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Cafodd criwiau tân ar draws Gogledd 
Cymru git tân newydd ym mis 
Gorffennaf, sy’n dangos buddsoddiad 
mawr i’r gwasanaeth tân ac achub.

Dywedodd Mike Owen, Pennaeth Ymateb: 
“Hoffwn ddiolch i staff o fewn y sefydliad 
a chynrychiolwyr y cyflenwr, sydd wedi 
gweithio gyda’i gilydd i gwblhau’r prosiect 
heriol hwn yn llwyddiannus, a gafodd ei 
effeithio gan y cyfyngiadau coronafeirws 
oedd wedi cael eu rhoi ar waith i helpu i 
gadw staff yn ddiogel.”

Yn dilyn treialon helaeth ac adborth gan y 
defnyddwyr terfynol, Ballyclare Ltd oedd y cyflenwr 
llwyddiannus a ddewiswyd i gyflenwi cit tân 
gweithredol i dri Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru.  

Mae’r cit tân Xenon yn ysgafn ac yn darparu’r 
amddiffyniad mwyaf posibl, gyda’r nod o leihau’r 
risg o straen o ganlyniad i wres, a all effeithio ar y 
broses o wneud penderfyniadau, drwy leihau’r llwyth 
ffisiolegol ar y gwisgwr. Mae’r dyluniad arloesol â 
lefelau uchel o ran bod yn gyfforddus, gallu anadlu 
a rhyddid i symud, a sicrhau diogelwch thermol 
ardderchog gan gynnwys gallu gwrthsefyll dŵr a 
sychu’n gyflym.

Cynhaliwyd treialon perfformiad ym mis Ebrill 
2019 yn Earlswood, lle cymerodd criwiau oedd yn 
cynrychioli Cymru gyfan ran yn y treialon helaeth i 
ddefnyddwyr terfynol. Cynhaliwyd y gwerthusiadau 
cynhwysfawr dros gyfnod o bum niwrnod, gyda phob 
set o offer yn cael ei werthuso mewn nifer o feysydd 
allweddol gan ddefnyddio senarios ymarferol. Roedd 
y rhain yn cynnwys: gwrthdrawiadau traffig ar y 
ffyrdd, gweithio ar uchder, rhedeg gyda phibellau dŵr, 
gweithio mewn mannau cyfyngedig, llusgo anafusion a 
gwisgo cyfarpar anadlu mewn tân poeth.

Yn dilyn y treialon perfformiad dwys, cynhaliwyd 
cynlluniau peilot yn defnyddio’r pecynnau a 
gyrhaeddodd y rhestr fer gynlluniau peilot mewn 
gorsafoedd. Yn ystod y cam olaf, cynhaliodd criwiau 
profiadol dechnegau a gweithdrefnau diffodd tân 
adrannol helaeth dan amodau heriol iawn yng 
Nghyfleuster Ymddygiad Tân Dolgellau.

Bydd rhywfaint o’r cit tân presennol yn cael ei 
gadw i’w ddefnyddio gan Wasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru, a bydd y gweddill yn cael eu rhoi 
i elusennau sy’n cyflenwi offer brys a chymorth i 
wledydd llai datblygedig.  

CIT TÂN NEWYDD I DDIFFODDWYR TÂN YNG NGHYMRU
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Roedd seremoni wobrwyo Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru eleni yn 
achos dwbl i ddathlu, o ran anrhydeddu 
aelodau staff, yn ogystal â gallu rhedeg y 
digwyddiad unwaith yn rhagor ar ôl iddo 
orfod cael ei ohirio’r llynedd oherwydd y 
pandemig.

Mae’r seremoni wobrwyo flynyddol yn un o 
uchafbwyntiau calendr Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru bob amser, ac roedd hyn yn arbennig 
o wir ar gyfer y dathliad eleni a gynhaliwyd ym mis 
Medi.

