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Mesur Llesiant er mwyn Ysbrydoli
Newid oedd prif thema y dydd. Cafwyd
diwrnod arbennig gyda chyflwyniadau
ysbrydoledig gan Kate Carr -
Cyfarwyddwr Partneriaethau
Ymgysylltu a Chyfathrebu, Swyddfa
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol;
Teresa Owen - Cyfarwyddwr

Gweithredol Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr,
Dr Adam Richards - Social Value
Cymru / Social Value UK.
I ddiweddu’r bore cafwyd cyflwyniad
gan Medrwn Môn a Tyddyn Môn oedd
yn siarad am eu profiadau am brosiect
Social Value Cymru.

Cynhadledd a Chyfarfod
Cyffredinol Blynyddol

Mantell Gwynedd
Ar y 14eg o Dachwedd 2018, cynhaliwyd ein Cynhadledd
a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym Mhortmeirion
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Pwt y Prif Swyddog
Wrth i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Mantell Gwynedd gymryd lle ym
mis Tachwedd ’roedd yn gyfle i ni gymryd ennyd i edrych yn ôl ar yr hyn
a gyflawnwyd yn ystod 2017-18. Wrth fynd trwy’r Adroddiad Blynyddol yn
ystod y cyfarfod ‘roedd yn braf rhannu’r amrediad o waith a llwyddiannau’r
cwmni gyda’r rhai oedd yn bresennol. 

Ymysg y llwyddiannau mawr dros y flwyddyn oedd denu £468k o Gronfa
Loteri Sgiliau Trydydd Sector ar gyfer ymestyn gwaith Social Value Cymru
ar draws Gogledd Cymru. Bellach mae swyddogion o bob CVC ar draws
y Gogledd wedi dechrau mynd ati i fesur gwerth cymdeithasol. Heb os,
bydd hon yn sgil hanfodol ar gyfer y dyfodol wrth i Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol ennill tir ac wrth i fudiadau sylweddoli fod mesur
gwerth cymdeithasol yn hanfodol bwysig wrth ddwyn perswâd ar y sector
gyhoeddus am sut orau i fuddsoddi arian cyhoeddus.

Cyfeiriwyd at ddau brosiect peilot o fewn yr Adroddiad Blynyddol sef
prosiect fu’n gweithio gyda’r Bwrdd Iechyd i geisio lleihau pwysau ar
Adrannau Brys ein hysbytai a hefyd prosiect peilot ble buddsoddwyd dipyn
o arian wrth gefn Mantell i geisio adnabod gwerth rhoi cymorth
ychwanegol i rai oedd ei angen er mwyn eu hybu i wirfoddoli. Mae’n dda
adrodd fod y ddau beilot bellach yn symud ymlaen gan ein bod yn disgwyl
clywed am brosiect tymor hirach gyda’r Adrannau Brys a hefyd prosiect
fydd yn parhau gyda’r arfer da o roi cefnogaeth ddwysach i ddarpar
wirfoddolwyr.

Cafwyd cryn drafodaeth am brosiect Presgripsiwn Cymdeithasol Arfon
sydd bellach yn ei drydedd flwyddyn. Mae’r gwaith yma yn grymuso
unigolion i ail gysylltu gyda’u cymunedau. Erbyn hyn mae dros 450 o
unigolion wedi bod yn rhan o’r cynllun pwysig yma sydd yn eu galluogi i
fagu hyder a gwydnwch a gwella ansawdd a llesiant eu bywydau. Heb os
mae yn rôl allweddol i’r trydydd sector fod yn gyrru’r agenda pwysig yma.

Yn amlwg, ’roedd llwyddiannau y Ganolfan Wirfoddoli a’r cyfleoedd
gwirfoddoli sydd yn cael eu creu er lles trigolion Gwynedd yn ganolog i
holl drafodaeth y dydd. ’Roedd yn braf cyfarfod ag unigolion a mudiadau
sydd wedi manteisio ar wasanaethau pwysig y Ganolfan Wirfoddoli.

