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Bu i‘r gwasanaethau brys yng Ngogledd Cymru gydweithio i lasio 
menter newydd gyda’r nod o gadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi  
fis Awst diwethaf. 

Mae’r Tîm Cymorth Cymunedol wedi helpu dros ddau gant a hanner o bobl. Ers ei 
lansiad. Mae’r cynllun peilot hwn ar waith yn Sir Ddinbych a Chonwy ac mae'r tîm 
arbenigol yn gweithio gyda’i gilydd i ymateb i bobl fregus sydd wedi cael codwm yn 
y cartref.

Cafodd tîm hefyd ei sefydlu dros gyfnod 
o bythefnos ym mis Ionawr yn ardal 
Wrecsam a Sir y Fflint i gynorthwyo 
gyda’r pwysau ychwanegol y mae’r GIG 
yn ei wynebu dros fisoedd y gaeaf. 

Nod y fenter yw gostwng nifer y bobl sy’n 
cael eu hanfon i’r ysbyty yn dilyn codwm, 
a thrwy hyn leddfu’r baich a’r galw ar y 
gwasanaeth ambiwlans a’r gwasanaeth 
meddygol. 

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru: “Rydym yn falch 
iawn gyda llwyddiant y fenter hon ac 
rydym yn falch bod ein tîm wedi llwyddo 
i helpu’r bobl yma heb orfod galw 
am ambiwlans i gynorthwyo yn ystod 
mwyafrif yr achosion hyn.

“ Mae’r buddion i’r gwasanaethau 
brys ac i wasanaethau cyhoeddus o 
ganlyniad i gydweithio yn amlwg, yn 
ariannol ac mewn perthynas â gwella’r 
gwasanaethau yr ydym ni’n eu darparu 
yn ein cymunedau”

“ Drwy ymateb fel tîm arbenigol i 
bobl sydd wedi cael codwm yn y 
cartref, ond heb gael eu hanafu, 
rydym yn gobeithio y gallwn 
leddfu rhywfaint o’r baich a 
darparu gwasanaeth gwell.

Meddai Mark Timmins, Arweinydd 
Cydweithredu rhwng y  Tri-gwasanaeth 
yng Ngogledd Cymru ar gyfer 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru:  
" Mae’r Tîm Cymorth Cymunedol 
yn enghraifft o’r modd y gall y 
gwasanaethau brys gydweithio i wella’r 
gofal a ddarperir i gleifion a gwella 
diogelwch cymunedol.

" Mae pob un o’r cleifion sydd wedi cael 
codwm yn cael eu hatgyfeirio i’n llwybr 
cwympiadau os ydy hynny’n addas ac 
mae’r tîm hefyd wedi bod yn darparu 
archwiliadau diogelwch yn y cartref ac 
archwiliadau atal troseddu."

Mae’r fenter yn cael ei chefnogi gan 
Lywodraeth Cymru ar y cyd â’r tri 
gwasanaeth brys, Cyngor Sir Ddinbych, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Galw 
Gofal / Care Connect, a Gwasanaeth 
Monitro Galwadau Rhanbarthol 
Gogledd Cymru.

Mae’r tîm yn gweithio patrymau sifft ar 
yr adegau hynny lle mae’r galw mwyaf 
rhwng 7am – 11pm saith diwrnod yr 
wythnos. Mae staff yn ymateb mewn 
cerbyd sydd wedi ei frandio’n arbennig 
ar gyfer y Tîm Cymorth Cymunedol ac 
sydd gan offer arbenigol, yn cynnwys 
dyfeisiadau i godi cleifion yn ddiogel i 
safle eisteddog.  

Mae’r gwasanaeth yn cael ei anfon gan 
ystafell reoli’r Gwasanaeth Ambiwlans, 
felly nid oes yn rhaid i’r cyhoedd wneud 
dim byd yn wahanol, fodd bynnag bydd 
y Tîm Cymorth Cymunedol yn cael ei 
anfon yn hytrach nag ambiwlans pan 
fydd hynny’n addas. 

