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Byddwn yn cynhyrchu Bwletin yn gyson yn ystod y cyfnod  COVID-19 er 

mwyn eich cadw yn y pictiwr am be sydd yn mynd ymlaen, pa 

wasanaethau sydd ar gael a sut y gallwn eich helpu. 

Mae Mantell Gwynedd yn cefnogi grwpiau cymunedol a gwirfoddol,  
yn hyrwyddo a chydlynu gwirfoddoli yng Ngwynedd ac yn llais cryf i’r  

Trydydd Sector yn y sir 

GWASANAETHAU MANTELL GWYNEDD  

 Mae gwasanaethau arferol 
Mantell Gwynedd ar gael yn 

ystod y cyfnod yma. Bydd staff yn 
parhau i weithio o gartref yn 

unol â chanllawiau Llywodraeth 
Cymru ond maent yn dal ar gael 
am gyngor ac arweiniad dros y 

ffôn, trwy ebost a thrwy 
gyfryngau rhithwir Microsoft 

Teams, Zoom a Skype. 
Defnyddiwch ein rhifau ffôn 
arferol a chyfeiriadau ebost 

arferol staff. 
Rhif Ffôn: 01286 672626 

Ymhob Bwletin rydym yn rhoi sylw i un 
grŵp sydd wedi derbyn grant gan 
Mantell Gwynedd. 
 

Cyfle MENTER Y PLU ydi hi yn y rhifyn 

hwn! 

 

 

 

 

Er gwaetha Covid-19, mae Menter y 

Plu ym mhentref Llanystumdwy wedi 

cael cyfnod prysur. I sicrhau bod 

brwdfrydedd y fenter yn parhau 

gwnaethpwyd cais i Gronfa Grant Covid

-19 Mantell Gwynedd i’w galluogi i 

brynu amser Zoom ar gyfer y cynllun i 

gadw’r gwirfoddolwyr a chyfranwyr 

mewn cyswllt â’i gilydd dros gyfnod 

anodd iawn. Yn ogystal, derbyniodd y 

fenter grant GwirVol drwy Ganolfan 

Gwirfoddoli Mantell Gwynedd i redeg 

cynllun llogi beics yn y pentref. 

Ar ddiwedd Medi bu’r fenter yn ffodus 

i gael cefnogaeth trwy raglen ‘Prosiect 

Pum Mil’ S4C i ddatblygu gofod y tu 

allan i’r dafarn. Mae’r llun yn dangos 

rhai fu’n gwirfoddoli i greu’r adnodd 

newydd.  

 

 

 

Mae’n bleser gan Bartneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian gyhoeddi y bydd 

cronfa grantiau un tro ar gael i gynorthwyo cymunedau ar hyd y 

rheilffordd.  Gweinyddir y cynllun gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 

Powys (PAVO), ac fe’i darperir mewn partneriaeth gyda Chymdeithas 

Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO), Mantell Gwynedd, RCC Swydd 

Amwythig a PAVO. 

Gall pob sefydliad wneud cais am uchafswm o £500 yr un. 

Gall unrhyw sefydliad cymunedol, elusen, CIC neu grŵp sy’n meddu ar 
gyfrif banc ac sydd wedi’u lleoli o fewn 10 milltir/16 cilomedr i un o 
Orsafoedd Rheilffyrdd y Cambrian wneud cais.  Os nad yw’r sefydliad wedi’i 
leoli o fewn yr ardal hon, ond mae’n gallu dangos y bydd y grant yn 
cynorthwyo cymuned sydd wedi’i lleoli yn yr ardal hon, bydd hynny’n 
dderbyniol. 
Am fwy o wybodaeth a pecyn cais cysylltwch â 
carys@mantellgwynedd.com. Dyddiad cau 29ain Ionawr 2021 

COFIWCH!! Mae gan Mantell 
Gwynedd dal arian grant ar gael i 
grwpiau. Hyd at £1,000 i grwpiau 
cymunedol i gynnal 
gweithgareddau a hyd at £5,000 i 
grwpiau gynnal gweithgareddau 
chwarae i blant a phobl ifanc neu 
deuluoedd. 
Cysylltwch efo Carys neu Arwen yn 
Mantell Gwynedd am ffurflen gais. 
  
