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Cynhaliwyd Cynhadledd a
Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Mantell Gwynedd ym
Mhortmeirion ddydd Mercher,
22ain o Dachwedd. 

Y siaradwyr gwadd yn y
Gynhadledd oedd Glynne
Roberts, Cyfarwyddwr Rhaglen
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr; Mathew Thomas,
Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg;
Mair Rigby, WCVA; Dr Adam
Richards, Social Value Cymru.

Cafwyd dau weithdy yn y
prynhawn hefyd sef:
• Sut mae’r arweinwyr gorau yn

gwneud defnydd o effaith a
gwerthuso – Social Value Cymru

• Diogelu Data, a ydych wedi
cydymffurfio gyda’r
ddeddfwriaeth diweddaraf
(GDPR)

Diolch yn fawr i bawb a
fynychodd y diwrnod bu’n
ddiwrnod llwyddiannus iawn.

Gwen Griffith a Bethan Russell Williamsyn torri’r gacen dathlu 20 mlynedd erssefydlu Mantell Gwynedd.

Chwith i’r dde: Mair Rigby, Rheolwr Llywodraethau a
Diogelu, WCVA; Mathew Thomas, Swyddog Hybu a
Hwyluso, Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg; Gwen
Griffith, Cadeirydd Bwrdd Mantell Gwynedd; Bethan
Russell Williams, Prif Swyddog Mantell Gwynedd;
Glynne Roberts, Cyfarwyddwr Rhaglen Gogledd
Cymru; Iach, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwalader.

www.mantellgwynedd.com
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Pwt y Prif Swyddog
Eleni mae Mantell Gwynedd yn dathlu ei ben blwydd yn ugain oed.
Fe’i sefydlwyd ym 1997 fel olynydd i’r hen Gyngor Gwlad.

Dyma finna yn meddwl wrth ‘sgwennu adroddiad y Prif Swyddog y
tro yma be arall digwyddodd ym 1997 heblaw am sefydlu Mantell
Gwynedd...

• Pleidleisiodd Cymru o blaid datganoli
• Pleidleisiodd yr Alban i greu ei Llywodraeth ei hun ar ôl 290 mlynedd
o uniad hefo Lloegr
• Bu farw’r Fam Teresa yn Calcutta
• Lladdwyd y Dywysoges Diana mewn damwain car ym Mharis a
gwyliwyd ei hangladd gan 1.5 biliwn o bobl
• Daeth Tony Blair yn Brif Weinidog y DU
• Daeth Luxemburg yn wlad gyfoethoca’r byd gyda chyfartaledd incwm
o $41.210
• Dychwelwyd Hong Kong i reolaeth China
• Daeth Microsoft yn gwmni mwya’ cyfoethog y byd werth $261b 
• Bu i Woolworths gau eu drysau ar ôl 100 mlynedd o fasnachu yn
UDA 
• Roedd Elton John yn y Top 10 am 10 wythnos gyda’r sengl ‘Candle
in The Wind’
• Daeth y ffilm Jurassic Park i’r sinemâu
• Cafodd y Spice Girls rhif 1 yn y siartiau pop

Mae’r cwmni wedi gweld newidiadau enbyd dros yr 20 mlynedd
diwethaf ond tybiaf, yn bennaf, mai datblygiadau’r we sydd wedi
gwneud y gwahaniaeth mwyaf i’r ffordd yr ydym yn gweithio, y defnydd
o ebyst ac, yn fwy diweddar, datblygiad y cyfryngau cymdeithsaol fel
y dull mwya’ poblogaidd o gyfathrebu. Mae rheiny wedi bod yn
newidiau mawr sydd wedi newid yn llwyr y ffordd yr ydym yn gweithio.

