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Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cyflwyno newid yn y modd  
y bydd yn ymateb i wasanaethau anstatudol sy’n ymwneud ag achub anifeiliaid  
mawr ac achub â rhaffau, a sut y bydd yn ymateb i larymau tân awtomatig.

O 1af Ebrill 2015 ymlaen, ni fydd yr ymateb arbenigol sydd wedi ei leoli yng Ngorsaf 
Dân Bae Colwyn yn parhau i gynorthwyo i achub anifeiliaid mawr neu achub arbenigol 
â rhaffau. Hefyd, ni fydd y Gwasanaeth yn parhau i anfon ymateb brys at larymau  
tân awtomatig, oni bai fod galwad 999 yn dod hefyd i gadarnhau bod yna dân. 

Yn Rhagfyr 2014, pleidleisiodd aelodau Awdurdod Tân Gogledd Cymru i leihau’r 
gwasanaethau hyn er mwyn osgoi gorfod gwneud unrhyw ostyngiad yn y 
gwasanaethau craidd. 

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru, y Cynghorydd Meirick 
Davies: “Yn ddiamheuol dyma gyfnod heriol iawn i wasanaethau cyhoeddus wrth i 
gyllidebau brinhau – ac mae’n bwysig fod y cyhoedd yn edrych ar y toriadau hyn gan 
yr Awdurdod Tân yng nghyd-destun yr heriau hyn. 

“Rydym yn wynebu diffyg yn y 
gyllideb o hyd at £3.3 miliwn 
yn ystod y pum mlynedd nesaf, 
ac fe allai hyn beryglu ein 
gwasanaethau tân ac achub 
craidd. “Yng nghyfarfod yr 
Awdurdod ym mis Rhagfyr, fe 
benderfynodd yr aelodau y dylem 
geisio cynnal lefel y gwasanaeth 
presennol yn y gyllideb ar gyfer 
2015-16, a hynny drwy gynyddu 
cyfraniadau’r cynghorau lleol a 
thrwy leihau rhai gwasanaethau 
anstatudol fel rhan o becyn o 
fesurau i arbed costau.” 

Dywedodd Simon Smith, y Prif Swyddog 
Tân: “Er bod y penderfyniadau’n 
anffodus a heb gael eu gwneud 
yn ysgafn gan yr aelodau, mae’r 
newidiadau’n adlewyrchu’r heriau yr 
ydym ni fel gwasanaeth cyhoeddus 
yn gorfod eu hwynebu wrth inni geisio 
cyflwyno’r achos gorau posibl ar 
gyfer ein dyfodol ariannol. Drwy dorri 
gwasanaethau sydd eisoes yn cael 
ymateb gan asiantaethau eraill gallwn 
helpu i gynnal lefel y gwasanaeth 
presennol a chyflawni ein dyletswyddau 
i amddiffyn pobl y Gogledd, atal risgiau, 
ac ymateb yn ôl y galw i danau a 
gwrthdrawiadau ar y ffordd.

“Mewn sawl modd ni fydd y cyhoedd yn 
sylwi ar y newid gan y byddwn yn parhau 
i ymateb i ddigwyddiadau o’r math yma 
lle nad oes angen inni anfon ymateb 
arbenigol. Mae milfeddygon eisoes yn 
ymateb yn aml pan fo angen achub 
anifeiliaid mawr er mwyn rhoi cyngor 
ar les yr anifail, a bydd swyddogion o’r 
RSPCA yno bron bob tro. Yr hyn a fydd 
yn dod i ben fydd ein hymateb arbenigol 
sy’n aml yn golygu siwrneiau hir ac sy’n 
draul ar ein hadnoddau am gyfnodau 
maith, ac sydd yn ein hatal rhag ymateb 
i danau a gwrthdrawiadau ar y ffyrdd, lle 
mae bywydau yn y fantol.

