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Fe arwyddodd y Prif 
Swyddog Tân, Simon 
Smith Gyfamod y Lluoedd 
Arfog yn swyddogol ar 
ran Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru yng 
Ngorsaf Dân Gymunedol y 
Rhyl ym mis Chwefror.  

Mae’r Cyfamod yn ymrwymiad gan 
y wlad na ddylai aelodau o gymuned 
y Lluoedd Arfog wynebu unrhyw 
anfantais o’i gymharu â dinasyddion 
eraill wrth ddarparu gwasanaethau ac 
y dylid rhoi ystyriaeth arbennig mewn 
rhai achosion, yn enwedig i’r rhai sydd 
wedi rhoi’r mwyaf.

Roedd cynrychiolwyr o’r 
Weinyddiaeth Amddiffyn a 
Chynrychiolwyr Lluoedd Arfog y 
Gwasanaeth yn bresennol pan gafodd 
y cyfamod ei arwyddo, sydd yn 
cynrychioli ymrwymiad i gydnabod 
gwerth milwyr sy’n gwasanaethu, yn 
cynnwys yr aelodau rheolaidd a rhai 
wrth gefn, cyn filwyr a theuluoedd 
milwrol a’u cyfraniad i’r wlad.

Mae arwyddo’r cyfamod yn 
swyddogol yn barhad o’r gwaith y 
mae’r Gwasanaeth wedi ei gyflawni 
ers nifer o flynyddoedd. 

Meddai Simon Smith: “Credaf ei bod 
hi’n bwysig cydnabod gwerth cefnogi 
ein gweithwyr o gefndir milwrol, sydd 

â llawer o sgiliau trosglwyddadwy a 
gwerthfawr yn sgil eu hyfforddiant 
milwrol, yn ogystal â chefnogi’r 
gymuned lluoedd arfog ehangach.

“Roedd hi’n anrhydedd addo i 
gefnogi’r cyfamod, a bod yn dyst 
i ymrwymiad ein cynrychiolwyr 
lluoedd arfog sydd yn helpu i godi 
proffil ac anghenion y gymuned 
lluoedd arfog lle bynnag y bo hynny’n 
bosibl.” 

ADDO CEFNOGI LLUOEDD ARFOG PRYDAIN
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Fel rhan o ddathliadau 
Diwrnod Rhyngwladol y 
Merched ym mis Mawrth 
fe ymwelodd genethod o 
ysgolion uwchradd ledled 
Wrecsam â Chanolfan 
Adnoddau’r Gwasanaeth 
Ambiwlans a Thân.

Fel rhan o’r digwyddiad cymrodd 
disgyblion blwyddyn 8 a 9 ran mewn 
gweithgareddau a oedd wedi cael eu 
trefnu gan Wasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru, Ymddiriedolaeth 
GIG Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru a Heddlu Gogledd Cymru, a’u 
dylunio i roi blas iddynt ar weithio i’r 
gwasanaethau golau glas.

Meddai Stuart Millington, Uwch 
Reolwr Rheoli a Datblygu yng 
Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru: “Roeddem wrth ein bodd o 
gael cynnal y digwyddiad hwn i roi 
cyfle i’r merched ifanc yma gael blas 
ar waith y gwasanaethau brys.

“Rhannwyd y disgyblion yn grwpiau 
a chawsant gyfle i gymryd rhan 
mewn sesiynau ffitrwydd, profi’r 
offer a dysgu mwy am yrfa gyda’r 
gwasanaethau brys.

“Y thema ar gyfer Diwrnod 
Rhyngwladol y Merched 2020 oedd 

#EachforEqual – mae byd cydradd yn 
fyd medrus. 

“Rydym am i ferched ifanc 
sylweddoli y gallant gyflawni 
unrhyw beth – nid oes y 
fath beth â diffoddwr tân 
arferol. Ar y funud mae’r 
nifer o ddiffoddwragedd tân 
sydd gennym ni yn is o lawer 
na’r hyn yr hoffem ar gyfer 
gwasanaeth tân ac achub 
modern. 

“Ond mae’n diffoddwragedd tân yn 
cynyddu mewn nifer, gyda diolch i 
fentrau eraill yr ydym ni’n eu cynnal 
drwy gydol y flwyddyn i helpu i leihau 
nifer y merched sydd yn dad-ddethol 
eu hunain yn seiliedig ar gamsyniadau, 
hen stereoteipiau neu fythau.

