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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  

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.or
g.uk/
coronavirus.html 

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

Neuadd Dyfi, Aberdyfi yn llwyddo gyda chais i gronfa Mantell 
Gwynedd! 

  
Gyda chyfnod clo yn ‘llacio’ cafodd Mantell Gwynedd gyllid trwy 
Lywodraeth Cymru i gefnogi mudiadau yn y trydydd sector i 
ailddechrau eu gweithgareddau. 
Un o’r mudiadau lwyddodd gyda’u cais oedd Neuadd Dyfi. 
’Roedd Neuadd Dyfi yn awyddus i sicrhau fod y neuadd yn ofod diogel 
wrth ei hail agor, ac yn lle i blant bach fedru chwarae ac i rieni fedru ail 
ymgynnull i gymdeithasu. 
Roedd hefyd yn gyfle i nifer eraill o fudiadau ail gychwyn eu 
gweithgareddau mewn lleoliad saff. 
Llwyddodd Neuadd Dyfi gyda chais i Mantell Gwynedd am gyllid i 
brynu adnoddau oedd yn cynnwys cyfarpar chwarae meddal, 
corlannau chwarae a nwyddau eraill i ailddechrau gweithgareddau yn 
ddiogel. 
Llongyfarchiadau Neuadd Dyfi a phob lwc gyda’ch gweithgareddau! 

Plantos Neuadd Dyfi yn mwynhau adnoddau newydd a brynwyd gyda grant gan Mantell Gwynedd  

https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
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CRONFA GRANTIAU BYCHAIN MANTELL GWYNEDD 

Yn dilyn llwyddiant Cronfa Grantiau Bychain 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 

ailddechrau eu gweithgareddau cymunedol yn dilyn cyfnod Covid-19. Gallwn hefyd ariannu gweithgareddau 

newydd.  

Os ydych yn chwilio am grant HYD AT £3,000 cysylltwch efo ni am sgwrs anffurfiol, ffurflen gais syml a 

phenderfyniad sydyn. 

carys@mantellgwynedd.com 

arwen@mantellgwynedd.com 

 

mailto:carys@mantwllgwynedd.com
mailto:arwen@mantellgwynedd.com
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Cynhelir Wythnos Gwirfoddolwyr pob blwyddyn rhwng y 1af a’r 7fed o Fehefin i ddathlu ymdrechion 

gwirfoddolwyr. Yn ystod yr wythnos arbennig hon, caiff mudiadau a gwasanaethau eu hannog i ddiolch i 

unigolion sydd wrth galon cymunedau. Gwirfoddolwyr sydd tu ôl i lawer o’r gwasanaethau rydym i gyd yn 

dibynnu arnynt. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwelwyd cannoedd o unigolion yn camu i’r adwy mewn 

ymateb i’r argyfwng trwy gefnogi'r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau mewn rolau ymarferol megis 

casglu meddyginiaethau, cadw mewn cyswllt a siopa bwyd. Sefydlodd Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn 

Mantell Gwynedd ‘Banc Gwirfoddoli Gwynedd’ ym mis Mawrth 2020. “Roedd yr ymateb yn anhygoel ar y 

pryd ac o fewn ychydig o wythnosau, cofrestrodd dros 600 o unigolion i roi eu henwau ymlaen i fedru 

helpu”, dywed Carwyn Humphreys, Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd. “Yn ogystal, rhwng Ebrill 

2020 a Mawrth 2021 roedd bron i 550 o unigolion o Wynedd wedi cofrestru ar Gwirfoddoli Cymru sef 

gwefan gwirfoddoli cenedlaethol Cymru. Mae hyn yn gynnydd o tua 50%. Mae nifer o wirfoddolwyr 

bellach yn gwirfoddoli yn ddigidol ac o adref gan fod mudiadau wedi gorfod addasu eu ffordd o ddarparu 

gwasanaethau. Rydym yn ymestyn ein diolchiadau enfawr i bob gwirfoddolwr a chymunedau sydd wedi 

gweithio’n andros o galed dros y flwyddyn heriol ddiweddar.” 

Eleni, rydym yn edrych ymlaen at gynnal nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys Symposiwm Gwirfoddoli 

Gogledd Cymru, digwyddiad Rhwydwaith ‘sbîd dêtio’ Gwirfoddoli a Llesiant Gwynedd Rhwydwaith a Ffair 

Wirfoddoli. Sgroliwch trwy'r bwletin i gael mwy o wybodaeth. 

Os oes gennych chi unrhyw straeon neu newyddion da yr hoffech chi eu rhannu gyda ni yn ystod 
Wythnos y Gwirfoddolwyr, anfonwch nhw atom i gwirfoddolwr@mantellgwynedd.com  

mailto:gwirfoddolwr@mantellgwynedd.com
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Cynnig gan Banciwr Cymunedol Natwest 

  
Rydym yn cynnig nifer o weithdai a chyflwyniadau yn rhad ac am ddim  i fusnesau a 
grwpiau lleol. Isod mae rhai o’r pynciau y gallwn ymdrin â hwy. Os oes gan unrhyw un 
ddiddordeb mewn dysgu mwy neu gynnal sesiwn, yna cysylltwch hefo Rachel Williams 
ar 07816116535 neu rachel.williams@natwest.com 

  
• Twyll a Sgamiau  – sut i aros yn ddiogel – mae’r sesiwn yn delio gyda’r tueddiadau 
twyll diweddaraf a sut i ddiogelu’ch hun. 
• Edrych ar ôl eich llesiant ariannol  – wedi’i anelu at leihau dyledion. 
• Sylfeini ariannol  – dau weithdy – addas ar gyfer unrhyw un sy’n dechrau gweithio. 
Siarad, Dysgu a Gwneud  – dysgu rhieni sut i addysgu plant ar faterion ariannol. 

mailto:rachel.williams@natwest.com
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MESUR GWERTH CYMDEITHASOL 
 

Hoffech chi fesur gwerth cymdeithasol eich grŵp? 
Hoffech chi fedru dangos i gyllidwyr pa mor bell mae bob £1 yn mynd? 

