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Bu i’r Cynghorydd Meirick Lloyd Davies, Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru, 
agor yr Orsaf Dân a Heddlu newydd yn Nefyn yn swyddogol ym mis Mehefi n.

Mae’r gyd-orsaf, wedi ei lleoli ar 
Ffordd Dewi Sant, Nefyn, yn orsaf 
dân a heddlu gwbl weithredol.

Dechreuodd y gwaith ar y prosiect 
hwn yn ôl ym mis Ebrill 2014, ac 
mae’r buddsoddiad wedi uwchraddio’r 
cy� eusterau yn yr hen orsaf dân ar 
Stryd y Ffynnon a oedd wedi gweithredu 
ar yr un sa� e ers y 1920au.

Meddai Simon Smith, Prif Swyddog 
Tân: “Roedd yr orsaf dân � aenorol 
yn Nefyn yn hen adeilad yr oedd mawr 
angen ei uwchraddio. Heddiw rydym yn 
gweithio’n agosach gyda’n partneriaid 
yn yr heddlu, ac felly roedd yn gwneud 
synnwyr perffaith i’n staff gweithredol 
weithio o’r un adeilad.

“Mae gennym eisoes bro� ad o gyd-
leoli ein staff, gan gynnwys y Ganolfan 
Gyfathrebiadau ar y Cyd yn Llanelwy, ac 
mae ein perthynas bob amser wedi bod 
yn llwyddiannus iawn. Edrychwn ymlaen 
at feithrin y berthynas hon hefyd, 
ynghyd â chy� eoedd eraill i gydweithio 
mewn lleoliadau eraill yn y dyfodol.

“ Mae’r prosiect wedi golygu 
buddsoddiad sylweddol ar ran 
y gwasanaeth tân ac achub ac 
mae’n dangos ein hymrwymiad 
i’n diffoddwyr tân ac i’r 
gymuned leol.”

Ymgymerwyd â’r gwaith adeiladu gan 
P T Grif� ths. Mae’r orsaf dân nawr 
yn cynnwys bae ymgynnull, ystafell 
sychu, ystafell cit, ystafell offer anadlu 
a swyddfa gwylfa. Mae gan yr heddlu 
swyddfa ac ystafell gyfweld, a bydd y 
ddau sefydliad nawr yn rhannu toiledau 
i ferched, dynion a thoiledau i bobl 
anabl, cy� eusterau cawod, ystafell 
ddarlithio, cegin a champfa.

Meddai’r Cynghorydd Meirick 
Lloyd Davies: “Mae’r ddau 
sefydliad yn cy� wyno amrediad 
eang o wasanaethau sydd 
yn gofyn am adeilad gyda’r 
cy� eusterau diweddaraf. Mae’r 
adeilad newydd yn darparu 
cy� eusterau rhagorol, nid yn unig 
i helpu hyfforddi diffoddwyr tân i 
ddelio â digwyddiadau, ond hefyd 
i gy� wyno’r cynlluniau addysg 
a rhwystro amrywiol a weithredir 
yma yng Ngogledd Cymru gan 
y ddau sefydliad.”

Meddai Arolygydd Dosbarth De 
Gwynedd, Dewi Jones: “Mae Heddlu 
Gogledd Cymru yn falch o fod yn rhan 
o’r cy� eusterau hyn.

“Dim ond trwy weithio’n agos â’n 
partneriaid y gallwn lwyddo i leihau 
trosedd, ac mae cydleoli gwasanaethau 
cyhoeddus yn gam cadarnhaol ymlaen, 
o ystyried y cyfyngiadau ariannol sy’n 
wynebu’r sefydliadau.Bydd yn ein 
galluogi i gynnal presenoldeb heddlu 
cryf yn y gymuned yn Nefyn.”