“Fodd bynnag, mae mwy o waith 
i’w gyflawni o hyd - rydym ni eisiau 
gweithlu sydd yn adlewyrchu ein 
cymuned amrywiol, a fydd yn 
helpu i sicrhau ein bod ni’n darparu 
gwasanaeth tân ac achub o’r radd 
flaenaf i bobl yng Ngogledd Cymru.

“Rydym yn mawr obeithio bod y 
digwyddiad wedi ysbrydoli’r merched 
ifanc yma i ddilyn yr yrfa y maen 
nhw’n dyheu amdani.”

Y GWASANAETH YN CROESAWU MYFYRWYR FEL 
RHAN O DDIWRNOD RHYNGWLADOL Y MERCHED
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Yn ystod Wythnos Diogelwch Tân i Fusnesau ym mis Medi 
cafodd swyddogion gyfle i ymgysylltu gyda busnesau lleol 
i amlygu eu cyfrifoldebau diogelwch tân yn y gweithle, 
a hyrwyddo’r help a chyngor sydd ar gael drwy gydol y 
flwyddyn.

Y nod oedd helpu busnesau bach a chanolig i weithio gyda 
ni i wneud yn siŵr eu bod yn cydymffurfio gyda’r gyfraith 
a lleihau’r risg o dân - yn enwedig mewn ymateb i’r heriau 
diweddar yn sgil y pandemig Covid-19.

Wrth i reoliadau’r cyfnod clo gael eu llacio ar y pryd ac 
wrth i fwy a mwy o bobl ddychwelyd i’w lleoliadau gwaith, 
cynyddodd y risgiau. Roedd pryder y gallai’r mesurau i 
ddiogelu rhag Covid-19 er mwyn caniatáu i  safleoedd 
ailagor beryglu mesurau diogelwch tân.

Bu’r Gwasanaeth yn hyrwyddo negeseuon ar ei gyfrifon 
cyfryngau cymdeithasol drwy gydol yr wythnos i gefnogi’r 
gwaith hwn.

Fe ymwelodd y Dirprwy Weinidog dros Dai a 
Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn AS, â Gorsaf Dân y 
Fflint ym mis Ionawr i gwrdd a rhai o ddisgyblion Ysgol 
Uwchradd Cei Connah a oedd yn rhan o gwrs y Ffenics. 

Mae hyn yn dilyn ei hymweliad â Chanolfan Adnoddau’r 
Gwasanaethau Ambiwlans a Thân yn Wrecsam ym mis 
Hydref y llynedd lle cafodd wybod mwy am ein gwaith 
ataliol. 

Roedd yr ymweliad yn gyfle gwych iddi glywed adborth 
uniongyrchol gan y bobl ifanc sydd wedi elwa o’r prosiect 
ysbrydoledig a gwerth chweil hwn. 

CYNGOR I FUSNESAU LLEOL YN YSTOD WYTHNOS DIOGELWCH TÂN I FUSNESAU

Y DIRPRWY WEINIDOG 
YN YMWELD Â 

PHROSIECT Y FFENICS
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Ym mis Ebrill fe 
gyflwynodd y tri 
gwasanaeth tân ac achub 
yng Nghymru fasgot 
newydd sbon i blant. 

Mae ‘Sbarc’ y ddraig gyfeillgar wedi 
ei dylunio i helpu i rannu negeseuon 
pwysig â phlant ifanc am beryglon 
chwarae â thân a sut i gadw’n ddiogel 
yn y cartref ac yn y gymuned.

Mae Paul Scott, Uwch Reolwr 
Diogelwch Cymunedol, yn egluro 
mwy: “ Yn ystod haf 2019, daeth 
y tri gwasanaeth tân ac achub yng 
Nghymru ynghyd i ddylunio cymeriad 
a fyddai’n helpu i rannu ein negeseuon 
diogelwch cymunedol. 

“Ein nod oedd datblygu cymeriad 
a fyddai’n dal dychymyg plant ac 
aelodau o’r cyhoedd, ac yn eu 
haddysgu am negeseuon allweddol yn 
ymwneud ag atal, canfod a dianc, a 
lleihau llosgi bwriadol.

