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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  

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.grantso

nline.org.uk/
coronavirus.

html 

Linc 

defnyddiol - 
https://
wcva.cymru/

funding/landfill
-disposals-tax-

communities-
scheme/ 

Astudiaeth Achos - Cymdeithas Chwaraeon Bro’r Eifl. 

Yn ystod y flwyddyn bu Mantell Gwynedd yn gweinyddu Cronfa Gymunedol i Blant a Theuluoedd yng 

Ngwynedd ar ran Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal a Llesiant Gogledd Cymru. 

Un o’r grwpiau fu’n llwyddiannus yn ymgeisio am arian o’r gronfa oedd Cymdeithas Chwaraeon Bro’r 

Eifl. 

Ailsefydlwyd y gymdeithas yn ystod 2021 gan griw o rieni, a hynny mewn ymateb i‘r galw am gynnal 

gweithgareddau cymdeithasol i blant ardal Trefor yn dilyn cyfnod Covid.  

‘Roedd y gymuned yn awyddus i hybu llesiant plant, pobl ifanc a’u teuluoedd trwy gynnig cyfleoedd 

cymunedol newydd yn yr awyr agored. Gyda 25-30 o blant yn troi fyny’n wythnosol i gyfleoedd pêl-

droed ar ddydd Sadwrn gwelwyd fod angen rhagor o gyfleoedd rhad ac am ddim ac y byddai angen 

offer newydd ar gyfer y gweithgareddau ac arian i wella cyfleusterau. 

Gyda chynlluniau yn eu lle i adnewyddu’r cae astro, syniadau am wella’r cae chwarae a chynnwys 

cyfleoedd beicio, a hefyd efallai edrych yn bellach i’r dyfodol ar barc sglefrio, penderfynodd y 

Gymdeithas Chwaraeon ymgeisio am £5,000 o arian o’r Gronfa Plant a Theuluoedd Mantell 

Gwynedd. 

Helpodd y grant i’r grŵp fuddsoddi mewn stoc o offer newydd, arian tuag at ddatblygu’r cae 

chwarae a hefyd cafwyd arian ar gyfer digwyddiad Hwyl yr Haf.  

Erbyn hyn mae’r plant yn mwynhau’r awyr agored ac yn gwerthfawrogi’r cyfleoedd, y cyfleusterau 

a’r offer newydd. 

Da iawn a llongyfarchiadau i wirfoddolwyr gweithgar Cymdeithas Chwaraeon Bro’r Eifl. 

Mae’r stori yn dangos nad oes angen symiau mawr o arian bob amser er mwyn gwneud 

gwahaniaeth enfawr. 

Daliwch ati efo’r gwaith da a daliwch ati i fwynhau! 
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Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru 

     “Cefnogi pobl sy'n byw gyda cholli golwg” 

                                               Clwb Cerdded Eryri  

 

Hoffech chi ymuno â chlwb cerdded sydd yn rhoi cyfle i adennill annibyniaeth, i droedio llwybrau 
gwahanol yng nghwmni ffrindiau newydd? 
 

Mae clwb cerdded Eryri yn grŵp o gerddwyr brwdfrydig sy'n mwynhau bod allan yn yr awyr iach ac 
sy'n hoffi cwrdd â phobl newydd. 
 
Mae yno griw o wirfoddolwyr gwych ar gael i gynnal sgwrs neu i gynnig help llaw wrth eich tywys ar 
hyd y llwybr. 
 
Rydym yn cwrdd bob 3ydd dydd Mercher yn swyddfa Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru ym 
Mangor. 
 

Rydym yn croesawu aelodau newydd bob amser. 
 
 
 
 
 
 
 

Am fwy o wybodaeth Cysylltwch â Bethan  

ar 01248 353 604  neu bethan@nwsb.org.uk 

mailto:bethan@nwsb.org.uk
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