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Cyhoeddi Comisiynydd Plant 
Newydd Cymru  

Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi yn cyhoeddi penodiad yr Athro 
Sally Holland fel Comisiynydd Plant newydd Cymru. 

Swydd y Comisiynydd 
Plant yw gweithredu fel 
hyrwyddwr annibynnol dros 
blant a phobl ifanc, gan 
eirioli eu diddordebau a 
sicrhau bod eu lleisiau'n 
cael eu clywed ar lefel lleol, 
cenedlaethol a 
rhyngwladol. 

Mae Sally Holland yn Athro 
yn Ysgol y Gwyddorau 
Cymdeithasol ym Mhrifys-
gol Caerdydd, ac mae'n 
Gyfarwyddwr a sylfaenydd CASCADE, sef Canolfan Ymchwil Gofal 
Cymeithasol i Blant. 

Mae'n adnabyddus yn rhyngwladol am alluogi plant a phobl ifanc i 
gynnig eu barn eu hunain drwy iddynt gymeryd rhan yn ei gwaith 
ymchwil.  Mae ei meysydd o arbenigedd yn cynnwys hawliau plant, saf-
bwyntiau plant Cymru am ddinasyddiaeth a hunaniaeth, plant sy'n der-
byn gofal, amddiffyn plant a mabwysiadu.  Mae hefyd wedi ymgyrchu 
dros anghenion a hawliau plant ac wedi gwneud gwaith ymchwil ar 
hynny.  

Meddai Sally Holland, Comisiynydd Plant newydd Cymru: 

“Dwi'n falch iawn ac mae'n anrhydedd imi fod wedi cael fy mhenodi yn 
Gomisiynydd Plant nesaf Cymru.  Rwy'n falch o hanes Cymru o 
hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc a byddaf yn gweithio'n galed i 
sicrhau bod hyn yn parhau ac yn cryfhau, gan adeiladu ar waith rhago-
rol y ddau gomisiynydd cyntaf.  

“Mae plant a phobl ifanc yn wynebu cyfleoedd a heriau newydd yn y 
gymdeithas gyfoes.  Byddaf yn gweithio gyda plant a phobl ifanc Cymru 
i sicrhau bod eu hawliau'n cael eu diogelu a'u hyrwyddo." 

Wrth ymateb i apwyntiad yr Athro Sally Holland fel Comisiynydd Plant 
newydd Cymru, dyma sylwadau Keith Towler, deilydd presennol y 
swydd: 

“Mae’r Athro Sally Holland yn eiriolwr angerddol o hawliau plant ac mae 
ganddi brofiad sylweddol o waith cymdeithasol ac ymgysylltiad gyda 
plant a phobl ifanc. 

“Rwy’n dweud y gwir bob gair pan fydda i’n dweud wrth blant a phobl 
ifanc mai bod yn Gomisiynydd Plant yw’r swydd orau yng Nghymru. 

Bydda i’n edrych yn ôl ar fy nghyfnod fel pen-
campwr annibynnol plant a phobl ifanc Cymru 
gyda balchder aruthrol, ac rwy’n dymuno pob 
llwyddiant i Sally.” 

 

Am ragor o wybodaeth am rôl y Comisiynydd, 
ewch i www.complantcymru.org.uk/cy/ 

http://www.complantcymru.org.uk/cy/
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fdownload.wvn.ac.uk%2Flearning%2FCaseStudies%2FChildcomwales.htm&ei=uznSVOvCM8X-UMTMg9gG&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNHLFPZteVnocm_th


 

 

 

 

Diogelu Plant mewn Addysg - Cadw 
dysgwyr yn ddiogel 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 
canllawiau statudol diogelu plant mewn addysg - 
Cadw Dysgwyr yn Ddiogel.  

Mae'r canllawiau'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff 
llywodraethu ysgolion a sefydliadau yn y sector 
addysg sicrhau eu bod yn cyflawni eu swyddo-
gaethau mewn ffordd sy’n diogelu ac yn 
hyrwyddo lles plant.  

