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Fe lansiodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yr ymgyrch ‘Peidiwch â’n gwahodd i ginio – Meddwl  
yn Ddiogel, Coginio’n Ddiogel!’ yn Ne Gwynedd ym mis Ebrill er mwyn helpu i leihau nifer y tanau coginio yn  
yr ardal ac i addysgu trigolion lleol am bwysigrwydd coginio’n ddiogel. 

Coginio yw un o brif achosion tanau damweiniol yn y cartref yng Ngogledd Cymru -  nod 
yr ymgyrch yw amlygu peryglon gadael bwyd yn coginio ac y mae’n barhad o’r ymgyrch 
llwyddiannus a gynhaliwyd ar draws y Gogledd y llynedd. 

Anghofio diffodd y pentan, gadael bwyd 
yn y ficrodon yn rhy hir, gorboethi’ch 
sosban sglodion, llosgi tost, anghofio 
diffodd y popty - gall pob un o’r rhain fod 
yn drychinebus yn y gegin a gallant achosi 
anafiadau difrifol neu, yn fwy difrifol byth, 
ladd rhywun.

Yng Ngwynedd, rhwng 1af Ionawr 2014 
a 31ain Rhagfyr 2014 roedd bron i 
draean o’r holl danau yn y cartref wedi eu 
hachosi gan goginio. 

Dyma pam yr aeth ein diffoddwyr tân o 
ardal i ardal ym mis Ebrill a Mai, i siarad 
gyda siopwyr yn Ne Gwynedd am sut 
i gadw’n ddiogel yn y gegin. Buont yn 
rhannu brwshys golchi llestri am ddim i 
annog pobl i gadw diogelwch mewn cof 
wrth goginio ac i gadw eu poptai a’u 
gridyllau yn lân bob amser.  

Roedd modd i bobl brofi’r hyn yr oeddent 
yn ei wybod am ddiogelwch tân drwy 
gymryd rhan yn ein cwis diogelwch 
coginio gyda chyfle i ennill gwerth £100 o 
dalebau archfarchnad.

Mae cwis coginio ar-lein hefyd ar gael 
i helpu’r rhai na all ddod i’n gweld yn 
yr archfarchnadoedd i ddysgu mwy 
am ddiogelwch yn y gegin yn ogystal 
â rhoi cyfle iddynt gymryd rhan yn ein 
cystadleuaeth. 

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân: “Mae’n gyfrifoldeb arnom 
ni i amlygu’r nifer uchel o danau yn y 
cartref sy’n cael eu hachosi gan goginio a 
newid y modd y mae pobl yn ymddwyn er 
mwyn atal y tanau hyn rhag digwydd. 

Fodd bynnag, er ein bod ni ar gael i 
gynnig cyngor ac i addysgu pobl mae’n 
rhaid i unigolion fod yn barod i wneud 
y newidiadau hyn er mwyn diogelu eu 
hunain yn well. 

"Dro ar ôl tro rydym yn cael ei 
galw i danau yn y cartref sydd 
wedi cychwyn yn y gegin - mae’n 
hawdd iawn anghofio am fwyd sy’n 
coginio, yn enwedig os ydych wedi 
blino, ddim yn canolbwyntio neu 
os ydych wedi bod yn yfed neu’n 
cymryd meddyginiaeth, ac fe all 
hyn arwain at ganlyniadau difrifol.  
Dydyn ni ddim eisiau cael ein 
gwahodd i ginio gyda chi a diffodd 
tân yn eich cegin!

MYND Â’R YMGYRCH
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 I DDE GWYNEDD
‘PEIDIWCH Â’N GWAHODD I GINIO!’

