
Rhifyn 71 • Rhagfyr 2015

Cynnwys
O Mantell 2
Newyddion 3
Teulu Ni 4
Canolfan Gwirfoddoli  5
Plant a Phobl Ifanc 6
Iechyd, Gofal Cymdeithasol 7
a Lles
Ffrindia’ 8
Cyfleoedd Ariannu 9
Digwyddiadau ac Hyfforddiant 10

NEWYDDLEN MUDIADAU GWIRFODDOL GWYNEDD

   
 

 
  

 
  

  

 
   

 
                                                    

2

 

 
 

   23-25 Y Bont Bridd, CAERNARFON, LL55 1AB.  � � � � � �
   Yr Hen Orsaf Heddlu • Y Lawnt • DOLGELLAU • LL40 1SB.  � � � � � �

    

           
                 

      

     
     

���������� ������������

 
  

   

             
              

     Prif nodau’r Wythnos yw Cydnabod,
G        
Y            

    Rhes Gefn:-  Wil Huntley, Yr Athro Robin Grove-White(siaradwr
g           

     Yn anffodus, nid oedd Gwen Angharad Roberts yn gallu
b       
D                  

        

Agoriad Swyddogol Swyddfa Dolgellau

MANTELL GWYNEDD
Swyddfa Gofrestredig:

23-25 Y Bont Bridd, Caernarfon,
Gwynedd, LL55 1AB.
Ffôn: 01286 672626
Ffacs: 01286 678430

E-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com

Swyddfa Gofrestredig:
Yr Hen Orsaf Heddlu, Y Lawnt,
Dolgellau, Gwynedd, LL40 1SB.

Ffôn: 01341 422575
Ffacs: 01341 422147

Gwefan: www.mantellgwynedd.com

Facebook: mantellg

Trydar: @mantellgwynedd

Cynhaliwyd Agoriad Swyddogol Swyddfa Dolgellau ar Dachwedd
18fed, 2015.
Er ein bod wedi gweithio o Hen Swyddfa’r Heddlu ers rhai blynyddoedd
perchnogion yr adeilad oedd Yr Weinyddiaeth Gyfiawnder. Llwyddwyd i
brynu'r adeilad yn ystod 2014. Yn dilyn gwaith adeiladu mae nifer o fudiadau
eraill bellach wedi ymgartrefu gyda ni yn Hen Swyddfa’r Heddlu ac felly mae
“hyb” trydydd sector wedi datblygu yma. 

Dadorchuddiwyd llechen gan Dafydd Elis-Thomas i gofio’r achlysur a
bendithiwyd yr adeilad gan Y Tad Deiniol.

Cysegrwyd ystafell i goffáu y diweddar Joan Wyn Hughes ac i gofio am ei
hymroddiad amhrisiadwy i Ganolfan Gwirfoddoli Gwynedd. Dadorchuddiwyd
llechen i goffáu Joan gan ei ffrind bore oes Margaret Tüzüner.

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn dadorchuddio’r plac agoriad swyddogol.
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STAFF MANTELL GWYNEDD

Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams

TÎM DATBLYGU A GWASANAETHAU
Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau:
Delyth Vaughan
Swyddog Datblygu Prosiectau:
Eleri Lloyd

PROSIECT TEULU NI
Rheolydd Prosiect Teulu Ni:
Mair Richards

CYFEILLION TEULU
Arfon
Dawn Jones, Janet Jones
Dwyfor
Llinos Owen Jones
Meirionnydd
Iona Williams

TÎM IECHYD
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
Sioned Llwyd Larsen
Rheolydd Prosiect Ffrindia’:
Carys Williams
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Arfon:
Alan Thomas
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Dwyfor:
Dawn Thomas
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Meirionnydd
Mirain Fflur Roberts

TÎM CYLLID A GWEINYDDOL
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth
Tîm Cyllid a Gweinyddu:
Ceren Williams
Swyddog Gweinyddol:
Bronwen Rowlands
Cynorthwy-ydd Cyllid:
Tracy Williams
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Tracy Lynne Rotheram
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Ellen ap Dafydd
Derbynnydd:
Mair Davies

TÎM CANOLFAN GWIRFODDOLI
Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli
Carwyn Humphreys
Swyddog Gwirfoddoli:
Ann Angharad Fleming
Swyddog Gwirfoddoli:
Gwenllian Glyn Dafydd