 
Cysylltwch efo aelod o dîm Social Value Cymru heddiw am wybodaeth bellach! 

Mathew@mantellgwynedd.com  neu   Gareth@mantellgwynedd.com 
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Cysylltu â Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru  
Mae Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru ar gael i bawb yng Nghymru, pa un a ydych yn 
berson ag anabledd dysgu, yn aelod o'r teulu neu'n ffrind. 
Gall Mencap roi gwybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddeall hawliau pobl ag anabledd 
dysgu a'u cefnogi i gael mynediad at wasanaethau neu herio penderfyniadau. 
Ffoniwch 0808 8000 300 neu ewch ar eu gwefan am fwy o wybodaeth https://
wales.mencap.org.uk/cy  

Mae Antur Waunfawr yn elusen 
sy'n rhoi cyfleoedd i unigolion 
gydag anableddau i weithio o fewn 
y gymuned ac i fod yn rhan o’r 
gymuned. 
Yn ogystal â hyn, maent yn 
darparu gweithgareddau iechyd a 

llesiant wythnosol fel garddio, yoga, boccia, crefftau a llawer mwy. 
Mae Safle Waunfawr yn y Parc Natur yn hyd at 7 acer o faint, gyda chaffi a siop 
grefftau sydd fel arfer ar agor i’r cyhoedd. 
 
Mae’r Antur yn dal i gynnig prydau poeth sy'n cael eu danfon i’ch cartref yn ystod 
amser cinio, ac maent yn gwerthu planhigion a llysiau fydd yn cael eu tyfu ar y safle 
yn ystod y gwanwyn. 
 

Am fwy o fanylion, cysylltwch â: 01286 650721 swyddfa@anturwaunfawr.cymru neu 
https://www.anturwaunfawr.org/  

Os ydych chi’n oedolyn sy’n ofalydd  
di-dâl yng Ngogledd Cymru, gall yr 
elusen gofrestredig Cynnal Gofalwyr eich 
helpu a’ch cefnogi. 
Am fwy o wybodaeth:  
01248 370797  

help@carersoutreach.org.uk. 

www.carersoutreach.org.uk 

https://wales.mencap.org.uk/cy
https://wales.mencap.org.uk/cy
mailto:swyddfa@anturwaunfawr.cymru
https://www.anturwaunfawr.org/
mailto:help@carersoutreach.org.uk
http://www.carersoutreach.org.uk
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Sefydlwyd Seren Ffestiniog i gefnogi pobl ag anableddau dysgu.  
 
Mae eu prosiectau'n cynnwys: 
Pryd ar Glyd: paratoi a dosbarthu prydau maethlon poeth i'r henoed a'r mwyaf anghenus 
yn y gymuned leol. 
Gerddi Stiniog: safle garddwriaeth therapiwtig sy'n rhoi cyfle i unigolion ag anableddau 
dysgu gymryd rhan mewn tyfu amrywiaeth o blanhigion a llysiau. 
Canolfannau dodrefn: wedi'u lleoli ym Mlaenau Ffestiniog a Porthmadog. 
Cylch yr Efail: canolfan grefftau sy'n cynhyrchu amrywiaeth arbennig o eitemau celf a 
chrefft. 
Gainsborough: Siop ar y stryd fawr. 
Gwesty Seren yn Ffestiniog yn darparu gofal ysbaid. 
Mwy o wybodaeth:  
01766 832 378     info@serencyf.org     www.serencyf.org 

 Mae Menter Fachwen yn cefnogi 
pobl ag anableddau dysgu ac yn 
cynnig cefnogaeth a darparu 
gwasanaeth dydd i bobl sydd ag 

anghenion dwys. Mae'r gefnogaeth wedi'i deilwra i ddiwallu anghenion pob unigolyn a gall 
y gefnogaeth yma amrywio o gefnogaeth ddwys i gefnogaeth lefel isel yn un o'u mentrau 
cymdeithasol ym mhentrefi Llanberis, Cwm y Glo, Fachwen a Deiniolen. 
 
Nod Menter Fachwen hefyd yw manteisio i’r eithaf ar yr  ardal brydferth o'u cwmpas, fel 
cerdded, dringo a chanŵio. 
 
Am fwy o wybodaeth: 01286 872014 cbee@menterfachwen.org.uk 
www.menterfachwen.org.uk 

“Rydyn ni eisiau i’r holl bobl sydd ag anabledd dysgu 
fyw mor annibynnol â phosibl mewn lle maen nhw’n 
ei ddewis, ac i gael rheolaeth dros eu bywydau. 
 
Rydyn ni’n credu bod pobl ag anabledd dysgu yn gallu 
cyflawni hyn os oes ganddyn nhw, eu teuluoedd, a’r bobl 
sydd yn eu cefnogi, y mynediad i’r wybodaeth, cyngor, hyfforddiant a’r gefnogaeth orau. 
Rydyn ni’n chwarae rôl unigryw mewn gwneud i hyn ddigwydd – drwy ein gwasanaethau 
ein hunain, gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff eraill a dylanwadu ar bolisi.” 
 
Mwy o wybodaeth ar y wefan https://www.ldw.org.uk/cy/ 

mailto:info@serencyf.org
http://www.serencyf.org
mailto:cbee@menterfachwen.org.uk
http://www.menterfachwen.org.uk
https://www.ldw.org.uk/cy/