Cyflwynodd Arglwydd Raglaw Clwyd, Mr Harry 
George Fetherstonhaugh OBE, Fedalau Gwasanaeth 
Hir ac Ymddygiad Da i staff gweithredol yn ystod 
seremoni gyflwyno a gynhaliwyd yn yr awyr agored 
yn y pencadlys yn Llanelwy.

Cyflwynodd Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub 
Gogledd Cymru, y Cynghorydd Peter Lewis, Wobr 
Gwasanaeth Ffyddlon i aelodau o staff cymorth y 
gwasanaeth, a oedd wedi cwblhau 20 mlynedd o 
wasanaeth.

Dywedodd Dawn Docx, Prif Swyddog Tân y 
gwasanaeth: “Mae derbyn medal gwasanaeth hir 
a medal ymddygiad da yn achlysur pwysig i bob 
diffoddwr tân, ac mae’r seremoni hon yn dangos 
graddau’r ymrwymiad a’r ymroddiad y mae pob 
un o’r derbynwyr wedi’i roi i’r Gwasanaeth Tân ac 
Achub yng Ngogledd Cymru. Gall pob derbynnydd 
ymfalchïo a theimlo balchder wrth dderbyn eu 
Medalau Gwasanaeth Hir ac Ymddygiad Da, neu 
Wobrau Gwasanaeth Ffyddlon.

SEREMONI WOBRWYO 
YN DATHLU 

CYFLAWNIADAU STAFF 
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“Oherwydd yr amgylchiadau coronafeirws, y llynedd, 
bu’n rhaid i’r Gwasanaeth wneud y penderfyniad 
anodd i ohirio Seremoni Wobrwyo 2020 er mwyn 
amddiffyn staff, a’i gohirio nes ei bod yn ddiogel 
dod â phobl at ei gilydd i gydnabod cyflawniadau 
gweithwyr yn briodol.

“Roeddwn wrth fy modd eleni felly, ein 
bod ni’n gallu trefnu cydnabyddiaeth 
briodol i staff tra’n cynnal diogelwch Covid, 
er gwaethaf y tywydd anrhagweladwy. 
Llongyfarchiadau enfawr i bawb a 
dderbyniodd eu medalau.”

Dywedodd y Cynghorydd Peter Lewis, Cadeirydd 
Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Ar ran 
aelodau Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru, 
hoffwn longyfarch pawb a dderbyniodd fedal neu 
wobr. Diolch yn fawr i chi gyd am eich ymroddiad.”
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DATHLU CYFLAWNIAD 
DIFFODDWYR TÂN 

NEWYDD GYMHWYSO

Cymerodd y garfan gyntaf o Brentisiaid 
Arweinwyr y Dyfodol a ymunodd â’r 
Gwasanaeth nôl ym mis Ebrill ran mewn 
gorymdaith dathlu cyflawniad ym mis 
Gorffennaf.

Mae’r diffoddwyr tân prentis hyn bellach ar leoliadau 
gyda gwylfâu llawn amser ac yn treulio cyfnodau yn 
cefnogi gwahanol adrannau ar draws y Gwasanaeth, 
ac yn cofrestru ar gymwysterau academaidd a 
galwedigaethol.

Cynhaliwyd y digwyddiadau hyn y tu allan ar yr iard 
yng Ngorsaf Dân Gymunedol y Rhyl, a rhoddwyd 
cyfle i deulu a ffrindiau weld beth mae’r prentisiaid 
wedi’i gwblhau yn ystod eu hyfforddiant cychwynnol. 
Fe wnaethant berfformio dril tân ar yr iard cyn cael 
eu tystysgrif gan Dawn Docx, Prif Swyddog Tân.

Dywedodd Jami Jennings, Pennaeth Cyflenwi 
Hyfforddiant: “Hoffwn longyfarch ein 
prentisiaid. Mae hwn yn gyfle cyffrous i’r 
unigolion hyn ac i ni fel Gwasanaeth.