Nodyn gan y Prif Swyddog
Y datblygiad “mawr” yn Mantell Gwynedd dros y ddeufis diwethaf yw
ein prosiect Mesur Gwerth Cymdeithasol. Yn dilyn llwyddiant prosiect
Teulu Ni cawsom wahoddiad gan Y Gronfa Loteri Fawr i ymgeisio am
hyd at 20% o’n cyllideb wreiddiol er mwyn gwneud rhywbeth
“gwahanol” ac “arloesol” ond oedd yn gysylltiedig gyda Teulu Ni. 
Penderfynwyd y byddai prosiect i geisio hyrwyddo mesur gwerth
cymdeithasol yn ffitio i’r dim gyda gofynion yr ariannu ac aethpwyd ati
i lunio prosiect fyddai yn gyntaf yn mesur gwerth cymdeithasol Teulu
Ni ac, yn ail, yn hyrwyddo yr ymarfer da ar draws y trydydd sector yng
Ngwynedd.

Erbyn hyn mae Dr Adam Richards, sydd yn arbenigwr ar fesur gwerth
cyfan (‘total value’),  yn gweithio hefo ni yn Mantell Gwynedd am
gyfnod o flwyddyn ac mae gennym aelod o staff yn gweithio llawn
amser ochr yn ochr gyda Dr Richards sydd yn trwytho ei hun yn y
gwaith ac yn ennill arbenigedd fel ein bod yn medru cynnal y
gwasanaeth wedi ymadawiad Dr Richards ym 2016. Y gobaith yw
medru annog mudiadau trydydd sector i fod yn mesur eu gwerth
cyfan a’i fod yn dod yn rhan greiddiol o waith mudiadau. ‘Rwyf wedi
clywed rhai yn dweud dros y blynyddoedd mor anodd yw cael
comisiynwyr i ddeall y llwyr werth sydd yn cael ei gyflawni gan y
trydydd sector – dyma ffordd i ni rwan i fynd ati i wneud hyn mewn
ffordd ddibynadwy a phroffesiynol fydd yn dod a hygrededd i’n gwaith.

Wrth i’r sector gyhoeddus, boed yn wasanaeth iechyd neu awdurdod
lleol, fynd ati i gomisiynu a dad-gomisiynu gwasanaethau bydd yn
hanfodol bod mudiadau yn medru dangos llwyr werth eu
gwasanaethau – yn arbennig felly faint mae y gwasanaethau yn ei arbed
i’r sector gyhoeddus. Mae mesur llwyr werth yn mynd i fod yn ased
eithriadol o bwysig wrth i ni fynd ati i weithio mewn cyfnod
cystadleuol iawn am arian cyhoeddus. Mae llawer yn amau yn gryf mai
gwasanaethau statudol yn unig fydd yn cael eu hariannu.  Y gamp i ni
fel sector fydd medru dangos faint o bwysig ydi’r  trydydd sector nid
yn unig i fod yn darparu gwasanaethau ond hefyd i fod yn creu
arbedion sylweddol i wasanaethau statudol.

Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion am y gwaith yma dros y
misoedd nesaf. Cofiwch os ydych yn rhoi cais at ei gilydd e.e. i’r Loteri
neu unrhyw gorff ariannu arall,  rhowch dalp i mewn ar gyfer gwaith
mesur gwerth cymdeithasol. Mi dalith ar ei ganfed i chi wrth i chi fynd
ati i geisio dangos gwerth go iawn yr hyn mae eich mudiad yn
ddarparu. Dowch i gysylltiad gyda ni yn Mantell Gwynedd am ragor o
fanylion am sut i wneud hyn.

Gan mai dyma’r rhifyn olaf cyn y Nadolig hoffwn gymryd y cyfle i
ddymuno yn dda i chi, eich teuluoedd a’ch mudiadau dros yr ŵyl. 
Mae’r byd mewn cyflwr bregus eithriadol felly fy ngobaith eleni yw y
bydd gwleidyddion yn pwyllo ac yn gweithredu er mwyn annog
heddwch yn y byd. 

Bendithion yr ŵyl i chi gyd

Tan tro nesa’, Bethan
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Comisiynydd Heddlu a Throsedd
Gogledd Cymru – Ymgynghoriad
ar y blaenoriaethau plismona
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru – Winston Roddick
CB QC yn awyddus i ofyn wrth bobl Gogledd Cymru ddweud beth sy’n
bwysig iddyn nhw o safbwynt plismona.