Ychwanegodd Julian Sandham, y Dirprwy 
Gomisiynydd Heddlu a Throsedd: "Mae 
gennym berthynas waith agos gyda 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru eisoes, felly, lle bynnag y bo 
modd, mae cy� eusterau a rennir yn 
gwneud synnwyr perffaith ar adeg pan 
fo cyllidebau yn dynn."
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CODYMAU YN Y CARTREF’

Fel rhan o gynllun peilot newydd a lansiwyd yn ddiweddar bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru yn cydweithio gyda Phwynt Cyswllt Unigol Sir Ddinbych er mwyn cadw pobl yn ddiogel rhag 
codymau yn y cartref.

Nod y cynllun yw gwneud defnydd 
gwell o’r adnoddau sydd ar gael er 
mwyn galluogi i unigolion fyw bywydau 
iachach a bywiog, byw yn annibynnol 
a lleihau unigedd.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru yn symud tuag 
at ddull mwy integredig o gadw 
pobl yn ddiogel yn y cartref a 
fydd yn cynnwys cydweithio gyda 
phartneriaid eraill i wneud yn siŵr 
bod pobl yn ddiogel yn eu cartre� .

Bydd y dull hwn yn ystyried y risgiau tân 
yn ogystal â materion eraill yn ymwneud 
â diogelwch, megis diogelu’r cartref 
a symudedd, fel y gall mwy a mwy o 
drigolion bregus yn benodol gael y cyngor 
gorau posib o wahanol ffynonellau, yn 
dilyn dim ond un archwiliad yn y cartref. 

Fel rhan o’r cynllun ‘Codymau yn y 
Cartref’ fe fydd staff y gwasanaeth 
tân ac achub yn cynnal Archwiliadau 
Diogelwch yn y Cartref er mwyn helpu 
i weld a yw person mewn perygl o 
ddioddef codwm yn y cartref, ac, os 
felly, byddant yn anfon atgyfeiriad i 
Wasanaeth Atal Codymau Sir Ddinbych. 

Mae Stuart Millington, Uwch Reolwr 
Diogelwch Tân Gwasanaeth Tân ac 
achub Gogledd Cymru yn egluro: “Mae 
un o bob tri o bobl dros 65 yn dioddef 
codwm yn y cartref pob blwyddyn ac 
mae hyn yn cynyddu i un o bob dau ar 
ôl cyrraedd 80 oed. Yn genedlaethol 
mae 250,000 o bobl yn cael eu hanfon 
i’r uned achosion brys bob blwyddyn 
oherwydd eu bod wedi cael codwm. 

“Yn aml iawn mae pobl sydd yn cael 
codymau yn y cartref ymhlith y grŵp o 
bobl y mae’r Gwasanaeth yn eu targedu 
oherwydd eu bod hefyd mewn perygl o 
ddioddef tân yn y cartref. Y mae hyn felly 
yn gy� e i ddarparu archwiliad diogelwch 
yn y cartref mwy integredig ac anfon 
atgyfeiriadau i’n partneriaid, er mwyn 
helpu i gadw ein trigolion mwyaf bregus 
yn ddiogel. 

Meddai’r Cynghorydd Bobby Feeley, 
Prif Aelod Cabinet: “Mae’r Cyngor 
wedi gweithio gyda’r Bwrdd Iechyd 
dros y 12 mis diwethaf i gynnig pwynt 
cyswllt unigol i hybu iechyd, lles ac 
annibyniaeth. Mae’r gwasanaeth yn 
canolbwyntio ar adnabod anghenion y 
galwr a’u cyfeirio at wasanaethau eraill 
yn y gymuned leol neu eu trosglwyddo 
i’r gwasanaeth priodol.

“Un o brif dargedau’r Gwasanaeth Atal 
Codymau yw gostwng nifer y codymau 
y mae pob yn eu dioddef ac o ganlyniad 
lleihau nifer yr ana� adau, galwadau i’r 
gwasanaeth ambiwlans, derbyniadau 
i’r ysbyty, triniaethau a’r holl gostau 
sydd ynghlwm â chodymau y gallwn 
ei fuddsoddi mewn gwahanol feysydd 
yn ymwneud â thriniaeth a gofal.”