Y TÎM CYMORTH CYMUNEDOL 
WEDI HELPU DROS 250 O 
BOBL ERS EI LANSIAD
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Cafodd ffilm sydd yn amlygu 
canlyniadau cynnau tanau yn 
fwriadol ei lansio yn Wrecsam  
ym mis Chwefror ac y mae wedi 
cael ymateb rhagorol ar draws  
y rhanbarth.

Cafodd y ffilm fer, 'Llosgi’ch Dyfodol',   
ei chomisiynu gan Wasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru a Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam fel rhan o 
ymgyrch parhaus i addysgu pobl ynglŷn  
â pheryglon cynnau tanau yn fwriadol. 

Ers nifer o flynyddoedd mae Wrecsam 
wedi dioddef nifer anghymesur o danau 
bwriadol o gymharu â rhannau eraill 
o Ogledd Cymru a gweddill Cymru. 

Mae grŵp aml-asiantaeth yn cynnwys 
Heddlu Gogledd Cymru, Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru, a’r 
gymuned, wedi bod yn gweithio gyda’i 
gilydd i ddeall y problemau a datblygu 
atebion cynaliadwy gyda’r nod o atal 
tanau bwriadol yn y dyfodol. 

Bydd y ffilm nawr yn cael ei rhannu gyda 
chynulleidfaoedd ehangach gan gynnwys 
ysgolion a chlybiau ieuenctid.

Mae’n cynnwys cyfweliadau gyda phobl 
sydd yn cynnau tanau yn fwriadol, 
dioddefwyr lleol yn ardal Parc Caia a 
dynes sydd wedi dioddef llosgiadau 
difrifol, yn ogystal â swyddogion o 
Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 
a Heddlu Gogledd Cymru. 

Derbyniodd y prosiect i gynhyrchu’r 
ffilm nawdd gan Swyddfa’r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd ac Ymddiriedolaeth 
Gymunedol Heddlu Gogledd Cymru. 
Mae’r nawdd hefyd wedi galluogi i’r 
bartneriaeth ddatblygu mentrau eraill 
yn cynnwys ymgyrch Crimestoppers 
yn y cyfryngau i annog y gymuned i 
rannau gwybodaeth gyda’r heddlu yn 
ddienw a chynhyrchiad theatr addysgol 
a rhyngweithiol gan “Cat’s Paw Theatre” 
ar gyfer ysgolion, grwpiau ieuenctid a 
sefydliadau addysgol eraill. Meddai’r 
Uwch-arolygydd Sian Beck o Heddlu 
Gogledd Cymru; “Mae gwaith sylweddol 
eisoes yn cael ei gyflawni ac mae nifer o 
raglenni ataliol ar waith gan bartneriaid. 

Dyma ffilm a gynhyrchwyd yn lleol, sydd 
yn cynnwys y gymuned leol ac a fydd 
yn cael ei harddangos mewn ysgolion 
a sefydliadau ieuenctid gan Heddlu 
Gogledd Cymru/Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru.  

 

“ Mae’n ffilm drawiadol sydd 
yn peri i rywun feddwl ac fe 
fydd yn addysgu drwy gynyddu 
ymwybyddiaeth yr unigolyn  
ynglŷn â thanau bwriadol. Cafodd 
y teitl “Llosgi Eich Dyfodol” ei 
ddewis fel rhan o gystadleuaeth 
gyhoeddus yn y cyfryngau 
cymdeithasol.”

Meddai Paul Scott, Rheolwr Diogelwch 
Cymunedol Wrecsam a Sir y Fflint, 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru; “Mae’r ffilm yn amlygu’r effaith 
y mae tanau bwriadol yn ei gael ar 
gymunedau, ac rydym yn gobeithio y 
bydd yn peri i bobl feddwl am y broblem 
a pham bod yn rhaid i ni fynd i’r afael ag 
achosion o danau bwriadol unwaith ac 
am byth.

“ Rydym yn defnyddio nifer o astudiaethau 
achos a chafodd ei ffilmio a’i golygu yn 
ardal Wrecsam, ac felly mae naws leol 
iddi.

“ Mae canlyniadau i danau 
bwriadol – ar gyfer y 
drwgweithredwr, ein cymunedau 
a’n gwasanaethau brys. Rydym 
yn gobeithio y bydd y ffilm yn 
helpu i bwysleisio’r neges yma a’n 
helpu i fynd i’r afael â’r broblem o 
gynnau tanau yn fwriadol yn ardal 
Wrecsam.”