“Mae’r prentisiaethau hyn yn dangos sut y gall y 
strategaeth gyflogaeth genedlaethol weithio i gryfhau 

a hyrwyddo datblygiad a thwf yn ein gwasanaethau 
cyhoeddus. 

“Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn hefyd i ddiolch i’n 
staff hyfforddi gweithredol a’n cydweithwyr ar draws 
ardal y Gwasanaeth sy’n gweithio i’w cefnogi nhw a’u 
datblygiad.”
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Nid yw diogelwch busnesau lleol 
erioed wedi bod yn uwch ar agenda’r 
Gwasanaeth, gan fod mis Gorffennaf 
eleni yn nodi 10 mlynedd ers ad-drefnu’r 
adran a oedd yn goruchwylio diogelwch 
tân i fusnesau.

Mae Bob Mason, Pennaeth Diogelwch Tân i Fusnesau, 
yn esbonio mwy: “Nôl ym mis Gorffennaf 2011, 
fe wnaethom ad-drefnu’r model Diogelwch Tân i 
Fusnesau, i ffurfio tîm mwy ymatebol ac ymroddedig.

“Ers cyflwyno’r newidiadau hyn, rydym wedi gallu 
targedu hyfforddiant mewn modd mwy penodol, 
gyda’n staff proffesiynol yn gweithio i roi sicrwydd i’r 
cyhoedd bod safleoedd masnachol yn ddiogel.

“Rwy’n falch o ddweud bod yr unigolion 
yn ein tîm wedi’u buddsoddi’n llwyr mewn 
diogelwch tân i fusnesau, a’u bod yn 
angerddol am ddarparu gofod diogel i bobl 
weithio ac ymweld â nhw.

“Mae staff yn cael eu datblygu’n gyson, ac yn mynd 
i’r afael â heriau newydd sy’n cynnwys delio â 
safleoedd ailgylchu, safleoedd uchel a safleoedd 
gofal cymdeithasol newydd. Rydym yn croesawu 
newidiadau i gyfreithiau diogelwch tân hefyd, a fydd 
yn eu galluogi i helpu i gadw pobl yn ddiogel yn eu 
fflatiau.

“Mae pedwar o staff y tîm, gan gynnwys fi fy hun, Jim 
Hughes, Sue Jones ac Alastair Horton, wedi gweithio 
yn yr adran ers iddi gael ei had-drefnu - ac mae wedi 
bod yn dda gweld sut maen nhw wedi gallu cefnogi 
staff a phrentisiaid newydd sy’n ymuno â ni ar eu 
taith.

“Rwyf wedi mwynhau gweithio gyda holl 
aelodau’r adran dros y 10 mlynedd diwethaf. Mae 
eu brwdfrydedd, eu hawch am wybodaeth a’u 
hymroddiad wedi ein helpu i adeiladu adran i fod yn 
falch ohoni. Mae’r adran yn parhau i symud ymlaen, 

a bydd yn darparu’r cyngor diogelwch tân technegol 
sydd ei angen ar y Gwasanaeth yn y blynyddoedd 
sydd i ddod.”

Os hoffech dderbyn gwybodaeth a’r newyddion 
diweddaraf ar ddiogelwch tân i fusnesau, gallwch 
gofrestru ar gyfer hyn ar dudalen hafan gwefan 
Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru.

Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am 
ddiogelwch tân i fusnesau, cysylltwch â’r canlynol:

ConwyOffice@nwales-fireservice.org.uk  
Rhif ffôn  –  01745 355 450

Flintshire.Wrexham@nwales-fireservice.org.uk  
Rhif ffôn  – 01978 367870

Gwyneddmonmailbox@nwales-fireservice.org.uk  
Rhif ffôn  – 01286 662999

Swyddog Addysg i Fusnesau –  
Alastair.Horton@gwastan-gogcymru.org.uk  
01745 535250 

YN ANGERDDOL AM DDARPARU LLEFYDD 
DIOGEL I WEITHIO I YMWELD Â NHW

https://www.northwalesfire.gov.wales/
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Roedd staff y gwasanaeth yn awyddus 
i gefnogi’r Wythnos Diogelwch Plant 
ym mis Mehefin, er bod cyfyngiadau 
Covid yn golygu cadw pellter i gynnal 
diogelwch.