• Os oes rhaid i chi adael y gegin, tynnwch y bwyd oddi ar y gwres
• Peidiwch â defnyddio matsis a thanwyr i danio poptai nwy. Mae 

dyfeisiadau tanio yn llawer mwy diogel
• Gwnewch yn siŵr nad ydy coesau’ch sosbenni yn mynd dros ymyl 

y popty
• Cadwch eich popty, pentan a gridyll yn lân – gall saim a braster 

sydd wedi casglu fynd ar dân yn hawdd iawn
• Peidiwch â hongian dim byd uwch ben eich popty
• Cymrwch ofal os ydych chi’n gwisgo dillad llac - gallant fynd ar 

dân yn hawdd iawn
• Ar ôl i chi orffen coginio gwnewch yn si ̂wr bod popeth wedi ei 

ddiffodd
• Diffoddwch gyfarpar trydanol pan nad ydych yn eu defnyddio
• Peidiwch byth â defnyddio sosbenni sglodion – defnyddiwch ffrïwr 

saim dwfn sydd gan thermostat i reoli’r gwres 
• Gosodwch larymau mwg yn eich cartref – maent ar gael yn rhad 

ac am ddim a gallant achub eich bywyd.

"Felly, cymrwch sylw o’n hymgyrch, dewch draw i’n gweld yn eich archfarchnad  
leol – byddwn yn ymweld â phob sir yng Ngogledd Cymru dros y 12 mis nesaf a 
byddwn yn dod i’ch archfarchnad lleol! Cewch frwsh golchi llestri defnyddiol iawn  
i’ch helpu i gadw eich offer coginio yn lân ynghyd â chyfle i ennill gwerth £100  
o dalebau archfarchnad." 

Os na ydyw’n bosib i chwi ddod draw i’n gweld, cymrwch ran yn ein cwis ar lein  
drwy fynd i www.gwastan-gogcymru.org.uk
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FFOCWS AR Y CYD TUAG AT DDIOGELWCH

Fe ymunodd staff o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru gyda Chyngor Sir y Fflint, Cymdeithas 
Dai Clwyd Alyn a Chadwch Gymru’n Daclus i hybu diogelwch ffyrdd yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth 
o Wregysau Diogelwch ym mis Chwefror. Yn dilyn pryder bod plant lleol mewn perygl o ddioddef 
gwrthdrawiad traffig ar y ffordd trefnwyd diwrnod o hwyl yn Lôn Celyn, Cei Connah i amlygu cadw’n 
ddiogel ar ein ffyrdd.

Roedd cyfle i blant a rhieni ddysgu 
mwy am ddiogelwch ffyrdd mewn dull 
ryngweithiol drwy wylio DVD addysgol gan 
y tîm diogelwch ffyrdd, ‘Chwyldro’. Roedd 
y diwrnod yn pwysleisio pwysigrwydd 
cadw at y cyfyngiad cyflymder a’r difrod 
a achosir gan wrthdrawiadau traffig ar y 
ffordd. Roedd cyfle i’r tîm recriwtio rhagor 
o fyfyrwyr ar gyfer cyrsiau yn y dyfodol yn 
ogystal. 

Meddai Dave Roberts, Rheolwr 
Partneriaethau ar gyfer ardal Wrecsam a 
Sir y Fflint: “Daeth i’r amlwg bod angen 
rhyw fath o ddigwyddiad yn yr ardal hon 
wedi i drigolion fynegi pryder bod plant 
yn chwarae ar y ffordd tuag at yr ystâd ac 
y gallai hyn achosi gwrthdrawiad traffig.

“Rydym yn falch ein bod wedi cael cyfle i gymryd rhan yn y diwrnod ac 
mae wedi ein galluog ni i drafod materion pwysig megis codau’r groes 
werdd, mannau chwarae diogel a chadw’n ddiogel ar y ffordd. Hefyd, 
cawsom gyfle i atgoffa rhieni am ddiogelwch tân yn y cartref a buom 
yn rhannu cynghorion allweddol gyda hwy. 

“Mae Wythnos Ymwybyddiaeth o 
Wregysau Diogelwch yn rhoi cyfle i 
bawb gofio am y negeseuon diogelwch 
allweddol hyn. Mae’n bwysig bod gyrwyr 
yn cadw eu diogelwch hwy eu hunain 
mewn cof, ond eu bod hefyd yn cofio  
am ddiogelwch pobl eraill sydd yn 
defnyddio’r ffordd. 