Diwygiwyd y canllawiau hyn  i adlewyrchu 
newidiadau deddfwriaethol ers cyhoeddi’r 
canllawiau blaenorol yn 2008, ac maent yn 
cyfeirio at y canllawiau statudol diweddaraf sy’n 
ymwneud â’r materion perthnasol. 

Mae’r canllawiau: 

 yn cynnwys arweiniad ar effaith y 
ddyletswydd i fod â threfniadau ar waith i 
ddiogelu a hyrwyddo lles plant yn unol ag 
adran 175 o Ddeddf Addysg 2002. 

 yn nodi swyddogaethau a chyfrifoldebau 
awdurdodau lleol, cyrff llywodraethu, 
perchnogion ysgolion annibynnol, penae-
thiaid a staff sydd â chyfrifoldeb penodol 
am amddiffyn plant wrth wneud trefniadau i 
alluogi pobl yn y gwasanaeth addysg i 
gyfrannu’n llawn at ddiogelu plant rhag 
cael eu cam-drin a’u hesgeuluso. 

 yn ategu’r canllawiau yn Diogelu Plant: 
Gweithio Gyda'n Gilydd dan Ddeddf Plant 
2004y sy’n nodi’r seilwaith a’r trefniadau 
sydd eu hangen i sicrhau bod pobl yn y 
gwasanaeth addysg yn meddu ar y sgili-
au, y gallu a’r hyfforddiant gofynnol i 
sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu 
hamddiffyn yn erbyn niwed. 

Yn ogystal, mae’r canllawiau wedi’u hail-
strwythuro i gynnwys y canlynol: 

 y fframwaith ar gyfer diogelu yng Nghymru 
– dyletswyddau, canllawiau a strwythurau 
diogelu statudol 

 swyddogaethau a chyfrifoldebau diogelu 
yn y gwasanaeth addysg 

 ymateb i bryderon diogelu unigol yn y 
gwasanaeth addysg 

 cyfrifoldebau diogelu mewn amgylchiadau 
penodol 

 arferion recriwtio mwy diogel 

 y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Lly-
wodraeth Cymru. 

Ieuenctid Cronig Gogledd Cymru  

Datblygwyd Ieuenctid Cronig Gogledd Cym-
ru i gefnogi pobl ifanc o 14 oed sydd ag un-
rhyw un o'r 200 wahanol fath o arthritis. 

Y nod yw rhannu profiadau a dealltwriaeth o 
fewn y grŵp a dysgu sut orau i fyw gydag 
arthritis a rheoli cyflyrau. 

Mae'r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd, ar hyn 
o bryd yng Nghanolfan Rhiwmatoleg Peter 
Maddison yn Ysbyty Llandudno. Mae'r cyfar-
fodydd yn gyfeillgar ac yn anffurfiol gyda 
thrafodaeth, chwerthin a lluniaeth. 

 

Sefydlwyd ICGC gyda chyllid diweddar gan 
gronfa GwirVol CGGC a fydd yn parhau i 
gael cefnogaeth gan Gofal Arthritis, sydd 
bellach yn edrych ymlaen at ddatblygu'r 
grŵp ymhellach. 

Fel elusen, mae Gofal Arthritis yn sicrhau 
fod pobl ag arthritis wrth wraidd eu gwaith a 
dan arweiniad eu defnyddwyr - maent yn 
ffurfio'r aelodaeth, yn cymryd rhan yn yr holl 
weithgareddau a’r hyn y maent yn ei wneud. 

Am fwy o wybodaeth a manylion am gyfar-
fodydd yn y dyfodol, cysylltwch â 
nwchronicyouths@gmail.com 

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/keeping-learners-safe/?skip=1&lang=cy
mailto:nwchronicyouths@gmail.com


 

Comisiynwyd Hyfforddiant CAIS gan Dimau 
Gweithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau 
Sir Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Sir Fflint 
ac Ynys Môn i ddarparu hyfforddiant 
sylfaenol mewn Ymwybyddiaeth Cyffuriau ac 
Alcohol i weithwyr Haen 1.  