Wrth gysidro be’ sydd wedi cael ei gyflawni, petawn yn amcangyfrif
ein bod wedi recriwtio a lleoli 200 o wirfoddolwyr pob blwyddyn mae
hynny yn 4,000 o wirfoddolwyr dros y cyfnod o ugain mlynedd. Mae
80 o newyddlenni chwarterol wedi eu hanfon allan a miloedd o e-
fwletinau. Rydym wedi cynnal pob mathau o brosiectau. Mae rhai
miloedd wedi dod trwy ein drysau ac wedi cael budd o’n
gwasanaethau, yn fudiadau ac yn unigolion, ac mae’r arian yr ydym
wedi llwyddo i’w ddenu wedi rhoi miliynau yn yr economi leol. Mae
‘na gymaint wedi digwydd ac wedi newid dros ddau ddegawd
diwethaf. Y gamp go iawn ydi medru addasu ar gyfer y newidiadau a’r
cyfleoedd newydd gan sicrhau fod y cwmni yn addas ar gyfer y
dyfodol ac yn gallu darparu’r gwasanaeth gorau ar gyfer y trydydd
sector. Gobeithio yn fawr ein bod wedi medru llwyddo i wneud hynny
ac edrychwn ymlaen yn hyderus rwan i wasanaethu’r sector am y
ddegawd nesaf...

Tan Tro Nesa
Bethan

STAFF MANTELL GWYNEDD

Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams

TÎM DATBLYGU A GWASANAETHAU

Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau:
Delyth Vaughan Rowlands

Rheolwr Gwerth Cymdeithasol:
Eleri Lloyd

Cyfrifydd Cymdeithasol:
Dr Adam Richards

TÎM IECHYD

Hwylusydd Iechyd a Llesiant:
Sioned Llwyd Larsen

Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol,
Swyddog Cyswllt Cymunedol:
Rhian Griffiths

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

TÎM CANOLFAN GWIRFODDOLI

Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli:
Carwyn Humphreys

Swyddog Gwirfoddoli:
Alan Thomas

Swyddog Cefnogi Gwirfoddolwyr:
Mair Davies

Deunydd i’r Rhifyn nesaf
o Mantell

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth
i rifyn nesaf o Mantell yw
25 IONAWR, 2018

Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw
wybodaeth at Ellen ap Dafydd

Swyddog Mantell Dolgellau
e-bost:

ellenapdafydd@mantellgwynedd.com
Ffôn: 01341 422 575
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Papur Llafar Dolgellau a’r Cylch
Elusen yw Papur Llafar Dolgellau a’r Cylch sy’n cofnodi newyddion lleol yn Gymraeg a
Saesneg yn wythnosol ar dâp casét neu CD ar gyfer bobl gyda nam ar y golwg a’r rhai
sy’n methu darllen papurau a chylchgronau lleol. Rydym yn cynhyrchu rhaglen
gylchgrawn ychwanegol bob yn ail fis. Gwirfoddolwyr yw pawb sydd ynghlwm â’r Papur
Llafar.

Anfonir tapiau neu gryno ddisgiau yn rhad ac am ddim i bobl sydd wedi eu cofrestru’n
ddall neu’n rhannol ddall gyda’r gwasanaethau cymdeithasol.

Fodd bynnag, os nad ydych chi’n ddall neu’n rhannol ddall, ond yn dal i gael trafferth i
ddarllen y newyddion lleol, rydym yn cynnig gwasanaeth lawrlwytho am ddim trwy ein
tudalen Facebook.

Am fwy o wybodaeth neu os hoffech wirfoddoli gyda’r Papur
Llafar cysylltwch â:
Gareth Roberts (Cadeirydd) 01341 422634 
Mark Wiles (Is-cadeirydd) 01341 250096
Neu e-bost doltalknews@gmx.com
Neu cysylltwch ar ein tudalen Facebook 
Papur Llafar Dolgellau Talking Newspaper

    
  

  
   

  

    
 

   
   

   
  

     
   
    

Bethan Russell Williams yn cyflwyno’r
Adroddiad Blynyddol.

