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Meddai Justin Evans, Pennaeth 
Diogelwch Cymunedol: “Rwyf 
yn falch iawn o gyhoeddi bod y 
Gwasanaeth wedi derbyn achrediad 
Rhuban Gwyn swyddogol.           

“Rydym ni’n sicrhau bod y neges 
nad ydi trais gan ddynion yn erbyn 
menywod yn dderbyniol o gwbl yn 
cael ei amlygu yn ein gorsafoedd 
tân ac mewn gweithleoedd ledled 
Gogledd Cymru, ac fel Gwasanaeth 
rydym ni’n cymryd camau positif i 
helpu i roi terfyn ar drais yn erbyn 
menywod trwy godi ymwybyddiaeth 
a grymuso cydweithwyr i beidio â 
chadw’n dawel.              

“Rydym ni wedi cefnogi digwyddiadau 
Rhuban Gwyn ers nifer o 
flynyddoedd, ac rydym ni wrthi’n 
hyfforddi staff yn unol â’r Fframwaith 
Hyfforddi Genedlaethol ar drais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol (VAWDASV).

 “Mae nifer o’n staff, gan gynnwys ein 
Prif Swyddog Tân, Prif Swyddogion 
Tân Cynorthwyol ac Uwch Reolwyr 
wedi cwblhau’r hyfforddiant i 
lysgenhadon neu hyrwyddwyr, gan 
addo i beidio byth â chyflawni, 
esgusodi na chadw’n dawel am drais 
gan ddynion yn erbyn menywod. 

 
“Mae gennym ni gynllun 
gweithredu  ar waith sydd 
yn cynnwys arddangos 
rhuban gwyn ar bob injan 
dân,  a byddwn yn ymgorffori 
negeseuon yr ymgyrch ledled 
y Gwasanaeth – gyda’r nod 
o annog staff o bob cwr o’r 
rhanbarth i ymrwymo i fod yn 
Llysgenhadon neu 
Hyrwyddwyr. 

 

“Byddwn hefyd yn edrych ar y 
posibilrwydd o gynnig yr hyfforddiant 
ymwybyddiaeth i’n cadetiaid tân 
drwy’r rhaglen eiriolaeth ieuenctid 
Rhuban Gwyn yn dilyn ei gyhoeddiad 
yn ddiweddar, i gyd-fynd â’r thema o 
greu dyfodol heb drais gan ddynion 
yn erbyn menywod. 

Meddai Anthea Sully, Prif Weithredwr 
White Ribbon UK: “Rydym ni’n 
falch iawn bod Gwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru wedi 
derbyn achrediad Rhuban Gwyn. 
Fe all sefydliad sydd yn cyflawni ei 
gynllun gweithredu gyrraedd nifer 
fawr o bobl a gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol.” 

BALCH O 
ENNILL 

ACHREDIAD 
RHUBAN GWYN

Mae Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru 
wedi derbyn achrediad 
Rhuban Gwyn i gydnabod y 
camau y mae’n ei gymryd 
i helpu i roi diwedd ar 
drais gan ddynion yn erbyn 
menywod.  
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Mae’r digwyddiad yn dod â phobl 
at ei gilydd i gydnabod a dathlu 
aelodau staff a’r gymuned sydd wedi 
gweithio’n galed i wella diogelwch 
cymunedol yng Ngogledd Cymru. 

Cyflwynwyd wyth o Wobrau 
Cymunedol gan y Prif Swyddog Tân 
Simon Smith a’r Cynghorydd Peter 
Lewis, Cadeirydd yr Awdurdod Tân 
ac Achub.

Yr enillwyr eleni oedd;

Gwobrau Cymunedol

Y WOBR GORSAF Y FLWYDDYN 

Cyflwynir y wobr i orsaf sydd wedi 
gwneud gwaith nodedig yn ystod y 
12 mis diwethaf ac sydd wedi derbyn 
cydnabyddiaeth gan yr adran Safonau 
Proffesiynol a Gwasanaeth.

Aeth y wobr eleni i Orsaf Dân y Bala.

 

Maent yn rhagori yn nhermau 
rheolaeth a glendid yr orsaf ac fe 
wnaethant berfformio’n dda yn ystod 
yr asesiadau gweithredol.

