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CYMUNEDAU MÔN YN TYFU

D

isgyblion o Ysgol
Gynradd Amlwch ar
ymweliad â rhandir
cymunedol a safle natur Grŵp
Cymunedol #CaruAmlwch yn
ddiweddar.
Roedd y plant wrth eu
boddau yn cael anrheg bob
un i fynd adre hefo nhw, sef
planhigyn tomato a llyfr yn
dangos sut i dyfu llysiau.
I ddarllen yr hanes yn
llawn, ewch i dudalen 2 .....

Lansiwyd Cynllun Tro Da Ynys Cybi a’r Fali yng
Nghanolfan Gymunedol Gwelfor, Caergybi ar 1af o
Orffennaf. Yn y llun, cefn, o’r chwith: Y Cyng. Glyn
Haynes; Richard Parry, Maer Caergybi; Bill Rowlands,
Gwirfoddolwr. Yn eistedd, o’r chwith: Alison Woodhead,
Iona MacDonald, Rachel Darwazeh, Cadi Evanson a
Veronica Huband, Gwirfoddowyr. Mwy ar dudalen 10 .....
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Mae Grŵp Cefnogi Cymuned
Bodorgan wedi bod yn plannu
bocsys blodau o gwmpas yr
ardal - ac wedi bod yn brysur
yn dyfrio yn ystod y tywydd
poeth diweddar! Mwy o hanes
ardal Bodorgan ar dudalen 3 …..

@MedrwnMon
@MedrwnMon

NEWYDDION O’R CYMUNEDAU
Yn gynharach eleni roedd Grŵp Cymunedol #CaruAmlwch yn falch
iawn o gael derbyn cyllid o 'Gronfa Cadw'n Actif ar gyfer Plant a
Theuluoedd Môn', a oedd wedi ei hwyluso gan Medrwn Môn. Roedd yn
rhaid i geisiadau am grant o’r Gronfa gyd-fynd ag elfen 'BOD YN ACTIF'
- sef un o egwyddorion y 'Pum Ffordd at Les'.
Yn ystod yr wythnosau
diwethaf, mae 143 o blant 8-11 oed o Ysgol
Gynradd Amlwch wedi cerdded i'n rhandir
cymunedol a'n safle natur ni. Roeddem wedi
tyfu planhigion tomato unigol i bob plentyn fynd
â nhw adref gyda nhw, a rhoddwyd llyfr i blant ar
sut i dyfu llysiau i bawb hefyd.
Cafodd y disgyblion grwydro o amgylch y safle a gweld tatws yn cael eu codi. Roedden nhw’n
cael agor codau pys a ffa a thrin garlleg a
nionod oedd newydd gael eu casglu. Fe
ddysgon nhw sut i annog planhigion mefus
newydd i dyfu o ymledydd (runner) a dysgu
sut y gall yr un llysiau dyfu mewn gwahanol
liwiau - fel brocoli mewn gwyrdd, melyn a
phorffor - ac roedden nhw'n crwydro’r holl
randiroedd gan ofyn llawer o gwestiynau.
Wrth ymyl y pyllau dangoswyd i'r plant sut i
dyfu coed helyg o doriadau, a chafodd pob
un dosbarth doriad i dyfu un eu hunain, a dod â nhw'n ôl i'w plannu wrth ymyl y dŵr.
Roedd yn brosiect gwych i fod yn rhan ohono, ac roedd tywydd Ynys Môn o’n plaid ni - diolch
byth! Gyda'r plant yn eu "swigod" roedden nhw’n gallu mwynhau’r bore yn rhydd yn yr awyr iach,
allan o'r ystafell ddosbarth, gan ddysgu o ble mae llysiau a ffrwythau yn dod go iawn.
Ar ddiwedd bob sesiwn roedden ni’n
gofyn i’r plant a fydden nhw’n bwyta
mwy o lysiau rwan ar ôl eu gweld nhw’n
tyfu. Roedden nhw i gyd yn cytuno y
bydden nhw!

ANN TOOZE,
Grŵp Cymunedol #CaruAmlwch

BOD YN ACTIF

@MedrwnMon

Mae bod yn actif yn gwneud i chi deimlo’n dda. Symudwch @MedrwnMon
dawnsiwch, canwch; ewch am dro, i redeg
neu i feicio .....
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NEWYDDION O’R CYMUNEDAU
Dyma sut mae dau grŵp cymunedol arall wedi bod yn
defnyddio'r arian a gawsant o 'Gronfeydd ar gyfer Plant a
Theuluoedd Ynys Môn’ yn gynharach eleni:

GRŴP CEFNOGI CYMUNED BODORGAN

"Mae pob un o'r 100 bocs lluosogi (propagator
boxes) wedi mynd i'w cartrefi newydd; cafodd unigolion a theuluoedd
y bocsys yma i dyfu gartref. Mae'r plant yn y crèche wedi tyfu'r
planhigion bach yma. Mae yna flodau haul, pys pêr
a chnydau salad bach sy'n mynd yng
ngardd Hannah gartref lle mae'r plant
yn cyfarfod ar hyn o bryd.
Gyda'r disgownt a gafwyd o brynu nifer fawr o blanhigion roedd
digon o arian ar ôl i brynu rhai planhigion ar gyfer bocsys
blodau’r pentref. Cadwch olwg wrth i chi basio heibio – bydd
mwy o liw yn ymddangos wrth iddyn nhw dyfu!
Diolch i'r rhai ohonoch chi wnaeth help - a daliwch ati i ddyfrio!"

COED LLWYNONN
"Yn rhyfeddol, o ystyried cyfyngiadau Covid-19, rydym wedi gallu
cynnal 34 sesiwn i blant a'u teuluoedd o bob rhan o Ynys Môn.
Mae hi wedi bod yn wych gallu cyfarfod teuluoedd sy'n ffoaduriaid o
Syria, sy’n cael eu cefnogi gan Pobl i Bobl, a chael atgyfeiriadau gan
Dechrau'n Deg a Medrwn Môn, yn ogystal â chael cyswllt gyda llawer
o deuluoedd Addysg yn y Cartref.