 LANSIO’R FFILM ‘LLOSGI’CH  
 DYFODOL’ YN WRECSAM 

// 3 www.gwastan-gogcymru.org.uk



Cymerodd pobl ifanc o Goleg 
Cambria ran yng nghwrs 
arloesol Ffenics y Gwasanaeth 
Tân ac Achub yng Ngorsaf Dân 
yr Wyddgrug ym mis Chwefror.

Mae cwrs y Ffenics wedi ei ddylunio 
i ddargyfeirio pobl ifanc tuag at 
weithgareddau cynhyrchiol a gwerth 
chweil i’w helpu i integreiddio gyda’u 
cymheiriaid a’u cymunedau.

Wedi’r cwrs, bydd rhai o’r dysgwyr yn 
cael cyfweliad ar gyfer blwyddyn o 
leoliad gwaith gyda Gwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru, fel rhan o 
bartneriaeth sydd eisoes wedi cael ei 
sefydlu i helpu i ddatblygu unigolion 
i’w paratoi ar gyfer byd gwaith.

Meddai Pam Roberts, Cydlynydd y 
Ffenics: "Mae’r Gwasanaeth Tân ac 
Achub yn denu pobl ifanc, ac mae hyn 
yn rhoi cyfle i ni geisio dylanwadu ar 
eu hymddygiad.

“ Mae prosiect y Ffenics yn 
cynnig profiad unigryw, i feithrin 
nodweddion rydym ni fel 
Gwasanaeth yn gweithio tuag 
atynt, megis parch, cyfathrebu 
ac ymddiriedaeth.

“ Roedd y dysgwyr a fynychodd y cwrs 
yn rhan o raglen ‘Hyfforddai’ gyda 
Choleg Cambria – rhaglen sy’n cael 
ei hariannu gan Lywodraeth Cymru 
ac sydd yn gweithio gyda phobl 
ifanc rhwng 16-18 mlwydd oed yng 
Nghymru sydd yn wynebu rhwystrau 
sy’n eu hatal rhag symud ymlaen neu 
ddatblygu.

“ Roedd yr wythnos yn cynnwys 
cymysgedd o ddysgu yn y dosbarth, 
lle’r oedd y bobl ifanc yn dysgu 
canlyniadau gweithredoedd, yna 
gweithgareddau ar yr iard ymarfer 
lle rydym yn hybu gweithio gyda’n 
gilydd fel tîm, asesu risg a glynu at 
gyfarwyddiadau.

“ Nod y cwrs yw cynorthwyo’r bobl 
ifanc i gryfhau eu cymhelliad a 
theimlo’n fwy cadarnhaol, sydd 
yn eu tro yn eu gwneud yn well 
dinasyddion.

" Rydym yn gobeithio bod y cwrs Ffenics 
wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau’r 
bobl ifanc hyn, ac y bydd o fudd iddynt 
yn y dyfodol. 

“ Rydym hefyd yn edrych ymlaen at gael 
croesawu nifer o’r bobl ifanc yma yn ôl 
am gyfweliad am leoliad gwaith, gan 
helpu i amddiffyn ein cymunedau drwy 
atgyfnerthu’r berthynas a gofalu am 
les cenedlaethau’r dyfodol.

Fe ychwanegodd Nicola Gaughran, 
Rheolwr Gweithrediadau, 
Hyfforddeiaethau, Coleg Cambria: 

 
“ Mae gan Goleg Cambria raglen 
cyflogadwyedd mewnol yn ein prif 
safleoedd yn Sir y Fflint a Wrecsam.  
Yn ystod y rhaglenni rydym yn gweithio 
gyda dysgwyr i wella hyder, gwaith 
tîm a sgiliau cyfathrebu cyn iddynt 
gychwyn lleoliadau gwaith gyda 
chyflogwyr lleol.

“ Mae’n amlwg bod y dysgwyr yma wedi 
elwa o gwrs y Ffenics yr wythnos hon, 
ac rydym yn edrych ymlaen at gael 
gweithio gyda Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru ar gam nesaf 
y rhaglen hon sef cyfweliadau am 
leoliadau gwaith gyda’r sefydliad.”

