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1 Gwneud y mwyaf o le ‘rydych yn byw

Gwneud y mwyaf o le ‘rydych yn byw

 
Defnyddio ein canolfannau 
cymunedol a’n 
cyfleusterau cymunedol 

Mae gennym nifer o gyfleusteraucymunedol, 
fodd bynnag mae’rrhain yn amrywio ym 
mhobadeilad.

Canolfannau cymunedol 

Mewn rhai ardaloedd mae canolfan neu dŷ 
cymunedol y gall tenantiaid ei archebu i’w 
ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol, 
cyfarfodydd neu bartïon. Efallai y bydd pobl 
eraill sy’n byw gerllaw yn cael eu gwahodd 
i weithgareddau ac mae rhai canolfannau 
yn cael eu defnyddio fel canolfan ar gyfer 
gweithgareddau a gynhelir gan sefydliadau eraill. 
Efallai y bydd grwpiau a phwyllgorau addas yn 
llogi ystafelloedd.

Os hoffech chi archebu canolfan gymunedol, 
cysylltwch ar  0300 124 0040 i drefnu.

Os ydych yn defnyddio canolfan gymunedol, 
gallwch ddefnyddio eu cegin hefyd.

Ceginau Cymunedo 

Mae ceginau cymunedol ar gael i’w defnyddio gan 
denantiaid sy’n defnyddio’r ganolfan gymunedol 
neu’r lolfa. Efallai y bydd sefydliadau eraill yn 
defnyddio’r ceginau i drefnu gweithgareddau 
ar gyfer tenantiaid a phobl eraill. Nid ydym yn 
darparu lluniaeth.

Ystafelloedd golchi dillad

Mae gan rai adeiladau ystafellgolchi 
dillad gyda pheiriannaugolchi dillad a 
sychwyr. Mae’rrhain ar gyfer defnydd 
personoltenantiaid yn unig. 

Mae’r hollardaloedd a chyfleusterau 
cymunedol yn ardaloedd “Dim 

Ysmygu”
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Ewch allan i grwydro 

Mae cymaint i’w wneud a’i 
weld yng Nghonwy a’i siroedd 
cyfagos. Mae Dyffryn Conwy yn 
cynnwys cyrchfannau enwog a 
phoblogaidd Abergele, Llandrillo-
yn-Rhos, Llanrwst, Towyn, 
Deganwy a Betws y Coed,  
porth Eryri.

Ar yr arfordir mae Llandudno, gyda lan y môr 
perffaith, wedi’i fframio gan ddau bentir, Y 
Gogarth a Thrwyn y Fuwch. Gerllaw mae Conwy 
gyda’i gastell canoloesol, ynghyd â llinyn o waliau 
sy’n lapio’u hunain o amgylch y strydoedd culion 
sy’n llawn adeiladau hanesyddol.

Dewch o hyd i Draethau Baner Las anhygoel ar 
hyd arfordir tywodlyd Gogledd Cymru, theatrau 
ardderchog, a sw cadwraeth ddiddorol, cyrsiau 
golff o’r radd flaenaf, mynyddoedd mawr a 
dyffrynnoedd gwyrdd. Yn ogystal â hynny, mae 
bwytai, tafarndai, siopau a chwaraeon anhygoel 
ac ystod eang o weithgareddau awyr agored ar y 
tir ac yn y dŵr, llwybrau cerdded a bywyd gwyllt.

Felly os ydych chi eisiau gwneud ymarfer corff, 
yn chwilio am gyffro a gwefr, eisiau ysgogi eich 
meddwl neu ymlacio yn eich amgylchedd eich 
hun, mae gan y rhan hwn o Ogledd Cymru 
bopeth.

Gwybodaeth i Dwristiaid 

Cysylltwch â’ch canolfan groeso lleol am 
ragor o wybodaeth.

Gofalu am eich lles yn lleol

Ydych chi wedi clywed am Dewis Cymru?

