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Cylch 10: Y rheini sydd wedi derbyn grant Cymru ac Affrica 

Mudiad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Grant a 
ddyfarnwyd 

Giakonda Solar 
Schools 

Dysgu 
Gydol Oes  Zambia 

Bydd y prosiect ‘Learning to Learn’ yn 
uwchsgilio ac yn cynnig sesiynau 
mentora i athrawon mewn ysgolion 
gwledig yn Zambia gyda’r nod cyffredin 
o ysgogi, annog a chodi dyheadau 
hirdymor disgyblion, yn enwedig 
merched. Bwriedir ef fel prosiect peilot 
i’w cyflwyno’n ehangach ar ôl iddo gael 
ei fireinio. 

£7,500.00 

Teams4U Iechyd Uganda Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i 
ddarparu mynediad dibynadwy at ddŵr £200,000.00 
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trwy biben i mewn i wardiau a labordai 
ar draws wyth darparwr gofal iechyd 
critigol, sydd wedi’u lleoli mewn modd 
strategol i reoli argyfwng COVID-19. Yn 
ogystal, bydd cyllid yn cael ei 
ddefnyddio i gynorthwyo 10 ysgol i 
gyflwyno addysg iechyd ar atgynhyrchu 
a mislif. 

ResponsABLE 
assistance 

Bywoliaeth 
Gynaliadwy  Kenya 

Cynorthwyo ein partner yn Kenya, ‘The 
Kibwezi Disabled Peoples Organisation’ 
i hyfforddi’r tri grŵp ‘Fursa’ a’u 
haelodau ymhellach a rhoi adnoddau 
iddynt. 
Nod hyn yw galluogi’r grwpiau o bobl 
anabl a’u teuluoedd i gyfathrebu a 
gweithredu’n ddiogel ac yn fwy 
effeithiol, gan ddefnyddio ynni’r haul a 
thechnoleg sydd ar gael. 

£14,400.00 

HIV 
Lesotho/Penederyn 
Mission 

Dysgu 
Gydol Oes Lesotho 

Datblygu ac ehangu cyfleusterau ac 
athrawon cyfrifiadura ar gyfer ysgolion 
a lleoliadau pentref yn ardal wledig 
Lesotho. Ar ôl trwsio adeilad 
gwyddoniaeth ysgol uwchradd nad 
oedd yn cael ei ddefnyddio mwyaf a’i 
droi’n ystafell ddosbarth gyfrifiaduron, 
bydd hyfforddiant a mentora yn cael eu 
cyflwyno o’r lleoliad hwn i wahanol 
ysgolion a grwpiau cymunedol lleol. 
Bydd disgyblion Basotho yn cael eu 

£7,000.00 
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cysylltu ag Ysgol Godre’r Berwyn (Bala, 
Gwynedd) a Chlybiau Ffermwyr Ifanc. 

Elusen Iechyd Bae 
Abertawe  Iechyd Liberia 

Cefnogi hyfforddiant mewn dadebru 
newyddenedigol gan ddefnyddio’r 
fframwaith “helpu babanod i anadlu” a 
gymeradwywyd gan Sefydliad Iechyd y 
Byd (WHO). 
Cael gafael ar gyflenwadau a 
meddyginiaeth hanfodol ar gyfer lle 6 
gwely i fabanod newydd-anedig yn 
ysbyty ELWA. 
Mentora arweinwyr ysbyty lleol ar ofalu 
am fabanod newydd-anedig ac 
adnabod sepsis newyddenedigol. 

£14,790.00 

Dolen Cymru 
Wales Lesotho Link 

Dysgu 
Gydol Oes Lesotho 

Nod y prosiect hwn yw gwella gallu 
pobl ifanc i ymdrin â chanlyniadau 
COVID-19 ac adeiladu gwydnwch ar 
gyfer unrhyw argyfwng yn y dyfodol gan 
ddefnyddio adnoddau dysgu ymarferol i 
leihau bylchau mewn dysgu, cynnig 
cwnsela seico-gymdeithasol a 
chynorthwyo pobl i ddychwelyd neu 
aros mewn addysg, yn enwedig ar 
gyfnodau pontio.  