Fe ddylai gorsafoedd eraill anelu i 
gyrraedd yr un safon â hwy o ran 
ymroddiad ac ymrwymiad y criw a’r 
tîm rheoli, sydd yn mynd uwchlaw a 
thu hwnt i’r hyn sydd yn ddisgwyliedig 
ohonynt yn rheolaidd er mwyn rheoli 
argaeledd yr orsaf.  

Y WOBR PARTNER DIOGELWCH 
CYMUNEDOL 

Cyflwynir y wobr i gydnabod gwaith 
asiantaethau partner neu gyrff 
cyhoeddus sydd wedi gweithio mewn 
partneriaeth gyda Gwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru yn eu 
hymdrechion i rannu negeseuon 
diogelwch hanfodol gyda’r gymuned.

Aeth y wobr eleni i Wasanaeth 
Ieuenctid Sir Ddinbych am eu 

partneriaeth waith gyda  staff o’r 
Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol i helpu 
i ddatblygu menter newydd, sydd 
wedi ei dylunio i ymgysylltu gydag 
ac addysgu pobl ifanc, i gynyddu 
eu hymwybyddiaeth o ganlyniadau 
cynnau tanau yn fwriadol. Ar ôl 
cwblhau’r cwrs bydd y myfyrwyr yn 
derbyn achrediad Agored Lefel Un.

Trwy weithio mewn partneriaeth 
gyda Gwasanaeth Ieuenctid Sir 
Ddinbych mae’r Tîm Lleihau 
Llosgi Bwriadol wedi gallu gwella’r 
cymhwyster ymhellach a helpu i 
barhau i ymgysylltu gyda phobl ifanc o 
bob cwr o Ogledd Cymru, a’u helpu 
i ennill cymhwyster cydnabyddedig ar 
yr un pryd. 

Mae tanau bwriadol wedi gostwng 
yn yr ardaloedd targed o ganlyniad i’r 
fenter.  
 

DATHLU LLWYDDIANT YN YSTOD Y 
SEREMONI WOBRWYO LEWYRCHUS

Mae’r seremoni wobrwyo flynyddol yn uchafbwyntiau blynyddol yng nghalendr 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a chynhaliwyd y seremoni eleni yng 
Ngorsaf Dân Gymunedol y Rhyl ym mis Medi.  
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Y WOBR CYFRANIAD 
EITHRIADOL GAN UNIGOLYN 

Mae’r wobr yn cydnabod aelod 
staff sydd yn mynd tu hwnt i 
ddyletswyddau arferol yn rheolaidd. 

Gary Price, diffoddwr tân yng Ngorsaf 
Dân Bae Colwyn oedd yn fuddugol 
eleni am ei ymrwymiad i waith 
gwirfoddol  yn ei ysgol leol a chyda 
Grwpiau Gwobr Dug Caeredin ers y 
28 mlynedd ddiwethaf. 

Mae Gary wedi rhoi o’i amser 
yn rheolaidd i gefnogi’r orsaf ar 
ddyletswydd ac oddi ar ddyletswydd, 
gan gynnwys arddangosfeydd tân 
gwyllt a golchfeydd ceir elusennol. Y 
mae hefyd wedi bod yn fentor i nifer 
o’r diffoddwyr tân prentis a ymunodd 
â’r Gwasanaeth yn ddiweddar. 

Mae Gary bob amser yn barod i helpu 
eraill ac yn ddiweddar mae wedi 
helpu’r adran Hyfforddi a Datblygu yn 
ystod diwrnodau recriwtio a blasu. 
Y mae hefyd wedi helpu’r adran 
diogelwch cymunedol i gyflwyno 
cyngor diogelwch ffyrdd i bobl ifanc.

 

YMRWYMIAD I’R GYMRAEG

Cyflwynir y wobr i unigolyn, adran 
neu orsaf sydd wedi gwneud 
cyfraniad gwerthfawr i’r Gymraeg 
neu sydd wedi dangos ymrwymiad a 
dyfalbarhad i ddysgu Cymraeg dros y 
12 mis diwethaf.

Lynne Hindley, Cynorthwyydd Rheoli 
Adnoddau Dynol yn y Pencadlys yn 
Llanelwy oedd yn fuddugol eleni.

