Busnesau yng Ngwynedd
Supporting Businesses in Gwynedd

CYNGOR GWYNEDD COUNCIL

Bwletin Gwasanaeth Cefnogi Busnes
Gwynedd 19.11.2021


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

COVID-19: Annog pwyll
Mae cyfraddau COVID-19 Gwynedd bellach yr uchaf yng
Nghymru. Mae Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19
Gwynedd yn annog pawb i chwarae eu rhan i gadw’r feirws dan
reolaeth. I ddarllen eu datganiad, ewch i:
https://bit.ly/DatGwynedd18Tach2021
Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau na fydd unrhyw
newidiadau i reolau’r coronafeirws yn dilyn yr adolygiad 21diwrnod diweddaraf, ond cadwyd yr opsiwn i ymestyn y defnydd
o Bàs COVID y GIG os bydd pwysau ar y GIG yn cynyddu. I
ddarllen y datganiad yn llawn, ewch i:
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https://bit.ly/3qOZAAJ
Mae Llywodraeth Cymru wedi galw ar siopwyr a manwerthwyr i
chwarae eu rhan i gadw pobl yn ddiogel trwy sicrhau bod
gorchuddion wyneb yn cael eu gwisgo wrth siopa dan do, I
ddarllen y datganiad, ewch i:
https://llyw.cymru/siopan-saff-siopan-garedig-mae-cyfrifoldeb-arbawb-i-atal-covid-rhag-lledaenu-ac-i-gadwn-siopau-ar
Gellir dod o hyd i asedau yn hyrwyddo defnydd gorchuddion
wyneb yn:
https://bit.ly/3FqGwMY

CYFLE: Galwad Agored Neges@Home
Mae Neges@Home gan Menter Môn yn anelu i gyflenwi bwyd a
diod lleol i’r rhai sy’n aros mewn llety hunanarlwyo. Mae’r
prosiect yn chwilio am gyflenwyr bwyd a diod lleol sydd â
diddordeb datblygu pecynnau ar gyfer ymwelwyr i’r ardal, ac
maent hefyd yn awyddus i gyd-weithio gyda darparwyr llety
hunanarlwyo.
Cysylltwch â: rhys@mentermon.com neu ewch i:
https://www.arloesigwyneddwledig.cymru/negeshome/

AMAETHYDDIAETH: Parth atal ffliw adar
bellach ar waith ledled Prydain Fawr
Gellir gweld y canllawiau a’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch yr
achosion o Ffliw adar a’r mesurau sy’n ofynnol i gadw’r achos o
dan reolaeth yn:
https://llyw.cymru/ffliw-adar

TECH: Gweithdy Dylunio Gwe, 23
Tachwedd 2021
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Fel rhan o’r Gŵyl Sgiliau Digidol, mae M-SParc wedi ymuno â
Choleg Cambria i gynnal gweithdy ar-lein, am ddim, ar ddylunio
gwe, ar 23 Tachwedd 2021, o 5:00pm-7:00pm. Am fwy o
wybodaeth, ewch i:
https://bit.ly/3nxvOyo

DYSGU: Gweminar sector gyfreithiol, 24
Tachwedd 2021
Bydd gweminar Busnes Cymru am ddim ar 24 Tachwedd 2021,
yn rhoi gwybodaeth i bractisiau cyfreithiol ar sut y gall Busnes
Cymru helpu eu busnes i dyfu. Am fwy o wybodaeth, ewch i:
https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cryfhaueich-busnes-er-mwyn-tyfu/

DYSGU: Gweithdy CAD 25 Tachwedd 2021
Bydd Hwb Menter yn cynnal gweithdy CAD (Computer-aided
Design) am ddim yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd
Llandudno, ar 25 Tachwedd 2021, 0 1:00pm-4:00pm. Am fwy o
wybodaeth, ewch i:
https://bit.ly/3oCOmMI

HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cynllun
Rheolaeth
Mae rhaglen Llywodraeth y DU, Cymorth i Dyfu: Cynllun
Rheolaeth, wedi’i gynllunio i fod yn hylaw ochr yn ochr â gwaith
llawn amser, ac mae’n cefnogi arweinwyr busnesau bach i
ddatblygu sgiliau sy’n ymwneud â rheolaeth ariannol, arloesi a
mabwysiadu digidol. Am fwy o wybodaeth am y cwrs nesaf, fydd
yn dechrau gyda sesiwn gyflwyno ar 30 Tachwedd 2021, ewch i:
https://bit.ly/3CA4F1M
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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

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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