Ar ddiwedd blwyddyn arall mae’n gyfle i ddiolch i’n holl bartneriaid am eu
cydweithrediad a’u cefnogaeth ac i fudiadau trydydd sector Gwynedd
sydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i lesiant poblogaeth a chymunedau
Gwynedd. Ar amser pan mae’r byd yn ymddangos yn fregus iawn ar
adegau, mae cryfder ein poblogaeth a’n cymunedau yn allweddol i’n tynnu
trwy y cyfnod heriol dros ben sydd o’n blaenau.

Gan ddymuno Nadolig Dedwydd a
Blwyddyn Newydd Heddychlon i chi oll, Bethan.

Deunydd i’r Rhifyn nesaf
o Mantell

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth
i rifyn nesaf o Mantell yw

24 Ionawr, 2019
Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw

wybodaeth at
Ellen ap Dafydd

Swyddfa Mantell Dolgellau
e-bost:

ellenapdafydd@mantellgwynedd.com
Ffôn: 01341 422 575

STAFF MANTELL GWYNEDD
Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams

TÎM DATBLYGU A GWASANAETHAU
Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau:
Delyth Vaughan Rowlands

Rheolwr Gwerth Cymdeithasol:
Eleri Lloyd

Swyddog Datblygu a Mesur Gwerth
Cymdeithasol:
Elaine Thomas

Cyfrifydd Cymdeithasol:
Dr Adam Richards

Gweithiwr Datblygu Cymuned (Maesgeirchen):
Jess Silvester

TÎM IECHYD
Hwylusydd Iechyd a Llesiant:
Sioned Llwyd Larsen

Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol,
Swyddog Cyswllt Cymunedol:
Rhian Griffiths

Swyddog Hybu Ymwybyddiaeth Awtistiaeth:
Mair Richards

TÎM CYLLID A GWEINYDDOL
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth Tîm Cyllid a
Gweinyddu:
Ceren Williams

Swyddog Gweinyddol:
Tracy Lynne Rotheram

Cynorthwy-ydd Cyllid a Swyddog Datblygu:
Carys Williams

Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Ellen ap Dafydd

Derbynnydd:
Mair Davies

TÎM CANOLFAN GWIRFODDOLI
Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli:
Carwyn Humphreys

Swyddog Gwirfoddoli:
Alan Thomas

DIOLCH!!
Diolch i bawb fu draw yn Mantell Gwynedd ym mis

Tachwedd i gefnogi y Bore Coffi. Llwyddwyd i godi bron
i £300 at Banc Bwyd Arfon. Mae’r Banc Bwyd a ninnau

yn dweud DIOLCH!
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Mae cyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch yn cynyddu ar fudiadau trydydd sector.
Ydy hwn yn faes sydd angen sylw neu sicrwydd yn eich mudiad chi?

Mae nifer o fudiadau yn adrodd fod y gwasanaethau gan gwmnïau preifat ‘oddi ar y silff’ yn ddrud ac nad ydynt yn
gweddu i anghenion penodol.

Mae Hosbis Dewi Sant yn awyddus i glywed gan fudiadau sydd ag anghenion yn y maes yma er mwyn edrych ar y
potensial o ddatblygu gwasanaeth lleol, wedi ei deilwra ar gyfer anghenion penodol mudiadau unigol.
Os hoffech drafod hyn ymhellach, cysylltwch âTrystan Pritchard, Prif Weithredwr, Hosbis Dewi Sant

(01491) 879 058
e-bost: trystan.pritchard@stdavidshospice.org.uk

Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch

Mae Craig yn byw yn ardal Meirionnydd ac yn
brysur iawn yn ailgylchu stampiau, cetris inc,
ceuadau poteli gwin, poteli erosol, pacedi

bisgedi a llawer mwy er mwyn casglu arian ar
gyfer elusennau lleol.

Yn ôl Craig, y rheswm mae’n gwirfoddoli ydi, “Rwy’n teimlo
yn dda gan fy mod yn helpu eraill.” Ers mis Ionawr mae
Craig wedi casglu 6,677 o bacedi bisgedi gwag sydd wedi
cynhyrchu incwm o £66.00 i elusen leol. Cychwyn nodd
Craig gasglu pacedi bisgedi gwag yn Ebrill 2015 a hyd yma
mae wedi casglu 16,924 sydd wedi creu incwm o dros
£160.00 i elusennau lleol.