Mae’r Teclyn Asesu Risg rhag Codwm 
yn ffordd o adnabod aelodau’r cyhoedd 
sydd wedi cael codwm neu sydd mewn 
perygl o gael codwm. Ar ôl ateb pump 
o gwestiynau caeedig, mae pobl yn cael 
eu cyfeirio at y gwasanaeth am asesiad 
llawn i leihau neu atal codwm ac fe 
all hyn gynnwys atgyfeiriad pellach 
i wasanaethau megis: f� siotherapi, 
gwersi ymarfer corff, newidiadau i’r 
cartref, atgyfeiriad i wasanaeth trydydd 
sector neu atgyfeiriad i’r Meddyg Teulu 
am arolwg meddygol.

Fe ychwanegodd Stuart Millington: 
“Sir Ddinbych fydd y sir gyntaf lle bydd 
ein staff yn defnyddio’r Teclyn Asesu 
Risg rhag Codwm yn y modd hwn – ac 
rydym yn gobeithio ehangu’r cynllun i 
ardaloedd eraill os bydd y canlyniadau 
yn ffafriol.”

LANSIO’R CYNLLUN PEILOT

YN SIR DENBIGHSHIRE
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Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi ymestyn ei bartneriaeth lwyddiannus gyda Chartrefi  
Conwy. Lansiwyd cynllun peilot y llynedd ac oherwydd ei fod wedi bod mor llwyddiannus mae wedi ei 
ymestyn am fl wyddyn arall.

Mae Cartre�  Conwy yn gymdeithas dai 
sydd wedi ymrwymo i dyfu a gwella 
cymunedau drwy fuddsoddi yn nyfodol 
eu tenantiaid a’u cartre�  – mae bron 
i draean o’r 3,800 o dai sydd ar gael 
yn gartre�  i’r henoed neu bobl fregus. 
Mae’r cartre�  eraill yn dai un, dwy a 
thair llofft. 

Meddai Gwyn Jones o Wasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Mae’r 
cynllun peilot yn ariannu Gweithiwr 
Cefnogi Diogelwch yn y Cartref gyda’r 
nod o leihau achosion o danau yn 
eiddo Cartre�  Conwy. 

“Cafodd Chad Rogerson o Wasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru ei 
secondio i’r rôl newydd ac mae ei 
waith wedi mynd o nerth i nerth dros 
y � wyddyn ddiwethaf. 

“Mae rôl Chad yn golygu hybu a 
chwblhau Archwiliadau Diogelwch Tân 
i denantiaid Cartre�  Conwy – sydd 
yn cynnwys nifer o bobl fregus. Drwy 
ryngweithio gyda phreswylwyr rydym yn 
cael cy� e i drafod pryderon cyffredinol 
am ddiogelwch yn y cartref, ac mae’r 
rhain yn cynnwys llithro, baglu a 
syrthio, pro�  larymau mwg a chyngor 
diogelwch trydanol. 

“Mae Chad hefyd wedi cael cy� e 
i adeiladu perthynas gadarn gyda 
Chydlynwyr Byw yn Annibynnol, 
Gofalwyr a chydweithwyr Gwasanaeth 
Cymdogaeth rheng � aen Cartre�  Conwy 
yn ogystal ag asiantaethau eraill sydd 
yn cefnogi cymunedau – mae hyn wedi 
gwella eu gwybodaeth a’u hyder mewn 
perthynas â pheryglon diogelwch tân."

Meddai Chad: “Rydw i’n mynd i 
gymunedau i gwrdd â thenantiaid 
wyneb yn wyneb yn eu cartre�  neu 
yn ystod digwyddiadau sydd wedi 
cael eu trefnu, gyda’r pwyslais ar godi 
ymwybyddiaeth o’r peryglon y maent 
yn eu hwynebu o ddydd i ddydd.

“Mae’n bwysig ein bod yn ymgysylltu 
gyda mwy o denantiaid bregus; 
tenantiaid hŷn, a thenantiaid eraill sydd 
yn anodd eu cyrraedd mewn lleoliadau 
gwledig a’r rhai sydd gan broblemau 
symudedd, anabledd, ddibyniaeth neu 
anawsterau dysgu.”