 

“Enwyd y cymeriad trwy ymgynghori 
â’r cyhoedd mewn amryw o 
ddigwyddiadau cyhoeddus yn ystod 
2019, lle gofynnwyd i dros 250 
o blant ddewis o blith yr enwau 
canlynol, sef Fflach, Fflam neu Sbarc 
- ac roedd ‘Sbarc’ yn ffefryn amlwg 
ymysg pawb a darodd eu pleidiais.”

Mae ‘Sbarc’ nawr yn ymddangos 
ledled ein deunyddiau addysgol a 
marchnata a bydd yn ganolog yn 
ystod  amryw o ddigwyddiadau ac 
ymgyrchoedd i ddarparu cyngor 
diogelwch.

Mae adnoddau ‘Sbarc’ nawr ar gael 
ar wefannau a chyfrifon cyfryngau 
cymdeithasol y tri gwasanaeth tân ac 
achub yng Nghymru. 

Cafwyd ymateb cadarnhaol iawn 
ar ôl lansio ‘Sbarc’ ar y cyfryngau 
cymdeithasol   - diolch i drigolion 
am fod mor barod i ymgysylltu â ni 
a rhannu postiadau gyda’r masgot 
newydd. 

Bydd ‘Sbarc’ yn rhan o’r ymgyrch 
BANG fis yma i hyrwyddo diogelwch 
tân gwyllt a choelcerthi. 

CYFLWYNO ‘SBARC’ - EIN MASGOT 
DIOGELWCH CYMUNEDOL NEWYDD!
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Ym mis Chwefror ymunodd cydweithwyr o Wasanaeth 
Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru â 
chydweithwyr o Ogledd Cymru ar gyfer cwrs Gweithredu 
Cychod Achub Swift ym Mhorthaethwy.

Meddai Eilian Roberts, Rheolwr Hyfforddiant Gweithredol:  
“Trefnwyd y cwrs ar y cyd rhwng y tri gwasanaeth tân ac 
achub yng Nghymru a’r RNLI.

“Mae’r criwiau a gwblhaodd y cwrs nawr yn gymwys i 
ddarparu’r cwrs cychwynnol i hyfforddwyr yn ogystal â 
darparu hyfforddiant parhad ac ail-ddilysu. 

Fe ymunodd dau aelod o Wasanaeth Tân ac Achub Caint 
gyda ni i arsylwi’r ffordd yr ydym ni’n cynnal y cwrs gyda’r 
bwriad o gynnig cwrs tebyg i’w criwiau hwy. Roeddent 
wedi cael gwybod gan yr RNLI am y cwrs achrededig a 
oedd wedi ei ddatblygu gan y Gwasanaethau Cymreig i 
fynd i’r afael â’r prinder hyfforddwyr.

“Roedd rhaid i’r criwiau ddelio gydag amodau tywydd 
heriol iawn ar y Fenai drwy gydol yr hyfforddiant ond fe 
wnaeth pawb fwynhau’r cwrs yn arw.”

HYFFORDDI GWEITHREDWYR CYCHOD 
PŴER AR Y FENAI

Yn ddiweddar derbyniodd 
y Ganolfan Achredu 
yn y Rhyl ganmoliaeth 
Gwobrau Sgiliau Er 
Cyfiawnder.

Mae Michelle Corbett-Jones, 
Rheolwr y Ganolfan Achredu, yn 
egluro: “Roedd y digwyddiad samplo 
yn ymdrin â thri chymhwyster 
- y Diploma Lefel 3 mewn  
Gwasanaethau Tân ac Achub Brys, 
y Wobr Lefel 3 mewn Hyfforddiant 
Gwrthdrawiadau Traffig ar y Ffordd 
a’r Wobr Lefel 3 mewn Meistroli 
Digwyddiadau Gwasanaeth Tân ac 
Achub (Lefel Gychwynnol).

“Fe wnaeth y digwyddiad bara wyth 
awr a bu’r Aswiriwr Ansawdd Allanol 
yn sgwrsio gyda Dysgwyr, Aseswyr, 
Aswirwyr Ansawdd Mewnol a staff y 
Ganolfan.  Roedd yn dda gweld bod 
y dysgwyr a gafodd eu cyfweld wedi 
bod yn gyflym i ganmol eu haseswyr 
am eu cefnogaeth a’u cyfarwyddyd 
drwy gydol y broses.”