Carys@mantellgwynedd.com 

Arwen@mantellgwynedd.com 
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Mae CAIS yn gallu helpu pobl sy’n wynebu anawsterau yn eu 
bywydau fel bod yn gaeth i alcohol a sylweddau, problemau 
iechyd meddwl, materion yn ymwneud â datblygiad personol a 
chyflogaeth, yn ogystal â chynnig cymorth a gwybodaeth i’w 
teuluoedd a’u ffrindiau. 
Mae CAIS yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau gan 

gynnwys triniaeth ac adferiad, cynghori, mentora cyfoedion, cefnogi pobl yn eu cartrefi, cynorthwyo pobl i 
ddychwelyd i’r gwaith neu addysg, gwaith grŵp ynghyd â chynnig ymyriadau eraill. Darperir hefyd ystod eang o 
gyrsiau hyfforddi a chymorth i gyflogwyr.  
Mae’n bosib hunan gyfeirio at wasanaethau CAIS drwy fynd ar eu gwefan https://www.cais.co.uk/about/ neu  
ffonio - 0345 06 121 12 
 
 
 
Gofal mewn Galar Gogledd Cymru/CRUSE 
 
Dalier sylw – oherwydd pandemig COVID-19 nid yw’n bosib i Cruse roi 
cefnogaeth wyneb i wyneb ar hyn o bryd.  Bydd unrhyw gyfeiriadau 
newydd yn cael cynnig cefnogaeth dros y ffôn neu ar Zoom.  Bydd y 
sefyllfa yma yn cael ei hadolygu yn unol ag arweiniad gan Senedd Cymru.  
Mae Cruse yn gallu cynnig cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan fydd rhywun mewn 
galar yn dilyn profedigaeth.   
 
Am fwy o wybodaeth:  01492 536677 e-bost northwales@cruse.org.uk neu https://www.cruse.org.uk/get-help/
local-services/wales/north-wales/gofal-mewn-galar-gogledd-cymru 
I dderbyn cefnogaeth brys, ffoniwch linell gymorth genedlaethol Cruse ar (0808 808 1677 (Saesneg).  Mae'r llinell 
gymorth yn agored o ddydd Llun - Gwener 9.30yb-5yp (heblaw am wyliau banc) gydag oriau estynedig o hyd at 8yh 
ar ddyddiau Mawrth, Mercher ac Iau. 
 
 
 
 
 
 
 
Yn cynnig cyngor a chymorth ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 
Os ydych chi, aelod o’r teulu neu ffrind, neu unrhyw un arall rydych chi’n poeni amdanynt wedi dioddef 
camdriniaeth ddomestig neu drais rhywiol, gallwch gysylltu â llinell gymorth Byw Heb Ofn 24 awr y dydd, 7 diwrnod 
yr wythnos, i gael cyngor a chymorth neu drafod eich opsiynau.  
Cysylltwch â chynghorwyr Byw Heb Ofn am ddim ar y ffôn, drwy sgwrsio ar-lein, neu drwy anfon neges destun neu e
-bost.  Mae pob sgwrs â staff Byw Heb Ofn yn gyfrinachol ac yn cael eu cynnal gan staff sy'n brofiadol iawn ac wedi 
eu hyfforddi’n llawn. 

Ffoniwch: 0808 80 10 800  Testun: 07860077333 neu gwybodaeth@llinellgymorthbywhebofn.cymru 
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Wrth i ni ddod at ddiwedd 2020, sydd wedi bod yn flwyddyn ryfedd iawn i bob un 

ohonom, mae Mantell Gwynedd yn dymuno diolch i’r holl fudiadau trydydd sector 

ac i’r fyddin o wirfoddolwyr sydd wedi bod mor weithgar ac ymroddgar eleni. 

Byddai Gwynedd yn sir dlawd iawn heboch chi.  

Diolch diffuant  i bob un wan jac ohonoch!  

Pob bendith i bob un ohonoch  ar gyfer 2021. 

Gall unigolion ar draws Cymru gael mynediad at gwrs 
therapi ar-lein 12 wythnos Silver Cloud heb orfod gweld 
eu Meddyg Teulu.  
Mae’r cynllun uchod yn cael ei weithredu mewn 
partneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr a Chanolfan Lles Tan y Maen ar gyfer 
unigolion 16 oed a hŷn sy’n byw gyda lefel isel i 
gymedrol o iselder, pryder neu straen.   
 
Am fwy o wybodaeth am y cynllun uchod ewch ar 
https://bipbc.gig.cymru/cyngor-iechyd/silvercloud-
therapi-ar-lein-am-ddim/ 
Am wybodaeth am holl wasanaethau Canolfan Lles Tan 

y Maen, ewch ar eu gwefan https://www.tanymaen.org.uk/online-support-and-sessions 
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