“Roedd yn ddiwrnod gwych ac roedd yn 
braf gweld y plant yn cymryd diddordeb 
ac yn dysgu sgiliau newydd yngl ̂yn â sut  
i gadw’n ddiogel ar y strydoedd.”

FFYRDD YN SIR Y FFLINT
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Buom yn hybu Wythnos Ymwybyddiaeth o Losgi Bwriadol ym  
mis Mai drwy gymryd rhan mewn Ymgyrch Casglu Sbwriel ar  
draws y rhanbarth i amlygu peryglon tanau sbwriel bwriadol. 

Mae’r Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol yn falch o gael gweithio ochr yn ochr â 
Chymdeithas y Diffoddwyr Tân Ifanc (YFA), Heddlu Gogledd Cymru a Cadwch  
Gymru’n daclus wrth iddynt baratoi i lanhau strydoedd y Gogledd i leihau’r  
perygl o danau sbwriel. 

Meddai Kevin Jones, Rheolwr Lleihau 
Llosgi Bwriadol: "Dyma brosiect Cymru 
gyfan a bydd staff o’r gwasanaethau 
hyn yn hybu peryglon cynnau tanau yn 
fwriadol.  

"Drwy gydol yr wythnos bu aelodau’r 
YFA, menter ieuenctid y Gwasanaeth 
Tân ac Achub mewn partneriaeth â 
Chymdeithas Hyfforddiant Ieuenctid 
y Gwasanaeth Tân, yn casglu sbwriel 
mewn lleoliadau ar draws y Gogledd 
ynghyd â nifer o’n sefydliadau partner. 

“Roedd pwyslais ar hybu a dwyn 
sylw’r cyhoedd i’r drosedd o 
gynnau tanau yn fwriadol a rhoi 
adnoddau i gymunedau i leihau 
achosion o losgi bwriadol.

"Mae Cymru’n adnabyddus am ei 
golygfeydd godidog, ond dro ar ôl 
tro mae diffoddwyr tân yn cael 
eu galw i danau bwriadol sydd 
wedi cael eu cynnau gan bobl 
ifanc. 

"Mae cynnau tanau sbwriel yn enghraifft 
o ymddygiad gwrthgymdeithasol ac 
mae’n drosedd. Maent hefyd yn cael 
effaith ar fywydau pobl yn y gymuned.  
Fe all cynnau biniau olwyn ar dân 
effeithio ar iechyd y rhai sy’n gyfrifol, yn 
ogystal â phobl sydd yn byw’n agos i’r 
tanau hyn. 

"Mae’r rhan fwyaf o finiau olwynion 
wedi eu gwneud o bolythen trwchus 
sydd yn rhyddhau mwg gwenwynig pan 
cânt eu llogi. Drwy anadlu’r mwg yma fe 
allwch amddifadu’r ymennydd o ocsigen 
a gallwch hefyd anadlu sylweddau 
cardiogenig, a all achosi canser. 

"Fe all y tanau hyn ledaenu a mynd allan 
o reolaeth yn gyflym iawn gan arwain 
at ganlyniadau trychinebus – mae pobl 
ifanc sydd yn cynnau tanau fel hyn yn 
peryglu cymaint o fywydau a gobeithiaf 
y bydd yr ymgyrch casglu sbwriel yn 
annog pobl ifanc i feddwl ddwywaith cyn 
gweithredu. 

"Dros y blynyddoedd mae Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi 
llwyddo i ostwng nifer yr achosion o 
danau gwastraff bwriadol, sef lleihad 
o 277 rhwng 1 Ebrill 2012 a Mawrth 
2013, i 228 ar gyfer yr un cyfnod yn 
2013/2014, a 216 ar gyfer 2014/15. 
Mae hyn o ganlyniad i’n gwaith ar y 
cyd gyda nifer o asiantaethau i gefnogi 
gostyngiad mewn tanau bwriadol.

