Cydweithio i sicrhau
gwell dyfodol

Iechyd
Tai

Twf

Drafft
Diogel

Yr Amgylchedd

Cynllun Corfforaethol Cyngor
Sir Conwy 2017 - 2022

Sgiliau

Diwylliant
Rhoi
Llais

Ein Cynllun Corfforaethol

Rydych chi wedi dweud wrthym ni am eich
profiadau. Sut brofiad yw byw a gweithio
yma, beth rydych chi’n poeni yn ei gylch a
beth sydd angen i ni ganolbwyntio arno er
mwyn gwella bywyd yma.

Yn ystod yr haf diwethaf fe wnaethon ni ddechrau siarad gyda chymaint o bobl â
phosib ar draws y sir.
Fe wnaethon ni ddechrau ‘Sgwrs y Sir’.
Fe wnaethon ni ofyn: beth sy’n bwysig i chi, beth sy’n gweithio’n dda yn ein sir, a
beth allai fod yn well?

Rydym ni wedi nodi’r holl wybodaeth a’i defnyddio i ysgrifennu ein
cynllun.

Hyd yma, yn ‘Sgwrs y Sir’ rydym ni wedi:
●● ymgynghori mewn ardaloedd arfordirol, gwledig a threfol
●● cynnal digwyddiadau a gweithdai
●● defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a holiaduron ar-lein.

Mae’r cynllun yn cynnwys wyth maes blaenoriaeth lle rydym ni eisiau
canolbwyntio ein sylw dros y pum mlynedd nesaf rhwng 2017 a 2022.
Allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pen ein hunain. Er mwyn cyrraedd ein
nod mae angen i ni gydweithio gydag elusennau, mudiadau a’r bobl sy’n
byw ac yn gweithio yma, yn ogystal ag ymwelwyr.

Mae pob math o fudiadau, pobl a grwpiau cymunedol wedi cymryd rhan, gan
gynnwys:
●● grwpiau gwirfoddol
●● grwpiau plant a phobl ifanc a’r cyngor ieuenctid
●● rhwydweithiau busnes
●● gwasanaethau gwahanol a’u staff
●● pobl ag anableddau
●● grwpiau ffydd
●● cynghorwyr sir.

Mae’r llyfryn hwn yn sôn mwy am Gynllun Corfforaethol Cyngor Sir
Conwy a sut allwch chi gymryd rhan.
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Sut rydym ni’n
gweithio
Rydym ni’n gwneud llawer o bethau
gwahanol i gefnogi cymunedau:

●● gofalu am bobl
●● gwasanaethau addysg
●● gwastraff ac ailgylchu
●● canolfannau hamdden a llyfrgelloedd
●● edrych ar ôl ffyrdd
●● parciau a llwybrau troed
●● cefnogi twristiaeth a digwyddiadau
●● rhoi gwybodaeth
●● tai
●● cymorth busnes
●● cynllunio lleol
●● trafnidiaeth.

Ein Gweledigaeth

Mae llawer o bethau da am fyw yma ond rydym yn gwybod y gallai
pethau fod yn well. Ein gweledigaeth yw:
Conwy – Sir flaengar sy’n creu cyfleoedd.

Bydd y cynllun corfforaethol
hwn yn canolbwyntio ar:
1. Sgiliau
2. Diogelwch
3. Tai

Ein Gwerthoedd

Rydym yn disgwyl i bawb sy’n gweithio i Gyngor Conwy ddangos y
gwerthoedd hyn yn eu gwaith.

4. Iechyd
5. Twf
6. Yr Amgylchedd

Rydym yn poeni am beth rydym ni’n ei wneud

7. Diwylliant

Rydym yn trin pawb yn deg

8. Rhoi Llais

Rydym yn arloesol
Rydym yn gweithio fel tîm
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Sgiliau
Targed ar gyfer Conwy – mae pobl yn
derbyn addysg ac mae ganddynt sgiliau.
Rydym eisiau bod yn adnabyddus am ein haddysg wych.
Byddwn yn canolbwyntio ar y materion hyn:

●● gwella addysg ar draws ysgolion
●● gwella perfformiad a chanlyniadau
●● helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau a gwneud y
mwyaf o gyfleoedd swyddi.