Dymunai Craig ddiolch yn fawr iawn i’r busnesau canlynol
am ei gefnogi gyda’r cynllun:

Y Not Drop In (Bermo)
Popty Dref (Dolgellau)
Y Sospan (Dolgellau)
Boots The Chemist (Dolgellau)
T. H. Roberts (Dolgellau)

A hefyd nifer fawr o unigolion yn yr ardal.

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn cofrestru i gasglu
pacedi bisgedi gwag (neu eitemau eraill) ar gyfer elusen yn
eich ardal, ewch i
www.terracycle.co.uk am fwy o wybodaeth.

Mae’r gwerth cymdeithasol sydd yn cael ei greu gan Craig
yn anhygoel. Trwy ailgylchu mae Craig yn helpu’r
amgylchedd ac yn defnyddio’r arian er budd elusennau
lleol. 

Ailgylchu yn creu incwm i elusennau lleol
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Mali D’Arcy
50 awr 

Clwb Nofio
Bangor

Victoria Louise
Roberts
50, 100 a 200 awr 
Gisda

Abbie
Thomas
100 awr 
Gwynjim

Catrin Barnes
50 awr 
Clwb Nofio
Bangor

Shona ab Iorwerth
50, 100 a 200 awr
Ysgol Glan y Môr
Pwllheli,
Coleg Meirion
Dwyfor Pwllheli
a Gisda

Iolo Owen
50 a 100 awr 

Clwb Ieuenctid
Derwen
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Cynllun Gwirfoddoli Gwynedd
Cafodd ‘Cynllun Gwirfoddoli Gwynedd’ ei greu i gydnabod yr ymdrech ac oriau gwirfoddol mae unigolion yn ei wneud yn ein

cymunedau. Mae’r cynllun yma ar gael i unrhyw berson sy’n gwirfoddoli yng Ngwynedd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch
gyda Carwyn ym Mantell Gwynedd. 

Dyma rai o wirfoddolwyr sydd wedi derbyn eu tystysgrifau yn ddiweddar

Aaron Pleming
500 awr

Haf Williams
50 awr

Dawn Williams
50 a 100 awr
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DEAFBLIND CYMRU

Mae Deafblind Cymru yn elusen genedlaethol sy’n
cefnogi pobl sydd â nam ar eu golwg a’u clyw.

Mae Deafblind yn gallu cynnig help drwy:

• Ateb cwestiynau am nam ar olwg neu glyw.

• Darparu arbenigedd, gwybodaeth a chyngor.

• Sut i wneud y mwyaf o dechnoleg?

• Galluogi rhyngweithio cymdeithasol a chwmnïaeth.

• Cefnogi hawliau trwy waith achos ac eiriolaeth.

• Darparu gofal a chymorth yn y cartref.

• A Llawer mwy …

Am fwy o wybodaeth ffoniwch
800 132320 / 07950 008870
info@deafblind.org.uk
www.deafblind.org.uk

HYFFORDDIANT
YMWYBYDDIAETH O EPILEPSI

Mae Epilepsi Action Cymru yn cynnig hyfforddiant
cynhwysfawr sydd yn ymdrin â’r canlynol:

• Beth yw epilepsi?
• Ffitiau a mathau o ffitiau
• Diagnosis a thriniaeth epilepsi
• Beth i’w wneud os ydych yn gweld ffit?
• Cymorth cyntaf i ffitiau
• Byw gydag epilepsi.

Mae’r hyfforddiant ar gyfer mudiadau, sefydliadau a
grwpiau sydd am ddysgu mwy am epilepsi.
Am fwy o wybodaeth ffoniwch
0113 210 8800 neu e-bost
awareness@epilepsy.org.uk
https://www.epilepsy.org.uk/

Er gwaethaf y tywydd garw,
fe ddaeth nifer dda draw ac
roedd mwy na’ 40 o
stondinau yn cynnig
gwybodaeth a chyngor ar
bynciau amrywiol. 

Croesawodd Llewelyn Evans
sef Cadeirydd Cynghrair
Cyflyrau Iechyd Tymor Hir
De Gwynedd pawb yno ac
agorwyd y digwyddiad yn
swyddogol gan Liz Saville
Roberts (AS).

Diolch i bawb am eu
cefnogaeth i sicrhau
llwyddiant y digwyddiad yma
eto eleni.