Fe gymrodd aelodau YFA Amlwch, 
Biwmares, y Waun, Conwy, Caergybi, 
Llanfairfechan, Prestatyn, a Phwllheli 
ran yn yr ymgyrch.

Am gyngor ar sut i gadw’ch hun a’ch 
busnes yn ddiogel rhag tanau bwriadol 
ewch i wefan ddwyieithog Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru   
www.gwastan-gogcymru.org.uk 
neu cewch ddilyn yr ymgyrch 
yn y cyfryngau cymdeithasol i 
leihau tanau bwriadol drwy ddilyn 
#heplwchiataltanaubwriadol 

Meddai Gruff Jones, Rheolwr 
Rhanbarthol Gogledd Cymru: "Dyma 
gyfle gwych i wahanol asiantaethau 
ddod at ei gilydd i gyrraedd un nod 
cyffredin, sef gwneud ein cymunedau 
yn llefydd glanach, mwy diogel i fyw 
ynddynt. 

“Yn anffodus, mae yna rai sydd 
yn dangos diffyg parch tuag at yr 
amgylchedd, ac yn ei ddifetha ar gyfer y 
gweddill ohonom. Mae digwyddiadau fel 
hyn yn wych oherwydd maent yn annog 
y genhedlaeth ifanc i fynd i’r afael â’r 
materion hyn ynghyd â Cadwch Gymru’n 
Daclus, y Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol a 
Heddlu Gogledd Cymru."

Y mae ffilm fer hefyd wedi ei chynhyrchu 
i gefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth 
o Losgi Bwriadol sydd yn dangos 
effaith tân bwriadol ar berson ifanc. I 
wylio’r ffilm ewch i YouTube neu wefan 
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru  
www.southwales-fire.gov.uk

YMGYRCH CASGLU

TANAU BWRIADOL
SBWRIEL YN AMLYGU
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BOBL FYDDAR
CYRRAEDD Y RHESTR FER AM FOD YN HYGYRCH I 

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, ynghyd â chwech sefydliad arall, ei enwebu am wobr 
newydd i gydnabod ei fod yn un o’r sefydliadau mwyaf hygyrch i bobl fyddar yng Nghymru. Mae’r elusen 
Action on Hearing Loss (yr RNID gynt) wedi lansio Gwobr Rhagoriaeth Cymru newydd i gydnabod 
busnesau a sefydliadau yng Nghymru sydd yn mynd gam ymhellach ar gyfer yr un ym mhob chwech o'r 
boblogaeth sydd yn fyddar neu'n drwm eu clyw. 

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân: "Rydym yn falch iawn ein 
bod wedi cyrraedd y rhestr fer a’n bod 
wedi cael cydnabyddiaeth am ein gwaith.

“Mae’r Gwasanaeth yn awyddus i roi’r 
gwasanaeth gorau posib i bawb, a dyma 
pam bod gennym wasanaeth penodol ar 
gyfer pobl fyddar, er mwyn gwneud yn si ̂wr 
ein bod yn hygyrch i bawb.

"Rydym yn darparu gwasanaeth i’r 
cyhoedd yn ogystal â chymorth i’n staff, 
gan sicrhau eu bod yn gallu cwblhau eu 
gwaith i’r safon uchaf gyda’r gefnogaeth 
sydd ar gael i bobl sydd gan anawsterau 
corfforol a meddyliol.

“Byddwn yn parhau i wella ein 
gwasanaeth i bawb, gan sicrhau ein bod 
yn mynd gam ymhellach ar gyfer y rhai 
hynny sydd angen ein cymorth.

“Mae pobl sydd yn fyddar neu sydd gan 
nam ar eu clyw yn cael cynnig ffonio 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 
ar y gwasanaeth ffôn Text Relay; sef 
gwasanaeth ffôn sydd yn galluogi i bobl 
fyddar, pobl fyddar a dall, pobl sydd wedi 
colli eu clyw, pobl sydd gan nam ar eu 
clyw a phobl sydd gan nam ar eu lleferydd 
i gyfathrebu gyda ni dros y ffôn. Y mae 
gennym hefyd wasanaeth neges destun 
sydd ar gael i bawb i drefnu archwiliad 
diogelwch tân yn y cartref am ddim.