Sgiliau

Sut allwch chi gymryd rhan
Cadw’n iach
Mae cael noson dda o gwsg a brecwast iach
yn gwneud gwahaniaeth mawr. I ddysgu
mwy ewch i:
change4lifewales.org.uk
nhs.uk/change4life-be-food-smart app

Ymarfer corff
Cymerwch ran mewn chwaraeon a gweithgareddau
eraill:
●● chwaraeon i bob oed – sportconwy.org.uk
●● cynlluniau chwarae – conwy.gov.uk/cynllunchwarae
●● gwersi nofio – conwy.gov.uk/nofio
●● hyfforddiant beicio – bikeabilitywales.org.uk/training
●● llwybr beicio Conwy – www.conwy.gov.uk/beicio
●● Gwasanaeth Ieuenctid Conwy Ifanc –
gicys.wordpress.com

●● Canolfannau hamdden Conwy –
conwy.gov.uk/canolfannauhamdden
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Defnyddiwch eich llyfrgell
Mae darllen gyda’ch plentyn a chynnig help gyda
gwaith cartref yn gallu helpu eich plentyn i ddysgu. Mae
llyfrgelloedd yn aml yn cynnig:
●● rhyngrwyd am ddim
●● amser stori i blant o dan 5 oed
●● sialensau darllen yr haf
●● digwyddiadau sgiliau sylfaenol a dysgu i oedolion.
Ewch i: conwy.gov.uk/llyfrgell
booktrust.org.uk/cymru

Diogel
Targed ar gyfer Conwy – Mae pobl yn ddiogel ac
yn teimlo’n ddiogel.
Rydym eisiau i gymunedau gydweithio er mwyn gwneud yn siŵr bod
pobl sy’n agored i niwed yn ddiogel.
Byddwn yn canolbwyntio ar:
●● gryfhau trefniadau diogelu ar draws y Cyngor
●● cael cymunedau sy’n cadw llygad ar bobl sy’n agored i niwed
●● helpu pobl i wybod beth ddylen nhw ei wneud i gadw eu hunain
ac eraill yn ddiogel.

Diogel

Sut allwch chi gymryd rhan
Codwch eich llais
Os ydych chi’n gweld rhywbeth sy’n eich pryderu –
codwch eich llais. Ffoniwch:

Gwybod am ddiogelwch y rhyngrwyd
Mae mwy o wybodaeth ar gael yma:
north-wales.police.uk

Beth am roi cynnig ar Wirfoddoli
Dyma ffordd wych o gyfarfod a helpu pobl leol.
I gael gwybodaeth a syniadau cysylltwch â:
cvsc.org.uk/cy
01492 534091

●● Yr Heddlu – 999
●● Gofal Cymdeithasol Conwy – 0300 456 1111
●● Tu allan i Oriau – 01492 515777
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Tai
Targed ar gyfer Conwy – Mae
gan bobl dai o ansawdd da sy’n
fforddiadwy ac sy’n gwella eu
bywydau.
Byddwn yn canolbwyntio ar:
●● gynyddu nifer y tai fforddiadwy sydd ar gael i’w
prynu
●● cynllunio’r llety cywir yn yr ardaloedd cywir
●● atal pobl rhag dod yn ddigartref.