Mae’r ymgyrch flynyddol yn cael ei threfnu gan yr 
Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau Plant, i godi 
ymwybyddiaeth o beryglon damweiniau plant a sut y 
gellir eu hatal. 

Cafodd staff gwmni Sbarc y ddraig, a ymddangosodd 
y tu allan i Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd 
ac Ysbyty Maelor Wrecsam i rannu llyfrau lliwio a 
phensiliau gyda phlant ar y wardiau.

Fe wnaeth pobl ifanc o Ysgol Dewi Sant, y Rhyl 
ymddangos mewn fideo byr wedi’i drefnu’n arbennig 

hefyd, sy’n cynnwys negeseuon diogelwch pwysig i 
blant.

Meddai Kevin Jones, Pennaeth Diogelwch Cymunedol: 
“Rydym yma i gadw pobl yn ddiogel, ond yn ogystal 
ag ymateb i ddigwyddiadau, rydym yn deall y gwerth 
o geisio atal digwyddiadau rhag digwydd yn y lle 
cyntaf.  O ganlyniad, rydym yn gwneud llawer iawn o 
waith i atal damweiniau rhag digwydd hefyd, fel rhan 
o’n Archwiliadau Diogel ac Iach.

“Roeddem eisiau cefnogi’r Wythnos 
Diogelwch Plant mewn ymgais i annog 
rhieni, gwarcheidwaid neu ofalwyr i feddwl 
am sut y gallant roi mesurau syml ar waith 
i ddiogelu plant rhag unrhyw beth o fân 
ddamweiniau i niwed ac anaf difrifol.

“Rydym yn gweithio’n galed drwy gydol y flwyddyn 
yn cefnogi ymgyrchoedd ac yn cydlynu sesiynau 
addysgol i ysgolion, ond mae’r Wythnos Diogelwch 
Plant yn gyfle gwych i ledaenu’r gair ar ddiogelwch 
mor eang â phosibl. Eleni, roeddem yn dal i 
allu lledaenu rhai negeseuon drwy gadw pellter 
cymdeithasol wrth ymweld â’r gwahanol safleoedd.”

YMWELIADAU YSBYTY YN CEFNOGI DIOGELWCH PLANT 
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Cafodd Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru ei 
anrhydeddu gyda Gwobr Arian 
Cynllun Cydnabod Cyflogwyr 
y Weinyddiaeth Amddiffyn ym 
mis Gorffennaf.

Mae’r cynllun hwn yn cynnwys gwobrau ar gyfer 
sefydliadau cyflogwyr sy’n addo, yn dangos neu’n 
eiriol cefnogaeth i gymuned yr amddiffyniad 
a’r lluoedd arfog, ac yn alinio eu gwerthoedd â 
Chyfamod y Lluoedd Arfog.

Mae’r Gwasanaeth yn un o ddim ond 24 o gyflogwyr 
o Gymru sydd wedi derbyn y Wobr Arian hon yn 
2021 - mae enillwyr eraill yn cynnwys awdurdodau 
lleol a chyflogwyr yn y sector preifat o bob rhan o 
Gymru.

Meddai Stuart Millington, Prif Swyddog Tân 
Cynorthwyol: “Rwy’n falch iawn o weld ein gwaith yn 
cael ei gydnabod fel hyn - ymrwymodd y Gwasanaeth 
i Gyfamod y Lluoedd Arfog ym mis Chwefror y 
llynedd i nodi ein hymrwymiad i aelodau Lluoedd 

Arfog Prydain a’u teuluoedd. Roedd ennill gwobr 
arian y cynllun cydnabod cyflogwyr yn newyddion 
gwych.