Dr Adam Richards, Social Value Cymru ag Eleri Lloyd,
Rheolwr Gwerth Cymdeithasol, Mantell Gwynedd yn cynnal
gweithdy ar “sut mae’r arweinwyr gorau yn gwneud defnydd

o effaith a gwerthuso”.

Y gynulleidfa yn dangos eu gwerthfawrogiad yn dilyn
sylwadau gan Janet Griffith, Sefydliad Morwyr Abermaw.

Mair Rigby, WCVA yn rhoi sesiwn ar newidiadau
deddfwriaethol arfaethedig ar Ddiogelu Data.

Achrediad
PQASSO

Mae’n bleser gennym
gyhoeddi bod Mantell
Gwynedd wedi llwyddo i
dderbyn achrediad Lefel 1
marc ansawdd PQASSO
yn ddiweddar.

Rydym am barhau i
gadw’r safonau a gweithio
tuag at achrediad Lefel 2
maes o law. 

Mwy o luniau Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol Mantell Gwynedd



Canolfan Gwirfoddoli Rhagfyr 2017

M A N T E L L  G W Y N E D D4

Dyma rai o wirfoddolwyr sydd wedi derbyn tystysgrifau Cynllun Gwirfoddoli Gwynedd yn ddiweddar:

Cynllun Gwirfoddoli Gwynedd

Chris Amehere – 200 awr gyda Gisda,
Caffi Te a Cofi.

Eurwen Jones – 200 awr gyda Gisda. 

Catrin Rees – 200 awr gyda Pontio
Bangor ac ‘Mae gen i go’

– Capel Engedi.

Kelvin Humphreys – 50 awr gyda
Eisteddfod Genedlaethol 2017 a

Chaffi Maes G.

Am becyn gwybodaeth am y cynllun, cysylltwch â Carwyn:
carwynhumphreys@mantellgwynedd.com / 01286 672 626
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1. Ennill Profiadau Newydd
Gall gwirfoddoli eich helpu i ddatblygu sgiliau technegol,
cymdeithasol ac academaidd. P’un a ydych yn helpu allan yn y
llyfrgell, ysbyty neu siop, gall roi profiadau i chi o wahanol
amgylcheddau a sefyllfaoedd ac ehangu gorwelion.

2. Rhoi yn ôl a Helpu Eraill
Mae gwirfoddolwyr yn creu amgylcheddau gwell i eraill, creu
cymunedau iachach, a bywiogi bywydau.

3. Cyfarfod â Phobl Newydd
Nid yn unig mae’r gwaith gwirfoddoli fyddwch yn gwneud yn
dangos pwy ydych fel person, ond mae’n adlewyrchu llawer o
nodweddion cymeriad mae darpar gyflogwyr yn
dymuno ei weld. Gall gwirfoddoli eich cyflwyno at
amrywiaeth eang o bobl. Mae rhwydweithio yn fantais
fawr drwy wirfoddoli, dysgu sgiliau proffesiynol a chael
mynediad i wybodaeth gan eich cyd-wirfoddolwyr.

4. Synnwyr o Gyflawni
Nid yw gwaith gwirfoddol yn un o’r pethau mwyaf
cyffrous a hawdd, ond mae’n un o’r rhai mwyaf
buddiol. Ni chewch eich talu ond dywed llawer fod y
gwaith a’u profiadau fel gwirfoddolwr yn werth mwy
nag unrhyw dâl o unrhyw waith.

5. Adeiladu Opsiynau Gyrfa
Mae gwirfoddoli yn rhoi cyfle i brofi llwybr gyrfa a
ddymunir ac mae’n cryfhau CV. Mewn oedran ifanc, a
dibrofiad, mae gwirfoddoli’n fynedfa ardderchog i’r
gweithlu.
Bydd gwirfoddoli yn rhoi llawer o bethau i chi, fel
profiadau, cysylltiadau, ac yn bwysicaf oll, llais.
Felly, ewch a chymryd rhan a chael hwyl. Yn wir, gall
gwirfoddoli fod yn hwyl.