Tai

Sut allwch chi gymryd rhan
Rhowch wybod i ni
Gadewch i ni wybod pa welliannau neu adeiladau
sydd eu hangen yn eich cymuned:
conwy.gov.uk/sgwrsysir

Gofynnwch am gyngor
Os ydych chi’n cael problemau i dalu eich rhent
neu forgais – cysylltwch â Llinell Gymorth Dyled Tai
Cymru i gael awgrymiadau a chyngor: 0800 107 1340

Defnyddiwch y llinellau cymorth
Os ydych chi’n ddigartref neu mewn perygl o ddod
yn ddigartref – cysylltwch â Datrysiadau Tai Conwy:

Help i brynu
Os ydych chi’n cael trafferth i brynu tŷ yng
Nghymru, mae’n bosib y gallwch gael help ariannol:
cymorthibrynu.co.uk

Arbed Ynni
energysavingtrust.org.uk/home-energy-efficiency/wales

0300 124 0050
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Iechyd
Targed ar gyfer Conwy – Mae pobl yn iach ac yn egnïol.
Rydym eisiau hyrwyddo dewisiadau ar gyfer byw yn iach. Gall hyn wneud
gwahaniaeth go iawn i ansawdd bywydau pobl.
Byddwn yn canolbwyntio ar:
●● hyrwyddo dewisiadau iach a ffordd iach o fyw
●● gweithio gyda’r gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol
●● gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu derbyn y gofal sydd ei angen arnyn
nhw pan maen nhw ei angen.

Iechyd

Sut allwch chi gymryd rhan
Gofyn am wybodaeth
Mae llesiant yn golygu bod yn iach ym mhob agwedd ar
eich bywyd. Dysgwch fwy am y 5 awgrym llesol:
mind.org.uk/5-dull-canlynol-at-lles

Mae gan Dewis Cymru wybodaeth a chyngor am les:
dewis.cymru
conwyfamilyinformation.co.uk

Defnyddiwch lyfrgelloedd
Mae gwybodaeth ar gael yno am y cynllun Presgripsiwn
Llyfrau Cymru:
Presgripsiwn Llyfrau Cymru

Maen nhw’n cynnal sesiynau cymorth canser ac yn rhoi
cyngor am fudd-daliadau:
conwy.gov.uk/llyfrgell

Cymerwch ran mewn gweithgareddau
Mae llawer o weithgareddau hwyliog yn eich cadw’n iach. Beth am roi cynnig ar:
●● Antur yn yr awyr agored cymraeg.nwoes.co.uk
●● Cerdded cerddedconwywalks.org neu naturalresources.wales/out-and-about
●● Geogelcio geocachingwales.com
●● Beicio mynydd cy.bikingconwy.ws
●● Bywyd gwyllt conwy.gov.uk/bywydgwyllt
●● Chwaraeon anabledd chwaraeonanableddcymru.com/conwy
●● Rhedeg parkrun.org.uk/conwy neu walkjogrun.net/running-routes/UK/Conwy neu nhs.uk/LiveWell/c25k
●● Chwarae chwaraecymru.org.uk
●● Nofio conwy.gov.uk/nofio
●● Ymweld â’r traeth neu’r mynyddoedd conwy.gov.uk/cefngwlad
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Twf
Targed ar gyfer Conwy – Mae pobl yn byw
mewn sir gydag economi ffyniannus.
Rydym eisiau cael digon o swyddi, gwasanaethau, nwyddau ac
arian. Mae hyn yn bwysig os ydym am fod yn iach, cryf ac am
dyfu yn y dyfodol.
Byddwn yn canolbwyntio ar:
●● annog syniadau newydd a mentergarwch
●● annog swyddi a busnesau newydd
●● datblygu twristiaeth yn y gaeaf
●● datblygu sgiliau a chyfleoedd ar gyfer prentisiaethau
●● gweithio gyda’r holl fusnesau yn yr ardal.

Twf

Sut allwch chi gymryd rhan
Siopa yn lleol
Mae nifer o siopau a busnesau da yma. Trwy
gefnogi busnesau lleol byddwn yn gwneud yn siŵr
na fyddwn yn eu colli nhw, mae hyn yn creu mwy o
swyddi, a bydd eich arian yn aros yn yr ardal.