“Ar ôl 1af Ebrill, dylai’r cyhoedd wybod 
mai’r milfeddyg a’r RSPCA yw’r pwynt 
cyswllt cyntaf i bawb sy’n poeni am 
anifail, ac os ydynt angen cyngor ynglŷn 
ag achub â rhaffau, dylent geisio 
cymorth drwy roi gwybod i Heddlu 
Gogledd Cymru.  

“Byddwn yn dal i ymateb i rai larymau 
tân awtomatig. Ond ni fyddwn yn 
anfon allan ond pan fyddwn wedi cael 
cadarnhad neu amheuaeth ddiffuant fod 
yna dân. Bydd hyn yn sicrhau bod ein 
hadnoddau yn wastad ar gael ar gyfer 
argyfyngau go iawn.

“Ar ôl 1af Ebrill, os ydych chi’n gyfrifol 
am ddiogelwch tân ar safle yng 
Ngogledd Cymru, dylech adolygu eich 
asesiad risgiau tân gan ystyried y 
newidiadau hyn, rhoi gwybod i’r staff, a 
sicrhau bod pawb yn gwybod y dylent 
ffonio 999 ar unwaith os ydynt yn 
canfod tân.

“Ond wrth gwrs, atal sydd orau – ac 
rydym yn annog pobl i geisio sicrhau eu 
bod yn parhau i gymryd pob gofal posib 
i atal tân rhag cynnau yn y lle cyntaf. 
Mae hynny’n golygu cymryd camau, er 
enghraifft, i ddarparu lle diogel mewn 
cyflwr da ar gyfer anifeiliaid, a gofalu  
am larymau tân yn unol â’r Safon 
Brydeinig briodol.

Mae swyddogion yng Ngwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru 
mewn cysylltiad â sefydliadau sy’n 
bartneriaid inni er mwyn cyflwyno’r holl 
newidiadau hyn ym mis Ebrill, ac i godi 
ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd er 
mwyn lleihau unrhyw ddryswch  
a pherygl.

NEWID YR YMATEB
I WASANAETHAU ANSTATUDOL
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A LARYMAU TÂN AWTOMATIG

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys atebion i’r cwestiynau 
cyffredin, ar gael ar ein gwefan www.gwastan-gogcymru.org.uk

Os nad ydych yn siŵr am y trefniadau newydd hyn a’ch bod angen 
holi am y newidiadau sy’n ymwneud ag achub anifeiliaid mawr, 
anfonwch e-bost i nonstatenquiries@nwales-fireservice.org.uk    

Os oes gennych chi, fel Person Cyfrifol, bryderon y bydd y trefniadau 
newydd o ran y modd y mae’r Gwasanaeth yn ymateb i larymau tân 
awtomatig yn peryglu bywydau, anfonwch e-bost i 
afaenquiries@nwales-fireservice.org.uk
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AILFUDDSODDI ELW TÂN GWYLLT

Mae diffoddwyr tân o Lannau Dyfrdwy a’r Wyddgrug wedi cyflwyno arian a godwyd ar adeg eu nosweithiau tân 
gwyllt i elusennau a mudiadau lleol.

Cyflwynodd Simon Smith, y Prif 
Swyddog Tân, werth £4,500 o sieciau i 
gynrychiolwyr 28 o wahanol elusennau 
ym mis Rhagfyr. 

Roedd nifer o elusennau lleol, megis 
Cymdeithas Plant Byddar Sir y Fflint, 
yn ogystal ag elusennau cenedlaethol 
megis Urdd Sant Ioan ymhlith y rhai oedd 
ar eu hennill.

Dywedodd Nigel Sephton o Orsaf Dân 
Glannau Dyfrdwy: “Fe ddaeth llawer o 
bobl i’r arddangosfa dân gwyllt eleni 
a hoffwn ddiolch i bawb am ddod 
ac am eu cyfraniad, sydd wedi ein 
galluogi i gyflwyno roddion i’r elusennau 
haeddiannol yma.