Wedi i’n sesiynau ni ail-gychwyn ar ôl y Nadolig bu'n rhaid i ni wedyn
aros tan y Pasg i ail-gychwyn y Prosiect. Ers hynny, mae 283 o blant, 189 o aelodau o'u
teuluoedd ac 11 o wirfoddolwyr wedi treulio amser cadarnhaol gyda'i gilydd yn yr awyr agored.
Roedd pob sesiwn yn cynnwys gwersi coetiroedd, sgiliau amgylcheddol a chadwraeth,
gweithgareddau crefft, a choginio syml ar dân y gwersyll. Roedd sesiynau arbennig hefyd i
wneud crochenwaith a’i grasu mewn odyn pren wedi'i
wneud â llaw, dysgu sgiliau syrcas, argraffu a gwnïo
gan ddefnyddio peiriannau gwnïo â llaw, helfa wyau
Pasg a gwneud crefftau Nadolig.
Mae'r ymateb a'r adborth wedi bod yn wych ac mae'n
ymddangos bod pawb sydd wedi cymryd rhan wedi
mwynhau'r profiad o rannu 'rhyfeddodau'r coetir' gyda'i
@MedrwnMon
gilydd ac yn edrych ymlaen at wneud mwy yn y dyfodol!

James Carpenter

@MedrwnMon
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NEWYDDION O’R CYMUNEDAU
LLONGYFARCHIADAU!
Cafodd arwyr cymunedol y pandemig eu
cydnabod yn ddiweddar yn Rhestr
Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.
Dyfarnwyd BEM (Medal yr Ymerodraeth
Brydeinig) i'r cyn-feddyg teulu, Dr Stephen
MacVicar o Fiwmares, am gyfraniadau
amrywiol i'w gymuned leol a'i waith fel un o
sylfaenwyr a Chadeirydd Cynghrair Seiriol.
Sefydlwyd Cynghrair Seiriol gan aelodau o'r
gymuned drwy gydweithio gyda chefnogaeth
cynrychiolwyr y sector cyhoeddus a'r sector
gwirfoddol i fynd i'r afael â blaenoriaethau lleol
a chyfrannu at welliannau yn yr ardal. Mae'r
Gynghrair yn rhedeg Bws Mini Cymunedol
Seiriol, a 'Chynllun Tro Da Seiriol' ym Miwmares a'r ardaloedd cyfagos.

Dechreuodd y gwaith i sefydlu 'Cynllun Tro Da Seiriol' cyn y pandemig,
gyda dyddiad lansio gwreiddiol wedi'i bennu ar gyfer 29 Ebrill 2020.
Fodd bynnag, newidiwyd y lansiad yn gyflym i fis Mawrth 2020 gan grŵp
llywio anffurfiol o wirfoddolwyr, gan gynnwys Stephen MacVicar. O fewn
dyddiau, dosbarthodd y tîm daflenni i dros 2,000 o gartrefi yn y ward,
recriwtio 120 o wirfoddolwyr a threfnu tîm o chwech sydd bellach yn
darparu llinell gymorth sy’n bwynt cyswllt i bobl mewn angen.
Darparwyd meddyginiaethau, bwyd a phrydau poeth a gyflenwyd gan
fusnesau lleol i bobl oedrannus neu fregus a oedd yn gwarchod eu
hunain, yn ogystal â rhoi help gyda gweithgareddau fel cerdded cŵn.
"Mae'n ffodus iawn ein bod ni ar y blaen o ran datblygu’r cynllun, a oedd yn gwneud pethau’n
llawer haws. Ac yn hytrach na'i lansio fel y bwriadwyd, fe wnaethon ni jyst orfod gwneud hynny’n
gynt,” meddai Stephen. Dywedodd ei bod yn anrhydedd, a’i fod yn teimlo’n wylaidd iawn i gael
derbyn y BEM. "Rwy'n ddiolchgar i bawb wnaeth fy enwebu. Dwi bob amser wedi mwynhau
gweithio gyda phobl eraill fel rhan o dîm ac yn ymwybodol iawn bod llawer o bobl yn lleol ac ar
draws y wlad yn gwneud gwaith gwych sydd ddim yn cael ei gydnabod."
Cafodd Stephen ei anrhydeddu ar sail gwneud gweithgareddau eraill yn ei gymuned hefyd, yn
cynnwys cadeirio a gwirfoddoli i sefydliadau lleol eraill a, gyda ffrindiau, codi mwy nag £20,000
ar gyfer Hosbis Dewi Sant Llandudno a'r Gymdeithas Clefyd Niwronau Motor drwy feicio mwy na
5,000 cilometr o Istanbul i Gaergybi ddwy flynedd yn ôl.
Mae Stephen MacVicar yn uchel ei barch gan ei gymuned leol. Yn ôl Carwyn Elias Jones,
Cynghorydd Sir Ynys Môn ar gyfer Ward Seiriol: "Mae
Steve yn bleser llwyr i fod yn ei gwmni ac
@MedrwnMon
mae o bob amser mor gadarnhaol. Bu'n allweddol fel un o sylfaenwyr a Chadeirydd Cynghrair
Seiriol a llawer o fentrau dros y blynyddoedd, gan gynnwys un prosiect allweddol, Cynllun Tro
@MedrwnMon
Da Seiriol. Mae hon yn wobr haeddiannol iawn."
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NEWYDDION GWIRFODDOLI
Mae Trafnidiaeth Cymru (TfW) a Phartneriaeth
Rheilffordd Dyffryn Conwy ac Arfordir Gogledd
Orllewin Cymru yn cydweithio i gefnogi prosiectau
ar Ynys Môn.
Ar hyn o bryd maen nhw’n gweithio gyda chymuned Rhosneigr a Chyngor
Cymuned Llanfaelog er mwyn edrych ar ffyrdd i ddod â gorsafoedd trenau
Rhosneigr a Thŷ Croes yn fwy o ran o fywyd cymunedol yr ardal. Y bwriad ydy
plannu blodau ar y platfform, cynnal prosiectau celf, bod yn rhan o ymgyrch
Gwanwyn Glân Cymru - ynghyd â phethau eraill a fydd yn dod â gwên i gymunedau!
Mae TfW yn cydweithio gyda Sioned Williams, Swyddog Cefnogi Gwirfoddoli
Medrwn Môn, er mwyn dod o hyd i wirfoddolwyr a fyddai’n hoffi ymuno â'r prosiect.
Cysylltwch hefo Sioned i
gael rhagor o wybodaeth am
hyn, ac i holi am gyfleoedd
gwirfoddoli eraill ar Ynys
Môn:

RHOI

sioned@medrwnmon.org

EWCH AMDANI!!