Adolygir y Cynllun Heddlu a Throsedd yn flynyddol a rhan o’r broses honno
yw canfod barn y cyhoedd ynglŷn â’r gwasanaeth plismona yng Ngogledd
Cymru. Bydd y Cynllun Heddlu a Throsedd yn rhoi’r cyfeiriad strategol ar
gyfer Heddlu Gogledd Cymru yn ystod y flwyddyn i ddod.
Gallwch roi eich sylwadau trwy gwblhau arolwg ar-lein. Bydd yr arolwg ar
agor tan 15 Ionawr 2016. Mae copi papur o’r arolwg ar gael drwy gysylltu â
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd 01492 805 486 neu gellir cael
copïau wrth gownteri prif orsafoedd heddlu. 

Fel arall, gallwch fynychu un o’r cyfarfodydd ymgynghori – dyma’r sesiynau yng
Ngwynedd :-

14eg, Ionawr, 2016 @ 6 y.h. – Clwb Golff Dolgellau

Am fwy o wybodaeth ewch i www.northwales-pcc.gov.uk

Mae etholiadau pwysig y Cynulliad Cenedlaethol a Chomisiynwyr yr Heddlu a
Throseddu yn cael eu cynnal ym mis Mai 2016. I wneud yn siŵr eich bod yn
cael eich dweud yn yr etholiadau flwyddyn nesaf sicrhewch eich bod wedi
cofrestru i bleidleisio ac yn ymateb i unrhyw gyfathrebiad gan Gyngor
Gwynedd. 

Gallwch gyflwyno cais i gofrestru ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-
bleidleisio neu drwy gysylltu a’r gwasanaeth cofrestru etholwyr ar 
01286 679 058. Mae dy bleidlais yn cyfri, paid ai golli!

PROSIECT RYCSAC
Mae Canolfan Lôn Abaty, Bangor yn
cymryd rhan yn y PROSIECT BAG
CEFN.
Prosiect yw hwn sydd yn casglu
eitemau penodol ar gyfer eu
dosbarthu i’r digartref yn ardal Bangor.
Bydd Canolfan Lôn Abaty yn derbyn
nwyddau, llenwi bag cefn, a’u
dosbarthu o Ganolfan Lôn Abaty i
unigolion digartref yn yr ardal.
I’r rhai ohonoch sydd yn awyddus i
gefnogi trwy gyfrannu eitemau
penodol mae swyddfeydd Mantell
Gwynedd yng Nghaernarfon a
Dolgellau yn derbyn rhoddion ar ran y
prosiect yma a hynny yn ystod oriau
agor y swyddfa rhwng 9am a 5pm.
Byddwn yn derbyn y nwyddau trwy
gydol y flwyddyn ond rydym yn
gwneud cais arbennig amdanynt ar hyn
o bryd gan fod cyfnod y gaeaf a
thywydd oer yn nesáu.
Gallwch gyfrannu un neu fwy o’r
nwyddau ac rydym yn hynod
ddiolchgar am unrhyw gyfraniad, mawr
neu fach. 
Ar hyn o bryd mae gofyn arbennig am
sachau cysgu glân, siwmperi a chotiau
cynnes, capiau a menyg, sanau a dillad
isa’ glân, fflasgiau i gadw bwyd yn
gynnes ac unrhyw fwyd sydd mewn
tun ac yn hawdd i‘w agor.
Mae pob cyfraniad, waeth pa mor fawr
neu fach ydyw, yn gwneud gwahaniaeth
gwirioneddol i unigolyn digartref.
Diolch i chi.

DEUNYDD I’R RHIFYN NESAF O MANTELL
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth i rifyn nesaf o Mantell yw 28 Ionawr, 2016

Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw wybodaeth at  Ellen ap Dafydd,  Swyddfa Mantell Dolgellau
e-bost: ellenapdafydd@mantellgwynedd.com Ffôn: 01341 422 575
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Mae’r prosiect wedi derbyn 148 o gyfeiriadau; 80 yn Arfon, 35 yn
Dwyfor a 33 ym Meirionnydd. Gan bod y prosiect yn dod i ben
ddiwedd Mawrth 2016 ni fyddwn yn derbyn rhagor o gyfeiriadau.
Mae Teulu Ni yn canfod Mesur Gwerth Buddsoddiad Cymdeithasol
er mwyn deall yn well effaith y gwaith. O ganlyniad, byddwn yn deall
yn well be’ sydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau y bobl sydd yn
derbyn cefnogaeth gennym. 