“Mae’r cyngor yr ydym ni’n ei ddarparu 
fel arfer ar gael yn ysgrifenedig, ac 
mae gan bob un o’n hadeiladau 
cymunedol ddolennau clyw fel y gall 
pobl sydd yn mynychu sesiynau cyngor 
ac ymwybyddiaeth gyfrannu ac elwa o’n 
cymorth.

“Mae pob un o’n haelodau staff 
gweithredol ynghyd â’n staff 
diogelwch cymunedol wedi derbyn 
sesiwn ymwybyddiaeth i gynyddu eu 
hymwybyddiaeth a’u dealltwriaeth o 
anghenion pobl fyddar a thrwm eu clyw 
mewn perthynas â diogelwch tân ac atal 
tanau - roedd hyn yn cynnwys defnyddio 
cyfarwyddiadau gweledol neu lenyddiaeth 
i gyfleu’r neges, yn ogystal â deall sut a 
pham ein bod yn gosod offer ataliol.  

Os oes gennych chi amheuaeth yngl ̂yn â’r math o larwm sydd gennych chi cysylltwch â Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru am archwiliad diogelwch tân yn y cartref rhad ac am ddim. Rydym yma 
i’ch helpu i wneud yn si ̂wr bod eich cartref mor ddiogel â phosibl rhag tân. I gofrestru am archwiliad, 
ffoniwch 0800 169 1234 unrhyw adeg o’r dydd, anfonwch neges destun i 88365, gan ddechrau’r neges 
gyda HFSC neu cysylltwch â ni drwy fynd i www.larwmmwgamddim.co.uk

“Hefyd, yn y gorffennol rydym wedi hyfforddi pobl i weithredu fel 
eiriolwyr ac rydym yn parhau i ddarparu cyfleoedd i’r rhai hynny sydd 
yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau iaith arwyddion; mae dau aelod o’n 
staff wedi eu hyfforddi i gyfathrebu drwy ddefnyddio iaith arwyddion. 

“Mae nifer o bobl sydd gan nam ar eu clyw mewn perygl difrifol o 
ddioddef tân yn y cartref oni bai bod ganddynt yr offer synhwyro 
cywir. Mae larymau mwg arbennig yn rhoi amser i bobl ddianc mewn 
achos o dân ac mae’n bwysig bod gan bobl fyddar neu drwm eu clyw y  
larymau mwg cywir yn eu cartrefi i’w cadw’n ddiogel.”

Bu i banel annibynnol benderfynu ar yr enillwyr categori Aur, Arian ac Efydd a 
chyhoeddwyd enwau’r enillwyr yng Nghinio Gala Action on Hearing Loss Cymru ym mis 
Mai. Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr aeth â’r wobr Aur, cafodd Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru'r wobr Arian ac fe aeth y wobr Efydd i Western Power Distribution.
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Croeswyd plant ifanc o Gaergybi a’r cyffiniau i Orsaf Dân Caergybi ym mis Chwefror i fwynhau diwrnod 
yn llawn hwyl i’r teulu cyfan gyda’r nod o hybu manteision dysgu Cymraeg o’r cychwyn cyntaf.

Ymunodd staff y Gwasanaeth gyda’r 
Mudiad Meithrin, Menter Iaith Môn a 
Twf i hybu dwyieithrwydd, drwy groesawu 
dros ddau gant o blant a theuluoedd i’r 
orsaf dân.

Cafodd y diwrnod ei drefnu i gyd-fynd â 
Dydd G ̂wyl Dewi ar 1af Mawrth, ac yn 
ystod y diwrnod buom yn hybu diogelwch 
tân ymysg teuluoedd ifanc wrth i’r 
gynulleidfa ifanc fwynhau crefftau, 
amser stori ac ymweliad gan y cymeriad 
Cymraeg, ‘Selog’, yn ogystal â thaith 
dywys o gwmpas Gorsaf Dân Caergybi - 
a'r cyfan yn Gymraeg.