5 rheswm
i wirfoddoli ar gyfer
myfyrwyr

Tystysgrif 50 awr o wirfoddoli
Abbie Thomas - Gwyn Jim Bethesda

Tystysgrif 50 awr o wirfoddoli
Luned Rhys – Bryn Meddyg, Llanaelhaearn

ac Ysgol Sul, Chwilog

• 

Tystysgrif 50 awr o wirfoddoli
Angharad Roberts – Gisda
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Cynhaliwyd Digwyddiad Iechyd Da yn y Ganolfan
Hamdden yn Nolgellau ar Hydref 13eg. Unwaith
eto, mae’n braf iawn gallu adrodd bod nifer dda
iawn wedi mynychu ar y diwrnod gyda mwy na’ 40
o stondinau yno yn cynnig gwybodaeth a chyngor
ar faterion amrywiol. Agorwyd y digwyddiad gan
Dr Peter Higson, Cadeirydd Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr. Diolch i bawb am eu
cefnogaeth i sicrhau llwyddiant y digwyddiad yma
eto eleni.
Roedd hi’n galonogol iawn clywed stori un person
wnaeth fynychu yn 2016. Fe ddaeth draw i’r
Digwyddiad Iechyd Da eleni i ddiolch i’r
mudiadau oedd wedi rhoi cymorth a chefnogaeth
iddi ar ôl y digwyddiad y llynedd.  Derbyniodd
gymorth gan Gofal a Thrwsio/Canllaw i wneud
addasiad au i’w chartref gan fod ganddi broblemau
symudedd dwys. Yna fe dderbyniodd gyngor gan Age
Cymru Gwynedd a Môn a wnaeth ei galluogi i dderbyn
y budd-daliadau roedd yn deilwng iddynt. Yn ei geiriau
hi “Mae’r gwahaniaeth mae’r gefnogaeth ymarferol a
dderbyniais o ganlyniad i mi fynychu’r digwyddiad y

llynedd yn aruthrol ac wedi gwneud fy mywyd yn llawer
iawn gwell dros y flwyddyn ddiwethaf - mae wedi
gwneud cymaint o wahaniaeth i ni fel teulu.”

Digwyddiad Iechyd Da – Hydref 13 2017

Criw o ffrindiau’ wnaeth ymweld â’r Digwyddiad Iechyd Daar Hydref y 13eg yn y Ganolfan Hamdden
yn Nolgellau.

Grwpiau Darllen ar y Cyd

Gweler isod wybodaeth am y grwpiau Darllen ar y Cyd
sy’n cael eu cynnal yn wythnosol yn Arfon ar hyn o
bryd. Mae croeso i unrhyw un eu mynychu.

◆ Grfip Darllen Llyfrgell Bangor - Dydd Gwener 10:45
y bore-12:15yp

◆ Grfip Darllen Canolfan Lôn Abaty, Bangor - Dydd
Mercher 12:30-2:00yp

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ar
0151 729 2200 neu
rachelnash@thereader.org.uk

Gwasanaeth Shelter Cymru – Cyngor a
Chefnogaeth Dyled Gwynedd

Ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu eich biliau a dal dau
ben llinyn ynghyd? Gall Shelter Cymru eich helpu chi i
reoli eich dyledion a chymryd y camau cyntaf tuag at
reoli eich arian.
Ffoniwch 01248 671005
i wneud apwyntiad neu i gael mwy o wybodaeth.