“Roedd yn bleser mawr gweld yr 
elusennau’n derbyn eu sieciau 
gan ein Prif Swyddog Tân. Hoffwn 
ddiolch i Fand Arian Glannau 
Dyfrdwy a chwaraeodd yn ystod y 
cyflwyniad, a’r holl gynrychiolwyr 
am ddod draw i dderbyn yr arian.”

Yng Ngorsaf Dân yr Wyddgrug  
cyflwynodd Ruth Simmons, Prif  
Swyddog Tân Cynorthwyol, £500  
i bob un o’r pedair elusen a ddewiswyd, 
sef Canolfan Farchogaeth Arbennig 
Clwyd, Age Concern, Gweithredu dros 
Blant a Byddin yr Iachawdwriaeth.   

Diolchodd Peter Edwards, Rheolwr Gwylfa 
yng Ngorsaf Dân yr Wyddgrug i bawb a 
fu’n rhan o drefnu’r noson y llynedd:  
“Fe weithiodd pawb fel rhan o dîm i 
drefnu noson lwyddiannus iawn i’r  
holl gymuned.

"Rydym yn falch ein bod yn cael 
gweithio ochr yn ochr â thrigolion 
y Gogledd er mwyn eu cadw mor 
ddiogel â phosibl. Mae gweld yr 
arian yn cael ei ddefnyddio yn y 
gymuned leol yn gwneud y cyfan 
werth chweil."

YN Y GYMUNED
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Mae’r bobl ifanc a gafodd gyfle i ennill 
iPod Shuffles yn ystod ymgyrch Calan 
Gaeaf a Noson Tân Gwyllt y llynedd wedi 
cael eu gwobrau’n ddiweddar.

Roedd menter BANG (Bydda’n gall ar 
Noson Guto) yn cael ei chefnogi gan 
Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a 
Heddlu Gogledd Cymru, mewn partneriaeth 
ag Ymddiriedolaeth yr Heddlu a’r Gymuned, 
er mwyn atgoffa pobl ifanc ledled y 
Gogledd sut y gallai eu hymddygiad 
effeithio ar bobl eraill a sut i gadw eu 
hunain yn ddiogel wrth fentro allan yn 
ystod y cyfnod.

Caitlin Tocker o Ysgol Dyffryn Nantlle ac 
Antonia Ward o Ysgol Bryn Alun oedd 
yr enillwyr a ddewiswyd ar hap o blith 
cannoedd o geisiadau a ddaeth i’r Tîm 
Lleihau Llosgi Bwriadol.

Dywedodd Kevin Jones, Rheolwr Lleihau 
Llosgi Bwriadol: “Mae’r ymgyrch BANG yn 
amlygu pwysigrwydd cadw’n ddiogel yn 
ystod dathliadau Calan Gaeaf a noson 
tân gwyllt, ac unwaith yn rhagor mae wedi 
llwyddo i leihau nifer y digwyddiadau yr 
ydym yn cael ein galw atynt.

“Fe drefnom nifer o ddigwyddiadau 
a gweithgareddau hwyliog i blant  
ar draws y Gogledd, a chafodd 
pawb a oedd yn bresennol gyfle  
i gwblhau cwis ar ddiogelwch tân 
ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, 
ac yna tynnwyd enw dau enillydd  
o het.

“Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae’r 
ymgyrch wedi ei helpu i feithrin 
gwell cysylltiad gyda phobl 
ifanc, ac mae wedi ein helpu 
ni ac asiantaethau eraill sy’n 
bartneriaid inni i addysgu pobl 
ifanc yng Ngogledd Cymru.”

