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Mae hwn yn fersiwn Gymraeg o ddau e-bost sydd yn cael eu
gyrru allan, mae fersiwn Saesneg yn dilyn – gellir gweld holl
fwletinau sydd wedi eu gyrru ar:
https://www.gwynedd.llyw.cymru/busnescovid19



This is the Welsh version of two emails sent out, the English
version will follow – all sent bulletins can be accessed on:
https://www.gwynedd.llyw.cymru/businesscovid19

DIGWYDDIAD: Sadwrn y Busnesau Bach
2021
Bydd Sadwrn y Busnesau Bach 2021 yn digwydd ar 4 Rhagfyr
2021. Mae ystod o ddefnyddiau ar gael i’ch helpu chi i gymryd
rhan, ewch i:
https://smallbusinesssaturdayuk.com

CYFLE: Cyfeiriadur Busnes
Mae Busnes Cymru yn gwahodd busnesau i hysbysebu yn eu
Cyfeiriadur Busnesau Cymru i hyrwyddo eu nwyddau, eu
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gwasanaethau a’u manylion i fusnesau eraill ac i gwsmeriaid. Am
fwy o wybodaeth, ewch i:

https://businesswales.gov.wales/business-directory/cy

CYMORTH: Mae Cyngor Gwynedd yn
ehangu’r tîm cymorth busnes
Rydym yn chwilio am yr unigolyn iawn i ddod yn Swyddog
Cymorth Busnes Lleol newydd, a helpu i gefnogi ein cymuned
fusnes rhagorol. Cliciwch ar y ddolen isod i gael yr holl fanylion:
https://bit.ly/3GHoNT9
Y dyddiad cau yw 10:00am dydd Iau yma, 18 Tachwedd 2021.

DIGWYDDIAD: Seiber Ddiogelwch ar gyfer
Busnesau Cymdeithasol 25 Tachwedd
2021
Bydd Busnes Cymdeithasol Cymru, Canolfan Seibergadernid yng
Nghymru ac arbenigwyr yr Heddlu yn trafod Seiber Ddiogelwch
ar gyfer Busnesau Cymdeithasol mewn digwyddiad ar-lein ar 25
Tachwedd 2021. Am fwy o wybodaeth, ewch i:
https://bit.ly/3qGQPIO

BREXIT: Gwnewch gais i gael mynediad at
Ymdrin â Thollau Cludo Nwyddau ac
Allforio (C1800)
Os oes angen i chi ddefnyddio’r system Trin Tollau Mewnforio ac
Allforio Cludo (CHIEF) i wneud datganiadau mewnforio neu
allforio, bydd angen i chi ddweud wrth Gyllid a Thollau EM eich
manylion cyswllt llawn fel y gellir eu cysylltu â’ch bathodyn
CHIEF. Am fwy o wybodaeth, ewch i:
https://bit.ly/3CjL99V
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BREXIT: Taflenni ar gyfer cludwyr
Gellir gweld taflenni ar gyfer cludwyr sy’n symud nwyddau rhwng
yr Undeb Ewropeaidd a Phrydain Fawr, sy’n esbonio’r rheolau
newydd y mae’n rhaid iddynt eu dilyn o 1 Ionawr 2022, ar:
https://bit.ly/3wMD64d

DYSGU: MADE Cymru – cyrsiau yn
dechrau Chwefror 2022
Mae llefydd am ddim bellach ar gael ar raglenni MADE Cymru ar
gyfer gweithgynhyrchwyr, ‘Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0’ a
‘Rheoli Arloesedd’ Mae’r cyrsiau yn dechrau yn Chwefror 2022,
am fwy o wybodaeth, ewch i:
https://www.madecymru.co.uk/cy/
neu e-bostio: MADE@uwtsd.ac.uk

Mae mwy o wybodaeth defnyddiol i’w gael o:

Cyngor Gwynedd – Cefnogaeth i Fusnes
https://www.gwynedd.llyw.cymru/busnescovid19
https://twitter.com/BusnesGwynedd

Rhwydwaith Busnes Gwynedd
https://www.gwyneddbusnes.net/Hafan
https://twitter.com/gwyneddbusnes

Busnes Cymru
https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/
https://twitter.com/_busnescymru
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Busnes@llandrillomenai
https://www.facebook.com/BusnesatLlandrilloMenai/posts
https://twitter.com/busnesLLM

FSB Cymru
https://twitter.com/FSB_Wales

Croeso Cymru
https://twitter.com/croesocymrubus
Cofrestru i dderbyn y newyddion diweddaraf
https://bit.ly/3klWPAU

Os nad ydych yn dymuno derbyn yr e-byst hyn bellach, os oes
gennych gwestiwn, neu angen cyngor:
E-bostiwch busnes@gwynedd.llyw.cymru
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