Atgofion Chwaraeon: Dod a phobl at ei
gilydd drwy ddiddordeb mewn chwaraeon

Mae’r Rhwydwaith Atgofion Chwaraeon yn helpu i
sefydlu grwpiau lle gall pobl hªn ddod at ei gilydd drwy
eu diddordeb mewn chwaraeon. Mae nifer o grwpiau
llwyddiannus wedi eu sefydlu yn Lloegr a’r Alban, ac
maent yn helpu pobl hªn i gadw mewn cysylltiad,
parhau i fod yn egnïol a hel atgofion am eu hoff atgofion
chwaraeon. Mae’r sefydliad yn ystyried sefydlu clybiau
yng Nghymru ac maent yn awyddus i gael eich cymorth
i adnabod diddordeb a’r galw; gallwch wneud hyn drwy
gwblhau arolwg byr ar lein: http://bit.ly/2kX4rQ4

Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol Arfon

Mae Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol (ardal Arfon)
yn derbyn cyfeiriadau gan Feddygon Teulu a gweithwyr
iechyd proffesiynol eraill. 

Am fwy o wybodaeth am y cynllun cysylltwch â Rhian:
Rhian.Griffiths@mantellgwynedd.com
neu 01286 672626/07940375467



Cynllun Presgripsiwn  Cymdeithasol (Arfon)Rhagfyr 2017

N E W Y D D L E N  7 9 7

Prosiect Presgripsiwn Cymdeithasol (Arfon)

Pecyn Adnoddau Ymddiriedolwyr Ifanc







“Yn rhoi
rheswm i chi

godi yn y
bore.”

“Gwell na
chyffuriau.”

“‘Roeddwn ar fy
mhen fy hun, ond
nawr yn teimlo fy

mod yn cael fy
nghefnogi.”

“Yn gwneud
i chi deimlo
yn fyw eto.”

“Mae wedi
newid fy
mywyd.”

“Ni fyddwn
wedi ymdopi
heb gymorth

Rhian.”

Adborth gan unigolion sydd wedi derbyn gwybodaeth, cymorth a chael cefnogaeth gan y prosiect
cyn belled. 

Mae ymchwil yn dangos mai oed cyfartaledd
ymddiriedolwyr yn y Deyrnas Unedig yw 57.
Mae swyddogion Gwirfoddolwyr Ifanc ar draws
Gogledd Cymru yn awyddus i newid hyn ac felly
wedi creu pecyn adnoddau ar gyfer mudiadau sy’n
awyddus i recriwtio mwy o bobl ifanc fel
ymddiriedolwyr.

Pam cynnwys ymddiriedolwyr ifanc?
◆ Mae pobl ifanc yn cynrychioli cyfran syl weddol o’r
boblogaeth

◆ Gwell amrywiaeth ar fyrddau rheoli a phwyllgorau
◆ Gall helpu tuag at gynaliadwyedd y mudiad
◆ Gweledigaeth gwahanol, syniadau newydd a
ffres 

◆ Maent yn frwdfrydig i ddysgu pethau newydd a
gwneud gwahaniaeth
a llawer mwy…

Gellir llawrlwytho copi o’r pecyn adnoddau o wefan
Mantell Gwynedd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda Chanolfan
Gwirfoddoli Gwynedd.
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Mesur a Rheoli eich Gwerth Cymdeithasol
Cyfle i bump mudiad yng Ngwynedd i weithio gyda tîm Social Value Cymru

Adroddwyd yn ein newyddlen mis Mai
2017, bod Mantell Gwynedd wedi
llwyddo gyda chais i Gronfa Sgiliau
Trydydd Sector y Loteri. Fel rhan o’r
prosiect yma, mae cyfle i bum mudiad
yng Ngwynedd i weithio yn agos gyda
ni am ddwy flynedd i fesur un elfen o’u
gwaith drwy ddefnyddio egwyddorion
Canfod Gwerth Buddsoddiad Cym -
deithasol / Social Return on Investment.
Yn ogystal â mesur gwerth un prosiect
neu wasanaeth, byddwn yn gweithio yn
agos gyda’r ym ddiriedolwyr i sicrhau eu bod yn
mabwysiadau hyder i ddefnyddio’r data yma i reoli a
gwneud penderfyniadau. Mae llesiant yn air cyfarwydd ac
yn ganolog i lawer o’n gwaith. Gall y prosiect yma eich
helpu i ddangos sut mae’ch gweithgareddau yn cyfrannu
tuag at nodau’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015 a Deddf Gwasan aethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014. 