BANG

CYHOEDDI ENWAU
ENILLWYR YMGYRCH

Antonia Ward gyda Kevin 
Jones a Swyddog Cymorth 
Cymunedol yr Heddlu 
Catherine Griffiths-Hughes

Caitlin Tocker gyda Geraint 
Hughes, Kevin Jones a Swyddog 
Cymorth Cymunedol yr Heddlu 
Julie Holland
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CRYFHAU PARTNERIAETH
GYDA TELEOFAL

Mae partneriaeth rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a 
Gwasanaeth Teleofal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael ei chryfhau  
er mwyn gwella diogelwch tân i bobl fregus yn Wrecsam.

Nod y bartneriaeth yw gwella diogelwch y 
rhai sydd mewn mwy o berygl o gael anaf 
o ganlyniad i dân, sef rhywbeth a allai 
fygwth bywyd hyd yn oed yn fwy. 

Fel rhan o’r gwaith i ddatblygu’r 
partneriaethau, mae swyddogion lleol 
o’r Gwasanaeth wedi cael hyfforddiant 
ar raglennu larymau mwg sydd mewn 
cysylltiad â chanolfan fonitro Teleofal, 
sydd wedi ei roi ar gontract allanol i 
gwmni preifat, sef Sanctuary 365.

Dywedodd Dave Roberts, Rheolwr 
Partneriaethau ar gyfer Sir y Fflint a 
Wrecsam: “Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam yn cefnogi dros 300 o bobl 
fregus drwy ei wasanaeth Teleofal, ac 
mae diogelwch tân yn rhan allweddol o’r 
cyfarpar, sy’n cynnwys larwm, amrywiaeth 

o synwyryddion, larymau mwg a gwres. 
Mae’n hyn yn rhoi sicrwydd y bydd y 
synwyryddion yn anfon neges i ganolfan 
ymateb 24 awr Teleofal yn awtomatig  
os oes tân.

“Y cam unigol mwyaf effeithiol y gall 
pawb ei chymryd i leihau eu risg o dân 
yw gosod larymau mwg yn eu heiddo, 
a gofalu amdanynt. Mae Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynnig 
archwiliad diogelwch tân yn y cartref i holl 
drigolion y gogledd, ac mae eisoes wedi 
gosod miloedd o larymau mwg unigol yn 
y rhanbarth. Ond bydd y cam ychwanegol 
yma yn sicrhau ein bod yn lleihau’r 
risgiau o dân posibl i unigolion sydd ag 
anableddau, nam ar y synhwyrau neu 
broblemau gyda symudedd.

“Ein nod yw gwneud mwy nag 
ymateb i danau, rydym hefyd 
yn ceisio eu hatal rhag digwydd 
yn y lle cyntaf. Drwy ddatblygu’r 
bartneriaeth hon gallwn rannu 
ein sgiliau a’n gwybodaeth, 
yn ogystal ag annog rhagor 
o bartneriaethau gobeithio.” 

CWRS Y FFENICS
YN CYDNABOD

Mae un o gyn-ddisgyblion cwrs 
y Ffenics yng Ngwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru wedi 
cael gwobr arbennig yn seremoni 
gyflwyno’r Ffenics ym mis Chwefror.

Daeth Jasmyn Humphreys, 20 mlwydd 
oed o Wrecsam, a chyn-fyfyrwraig o Goleg 
Cambria, yn ôl i’r Ffenics i gael gwobr 
gyda myfyrwyr eraill a oedd wedi cwblhau’r 
cwrs yn llwyddiannus.

Mae Prosiect y Ffenics yn rhedeg yn 
llwyddiannus ers sawl blwyddyn ac 
mae wedi helpu cannoedd o fyfyrwyr i 
ddatblygu a dysgu sgiliau newydd.

Nod y cwrs yw cynorthwyo pobl ifanc i fod 
yn fwy brwdfrydig a chadarnhaol amdanynt 
eu hunain, ac mae hynny yn ei dro yn eu 
gwneud yn well dinasyddion. 

Dywedodd Eryl Owen, Cydlynydd y  
Ffenics: “Mae’r holl fyfyrwyr ar y cwrs  
wedi perfformio’n eithriadol o dda, ac 
rydym yn falch o bob un ohonynt am  
yr hyn maent wedi ei gyflawni yn ystod  
yr wythnos o hyfforddiant.