“Mae ein gwaith i gefnogi aelodau staff presennol ac 
aelodau staff y dyfodol sydd â chysylltiad â chymuned 
y lluoedd arfog wedi parhau eleni, ac rydym wedi 
datblygu polisi newydd ar Gyn-filwyr a Milwyr 
Wrth Gefn y Lluoedd Arfog. Mae hyn yn ffurfioli’r 
gweithdrefnau ar gyfer rhyddhau Milwyr Wrth Gefn 
ar gyfer eu hymrwymiadau hyfforddi ac yn rhoi 
manylion am y cymorth sydd ar gael, gan gynnwys 
absenoldeb ychwanegol, ar gyfer Milwyr Wrth Gefn 
neu aelodau agos o deulu’r rhai sy’n cael eu hanfon i 
ffwrdd.

“Mae’r polisi yn disgrifio ein hymrwymiad i’r cynllun 
cyfweliad gwarantedig hefyd ar gyfer cyn-filwyr 
cymwys a phartneriaid a priod y Lluoedd Arfog.

“Yn ogystal, rydym wedi sefydlu hyrwyddwyr y 
Lluoedd Arfog o fewn y Gwasanaeth, sy’n parhau 
i fod ar gael i ddarparu cymorth lle bynnag y bo 
angen.”

GWOBR ARIAN CYNLLUN CYDNABOD CYFLOGWYR

Eleni, canolbwyntiodd cefnogaeth y 
Gwasanaeth ar gyfer Wythnos y Lluoedd 
Arfog ym mis Mehefin ar ddathliadau 
rhithwir ac wythnos o ddigwyddiadau 
arbennig, a ddaeth i ben gyda Diwrnod y 
Lluoedd Arfog.

Meddai Stuart Millington, Prif Swyddog Tân 
Cynorthwyol: “Roedd yn dda iawn gweld staff yn 
cymryd rhan yn y dathliadau. 

“Eleni, buom yn dathlu’r Diwrnod Milwyr Wrth 
Gefn hefyd, gyda neges ar ein sianeli cyfryngau 
cymdeithasol yn diolch i’n cydweithwyr sy’n chwarae 
eu rhan i amddiffyn pob un ohonom. 

“Mae milwyr wrth gefn yn rhoi eu hamser sbâr i 
fyny i wasanaethu yn y Lluoedd Wrth Gefn, ac yn 
cydbwyso eu bywyd sifil â gyrfa filwrol er mwyn 
sicrhau y byddent yn barod i wasanaethu fel rhan o’r 
lluoedd arfog petasai eu gwlad yn gofyn amdanynt.

“Mae’r Lluoedd Wrth Gefn yn ffurfio tua un rhan o 
chwech o bersonél ein Lluoedd Arfog ac felly, maen 
nhw’n rhan annatod o amddiffyn diogelwch y genedl 
gartref a thramor.”

DANGOS EIN CEFNOGAETH I WYTHNOS Y LLUOEDD ARFOG
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Ar ôl ailagor clybiau nos heb gyfyngiadau 
Covid ym mis Awst, mae Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru yn atgoffa 
perchnogion safleoedd trwyddedig i 
sicrhau bod eu darpariaethau diogelwch 
tân yn gywir.

Cynhaliwyd ymgyrch i sicrhau bod darpariaethau 
diogelwch tân sy’n ofynnol dan y gyfraith mewn trefn, 
a bod y niferoedd sy’n mynychu yn cael eu cadw ar 
lefel ddiogel.  

Dywedodd Bob Mason, Pennaeth Diogelwch Tân 
i Fusnesau: “Ar ôl cau i lawr am amser hir, mae’n 
ddealladwy fod tafarnau a chlybiau nos yng Ngogledd 
Cymru yn edrych ymlaen at groesawu cwsmeriaid yn 
ôl ers codi’r cyfyngiadau Covid.  