CODWCH Y FFÔN!
Mae ‘AGE CYMRU GWYNEDD A MÔN’
wedi bod yn gwneud galwadau ffôn
rheolaidd i bobl ers Mawrth 2020 er
mwyn cadw mewn cysylltiad hefo nhw
yn ystod y pandemig.
Yn naturiol, mae’r nifer o bobl sydd yn derbyn
galwadau wedi lleihau ers i’r rheoliadau gael eu
llacio, a phobl yn fwy hyderus cymdeithasu eto ar
ôl derbyn y brechlyn.
Fodd bynnag, rydym yn gweld fod yna garfan o
bobl sydd dal angen galwad ffôn rhyw unwaith yr
wythnos, ac rydym yn parhau i chwilio am
wirfoddolwyr.
@MedrwnMon
Os oes gennych chi ddiddordeb helpu, cysylltwch
hefo ‘AGE CYMRU
GWYNEDD A MÔN’ drwy ffonio Aled Evans, Rheolwr Busnes a Datblygu ar
@MedrwnMon
01286 685 921, neu e-bostio aled@acgm.co.uk.
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RHOI

@MedrwnMon
@MedrwnMon
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G W I R F O D D O L I Y N Y S T O D Y PA N D E M I G
Fy enw i ydy Wil Stewart a dwi'n falch o fod yn
cael cyfle yn yr E-Fwletin yma i rannu fy
mhrofiadau am wirfoddoli. Dwi’n credu fod
gwirfoddoli yn brofiad gwych, ac yn gobeithio y
bydd yr erthygl hon yn helpu i rannu a hyrwyddo'r
gwaith da sy'n digwydd ar Ynys Môn, ac ysbrydoli
eraill i wirfoddoli hefyd.
Fel llawer o bobl eraill, yn ystod y pandemig dwi
wedi bod yn gwirfoddoli yn y ganolfan frechu yn
Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi. Roedd y
rhaglen frechu wedi creu argraff fawr arnaf i, ac
roeddwn i wir eisiau helpu. Ers bod yn wirfoddolwr
gyda'r rhaglen frechu dwi wedi gweld pobl yn
cyflawni gwaith anhygoel. Roedd yn fraint cael
bod yn rhan ohono.

Wil Stewart ar ei sifft olaf yn gwirfoddoli
yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi.

Gofynnwyd i mi wirfoddoli gyda'r rhaglen frechu gan Medrwn Môn a
dwi wedi rhannu'r dyletswyddau gwirfoddoli gyda dwsinau o bobl
anhygoel eraill. Un o'r rhain ydy Fredericka, sydd yn y llun ar y dde,
oedd ar yr un sifft â mi y tro olaf i mi wirfoddoli yn Ysbyty Penrhos
Stanley. Mi wnes i alw’r sifft olaf honno yn 'Sunset Shift'. Roedd hi'n
noson heulog hyfryd wrth iddi nosi. Wrth gwrs, dwi’n prysuro i ddweud
nad ydy pob sesiwn wirfoddoli awyr agored yn digwydd mewn tywydd
gogoneddus - ond mae hynny'n rhan o'r hwyl!
Wrth wirfoddoli eleni dwi wedi mwynhau bod y tu allan, weithiau tu
allan mewn tywydd gwlyb iawn. Dwi wrth fy modd hefo hynny deud y
gwir! Fy ngwaith i oedd cyfarch pobl oedd yn dod i gael eu brechu, a’u
cyfeirio at lle i fynd. Mae angen rhoi clod enfawr i'r cyhoedd am gadw
at y rheolau, fel cadw eu pellter. Mae pawb yn un tîm mawr.
Wrth geisio meddwl am rai geiriau i gyfleu'r hyn dwi'n ei gael allan o
wirfoddoli, dwi wir yn teimlo fy mod i’n cael ‘buzz’ mawr ohono a deud
y gwir. Mi wnes i wir fwynhau helpu gyda’r raglen frechu. Pan mae rhywun yn
gwirfoddoli byddwch yn dod yn rhan o rywbeth. Dwi wedi gweld drosof fy hun pa mor anhygoel ydy'r
cyfan. A fyddwn i'n ei wneud eto? Oes wir angen i chi ofyn? A fyddwn i'n annog eraill i wirfoddoli? Wel,
mae cyfle i ni i gyd wneud hynny. Ydw, dwi'n annog eraill i wirfoddoli. Mae'n rhaid i mi ddweud bod y
gwirfoddolwyr eraill yn fy ysbrydoli (a dwi'n gwbl ymwybodol bod llawer o bobl wedi gwneud llawer mwy o
wirfoddoli dros y blynyddoedd na fi. Diolch iddyn nhw am fy ysbrydoli i). Mae gen i lawer iawn o barch
tuag at bob un ohonyn nhw. A diolch yn fawr i'n Gwasanaeth Iechyd ni, ac i’w staff ymroddedig. Dwi wedi
gweld y gwaith maen nhw'n ei wneud.
Roeddwn i’n meddwl tybed sut i orffen yr erthygl yma, beth i'w ysgrifennu.
Roeddwn i eisiau gadael rhywbeth i chi feddwl amdano. Dyma rywbeth a
ddywedodd Fredericka, a wnaeth i mi feddwl. Fe ddwedodd hi y bydd cyfnod y
pandemig "yn cael ei gofio am gymunedau'n cyd-dynnu ac yn cefnogi ei
gilydd, rhywbeth mae Ynys Môn yn ei wneud yn eithriadol o dda". Dwi'n
@MedrwnMon
cytuno'n llwyr! Diolch am gael y cyfle i rannu fy meddyliau gyda chi.