Digwyddiad
Iechyd Da 2018
Cynhaliwyd Digwyddiad Iechyd Da
yn y Ganolfan Hamdden yn Nolgellau
ar Hydref y 12fed.
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CYNLLUN PRESGRIPSIWN CYMDEITHASOL

CYNLLUN CODI YMWYBYDDIAETH
AM AWTISTIAETH

Esiamplau o waith Swyddog Cyswllt Cymunedol Arfon 

Enghraifft 1
Person ifanc wedi gwahanu oddi wrth ei bartner a’i blentyn,
yn aros am driniaeth ysbyty ac yn byw yn ei gar.
Roedd yr ymyriadau’n cynnwys y canlynol:
• Cymorth, atgyfeiriadau a chyngor ar sut i gysylltu gyda
phobl a’r sefydliadau priodol i helpu gyda’i amgylchiadau

• Banc Bwyd
• Cyfeirio at sefydliadau all ei helpu i gynllunio ar gyfer y
dyfodol

• Cymorth i chwilio am waith

Canlyniad yr ymyrraeth – Nid yw bellach yn ddigartref.
Mae wedi derbyn y cymorth priodol i fynd i’r afael â’i
anghenion unigol ac mae’n gallu ymdopi’n well â’i sefyllfa.

Enghraifft 2
Gwryw wedi’i ddiswyddo’n ddiweddar ac yn teimlo’n
ddiwerth, teimlo yn unig ac ynysig ac yn isel ei ysbryd.

Roedd yr ymyriadau’n cynnwys y canlynol:

• Cyfeirio at y Ganolfan Gwirfoddoli am gyngor ar
gyfleoedd i wirfoddoli

• Cyfeirio a’i gefnogi i fynychu grwpiau lleol i ddiwallu ei
anghenion a’i ddiddordebau

• Cyfleoedd hyfforddiant TG (Technoleg Gwybodaeth)
• Grwpiau cerdded

Canlyniad yr ymyrraeth – Mae wedi cofrestru ar gyfer
hyfforddiant TG, yn mynychu grwpiau newydd ac wedi
dechrau gwirfoddoli. Mae bellach yn teimlo bod ganddo
bwrpas i’w fywyd.

Enghraifft 3
Gofalu am ei mham ac yn teimlo ei bod wedi’i llethu â’r
cyfrifoldeb

Roedd yr ymyriadau’n cynnwys y canlynol:

• Cyfeirio at wasanaeth Cynnal Gofalwyr

• Cyflwyno gwybodaeth am y Gymdeithas Alzheimer’s

• Cyfeirio ymlaen at grwpiau a gweithgareddau i ofalwyr a
phobl sy’n byw gyda Dementia 

• Gwybodaeth ac arweiniad ar Brotocol Herbert (Diogel a
Canfuwyd)

• Llyfrau presgripsiwn, llyfrau sain ac e-lyfrau

• Cymhorthion byw dyddiol a Teleofal

• Gofal seibiant

Canlyniad yr ymyrraeth – Mae’r gofalwr yn mynychu
grwpiau’n rheolaidd ac yn teimlo fod ganddi gefnogaeth
oherwydd gwell dealltwriaeth o effeithiau Dementia. Maent
yn gallu ymdopi’n well gyda’u sefyllfa drwy gynllunio ac
mewn rheolaeth o’u bywydau i sicrhau dyfodol diogel a
chyflawn.

Mewn Partneriaeth gydag ystod eang o sefydliadau mae
Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (GAI) Gogledd Cymru
yn darparu cefnogaeth i deuluoedd a gofalwyr y rhai sy’n
Awtistig. Penodwyd Mair Richards, gan Mantell Gwynedd i
hybu ymwybyddiaeth am Awtistiaeth yn y Trydydd Sector.

Bydd Mair yn trefnu hyfforddiant yn rhad ac am ddim ar
gyfer aelodau staff a/neu aelodau Bwrdd mudiadau yn y
Trydydd Sector. Cynnigir grant, hyd at £1,000 i fudiadau,
i’w galluogi i wneud eu lleoliad yn fwy cyfeillgar i unigolion
sydd yn byw gydag Awtistiaeth. Darperir hyfforddiant i
fudiadau i’w cefnogi i gynnig cyfleoedd gwirfoddoli i
unigolion sy’n byw gyda’r cyflwr. Mae hyfforddiant wedi ei
drefnu ar gyfer 22ain a 29ain o Ionawr 2019.