“Gan fod nifer gynyddol o ymwelwyr tymhorol yn 
dod i’r ardal, a bod y cyfyngiadau Covid wedi cael 
eu codi, roedd yn edrych yn debygol iawn y byddai 
safleoedd trwyddedig yn y rhanbarth yn eithriadol o 
brysur o fis Awst ymlaen.    

“Gan gadw hyn mewn cof, roeddem yn awyddus 
i sicrhau bod eich darpariaethau diogelwch tân yn 
gweithio’n iawn er diogelwch cwsmeriaid a staff. 
Mae’n bwysig dros ben bod pobl yn gallu cael 

gwybod am dân, a’u bod yn gallu dianc o’r safle’n 
gyflym ac yn ddiogel mewn argyfwng.

“Mae’n ofynnol dan y gyfraith i safleoedd trwyddedig 
gofnodi asesiad risg tân. Mae’n bwysig i chi adolygu 
a diweddaru’r Asesiad Risg Tân os gwneir unrhyw 
newidiadau i’r safle, i ganfod a yw eich rhagofalon tân 
cyffredinol presennol yn ddigonol, a phan fo angen 
i weithredu mesurau rheoli ychwanegol er mwyn 
sicrhau bod pobl yn cael eu cadw’n ddiogel os bydd 
tân.  

 

 “Bydd eich asesiad risg tân hefyd yn pennu 
uchafswm nifer y bobl gaiff fod ar eich safle 
– sef uchafswm y nifer y gellir darparu ar eu 
cyfer yn ddiogel. Mae’r nifer hwn yn seiliedig 
ar nifer a maint yr allanfeydd sydd ar gael 
ac ar ffactorau’n ymwneud ag arwynebedd 
y llawr. Ni ddylid fyth gael mwy o bobl na’r 
uchafswm.” 

Mae rhagor o wybodaeth am Ddiogelwch Tân i 
Fusnesau ar gael drwy wefan Gwasanaeth Tan ac 
Achub Gogledd Cymru.

NODYN I ATGOFFA PERCHNOGION SAFLEOEDD TRWYDDEDIG I 
YSTYRIED DARPARIAETHAU DIOGELWCH TÂN 

https://www.northwalesfire.gov.wales/
https://www.northwalesfire.gov.wales/
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Mae pob eiliad yn cyfrif mewn argyfwng, 
ac mae amser sydd yn cael ei wastraffu 
yn esbonio lleoliad tân yn gallu peryglu 
bywydau - ar y gorau, mae’n gallu bod 
yn rhwystredig ac yn llyncu adnoddau 
ond ar ei waethaf, mae’n gallu golygu’r 
gwahaniaeth rhwng byw a marw.

Gyda llawer mwy o ymwelwyr na’r arfer yn ymweld 
â Gogledd Cymru eleni, dywedodd ein hystafell reoli 
fod galwyr yn cael trafferth esbonio ble’r oedden 
nhw. Eleni yn fwy nag erioed, profodd gwasanaethau 
brys ar draws y DU haf eithriadol o brysur, wrth i 
gyfyngiadau ar deithio rhyngwladol arwain at gynnydd 
enfawr yn nifer y bobl sy’n dewis mynd ar eu gwyliau 
gartref. 

Meddai Peter Davis, Uwch Bennaeth Rheoli a TGCh 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: “’Ble 
mae’r argyfwng?’ yw un o’r cwestiynau cyntaf sydd 
yn cael ei ofyn pan fydd pobl yn ffonio 999, ond mae 
dweud ble yn union ydych chi yn gallu bod yn heriol, 
yn enwedig os nad ydych chi’n gyfarwydd â’r ardal.