Dechrau busnes
Os ydych yn meddwl am sefydlu eich busnes eich
hun neu eisiau ehangu’r busnes sydd gennych:

Aros yma i weithio
Mae llawer o gyfleoedd yn lleol, gan gynnwys
prentisiaethau. Mae mwy o wybodaeth yma:

conwybusinesscentre.com

www.gyrfacymru.com

Beth am aros adref a mwynhau gwyliau yn lleol
Rydym yn byw mewn ardal hardd. Mae’n hwyl ac yn
helpu i gadw busnesau ar agor ac yn llewyrchus.
I gael syniadau:
croeso.cymru/explore/north-wales/llandudno-colwyn-bay
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Yr Amgylchedd
Targed ar gyfer Conwy – Mae pobl yn
gwerthfawrogi’r amgylchedd ac yn ei warchod.
Rydym eisiau i’n cymunedau allu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd. Mae
angen i ni feddwl am yr amgylchedd wrth wneud penderfyniadau.
Byddwn yn canolbwyntio ar:
●● warchod yr amgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol
●● gwella amddiffynfeydd llifogydd arfordirol
●● addysgu pobl i amddiffyn eu cartrefi eu hunain rhag llifogydd
●● ailgylchu mwy
●● defnyddio ynni mwy adnewyddadwy.

Yr
Amgylchedd

Sut allwch chi gymryd rhan
Lleihau
Meddyliwch am eich deunydd pacio – dywedwch
na wrth gynnyrch sydd mewn deunydd pacio
tafladwy ac ailddefnyddiwch fagiau.
Ailddefnyddio
Ailddefnyddiwch bethau yn hytrach na’u taflu. Mae
newidiadau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Codwch eich llais
Mae gan ddefnyddwyr y grym i newid pethau ac
atal gwastraff.

Prynwch fwyd sy’n cael ei dyfu’n lleol
Ymunwch â’ch cynllun bwyd cydweithredol lleol. I
gael mwy o wybodaeth:
foodcoopswales.org.uk

Tyfwch eich llysiau eich hun
Gall fod yn hwyl. I gael syniadau a gwybodaeth:
conwy.gov.uk/lotments

Arbedwch ynni
Mae sawl ffordd o wneud newidiadau i arbed arian
a gofalu am yr amgylchedd. I gael syniadau ac
awgrymiadau:
conwy.gov.uk/effeithlonrwyddynni
The Energy Saving Trust

Ailgylchu
Ailgylchwch gymaint ag y medrwch. I gael cyngor
ewch i:
conwy.gov.uk/ailgylchu
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Diwylliant
Targed ar gyfer Conwy – Mae pobl yn byw
mewn sir lle mae treftadaeth, diwylliant a’r
iaith Gymraeg yn ffynnu.
Rydym eisiau gwarchod ein diwylliant a’n treftadaeth ar gyfer
cenedlaethau’r dyfodol. Rydym eisiau annog siarad Cymraeg fel
rhan o fywyd bob dydd.
Byddwn yn canolbwyntio ar:
●● hybu a dathlu ein diwylliant
●● defnyddio’r celfyddydau i helpu llesiant pobl.

Diwylliant

Sut allwch chi gymryd rhan
Ymweld â safleoedd treftadaeth
I ddod o hyd i leoedd i ymweld â nhw, ewch i:
croeso.cymru/explore/north-wales/llandudno-colwyn-bay
snowdoniaheritage.info

Dysgwch Gymraeg
I ddod o hyd i ddosbarth neu grŵp sgwrsio lleol,
ewch i:
conwy.gov.uk/dysguoedolion

Go to local events and activities
Mwy o wybodaeth yma:
●● digwyddiadau – conwy.gov.uk/digwyddiadau
●● gweithgareddau yn eich Canolfan
Gymuned leol – (01492) 574000
●● sioeau – Venue Cymru neu Theatr Colwyn
– 01492 872000
●● ymweld ag amgueddfa – 			
conwy.gov.uk/amgueddfeydd
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Bod yn greadigol
Ymunwch â Phobl Ifanc Greadigol – mae am ddim!
venuecymru.co.uk/story-circle
youngcreatives@venuecymru.co.uk

Rhannwch eich treftadaeth
Mae llyfrgelloedd yn cynnig sesiynau ar-lein i godi
ymwybyddiaeth am hanes teulu er mwyn i chi
ymchwilio i’ch goeden deuluol.

