
RHIFYN 3 – BWLETIN GWYBODAETH MANTELL GWYNEDD YN YSTOD CYFNOD COVID-19 

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  

COFIWCH! Mae staff Mantell Gwynedd 

i gyd yn gweithio yn ystod y cyfnod 

yma a gallwch barhau i gysylltu efo ni 

trwy’r rhifau ffon arferol sef  

01286 672 626 neu 01341 422 575. 

Bydd eich galwadau yn cael eu hateb 

yn y ffordd arferol a’ch neges yn cael ei 

throsglwyddo i’r aelod staff priodol. 

BWLETIN ESTYNEDIG I DDATHLU WYTHNOS GWIRFODDOLWYR  

CRONFA GRANTIAU BYCHAIN COVID-19 MANTELL GWYNEDD  

Derbyniodd Mantell Gwynedd arian gan Lywodraeth Cymru er mwyn creu Cronfa Grantiau 

Bychain ar gyfer mudiadau yng Ngwynedd.  

Llongyfarchiadau i’r holl fudiadau sydd hyd yn hyn sydd wedi derbyn grant o’r gronfa:  

Porthi Pawb Caernarfon, GISDA, Croesffyrdd, Help Harlech, Seren Blaenau Ffestiniog, Banc Bwyd 

Nefyn, Prosiect Cymunedol Llandwrog, Gwallgofiaid Blaenau Ffestiniog, Siop Griffiths Penygroes, 

Gweithgor Cymunedol Llanbedr, Egni Abergynolwyn, Prosiect Braich Coch Inn Corris, Prosiect 

Neuadd Llanllyfni, Prosiect Sign, Sight & Sound, Llygad Maesincla, Datblygiadau Egni Gwledig 

(D.E.G.), Prosiect Peblig, Menter y Plu Llanystumdwy, Menter Fachwen, Grŵp Ffermwyr a 

Garddio, Pecynnau Codi Calon y Groeslon, Maes Ni.   

Derbyniodd Porthi Pawb swm o £1000 gan Mantell Gwynedd er mwyn eu cynorthwyo gyda’r gwaith gwirfoddol o fwydo unigolion hŷn a bregus yn 

ardal Caernarfon yn ystod cyfnod Covid-19. Gwirfoddolwyr sydd wedi bod wrth y llyw yn darparu, coginio a dosbarthu’r bwyd i drigolion yr ardal. 

Bellach mae na hyd at 300 o brydau bwyd ffres yn cael eu dosbarthu pob wythnos i drigolion bregus yr ardal.   

Dywedodd Chris Summers, cydlynydd y prosiect: 

“Mae’r grant gan Mantell Gwynedd wedi bod yn help enfawr i’r cynllun. Mae Porthi Pawb wedi tyfu gymaint yn ystod yr amser yma. Rwan rydym yn 

coginio a dosbarthu dros ddau gant o brydau bwyd ar y tro. Wythnos nesa, mi rydan ni yn meddwl y byddwn yn coginio a dosbarthu hyd at dri chant 

o brydau bwyd maethlon. Heb y pres grant rydan ni wedi’i gael gan Mantell Gwynedd fuasai hyn ddim yn bosib. DIOLCH!”  

 

 

 

 

Byddwn yn rhoi sylw i fudiad arall sydd wedi derbyn grant yn y Bwletin nesaf! 

Mae ychydig o arian ar ôl o hyd. Cysylltwch efo Eleri neu Carys am fanylion pellach. 

Eleri@mantellgwynedd.com   Carys@mantellgwynedd.com  
 

AMSER I DDWEUD DIOLCH 

GWELER TUDALENNAU RHIF 3–7 am ddathliadau Gwirfoddoli eleni.  

mailto:Eleri@mantellgwynedd.com
mailto:Carys@mantellgwynedd.com


Tîm Gwerth Cymdeithasol Mantell Gwynedd 

Dr Adam Richards – Ymgynghorydd Arbenigol (Ymarferydd Achrededig) 

Eleri Lloyd – Rheolwr Gwerth Cymdeithasol (Ymarferydd Achrededig) 

Mathew Lewis – Swyddog Gwerth Cymdeithasol 

Gareth Jâms – Swyddog Gwerth Cymdeithasol 

Cofiwch fod ein gwasanaeth Mesur Gwerth Cymdeithasol yn parhau i fod 

ar gael yma ym Mantell Gwynedd yn ystod y pandemig Covid-19. 