“ Mae’n ymwneud â’u hannog 
i gy� wyno newidiadau bychan 
megis peidio â gorlwytho 
socedi trydan, peidio â gadael 
i wifrau dreulio o gyfarpar, 
gwneid yn siŵr bod eu larymau 
mwg yn gweithio a llunio 
cynllun dianc o dân.”

Meddai Nerys Veldhuizen, Cydlynydd 
Pobl Hŷn Cartre�  Conwy: “Rydym yn 
gweithio gyda thenantiaid i hybu iechyd 
a lles, a diogelwch yn y cartref. Mae’n 
hanfodol nad ydy ein tenantiaid hŷn yn 
gadael i’w hoed eu hatal rhag byw yn 
annibynnol ac effeithio ar ansawdd eu 
bywyd. Mae rôl Chad wedi cyfrannu’n 
sylweddol tuag at yr amcan hwn ac rwyf 
wrth fy modd bod y bartneriaeth wedi 
cael ei hymestyn.”

Dros y � wyddyn ddiwethaf mae Chad 
wedi mynychu dros 20 o sgyrsiau a 
digwyddiadau cymunedol, gan siarad 
gyda thros 1500 o denantiaid. Mae 
nifer y tanau yn eiddo Cartre�  Conwy 
wedi gostwng 10% ac ni chafwyd yr un 
tân a oedd yn gysylltiedig ag ysmygu yn 
2014 a chafwyd gostyngiad sylweddol 
mewn tanau coginio.

Yn ddiweddar mae Chad wedi 
cael ei benodi i rôl newydd gyda’r 
Gwasanaeth, sef Rheolwr Partneriaeth 
Conwy a Sir Ddinbych. Fodd bynnag 
rydym yn gobeithio penodi person 
newydd i’r rôl er mwyn cynnal 
y bartneriaeth lwyddiannus hon.

YMESTYN Y BARTNERIAETH 
LWYDDIANNUS GYDA CHARTREFI CONWY

Chad yn cwrdd â thenantiaid newydd
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Lansiwyd yr ymgyrch ‘Peidiwch â’n gwahodd i ginio – Meddwl yn Ddiogel, Coginio’n Ddiogel!’ 
yn Wrecsam fi s Mehefi n er mwyn helpu i leihau nifer y tanau coginio yn yr ardal ac addysgu 
trigolion lleol am bwysigrwydd coginio’n ddiogel. 

Coginio yw un o brif achosion tanau 
damweiniol yn y cartref yng Ngogledd 
Cymru – nod yr ymgyrch yw amlygu 
peryglon gadael bwyd yn coginio ac y 
mae’n barhad o’r ymgyrch llwyddiannus 
a gynhaliwyd ar draws y Gogledd 
y llynedd. 

Yn sir Wrecsam, rhwng 1af Ionawr 
2014 a 31ain Rhagfyr 2014 cafodd 
criwiau eu galw i 37 o danau yn 
ymwneud â choginio. 

Fe aeth diffoddwyr tân o ardal i ardal 
yn ystod mis Mehe� n a Gorffennaf 
i addysgu siopwyr yn ardal Wrecsam 
ynglŷn â sut i gadw’n ddiogel yn y 
gegin. Buont yn rhannu brwshys golchi 
llestri am ddim i annog pobl i gadw 
diogelwch tân mewn cof wrth goginio 
ac i go� o cadw poptai a gridyllau yn 
lân bob amser. 

Cafodd pobl gy� e i bro�  eu 
gwybodaeth am ddiogelwch tân drwy 
gymryd rhan yn ein cwis diogelwch 
coginio gyda chy� e i ennill gwerth 
£100 o dalebau archfarchnad.

Roedd cwis coginio ar-lein hefyd ar 
gael ar gyfer pobl na lwyddodd i ddod 
i’n gweld yn yr archfarchnadoedd er 
mwyn iddynt hwythau ddysgu mwy 
am ddiogelwch yn y gegin yn ogystal 
â rhoi cy� e iddynt gymryd rhan yn ein 
cystadleuaeth. 