Rydym ym Mantell Gwynedd yn ffodus i gael comisynu Dr Adam
Richards i wneud y gwaith yma. Mae Adam yn un o’r Cyfrifwyr
Cymdeithasol mwya’ blaenllaw yn y DU heddiw. Mae Eleri Lloyd ein
Swyddog Datblygu SROI ym Mantell Gwynedd yn cydweithio â Dr
Richards i gymhwyso fel Cyfrifydd Cymdeithasol. Dros y misoedd
diwethaf mae Adam ac Eleri wedi bod yn gweithio gyda’r teuluoedd,
staff, partneriaid a rhanddeiliaid eraill er mwyn dod i ddeall gwir
effaith y prosiect. 

Fel rhan o’r broses o ymgysylltu gyda rhanddeiliaid Teulu Ni,
trefnwyd diwrnod o hwyl yng Nghricieth yn ystod hanner tymor.
Cafwyd cyfle i drafod beth oedd effaith y prosiect ar y teuluoedd
drwy nifer o weithgareddau hwyliog. Daeth yn amlwg yn ystod y
diwrnod fod gan y plant a’r rhieni feddwl mawr o’r Cyfeillion Teulu.

Dylai’r adroddiad cyflawn ar y prosiect fod ar gael erbyn Ionawr
2016. Fodd bynnag dyma flas o’r canlyniadau a beth mae’r teuluoedd
yn ei ddweud:
100% o rieni gafodd gyfweliad yn dweud eu bod yn fwy hyderus fel
rhieni
91% o rieni yn dweud eu bod yn fwy hyderus i drio pethau newydd.

“Mae Teulu Ni wedi fy achub”
“Nid ydyw yr un bachgen”.

MESUR EFFAITH TEULU NI
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Y newyddion diweddaraf i’w gael ar ein gwefan!

www.mantellgwynedd.com

Buddsoddi mewn
Gwirfoddolwyr 
Buddsoddi mewn
Gwirfoddolwyr yw’r marc
ansawdd ar gyfer mudiadau sy'n
cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith. Mae’r
marc ansawdd yn ddilys am dair blynedd gyda’r
opsiwn o’i adnewyddu. Os ydych chi fel
mudiad am sicrhau bod y profiadau gwirfoddol
o fudd i’ch gwirfoddolwyr, yna mae’n werth
ystyried y cynllun hwn!

Sut bydd Buddsoddi mewn
Gwirfoddolwyr yn helpu chi fel mudiad?

Bydd y cynllun yn eich helpu i gynllunio
systemau rheoli gwirfoddolwyr sydd wedi cael
eu seilio ar arferion da a safonau penodol. Yn
bennaf oll, gall y cynllun godi proffil gwirfoddoli
eich mudiad ymysg rhanddeiliaid ac arianwyr
allanol!

Beth os nad oes gennych lawer o
bolisïau neu weithdrefnau mewn lle?

Bydd y cynllun o gymorth drwy godi
ymwybyddiaeth o faterion gwirfoddoli, eich
galluogi i ddefnyddio sgiliau a chyfraniad
gwirfoddolwyr yn well a hefyd llunio
dogfennau priodol.

Os ydych yn fudiad newydd ac sydd heb lawer
o brofiad, neu os ydych wedi cynnwys
gwirfoddolwyr ers peth amser. Mae’r cynllun
yn bodoli er mwyn eich cefnogi - nid eich
barnu! Bydd yn eich helpu i ganfod mannau
gwan a mynd i afael â nhw, eich tywys ar gyfer
unrhyw beth sydd angen mewn lle, adnewyddu
neu gryfhau arferion da sydd ar waith yn
barod.

Am ragor o wybodaeth am y cynllun ac am
gopi o’r safonau, cysylltwch â Carwyn yn y
Ganolfan Gwirfoddoli:
carwynhumphreys@mantellgwynedd.com
01286 672 626

Rhwydwaith Gwirfoddoli
Cynhelir cyfarfod o’r Rhwydwaith Gwirfoddoli yn gynnar yn
y flwyddyn newydd! Bydd un o’r siaradwyr gwâdd yn trafod
ac yn ein diweddaru am y gyfundrefn Gwasanaeth Diogelu a
Gwahardd (Disclosure and Barring Service - DBS) a phryd
mae angen gwneud gwiriad i wirfoddolwyr.
Cadwch olwg am y dyddiad a’r lleoliad! 