Cafodd sgiliau a ddysgwyd yn ystod 
yr wythnos eu harddangos mewn 
seremoni o gyflawniad, gyda Phrif 
Swyddog, aelodau’r Awdurdod Tân, 
rhieni, gwarcheidwaid a staff o’r coleg.

MYFYRWYR O GOLEG CAMBRIA 
YN CAEL EU HYSBRYDOLI GAN 
GWRS Y FFENICS
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Ym mis Ionawr lansiwyd 
ymgyrch Cymru gyfan yn y 
cyfryngau cymdeithasol gyda’r 
nod o annog pobl i brofi eu 
larymau mwg yn wythnosol. 

Ar draws Cymru'r llynedd (2015/16), 
bu dros 1,600 o danau damweiniol 
mewn anheddau – yn achos 69% o'r 
rhain roedd larwm mwg gweithredol yn 
bresennol, ond yn achos 24% roedd y 
tân wedi gwaethygu oherwydd nad oedd 
y larwm mwg yn gweithio. 

Dywedodd Matt Jones, Pennaeth 
Diogelwch yn y Cartref yng 
Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 
am yr ymgyrch, “Dyw cael larwm mwg 
ar eich nenfwd ddim yn golygu bod eich 
cartref yn ddiogel rhag tân -dim ond 
pan gaiff ei brofi a'i gynnal a’i gadw’n 
rheolaidd byddwch chi wir yn ddiogel.

“ Does dim ots pryd fyddwch chi’n 
ei wneud e, naill ai ar ôl bod i'r 
gampfa neu cyn mynd i’r ysgol – 
ond rydym yn argymell eich bod 
yn ei wneud e o leiaf unwaith yr 
wythnos. Dyma neges y fideo 
sy’n cyd-fynd â’r ymgyrch” 

Ychwanegodd Stuart Millington, Uwch 
Reolwr Diogelwch Tân Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru “Mae’r 
ymgyrch yn cynnwys fideo a fydd, 
gyda lwc, yn annog pobl i gofio profi 
eu larymau mwg yn rheolaidd i wneud 
yn siŵr eu bod yn gweithio’n iawn

“ Dro ar ôl tro mae diffoddwyr 
tân yn gweld gyda'u llygaid 
eu hunain sut y gall larwm 
mwg eich achub mewn achos 
o dân – felly rydym eisoes yn 
ymwybodol o bwysigrwydd 
larymau gweithredol.”

Meddai Mydrian Harries, Pennaeth 
Corfforaethol Atal ac Amddiffyn 
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth 
a Gorllewin Cymru:”Yn ein profiad ni , 
mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n marw yn 
dilyn tân yn y cartref yn cysgu ar adeg y 
tân. Fe all larwm mwg eich deffro a rhoi 
cyfle i chi fynd allan a galw am help.”

I wylio’r fideo ‘Pryd ydych chi’n wneud 
e?’ ewch i sianel You Tube Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru a 
gallwch ddilyn yr ymgyrch ar Twitter 
#prydydychchi’nprofi.

LANSIO’R YMGYRCH ‘PRYD 
YDYCH CHI'N EI WNEUD E?’ 
LEDLED CYMRU
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Bu i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru sefydlu partneriaeth newydd gyda 
sefydliadau lleol dros y Nadolig i helpu 
i rannu negeseuon diogelwch tân gyda 
thrigolion yng Ngogledd Cymru. 

Bu i aelodau staff o swyddfa diogelwch tân Conwy 
a Sir Ddinbych helpu i ddanfon anrhegion Nadolig 
mewn partneriaeth â ‘Home Instead Senior Care’ gan 
gymryd rhan yn eu menter i fod yn ‘Siôn Corn i bobl 
oedrannus’ yng Nghonwy a Sir Ddinbych.

Wrth ddanfon anrheg i rywun oedrannus ar ran 
‘Home Instead Senior Care’, roedd aelodau o staff y 
gwasanaeth tân a achub yn gallu gwirio bod cartref 
yr unigolyn yn ddiogel rhag tân, yn ogystal ag yn cael 
treulio amser gyda phobl dros gyfnod y Nadolig.