Mae wedi cwblhau’r cwrs Lefel 3 
yn wirfoddol ac mae bob amser 
yn awyddus i ymarfer ei Chymraeg 
ar e-bost, trwy apiau ac yn ystod 
sesiynau sgwrsio yn y gweithle.

Yn ystod yr ymgyrch recriwtio 
diwethaf fe wnaeth Lynne sicrhau 
bod pob ymgeisydd yn cael dewis 
iaith yn ystod pob cam o’r broses 
ac fe wnaeth sicrhau bod digon o 
swyddogion Cymraeg ar gael i gynnal 
cyfweliadau Cymraeg.

Mae bob amser yn sicrhau bod y 
Gymraeg ar frig agenda’r Gwasanaeth 
a’r adran Adnoddau Dynol.

 

CYFLOGWR Y FLWYDDYN

Mae’r Wobr Cyflogwr y Flwyddyn 
yn cydnabod cyflogwr lleol sydd 
yn rhyddhau staff yn rheolaidd i 
gyflawni dyletswyddau diffodd tân yn 
y gymuned. Mae’r cyflogwyr hyn yn 
hanfodol i sicrhau bod peiriannau tân 
ar gael ledled Gogledd Cymru.

Mae Flintshire Auto Services 
NW Limited wedi eu lleoli yn 
Ystâd Ddiwydiannol Bromfield, yr 
Wyddgrug, ac mae ganddyn nhw 
hanes hir o gefnogi’r gwasanaeth tân 
ac achub trwy ganiatáu i weithwyr 
ymateb i argyfyngau. 

Mae’r perchennog wedi gadael i Kevin 
Ford gael ei ryddhau i alwadau tân 
ers chwe blynedd ac yn ystod yr haf 
eithriadol brysur a gawsom y llynedd 
gofynnwyd i Kevin ymateb i nifer 
uchel o ddigwyddiadau gweithredol a 
chafodd gefnogaeth lawn ei gyflogwr. 

Mae argaeledd ein gorsafoedd yn 
llwyr ddibynnol ar gydweithrediad 
a dealltwriaeth cyflogwyr fel hyn - 
os ydi dim ond un person methu 
ag ymateb yna ni fydd yr orsaf ar 
gael i ymateb o gwbl i alwadau yn y 
gymuned.  

YMRWYMIAD I’R GWASANAETH

Mae’r wobr yn cydnabod unigolyn 
sydd wedi ymrwymo i ddarparu 
gwasanaeth ar alw (RDS) yng 
Ngogledd Cymru ers dros 33 
mlynedd.  

Aeth y mae’r wobr i dri unigolyn 
eleni.

Ymunodd Edryd Williams gyda 
Gwasanaeth Tân Gwynedd yn 1986. 
Ar hyn o bryd mae’n Rheolwr Criw 
yng Ngorsaf Dân Pwllheli.
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Ymunodd Brian Williams gyda 
Gwasanaeth Tân Gwynedd yn 
1986 ac mae wedi gwasanaethu yng 
Ngorsaf Dân Dolgellau drwy gydol ei 
yrfa.

Ymunodd Stephen Hill gyda 
Gwasanaeth Tân Clwyd yn 1986. 
Cafodd ei benodi’n Rheolwr Criw yn 
1991 ac ar hyn o bryd mae’n Rheolwr 
Gwylfa dros dro yng Ngorsaf Dân yr 
Wyddgrug. 

HYRWYDDWR IECHYD

Mae’r Gwasanaeth yn cydnabod 
y cyswllt thwng gweithlu iach a 
gweithlu effeithlon a chynhyrchiol ac 
mae’n annog staff i gadw’n heini er eu 
diogelwch hwy eu hunain ac eraill yn 
y gymuned.

Mae’r wobr yn cydnabod unigolyn 
neu dîm sydd wedi gweithio’n galed 
i godi proffil, neu fod yn esiampl i’w 
efelychu ym maes iechyd a ffitrwydd.

Eleni aeth y wobr i Jennifer Roberts, 
Diffoddwr Tân Ystafell Reoli yn y 
Ganolfan Gyfathrebiadau ar y Cyd yn 
Llanelwy.

Penderfynodd Jenny hyrwyddo 
Wythnos Genedlaethol Iechyd a Lles 
yn y Ganolfan Gyfathrebiadau ar y 
Cyd eleni.  