Meddai Nici Siôn, Cyfieithydd a Swyddog 
Cyswllt Iaith Gymraeg Gwasanaeth  
Tân ac Achub Gogledd Cymru:  
“Fel Gwasanaeth rydym bob amser 
yn hybu’r Gymraeg a thrwy gynnal 
y digwyddiad hwn yng Ngorsaf Dân 
Caergybi roedd modd i ni ddangos i’r 
ymwelwr bod ein staff yn ddwyieithog 
a bod dysgu Cymraeg o fantais wrth 
chwilio am waith.

“Dyma’r trydydd digwyddiad o’r 
fath i ni ei gynnal. Fe gynhaliom 
y cyntaf dros flwyddyn yn ôl yn 
y Rhyl, ac roedd yn llwyddiant 
ysgubol. Roedd y digwyddiad 
eto eleni hefyd yn llewyrchus 
iawn wedi i gannoedd o drigolion 
o Gaergybi a’r cyffiniau ddod i 
gefnogi’r diwrnod.”

Meddai Annest Rowlands, Swyddog 
Maes Twf ar gyfer Ynys Môn a Dyffryn 
Ogwen: “Rydym yn falch iawn ein bod 
wedi cael cyfle i gymryd rhan mewn 
digwyddiad fel hwn gyda chefnogaeth y 
gwasanaeth tân ac achub.

“Os ydych chi’n rhiant neu’ch 
bod ar fin dod yn rhiant, mae’n 
bwysig eich bod yn ystyried pa 
ieithoedd y byddwch chi’n eu 
cyflwyno i’ch plentyn. Mae dewis 
cyflwyno’r Gymraeg i’ch plentyn 
yn benderfyniad pwysig iawn -  
i rieni, y plentyn a’r teulu cyfan.   

“Y cyngor gorau posib yw rhoi cynnig 
arni cyn gynted â phosib a chymryd 
mantais o’r gefnogaeth sydd ar gael 
yn lleol. Y mae manteision lu ynghlwm 
â siarad mwy nag un iaith - y mae’r 
Gymraeg yn agor y drws i bob math o 
gyfleoedd yn cynnwys mwy o gyfleoedd 
yn y gweithle." 

"Meddai Sara Davies, Swyddog Iaith 
Teuluoedd Menter Iaith Môn: “Roedd 
y diwrnod hwyl yn llwyddiant ysgubol, 
ac roedd yn braf gweld cymaint o 
rieni a phlant yn cymryd rhan yn y 
gweithgareddau a gynhaliom drwy 
gyfrwng y Gymraeg.”

RHOI SYLW I’R GYMRAEG
YNG NGORSAF DÂN CAERGYBI 
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Mae Gwasanaeth Tân ac 
Achub Goledd Cymru wedi bod 
yn cydweithio gyda Heddlu 
Gogledd Cymru, cynghorau lleol 
ac asiantaethau eraill i lansio 
ymgyrch ar draws y Gogledd i 
amlygu gwir effeithiau delio â 
phobl feddw a digwyddiadau  
sy’n gysylltiedig ag yfed gormod 
o alcohol.

Bu i’r ymgyrch a gynhaliwyd ym mis Mai 
ganolbwyntio ar atal trosedd ac anhrefn, 
gorfodi deddfwriaethau cysylltiedig ag 
alcohol a rhoi gwybod i’r cyhoedd beth 
mae’r heddlu ac asiantaethau eraill 
yn ogystal â’r diwydiant trwyddedig ei 
hun yn ei wneud i annog gwerthwyr a 
defnyddwyr i ymddwyn yn gyfrifol.