“Cawsom alwadau gan alwyr gyda manylion 
anghyflawn ynghylch eu lleoliad, felly ein cyngor i 
ymwelwyr oedd gwneud nodyn o’u gwersyllfa neu 
leoliad gwyliau wrth ymweld â’r rhanbarth.

“Fe wnaethom godi ymwybyddiaeth hefyd o’r ap 
what3words, sy’n gallu helpu i ddarganfod lleoliad, 
ac fe wnaethom gymryd rhan yn ymgyrch diogelwch 
yr haf #KnowExactlyWhere ym mis Gorffennaf, i 
hyrwyddo pobl i ddefnyddio’r ap what3words am 
ddim yn effeithiol mewn argyfwng.”

Bob blwyddyn, mae’r gwasanaethau brys yn ymuno 
ag awdurdodau lleol a sefydliadau o bob rhan o’r DU 
i annog y cyhoedd i lawrlwytho’r ap fel ffordd syml 
o arbed amser, adnoddau, ac mewn rhai achosion, 
bywydau. Mae what3words wedi rhannu’r byd yn 
gridiau maint 3m x 3m, ac mae’n labelu pob sgwâr 
gyda thri gair ar hap sydd yn gallu helpu i ddarganfod 
union leoliad sgwâr.

“Rydyn ni wedi bod yn defnyddio’r ap what3words 
ers 2019,” meddai Peter. “Mae wedi cael ei 
ddefnyddio nifer o weithiau i’n helpu i sicrhau bod ein 
hadnoddau’n cael eu hanfon i’r union leoliad lle mae 
angen help, mewn chwinciad. 

“Rydym yn annog pobl i lawrlwytho’r ap 
y gellir ei ddefnyddio mewn sefyllfaoedd 
brys, ac mae’n gymorth defnyddiol hefyd i 
unrhyw un sydd angen gwell dealltwriaeth 
o’u lleoliad.

“Gall what3words leihau faint o amser sy’n cael ei 
dreulio yn ceisio dod o hyd i leoliad tân, a chaniatáu i 
griwiau daclo’r tân cyn iddo ymledu.

“Mae’n wych gweld technoleg newydd yn cael ei 
datblygu sy’n hygyrch i’r rhan fwyaf ohonom, ac sy’n 
gallu gwneud gwahaniaeth mawr mewn cyfnodau o 
angen.” 

WHAT3WORD YN DANGOS BLE MEWN ARGYFWNG #KNOWEXACTLYWHERE
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Aeth criwiau at dân damweiniol ar 
y mynydd yn Rhewl ger Llangollen 
ym mis Mehefin, tân a effeithiodd ar 
tua chilometr o eithin, prysgwydd a 
choedwigaeth. 

Bu gofyn am lawer o adnoddau ar gyfer y 
digwyddiad, a chafodd yr ardal ei monitro’n ofalus am 
nifer o oriau i chwilio am fannau poeth ar ôl i’r tân 
gael ei reoli. 

Bu’r diffoddwyr tân yn gweithio gyda chydweithwyr 
o Gyfoeth Naturiol Cymru, Wardeiniaid Sir Ddinbych 
o Gyngor Sir Ddinbych, Heddlu Gogledd Cymru a’r 
grŵp o wirfoddolwyr lleol ar gerbydau 4 x 4 i ddod 
â’r digwyddiad dan reolaeth. Hefyd, daeth hofrennydd 
i ollwng dŵr ar y bryn i helpu i ddiffodd y tân.  

Gan fod y tân wedi digwydd yn ystod y cyfnod 
o dywydd poeth a gafwyd dros yr haf, roedd y 
criwiau’n wynebu amodau heriol tu hwnt. 

Roedd y digwyddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd 
gweithio mewn partneriaeth, gyda chymorth gan 
asiantaethau eraill i helpu i ddod â’r tân dan reolaeth 
yn gyflym a diogel. 

TÂN EITHIN YN RHEWL YN DANGOS GWAITH 
RHAGOROL MEWN PARTNERIAETH