Mae’r Tîm bellach wedi ehangu ac rydym wedi croesawu Mathew Lewis atom fel aelod newydd 

llawn amser o’r Tîm. Mae Mathew yn frodor o Gaernarfon ac yn gyn-fyfyriwr i Dr Adam Richards 

ym Mhrifysgol John Moores, Lerpwl.  Mae yn gyfnod rhyfedd i groesawu aelod newydd atom i 

Mantell Gwynedd ond gyda gwaith yn cynyddu a’r angen am y gwasanaeth yn parhau, ’roedd yn 

rhaid ehangu’r capasiti. Croeso atom, Mathew! 
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Gwerthfawrogi Natur a’n Hamgylchedd 
 
Gweithgareddau ar-lein efo Coed Lleol – Sesiynau Natur a Llesiant ar Zoom 
 
Yn ystod cyfnod o gadw pellter, mae Coed Lleol yn parhau i gefnogi pobl ledled Cymru i wella eu llesiant 
drwy gysylltu efo natur. 
 
Un ffordd o wneud hyn ydi trwy gynnal sesiynau fideo ar-lein, drwy Zoom; fe allwch chi ddefnyddio Zoom 
ar gyfrifiadur, tabled electronig neu ffôn. Bydd thema wahanol i bob sesiwn. Mae’r sesiynau hyn am ddim 
a’u nod yw cyfarch anghenion iechyd a llesiant pobl yng Nghymru. 
 
Cofrestrwch drwy ddilyn y ddolen hon http://www.coedlleol.org.uk/naturefix/ 
 
Cymdeithas Eryri – Cystadleuaeth Ffotograffiaeth 2020 
 
Bydd lluniau 12 o’r enillwyr yn cael eu dewis ar gyfer eu cynnwys yng nghalendr Cymdeithas Eryri 2021 
gyda’r diben o godi arian ar gyfer gwarchod y Parc Cenedlaethol. “Eryri” yw thema'r gystadleuaeth ac 
mae’n agored i’r cyhoedd. 
Mae’n ofynnol i’r llun a gyflwynir ar gyfer y gystadleuaeth fod yn ddelwedd ddigidol, yn lletach ar draws 
(landscape orientation), manylder llawn (full resolution). Anfonwch eich llun at info@snowdonia-
society.org.uk cyn hanner nos, Mehefin 30, 2020. Am fwy o wybodaeth, rheolau’r gystadleuaeth a’r 
gwobrau sy’n cael eu cynnig ewch ar <https://www.snowdonia-society.org.uk/> 
 
“The Earth Project” 
 
Mae The Earth Project – Live yn eich gwahodd i gyfrannu i oriel gelf fyw, fyd-eang, gyffrous ar y we. 
Cyhoeddir y gwaith yn ystod y pandemig ac yn y misoedd sy'n dilyn. Cyflwynwch ddelwedd ar UN o'r 
themâu canlynol: 
1) Elfennau o'ch amgylchedd agos yn ystod y cyfyngiadau 
symud 
2) Atgofion neu deimladau sydd gennych am y llefydd na 
fedrwch eu mwynhau oherwydd y cyfyngiadau symud 
3) Gwahaniaethau yn y traffig a'r llygredd cyn ac yn ystod y 
pandemig 
4) Eich meddyliau am yr heriau amgylcheddol allweddol 
sy'n ein hwynebu ar ôl pandemig 
5) Eich teimladau am ddyfodol y gyfundrefn ynni ledled y 
byd  
Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma 

http://www.coedlleol.org.uk/naturefix/
https://theearthproject.world/cy/pandemic-people-and-planet/traffic/
https://theearthproject.world/cy/pandemic-people-and-planet/public-pictures-of-improved-air-quality/
https://theearthproject.world/cy/pandemic-people-and-planet/art-lockdown-people-and-planet/
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Wythnos Gwirfoddolwyr 2020 