RHOI

@MedrwnMon
WIL
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STEWART

GRWPIAU CYMUNEDOL

SEIRIOL MEN’S SHED
Fel llawer o grwpiau rydym wedi cael ein taro'n galed gan y
pandemig. Dim ond chwech ohonom sydd yn rhan o’r grŵp ar
hyn o bryd. Ychydig flynyddoedd yn ôl doedden ni ddim yn
‘nabod ein gilydd o
gwbwl. Rŵan rydyn
ni'n ffrindiau da mewn
grŵp cymunedol sydd
â photensial mawr. Er
mwyn manteisio ar y
potensial yma, rydyn ni
angen mwy o aelodau.
BETH YDYM NI'N EI WNEUD?
Wel, yn gyntaf oll rydyn ni'n edrych allan am ein
gilydd, ac yn dweud ychydig o jôcs. Rydym hefyd
yn ceisio gwneud pethau sydd o fudd i'n
cymuned, e.e. gwneud cwch camlas y Girl Guides yn ddiogel i fynd ar y gamlas, trwsio
meinciau yn y cae pêl-droed, tacluso'r hysbysfwrdd yn Neuadd Bentref Llangoed, gosod
canllawiau diogelwch wrth allanfa frys yn y Ganolfan, ac yn y blaen. Mae'r pethau hynny
ar gyfer y gymuned. Rydym hefyd yn gwneud ambell i job er mwyn gwneud ychydig o
arian i'n cadw ni i fynd.
Os oes gennych chi ddiddordeb, dewch draw i gael golwg a phaned hefo ni. Nid ydym
(eto) yn grŵp sy’n rhedeg yn llyfn gyda’r offer i gyd. Mae gennym weithdy â chyfarpar da,
gwaith coed yn bennaf, ond mae yna un tyrnar (lathe) metel. Mae gennym un droell
crochenydd ac odyn, gardd a thŷ gwydr, a thwnnel poly heb y poly (hyd yma).
Mae angen pobl ar Men’s Sheds sy'n gallu troi breuddwyd yn realiti gyda help ffrindiau
newydd. Felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn canu, gwneud modelau, celf,
cerdded, ysgrifennu neu beth bynnag, ymunwch â ni am goffi ar fore Iau yn y gweithdy 10 y bore tan hanner dydd.
SUT I DDOD O HYD I NI: o Fiwmares ewch i Langoed, i lawr
yr allt drwy'r pentref, dros y bont fach ac yn syth fyny'r bryn.
Ar ôl tua 200 llath, trowch i'r dde lle byddwch yn gweld
Cartref Nyrsio Haulfre. Ewch i mewn i'r maes parcio a throi i'r
dde tuag at y gerddi. Mae ein gweithdy ar y chwith.

@MedrwnMon
O.N. Dynion yn Unig! A chofiwch barcio yn ystyriol.
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â MikeThomas:

@MedrwnMon

mheilynt@googlemail.com
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CYNGOR POBL HŶN YNYS MÔN
Sefydlwyd Cyngor Pobl Hŷn ar Ynys Môn er mwyn sicrhau fod pobl hŷn yn cael llais
mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau. Mae gwaith y Cyngor yn ymestyn
dros ystod eang o faterion sy’n bwysig i bobl hŷn - o hyrwyddo cyfleoedd dysgu gydol
oes, i ddylanwadu ar benderfyniadau cynllunio. Mae’r Cyngor Pobl Hŷn yn cael ei
gefnogi gan Age Cymru Gwynedd a Môn ac yn gweithredu’n gwbl annibynnol ar
Gyngor Sir Ynys Môn.
Cyn y pandemig, roedd aelodau y Cyngor Pobl Hŷn yn cyfarfod bob tri mis, gyda
rhwng 50-70 o bobl yn mynychu’r Fforwm. Roedd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Dref,
Llangefni ar fore Gwener, bedair gwaith y flwyddyn lle’r oedd siaradwyr gwadd yn
cyflwyno diweddariad ar ddatblygiadau oedd yn effeithio ar bobl hŷn yn lleol a
Chenedlaethol, a byddai’r aelodau yn cael cyfle i leisio barn ar wahanol bynciau.
Mae’r Fforwm wedi cyflwyno pryderon i’r Comisiynydd Pobl
Hŷn ar faterion yn cynnwys parcio ar balmentydd, a thynnu
sylw at arwyddion ffyrdd sydd yn darlunio pobl hŷn mewn
ffordd amhriodol - ac mae’r Comisiynydd wedi gweithredu ar y
sylwadau. Mae cyfarfodydd y Fforwm hefyd yn gyfle i
unigolion neu grwpiau rannu arferion da sy’n digwydd yn eu
hardaloedd nhw.
Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 does dim dyddiad wedi cael ei drefnu eto ar gyfer y
cyfarfod nesaf o Fforwm Cyngor Pobl Hŷn Ynys Môn, ond os oes gan unrhyw un
ddiddordeb mewn dod yn aelod o’r Cyngor, mae croeso i chi gysylltu hefo Aled Evans,
Rheolwr Busnes a Datblygu, Age Cymru Gwynedd a Môn: aled@agcm.co.uk.

HOLI BARN AM GYNLLUN ‘PRYD AR GLUD’ I AMLWCH
Mae grŵp o sefydliadau a Chyngor Sir Ynys Môn yn edrych ar y posibilrwydd o
allu darparu cynllun ‘pryd ar glud’ yn Amlwch a'r cyffiniau. Fe fydden nhw’n
ddiolchgar pe byddech yn gallu cwblhau'r arolwg isod er mwyn rhoi eich barn.
Bydd eich atebion ond yn cael eu defnyddio
mewn perthynas â’r arolwg hwn, ac ni fydd y
canlyniadau’n cael eu pasio i unrhyw drydydd
parti, nac yn cael eu defnyddio mewn unrhyw
ffordd arall, heb i chi gael gwybod, ac heb eich
caniatâd.
Cliciwch y linc isod i gwblhau'r arolwg - os ydy o’n berthnasol i chi:

Linc Cymraeg - https://www.smartsurvey.co.uk/s/5GR4NY/
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Cafodd ‘Cynllun Tro Da Ynys Cybi & Y Fali’
ei lansio ar y 1af o Orffennaf, 2021, yng
Nghanolfan Gymunedol Gwelfor, Caergybi.
Os ydych chi’n ‘nabod unrhyw un sydd
angen help gan y ‘Cynllun Tro Da’, neu os
ydych chi’n gallu sbario amser i wirfoddoli
hefo nhw, cysylltwch hefo Veronica Huband:
veronica@morlo.co.uk.