 Wrth sôn am eich llesiant, nid eich iechyd 
chi yn unig sydd dan sylw. Rydym yn golygu 
pethau fel ble rydych chi’n byw, pa mor 
ddiogel rydych chi’n teimlo, mynd allan ac o 
gwmpas y lle, a chadw mewn cysylltiad â’ch 
teulu a’ch ffrindiau. Nid oes dau unigolyn 
sydd yr un fath ac mae llesiant yn golygu 
pethau gwahanol i bobl wahanol. 

Felly mae Dewis Cymru yma i’ch helpu i 
gael gwybod mwy am yr hyn sy’n bwysig i 
chi. Mae gennym ni wybodaeth sy’n gallu 
eich helpu i feddwl am yr hyn sy’n bwysig 
i chi, yn ogystal â gwybodaeth am bobl a 
gwasanaethau yn eich ardal chi sy’n gallu’ch 
helpu gyda’r pethau sy’n bwysig i chi.. Am fwy 
o wybodaeth ewch i’w gwefan   https://www.
dewis.wales/the-place-forwellbeing- in-wales
Neu ffoniwch 0300 303 3444.
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Gwneud y mwyaf o le ‘rydych yn byw

 

 

  Dewch i adnabod eich gwasanaethau lleol a’r hyn y gallant ei gynnig i chi ledled eich sir.

Gwasanaethau Cyngor Conwy Argyfwng Di-argyfwng Gwefan

Conwy Cyngor Bwredistref 
Sirol

01492 754000 01492 754000 www.conwy.gov.uk

Cyngor Sir Ddinbych 01824 706000 01824 706000 www.denbighshire.gov.uk

Cyngor Gwynedd 01766 771000 01766 771000 www.gwynedd.llyw.cymru

Cysylltiadau defnyddiol eraill

Heddlu Gogledd Cymru 999 101 www.north-wales.police.uk/

Gwasanaeth Tân ac
Achub Gogledd Cymru

999 www.nwales-fireservice.org.uk

Welsh Ambulance Service 999 111 https://www.ambulance.wales.nhs.uk

NHS 111 www.nhs.uk
 Cyfleustodau

Nwy 0800 111999

Trydan 0845 272 2424

Gwasanaethau Dŵr ac 
Argyfyngau

0800 05201300 0800 052 0145 https://www.dwrcymru.com/

 Teithio a Thwristiaeth      

Go North Wales https://www.gonorthwales.co.uk/explore

Traveline Cymru 0800 464 00 00 www.traveline.cymru

Trafnidiaeth Cymru   0333 3211 202 https://tfw.gov.wales/

 Rhifau llinell gymorth      

Action on Elder Abuse 08088 088141 www.elderabuse.org.uk/

Age UK   0800 055 6112 www.ageuk.org.uk

Alzheimer’s Society   0300 222 11 22 https://www.alzheimers.org.uk/

BAWSO
0800 7318147 
(24 hr helpline) 

www.bawso.org.uk/

Broken Rainbow

08452 60 44 60 
(Mon 2pm – 8pm, 
Wed 10am – 1pm 
& Thurs 2 to 
8pm).

mail@broken-rainbow.org.uk 
www.broken-rainbow.org.uk/

Cysylltiadau defnyddiol  
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Child Line   0800 1111 www.childline.org.uk

Cyngor ar Bopeth   03444 77 20 20 www.citizensadvice.org.uk/

Domestic Abuse 0808 2000 247 0808 2000 247 www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk

Llinell Gymorth
24 on-line chat 
service

0808 8010 800 livefearfree.gov.wales

North Wales Women’s 
Centre

01745 339331
Email: info@northwaleswomenscentre.co.uk 
www.northwaleswomenscentre.co.uk/

Refuge 0808 808 9999 www.refuge.org.uk/

The Samaritans 116 123
0808 164 0123  
Welsh

www.samaritans.org

Uned Benthyca Arian 
Anghyfreithlon Cymru

0300 123 3311  
24 Hours

0300 123 3311
www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Consumer-
advice/Wales-Illegal-Money-Lending-Unit/Pages/
Wales-Illegal-Money-Lending-Unit-(WIMLU)

Cymorth i Ferched Cymru http://www.welshwomensaid.org/
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