Fe nododd yr Aswiriwr Allanol yn ei 
adroddiad bod ‘Y Ganolfan yn dal i 
ddatblygu a gwella trwy hunanasesu’n 
gyson’ a bod ‘Arweinyddiaeth gadarn 
gan gydlynydd y Ganolfan a’r Prif 
Aswiriwr Ansawdd Mewnol i wneud 
yn siŵr bod dysgwyr ac aseswyr yn 
cael eu cefnogi’n briodol ac yn cael 
datblygu’.

Fe amlygodd yr  aseswr nifer o 
arferion da yn ei adroddiad yn 
ogystal, yn cynnwys defnyddio 
tystiolaeth atodol i ychwanegu at 
hygrededd y broses asesu, ansawdd 
sylwadau wrth asesu, yr adborth i 
ddysgwyr a’r  gweithgareddau safoni. 

Dyma oedd y tro cyntaf i’r 
Aswiriwr Sicrwydd Allanol 
adolygu’r cymhwyster hwn a daeth 
yr adroddiad i’r casgliad y dylid 
cymeradwyo’r Ganolfan am ddarparu 
tystiolaeth glir o’i brosesu arsylwi 
rhagorol, ac adborth da gan yr 
aseswyr, sydd yn ychwanegu at werth 
y broses sicrhau ansawdd.

CANMOLIAETH SGILIAU ER CYFIAWNDER 
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Cymrodd dros gant o 
bobl ifanc ac arweinwyr o 
bobl cwr o Ogledd Cymru 
ran yng Nghystadleuaeth 
Cymorth Cyntaf y 
Dreigiau Ifanc yn y Rhyl 
ym mis Ionawr. Dyma 
oedd y seithfed tro i’r 
gystadleuaeth gael ei 
chynnal.

Llongyfarchiadau i Gadetiaid Tân 
y Waun am ennill tair tarian yn y 
gystadleuaeth. 

Roedd y gwahanol gategorïau yn 
cael eu beirniadu gan gynrychiolwyr 

o’r Fyddin, yr Awyrlu, yr Heddlu , y 
Gwasanaeth Tân ac Ymddiriedolaeth 
GIG Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru - gyda’r gwobrau’n cael eu 
noddi gan Arglwyddi Rhaglaw ac 
Uchel Siryfion Gwynedd a Chlwyd. 

Meddai Cydlynydd Dreigiau Ifanc 
Gogledd Cymru, Gerry Frobisher 
MBE: “Roedd cyfanswm o 40 tîm, ac 
roedd pob un yn cynnwys pobl ifanc 
ac arweinwyr rhwng 12 a 30 oed a 
oedd yn cystadlu mewn tri chategori 
oedran.

“Roeddet yn cynnwys Cadetiaid y 
Fyddin o’r Rhyl, Treffynnon, Ynys 
Môn, Gwynedd, Llandudno a’r 
Orsedd. Yn ymuno â hwy roedd 

Cadetiaid yr Awyrlu o’r Wyddgrug 
a’r Rhyl, cynrychiolwyr Cadetiaid y 
Lluoedd Cyfunol  o Ysgol St Bridgit, 
Dinbych, Cadetiaid Tân y Wyddgrug 
yn ogystal â Thimau Dreigiau Ifanc o 
Brestatyn ac Alltmelyd.

“Hoffwn ddiolch i’r Dirprwy 
Arglwydd Raglaw a’r Uchel Siryf, 
Byddin Prydain a’u holl gefnogaeth 
ar y diwrnod, Cadetiaid y Fyddin, 
Môr ac Awyr am gael defnyddio’r 
Neuadd Ymarfer yn y Rhyl, tîm 
Cadetiaid Heddlu Gogledd Cymru 
am eu cymorth gwerthfawr a’r holl 
arweinwyr a’r bobl ifanc am roi o’u 
hamser i gefnogi’r digwyddiad.”

Mae Nick Griffiths o’r 
Wyddgrug wedi cymryd rhan 
mewn sengl elusennol i godi 
arian i apêl elusennol lleol.