Mae’r cwrs yma ar gyfer gweithwyr yn y maes 
camddefnyddio sylweddau, neu i weithwyr 
Haen 1 sy’n ymwneud yn uniongyrchol a’r 
maes (e.e. athrawon, heddlu, gweithwyr tai, 
grwpiau cynnal yn y gymuned, croesawyr 
ayb).  

Ymwybyddiaeth Cyffuriau ac Alcohol 

Bydd pob cwrs yn aml-asiantaeth gyda 
chyfranwyr o sefydliadau gwahanol ac am-
rywiol. 

Bydd yr hyfforddiant achrededig yn cael ei 
gynnal yng Nghaernarfon rhwng 9:30-
16:30 ar 30 & 31 Mawrth 2015. Mae'r cwrs 
yn cael ei ddarparu yn rhad ac am ddim 
(bosib bydd ffi i'w dalu am beidio â 
mynychu). 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â         
bookings@cais.org.uk 

Drwy gydol y cwrs dwys hwn fydd yn para wyth-
nos, bydd cyfranogwyr yn archwilio theori ac 
ymarfer Theatr Fforwm. Cyflwynir nifer o gemau 
ac ymarferion syml sy’n canolbwyntio ar 
ymddiriedaeth, hyder ac integreiddio grŵp gan 
ganiatáu i’r cyfranogwyr gysgodi neu arwain 
sesiynau gweithdy taledig efallai, gyda chymorth, 
ar gyfer prosiect Cerddoriaeth Gymunedol Cym-
ru yn fuan, mewn partneriaeth â GISDA a CAIS, 
neu i gyflwyno Theatr Fforwm o fewn eu grŵp 
neu eu cymunedau eu hunain. 
 
Bydd y cyfranogwyr yn edrych ar sut i ddyfeisio 
darn Theatr Fforwm a sut i gynnal sesiwn 
Fforwm gyhoeddus. Fel uchafbwynt i’r wythnos 
cyflwynir perfformiad o ddarnau Theatr Fforwm a 
ddyfeisiwyd gan y grŵp o flaen cynulleidfa o 
gyfeillion a wahoddwyd yn arbennig. Bydd 
cyfeiriad hefyd at ymarfer Theatr Ddeddfwri-
aethol. Mae Theatr Ddeddfwriaethol yn ddull ble 
defnyddir Theatr Fforwm fel sylfaen ar gyfer 
trefnu polisi, rheolau neu ddeddfwriaeth, mewn 
unrhyw sefydliad - o ysgol i’r llywodraeth. 

Mae’r hyfforddiant ar gyfer unrhyw un sy’n 
ymddiddori yn y defnydd o’r theatr fel offeryn ar 
gyfer trafodaeth a newid cymdeithasol gyda 
chymunedau; ymarferwyr theatr, gweithwyr 
cymdeithasol, athrawon, gweithwyr cymunedol, 
gweithwyr ieuenctid. Nid oes rhaid cael unrhyw 
brofiad.  Cynhelir y cwrs 23ain - 27ain Mawrth 
ac arweinir gan ymarferydd Theatr Fforwm Iwan 
Brioc. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â :               
admin@communitymusicwales.org.uk 

Wythnos Hyfforddiant Theatr Fforwm 
Mae GISDA wedi bod yn defnyddio Theatr 
Fforwm ers 2006 i ymgysylltu eu defnyddwyr  
gwasanaeth . Mae'r defnydd o Fforwm Theatr 
wedi creu cyfleoedd ar gyfer ei phobl ifanc i 
berfformio mewn nifer o wledydd, gan gynnwys 
Sbaen , Portiwgal , Denmarc , Estonia. Yn 
ogystal â pherfformiadau yn y The Royal Opera 
House , Y Cynulliad  a chynadleddau yn 
cynnwys Shelter Cymru a Llamau . 
  
Gweledigaeth tymor hir GISDA yw datblygu 
cydweithrediad rhwng asiantaethau, partneriaid 
ac unigolion sydd â diddordeb personol yn The-
atr Fforwm i greu achos busnes ar gyfer menter 
gynaliadwy. Bydd hyn yn ei dro yn datblygu The-
atr Fforwm i mewn i fenter i hyfforddi, ysgogi ac 
ysbrydoli'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein 
cymdeithas. 
  
