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Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at 
unrhyw oedi. 

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay. 
 
 
 

 
 

 Gofynnwch am / Please ask for: Ann Williams 

01492 576139 

llyfrgell@conwy.gov.uk 

Ein Cyf / Our Ref:  

Eich Cyf / Your Ref:  
Dyddiad / Date: 24/05/21 

Annwyl Glerc,  

Strategaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Conwy 2021-2026  

Ar ôl cyflawni’n llwyddiannus gam olaf y Strategaeth Moderneiddio Llyfrgelloedd drwy agor llyfrgell 
ardal newydd i Gonwy, Deganwy a Chyffordd Llandudno yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy ym 
mis Rhagfyr 2019, rydym yn awr yn ymgynghori ar strategaeth newydd.  Bydd hyn yn llywio rhaglen 
waith Adain Llyfrgelloedd a Gwybodaeth dros y 5 mlynedd nesaf ac yn darparu camau gweithredu 
i gyflawni blaenoriaeth Cynllun Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,  

 “Byddwn yn datblygu ein llyfrgelloedd yn ganolbwyntiau cymunedol sy'n darparu ystod eang o 
wasanaethau a gweithgareddau” (Cynllun Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 2017-22). 

Bydd yn cymryd dull arloesol tuag at ehangu rôl llyfrgelloedd tra’n sicrhau ein bod yn gwneud y 
defnydd mwyaf effeithlon o’r adnoddau cyfyngedig sydd ar gael.  
 
Gellir gweld y Strategaeth ddrafft ar ein gwefan. Bydd y camau gweithredu yn y strategaeth yn 
cael eu blaenoriaethu a bydd gwaith manwl yn cael ei wneud ar bob cynnig cyn dod i unrhyw 
benderfyniad.  
 
Rydym yn croesawu’ch barn a’ch syniadau. 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech gyfeirio pobl at yr ymgynghoriad hwn, a’i hyrwyddo ar y cyfryngau 
cymdeithasol.  

Y mae holiadur ar gael i'w lenwi ar-lein ar: conwy.gov.uk/strategaethllyfrgell  

Fel arall, gallwch gysylltu â’ch llyfrgell leol er mwyn cael copi papur, neu ffonio 01492 576139. 

Y dyddiad cau ar gyfer adborth yw 18 Gorffennaf 2021. 

Yn gywir,  

 
Sarah Ecob 
Pennaeth yr Economi a Diwylliant 
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