Mae taflen wybodaeth wedi ei gynnwys
gyda’r newyddlen, ac bydd ceisiadau ar
agor o Ionawr 2018. Cysylltwch am
ragor o wybodaeth. 

Gweithdy Gwerth
Cymdeithasol 

Mae Mantell Gwynedd a Medrwn Môn
yn trefnu gweithdai ar y cyd yn:

1. Llangefni am 10.00 yb ar 18fed o
Ionawr 2018.

2. Dolgellau am 10 yb ar 23ain Ionawr 2018.
Bydd y sesiynau yma yn rhoi cyflwyniad ar beth yw gwerth
cymdeithasol a sut i ddechrau mesur eich effaith. Cewch
gyfle wedyn i drafod gyda’r swyddogion os oes gennych
ddiddordeb gwneud cais i fod yn rhan o’r prosiect.
Yn y cyfamser mae croeso i chi gysylltu ag Eleri i drafod,
ar 01286 672626
neu eleri@mantellgwynedd.com 

Eleri yn hyrwyddo’r prosiect yng Nghynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2017 yn Llangollen
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Mae Ymddiriedolaeth Steve Morgan yn cefnogi
prosiectau sy’n cael effaith gadarnhaol ar lesiant ac
ansawdd bywyd pobl. Mae’r Ymddiriedolaeth yn
ceisio gwella cyfleoedd a dewisiadau bywyd I blant a
theuluoedd, pobl gyda anghenion dysgu neu
anghenion gorfforol, yr henoed, neu’r rheiny sydd dan
anfantais gymdeithasol.

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth yn 2001 gan y gfir busnes
Steve Morgan CBE, sy’n gwbwl ymroddedig i helpu pobl
sydd mewn angen trwy’r rhaglenni grant amrywiol yn yr
ardaloedd canlynol - Gogledd Cymru, Glannau Merswy,
Caer a Gogledd Sir Amwythig .

Prif Rhaglen Grant: darparu cefnogaeth i elusennau,
mudiadau a grwpiau cymunedol sy’n helpu plant a

theuluoedd, yr henoed, unigonio sydd ag anableddau a
phobl sy’ wedi’u hynysu’n gymdeithasol;

Rhaglen Galluogi ar gyfer Unigolion a Mudiadau:
darparu cefnogaeth ar gyfer pobl sydd ag anableddau o
bob oed sy’n wynebu caledi ariannol, sydd angen offer
arbenigol;

Rhaglen Gallugoi “Smiley Bus” – cyfrannu cyllid i
gynorthwyo mudiadau gwirfoddol/elusennol, ysgolion
anghenion arbennig, grwpiau cludiant cymunedol ar gyfer
prynu bysiau mini safonol neu rhai sydd â mynediad
hwylus i gadair olwyn ac ati.

Am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan
www.stevemorganfoundation.org.uk
neu ffoniwch 01829 782808

Localgiving
Elusen gofrestredig yw Localgiving sy’n ceisio helpu
elusennau a grwpiau cymunedol lleol I arallgyfeirio eu
hincwm drwy godi arian arlein. Mae localgiving yn rhedeg
llwyfan codi arian arlein megis tudalennau torf-gyfrannu
(crowdfunding) a/neu apeliadau.

Am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan www.localgiving.org
neu cysylltwch â Lauren Swain ar
lauren@locagiving.org neu 07808 889 672.

Ymddiriedolaeth Steve Morgan

Hanfod Cymru
Hanfod Cymru yw’r gronfa elusennol genedlaethol sy’n
dosbarthu’r arian a godir at achosion da yng Nghymru gan
Loteri Cymru i gryfhau bywyd cymunedol yng Nghymru.
Mae’r gronfa’r gweinyddu tair rhaglen grant ac mae tri prif
thema. Elusennau cofrestredig yn unig all ymgeisio am
grant.