Os oes gennych ddiddordeb mewn gwaith The-
atr Fforwm GISDA , cysylltwch â 
gethin@gisda.co.uk 

 
 

   

 

 

mailto:bookings@cais.org.uk
mailto:admin@communitymusicwales.org.uk
mailto:gethin@gisda.co.uk
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bigissue.com%2Ffeatures%2F2375%2Fgisda-big-issue-cymru-big-list-subscriber&ei=dZ7cVI_lK4fKaPLGgagF&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCN


Ffair Oed Trosglwyddo  
Gwybodaeth a Sesiynau Hwyl 

ar gyfer pobl ifanc neu oedolion ifanc anabl a’u teuluoedd. 

Dydd Sadwrn Mawrth 7fed 2015  

Canolfan Hamdden Arfon, Caernarfon 

10 yb – 12 yp 

Canolfan Hamdden Abermaw  

2:30 yn – 4:30 yp 

Mae’r cyfnod pan fo person ifanc yn agosau i fod yn oedolyn yn gallu bod yn un 
sy’n gynhyrfus a phryderus iddynt ac i rai rhieni/gofalwyr. Yn aml nid yw’r person 
ifanc na’u rhieni yn gwybod beth yn union sydd o’u blaenau. Ar gyfer pobl ifanc 
anabl mae’n bosib fod rhwystrau ychwanegol a rhagor o ansicrwydd ynglŷn â’r 
dyfodol. 

Er mwyn ceisio rhoi gwybodaeth am y drefn o fewn Derwen - Tîm Integredig 
Plant Anabl a’r Gwasanaeth Oedolion Anabledd Dysgu o fewn Cyngor Gwynedd 
a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr rydym ar y cyd gydag Ysgolion Hafod 
Lon a Pendalar a’r Swyddog Chwaraeon o fewn yr Adran Hamdden wedi trefnu 
Ffair Oed Trosglwyddo ar Fawrth 7fed. 

Hoffem yn fawr iawn petai modd i bobl ifanc o fewn yr oedran 14 i 18 a’r rhai 
sydd bellach yn oedolion ifanc a’u teuluoedd / gofalwyr yn gallu mynychu i wran-
do ar y cyflwyniadau, i gael cyfle i gael sgwrs â’r swyddogion, a sgwrs gyda rhai 
darparwyr gwasanaeth fydd yn paratoi byrddau gwybodaeth. Yn ogystal trefnir 
rhai chwaraeon amrywiol a chyfle i “Beatbocsio” gyda Mr Phormula. 

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chwi gysylltu â: Derwen                    
Derwen@gwynedd.gov.uk, rhif ffôn 01286 674686  

neu  

Gwasanaeth Oedolion Anabledd Dysgu:                                                                
TimAnabeddDysguArfon@gwynedd.gov.uk, rhif ffôn 01286 682751 

 

mailto:Derwen@gwynedd.gov.uk
mailto:TimAnabeddDysguArfon@gwynedd.gov.uk






Cynhadledd Magu Plant: 
Ymyrraeth Gynnar a Magu Plant – 
cryfhau cyfraniad gwasanaethau 
cymorth rhiantu 

Mae cynhadledd rhiantu Plant yng Nghymru, 
sy’n cael ei gynnal yng Ngogledd Cymru, ar y 
thema cryfhau cyfraniad gwasanaethau cy-
morth rhiantu at ymyriadau cynnar i gy-
northwyo teuluoedd. Bydd cyfranogwyr yn 
ystyried negeseuon allweddol o ymchwil ym 
maes ymyrraeth gynnar, gan gynnwys prif eg-
wyddorion a chynhwysion rhaglenni rhianta 
llwyddiannus. 