Yn ôl yr ystadegau, mae nifer y tanau’n cynyddu’n 
sylweddol yn ystod cyfnod y Nadolig, gyda bron i 
ddwywaith gymaint o ddigwyddiadau ym mis Rhagfyr 
nag mewn unrhyw fis arall o’r flwyddyn.

Meddai Kevin Jones, Rheolwr Diogelwch Cymunedol 
Tân ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru: “Mae’r gwasanaeth tân ac achub yn falch 
o gymryd rhan yn y fenter hon oherwydd rydym yn 
andros o ymwybodol fod mwy o beryglon dros y 
Nadolig, ond rydym hefyd yn ymwybodol fod llawer 
o bobl ar eu pen eu hunain ac fe allent fod wedi’u 
hynysu’n gymdeithasol dros gyfnod y Nadolig. 

“  Mae’r fenter hon yn caniatáu inni roi 
mymryn o gwmni i’r bobl yma ac ar yr un 
pryd gallwn gynnal archwiliad diogelwch 
yn y cartref a darparu larymau mwg os 
oes angen, gan wneud pobl yn fwy diogel a 
chael rhannu ychydig o lawenydd y Nadolig."

MENTER SIÔN 
CORN I BOBL 
OEDRANNUS
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Fe ymunodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru â Rygbi Gogledd Cymru ym mis Tachwedd 
i annog gyrwyr i feddwl am ddiogelwch y tu ôl i'r llyw a gwneud ‘Adduned Brecio’ ar gyfer Wythnos 
Genedlaethol Diogelwch Ffordd (21ain – 27ain Tachwedd). 

Cynhaliodd staff sesiynau wyneb yn wyneb gyda chwaraewyr rygbi i drafod diogelwch ffordd ac roedd eu negeseuon wedi eu 
targedu ar gyfer cefnogwyr a chwaraewyr sydd yn treulio oriau ar y ffyrdd yn teithio i gemau neu sesiynau hyfforddi. 

Meddai Terry Williams, Pennaeth Diogelwch Cymunedol: “Fel diffoddwyr tân, rydym yn gweld drostym ein hunain effeithiau 
erchyll gwrthdrawiadau ar y ffordd. “Mae pump o bobl yn cael eu lladd bob dydd gan rywbeth rydym eisoes yn gwybod sut  
i’w ddatrys."

Mae’r ‘Adduned Brecio’ yn 
canolbwyntio ar chwe elfen;

Araf: Mae torri’r cyfyngiad cyflymder 
neu deithio’n rhy gyflym i’r amodau 
yn cael ei gofnodi gan yr heddlu adeg 
gwrthdrawiad fel ffactor sy’n cyfrannu 
at fwy nag un o bob pedwar (27%) o 
wrthdrawiadau angheuol ym Mhrydain.

Sobr: Gall hyd yn oed un ddiod cyn 
mynd y tu ôl i’r llyw effeithio ar eich 
gallu i yrru. Yn 2013, roedd gan un 
ym mhob 10 (11%) o yrwyr/beicwyr 
modur mewn gwrthdrawiad alcohol yn 
bresennol yn eu corff, er nad oeddynt 
dros y cyfyngiad gwaed-alcohol 
cyfreithlon. Mae un ym mhob saith o 
farwolaethau ar y ffordd oherwydd bod 
rhywun wedi gyrru dros y cyfyngiad.

Diogel: Mae gyrwyr sy’n perfformio 
tasg eilaidd gymhleth, fel defnyddio 
ffôn symudol wrth y llyw, dair gwaith 
yn fwy tebygol o gael gwrthdrawiad na 
gyrwyr sy’n canolbwyntio ar yrru.

Distaw: Mae gyrwyr sy’n perfformio 
tasg eilaidd gymhleth, fel defnyddio 
ffôn symudol wrth y llyw, dair gwaith 
yn fwy tebygol o gael gwrthdrawiad na 
gyrwyr sy’n canolbwyntio ar yrru.