Roedd timau plismona cymdogaethau 
gan gynnwys swyddogion gwirfoddol 
a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr 
Heddlu ar ddyletswydd mewn mannau 
problemus yn ystod yr ymgyrch i roi 
profion ID, profion am olion cyffuriau ac 
ymgyrchoedd yfed a gyrru ar waith. 

Bu rhai timau trwyddedu yn gweithio 
gyda phartneriaid i gynnal ymgyrchoedd 
profion prynu mewn siopau a thafarndai 
ac yn ymweld â lleoliadau ble mae 
problemau’n digwydd yn aml.

Bu staff o Wasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru yn cwblhau archwiliadau 
diogelwch tân mewn tafarndai a 
chlybiau. Yng Ngwynedd a Môn fe aeth 
staff draw i wersyllfaoedd ym Menllech 
a Chaergybi i drafod problemau megis 
yfed a choginio. Fe gwblhaodd staff o 
Wrecsam a Sir y Fflint ymweliadau ar y 
cyd i fusnesau trwyddedig yn y siroedd 
ynghyd ag asiantaethau eraill. Fe aeth 
staff o Gonwy a Sir Ddinbych i Barciau 
Gwyliau ar draws y ddwy sir. 

Gall camddefnyddio alcohol achosi 
niwed mawr mewn cymunedau ac mae’n 
draul ar adnoddau’r gwasanaethau brys, 
y gwasanaeth iechyd a’r cynghorau.

Yn genedlaethol mae alcohol yn ffactor yn bron 50 y cant o bob trosedd treisgar ac 
ym mron hanner hanner pob achos o gamdriniaeth ddomestig, mae yfed yn ormodol 
hefyd yn cynyddu’n sylweddol y tebygolrwydd y bydd rhywun yn cyflawni neu'n dioddef 
trosedd.

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân: “Mae’r fenter hon 
yn ffordd wych arall o weithio mewn 
partneriaeth â’n cydweithwyr yn Heddlu 
Gogledd Cymru a’r awdurdodau lleol.  
Dan y fenter bydd pob sefydliad yn cael 
cyfle i roi cyngor gyda’i gilydd mewn 
nifer o wahanol safleoedd gwersylla 
busnesau trwyddedig. 

Ein cyngor pennaf ni i bobl sy’n 
gwersylla yw na ddylen nhw goginio 
ar ôl bod yn yfed alcohol ac y dylen 
nhw sicrhau eu bod yn cael gwared ar 
farbeciws yn y modd cywir.”

Meddai’r Prif Uwcharolygydd Jeremy 
Vaughan: “Rydym yn gwneud llawer iawn 
o waith i atal troseddau ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol cysylltiedig ag 
alcohol.  Rydym yn cynghori pobl i 
gadw’u hunain yn ddiogel ac yn sicrhau 
fod busnesau trwyddedig yn ymddwyn yn 
gyfrifol. 

“Rydym yn gwneud cyfraniad 
arwyddocaol tuag at gadw canol 
ein trefi’n ddiogel fel y gall pobl 
fwynhau noson allan, ond mae’n 
rhaid i ni drosglwyddo’r neges 
fod angen i bobl gymryd mwy o 
gyfrifoldeb drostynt eu hunain 
a’u ffrindiau er mwyn lleihau’r 
posibilrwydd y byddant yn cael 
eu hanafu, yn dioddef trosedd 
neu’n cael eu dwyn i mewn i 
ddigwyddiad treisgar o ganlyniad 
i’r ffaith eu bod nhw wedi yfed 
gormod.

“Mae pobl yn cael eu niweidio mewn 
sawl ffordd o ganlyniad i’w camddefnydd 
eu hunain neu gamddefnydd eraill 
o alcohol a’r gwasanaethau brys a’r 
awdurdodau lleol sy’n gorfod delio â’r 
effeithiau. Nod yr ymgyrch yw sicrhau 
fod y rhai hynny sy'n gwerthu alcohol a'r 
rhai sy'n ei yfed yn cymryd cyfrifoldeb 
dros yr hyn maen nhw’n ei wneud."

