
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cylch 7: Y rheini sydd wedi derbyn grant  

Mudiad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r prosiect Grant a 
ddyfarnwyd 

Bees for 
Development  
 

Bywoliaeth 
gynaliadwy  
 

Ethiopia 
Ghana 
Uganda 
 

Mae COVID-19 yn Affrica yn achosi i bobl o ddinasoedd 
ddod yn ddi-waith a dychwelyd i ardaloedd gwledig, gan 
greu ymchwydd yn y galw am ein gwasanaethau hyfforddi. 
Mae gennym ni angen taer am y platfform ar-lein hwn fel y 
gallwn ni a’n partneriaid yn Affrica ddatblygu a mynd ati’n 
effeithiol i gynnig mwy o lawer o hyfforddiant o ansawdd 
uchel ar gadw gwenyn. 

£13,944.40 
 

Breathe 
Creative 

Dysgu gydol 
oes  
 

Kenya Bydd cymorth cyllid ‘Make It Happen’ yn cael ei 
ddefnyddio i brynu a dosbarthu eitemau bwyd sylfaenol, 
sebon a diheintyddion yn ystod pandemig Covid-19 er 
mwyn cynorthwyo gwragedd gweddw a merched Maasai 
ger Narok, Kenya, i fynd i’r afael â’r prinder eithafol o fwyd 
o ganlyniad i gau marchnadoedd da byw lleol. 

£3,167.40 
 

CEMPOP-
Caerdydd  

Iechyd 
 

Uganda 
 

Gwnaeth Prosiect Buyonjo ddechrau adeiladu a defnyddio 
54 o orsafoedd diheintio dwylo yn rhanbarth Budaka, 

£14,986.00 
 



 Uganda, fel ymateb dan arweiniad y gymuned i COVID-19. 
Mae angen cyllid ar frys er mwyn parhau i gynhyrchu hylif 
diheintio yn lleol, i ehangu’r rhwydwaith o orsafoedd y 
gellir eu defnyddio am ddim ac i hybu rôl hylendid dwylo 
mewn rheoli’r haint. 

ChallengeAid Iechyd 
 

Kenya Uwchraddio gorsafoedd glanweithdra a golchi mewn 24 o 
ysgolion gobaith yn Kenya. 

£16,582.95 

Chomuzangari 
Women’s 
Cooperative 

Bywoliaeth 
Gynaliadwy  
 

Zimbabwe 
 

Byddwn ni’n rhoi cyfrifiaduron a mynediad i’r rhyngrwyd i’n 
partner, Hope Foundation, a’r gymuned ym mhentref  
Chomuzangari. Bydd hyn yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu 
ein gwaith â phartneriaid ac yn rhoi mynediad i’r 
rhyngrwyd i fenywod a phobl ifanc lleol. Byddwn yn 
cefnogi’r ymdrech i atal Covid drwy ddarparu cyfarpar 
diogelu personol, deunyddiau glanweithdra a gwybodaeth. 

£12,660.00 

Dolen Cymru 
Dolen Gyswllt 
Cymru- 
Lesotho  

Iechyd 
 

Lesotho 
 

Bydd tîm o athrawon arweiniol yn creu adnoddau digidol i 
gefnogi rhaglen dal i fyny â llythrennedd i’w defnyddio y tu 
mewn a’r tu allan i’r ysgol. Bydd cymorth ysgol hefyd yn 
cael ei ddatblygu i gynorthwyo ag arferion GOLCHI 
newydd a chymorth lles i ddysgwyr unwaith y bydd hi’n 
ddiogel i agor ysgolion eto yn Lesotho. 

£14,996.90 

Giakonda 
Solar Schools  
 

Dysgu gydol 
oes  
 

Zambia 
 

Byddwn yn cynorthwyo 14 o ysgolion gwledig yn Zambia i 
agor yn ddiogel drwy ddarparu adnoddau iechyd a 
hylendid i ddiogelu pobl rhag dal COVID. Byddwn yn gosod 
band eang ar ffonau symudol er mwyn cefnogi gwaith o 
bell ein partneriaeth gyda nhw a galluogi mwy o 
hyfforddiant ar-lein i athrawon. 

£5,184.00 
 

Hands Around 
The World 
 

Bywoliaeth 
Gynaliadwy  
 

Zambia 
 

Mae angen cymorth brys ychwanegol ar ddau o’n 
prosiectau partner yn Zambia y flwyddyn hon – ysgol 
gymunedol fawr (Monze) a Chanolfan hyfforddiant 
galwedigaethol (Chisamba) – o ganlyniad i alwadau a 
heriau COVID-19. Bydd y cyllid hwn yn talu am gyfarpar 
diogelu personol hanfodol, gofynion bwyd brys, 
hyfforddiant staff a chostau cyfathrebu mawr ei angen. 

£5,678.85 
 

Hay2Timbuktu  Dysgu gydol 
oes ac Iechyd 
 

Mali Negeseuon radio er mwyn ailgysylltu â myfyrwyr, yn 
enwedig merched mewn ysgolion, er mwyn osgoi 
ymchwydd yn y gyfradd o blant sy’n gadael. Hyfforddiant i 

£8,131.00  



ferched a mamau er mwyn lliniaru a lleihau trais ar sail 
rhyw ac annog menywod a merched i arwain a chymryd 
rhan mewn cynlluniau a phenderfyniadau i ymateb i Covid 
19. Cyfarpar hanfodol i fenywod sy’n gweithio mewn 
CSCOMS (clinigau) er mwyn cynorthwyo menywod a 
merched i ailgysylltu â gwasanaethau.  