Byddwn yn rhannu gwybodaeth ar sut i 
gryfhau ymdrechion gweithredu ac ystyried 
datblygiadau polisi, mentrau newydd, dulliau 
arloesol o gefnogi rhieni’r glasoed, ac arferion 
da ar lawr gwlad yng Nghymru. Byddwn yn 
ystyried datblygiadau cyfredol ar gyfer y 
gweithlu rhiantu fel gweithlu gwerthfawr, sy’n 
datblygu ac esblygu. Bydd trafodaethau 
ynghylch y cymwysterau sydd ar gael, 
enghreifftiau o sut mae cymwysterau’n cael 
eu defnyddio fel sylfaen i gynnal datblygiad 
arfer da ledled Cymru.  Bydd hefyd cyfle i 
drafod datblygiadau cymwysterau a luniwyd i 
ddiwallu anghenion y gweithlu a chydnabod 
sgiliau a galluoedd arbenigol. 

Bydd gweithdai bychain yn cefnogi trafodae-
thau ar ystod o bynciau sy’n ymwneud â 
pholisi ac ymarfer. 

Pwy ddylai fynychu?  

Gweithwyr proffesiynol sy’n darparu cymorth 
rhiantu i deuluoedd, a rhai sy’n arwain polisi 
neu sydd â diddordeb ym maes cymorth rhi-
anta ac i deuluoedd. 

Siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau: 

Lucy Akhtar, Uwch Reolwr – Cymorth i 
Deuluoedd, Llywodraeth Cymru 

Kirsten Asmussen, Dadansoddydd Tys-
tiolaeth yn y Sefydliad Ymyrraeth Gynnar 

Gail Bennett, Cadeirydd, Rhwydwaith 
Cenedlaethol y Cydlynwyr Rhianta a Mela-
nie Huddleston-Murray, Cadeirydd, Set 
Ddysgu Rhianta Gogledd Cymru 

Dr John Coleman, Uwch Gymrawd 
Ymchwil, Prifysgol Rhydychen 

Yr Athro Karen Graham, Athro Astudiaethau 
Plentyndod Cynnar, Prifysgol Glyndwr 

Shelley Davies, Uwch Reolwr PPPI Cyngor 
Sir Powys a Dr Sue Evans, Seicolegydd 
Plant Ymgynghorol, Bwrdd Addysgu Iechyd 
Powys 

Bydd y gynhadledd yn cynyddu dealltwri-
aeth y cynrychiolwyr ac yn rhoi cyfle iddyn 
nhw ystyried eu polisi a’u hymarfer eu 
hunain, ochr yn ochr â rhannu profiadau ac 
arfer gorau. 

Dyddiad a Lleoliad:                                          
3 Mawrth 2015, Canolfan Busnes Conwy, 
Cyffordd Llandudno 

Pris: 
£70.00 – £90.00 

Am fwy o manylion ewch i: 
www.plantyngnghymru.org.uk/ 

 

http://www.plantyngnghymru.org.uk/digwyddiadau/archif-digwyddiadau/cynhadledd-magu-plant-ymyrraeth-gynnar-magu-plant-cryfhau-cyfraniad-gwasanaethau-cymorth-rhianta/


Grantiau Gwirfoddoli Ieuenctid GwirVol 

Mae GwirVol yn bartneriaeth rhwng y trydydd sector a’r sector gyhoeddus a phreifat i 
hyrwyddo a chefnogi gwirfoddoli gan bobl ifanc yng Nghymru. Trwy GwirVol, mae 
grantiau gwirfoddoli ieuenctid ar gael i sefydliadau i wella mynediad a chyfleoedd gwir-
foddoli i bobl ifanc 14-25 oed.  

Nod Grantiau Gwirfoddoli ymysg Pobl Ifanc 
GwirVol yw rhoi cymorth i gyflwyno amrywiaeth 
eang o gyfleoedd gwirfoddoli newydd yng 
Nghymru a thramor.  Mae cynllun grant GwirVol 
yn cynnig tri elfen nawdd wahanol: 
  
Creu Cyfleoedd: Ar gyfer mudiadau sydd am 
greu prosiectau gwirfoddoli newydd i bobl ifanc, 
swyddogaethau gwirfoddoli newydd ar gyfer 
pobl ifanc, neu recriwtio mwy o bobl ifanc i 
swyddogaethau gwirfoddoli sydd eisoes yn 
bodoli. Gall ceisiadau grant Creu Cyfleoedd fod 
am uchafswm o £10,000. 
 