Themâu’r grantiau yw:

◆ Celfyddydau / Creadigrwydd / Diwylliant

◆ Addysg

◆ Anghenion Cymdeithasol Cyffredinol

Dosberthir yr arian trwy’r rhaglenni grantiau fel a ganlyn:

1. Grantiau Bach – hyd at £10,000
2. Prif Grantiau – hyd at £75,000 (heb eu lansio eto)
3. Grantiau Strategol – hyd at £200,000 (mae nifer y

grantiau strategol ddyrennir yn gyfyngedig - heb eu
lansio eto)

Gwneir cais drwy ffurflen arlein, ac mae’n bosibl y gofynnir
i chi am ran dogfennau atodol yn ddibynnol ar natur eich
cais. Darllenwch y canllawiau ymgeisio cyn llenwi eich
ffurflen gais. Mae manylion pellach ar gael ar 
www.hanfodcymru.wales



Digwyddiadau ac Hyfforddiant Rhagfyr 2017

M A N T E L L  G W Y N E D D10

I gofrestru i fynychu hyfforddiant a nodir uchod
cysylltwch ag Ellen ar 01341 422575 neu

ellen@mantellgwynedd.com
Neu os hoffech drafod anghenion hyfforddiant eich

mudiad cysylltwch â
Delyth Vaughan Rowlands ar 01286 672626

neu delyth@mantellgwynedd.com

YSTAFELLOEDD AR OSOD
23-25 Y Bont Bridd, Caernarfon

Gwynedd LL55 1AB

Yr Hen Orsaf Heddlu, Y Lawnt
Dolgellau LL40 1SB

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Ceren Williams, Mantell Gwynedd 01286 672 626

ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com

Cofiwch
fod

Uned
Symudol
Mantell

Gwynedd
ar gael i’w llogi am bris

rhesymol iawn
COSTAU LLOGI’R UNED

Aelodau o Mantell Gwynedd: £130 y diwrnod
(a phob diwrnod dilynol am hanner y pris). 

Defnyddwyr eraill: £150 y diwrnod
(a phob diwrnod dilynol am hanner y pris).

Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod telerau arbennig
e.e. defnyddio’r cerbyd yn rheolaidd am gyfnod penodol

(gallwn ddod i drefniadau rhesymol iawn).
Cysylltwch drwy e-bostio:

ymholiadau@mantellgwynedd.com
Ffonio: 01286 672 626

Neu trwy ein gwefan: www.mantellgwynedd.com

Hyfforddiant WCVA

HYFFORDDIANT /
DIGWYDDIADAU

MANTELL GWYNEDD

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf
Brys

Cymhorthfa Diogelu

Hyfforddiant Sylfaenol
Cymru Gyfan ar

Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

Dyddiad: 30-1-2018
Lleoliad: Swyddfa Mantell Gwynedd,

Caernarfon

Dyddiad: 6-3-2018
Lleoliad: Swyddfa Mantell Gwynedd,

Caernarfon

Dyddiad: 15-3-2018
Lleoliad: Neuadd Goffa, Penygroes

Dyddiad: 21-2-2018
Lleoliad: Y Ganolfan, Porthmadog

Hyfforddiant Diogelwch Bwyd
Lefel 2 Mewn Arlwyo

Cyflwyniad i Werthuso a monitro canlyniadau
06-02-2018 – Amgueddfa Wrecsam, LL11 1RB

Gweithdy: Sefydlu ac adfywio rhwydweithiau
01-03-2018 – WCVA Rhyl, LL18 3EB

Adennill costau llawn – Cyflwyniad
13-03-2018 – CAIS Bae Colwyn, LL29 8BP

I archebu lle ewch i www.wcva.org.uk