Bydd Uned Symudol Mantell Gwynedd yn ymweld â nifer

o leoliadau yng Ngwynedd er mwyn hybu gwell
dealltwriaeth o Awtistiaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddiant neu am
fwy o wybodaeth, cysylltwch â Mair Richards drwy e-bost:
mair.richards@mantellgwynedd.com
neu drwy ffonio 01286 672626.
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Cynhaliwyd ein cyfarfod diwethaf
ym Mhrifysgol Bangor ar y 18fed o
Hydref. Mae’r aelodaeth yn parhau
i gynyddu ac roedd yr ystafell yn
llawn. Cafwyd cyflwyniad gan Dr
Christala Sophocleous, WISERD,
Prifysgol Caerdydd oedd yn trafod
fframwaith gwerth cymdeithasol y
mae hi’n ei ddatblygu. Cafwyd
hefyd cyflwyniad gan Eira Winrow,
Prifysgol Bangor oedd yn trafod
canlyniadau adroddiad Adenillion
Cymdeithasol ar fuddsoddiadau
prosiect Sistema Cymru – Codi’r
To. Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei
gynnal ar yr 17eg o Ionawr 2019 –
lleoliad i’w gadarnhau. 

Mae’r prosiect cyffrous yma wedi ei ariannu
gan Gronfa’r Loteri Fawr am dair blynedd.
Rydym bellach yn ail flwyddyn y prosiect lle
rydym yn cefnogi mudiadau ar draws
Gogledd Cymru mewn partneriaeth gyda’r
Chwe Chyngor Gwirfoddol Sirol. Yn ystod
mis Hydref cynhaliwyd hyfforddiant dau
ddiwrnod ar gyfer staff ac ymddiriedolwyr y
mudiadau yma, gyda sesiynau ym Mangor,
Llanrwst a Wrecsam. Roedd hyn yn gyfle
iddynt fabwysiadu’r sgiliau i fesur gwerth a
hefyd yn gyfle i drafod pa wybodaeth sydd
yn bwysig i’r ymddiriedolwyr i wneud
penderfyniadau i gynyddu’r gwerth
cymdeithasol. Cafwyd adborth da, a dyma
ychydig o’r sylwadau:

“Cwrs arbennig iawn”

“Wedi mwynhau’r hyfforddiant yn fawr iawn”

“Hyfforddiant gwych – yn help i symleiddio
beth rydym yn ei fesur ar hyn o bryd a sut
gall hyn gefnogi ein gwaith.” 

PROSIECT MESUR A RHEOLI GWERTH
CYMDEITHASOL GOGLEDD CYMRU

RHWYDWAITH GWERTH CYMDEITHASOL
GOGLEDD CYMRU
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Cronfa
Grantiau
Clybiau
Bwyta Cymdeithasol RVS
Mae Royal Voluntary Service yn darparu atebion
ymarferol i helpu pobl hªn i fyw bywydau gwell, sy’n
caniatáu iddynt deimlo’n fwy diogel, yn hapusach, yn
fwy gwerthfawr, yn llai unig ac ynysig.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: 
Laurence Quirk – Rheolwr Prosiect,
Clybiau Bwyta Cymdeithasol

e-bost: diningclubs@royalvoluntaryservice.org.uk 

ffôn symudol: 07500 993 03

Bwyd, Tyfu a Lleihau Gwastraff yng Ngwynedd.
Oes gan eich grfip syniadau newydd ar sut i gynyddu defnydd o gynnyrch lleol?

O brynu hadau, i goginio bwydydd newydd, i ddefnyddio cynnyrch mewn modd
llai gwastraffus…

Mae grant o hyd at £200 ar gael.

Y dyddiad cau nesaf yw 28ain Chwefror 2019.
Gwybodaeth bellach ar gael gan Frances: francesvoelcker@gmail.com, neu
Einir: einsoar@tiscali.co.uk  07508016291
ac Eifiona: eifiona.thomaslane@bangor.ac.uk  01248 383233.