Gwirfoddolwyr y Mileniwm: Ar gyfer mudiadau 
sydd am gydnabod ymrwymiad pobl ifanc i wir-
foddoli drwy gynnig y wobr rhagoriaeth 200 awr. 
Gall ceisiadau grant Gwirfoddolwyr y Mileniwm 
fod am uchafswm o £10,000. 
 
 

Rhyngwladol: Ar gyfer mudiadau sydd am 
ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli dramor sydd 
o fudd i bobl ifanc a'u cymunedau yng 
Nghymru hefyd. Gall ceisiadau grant 
Rhyngwladol fod am uchafswm o £30,000. 
  
Sut i wneud cais: 
Am ragor o wybodaeth ewch i 
www.gwirvol.org/cy/mudiad/cyllid/ 

Y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru 
Mae cynllun grant Gwirfoddoli yng Nghymru yn un o’r prif gynlluniau sy’n cefnogi gwir-
foddoli yng Nghymru. Mae CGGC wedi bod yn ei redeg ers 1982 ac mae wedi helpu i re-
criwtio, hyfforddi a chefnogi miloedd o wirfoddolwyr newydd. 

Nod y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru 
yw; 

 Cefnogi prosiectau gwirfoddoli ffurfiol 
sy'n anelu at recriwtio, cefnogi, 
hyfforddi a lleoli gwirfoddolwyr 
NEWYDD 

 Hybu arferion da wrth wirfoddoli 

 Chefnogi datblygiad gwirfoddoli mewn 
meysydd sydd heb eu datblygu'n 
llawn megis grwpiau nad ydynt yn 
cael eu cynrychioli'n ddigonol, arda-
loedd sydd â llai o gyfleoedd neu 
fathau o gyfleoedd gwirfoddoli 

Mae grantiau hyd at £25,000 ar gael a all gy-
northwyo â chostau cydlynydd gwirfoddoli, treu-
liau hyfforddi a theithio gwirfoddolwyr a rhai 
eitemau cyfalaf. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am grant 
yw 5pm ddydd Gwener 13 Mawrth 2015. 

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais a 
chanllawiau ewch i wefan CGGC neu 
cysylltwch â thîm y Gronfa Gwirfoddoli yng 
Nghymru (0800 2888 329 neu ebost 
vwf@wcva.org.uk). 

http://www.gwirvol.org/cy/mudiad/cyllid/
http://www.wcva.org.uk/funding/wcva-funding/volunteering-in-wales?seq.lang=cy-GB


 

 

PQASSO i Gymru - digwyddiad briffio 
A oes gennych chi ddiddordeb mewn gwella ansawdd mewn mudiadau trydydd sector yng 
Nghymru? 

PQASSO yw'r safon ansawdd blaenllaw a ddatblygwyd ar gyfer y trydydd sector, gan y sector. 
Gan ddefnyddio'n systematig, gall gynorthwyo sefydliadau i redeg yn fwy effeithiol ac effeithlon. 
Gall fudiadau sy'n defnyddio PQASSO datblygu'r buddiannau canlynol: 

 cynllunio a darparu canlyniadau fwy eglur 

 mwy o hygrededd a dilysrwydd gyda chyllidwyr 

 systemau mwy effeithlon 

 ansawdd gwell, gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar def-
nyddwyr 

 gwell arweinyddiaeth a llywodraethu 

 meddwl yn fwy creadigol, gan alluogi ffyrdd newydd o weithio 

 ymrwymiad i welliant parhaus. 

Pwy ddylai fynychu?  

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn sicrhau ansawdd mewn mudiadau trydydd sector gan 
gynnwys ymddiriedolwyr, staff,gwirfoddolwyr, cyllidwyr, comisiynwyr a rheolwyr contractau. 