Meddai Paul Scott, Rheolwr Diogelwch 
Wrecsam a Sir y F� int: “Mae’n 
gyfrifoldeb arnom ni i amlygu’r nifer 
uchel o danau yn y cartref sy’n cael eu 
hachosi gan goginio a newid y modd y 
mae pobl yn ymddwyn er mwyn atal y 
tanau hyn rhag digwydd. Fodd bynnag, 
er ein bod ni ar gael i gynnig cyngor ac 
i addysgu pobl mae’n rhaid i unigolion 
fod yn barod i wneud y newidiadau hyn 
er mwyn diogelu eu hunain yn well. 

" Dro ar ôl tro rydym yn cael ein 
galw i danau yn y cartref sydd 
wedi cychwyn yn y gegin – 
mae’n hawdd iawn angho� o am 
fwyd sy’n coginio, yn enwedig 
os ydych wedi blino, ddim yn 
canolbwyntio neu os ydych 
wedi bod yn yfed neu’n cymryd 
meddyginiaeth, ac fe all hyn 
arwain at ganlyniadau difrifol. 
Dydyn ni ddim eisiau cael ein 
gwahodd i ginio gyda chi a 
diffodd tân yn eich cegin!"

I gael gwybod mwy am yr ymgyrch 
neu ewch i 
www.gwastan-gogcymru.org.uk
neu dilynwch 
#wedontwanttocomedinewithyou

YN YMWELD Â WRECSAM

YR YMGYRCH ‘PEIDIWCH Â’N
GWAHODD I GINIO!’
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Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn parhau i fuddsoddi 
yn ei adeiladau fel rhan o’i strategaeth i gadw costau i lawr yn yr hir dymor.

Mae’r prosiectau hyn wedi golygu 
buddsoddiad sylweddol ac mae’n 
dangos ei ymrwymiad i’w ddiffoddwyr 
tân ac i’w gymunedau. 

Yn ogystal â darparu cy� eusterau 
modern a mwy o gy� eoedd i feithrin 
cyswllt gyda’r gymuned leol, mae’r 
prosiectau hyn yn rhoi cy� e i’r 
gwasanaeth weithio ar y cyd gyda’i 
bartneriaid i wella gwasanaethau 
a chy� awni arbedion yn y dyfodol.  

Ym mis Mehe� n cwblhawyd y gwaith o 
godi ffrâm dur o gwmpas prif adeilad y 
Ganolfan Adnoddau Ambiwlans a Thân 
newydd ac mae’r gwaith wedi cychwyn 
ar y to a’r llawr concrid. Fe ddylai’r 
gwaith adeiladu gael ei gwblhau yn  
gynnar y � wyddyn nesaf gyda’r nod y 
bydd yr orsaf yn gwbl weithredol erbyn 
Mawrth 2016.

Yng Ngorsaf dân Glannau Dyfrdwy 
mae gwaith adeiladu sylweddol wedi 
ei gy� awni fel rhan o’r gwaith ailfodelu 
ac mae’r orsaf dân wedi parhau i fod 
yn weithredol drwy gydol hyn oll. Y mae 
disgwyl i’r gwaith ailfodelu a chodi tŷ 
hyfforddi newydd yng Ngorsaf Dân 
Glannau Dyfrdwy gael ei gwblhau'r 
hydref hwn cyn cychwyn ar y gwaith 
ailwampio y tu mewn i’r orsaf. Y mae 
disgwyl i’r gwaith allanol gael ei gwblhau 
ym mis Tachwedd. 

Cychwynnodd y gwaith o godi 
gorsaf dân newydd yn Nhywyn ym 
mis Chwefror a bydd y gwaith wedi 
ei gwblhau erbyn yr hydref. Mae 
dyluniad yr orsaf yn Nhywyn yn debyg 
i ddyluniad yr Orsaf Dân a Heddlu 
newydd yn Nefyn.

.