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn ddigwyddiad cenedlaethol sy’n cael ei gynnal yn 

flynyddol rhwng y 1af–7fed Fehefin gyda’r prif nod o Gydnabod, Recriwtio a 

Gwobrwyo gwirfoddolwyr. Y thema eleni oedd ‘Amser i ddweud diolch’ gyda 

gweithgareddau’n cael eu cynnal yn bennaf ar ein safleoedd ar y cyfryngau 

cymdeithasol. Thema dydd Mawrth yr 2il o Fehefin oedd gwirfoddoli mewn 

adegau o argyfwng ac yn benodol yn ystod y pandemig Covid-19. Rhannwyd nifer 

o negeseuon fideo yn diolch i holl wirfoddolwyr Gwynedd gan aelodau etholedig 

Gwynedd yn San Steffan, Senedd Cymru, cynghorwyr lleol ac ambell i seleb. Er 

bod gweithgareddau traddodiadol gwirfoddoli wedi tawelu cryn dipyn yn 

ddiweddar, roedd yr Wythnos yn gyfle inni edrych yn ôl ar lwyddiannau a straeon 

gan wirfoddolwyr ifanc a’r holl waith ardderchog sydd wedi’i gyflawni yn y sir dros 

y flwyddyn ddiwethaf. Cawsom gipolwg hefyd ar pam mae unigolion yn 

gwirfoddoli, boed yn ystod yr argyfwng neu drwy gydol y flwyddyn, a sut mae 

gwirfoddoli wedi llywio llwybr eu gyrfa dros y blynyddoedd.  

Roedd hi’n bwysicach nag erioed eleni i gydnabod yr holl ymdrechion gwirfoddol 

sydd wedi digwydd dros y misoedd diwethaf a rôl bwysig y sector wirfoddol yn ein 

cymunedau. Gobeithir y gallwn drefnu ein digwyddiad dathlu a diolch blynyddol i 

wirfoddolwyr nes ymlaen yn y flwyddyn gyda phwyslais arbennig ar yr 

ymdrechion diweddar. Os na chawsoch gyfle i ddilyn ein safleoedd cyfryngau 

cymdeithasol yn ystod yr Wythnos, chwiliwch am ‘Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd’ 

ar Facebook ac ar ein proffiliau ar Twitter ac Instagram @mantellgwynedd  

Oes gennych chi stori neu luniau hoffech i ni eu harddangos? Cysylltwch efo ni 

gwirfoddoli@mantellgwynedd.com / 01286 672 626 

mailto:gwirfoddoli@mantellgwynedd.com
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Bu i bron i 600 o unigolion gofrestru efo Banc Gwirfoddolwyr COVID-19  Mantell Gwynedd. ’Roedd pob un 

ohonynt eisiau helpu pobl eraill yn ystod y pandemig trwy gynnig eu hamser a’u cefnogaeth i rai llai ffodus. Nid 

pawb sydd wedi cael y cyfle i wirfoddoli eto ond dyma hanes Michael Laing sydd wedi bod yn gwirfoddoli trwy 

gerdded Rollo’r ci gwasanaeth i’w berchennog yn ystod cyfnod COVID-19.  
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Mae Mantell Gwynedd yn darparu Cronfa Grant ar gyfer Gwirfoddolwyr Ifanc. Dyma ddwy 

enghraifft o sut bu i arian o Gronfa Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Mantell Gwynedd fynd yn bell iawn …  
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Dyma rai o wirfoddolwyr Ifanc Gwynedd. Maent i gyd yn cyfrannu at eu cymunedau mewn gwahanol ffyrdd ac mae 

pob un ohonynt wedi gwneud gwahaniaeth trwy wirfoddoli.  Diolch i bob un ohonynt a Da Iawn Chi !  

Alys Chisholm 

200 awr 

Ysgol Brynrefail 

a’r North Wales 

Snowsports 

Club. 

Carwyn 

Hughes 100 

awr 

Clwb Pêl-droed 

Llanfairpwll 

Hari Morgan 50 awr / CPD Porthmadog  

Elis Massarelli-

Hughes 50 a 100 

awr  

Canolfan Y Fron, 

Urdd Gobaith 

Cymru a 

chwarae'r organ 

yng nghapeli'r 

ardal. 

Gruff Griffiths 50 

awr / 

Tafarn yr Heliwr, 

Nefyn. 

Hannah Williams 50 awr /  Caffi 

Blas Lôn Las. 

