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Mae hwn yn fersiwn Gymraeg o ddau ebost 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

YMCHWIL: Arolwg Llawryddion
Celfyddydol Cymru
Mae Llawryddion Celfyddydol Cymru yn yn casglu data ar
adferiad Covid-19, i ganfod a ydy’r mentrau a’r gefnogaeth wedi
cyrraedd gweithwyr llawrydd yng Nghymru yn y sector greadigol
a beth yw’r sefyllfa ar hyn o bryd. Y dyddiad olaf i dderbyn
ymatebion yw 27 Medi 2021. I gymryd rhan, ewch i:
https://cfw.wales/index.php/survey/

BWYD A DIOD: Gweithdai a Dosbarthiadau
Meistr
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Mae Sgiliau Bwyd Cymru y cyrsiau canlynol wedi eu hariannu’n
llawn ar gyfer unrhyw fusnes sy’n cyrchu, gweini a gwerthu bwyd
Cymreig:


28 Medi 2021 11:00am: Ysbrydoliaeth Bwydlen Frecwast



30 Medi 11:00am: Steilio a Ffotograffiaeth Bwyd

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i:

https://bit.ly/3yKiA4C

DYSGU: Seibergadernid – Diogelu Eich
Busnes, Diogelu Eich Dyfodol 12 Hydref
2021
Bydd Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnal digwyddiad
ymwybyddiaeth seiberdroseddu mewn partneriaeth â Chanolfan
Seibergadernid yng Nghymru ac Uned Troseddau Cyfundrefnol
Rhanbarthol Tarian, ar 12 Hydref 2021, 10:00pm-12:00pm. Am
fwy o wybodaeth, ac i archebu, ewch i:
https://bit.ly/3tVq03j

DYSGU: FSB ‘Meeting the Challenge in
Wales: Becoming a Sustainable Small
Business’ 15 Hydref 2021
Ymunwch ag FSB ar-lein yn eu digwyddiad ‘Meeting the
Challenge in Wales: Becoming a Sustainable Small Business’ ar
15 Hydref 2021, 9:00am-12:00pm. I ddarganfod mwy, ewch i:
https://bit.ly/39w9L3d

DYSGU: ‘The Journey to Net Zero’ –
cynhadledd rhithwir FSB 2 Tachwedd 2021
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Gyda sgyrsiau hinsawdd COP26 yn digwydd yn ddiweddarach
eleni, bydd y gynhadledd rhithwir FSB yma yn edrych ar y rôl
sylweddol y mae busnesau bach yn ei chwarae wrth drosglwyddo
i Net Zero. I ddysgu mwy, ewch i:
https://bit.ly/3CGFL0W

ARIANNU: Cronfa Treftadaeth Loteri –
‘Trysorau’r Filltir Sgwâr – Rownd 2’
Gall cymunedau a sefydliadau – gan gynnwys perchnogion
preifat – rŵan wneud cais am grant rhwng £ 3,000 a £ 10,000 ar
gyfer prosiectau cyfalaf a fydd yn annog ymgysylltiad â
threftadaeth leol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00pm,
4 Hydref 2021. Am fwy o wybodaeth, ewch i:
https://www.heritagefund.org.uk/cy/node/111139

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
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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 oes gennych gwestiwn neu angen cyngor ebostiwch
busnes@gwynedd.llyw.cymru
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