Nod apêl Blue Skies Balcony adran Uned 
Gofal Dwys Ysbyty Iarlles Caer  ydi 
creu gardd balconi ar y ward er mwyn 

i gleifion elwa o’r awyr agored mewn 
amgylchedd diogel a di-haint. 

Cafodd y sengl ei rhyddhau ym mis Mai, 
ac mae’n cynnwys plant a gweithwyr 
allweddol. Cafodd y gân unigryw, ‘Not 
all heroes wear capes’,  ei chyfansoddi’n 
arbennig i bob gweithiwr allweddol.

CADETIAID TÂN Y WAUN YN ENNILL TAIR 
GWOBR MEWN UN PENWYTHNOS

DIFFODDWR TÂN O’R WYDDGRUG YN 
YMDDANGOS AR SENGL ELUSENNOL
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CYSTADLEUAETH YN YSGOGI YMATEB 
RHAGOROL GAN BOBL IFANC

Lansiwyd cystadleuaeth diogelwch tân ym mis Mawrth a oedd yn gwahodd plant a phobl ifanc o bob cwr o Ogledd 
Cymru i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ddylunio poster diogelwch tân a oedd yn cynnwys enfys gobaith y GIG. 

Daeth dros 500 o geisiadau i law ac enillwyr y categori dan 7 oed oedd: 

1af – Steffan o’r Felinheli

2il – Abraham o Ruthun

3ydd – Iwan o Fae Colwyn

Enillwyr y categori dros 7 oed oedd:

1af – Amelia o Wrecsam

2il – Charlie o Lanfairfechan

3ydd – Osian o Foelfre

Poster Amelia

Poster Steffan
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Yn dilyn llwyddiant y gystadleuaeth gyntaf, lansiwyd cystadleuaeth arall ym mis Mehefin a oedd yn canolbwyntio ar 
waith celf i hyrwyddo peryglon llosgi gwastraff gardd, yn enwedig yn ystod y cyfnod clo. 

Unwaith eto, cafodd y Gwasanaeth ddyluniadau ardderchog ac enillwyr y categori dan 7 oed oedd:

1af – Isaac o Benyffordd

2il – Elin o Ruddlan

3ydd - Cole o Landrillo-yn-Rhos 

Enillwyr y categori dros 7 oed oedd: 

1af – Annabel o’r Fflint

2il – Isla o Goed Poeth

3ydd – Noah o Abergele

Derbyniodd yr enillwyr setiau Lego, a bydd 
detholiad o’r ceisiadau gorau yn ymddangos mewn 
calendr diogelwch tân ar gyfer 2021 a fydd ar gael 
ddiwedd y flwyddyn. 

Meddai Kevin Jones, Cadeirydd  y Grwp Llywio Ymgyrchoedd: “Trwy ddal dychymyg pobl ifanc yn ystod y cyfnod 
anodd hwn rydym wedi llwyddo i annog plant a theuluoedd ledled Gogledd Cymru i feddwl mwy am ddiogelwch tân. 

“Mae cysylltu gyda phobl ifanc a chynnwys diogelwch tân yn ein bywydau bob dydd yn hanfodol os ydym am leihau 
tanau yn y dyfodol - ac rydym yn buddsoddi llawer yn ein rhaglenni ieuenctid. Fodd bynnag, mae’r mesurau cadw 
pellter yn golygu bod yn rhaid i ni newid y ffordd yr ydym ni’n gweithio gyda phobl ifanc a bod yn arloesol i gadw mewn 
cysylltiad gyda’r genhedlaeth nesaf - ac mae’r cystadlaethau wedi’n helpu ni i gyflawni hyn.”

Derbyniodd yr enillwyr set Lego yr un, a bydd detholiad o’r dyluniadau gorau yn cael eu cynnwys mewn calendr 
diogelwch tân ar gyfer 2021 a fydd ar gael ddiwedd y flwyddyn.

Poster Isaac

Poster Annabel
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AMLYGU BUDDION CANU 
MEWN CÔR AR S4C
Yn gynharach eleni fe ymddangosodd y Diffoddwr Tân 
Dave Jones o Lanberis ar y rhaglen ‘Corau Rhys Meirion’ 
ar S4C sydd yn ymweld â chorau ledled Cymru.