@MedrwnMon
@MedrwnMon
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GWYBODAETH I DEULUOEDD

Mae Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr wedi lansio padlet newydd yn ddiweddar ‘Cynllunio ar gyfer y Dyfodol’ - ar gyfer rhieni-ofalwyr plant ac oedolion gydag
anableddau dysgu. Bwrdd gwybodaeth ar-lein ydy padlet sy’n ffordd ddefnyddiol o
gadw llawer o wybodaeth mewn un lle. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Cynnal
Gofalwyr wedi trefnu nifer o gyfarfodydd ymgysylltu ar gyfer rhieni-ofalwyr, a’r pryder
oedd yn codi drwy’r amser oedd cynllunio ar gyfer y dyfodol.
Diolch i gyllid gan Gogledd Cymru Gyda’n Gilydd, sef prosiect i drawsnewid bywydau
pobl ag anableddau dysgu, bu modd i Cynnal Gofalwyr ddarparu adnodd pwrpasol i
gynllunio ar gyfer y dyfodol - ynghyd â thaflen i hyrwyddo’r padlet. I weld y padlet,
ewch i’r wefan: www.carersoutreach.org.uk neu sganiwch y cod QR uchod.

@MedrwnMon
@MedrwnMon
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GWYBODAETH

Mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn ôl!
Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn falch iawn o gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer
Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi ailagor. Y llynedd, cafodd mwy na 500 o fannau
gwyrdd eu creu, adfer a gwella ledled y wlad. Cymerodd grwpiau cymunedol a
sefydliadau o bob maint ran - o elusennau anabledd a grwpiau ieuenctid i fentrau
cymdeithasol a grwpiau gofalwyr.
Mae ganddyn nhw gannoedd yn rhagor o becynnau ar gael. Dyma eich cyfle i wyrdroi dirywiad
natur a rhoi hwb pwysig i lesiant eich cymuned leol ar yr un pryd. Mae dewis o becynnau wedi'u
teilwra i grwpiau cymunedol a sefydliadau gwahanol:
Pecynnau dechreuol i grwpiau cymunedol/gwirfoddol sy'n dymuno
creu Gardd i Beillwyr, Gardd Ffrwythau a Pherlysiau, neu Ardd Drefol.

Pecynnau datblygu i sefydliadau cymunedol sy'n barod i redeg
prosiect mwy, ac adeiladu Gardd Tyfu Bwyd neu Ardd Bywyd Gwyllt.
Mae'n broses ymgeisio syml.
Dewiswch eich pecyn, darllenwch drwy'r
@MedrwnMon
canllawiau, a lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais. Am fwy o
fanylion ac i wneud cais ewch
i wefan Cadwch Gymru’n Daclus:
@MedrwnMon
https://www.keepwalestidy.cymru/Pages/Site/cy/Category/natur
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Presgreibio Gwyrdd Môn
Mae'n hysbys bod gwneud gweithgareddau y tu allan yng nghanol byd natur yn
gallu cael effaith gadarnhaol ar ein lles corfforol a meddyliol. Mae hyn yn
arbennig o bwysig i'r rhai sy'n dioddef problemau
iechyd meddwl. Gall problemau iechyd meddwl
effeithio unrhyw un, dim ots beth ydy eu hoed, hil,
rhyw neu gefndir cymdeithasol, a gallant fod ar
sawl ffurf gwahanol, ac effeithio ar bobl mewn
gwahanol ffyrdd.
Mae gweithwyr meddygol proffesiynol mewn rhai
rhannau o Ynys Môn bellach yn gallu cyfeirio cleifion at sesiynau Presgreibio
Gwyrdd, sy'n cyfuno gweithgarwch corfforol a chyswllt cymdeithasol gyda bod
tu allan yng nghanol byd natur. Mae elfen o ddysgu yn cael ei gynnwys hefyd,
felly mae cyfranogwyr yn meithrin sgiliau newydd.
Mae Presgreibio Gwyrdd Môn yn brosiect sy'n cael
ei gydlynu gan Menter Môn, sy’n archwilio cyfleoedd i
ddefnyddio mannau gwyrdd fel gwarchodfeydd natur
lleol ar gyfer gweithgareddau iechyd gwyrdd.
Yn fwy diweddar mae Menter Môn wedi bod yn
cydweithio gyda Medrwn Môn gyda’r Sesiynau
Presgreibio Gwyrdd yn Ward Seiriol. Mae'r
sesiynau'n cael eu cynnal yn wythnosol yn
Aberlleiniog, ac yn derbyn atgyfeiriadau gan
feddygon teulu lleol. Mae Awen Dodd, Cydlynydd
Asedau Lleol gyda Linc Cymunedol Môn, yn
gweithio'n agos gyda'r cynllun. Os hoffech gael rhagor
o wybodaeth am y sesiynau yma, cysylltwch â:
Linc C ymunedol Môn: 01248 725745
neu linc@medrwnmon.org.
13