Sioe Gychod Cymru Gyfan

Bydd y sioe gychod yn dychwelyd i Bwllheli rhwng y 10fed-
12fed o Fehefin 2016. Dyma’r unig ddigwyddiad yng
Nghymru ar gyfer hwylio, chwaraeon dŵr, cadwraeth a
threftadaeth môr.

Mae’r trefnwyr yn chwilio am stiwardiaid ar gyfer y
digwyddiad felly os hoffech chi fod yn rhan yna cysylltwch â’r
Ganolfan Gwirfoddoli 01286 672 626
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Gwirfoddolwr y Mileniwm - 
Llwyddiannau
Tystysgrif am 50 awr o wirfoddoli

Owain Rhys – Royal Voluntary Service
Alaw Haf Evans – Ysgol Dyffryn Nantlle
Michael Aaron Hughes – Radio Ysbyty Gwynedd, Royal
Voluntary Service a Mantell Gwynedd
Efa Gwen Evans – Mantell Gwynedd
Ffion Guest-Rowlands – Urdd Gobaith Cymru
Megan Williams – Urdd Gobaith Cymru
Aron Roberts – Oxfam Porthmadog a Choleg
Dolgellau

Tystysgrif 100 awr o wirfoddoli

Had Edwards – Ysgol Y Manod a Seren
Catrin Llewelyn Gruffudd – Gŵyl Deiniolen ac Ysgol
Brynrefail
Shaun Brown – Clwb Ieuenctid Waunfawr
Alaw Prys Huws – Ysgol Brynrefail
Miriam Lloyd Jones – Amgueddfa Forwrol Llŷn a
Mantell Gwynedd
Helen Hamer – Ysgol Gynradd Llanrug 
Aimee Ellis – Heddlu Metropolitan
Katie Lloyd – Ysgol Brynrefail 
Celine Roberts – Ysgol Brynrefail 
Elin Owen – Ysgol Brynrefail

Tystysgrif 200 awr,  gwobr rhagoriaeth

Naomi Cotterill-Ball – Royal Voluntary Service a Gisda 
Liam Jones – Coleg Dolgellau
Ela Mair Owen – Ysgol Brynrefail
Nia Mair Ball – RSPCA
Jordan Dodd – Clwb Gymnasteg Y Moelwyn 
Erin Richards – Clwb Gymnasteg Y Moelwyn
Nicola Pengelly – Coleg Glynllifon, Banc Bwyd a
Sgowtiaid 
Rhea Griffiths – Ysgol Brynrefail a Gisda. 
Ellie Williams – Ysgol Brynrefail ac Urdd Gobaith Cymru
Shannon Owen – Ysgol Brynrefail
Gwenllian Williams – Ysgol Brynrefail 
Elin Haf Williams – Ysgol Uwchradd Tywyn ac Meithrinfa
Tywyn

Naomi Cotterill-
Ball yn derbyn ei
thystysgrifau
Gwirfoddolwr Y
Mileniwm 50,
100 ac 200 awr
am ei gwaith
gwirfoddol yn
Royal Voluntary
Service a Chaffi
Te a Cofi Gisda. 

Gig Hwyl Fawr
Haf – Dathlu
Gwirfoddolwyr
Ifanc.
Diolch i bawb a wnaeth ddod i
ddathlu llwyddiannau
Gwirfoddolwyr Ifanc yn
Neuadd Ogwen. 

Fe wnaeth y bobl Ifanc drefnu
noson wych gyda help Rhian
Cadwaladr o gyllun
Hyrwyddwyr Ifanc Noson Allan. 

Da iawn pawb.
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Digwyddiad
Iechyd Da
2015
Braf iawn ydi adrodd i’r
Digwyddiad Iechyd Da,
gynhaliwyd yn y Ganolfan
Hamdden a’r Orsaf Dân yn
Nolgellau ar Hydref 16, fod
yn lwyddiant ysgubol eto
eleni. Agorwyd y digwyddiad
gan Gadeirydd Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr, Dr
Peter Higson a daeth mwy
na 300 yno ar y diwrnod.
Diolch yn fawr iawn i bawb a
gefnogodd i sicrhau
llwyddiant y digwyddiad.