“Yn ymuno gyda’r myfyrwyr o Goleg 
Cambria roedd Jasmyn, un o gyn-fyfyrwyr 
Prosiect y Ffenics a aeth yn ei blaen i 
ymuno’n llwyddiannus â Thîm y Ffenics 
ar flwyddyn o leoliad gwaith gyda’r 
gwasanaeth tân ac achub. 

“Mae Jasmyn wedi dangos ymrwymiad 
rhagorol ac wedi gweithio’n eithriadol o 
galed gyda Thîm y Ffenics tra’r oedd hefyd 
yn mynychu Coleg Cambria. Roedd pawb 
yn teimlo y dylid cydnabod ei hymdrech yn 
swyddogol a chyflwynwyd ipod Touch iddi.

“Mae llwyddiannau’r holl bobl ifanc yma 
yn dangos pwysigrwydd y prosiectau 
sy’n cael eu cynnal gennym, a’r effaith 
gadarnhaol y gall y staff ei chael ar y to 
iau, a gobeithio y gwelwn rai eraill yn dilyn 
ôl ei throed.

"Rydym yn gobeithio y bydd 
yr holl bobl ifanc yma wedi 
cael rhywbeth cadarnhaol o 
brosiect y Ffenics, ac y bydd 
o fudd iddynt yn y dyfodol.”

LLWYDDIANT MYFYRIWR
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GWASANAETH CAROLAU’N
DOD Â’R GWASANAETHAU YNGHYD

Cynhaliwyd yr  ̂wyl flynyddol hon 
yng Nghadeirlan Bangor ym mis 
Rhagfyr, gan ddwyn ynghyd staff o 
Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, 
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru, Achub Mynydd, 
Sefydliad y Badau Achub a Gwylwyr 
y Glannau. 

Yn cymryd rhan roedd Band Pres Prifysgol 
Bangor, Côr Aethwy a’r unawdydd Ffion 
Elin Davies, ynghyd â chynrychiolwyr o 
bob un o’r gwasanaethau brys yn rhoi 
darlleniadau arbennig.

Roedd y Gadeirlan yn llawn, a chasglwyd 
dros £400 yn ystod y noson, gyda’r  
elw’n cael ei rannu rhwng Awyr Las  
a Chadeirlan Bangor.

Dywedodd Patrick Roberts o Awyr 
Las: “Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i’r 
gwasanaethau brys yng Ngogledd Cymru 
am ddewis Awyr Las fel eu helusen yn y 
Gwasanaeth Carolau blynyddol.

“Bydd y rhodd hwn o £224 
yn helpu i ddarparu rhai o’r 
pethau ychwanegol na all y 
GIG eu darparu ond a fydd 
yn gwneud gwahaniaeth 
mawr i brofiad cleifion yn 
ysbytai Gogledd Cymru.”

DDYDD MAWRTH CREMPOG

CYNGHORION GAN EICH

Bu diffoddwyr tân yn brysur yn hybu 
diogelwch yn y gegin yn ystod cyfnod 
Dydd Mawrth Ynyd ym mis Chwefror. 

Mae pobl yn aml yn brysur yn meddwl  
am bethau eraill wrth wneud crempog 
gynnes flasus, ac efallai nad yw diogelwch 
tân ar flaen eu meddwl ar y pryd. Ond mae 
tanau yn y gegin yn gallu bod yn ddinistriol, 
ac mae cyfran uchel o’r tanau’n arwain  
at anafiadau.

Yn ôl Gary Brandrick, yr Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân: “Mae gwneud crempogau’n 
gallu bod yn hwyl garw i’r teulu i gyd ac 
maen nhw’n bendant yn gallu bod yn 
flasus. Ond mae dros 50% o’r holl danau 
damweiniol mewn cartrefi yn dechrau yn y 
gegin felly byddwch yn ofalus, yn enwedig 
wrth ddefnyddio olew poeth.