Roedd am godi proffil iechyd a lles 
ymysg staff sydd yn gweithio yn yr 
ystafell reoli ac felly fe drefnodd lu o 
weithgareddau i’w cynnal drwy gydol 
yr wythnos. 

Trefnodd weithgareddau gan gynnwys 
teithiau cerdded o amgylch y safle, 
cwblhau posau i gadw’r cof yn 
effro, rhannu cyngor ar ymarfer 
corff a bwyta’n iach.  Yn ystod yr 
wythnos, trefnwyd ymweliadau gan yr 
Ymgynghorwyr Iechyd a Ffitrwydd a 
chan Buddy y ci therapi.

GWOBR ELUSEN 

Mae’r wobr yn cydnabod unigolyn 
neu dîm sydd wedi gweithio’n galed i 
godi arian i elusen.

 

Yr enillwyr eleni oedd Criw Gorsaf 
Dân yr Wyddgrug. 

Pob blwyddyn mae Gorsaf Dân 
yr Wyddgrug yn trefnu a hwyluso 
arddangosfa dân gwyllt a choelcerth.  
Mae miloedd o bobl leol o’r gymuned 
gyfagos yn dod i gefnogi’r digwyddiad 
blynyddol yn yr Wyddgrug, sydd yn 
helpu i gadw pobl yn ddiogel yn ystod 
y cyfnod tân gwyllt. 

Mae’r arian sy’n cael ei godi yn ystod 
y digwyddiad blynyddol hwn yn cael 
ei roi i elusennau lleol ac achosion 
da eraill.  Hefyd, mae’r digwyddiad 
yn rhoi cyfle i roi cyngor diogelwch 
ac annog y cyhoedd i gwblhau 
atgyfeiriadau diogel ac iach. 

Mae’r digwyddiad llwyddiannus hwn 
wedi cael ei drefnu yn yr Wyddgrug 
ers dros 20 mlynedd ac mae’n 
wasanaeth hanfodol i’r gymuned.

MEDALAU GWASANAETH HIR AC 
YMDDYGIAD CLODWIW

Yn ystod y seremoni, cyflwynodd 
Arglwydd Raglaw Clwyd, Mr George 
Fetherstonhaugh OBE, 11 o Fedalau 
Gwasanaeth Hir ac Ymddygiad 
Clodwiw i staff.

Cyflwynir y fedal i ddiffoddwyr tân 
gan Gynrychiolydd Ei Mawrhydi i 
gydnabod 20 mlynedd o wasanaeth. 

Derbyniodd y bobl ganlynol fedal 
eleni; 

 

Jâmi Jennings 
Tim Owen  
Gareth Threlfall 
Ernest  Hughes  
Jonathan Thomas  
Gwyndaf Williams  
Stuart  Bell  
Paul Higgins 
Mark Jones  
Neil Jones  
Andrew Kilpatrick 

Cyflwynodd Simon Smith wobr 
Gwasanaeth hir i Tina Gray, swyddog 
cefnogi TGCh a wnaeth ymddeol yn 
ddiweddar a Peter King, Hyfforddwr 
Gweithredol, am ddarparu deugain 
mlynedd o wasanaeth rhagorol. 

Cyflwynwyd tystysgrifau yn ogystal 
gan Simon Smith, Prif Swyddog Tân 
i chwe diffoddwr tân prentis am 
gwblhau’r cymhwyster i Ddiffoddwyr 
Tân Prentis yn gynharach eleni.

Thomas Brain 
Jamie Williams 
Chris Holgate 
Dan McNulty 
Charles Mills 
Tomos Givelin
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Mae Peter Davis, Pennaeth yr Ystafell 
Reoli, yn egluro mwy: “Rydym ni’n 
ategu sylwadau heddluoedd ledled 
y DU sydd wedi bod yn hyrwyddo’r 
ap hwn yn ddiweddar ac yn annog y 
cyhoedd i’w lawrlwytho ar eu ffonau 
clyfar.

 “Diben yr ap yw nodi 
lleoliadau unigryw i lawr i 
sgwâr 3m x 3m.