Cymdeithas Alzheimer’s - Grŵp Tai Chi
Mae Tai Chi yn cyfuno anadlu dwfn ac ymlacio gyda symudiadau araf a hawdd sydd hefyd yn llesol. Grŵp ydi hwn ar gyfer pobl
efo dementia a’u gofalwyr
Dyddiad ac Amser - pob dydd Llun o 11 Ionawr15 Chwefror 2016 – 2:00-3:30 yp.
Lleoliad – Fferm Moelyci, Lôn Felin Hen, Tregarth
Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle ffoniwch
01352 700717 neu e-bostiwch TSNNorthwales@alzheimers.org.uk

Caffi Cof –
Pwllheli
Ar gyfer pobl efo
Dementia, eu gofalwyr
a’u cyfeillion
Pryd:  bob Dydd Mercher
1af o’r mis 2:00-4:00 y
prynhawn
Lleoliad: CIP, Ffordd
Caerdydd, Pwllheli

Clust i Wrando
Cynhadledd ar gyfer unigolion a
theuluoedd byddar yng Ngogledd
Cymru
Pryd: Dydd Sadwrn 16 Ebrill 2016
am10:00 y bore - 3.30 y prynhawn
Lleoliad: Neuadd Powis, Ffordd y
Coleg, Bangor
Manylion pellach a chofrestru:
i.r.cooke@bangor.ac.uk neu
(01248) 382255

Y Samariaid – Rhif
ffôn newydd – di dâl
Mae rhif newydd di-dâl i’r galwr bellach ar gael
ar gyfer cysylltu efo’r Samariaid sef 116 123.
Gellir galw’r rhif hwn am ddim o linellau tir,
ffonau symudol a ffonau talu. Bydd yn galluogi
mwy o bobl sydd efallai’n cael trafferth i
ymdopi i ddefnyddio eu gwasanaeth
hollbwysig, sy’n darparu cymorth bob awr o’r
dydd a’r nos, pob un dydd o’r flwyddyn.
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Isod mae cefndir pam fod un o
wirfoddolwyr Ffrindia’ wedi cysylltu gyda’r
cynllun:

Peth amser yn ôl roeddwn yn gweithio ar gynllun
‘Go to the People’ oedd yn diwallu anghenion
pobl oedd yn dioddef o afiechyd meddwl i’w
cynorthwyo ail gysylltu a’u cymunedau a lleihau
unigrwydd. Yn dilyn amser anodd symudais i
Gymru yn Hydref 2012 a throi at y trydydd
sector am gymorth a chefnogaeth. Roeddynt yn
cysylltu pob wythnos i’m cynorthwyo i drefnu
talu biliau a chadw fyny gyda gwaith papur a chyn
hir roeddwn yn gallu ymdopi â fy mywyd newydd.
Fel diolch iddynt, penderfynais ymuno â’r trydydd
sector fel gwirfoddolwr. 
Roeddwn yn eithaf pendant am beth roeddwn
eisiau ei wneud a chlywais am Ffrindia’. Mae
Ffrindia’ yn cynnig y gefnogaeth i wirfoddolwyr
sydd yn gwneud i chi deimlo eu bod wir eich
angen, ac hefyd yn gwneud ymdrech i ddod i’ch
adnabod fel person. Yr unig beth a ddisgwylir
oddi wrth y gwirfoddolwr yw’r rhoi ei amser i
gefnogi, a buan iawn y byddwch yn gwenu wrth i
chi weld y gwahaniaeth y gall y math yma o
gynllun wneud i fywyd person hŷn’. Mae drws
wedi agor yn fy mywyd gan y ddynes hŷn rwyf yn
ymweld ac yn gwario amser gyda hi. Gweithred
gonest o garedigrwydd a dealltwriaeth ydyw sy’n
gwneud cymaint o wahaniaeth.

Darparu ar Gyfer y Dyfodol

Anodd credu fod diwedd pedwaredd flwyddyn
Cynllun Ffrindia’ ar y trothwy. Pan gychwynnwyd
ar y cynllun yn Ionawr 2012 roedd pum mlynedd
i weld yn amser hir iawn, a dyma ni o fewn
blwyddyn i ddiwedd y cynllun. Er mwyn cefnogi
staff a gwirfoddolwyr sydd ynghlwm â Ffrindia’ i
baratoi ar gyfer diwedd y cynllun fis Rhagfyr 2016

mae sesiynau o dan y teitl ‘Darparu ar gyfer y
Dyfodol’ yn cael eu trefnu. Cynhaliwyd y cyntaf
o’r rhain i’r gwirfoddolwyr yng Nghlwb Pêl
Droed, Porthmadog ar y 19eg o Dachwedd 2015,
dan arweiniad Eleri Powell. Cafwyd ymateb positif
iawn i’r diwrnod a phawb wedi cael budd o’r
sesiwn. Bydd digwyddiadau pellach yn cael eu
trefnu ar gyfer y gwirfoddolwyr yn ystod 2016.