Rhoi Llais
Targed ar gyfer Conwy – Mae pobl yn cael
gwybodaeth ac yn cael llais, ac yn gallu
ychwanegu at eu cymuned.
Mae’n bwysig bod pobl yn gallu lleisio eu barn am y
penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau a’u cymunedau.
Byddwn yn canolbwyntio ar:
●● edrych sut allwn ni gynnwys pobl
●● erdych sut rydym ni’n cyfathrebu gyda chymunedau
ac yn gweithio gyda nhw
●● gwneud newidiadau i wella ein ffordd o weithio
●● helpu pobl i gymryd rhan
●● gwneud defnydd da o dechnoleg.

Rhoi Llais

Skills

Sut allwch chi gymryd rhan
Siarad gyda’ch cynghorydd
Mae cynghorau yn cynnwys aelodau o’r enw
cynghorwyr. Maen nhw’n cael eu hethol i
gynrychioli eu cymuned. I ddod o hyd i’ch
cynghorydd ewch i:

Dod yn gynghorydd
Os ydych yn meddwl y gallech chi gynrychioli eich
cymuned:
www.conwy.gov.uk/bodyngynghorydd

Cymryd rhan yn y gwaith o gynllunio’r lle rydych
chi’n byw
Dweud eich dweud am ddyfodol eich ardal.
Cyflwynwch eich syniadau i Sgwrs y Sir:
conwy.gov.uk/sgwrsysir

www.conwy.gov.uk/cynghorwyr
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Y camau nesaf

Diolch am ddarllen hwn

Gall llawer o bethau ddigwydd mewn pum mlynedd. Mae newidiadau yn
digwydd ar draws y Deyrnas Unedig yn barod.

Gallwch ddarllen y cynllun llawn yma:

Mae toriadau ariannol yn golygu bod yn rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd o
wneud mwy gyda llai o arian. Ond byddwn yn gwneud yn siŵr bod popeth
rydym ni’n ei wneud:
●● yn ateb gofynion y bobl sy’n byw yma rŵan heb gael effaith negyddol
ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ateb eu gofynion nhw
●● yn ystyried cymunedau gwledig
●● yn taclo tlodi
●● yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg
●● yn gwneud y mwyaf o bob cyfle
●● yn edrych ar ffyrdd o gydweithio i arbed adnoddau.

Cymryd rhan yn Sgwrs y Sir:

Adrodd yn ôl
Er mwyn ein helpu i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud y penderfyniadau
cywir, bob mis Hydref byddwn yn adrodd yn ôl i ddweud sut mae ein
cynlluniau yn dod yn eu blaen. Yna gallwch roi eich barn os ydych yn
meddwl bod angen i’r cynllun newid a chanolbwyntio ar feysydd eraill.

conwy.gov.uk/cynlluncorfforaethol

conwy.gov.uk/sgwrsysir

sgwrsconwyconvo
@sgwrsconwyconvo

Neu ysgrifennwch at:

Tîm Gwella a Datblygu Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy
LL32 8DU
cidt@conwy.gov.uk
01492 574000 Gwasanaeth Relay BT

Gall cwsmeriaid â nam ar y clyw neu nam ar y lleferydd gysylltu ag unrhyw un o wasanaethau’r
Cyngor drwy ddeialu 18001 cyn y rhif sydd ei angen arnynt.
Mae gan bawb yr hawl i ddweud eu dweud, nid dim ond oedolion. Ein pobl ifanc yw
cenhedlaeth y dyfodol ac rydym eisiau clywed eich barn chi hefyd!
facebook.com/CyngorIeuenctidConwyYouthCouncil

Rydym yn fwy na pharod i ddarparu’r ddogfen hon mewn print bras, sain a
braille. Cysylltwch â’r Tîm Gwella a Datblygu Corfforaethol
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