 “Bydd defnyddiwr y 
ffôn clyfar yn nodi o’r ap 
pa dri gair yw’r nodwr 
unigryw ar gyfer y lleoliad 
maen nhw ynddo ac 
yna mae’n bosibl i eraill 
nodi eu hunion leoliad unwaith mae’r 
geiriau hyn yn cael eu cyfleu.  

 “Mae hwn yn ddefnyddiol iawn ar 
gyfer mannau lle nad oes cyfeiriad 
cydnabyddedig neu ar gyfer oedolion 
sydd ar goll neu’n ansicr o’u lleoliad.

 “Yn syml, mae’r galwr yn dweud 
wrth y gweithredwr rheoli beth yw’r 

lleoliad tri gair ac mae hyn yn cael 
ei lwytho i wefan sy’n dangos gyda 
manwl gywirdeb uchel iawn beth yw 
eu lleoliad.

 “Mae gweithredwyr rheoli nawr 
yn gallu arwain y rhai hynny sydd 
ar goll neu’n ansicr lle maen nhw 

i lawrlwytho’r ap 
a’u cynorthwyo i’w 
ddefnyddio er mwyn 
helpu eu lleoli. Er na fydd 
hyn yn disodli ein defnydd 
cyfredol o fynegai 
daearyddol a mapio gallai 
helpu i gynorthwyo’r rhai 
hynny mewn achosion 
lle maen nhw wedi rhoi 

cynnig ar bob dull arall o ganfod 
lleoliad.

“Yma yng Ngwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru cafodd yr ap 
ei ddefnyddio dim ond ar ôl ychydig 
wythnosau o gael ei lansio i ddod o 
hyd i gyfeirnod map yn ystod tân yng 
Nghoedwig Gwydr, gan sicrhau ein  

 
bod ni’n anfon y peiriant cywir 
i ddelio gyda’r digwyddiad cyn 
gyflymed â phosibl.

 
“Mae modd defnyddio’r ap yn 
ystod achosion brys ond mae 
hefyd yn gymorth defnyddiol 
i unrhyw un sydd angen gwell 
dealltwriaeth o’u lleoliad.

 
“Mae’n braf gweld technoleg newydd 
yn cael ei datblygu sydd ar gael i’r 
rhan fwyaf ohonom ac sydd yn gallu 
gwneud gwahaniaeth mawr i bobl 
mewn cyfyngder.”

STAFF YSTAFELL REOLI TÂN 
YN CANMOL AP DARGANFOD 

LLEOLIAD NEWYDD  

Mae staff yn ystafell reoli Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru yn annog 
trigolion ac ymwelwyr i’r ardal i lawr 
lwytho’r ap poblogaidd What3Words 
sy’n helpu i ddod o hyd i union leoliad 
unigolion mewn argyfwng.  

CYHOEDDI ENILLYDD 
CYSTADLEUAETH YR HAF 

Cafodd ymwelwyr i stondin Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru yn ystod y sioeau a digwyddiadau 
niferus a gynhaliwyd dros fisoedd yr haf gyfle i gymryd 
rhan mewn cystadleuaeth diogelwch tân trwy ateb pum 
cwestiwn am larymau mwg.

Llew Roberts o Wynedd oedd yn fuddugol a chafodd fynd 
draw i Orsaf Dân Caernarfon gyda’i chwaer i nôl ei wobr, 
wats FitBit. 
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NI A’U 
COFIWN 
HWY 

Cymrodd staff o bob cwr o’r 
Gwasanaeth, ynghyd â  rhai 
Cadetiaid Tân, ran mewn 
digwyddiadau coffa ledled y 
rhanbarth ym mis Tachwedd ar 
Ddydd y Cadoediad a oedd yn 
nodi 100 mlynedd ers y Diwrnod 
Coffa cyntaf.

Cynrychiolodd swyddogion y 
Gwasanaeth yn y Gofadail yn 
Llundain, Caerdydd a Durham lle 
buont yn gorymdeithio ochr yn 
ochr â staff o wasanaethau brys 
eraill o’r Deyrnas Unedig. 
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Anfonwyd criwiau dan drefniadau Cydnerthedd Cenedlaethol i gefnogi’r ymateb i’r 
llifogydd yn Ne Swydd Efrog ym mis Tachwedd.