Bydd y digwyddiad briffio yn cael ei gynnal yn Galeri, Caernarfon ar 10 Mawrth 2015. Bydd yr un 
digwyddiad yn cael ei gynnal yn y bore (09:30-12:00) ac unwaith eto yn y prynhawn (13:00-15:30). 
Nodwch y bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal y bore yn Saesneg a bydd y digwyddiad yn 
cael ei gynnal y prynhawn yn y Gymraeg. 

Am ragor o wybodaeth ewch i: www.ces-vol.org.uk 

Cynhadledd Flynyddol y Ganolfan 
Ymyrraeth Gynnar ar sail Tystiolaeth  

Bydd y Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar sail Tystiolaeth Prifysgol Bangor yn cynnal eu cyn-
hadledd flynyddol ar ddydd Iau 5 Mawrth. Mae hon yn gynhadledd rhad ac am ddim a'r prif 
siaradwr yw’r Athro Jane Barlow, Cyfarwyddwr Uned Babanod ac Lles Teulu Warwic, Ysgol 
Feddygol Warwic, Prifysgol Warwic a fydd yn cyflwyno “Early behaviour problems: The need 
to target attachment problems” . Bydd siaradwyr eraill yn cyflwyno ar lawer o raglenni 
Blynyddoedd Rhyfeddol yn ogystal â'r rhaglen Gwrth-fwlio KiVa o'r Ffindir. Ffurflenni cofrestru 
a mwy o wybodaeth gan Dilys ar 01248 383 758 neu d.williams@bangor.ac.uk 
 
Bydd Darlith Goffa flynyddol Anne Marie Jones yn dilyn y gynhadledd am 5.30yh. Mae’r darlith 
yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb fynychu. Eleni bydd y ddarlith yn cael ei gyflwyno 
gan yr Athro Jane Barlow, Cyfarwyddwr Uned Babanod ac Lles Teulu Warwic, Prifysgol War-
wic. Teitl y ddarlith yw: “Child Protection During the Perinatal Period: Getting it Right from the 
Start”. 
 
Mae'r Ganolfan yn parhau i redeg sesiynau hyfforddi rheolaidd yn y rhaglenni Blynyddoedd 
Rhyfeddol yn ogystal â'r rhaglen Gwrth-fwlio KiVa. Dyddiadau a ffurflenni cofrestru ar gael gan 
Dilys ar 01248 383 758 neu d.williams@bangor.ac.uk 

http://www.ces-vol.org.uk/PQASSO/pqasso-wales/briefing-events
http://www.ces-vol.org.uk/
mailto:d.williams@bangor.ac.uk
mailto:d.williams@bangor.ac.uk




 

 



Dilynwch Mantell Gwynedd ar Facebook a Twitter.  

 

Rhannwch eich straeon, digwyddiadau, hyfforddiant, a newyddion 

gyda Mantell Gwynedd fel ffordd o gysylltu gyda'r Rhwydwaith 

ehangach. 

PAUL EDWARDS 

Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc 

Children and Young People Facilitator 

paul@mantellgwynedd.com  

Mantell Gwynedd, 23-25 Y Bont Bridd,  CAERNARFON, Gwynedd    LL55 
1AB 

Swyddfa / Office: 01286 672626 

Llogi Offer yn Rhad ac am Ddim! 

Cofiwch am y gwasanaeth llogi offer sy’n cael ei gynnig i aelodau Rhwydwaith Plant a Phobl 
Ifanc Gwynedd neu unrhyw fudiad y Trydydd Sector sy’n gweithio yn y maes plant a phobl 
ifanc yng Ngwynedd. 

Y gobaith yw gwella cyflwyniad a chyswllt gwasanaethau ieuenctid gwirfoddol â’r bobl ifanc 
hynny maent yn eu cefnogi. 

Cofiwch felly fod cyfle i chi fanteisio ar y gwasanaeth, sy’n cael ei 
gynnig yn rhad ac am ddim. Mae’r offer o safon uchel iawn ac yn 
cynnwys:    gliniaduron, argraffwyr wi-fi, camerâu digidol, 
camerâu fideo a thaflunydd. 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mantell Gwynedd: 

(01286) 672 626 ymholiadau@mantellgwynedd.com 

 

paul@mantellgwynedd.com%20