Mae pandemig COVID 19 wedi cael
effaith enfawr ar sut mae pawb yn cael
mynediad at wasanaethau. O ganlyniad,
mae Medrwn Môn wedi derbyn cyllid i
redeg prosiect Fy Iechyd Ar-lein er
mwyn cefnogi cymunedau i ddod yn
hyderus wrth geisio cael mynediad at
wasanaethau iechyd ar-lein.
Mae COVID 19 wedi achosi gostyngiad aruthrol yn nifer y bobl sy'n gallu cael mynediad at
wasanaethau iechyd wyneb yn wyneb, gyda llawer o apwyntiadau bellach yn cael eu cynnal
dros y ffôn neu ar apiau ar-lein. I lawer o bobl yn ein cymunedau mae'r symudiad tuag at
apwyntiadau ar-lein wedi eu gadael yn teimlo'n fwy anghysylltiol nag erioed. Maen nhw wedi
wynebu rhwystrau fel diffyg mynediad i'r rhyngrwyd neu ddyfeisiau i fynd ar-lein; diffyg sgiliau a
hyder i ddefnyddio'r systemau newydd; neu ychydig iawn o gefnogaeth gan ffrindiau neu deulu
i'w rhoi ar ben ffordd gyda'r dechnoleg. Mae Medrwn Môn yn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys
Môn a meddygfeydd meddygon teulu ar y prosiect newydd hwn i geisio cau’r bwlch yma.
Bydd Ceri Seeley, Swyddog Cefnogi Digidol newydd Medrwn Môn,
yn canolbwyntio ar weithio gyda chymunedau ac unigolion i feithrin
eu gallu a'u hyder fel y gallan nhw gael mynediad at wasanaethau
gofal iechyd hanfodol ar-lein, er enghraifft:
 Cofrestru ar-lein gyda meddyg teulu
 Gwneud cais am bresgripsiynau ar-lein
 Trefnu apwyntiadau ar-lein
 Cael gafael ar wybodaeth gan Wasanaethau Iechyd
a Gwasanaethau'r Trydydd Sector ar-lein.
Gwneir hyn drwy gysylltu unigolion gyda 'Phencampwyr Digidol'.
Byddan nhw’n cefnogi'r rhai sydd angen rhywfaint o help gyda'r apiau er mwyn trefnu
apwyntiadau, gofyn am wasanaethau ac ati, a byddan nhw’n cysylltu'n uniongyrchol gyda
phrosiect Neuaddau Pentref Rhithwir sy'n cael ei gyflwyno ar yr Ynys ar hyn o bryd.
Mae darparu cyfrifiaduron llechen a mynediad i'r rhyngrwyd yn cael ei gynnwys er mwy
sicrhau ein bod yn gallu targedu'r rhai sydd fwyaf allan o gysylltiad. Bydd Ceri a'r Pencampwyr
Digidol hyfforddedig hefyd ar gael i'r rhai sydd â'u dyfeisiau eu hunain ond sydd angen
rhywfaint o uwchsgilio ar sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer gallu gwneud yr uchod.
Unwaith y bydd yr unigolyn yn dod yn fwy hyderus gyda'r dechnoleg gall wedyn gymryd rhan
mewn gweithgareddau a grwpiau eraill ar-lein. Y nod ydy gwella cysylltiadau cymdeithasol a
sgiliau pobl er mwyn dod o hyd i adnoddau eraill fel cyfleoedd dysgu ar-lein ffurfiol ac
anffurfiol, dosbarthiadau ffitrwydd ac ati. Bydd ein Cydlynwyr Asedau Lleol ni wedyn hefyd yn
gallu cysylltu pobl â'i gilydd drwy Linc Cymunedol Môn, ein prosiect Presgreibio Cymdeithasol.
Drwy brosiect Fy-Iechyd Ar-Lein rydym yn gobeithio gwella ein partneriaeth waith bresennol
gyda meddygon teulu a gwasanaethau iechyd rheng flaen eraill, a chynyddu ein cynnig drwy
Linc Cymunedol Môn, y Canolfannau Cymunedol Rhithwir a gwirfoddolwyr yn ein cymunedau.

Dyma'r meddygfeydd sy'n cymryd rhan yn y prosiect ar hyn o bryd:
Meddygfa Victoria, Caergybi; Hwb Iechyd Cybi, Caergybi; y Feddygfa,
Bodedern; Meddygfa Coed y Glyn, Llangefni; Canolfan Iechyd Amlwch;
y Feddygfa, Gwalchmai; y Ganolfan Iechyd, Biwmares; Meddygfa Gerafon, Benllech; y Feddygfa, Gaerwen; Meddygfa Star, Star.
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Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Medrwn Môn, mewn partneriaeth â Chyngor
Sir Ynys Môn, wedi bod yn siarad â thrigolion Ynys Môn am eu cymunedau,
ac wedi gofyn iddynt feddwl am syniadau ynglŷn â sut mae eu cymunedau’n
edrych.
Rydym bellach yn gwahodd trigolion a grwpiau cymunedol Ynys Môn i
gyfarfod gyda Medrwn Môn i weld sut y gallwn edrych ar be mae pobl wedi'i
ddweud, a sut y gallwn gydweithio i wneud gwahaniaeth. Yna gofynnwn i bob
Cynghrair ddewis 3 blaenoriaeth i'w datblygu yn eu hardal/ward - o'r holl
wybodaeth a gasglwyd hyd yn hyn.
Mae cyllid o hyd at £4,000 ar gael i bob ward Cynghrair i wneud hyn.

WARD LLIFON

Cynhaliwyd dau gyfarfod Cynghrair yn ddiweddar dros Zoom ar gyfer Ward Llifon - a
chawsom ymateb gwych!
Diolch yn fawr i bawb am fynychu'r sesiynau ar 22 Mehefin, 2021. Fe wnaeth cyfanswm o
28 o bobl fynychu dros y ddau slot ac roedd yn wych gweld faint o bobl oedd â diddordeb
mewn bwrw ymlaen â'r prosiect yma. Buom yn trafod cynlluniau newydd a chyffrous ar
gyfer y flwyddyn sydd i ddod ar gyfer Ward Llifon - sef Llanfaelog a Rhosneigr,
Llanfair-yn–Neubwll ac RAF Fali, Caergeiliog a'r Fali.

Yn dilyn y sesiynau yma mae gennym bellach grŵp o bobl sy'n barod i ffurfio'r Gynghrair.
Byddwn yn awr yn gwahodd y rhai sydd â diddordeb mewn cyfarfod i ffurfioli'r grŵp a'i
flaenoriaethau, yn ogystal â thrafod sut y gallwn wario rhywfaint o'r cyllid cychwynnol er
mwyn bwrw ymlaen â rhai o'r cynlluniau. Os oes gan unrhyw un ddiddordeb o hyd mewn
ymuno, rhowch wybod i ni.

WARD LLIGWY

Cyn bo hir byddwn yn trefnu cyfarfod i drafod y camau nesaf gyda thrigolion Ward Lligwy ,
er mwyn trafod sut i ddatblygu rhai syniadau. Os ydych yn byw ym Moelfre, Llaneugrad,
Llanfair Mathafarn Eithaf, Benllech, Pentraeth, Llanfihangel Tre'r-Beirdd, Llanddyfnan,
Brynteg, Llanbedr-goch, Marian-glas a Traeth Coch, dewch draw i'r sesiwn. Bydd
gwasanaeth cyfieithu ar gael.