Pam rwy’n
Gwirfoddoli?

Rita Hodkin
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Sefydliad DMT  ar
gyfer Pobl Ifanc
Mae’r Sefydliad yn canolbwyntio’n arbennig ar gefnogi
pobl ifanc ag anableddau, lliniaru digartrefedd a
darparu cyfleoedd cyflogaeth, cyfoethogi profiadau
plant mewn gofal hosbis sy’n byw bywydau byr a
chefnogi plant sâl mewn ysbytai. 
Mae ein prosiectau yn darparu hyfforddiant, cyfarpar,
profiadau a chymorth fel y gall pobl ifanc gyrraedd eu
potensial llawn. 
Gofynnir am geisiadau sy'n gweithio ym maes addysg
neu iechyd gydag un o'n pedwar grŵp penodol
dewisol, sef: 
• Plant a phobl ifanc ag anableddau
• Plant a phobl ifanc sy'n sâl mewn ysbytai
• Plant a phobl ifanc sy'n ddigartref neu mewn perygl

o fod yn ddigartref
• Plant a phobl ifanc sy'n byw bywydau byr (sydd

angen gofal lliniarol) 
Gall y Pwyllgor gymeradwyo ceisiadau am grant
gwerth hyd at £10,000. Gellir gwneud cais am gyllid
am hyd at ddwy flynedd ar gyfer unrhyw brosiect
penodol. 

Dyma ddyddiadau cau'r flwyddyn nesaf: 
9 Chwefror 2016,  10 Mai 2016
26 Gorffennaf 2016 a 11 Hydref 2016. 

Am fanylion pellach ewch i:
https://dmthomasfoundation.org/
what-we-do/grants/dmtf-central-grant

CRONFA BUDDSODDI
CYMUNEDOL

Mae’r gronfa yma
ar gael i gryfhau
a datblygu
grwpiau a
mentrau o fewn
y trydydd sector
ledled Gwynedd.
Pwrpas hyn yw

galluogi’r trydydd sector (sector wirfoddol) i allu
chwarae rhan gyflawn o fewn cymunedau Gwynedd. Mae
swm bychan yn weddill yn y gronfa ac mae modd
cyflwyno cais erbyn 5.00 y.p. ar y 4ydd Ionawr 2016.

Os oes gennych syniad am brosiect newydd y medr eich
cymuned elwa ohono, cysylltwch â Mantell Gwynedd ar
01286 672 626 neu
ymholiadau@mantellgwynedd.com neu ewch i
www.mantellgwynedd.com

Gall grwpiau wneud cais am hyd at £1,000.00 trwy
gysylltu yn uniongyrchol â Dylan Thomas, Cartrefi
Cymunedol Gwynedd ar
dylan.thomas@ccgwynedd.org.uk neu drwy ffonio
0300 123 8084

Codi Arian
– newidiadau i Rhodd Cymorth
Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) wedi cyhoeddi
geiriad newydd ar gyfer Datganiadau Cymorth Rhodd ar
gyfer rhoddion un-tro, rhoddion lluosog a digwyddiadau
noddedig. Mae modd ei ddefnyddio rwan, ond bydd rhaid ei
ddefnyddio o 5 Ebrill 2016 ymlaen. 

Ymysg y newidiadau y mae'r canlynol: 

• Mae'r Datganiad newydd yn fyrrach gan ddileu
cyfeiriadau diangen at TAW a'r Dreth Gyngor.

• Mae'n cynnwys galwad gliriach i weithredu er mwyn
dangos gwerth hawlio Cymorth Rhodd.

• Mae'n cynnwys geiriad newydd i wneud cyfrifoldeb
rhoddwyr yn glir eu bod wedi talu treth ddigonol ar
gyfer eu rhodd Cymorth Rhodd, a'u cyfrifoldeb i dalu
unrhyw wahaniaeth. 

Mae'r Datganiad newydd yn gymwys i bob rhodd newydd. 

Ni fydd angen diweddaru datganiadau sydd eisoes yn eu lle.
O ganlyniad, ni fydd rhaid i elusennau dreulio amser na

gwario arian yn gwahodd rhoddwyr i ddiweddaru
datganiadau presennol. 

Mae CThEM yn argymell i bob elusen a Chlwb
Chwaraeon Amatur Cymunedol ddefnyddio geiriad y
datganiad enghreifftiol sydd wedi'i gymeradwyo gan
CThEM. 