Mae Stuart Millington, Uwch Reolwr Gweithrediadau yn 
egluro: “Fe weithiodd staff o Orsaf Dân Glannau Dyfrdwy 
a Bangor ochr yn ochr â chydweithwyr o Wasanaeth Tân 
ac Achub De Swydd Efrog, Asiantaeth yr Amgylchedd a 
phartneriaid.

“Cawsant y dasg o gefnogi’r ymateb amlasiantaeth i 
sicrhau bod gorsaf bwmpio allweddol yn dal i fod yn 
weithredol yn un o’r ardaloedd a effeithiwyd arni’n 
sylweddol gan y llifddwr, a chawsant hefyd eu hanfon i 
Fishlake i ddarparu cyflenwadau brys i drigolion, ac i Orsaf 
Dân Doncaster i ddarparu gwasanaeth achub o ddŵr.

 
“Fe wnaethant hefyd helpu i achub gyrrwr a 
dau deithiwr o gerbyd a oedd yn trosglwyddo 
tanwydd ac a oedd wedi mynd yn sownd yn 
ystod gweithrediadau.

 
“Mae’n hanfodol ein bod ni’n gweithio mewn partneriaeth 
yn ystod argyfyngau - ac unwaith eto mae’r digwyddiadau 
hyn yn arddangos sut y gall a sut y dylai asiantaethau 
ledled y DU ddod at ei gilydd mewn cyfyngder i amddiffyn 
a gwasanaethu ein cymunedau.”

CRIWIAU O OGLEDD CYMRU YN CYNORTHWYO 

YN YSTOD LLIFOGYDD SWYDD EFROG 
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Fe ymwelodd Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, â 
Chanolfan Adnoddau Ambiwlans a Gwasanaethau Tân Wrecsam ym mis Hydref i drafod y 
gwaith ataliol sy’n cael ei gyflawni ledled y Gwasanaeth.

Cafodd gyfle i gwrdd â Simon Smith, Prif Swyddog Tân, a Mr Peter Lewis, Cadeirydd yr Awdurdod Tân ac Achub a 
chafodd ei thywys o amgylch y cyfleusterau yn Wrecsam cyn cwrdd â staff lleol.  

YMWELIAD GAN Y 
DIRPRWY WEINIDOG

Fe aeth cynrychiolwyr o’r 
Gwasanaeth draw i ffeiriau myfyrwyr 
ym Mangor a Glyndŵr lle cymrodd 
myfyrwyr ran mewn cwis diogelwch 
byr a chael mwg coffi rhad ac am 
ddim am y drafferth.

Meddai Gwyn Jones, Rheolwr 
Diogelwch Cymunedol Gwynedd a 

Môn: “Roedd y ffeiriau yn brysur iawn 
ac fe siaradom gyda channoedd o 
fyfyrwyr am bwysigrwydd diogelwch 
tân, gan rannu cyngor i’w cadw’n 
ddiogel.  

 
“Rydym ni hefyd wedi bod 
yn eu cynghori ar sut i atal 
camrybuddion mewn neuaddau 
preswyl – yn wir rydym ni 
wedi bod yn gweithio mewn 
partneriaeth gyda’r ddwy 
brifysgol ar y mater ers 
blynyddoedd lawer ac wedi 
gwneud cynnydd sylweddol.

“Mae nifer o’r myfyrwyr hyn yn 
byw oddi cartref am y tro cyntaf ac 
felly mae’n bosib eu bod yn agored i 
beryglon. 

Cafodd ein negeseuon eu hybu ar 
y cyfryngau cymdeithasol, ac fe 
wnaethom annog myfyrwyr i rannu 
a hoffi ein postiadau ar Facebook a’n 
dilyn ni ar Twitter ac Instagram i gael 
hyd yn oed mwy o gyngor diogelwch.”

“Byddwn yn parhau i weithio gyda 
saff o’r prifysgolion drwy gydol y 
flwyddyn i hyrwyddo diogelwch tân 
yn ystod digwyddiadau amrywiol ar 
eu safleoedd.” 

Fe wnaeth staff y gwasanaeth tân ac achub dargedu myfyrwyr yn ystod mis 
Medi fel rhan o ymgyrch i’w haddysgu am ddiogelwch tân yn y cartref. 

ADDYSGU MYFYRWYR AM DDIOGELWCH TÂN