Kieran Humphreys 

100 awr 

Coleg Menai 

Dolgellau 

Megan Alaw 50 

awr/ Ysgol 

Brynrefail 

Elwen Ffion Evans 50 a 100 awr /  

Cadetiaid Awyr (Sgwadron 1557) 

Friars, Bangor  

Adam Thomas 

Ryan 50 awr 

Cadetiaid Awyr 

(Sgwadron 1557) 

Friars, Bangor  

Trystan Richard 

Roberts 50 a 100 

awr /  

Cadetiaid Awyr 

(Sgwadron 1557) 

Friars, Bangor  

Caian Jones 50 awr /  

Cadetiaid Awyr (Sgwadron 1557) 

Friars, Bangor  



Dyma rai o’r pobl fuodd yn ffilmio ar gyfer ein Cyfryngau Cymdeithasol i ddathlu Wythnos 

Gwirfoddoli !  
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Kev Bach, Capital FM 

“Diolch i griw Mantell 

Gwynedd… mi ddaru 

gwirfoddoli newid fy 

mywyd i… mi es i draw 

mis Tachwedd ’95 i Radio 

Ysbyty Gwynedd… ac ers 

’98 dwi wedi bod yn 

darlledu llawn amser…

diolch i wirfoddoli “ 

Owain Llŷr – Gwneuthurwr ffilmiau/darlledwr  

“Oeddach chi’n gwbod fod ’na dros bymtheg miliwn o bobol yn 

gwirfoddoli o leia’ unwaith y mis yma ym Mhrydain Fawr… dw inna’n 

un o’r bobl hynny… mae’n ffordd dda iawn o roi rhywbeth yn ôl i’r 

gymuned “  

Hywel Williams AS 

“……Diolch yn fawr i chi am 

eich holl waith fel 

gwirfoddolwyr……mae’n 

amser difrifol hefo Covid-19 

ac mae yn peri ni i 

werthfawrogi gwaith 

gwirfoddolwyr hyd yn oed yn 

fwy. …a pha mor hanfodol yw 

gwirfoddolwyr mewn 

cymdeithas iach sydd yn ein 

cefnogi’n gilydd.” 

Liz Saville Roberts AS  

“Dwi’n falch o gael y cyfle i ddiolch i wirfoddolwyr Gwynedd… yr hyn 

dwi’n ei obeithio yw y byddwn yn cadw’r ysbryd yma yn ein cymunedau 

i fynd… rydych wedi gweithio i gadw y calon yn ein cymunedau ni. 

Diolch yn fawr iawn.” 

Dawn Lynne Jones – Cynghorydd tref Caernarfon  

“…amser i ddweud diolch… ga’i ar ran cydlynwyr Cofis Curo 

Corona Caernarfon ddiolch i bob un ohonoch sydd wedi helpu 

pobl fregus yn eich cymuned yn ystod argyfwng Covid-19. Da chi 

i gyd yn brilliant!” 

Sian Gwenllian AS  

“Ga’i ychwanegu fy niolchiadau diffuant i 

bawb sydd yn gwirfoddoli…. boed 

oherwydd yr argyfwng presennol neu’n 

gwirfoddoli trwy’r flwyddyn ac yn rhoi 

cymorth a chysur i filoedd. Diolch i chi am 

roi o’ch amser i ofalu am eraill.”  

Aaron Pleming  Gwirfoddolwr / 

“Wythnos Gwirfoddolwyr Hapus i chi…..dwi’n 

gwirfoddoli efo Mantell Gwynedd, Wizz Kids, 

Galeri Caernarfon, Pontio Bangor a Radio Ysbyty 

Gwynedd… mae gwirfoddoli yn fy nghael i allan 

o’r tŷ, ’dwi’n gweld pobl newydd a gwneud 

pethau gwahanol… dwi’n annog unrhyw un i 

wneud yr un peth, wnewch chi byth ddifaru!” 

Al Hughes – Radio Cymru 

“… diolch o waelod calon i holl 

wirfoddolwyr Mantell Gwynedd a 

Chymru gyfan… da chi’n gneud gwaith 

anhygoel……rhoi o’ch amser i helpu pobl 

eraill i wneud yn siŵr fod pethau chydig 

bach yn well iddyn nhw. Da chi’n 

anhygoel.” 

Y Cynghorydd Jason Parry   

“…….dwi isho deud diolch yn 

fawr iawn i’r holl wirfoddolwyr 

allan yna yn y gymuned sydd 

yn gweithio yn galed yn gneud 

yn siŵr ein bod yn edrych ar ôl 

pobl hŷn a phobl fregus… 

mae’r gwaith yn anhygoel a 

dwi isho deud diolch yn fawr 

iawn…” 
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Ac mae’r geiriau olaf yn y Bwletin hwn gan Brian Price sy’n dweud wrthym mor werthfawr mae 

cefnogaeth gwirfoddolwr wedi bod iddo yn ystod cyfnod cythryblus Covid-19.  