Meddai Stephen Roberts, 
Pennaeth Cy� eusterau: “Mae’r 
prosiectau hyn yn hanfodol er 
mwyn ein galluogi i barhau i 
amddiffyn ein cymunedau ar 
gyfer y degawdau nesaf a hoffwn 
fanteisio ar y cy� e i ddiolch i’r 
staff am fod yn amyneddgar – y 
mae gennym waith o’m blaenau 
ond y mae ymrwymiad pawb i’r 
prosiectau hyn er lles y gymuned 
a’r staff yn amlwg"

BUDDSODDI YN EIN HADEILADAU
AR GYFER Y DYFODOL

.
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Lansiodd y Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru ei Strategaeth Diogelwch Ffyrdd yn Sioe 
Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf. Mae’r Strategaeth yn darparu fframwaith fel y gallant gyfathrebu 
a gweithredu ar eu hymrwymiadau i sicrhau diogelwch ar y ffyrdd, a hynny ar lefel genedlaethol a lleol 
ar draws Cymru. 

Mae diogelwch ar y ffyrdd wedi gwella'n 
sylweddol yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf. Fodd bynnag, mae cynnydd 
wedi bod yn nifer y bobl a gafodd eu 
hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd. Y prif 
reswm dros y gwrthdrawiadau hyn oedd 
gyrru gwael a gwyliadwriaeth wael. 

Dengys yr ystadegau mai pobl ifanc 
rhwng 16 i 24 oed a beicwyr modur 
sydd fwyaf agored i’r peryglon. Mae 
gyrwyr dros 70 oed hefyd mewn perygl 
oherwydd eu bod, yn aml iawn, wedi bod 
yn gyrru ers blynyddoedd heb orfod sefyll 
unrhyw bro� on gyrru pellach ers iddynt 
basio eu prawf gyrru yn y lle cyntaf.

Yn greiddiol i'r strategaeth diogelwch ar 
y ffyrdd mae ymdrech ar y cyd i addysgu 
defnyddwyr y ffyrdd, sydd yn targedu'r 
rhai hynny sy'n cael eu hadnabod 
fel y grwpiau mwyaf hyglwyf drwy 
weithgareddau amrywiol, ymyraethau a 
chyhoeddusrwydd er mwyn newid mewn 
ymddygiad. Mae'n cefnogi gweledigaeth 
Llywodraeth Cymru i barhau i ostwng 
nifer y bobl sy'n cael eu lladd neu eu 
hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru, gyda'r 
uchelgais yn y pen draw o sicrhau na 
fydd neb yn cael ei ladd. 

Dywedodd Stuart Millington, Uwch-
reolwr Diogelwch Tân Gwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru: “Mae gan y tri 
Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru 
un amcan cyffredin sydd wrth wraidd 
popeth a wnawn – cydweithio er mwyn 
sicrhau Cymru fwy diogel.

“ Rydym yn hynod falch o fod yn 
rhan o Strategaeth Diogelwch 
ar y Ffyrdd Cymru Gyfan. 
Bydd y strategaeth hon yn 
parhau i sicrhau ein bod yn 
cydweithio cystal ag y gallwn 
yn y gwasanaethau tân ac 
achub ledled Cymru, a chyda'n 
hasiantaethau partner, er mwyn 
i ffyrdd Cymru fod mor ddiogel 
â phosibl.

“Mae’n allweddol ein bod yn parhau 
i gydweithio ar draws Cymru gyda’n 
gilydd a chyda’n partneriaid er mwyn 
gwneud ein cymunedau a’n ffyrdd yn 
llefydd mwy diogel ac achub bywydau. 
Fel rhan o'r strategaeth hon, rydym yn 
edrych ar amrywiaeth o ddulliau y gall 
sefydliadau eu rhoi ar waith er mwyn 
gwella diogelwch ar y ffyrdd. Mae'r 
rhain yn cynnwys hyfforddiant, addysg, 
cyhoeddusrwydd, rhannu gwybodaeth 
a gwerthuso. Trwy gyfuno'r rhain i gyd, 
gobeithiwn y gallwn wella diogelwch ar 
y ffyrdd ledled Cymru."