Croesawyd Rhys Meirion i’r orsaf gan Dave lle cafodd y 
cyfle i hyrwyddo diogelwch yn y cartref gyda gwylwyr o 
bob cwr o Gymru.

Roedd y rhaglen yn dilyn hynt dau dîm pêl-droed a unodd 
i sefydlu côr. Yn ystod y rhaglen fe amlygwyd buddion 
canu i ddod â phobl at ei gilydd a gwella iechyd meddwl a 
lles. 

DIFFODDWYR TÂN O’R RHYL YN 
CWBLHAU HANNER MARATHON
Cwblhaodd diffoddwyr tân o Wylfa Goch, y Rhyl hanner 
marathon yr un ym mis Ebrill i godi arian i’r GIG. 

Penderfynodd y criw herio’u hunain i godi £1,000 - ond 
llwyddasant i godi mwy na’u targed a dewis i gefnogi 
elusen Awyr Las y GIG.   

Roedd yr her yn golygu bob pob aelod o’r wylfa yn gorfod 
rhedeg pellter o 5k dair gwaith a phellter o 6k unwaith 
dros gyfnod o bedwar diwrnod ar iard yr orsaf a hynny 
trwy gadw pellter cymdeithasol.
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Mae Gwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd 
Cymru wedi ymuno gyda 
darparwr tai cymdeithasol 
mwyaf y Gogledd, Adra, ar 
beilot i osod synwyryddion 
arbennig i helpu i atal 
tanau coginio.

Mae Dave Evans, Rheolwr 
Partneriaethau Gwynedd a Môn, 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru, yn egluro mwy: “Coginio ydi 
prif achos tanau yn y cartref o hyd 
– ac mae’r rhan fwyaf o’r tanau hyn 
wedi eu hachosi gan fwyd sydd wedi 
cael ei adael yn coginio.

“Fel rhan o’r peilot yma gydag Adra 
mae’r dechnoleg Stoveguard yn cael 
ei gosod yn yr uned coginio – mae’r 
synwyryddion yn mesur tymheredd 
eithafol a chyfradd y newid mewn 
tymheredd. Unwaith y mae’r 
Stoveguard yn synhwyro perygl mae’n 

diffodd y popty, trwy ddiffodd y pŵer 
cyn i dân gynnau.

“Rydym yn falch iawn o gael gweithio 
mewn partneriaeth gydag Adra ar 
y peilot hwn i amddiffyn pobl yn y 
cartref, a all helpu i amddiffyn eu 
tenantiaid mwyaf bregus. 

“Hyd y gwyddom Adra ydi’r 
gymdeithas dai gyntaf yng 
ngogledd Cymru i ddefnyddio’r 
dechnoleg newydd yma, ac 
rydym yn annog eraill i ystyried 
ei defnyddio.

 
“Rydym yn cynghori pawb i gymryd 
pwyll yn y gegin ac i beidio â 
gadel bwyd yn coginio heb neb i 
gadw llygaid arno, ac i beidio ag 

yfed a choginio. Mae larwm mwg 
gweithredol yn hanfodol i helpu i’ch 
rhybuddio chi a’ch teulu o dân coginio 
neu unrhyw fath o dân yn eich cartref 
– cymrwch amser i wneud yn siŵr 
bod eich larymau’n gweithio’n iawn 
trwy eu profi bob wythnos.”

Meddai Celfyn Evans, Swyddog 
Cydymffurfiaeth Diogelwch Tân gydag 
Adra: “Mae diogelu ein tenantiaid 
rhag tanau yn y cartref yn hynod 
bwysig i ni.

“O ystyried bod hanner y tanau 
sydd yn digwydd yn y cartref yn 
cychwyn yn y gegin, rydym yn falch 
o ymuno gyda Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru i ddefnyddio’r 
dechnoleg Stoveguard ddiweddaraf. 
Bydd yn ein helpu i gadw ein 
tenantiaid mwyaf bregus sydd wedi 
dioddef tanau yn y cartref yn y 
gorffennol yn ddiogel. Bydd hefyd yn 
rhoi tawelwch meddwl iddynt wrth 
ddefnyddio eu cyfarpar coginio.”

PEILOT I AMDDIFFYN TRIGOLION RHAG TANAU COGINIO