'YFED YN GALL A

YR YMGYRCH
CHADW’N DDIOGEL'
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Dengys ystadegau bod pobl 65 oed a 
h ŷn dwywaith yn fwy tebygol o farw 
mewn tân na'r cyfartaledd ar gyfer pob 
oedran. A chyda phoblogaeth sy'n mynd 
yn h ŷn tybir y bydd 23% o bobl y DU 
dros 65 oed erbyn 2035.

Meddai Dave Roberts, Rheolwr 
Partneriaeth Sir y Fflint a Wrecsam: 
"Mae pobl hyn a bregus ymhlith y 
grwpiau yr ydym ni fel Gwasanaeth yn 
ceisio'u targedu, ac felly mae'r 'Diwrnod 
Iechyd Mawr' yn ddigwyddiad gwych i ni 
ei fynychu er mwyn ein galluogi i rannu 
ein negeseuon.

"Roedd modd i’r ymwelwyr ar y 
diwrnod dderbyn cyngor gan bob 
math o sefydliadau. Bu i ni hybu 
ein harchwiliadau diogelwch tân 
yn y cartref rhad ac am ddim 
sydd yn cynnwys ymweliad gan 
aelod o'r gwasanaeth i drafod 
diogelwch tân a gosod larymau 
mwg os bydd angen.

“Mae gennym nifer o wahanol offer 
ar gael i gynorthwyo pobl h ŷn megis 
larymau mwg i bobl fyddar neu drwm 
eu clyw. I gofrestru am archwiliad 
diogelwch tân yn y cartref ffoniwch  
ein rhif rhadffôn 0800 169 1234  
neu anfonwch neges e-bost i  
dtc@gwastan-gogcymru.org.uk”

YN YSTOD DIWRNOD IECHYD MAWR 
HYBU DIOGELWCH TÂN
Ym mis Mawrth fe gymrodd staff Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ran yn y 'Diwrnod Iechyd 
Mawr' yn Wrecsam. Roedd staff yn bresennol yn ystod y digwyddiad a gynhaliwyd yn Neuadd Goffa 
Wrecsam, Bodhyfryd, ynghyd â 40 o sefydliadau eraill.

Y thema ar gyfer y diwrnod eleni oedd  
'Gwellhad a Byw yn Annibynnol' a roedd 
ein staff ni yno i hybu archwiliadau 
diogelwch tân yn y cartref rhad ac am 
ddim ac i rannu cynghorion defnyddiol 
er mwyn gwneud yn siwr bod trigolion 
Wrecsam yn cadw mor ddiogel â 
phosibl. 

10,000 I DDILYNWYR AR TWITTER
DATHLU AR ÔL DENU

Ym mis Mai bu’r Gwasanaeth yn dathlu 
ar ôl llwyddo i ddenu 10,000 o ddilynwyr 
ar Twitter. Roedd gwobr ar gael i ddenu 
rhagor o ddilynwyr i’r dudalen Twitter 
swyddogol sydd yn cynnwys gwybodaeth a 
chyngor pwysig ar ddiogelwch tân.

Dilynwr rhif 10,000 oedd Tina Sawyer o 
Wynedd a dderbyniodd dalebau Amazon. 
Cyflwynwyd y wobr iddi gan Kevin Tiernan, 
Swyddog Cefnogi Diogelwch yn y Cartref. 

Pam na wnewch chi ddilyn Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru ar 
Facebook, Twitter ac Instagram, neu beth 
am danysgrifio i’n sianel You Tube am 
gyfle i gael y newyddion a’r wybodaeth 
ddiweddaraf.

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, megis Facebook a Twitter, yn cael eu defnyddio’n effeithiol gennym ni 
i hybu gweithgareddau’r gwasanaeth tân ac achub ac i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân ymysg 
y cyhoedd. Drwy gyrraedd cymaint o bobl gan ddefnyddio’r cyfryngau hyn mae modd i’r Gwasanaeth 
ymgysylltu yn uniongyrchol gyda chymunedau wrth i’w ddilynwyr barhau i dyfu.
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