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Mae staff Mantell Gwynedd yn parhau i weithio o gartref (canllawiau Llywodraeth Cymru) a 

gallwch gysylltu efo ni trwy’r rhifau ffôn 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.  

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.org.u
k/coronavirus.html 

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

Bwyd am Byth yn llwyddiannus gyda chais am grant i Mantell Gwynedd – Llongyfarchiadau! 

Yn dilyn cais grant llwyddiannus i Mantell Gwynedd bydd Bwyd am Byth yn creu partneriaeth gyda 

‘Bushcraft Snowdonia’ i gyflwyno gweithgareddau amrywiol i’r gymuned fydd yn cynnwys garddio a 

choedwigaeth. Bydd y gweithgareddau yn agored i bob oedran a diddordebau, ond yn benodol i gyrraedd 

anghenion plant a rhieni dros wyliau’r haf a thu hwnt. Bydd y sesiynau yn cael eu strwythuro o gwmpas 

gwobrau ‘John Muir’ - sydd yn annog pobl i ymgysylltu, mwynhau a gofalu am fannau gwyllt ac mae’n 

canolbwyntio ar bedair sialens: 

 ● Darganfod  

● Chwilio  

● Cadw  

● Rhannu  

Mae hyn yn cynnwys chwilota’r dirwedd a chadwraeth, cysylltu gyda natur, a 
rhannu treftadaeth y dirwedd mewn ffyrdd creadigol. Am fwy o wybodaeth 
defnyddiwch y dolenni isod: 
. https://www.facebook.com/events/1141659279670250/?active_tab=discussion 
https://www.eventbrite.co.uk/e/bwyd-a-bushcraft-food-and-bushcraft-tickets-164222994397 

GRŴP CYSWLLT – CHWILIO AM GYNRYCHIOLWYR TRYDYDD SECTOR 
  
Mae’r Grŵp Cyswllt yn bwyllgor ble mae cynrychiolwyr o’r trydydd 
sector yn dod at ei gilydd i drafod gyda Chynghorwyr ac Uwch 
Swyddogion Cyngor Gwynedd.   
Rydym yn chwilio am gynrychiolwyr trydydd sector mewn 3 maes 
gwaith sef: 
CYMUNEDAU, AMGYLCHEDDOL a MENTRAU CYMDEITHASOL 
Os ydych yn arweinydd mudiad sydd yn gweithio yn un o’r tri maes 
hwn ac mae diddordeb gennych mewn gwneud cyfraniad ar lefel 
sirol i drafodaethau strategol yna cysylltwch efo Bethan ym Mantell 
Gwynedd am ragor o wybodaeth 
Bethan@mantellgwynedd.com 

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://www.facebook.com/events/1141659279670250/?active_tab=discussion
https://www.eventbrite.co.uk/e/bwyd-a-bushcraft-food-and-bushcraft-tickets-164222994397
mailto:Bethan@mantellgwynedd.com
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Ymunwch â—angen to bach 
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Os oes modd addasu’r un 
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CYNLLUN CYSWLLT  CYMUNEDOL ARFON YN LLWYDDO I SICRHAU BATHODYN 

GLAS I UNIGOLION 

Gall Bathodyn Glas roi hawl i bobl barcio a mynediad at lefydd parcio sydd wedi eu neilltuo 

ar eu cyfer. Mae bod heb fathodyn glas yn gallu cael effaith niweidiol ar ansawdd bywyd 

rhai unigolion. 

Mae Rhian Griffiths, Swyddog Cyswllt Cymunedol Arfon, sydd yn gyflogedig gan Mantell 

Gwynedd wedi delio gyda 4 achos yn ddiweddar yn dilyn derbyn y cyfeiriadau i gynllun 

presgripsiwn cymdeithasol Arfon. Gwrthodwyd y Bathodyn Glas iddynt i gyd wrth iddynt 

geisio eu hadnewyddu er gwaetha’r ffaith eu bod yn byw gydag anableddau a chyflyrau 

iechyd tymor hir.  Roeddynt i gyd yn poeni am hyn gan y byddai yn golygu na allent wneud 

nifer o weithgareddau fel siopa, mynychu apwyntiadau, cyfarfod gyda theulu a ffrindiau.  