£50,194.88 

Blossom Africa Bywoliaeth 
Gynaliadwy Uganda 

Bydd y prosiect hwn yn cryfhau chwe 
grŵp Cynilo a Benthyg Pentref (VSAL) 
yn Bunambutye. Bydd pob grŵp yn cael 
hyfforddiant mewn sgiliau busnes (pob 
aelod) a sgiliau gwaith coed a gwaith 

£15,000 
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teiliwr (nifer bychan o aelodau). Bydd 
pob grŵp yn cael cyllid sbarduno i’w 
ddefnyddio fel cronfa gylchol i sefydlu 
busnesau bychain.  

SaltPeter Trust Iechyd Uganda 

Bydd y prosiect hwn yn darparu clinigau 
allgymorth torfol a fydd yn cynnig gofal 
uniongyrchol yn ardaloedd difreintiedig 
Soroti Uganda a chlinigau adolygu i 
ddilyn yng Nghanolfan Feddygol 
Babyddol Soroti. Bydd yn cryfhau 
cydberthnasau blaenorol â’r gymuned 
i’r eithaf ac yn adeiladu ar y gwersi a 
ddysgwyd o glinigau blaenorol a 
gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru. 

£15,000 

Mamau Affrica Iechyd Zambia 

Yn Zambia, caiff cleientiaid HIV positif 
sy’n derbyn cyffuriau gwrth-
retrofeirysol eu monitro’n rheolaidd, ac 
felly maen nhw’n fuddiolwyr hygyrch 
brechiad COVID-19. Byddwn ni’n rhoi 
gwell gofal COVID-19 i gleientiaid HIV 
positif, gydag ymyraethau mewn dwy 
dalaith: hybu iechyd mewn iaith 
gynhenid; hybiau oergell a thymheredd 
cyson ar gyfer y brechiad; hyfforddiant 
ar y brechiad i Weithwyr Gofal Iechyd 
sy’n cynnal cliniau cyffuriau gwrth-
retrofeirysol a COVID hir 

£190,013.95 

Shine Cymru Iechyd Nigeria Bydd y prosiect o fudd i o leiaf 250 o 
fabanod, plant a phobl ifanc â Spina £14,526 
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Bifida a Hydroceffalws, a’u teuluoedd, 
mewn tri rhanbarth o Nigeria (De-
orllewin; Gogledd-orllewin a De-de) i 
wella eu hiechyd a’u dyfodol drwy 
wella’r gwaith o ofalu am ymataliaeth 
a’i reoli. 

Give me hope 
Africa Wales 

Bywoliaeth 
Gynaliadwy   Uganda 

Bydd y prosiect hwn yn cynorthwyo 
pum grŵp Cynilo a Benthyg (VSAL) 
Pentref i gael hyfforddiant mewn 
llythrennedd ariannol a sgiliau busnes. 
Bydd pob grŵp yn cael cronfa gylchol a 
deuddeg mis o fentora i ddatblygu 
cyfleoedd busnes bach. Bydd y cyllid 
hwn hefyd yn ein galluogi i dalu ein 
Rheolwr Prosiect i oruchwylio’r 
prosiect.  

£5,211 

WellMama Bywoliaeth 
Gynaliadwy Zimbabwe 

Rydyn ni’n bwriadu rhoi defnydd, 
cyfarpar gwnïo a chyflenwadau i famau 
fel y gallant wneud bywoliaeth drwy 
greu a gwerthu eu cynnyrch. Rydyn ni 
hefyd eisiau rhoi’r hadau a’r offer iddyn 
nhw allu datblygu eu gerddi 
cymunedol. 