“Ar ôl ichi orffen coginio, gofalwch ddiffodd popeth a chlirio’r  
ardal goginio.” 

DIFFODDWYR TÂN LLEOL AR
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'GALWCH CYN LLOSGI!'
YW’R ALWAD I DIRFEDDIANWYR
Yn dilyn yr ymgyrch llosgi dan reolaeth lwyddiannus sy’n rhedeg ers pedair blynedd, fe ymwelodd Gwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru â marchnadoedd anifeiliaid ym mis Ionawr, Chwefror a Mawrth er mwyn cwblhau’r ymgyrch 
llosgi dan reolaeth am eleni. Hefyd, bu staff mewn Ffeiriau Gaeaf ledled Cymru ym mis Rhagfyr fel rhan o’r ymgyrch.

Nod yr ymweliadau oedd sicrhau 
bod tirfeddianwyr yn cymryd sylw o 
weithdrefnau diogelwch tân sylfaenol,  
ac yn hysbysu ystafell reoli’r Gwasanaeth 
pan fyddant yn llosgi ar eu tir.

Mae’r Rheolau Llosgi Grug a Glaswellt 
yn dweud mai dim ond rhwng 1af Hydref 
a 31ain Mawrth y caniateir llosgi ar 
uwchdiroedd, a rhwng 1af Tachwedd  
a 15fed Mawrth ymhobman arall.

Manteisiodd nifer o ffermwyr ar y cyfle  
ar ddiwedd y cyfnod i losgi grug, rhedyn  
ac eithin dan reolaeth ar eu tir.

Aeth staff y Gwasanaeth i farchnadoedd 
yr Wyddgrug, Bryncir a Llanrwst, y Ffair 
Aeaf yng Ngaerwen a Llanelwedd, ynghyd 
â nifer o gyflenwyr bwyd anifeiliaid lleol, 
i rannu peraroglyddion arbennig, calendr 
2015 sy’n hysbysebu rhif ffôn y llinell 
llosgi dan reolaeth, a thaflenni sy’n 
atgoffa tirfeddianwyr sut i losgi yn  
ddiogel. Dyma’r ail dro i’r staff  
fynd i’r marchnadoedd yn ystod yr  
ymgyrch bresennol.

Meddai Gary Brandrick, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân: "Rydym wedi cael ymateb 
gwych i’r ymgyrch ‘Galwch cyn Llosgi!”. 
Drwy ymweld â marchnadoedd lleol gallwn 
rannu ein negeseuon wyneb yn wyneb â’r 
tirfeddianwyr. Rydym hefyd wedi ymweld 
â’r Ffeiriau Gaeaf eleni gan eu bod yn 
digwyddiadau poblogaidd iawn ac yn gyfle 
arall i siarad gyda ffermwyr sy’n llosgi.

"Rydym yn erfyn ar dirfeddianwyr sy’n 
bwriadu llosgi dan reolaeth i gysylltu 
â ni o flaen llaw drwy ffonio’r Ystafell 
Reoli ar 01935 522006. Bydd hyn yn 
ein helpu i osgoi galwadau tân ac anfon 
criwiau at danau yn ddiangen, yn ogystal 
ag yn sicrhau ein bod yn barod i ymateb 
petaech yn colli rheolaeth ar y tân. 

"Rydym hefyd yn gofyn i’r tirfeddianwyr fod yn gyfrifol wrth losgi dan 
reolaeth. Mae tanau fel hyn yn cael eu cynnau mewn ardaloedd sydd 
yn anodd iawn eu cyrraedd a lle mae’r cyflenwad d ̂wr yn brin. Gall 
tân sydd allan o reolaeth roi pwysau mawr ar adnoddau, oherwydd 
bydd y diffoddwyr tân yn brysur am beth amser yn ceisio dod â’r tân 
dan reolaeth. Gall y tanau beryglu cartrefi ac anifeiliaid heb sôn am 
fywydau'r criwiau a thrigolion oherwydd na fydd y diffoddwyr tân ar 
gael i ymateb i ddigwyddiadau brys gwirioneddol.”