Cynllun Cymunedau
y Dreth Tirlenwi 
Mae grantiau rhwng £5,000 a £50,000 ar gael i
brosiectau sy’n cyd-fynd â meini prawf y cynllun.
Bydd hefyd un prosiect mwy, o arwyddocâd
cenedlaethol, yn cael ei ariannu bob blwyddyn. Bydd
modd ymgeisio am y prosiect mwy yn fuan.

Mae rhagor o wybodaeth, ynghyd â map i weld a yw
eich grfip yn gymwys i ymgeisio, ar gael ar wefan
www.wcva.org.uk a dilyn y linc
/funding/landfill-disposals-tax-communities-
scheme?seq.lang=cy-GB

Croesawir ceisiadau o bob sector.

Cronfa Cefn Gwlad
Ymddiriedolaeth
y Tywysog 
Bydd grantiau hyd at £50,000 ar gael o fis Ionawr
2019 i fudiadau sy’n cymryd rhan mewn
gweithgarwch sy’n cael effaith bositif hirdymor ar
gymunedau gwledig drwy gynorthwyo pobl sy’n byw
ac yn gweithio yng nghefn gwlad.

Am fwy o wybodaeth:

http://www.princescountrysidefund.org.uk

Grantiau Agored
y Ragdoll Foundation 
Mae’r cynllun grant hwn yn agored i fudiadau sy’n
gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n defnyddio’r
celfyddydau a’r cyfryngau creadigol.

Mae modd ymgeisio unrhyw bryd. Am fwy o
wybodaeth:

http://www.ragdollfoundation.org.uk/port
folio/grant-giving

Grantiau bach

ar gael gan

Gegin y

Gymuned
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I gofrestru eich dymuniad i fynychu hyfforddiant,
cysylltwch ag Ellen ar 01341 422575 neu

ellen@mantellgwynedd.com
Neu os hoffech drafod anghenion hyfforddiant eich

mudiad cysylltwch â Carys Williams
ar 01286 672626 neu

carys@mantellgwynedd.com

Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt, DOLGELLAU LL40 1SB

Cofiwch fod Uned Symudol
Mantell Gwynedd ar gael i’w
llogi am bris rhesymol iawn

COSTAU LLOGI’R UNED

Aelodau o Mantell Gwynedd:
£130 y diwrnod

(a phob diwrnod dilynol am hanner y pris). 

Defnyddwyr eraill:
£150 y diwrnod

(a phob diwrnod dilynol am hanner y pris).

Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod telerau
arbennig e.e. defnyddio’r cerbyd yn rheolaidd
am gyfnod penodol (gallwn ddod i drefniadau

rhesymol iawn).

Cysylltwch drwy e-bostio:
ymholiadau@mantellgwynedd.com

Ffonio: 01286 672 626
Neu trwy ein gwefan: www.mantellgwynedd.com

Hyfforddiant
WCVA

Hyfforddiant Diogelwch Bwyd
Lefel 2 Mewn Arlwyo

Hyfforddiant
Cymorth Cyntaf Brys

Dyddiad: 21-02-2019
Lleoliad:  Neuadd Goffa, Penygroes

Dyddiad: 27-02-2019
Lleoliad: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth

Ymwelwch â’r wefan i gael gwybodaeth
am yr hyfforddiant diweddaraf

www.wcva.org.uk

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Ceren Williams, Mantell Gwynedd

01286 672 626
ymholiadau@mantellgwynedd.com

www.mantellgwynedd.com

HYFFORDDIANT
DIGWYDDIADAU
MANTELL GWYNEDD

Ystafelloedd
Ar Osod

23-25 Y Bont Bridd CAERNARFON
Gwynedd LL55 1AB

Ymgysylltu Arlein
Dyddiad: 05-02-2019

Lleoliad: WCVA Rhyl LL18 3EB

Sicrhau bod eich cais yn dal y llygad
Dyddiad: 07-03-2019

Lleoliad: CAIS Bae Colwyn LL29 8BP

Datblygu Perthynas Corfforaethol
Dyddiad: 12-02-2019

Lleoliad: Hwb Wrecsam, LL11 1AT
https://www.thefsi.org/services/training/