I gael rhagor o fanylion, neu i gofrestru eich diddordeb, anfonwch e-bost at
Delyth Ingram yn Medrwn Môn: Delyth@medrwnmon.org neu 01248 724944.
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Ddechrau fis Gorffennaf,
trefnwyd sesiwn dros Zoom gan
Medrwn Môn ar gyfer mudiadau
a grwpiau cymunedol ar Ynys
Môn - mewn cydweithrediad â
Swyddfa Comisiynydd y
Gymraeg a Menter Iaith Môn.
Yn ystod y sesiwn cafwyd cyflwyniadau gan Elen Hughes ac Angharad Jones o Fenter
Iaith Môn, ac Awel Trefor o Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, a rhannodd Jac Jones a
Deborah Chafer o Caffi Mechell eu profiadau am sut y maen nhw’n hyrwyddo
dwyieithrwydd o fewn eu gwaith bob dydd wrth wirfoddoli gyda Caffi Mechell.
Prif nod y sesiwn oedd trafod pwysigrwydd a manteision defnyddio’r Gymraeg; sut i
gynllunio’n ymarferol er mwyn datblygu’r defnydd o’r Gymraeg o fewn mudiadau; rhoi
cyngor ar sut i farchnata neu hysbysebu mudiadau yn ddwyieithog; sut i recriwtio
gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg; a rhannu gwybodaeth am y gwasanaethau cyfieithu
a phrawf-ddarllen sydd ar gael am ddim i fudiadau. Fe wnaeth dros 20 o gynrychiolwyr
o wahanol fudiadau fynychu’r sesiwn.
Dyma rai lincs i adnoddau a rannwyd yn dilyn y sesiwn - a allai fod o ddefnydd i chi:
Helo Blod - Gwasanaeth sy’n cyfieithu hyd at 500 gair i’r
Gymraeg, bob mis, am ddim neu yn gwirio 1,000 o eiriau bob
blwyddyn am ddim, Mwy o wybodaeth gan:
angharad.jones@heloblodlleol.cymru
Cysgliad - gwiriwr iaith a sillafu - am ddim ar hyn o bryd.
Pecynnau Cymraeg Gwaith 2020-21 | Dysgu Cymraeg - Cyrsiau ar lein i ddysgu
Cymraeg a gwella sgiliau Cymraeg a gloywi iaith - i’w gwneud yn eich amser eich hun
neu dros Zoom.
Term Cymru - Casgliad o’r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu
defnyddio yn eu gwaith bob dydd.
Gwefan ‘Cyfieithwyr Cymru’ - help i ddod o hyd i gyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd:
www.cyfieithwyr.cymru
Cafwyd trafodaeth ar ddiwedd y sesiwn er mwyn ceisio canfod pa gefnogaeth sydd
angen ar grwpiau a mudiadau er mwyn gallu cynllunio ymlaen. Bydd Medrwn Môn,
Menter Iaith Môn a Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn parhau i gydweithio er mwyn
cynllunio sut i roi mwy o gefnogaeth i fudiadau yn y dyfodol, a byddwn yn rhannu
unrhyw ddatblygiadau gyda chi.
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“I hwyluso ail-agor a pharhau
i ddarparu gwasanaethau
cymunedol hanfodol”
Derbyniodd Medrwn Môn gyllid gan Gyngor
Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) i
weinyddu’r gronfa hon. Nod y cam ‘adfer’
ydy cefnogi Neuaddau a Hybiau, tu hwnt i
argyfwng uniongyrchol y pandemig, a newid
y ffordd maen nhw’n gweithredu, yn
darparu gwasanaethau ac ennill incwm.
Mae gan bwyllgorau rheoli gyfrifoldebau cyfreithiol o dan gyfraith iechyd a diogelwch, ac mae’n
rhaid cymryd mesurau rhesymol i sicrhau bod yr adeilad, mynediad iddo, ac unrhyw offer a
ddarperir, yn ddiogel i bobl eu defnyddio, cyn belled ag mae hynny yn ymarferol bosib.
Roedd cyllid ar gael ar gyfer Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) sy'n amddiffyn unigolion rhag
risgiau iechyd a diogelwch, i brynu masgiau wyneb, menyg, ffedogau / oferôls, gel glanweithdra
dwylo, sgriniau ayb. Dosbarthwyd y cyllid yn gyfartal rhwng 30 ymgeisydd gyda phob Neuadd
Bentref, Hyb Cymunedol neu Ganolfan Gymunedol yn derbyn £633,33, waeth faint o arian a
ofynnwyd amdano. Dyma’r rhai llwyddiannus:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Neuadd Bentref Talwrn ● Canolfan Gymunedol Porthaethwy
Canolfan Esceifiog, Gaerwen ● Clwb Pensiynwyr Kingsland
Theatr Fach, Llangefni ● Neuadd Goffa Llanfairpwll
Radio Cymunedol Môn FM ● Neuadd Goffa Bodedern
Neuadd Gymunedol Brynteg ● Canolfan Llanfair-yng-Nghornwy
Neuadd Goffa Bodwrog ● Neuadd Bentref Bae Trearddur
Neuadd Bentref Llanddeusant ● Neuadd Bentref Caergeiliog
Neuadd Gymunedol Moelfre ● Neuadd Gymunedol Rhosybol
Canolfan Gymunedol Rhosmeirch ● Neuadd y Plwyf Llandegfan
Cyngor Cymuned Aberffraw ● Hen Ysgol Marian-glas
Canolfan Penmynydd ● Hyb Cymunedol Llanfechell
Neuadd Goffa Pentraeth ● Neuadd Goffa Penysarn
Canolfan Gymunedol Gwelfor ● Canolfan Gymunedol Bodorgan
Bryngwran Cymunedol ● Neuadd Goffa Amlwch
Hen Ysgol Porth Amlwch ● Neuadd Bentref Llangoed

Y gobaith ydy y bydd y grant hwn yn cynorthwyo neuaddau pentref, hybiau cymunedol a
chanolfannau i gynllunio a sicrhau bod eu hadeiladau'n barod i ddarparu gwasanaethau cyn
gynted ag y bydd llacio ar gyfyngiadau. Ni ellir rhoi pris ar gyfraniad y canolfannau yma i’n
cymunedau ni.
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NEWYDDION CYLLIDO
ARIAN Y LOTERI GENEDLAETHOL
I GEFNOGI CYMUNEDAU CYMRU
Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn parhau i gefnogi pobl a
chymunedau drwy COVID-19. Mae grantiau wedi cael eu hehangu er mwyn
helpu cymunedau ledled Cymru i edrych yn gadarnhaol i'r dyfodol.
Ceir grantiau i gefnogi sefydliadau ac elusennau i addasu, adfer a ffynnu drwy raglenni
ARIAN I BAWB Y LOTERI GENEDLAETHOL a PAWB A’I LE.