Gofynnir i ffermwyr a thirfeddianwyr ddilyn y canllawiau isod os
byddant yn trefnu i losgi dan reolaeth:

• Rhowch wybod i’r gwasanaeth tân ac achub CYN llosgi drwy  
alw 01935 522 006

• Gwnewch yn si ̂wr fod gennych ddigon o bobl a chyfarpar i reoli’r tân
• Edrychwch i ba gyfeiriad mae’r gwynt yn chwythu a sicrhau nad oes 

perygl i eiddo, ffyrdd na bywyd gwyllt
• Os byddwch yn colli rheolaeth ar y tân, cysylltwch â’r gwasanaeth 

tân ac achub ar unwaith, a dweud lle y mae a sut i’w gyrraedd
• Mae’n anghyfreithlon gadael tân heb neb yn cadw golwg arno neu 

heb ddigon o bobl i’w reoli. Gwnewch yn si ̂wr bob amser fod tân 
wedi diffodd yn llwyr cyn ei adael, ac ewch yn ôl y diwrnod wedyn i 
sicrhau nad yw wedi ailgydio.
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Cafodd myfyrwyr o Goleg Glynllifon wers galed ar ddiogelwch ar y ffyrdd  
ym mis Chwefror.

Ymunodd Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru gyda Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru a Heddlu Gogledd 
Cymru ar gyfer sesiwn sy’n rhan o’r 
‘Sioe Deithiol Effeithiau Angheuol’.

Lluniwyd y bartneriaeth i addysgu pobl 
ifanc am beryglon y ‘Pump Angheuol’ 
– sef goryrru, gyrru gwrthgymdeithasol, 
dim gwregys, gyrru dan ddylanwad 
alcohol neu gyffuriau, a defnyddio ffôn 
symudol wrth yrru.

Daeth cant ac ugain o fyfyrwyr yno, lle’r 
oedd y parafeddyg Dermot O’Leary yn 
rhoi adroddiad byw o’r hyn sy’n digwydd 
i’r corff dynol mewn gwrthdrawiad.

Rhybuddiodd Heddlu Gogledd Cymru 
am y canlyniadau petaech yn gyfrifol am 
wrthdrawiad, gan gynnwys pwyntiau ar 
eich trwydded a charchar hyd yn oed.
Defnyddiodd Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru glipiau fideo a 
chyfranogiad cynulleidfa i addysgu’r 
myfyrwyr.

Dywedodd Arweinydd Tîm Diogelwch 
Cymunedol, Sharon Bouckley: “Lluniwyd 
y ‘Sioe Deithiol Effeithiau Angheuol’ i 
gyflwyno negeseuon llym i yrwyr ifanc 
drwy eu gwneud yn ymwybodol o’u 
cyfrifoldebau ar y ffyrdd a’r canlyniadau 
angheuol posibl o oryrru neu beidio â 
thalu sylw wrth yrru. 

“Mae’r Gwasanaeth Tân ac 
Achub yn mynd at nifer fawr o 
ddamweiniau ar y ffyrdd sy’n 
ymwneud â phobl ifanc – mae 
addysgu pobl ifanc fel hyn yn 
ceisio gostwng nifer y trasiedïau 
ar ein ffyrdd.”

Ymwelir hefyd â cholegau yng Nglannau 
Dyfrdwy a Llaneurgain, Dolgellau, 
Pwllheli, Llandrillo, Llangefni a Bangor. 

AR DDIOGELWCH AR Y FFYRDD I
FYFYRWYR YNG NGOGLEDD CYMRU

GWERS GALED
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