£10,000 

Bees for 
Development 

Dysgu 
Gydol Oes Ghana 

Bydd ein Prosiect ‘Buzz Club’ yn 
addysgu cenhedlaeth newydd o 
wenynwyr a hyrwyddwyr amgylcheddol. 
Mae athrawon a phlant mewn ysgolion 
sylfaenol yn gofalu am wenyn ac yn 
ennill arian drwy werthu mêl. Bydd y  

£12,046 
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‘Buzz Clubs’ yn Ghana a Chymru yn cael 
eu gefeillio er mwyn meithrin dysgu o’i 
gilydd a dinasyddiaeth fyd-eang. 

Teacher Aid Dysgu 
Gydol Oes Zambia 

Bydd y cyllid yn adeiladu llyfrgell ac yn 
ei llenwi ag adnoddau i’w defnyddio 
gan ddisgyblion, staff a chymuned Ysgol 
Gymunedol Nsobe, yn ardal wledig, 
anghysbell Zambia. Bydd llyfrgell yn 
rhoi mynediad cyfartal at wybodaeth 
gan alluogi’r myfyrwyr i astudio, gwella 
llythrennedd, dal i fyny ar ddysgu a 
gollwyd yn sgil Covid-19, gwaith 
ymchwil a hunan-ddysgu. 

£15,000 

Prifysgol Abertawe  Bywoliaeth 
Gynaliadwy Liberia 

I wella bywydau a bywoliaeth 
cymunedau gwledig anghysbell Liberia, 
mae cael mynediad gwell at 
farchnadoedd lleol, iechyd a 
chyfleusterau addysgol yn hanfodol. Er 
mwyn caniatáu i dacsis beic modur 
groesi afonydd, bydd y prosiect - ar y 
cyd â chymunedau lleol - yn adeiladu 
tair pont a elwir yn bontydd Da Vinci, 
sy’n fwy amgylcheddol gynaliadwy. 

£12,400.12 

Partneriaeth 
Iechyd 
Rhyngwladol Betsi 
Quthing 

Iechyd Lesotho 

Nod y prosiect yw rhoi’r sgiliau i 
weithwyr allweddol ac arweinwyr 
cymunedol adnabod pobl â thrallod a 
salwch meddwl, i’w cefnogi nhw a’u 
teuluoedd a’u hatgyfeirio yn ôl yr 
angen. Ei nod yw sicrhau bod y 

£66,063.00 
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gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl 
â salwch meddwl yn gweithio mewn 
harmoni ac yn cydsymud  

Cymorth 
Cristnogol  

Bywoliaeth 
Gynaliadwy 
Y Newid yn 
yr 
Hinsawdd 

Zimbabwe 

Bydd y prosiect Bywoliaeth Gynaliadwy 
dan arweiniad Menywod yn mynd ati’n 
uniongyrchol i gynyddu capasiti 10,500 
o fenywod sy’n ffermwyr tyddyn yn 
ardal Hwange, Zimbabwe, sydd wedi’u 
heffeithio’n economaidd gan COVID-19. 
Bydd y prosiect yn cryfhau eu 
gwydnwch ac yn datblygu eu 
bywoliaeth drwy strategaethau addasu 
ac adfer, gan hefyd gynyddu eu 
gwydnwch i effaith y newid yn yr 
hinsawdd. Bydd hefyd yn cynorthwyo 10 
cwmni cydweithredol (1,000 o fenywod 
sy’n ffermio) i ddatblygu 
arweinyddiaeth llawr gwlad ac 
adeiladu eu sgiliau eirioli er mwyn codi 
eu llais mewn prosesau penderfynu. 
Bydd y prosiect yn cyrraedd 40,000 o 
aelodau teulu’n anuniongyrchol. Bydd 
mesurau codi ymwybyddiaeth o COVID-
19 a’i liniaru hefyd yn cael eu hyrwyddo 
er mwyn cyrraedd y 40,000 o aelodau 
teulu hyn. 

£182,640.51 

    


