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Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn trefnu bob math o weithgareddau i bobl 
ifanc lleol, o gystadlaethau sglefrio i nosweithiau band ac yn rhedeg 11 
darpariaeth ledled dyffryn Conwy, ble mae pobl ifanc 11 oed a hŷn yn 
cyfarfod, sgwrsio, ymlacio a gwneud gweithgareddau gwych! Mae’r 
gweithgareddau yn cael eu cyflwyno yn ddwyieithog gyda phwyslais ar 
hyrwyddo’r iaith Gymraeg, a rhoi cyfle i bobl ifanc wneud dewisiadau bywyd 
gwybodus. Nid oes rhaid i chi hyd yn oed golli cyfle os na allwch gyrraedd un 
o’r clybiau - bydd darpariaeth yn dod atoch chi trwy un o’r bysiau ieuenctid 
gwych! 
 
 
Darpariaethau ieuenctid Ardal 5 Dyffryn Conwy. 
 
1. Clwb Ieuenctid Llanrwst - Heol Watling, Llanrwst. Nos Fawrth a nos Iau - 

19:00 - 21:00. Pobl ifanc 11+. Mynediad am ddim ar y sesiwn gyntaf  50c y 
sesiwn ar ol hynny . Dewch am dro i weld beth sydd ar gael!  

 
2. Clwb 11-13 1.Clwb Ieuenctid Llanrwst - Heol Watling, Llanrwst. prynhawn 

Mawrth - 15:30 -17:15. Pobl ifanc 11-13. Mynediad am ddim ar y sesiwn 
gyntaf  50c y sesiwn ar ol hynny . Dewch am dro i weld beth sydd ar gael!  

 
3. Clwb Ieuenctid Penmachno – Neuadd y Pentref. Pob nos Fawrth – 18.00 

– 20.00. Pobl ifanc 11+. Mynediad am ddim ar y sesiwn gyntaf  50c y 
sesiwn ar ol hynny . Dewch am dro i weld beth sydd ar gael!  

 
4. Clwb Ieuenctid Tal y Bont – Y neuadd Goffa,.Pob nos Lun - 18:30-20:30. 

Pobl ifanc 11+. Mynediad am ddim ar y sesiwn gyntaf  50c y sesiwn ar ol 
hynny . Dewch am dro i weld beth sydd ar gael!  

 
 
5. Clwb Ieuenctid Dolgarrog, Canolfan Porthlwyd, Pob dydd Iau – 15:45 – 

17:45. Pobl ifanc 11+ Mynediad am ddim ar y sesiwn gyntaf  50c y 
sesiwn ar ol hynny . Dewch am dro i weld beth sydd ar gael!  

 
6. Clwb Ieuenctid Dolwyddelan, Stryd yr Eglwys, Dolwyddelan.Pob nos 

Fercher - 18.30 - 20.30. Pobl ifanc 11+ Mynediad am ddim ar y sesiwn 
gyntaf  50c y sesiwn ar ol hynny . Dewch am dro i weld beth sydd ar gael!  
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7. Clwb ieuenctid Ysbyty Ifan in partnership with Aelwyd yr Urdd.   
Neuadd y pentref. 18:00 - 20:00. Pobl ifanc 11+ bob yn ail nos Fercher, 
ffoniwch 01492-575953 neu 575954 am fwy o fanylion. Mynediad am ddim 
ar y sesiwn gyntaf  50c y sesiwn ar ol hynny . Dewch am dro i weld beth 
sydd ar gael!  

 
8. Darpariaeth symudol. Bob yn ail nos Fercher. -  Eglwysbach (o flaen yr 

ysgol, a Cherrigydrudion (tu ôl i’r ysgol). 18:00 - 20:00. Pobl ifanc 11+ 
ffoniwch 01492-575953 neu 575954 am fwy o fanylion.  

 
9. Darpariaeth Symudol Llangernyw . Ger Ysgol Bro Cernyw.  Nos Wener 

- 17:30 – 19:30. Pobl ifanc 11+ oed. Mynediad am ddim. Digon o hwyl ar 
gael! 

 
10. Clwb Ieuenctid iau Llanrwst  - Heol Watling, Llanrwst.   Pob dydd 

Mawrth yn ystod tymor ysgol  15:30 - 17:30. I bobl ifanc 11a 12 mlwydd  
oed. Mynediad am ddim ar y sesiwn gyntaf  50c y sesiwn ar ol hynny . 
Dewch am dro i weld beth sydd ar gael!  

 
 
11. Clwb ieuenctid Pandy Tudur a Gwytherin, cyfnod prawf 4 mis, ail 

brynhawn Llun y mis 15:30 – 17:30, pobl ifanc 11+. Mynediad am ddim ar 
y sesiwn gyntaf  50c y sesiwn ar ol hynny . Dewch am dro i weld beth sydd 
ar gael!  

 
  
12. Gwaith stryd Ardal 5, Llanrwst a Threfriw, bob nos fercher - 18:30 - 

20:30. Pobl ifanc 11+. Cyfle i gael sgwrs efo gweithwyr ieuenctid 
proffesiynol lleol. (Fydd bathodyn adnabod y Gwasanaeth Ieuenctid gan 
pob gweithiwr). 

 
 
Gwefan  
http:// WWW.CONWYIFANC.COM 
 
 
 
               

FFEINDIWCH NI AR FACEBOOK 
http://www.facebook.com/IeuenctidConwyYouth 
 

 