Craff: Mae profion llygaid rheolaidd 
yn rhywbeth a ddylai fod ar dop rhestr 
pob gyrrwr. Ystyrir bod gwrthdrawiadau 
oherwydd golwg gwael gyrwyr yn achosi 
2,900 o anafiadau ac yn costio £33 
miliwn i’r DU bob blwyddyn.

Cynaliadwy: Trwy leihau faint rydym 
yn ei yrru, a cherdded, beicio neu 
ddefnyddio cludiant cyhoeddus, 
rydym yn gwneud ein cymunedau 
yn fannau diogelach, ac yn gwneud y 
gorau a fedrwn ar ran yr amgylchedd 
a’n hiechyd ein hunain. Mae llygredd 
awyr yn lladd: amcangyfrifir bod 
29,000 o farwolaethau bob blwyddyn 
oherwydd llygredd grynonnynol yn y 
DU, a gellir priodoli 5,000 o’r rhain 
i gludiant ffordd.

Ychwanegodd Sion Jones, Rheolwr 
Cyffredinol ar gyfer Rhanbarth  
Datblygu Gogledd Cymru ac RGC  
1404: “Roeddem yn falch o gael 
chwarae rhan yn yr ymgyrch i hyrwyddo 
diogelwch y tu ôl i’r llyw a’r ‘Adduned 
Brecio’ fel rhan o Wythnos Diogelwch 
Ffordd 2016.

“ Mae diogelwch ein chwaraewyr 
a’n cefnogwyr yn bwysig iawn i 
ni, ac fe wnawn bopeth o fewn 
ein gallu i helpu Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru 
i rannu ei negeseuon a all 
achub bywydau.”

YMUNO Â RYGBI GOGLEDD 
CYMRU I HYRWYDDO’R 
‘ADDUNED BRECIO’ 
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Fe weithiodd cwmnïau tacsi yng Nghonwy gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru dros gyfnod 
y Nadolig i helpu i rannu negeseuon ymhlith eu cwsmeriaid sydd â’r gallu i arbed bywydau.

Cytunodd Castle cabs, Conwy ac 
Alliance Taxi, Llandudno i gynnwys y 
neges ‘Cadwch yn ddiogel! Peidiwch â 
choginio ar ôl noson allan!’ yn eu holl 
negeseuon testun i gwsmeriaid a rhannu 
poteli dŵr a oedd hefyd yn hybu’r neges 
gyda phobl yn ystod eu siwrne adref ar 
ôl bod yn dathlu’r Nadolig. 

Meddai Kevin Jones, Rheolwr 
Diogelwch Cymunedol Conwy a Sir 
Ddinbych:“Mae tua hanner o’r tanau yn 
y cartref yr ydym ni’n cael ein galw atynt 
yn ymwneud â choginio – ac mae nifer 
o’r rhain yn digwydd wedi i bobl fod yn 
yfed. Hefyd, mae achosion yn cynyddu 
dros y Nadolig.

“    Dydy yfed a choginio ddim yn 
gyfuniad doeth – fe all alcohol 
achosi i bobl beidio â gweld y 
peryglon. Roedd y neges hon 
yn bwysig iawn dros gyfnod y 
Nadolig gan fod nifer yn yfed 
alcohol wrth ddathlu’r ŵyl.

“ Mae nifer o danau yn digwydd bob 
blwyddyn oherwydd bod pobl yn 
penderfynu coginio ar ôl dod adref o’r 
dafarn. Fy nghyngor i yw byddwch yn 
ddiogel – paratowch bryd cyn mynd 
allan erbyn y dowch chi’n ôl neu 
prynwch tecawê ar y ffordd adref.

“Rydym wrth ein bodd ein bod yn cael 
cyfle i weithio gyda chwmnïau lleol i 
rannu’r negeseuon hyn, ac edrychwn 
ymlaen at gael adeiladu ar y berthynas 
hon dros y flwyddyn newydd a thu hwnt. 

Fe gynorthwyodd cwmnïau tacsi eraill 
yng Ngogledd Cymru gyda’r ymgyrch 
yn ogystal gan rannu poteli dŵr i 
gwsmeriaid ar eu ffordd adref wedi 
noson allan.

CWMNÏAU TACSI YN HELPU  
I RANNU’R NEGES 
‘PEIDIWCH AG YFED A CHOGINIO!’
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