Hazina Iechyd 
 

Tanzania 
 

Galluogi a chryfhau capasiti’r Darparwyr Gofal Iechyd 
Sylfaenol i allu darparu gwasanaethau gofal iechyd 
meddwl hanfodol, gan gynnwys atal a diogelu pobl rhag 
dal COVID-19, ar gyfer unigolion â salwch meddwl yng 
nghymuned Zanzibar. 

£8,019.00 

Life for 
African 
Mothers  
 

Iechyd 
 

Liberia 
 

Lliniaru effaith Covid-19 ar dair cymuned slym ym 
Monrovia, Liberia, drwy ymgyrch wybodaeth a fydd yn 
hysbysu’r boblogaeth ar sut i amddiffyn eu hunain a’i 
gilydd; a thrwy gymryd camau i gynorthwyo 150 o’r 
menywod beichiog a mamau sy’n magu mwyaf agored i 
niwed gyda phecynnau hylendid a bwyd. 

£14,559.35 
 

Love 
Zimbabwe 

Dysgu gydol 
oes  
 

Zimbabwe Byddwn yn grymuso’r gymuned drwy wneud y rhyngrwyd 
yn hygyrch yn y pentref am y tro cyntaf. Byddwn yn gosod 
hwb rhyngrwyd yn y llyfrgell, yn adeiladu caban cyfathrebu 
heb ochrau, gosod trydan a llinell ffôn, darparu 
cyfrifiaduron i’w defnyddio gan y gymuned ac yn hyfforddi 
pobl leol ar sut i’w defnyddio. 

£14,680.00 
 

Mothers of 
Africa 

Iechyd a Dysgu 
gydol oes  
 

Zambia 
 

Yng nghymunedau gwledig Zambia, nid yw pobl yn credu 
bod COVID-19 yn bodoli ac mae gwrthwynebiad cryf dros 
gael brechiadau yn gyffredinol. Yn anochel, bydd hyn yn 
achosi afiachusrwydd sylweddol y gellid ei osgoi a llawer o 
farwolaethau. Bydd y cyllid hwn yn galluogi gwybodaeth 
iechyd dyngedfennol i gael ei rhoi i gymunedau ac yn 
ennyn pobl i newid eu hymddygiad drwy: Deall 
safbwyntiau derbynyddion; Cynhyrchu negeseuon 
gweledol wedi’u teilwra; Cysylltu â chymunedau. 

£6,940.00 

Niokolo 
Network  
 

Dysgu gydol 
oes  
 

Senegal 
 

Mae cynnydd cyflym yn yr achosion dyddiol o Covid-19 yn 
Senegal ar hyn o bryd. Bydd y prosiect hwn yn cyflwyno 
ymgyrch wybodaeth ledled y wlad gan ddefnyddio ffilmiau 
mewn ieithoedd lleol i stopio’r feirws rhag lledaenu. Ar yr 

£7,336.00 
 



un pryd, bydd amrediad o offer digidol yn cael eu 
defnyddio i fynd ati mewn modd sydd wedi’i dargedu mwy 
o fewn ein pentrefi partner i gyflwyno negeseuon iechyd 
cynaliadwy ac i addasu ein gweithgareddau addysgol 
parhaus i oes Covid-19. 

Elusen Iechyd 
Bae Abertawe 

Iechyd 
 

Liberia 
 

Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gael meddyginiaethau 
hanfodol a chyflenwadau maethol er mwyn cryfhau’r 
unedau bwydo cleifion mewnol ac allanol yn y 
bartneriaeth Rheoli Diffyg Maethiad Aciwt Integredig 
(IMAM) rhwng y Weinyddiaeth Iechyd ac ysbyty ELWA, 
Monrovia. Bydd cyllid hefyd yn cael ei ddefnyddio i roi 
hyfforddiant diweddaru i’r staff cysylltiedig. 

£14,950.00 
 

Treeflights Ltd 
 

Bywoliaeth 
Gynaliadwy  
 

Kenya 
 

Bydd y cyllid yn sefydlu Hwb Rhyngrwyd Cymunedol yn ein 
Canolfan Goedwig Gymunedol er mwyn galluogi pobl ifanc 
sydd wedi’u hallgau’n ddigidol i gysylltu â’r We i weld 
cyfleoedd addysgol a chyflogaeth, gwella cysylltedd y 
Ganolfan at ddibenion marchnata ac er mwyn hwyluso’r 
cyfathrebu rhwng canghennau Affrica a Chymru ein 
Cyswllt Carbon Cymunedol. 

£4,063.00 
 

Zimbabwe 
Newport 
Volunteering 
Association 

Iechyd a 
Dysgu gydol 
oes  
 

Zimbabwe 
 

Er cysondeb a chynaliadwyedd cam 1 grant Ymateb Brys i 
Covid-19 Llywodraeth Cymru. Bydd y grant yn cael ei 
ddefnyddio i brynu eitemau bwyd ar gyfer 10 cegin 
gymunedol, diheintyddion ar gyfer 18 o orsafoedd, 
cyfarpar diogelu personol i wirfoddolwyr a threuliau 
gwirfoddolwyr wrth geisio mynd i’r afael â 
chamwybodaeth am drosglwyddo’r feirws, ei atal a dulliau 
o’i drin. 

£7,800.00 
 

 