DIOGELWCH FFYRDD CYMRU
LANSIO STRATEGAETH
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DRWY GELF GRAFFITI
DOD Â CHYMUNED AT EI GILYDD

Mae’r Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol wedi ariannu prosiect celf yn Wrecsam 
yn ddiweddar mewn ymgais i fynd i’r afael â thanau bwriadol yn yr ardal.

Daeth y prosiect â phobl o wahanol 
grwpiau oedran yn y gymuned at ei 
gilydd. Fe weithiodd pobl ifanc o’r grŵp 
Wrexham Detached a’r clwb ieuenctid 
gydag artist graf� ti lleol, ‘Graf� ti Dave’, 
i drawsnewid yr ystafelloedd newid yng 
Nghlwb Bowlio Parc Bradley.

Yn y gorffennol mae’r ystafelloedd 
newid wedi bod yn darged i 
danau bwriadol ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol ac mae’r prosiect 
wedi rhoi cy� e i’r bobl ifanc gymryd 
perchnogaeth dros y clwb a’i edrychiad.

Meddai Les Williams, Uwch Ymarferydd 
Gwasanaeth Ieuenctid Wrecsam:

“ Mae’n edrych yn grêt. Rydym 
ni wedi cael adborth gwych gan 
y cyhoedd a’r rhai a gymrodd 
ran yn y prosiect. Dywedodd 
sawl un eu bod wedi ddysgu 
sgil newydd a’u bod hefyd 
wedi cael cy� e i gwrdd â 
phobl newydd, sydd yn wych.”

Meddai Kevin Jones, Rheolwr Lleihau 
Llosgi Bwriadol: “Rydym yn falch 
o glywed bod y gymuned yn hapus 
gyda’r prosiect yr ydym ni wedi helpu 
i’w gefnogi. Mae hefyd yn galonogol 
gweld bod achosion wedi gostwng 
yn yr ardal ers lansiad y prosiect."

AILETHOL CADEIRYDD
Cafodd y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies, o Gyngor Sir Ddinbych, ei ailethol yn Gadeirydd Awdurdod Tân 
ac Achub Gogledd Cymru yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Awdurdod Tân ac Achub, a gynhaliwyd 
yn Siambr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ym mis Mehefi n.

Fe gychwynnodd y Cynghorydd Davies 
ar ei yrfa mewn llywodraeth leol 
30 mlynedd yn ôl, ac y mae wedi 
gwasanaethu fel aelod o’r Awdurdod 
Tân ac Achub ddwywaith ers 1999. 

Bu iddo ddiolch i’r aelodau am eu 
cefnogaeth ar ôl cael ei ethol yn 
Gadeirydd yr Awdurdod am y 12 mis 
nesaf. Meddai: “Rydw i wrth fy modd 
fy mod i’n cael parhau yn y rôl am 
� wyddyn arall. 

" Mae’n gyfnod heriol i 
wasanaethau cyhoeddus ac 
fel Awdurdod mae gennym 
ni benderfyniadau anodd o’m 
blaenau. Ond rwyf yn ffyddiog 
y gallwn ni gyda’n gilydd wneud 
ein gorau glas i gy�awni’n 
gweledigaeth ar gyfer dyfodol 
y gwasanaeth tân ac achub 
yng Ngogledd Cymru."

Cafodd y 
Cynghorydd 
Peter Lewis MBE, 
o Gyngor Conwy, 
ei ailethol 
yn Ddirprwy 
Gadeirydd. 

Fe ymunodd y 
Cynghorydd 
Lewis â’r 
Awdurdod Tân ac 
Achub yn 2012. Meddai: “Rydw i’n 
ddiolchgar am gefnogaeth yr aelodau. 
Rydw i a’r Cadeirydd wedi cydweithio 
dros y � wyddyn ddiwethaf ac rwyf yn 
siŵr y bydd hyn o fudd i’r Awdurdod wrth 
i ni wynebu’r heriau sydd o’m blaenau.”

Meirick Lloyd Davies

Peter Lewis MBE
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