Serch hynny, mae rhwydd hynt iddynt addasu'r
datganiad enghreifftiol, er enghraifft, er mwyn
cynnwys eu brand eu hunain neu negeseuon
ychwanegol. 

Gallwch weld beth sy'n rhaid ei gynnwys mewn
Datganiad Cymorth Rhodd os ewch chi i’r linc yma
https://www.gov.uk/government/publications/c
harities-detailed-guidance-notes/chapter-3-
gift-aid#chapter-36-gift-aid-declarations



Digwyddiadau ac Hyfforddiant Chwefror 2015

CALENDR HYFFORDDIANT /
DIGWYDDIADAU
MANTELL GWYNEDD

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Brys
20-01-2016 – Neuadd Goffa Penygroes

Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar
Ymwybyddiaeth o Ddiogelu 
01-02-2016 – Swyddfa Y Bont, Penygroes

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 Delyth Vaughan ar 01286 672626
neu delyth@mantellgwynedd.com

CALENDR
HYFFORDDIANT /
DIGWYDDIADAU
WCVA
Ysgrifennu manyldeb werthuso
28-01-2016 – WCVA, Rhyl (LL18 3EB)

Cynllunio ac ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus
am arian
03-02-2016 – WCVA, Rhyl (LL18 3EB)

Datblygu cynllun aelodau neu gyfeillion
10-02-2016 – WCVA, Rhyl (LL18 3EB)

Gwneud mesurau effaith yn rhan o’ch prosesau
busnes
11-02-2016 – WCVA, Rhyl (LL18 3EB)

Sgiliau Hyfforddi
23-02-2016 – WCVA, Rhyl (LL18 3EB)

Hyfforddiant Sylfaenol Cymru gyfan ar
ymwyboddiaeth o ddiogelu
01-03-2016 – WCVA, Rhyl (LL18 3EB)

Cynllunio Prosiect ar gyfer ceisiadau llwyddiannus
03-03-2016 – Plas Pentwyn (LL11 3NA)

Cau Prosiect a chynllunio at olyniaeth
03-03-2016 – Plas Pentwyn (LL11 3NA)

Gweithio gyda chanlyniadau
09-03-2016 – WCVA, Rhyl (LL18 3EB)

Mesur canlyniadau meddal
22-03-2016 – WCVA, Rhyl (LL18 3EB)

I archebu lle ewch i www.wcva.org.uk neu i gael
rhagor o wybodaeth ffoniwch 0800 2888329 neu
e-bostio help@wcva.org.uk

facebook.com/mantellg @MantellGwynedd
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CYFARFOD BLYNYDDOL
MANTELL GWYNEDD
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Mantell Gwynedd yn Nhŷ
Siamas, Dolgellau ddydd Mercher, 18fed o Dachwedd gan
ddilyn gyda agoriad swyddogol ein swyddfa yn Nolgellau. Er
ein bod wedi gweithio o Hen Swyddfa’r Heddlu ers rhai
blynyddoedd perchnogion yr adeilad oedd Yr Weinyddiaeth
Gyfiawnder. Llwyddwyd i brynu yr adeilad yn ystod 2014. Yn
dilyn gwaith adeiladu mae nifer o fudiadau eraill bellach wedi
ymgartrefu gyda ni yn Hen Swyddfa’r Heddlu ac felly mae
“hyb” trydydd sector wedi datblygu yma. 
Roedd hi’n bleser cael cwmni Dafydd Elis-Thomas AC fel
siaradwr gwadd yn y Cyfarfod Blynyddol a chafwyd cyflwyniad
diddorol ar Fesur Gwerth Cymdeithasol gan Dr Adam
Richards ac Eleri Lloyd. Yn ogystal, manteisiwyd ar y cyfle i
Dafydd Elis-Thomas AC gyflwyno tystysgrifau Gwirfoddolwr y
Mileniwm i bedwar person ifanc am gyflawni 700 awr o waith
gwirfoddol yn ardal Meirionnydd. Llongyfarchiadau mawr
iddynt oll a diolch i bawb ddaeth i gefnogi’r cyfarfod a’r
agoriad.

10

UNED SYMUDOL MANTELL
Mae posib i chi logi Uned Symudol Mantell Gwynedd am
bris rhesymol iawn.Cysylltwch i drafod telerau:
Drwy e-bostio: ymholiadau@mantellgwynedd.com
Ffonio: 01286 672 626
Neu trwy ein gwefan: www.mantellgwynedd.com