ARIAN I BAWB Y LOTERI GENEDLAETHOL - hyd at £10,000 ar gael ar gyfer
amrywiaeth o brosiectau cymunedol, gan gynnwys prosiectau sy'n ymateb i
bandemig Covid-19.



PAWB A’I LE - hyd at £500,000 ar gael i gymunedau gydweithio er mwyn cael

effaith gadarnhaol ar y pethau sy'n bwysig iddyn nhw. Bydd Cronfa Gymunedol y
Loteri Genedlaethol yn ariannu datblygiad sefydliadol fel rhan o'r project.

Y llynedd dosbarthwyd £31 miliwn mewn 850 o grantiau i elusennau a chymunedau
ledled Cymru, diolch i arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Ewch i'r
wefan i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglenni ariannu:
http://cronfagymunedolylg.org.uk/cymru
Os oes gennych chi syniad am broject i gefnogi’ch cymuned chi,
cysylltwch â Hywel Lovgreen, Swyddog Ariannu Ynys Môn am
sgwrs, ar 07790 815383, neu e-bostiwch
hywel.lovgreen@cronfagymunedolylg.org.uk.
Rydyn ni yma i helpu ac eisiau siarad gyda chi am eich syniadau.
Mae’r Tudor Trust yn cefnogi sefydliadau a gyfansoddwyd, ac sy'n
gwneud gwaith elusennol yn y DU er mwyn ceisio adeiladu
cymunedau cryfach drwy geisio diwallu gwahanol anghenion pobl
sydd ar ymylon cymdeithas. Ni bennir uchafswm grant, ond yn
gyffredinol dim llai na £10,000. Dyfernir grantiau dros 1-3 blynedd.
Gellir cyflwyno ceisiadau drwy'r flwyddyn, drwy broses dau-gam.
Ymunwch â sesiwn ar-lein am ddim i glywed sut y gall eich sefydliad chi elwa o dderbyn cyllid gan
y Tudor Trust. Trefnwyd y sesiwn gan @tvawales, ac mae'n agored i unrhyw grwpiau trydydd
@MedrwnMon
sector yng Nghymru: Dydd Llun, 9 Awst, 2021, am 11a.m. Mae hwn yn gyfle gwych os oes
gennych syniad mewn golwg am brosiect. Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau i'r
@MedrwnMon
cyllidwr: Funding4You - The Tudor Trust Tickets, Llun
9 Awst 2021 am 11:00 | Eventbrite
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NEWYDDION CYLLIDO
GWIRFODDOLI CYMRU

ROWND GRANTIAU STRATEGOL 2021/22
Cynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo a gwella gwirfoddoli
yng Nghymru ydy Grantiau Gwirfoddoli Cymru. Mae grantiau rhwng £30,000 a
£50,000 ar gael i gefnogi sefydliadau i ddatblygu eu dull strategol o wirfoddoli.
Yn ystod y pandemig, mae yna enghreifftiau gwych wedi bod o’r sector gwirfoddol yn
gweithio mewn partneriaeth gyda’r sector cyhoeddus a’r sector preifat er mwyn ymateb i
sefyllfa o argyfwng. Mae’r pandemig hefyd wedi golygu bod angen parhau i ddatblygu
partneriaethau newydd a ffyrdd newydd o weithio gyda gwirfoddolwyr.
NOD Y GRANT
Bydd y gronfa hon yn galluogi nifer fach o fuddsoddiadau strategol (rhwng pump ag wyth)
i adeiladu ar, neu i ddysgu gan, y dulliau neu fentrau newydd. Mae hyrwyddo ’r cynnydd a
brofwyd yn ystod y pandemig yn waith parhaus.
AMCANION Y GRANT
Datgloi potensial strategol gwirfoddoli yn y tymor hir drwy:
•
•
•
•
•
•

Adnabod yr angen strategol ac archwilio cyfleoedd gwirfoddoli newydd neu chwalu
rhwystrau rhag gwirfoddoli
Archwilio partneriaethau yn y sector gwirfoddol, y sector preifat a ’r sector cyhoeddus
Cefnogi’r gwaith o uwchraddio isadeiledd strategol a threfnu gwirfoddolwyr i ymgorffori
arfer da newydd
Dysgu’n drylwyr am gydraddoldeb a chynhwysiant ym maes gwirfoddoli a sut y mae
hyn yn effeithio ar gymunedau a’u lefelau ymgysylltu
Cryfhau partneriaethau
Ysgogi buddsoddi ariannol pellach a buddsoddi pellach nad yw’n ariannol.

Croesawir cynigion o safon uchel ar gyfer unrhyw fath o weithgaredd gwirfoddoli
ond, bydd rhai o’r meysydd canlynol yn cael y flaenoriaeth:
•
•
•
•
•
•

Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Newid hinsawdd
Iechyd a gofal cymdeithasol
Datgloi potensial y sectorau preifat a chyhoeddus
Pobl ifanc ac addysg
Yr iaith Gymraeg a gweithgareddau diwylliannol.

DYSGWCH FWY A GWNEWCH GAIS
@MedrwnMon
I gael gwybod mwy am y cynllun grant a sut i wneud
cais, ewch i dudalen Cynllun Grant
Gwirfoddoli Cymru ar wefan y WCVA: Tudalen Cynllun Grant Gwirfoddoli Cymru .

@MedrwnMon

20

DILYNWCH
YR HAF YMA
Y PUM
- DILYNWCH
FFORDD
YAT
‘PUM
LESFFORDD
YR HAF AT
YMA
LES’

NATIONAL
LOTTERY

CYMRYD
SYLW

Medrwn Môn sy’n golygu, dylunio, ac yn dosbarthu’r
E-Fwletin yma. Nid yw’r@MedrwnMon
farn a fynegir ynddo o reidrwydd
yn adlewyrchu barn Medrwn Môn. Cedwir yr hawl i olygu
cyn cyhoeddi.
@MedrwnMon
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