Roedd y pedwar unigolyn yn anelu i geisio cadw eu hannibyniaeth a pheidio â gorfod 

dibynnu ar eu teuluoedd a ffrindiau - roedd hyn yn bwysig iawn iddynt.    

Cynigiodd Rhian gymorth iddynt i geisio adnewyddu eu bathodynnau glas. Nid oedd yr un 

o’r pedair wedi mynd i fanylder am eu cyflyrau iechyd ac anableddau wrth gwblhau'r 

ffurflen adnewyddu gan eu bod yn tybio bod y wybodaeth yma ar ffeil yn barod. Amlygodd 

Rhian y cyflyrau hyn eto i’r adran gan bwysleisio ar yr effaith andwyol oedd hyn yn ei gael 

ar eu bywydau. 

CANLYNIAD: Gyda chymorth y swyddog cyswllt cymunedol, mae’r pedair bellach wedi 

cael y Bathodyn Glas ac wedi gallu parhau i fyw yn annibynnol sydd wedi cael effaith 

gadarnhaol arnyn nhw a’u teuluoedd. 

Adborth a dderbyniwyd ganddynt: 

“Fedrai ddim diolch digon i chi” 

“Roeddwn yn meddwl fod fy rhyddid wedi dod i ben”  

“Mae cael y bathodyn glas yn golygu cymaint i mi – diolch yn fawr” 

“Mae’n gwneud bywyd yn dipyn haws” 
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Oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan?  

Mae Fforwm Cleifion Canser Gogledd Cymru yn agored i unrhyw un y mae canser yn 

effeithio arnynt. Cynigir cyfleoedd i gleifion, teulu a ffrindiau fynegi eu barn ar 

benderfyniadau ynghylch gofal canser yng Ngogledd Cymru. Os hoffech chi ddarganfod 

mwy, cysylltwch â: 01745 448 720 Est 3844 pat.evans@wales.nhs.uk  

Mae’r Fforwm hefyd yn darparu canolbwynt ar gyfer rhannu gwybodaeth, newyddion a 
digwyddiadau canser lleol. Edrychwch ar eu gwefan a chyfryngau cymdeithasol 
www.northwalescancerforum.co.uk 

 

 

 

 

 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd 

Pwrpas yr Ymgynghoriad: 
Sefydlwyd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan y Senedd i graffu ar bolisi a 
deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae’r rhain 
yn cynnwys iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan 
gynnwys y system gofal cymdeithasol. 
Yn ystod hydref 2021, bydd y Pwyllgor yn ystyried ei ddull strategol a'i raglen waith. Er 
mwyn sicrhau eu bod yn gallu ystyried y materion sydd, yn eich barn chi, o’r pwys mwyaf, 
ar y canlynol: 
•  Y blaenoriaethau cychwynnol ar gyfer y Chweched Senedd a nodwyd gan y Pwyllgor 

Iechyd y cyhoedd a gwaith ataliol 
• Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys diwylliant sefydliadol a llesiant 

staff 
• Mynediad at wasanaethau iechyd meddwl 
• Arloesi ar sail tystiolaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 
• Cymorth a gwasanaethau i ofalwyr di-dâl 
• Mynediad at wasanaethau adsefydlu COVID a gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud 

â COVID 
• Mynediad at wasanaethau ar gyfer cyflyrau cronig tymor hir, gan gynnwys cyflyrau 

cyhyrysgerbydol  
Y blaenoriaethau allweddol eraill y dylai'r Pwyllgor eu hystyried yn ystod y Chweched 
Senedd mewn perthynas â: gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a gofalwyr, ac 
adferiad yn dilyn COVID.  Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen hon: seneddcymru 

Fforwm Cleifion Canser Gogledd Cymru 

Llais i gleifion canser a gofalwyr yng Ngogledd Cymru 

http://www.northwalescancerforum.co.uk
https://busnes.senedd.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=737
https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=424&RPID=1259900779&cp=yes
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