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

mwyn eich cadw yn y pictiwr am beth sy’n 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  

CRONFA GRANTIAU BYCHAIN MANTELL GWYNEDD 

Yn dilyn llwyddiant Cronfa Grantiau Bychan Covid-19 yn ystod 2020 

mae Llywodraeth Cymru yn ariannu cronfa trydydd sector arall ar 

gyfer Cymru. 

Bydd Mantell Gwynedd yn gweinyddu Cronfa Grantiau Bychain 

arall o Ebrill 1af 2021 i’ch helpu i gario’n mlaen neu ail gychwyn 

gyda’ch gweithgareddau cymunedol yn dilyn cyfnod Covid-19. Gallwn hefyd 

ariannu gweithgareddau newydd.  

Os ydych yn chwilio am grant o rhwng £100 a £1,000 cysylltwch efo ni am sgwrs 

anffurfiol, ffurflen gais syml a phenderfyniad sydyn. 

carys@mantellgwynedd.com 

arwen@mantellgwynedd.com 

Gwybodaeth 

Ddefnyddiol  

Mae gan y mudiad 
Grants Online 
wybodaeth gyfredol 
am grantiau sydd ar 
gael i fudiadau. Y linc 
i’w gwefan yw: 
https://
www.grantsonline.o
rg.uk/
coronavirus.html 

Linc defnyddiol - 
https://wcva.cymru/
funding/landfill-
disposals-tax-
communities-scheme/ 

Cylch Meithrin Mynydd Llandygai yn llwyddo i gael grant Mantell Gwynedd 

 

Yn dilyn cais grant llwyddiannus i Mantell Gwynedd mae Cylch Meithrin Mynydd Llandygai 

bellach yn symud ymlaen efo cynlluniau i ddatblygu man chwarae y tu allan. Bydd datblygu’r 

gofod y tu allan yn galluogi plant y Cylch i setlo’n ôl i weithgareddau gyda’i gilydd fydd yn 

cynnwys lloches tu allan, sied fechan i ddal adnoddau yn ogystal ag ardal ar gyfer garddio. 

Bydd y plant rŵan yn medru mwynhau treulio hanner eu hamser tu allan bob dydd a gallu 

dysgu sgiliau newydd yn yr ardd.  

 

Pob Lwc i Cylch Meithrin Mynydd Llandygai a 
gobeithio y byddwch yn mwynhau eich man chwarae 
newydd! 
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                                                           Cyfarfod Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru 

                                                      Dydd Llun, 19 Ebrill 2021 am 10.30 o’r gloch ar ZOOM 

Mae Empower – Be the Change o Wrecsam yn fenter gymdeithasol sy'n cyflwyno cyrsiau 

datblygiad personol a phroffesiynol ac yn grymuso pobl a thimau i adeiladu gwytnwch 

meddyliol positif, gwireddu eu hunan-werth yn llawn a chyflawni eu potensial!  

Yn dilyn cynnal arolwg Gwerth Cymdeithasol gan Social Value Cymru, mae’r mudiad bellach yn defnyddio 

canfyddiadau’r Adroddiad Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (Social Return on Investment) a’r Adnodd i 

reoli a chynllunio’u gwaith. 

Ymunwch â ni yng nghyfarfod nesaf y Rhwydwaith i glywed am y datblygiadau cyffrous yma ac i ddysgu sut 

y gall eich mudiad chi elwa o’u profiadau. 

Gallwch gofrestru drwy’r ddolen isod: 

https://www.eventbrite.co.uk/e/rhwydwaith-gwerth-cymdeithasol-gogledd-cymrun-w-social-value-network-

tickets-146903830311 

Neu cysylltwch â Mathew neu Gareth: 

Mathew.lewis@mantellgwynedd.com  

Gareth.james@mantellgwynedd.com 

Mae gwerth cymdeithasol yn fodd i ni ddeall gwerth y newid ym mywydau bobl. 

 

 

 

 

Sut mae eich mudiad chi yn mesur ei werth? 

Ydych chi erioed wedi meddwl am fesur gwerth cymdeithasol eich mudiad? 

Hoffech chi fedru dangos i arianwyr beth yw gwir werth y gwasanaeth yr ydych yn ei 

ddarparu?  

Hoffech chi fedru buddsoddi mwy yn y pethau sydd yn gwneud gwir wahaniaeth? 

Mae Social Value Cymru yn rhan o Mantell Gwynedd. Mae gennym dîm o arbenigwyr sydd wedi 

cymhwyso i lefel uchel i ymgymryd â’r gwaith o fesur gwerth cymdeithasol.  

Gallwn ddarparu gwasanaeth wedi’i deilwra ar eich cyfer i’ch helpu i fesur gwerth cymdeithasol.  

Cysylltwch efo ni am fwy o fanylion: 

bethan@mantellgwynedd.com 

mathew@mantellgwynedd.com 

 

gareth@mantellgwynedd.com 
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Am gopïau o 

daflenni 

mewn 

ieithoedd 

eraill ewch i: 

https://

bame.wales/

Resources/ 

Gwasanaeth Eiriolaeth Gwynedd ac Ynys Môn 
Yng Ngwynedd ac Ynys Môn darperir gwasanaeth Eiriolaeth Broffesiynol  
Annibynnol, neu EBA (IPA yn Saesneg). Mae’r gwasanaeth hwn yn rhan o’r 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). 
Gyda phwy y gallant weithio? 

 pobl hŷn 

 pobl anabl 

 gofalwyr 

 pobl efo problemau iechyd meddwl sy’n byw yn y gymuned 

 pobl efo salwch tymor hir 

 pobl efo anhawster dysgu 

 pobl sydd yn methu cyfarwyddo Eiriolwr drostyn nhw eu hunain 

 pobl sydd yn fregus am resymau eraill 

 rhieni sy’n ymwneud â Gwasanaethau Plant a Theuluoedd 
 
 
Gall y gwasanaeth hwn weithio gydag unrhyw oedolyn sydd ag 
anghenion gofal cymdeithasol p’un ai yw’r anghenion hynny’n 
cael eu diwallu ai peidio.  
Am fwy o wybodaeth ewch ar eu gwefan https://nwaaa.wales/
cy/prosiect-gwynedd/  
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