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Dathlu Gwirfoddolwyr Ifanc 

Mae Mantell Gwynedd wedi llwyddo i gael grant Noson allan 
ac CAE er mwyn trefnu digwyddiad dathlu gwirfoddolwyr 
Ifanc.  Mae grwp o wirfoddolwyr ifanc wedi dod at ei gilydd i 
ddathlu gwaith gwirfoddolwyr yn y gymuned gyda Mantell 
Gwynedd trwy wirfoddoli unwaith eto gan drefnu gig cym-
raeg lle fydd bandiau ifanc llewyrchus yr ardal yn perfformio. 
Bydd Y Reu, Tamarisco ac Y Galw yn rhannu llwyfan am y tro 
cyntaf yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar nos sadwrn Awst 
29ain am 7:30 y.h. 

  Dywedodd Gwenllian Glyn Dafydd, Swyddog Gwirfoddoli 
ymysg ieuenctid, Mantell Gwynedd ‘ Dw i’n meddwl ei bod 
hi’n bwysig dathlu gwaith ein gwirfoddolwyr ifanc. Mae ca-
noedd ohonyn nhw yn gwneud bob math o bethau i wirfoddoli 
yn y sir ac wrth gynnal noson hwyliog fel hon mi’r yda ni’n 
codi ymwybyddiaeth am y cyfleuoedd i wirfoddoli.’ 

Dywedodd Efa Gwen Evans, 16 oed o Bontllyfni ger Caernar-
fon ‘Hwn ydy fy nhro cyntaf  yn gwirfoddoli ac mae’r profiad 
wedi bod yn anhygoel. Cefais y cyfle i gynllunio’r poster yn 
ogystal a bod yn rhan o benderfyniadau pwysig fel pris y 
tocynnau a’r lleoliad. Rydw i wrth fy modd gyda cherddori-
aeth Cymraeg ac yn edrych ymlaen yn fawr i gael noson 
gwerth chweil gyda fy ffrindiau.’ 

   Meddai Aaron Pleming, 24 oed o Gaernarfon ‘Rydw i’n 
edrych ymlaen i glywed y bandiau yma ac mi fydd gwybod fy 
mod i’n rhan o’r grwp sydd wedi trefnu’r noson yn ofnadwy o 
dda! Mae o wedi bod yn waith caled ond mi fydd o bendant 
werth o, mi fydd yn noson i’w chofio.’ 

  Mae’r gwirfoddolwyr ifanc wedi cael eu harwain gan 
hwylusydd hyrwyddwyr ifanc ‘Noson Allan’ Cyngor Celfyd-
dydau Cymru, Rhian Cadwaladr. 

   Enw’r gig ydy Hwyl Fawr Haf ac mae tocynnau ar werth am 

£4 o flaen llaw o Neuadd Ogwen, Bethesda ac o Mantell 

Gwynedd ar 

01286672626. 

Ar y drws mi 

fydd y tocynnau 

ar werth am £6 

ac mae croeso 

mawr i bawb 

dros 16 oed.  

Michael ac Aa-
ron sydd yn ae-
lodau o grwp 
hyrwyddwyr 
Ifanc Mantell 
Gwynedd. 





Caiff Adroddiad Cynnydd 2014-15 ei gyhoeddi ar gyfer Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: 
Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2013. 

 Dyma rai o’r pethau sydd wedi eu cyflawni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf: 

 Cyhoeddi y byddwn yn deddfu i wahardd ysmygu mewn ceir sy’n cludo plant. 

37,260 o blant yn cael budd o raglen Dechrau’n Deg yn ystod 2014-15. Mae hyn yn fwy na’r 
targed a nodwyd yn Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair, sef dyblu nifer y plant sy’n cael budd 
o’r rhaglen o 18,000 i 36,000 erbyn diwedd y Cynulliad hwn yn 2016. 

Datblygu Fframwaith Deilliannau’r Blynyddoedd Cynnar, a gaiff ei gyhoeddi ym mis Medi. 

Cyhoeddi Dyfodol Llwyddiannus; adolygiad annibynnol o’r cwricwlwm a threfniadau asesu 
yng Nghymru. Adolygiad sylfaenol ac arwyddocaol.  

Ehangu’r Grant Amddifadedd Disgyblion i gynnwys plant dan 5 oed er mwyn cefnogi men-
trau i fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol.  

  

Mae’r adroddiad wedi’i noddi gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, y Gweinidog Cymunedau a 
Threchu Tlodi a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. 

  

Yn ogystal â chrynhoi’r hyn a gyflawnwyd yn 2014-15, mae’r adroddiad hefyd yn pwysleisio 
ein blaenoriaethau am y flwyddyn i ddod. 

  

Mae Gweinidogion yn cydnabod y bydd angen i bawb barhau i gydweithio’n agos i gyflawni 
nodau’r Cynllun a gwella cyfleoedd bywyd a deilliannau holl blant Cymru. 

  

Gallwch weld Adroddiad Cynnydd 2014-15 - Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 
drwy ddilyn y ddolen ganlynol: 

  

http://gov.wales/topics/educationandskills/earlyyearshome/building-a-brighter-future-
early-years-and-childcare-plan/?skip=1&lang=cy  

  

Croesawn unrhyw gwestiynau neu ad-
borth am yr adroddiad. Cysylltwch â: 
earlyyears@cymru.gsi.gov.uk 

Adeiladu Dyfodol Disglair: 

Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 

http://gov.wales/topics/educationandskills/earlyyearshome/building-a-brighter-future-early-years-and-childcare-plan/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/earlyyearshome/building-a-brighter-future-early-years-and-childcare-plan/?skip=1&lang=cy
mailto:earlyyears@cymru.gsi.gov.uk


 

 

 

 

 

James Kellher– Gwirfoddolwr Ifanc y 

Flwyddyn WCVA 

 

Menter y Felin Uchaf Centre 

Mae'r mentor a'r crefftwr 'hynod o ddawnus' James Kelleher wedi 

bod yn allweddol yn yr ymdrech dros y flwyddyn ddiwethaf i re-

criwtio bron i 100 o wirfoddolwyr ifanc ar gyfer cyfleuster addysg 

ar ddatblygu cynaliadwy ym Mhwllheli. Mae'r brodor lleol 22 

mlwydd oed wedi rhoi dros 1,400 o oriau o waith gwirfoddol yng 

Nghanolfan y Felin Uchaf ac wedi bod yn rhan o bopeth o goginio 

prydau iach ar gyfer ei gydwirfoddolwyr ac ymweld â grwpiau 

cymunedol i weithio yn y gerddi cymunedol ac ar brosiectau adei-

ladu amgylcheddol.  
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Teulu Ni 
 

Prosiect wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr fel 
rhan o’i rhaglen Dyfodol Gwell yw Teulu Ni.  

Mae’r cynllun yn gweithio mewn Partneriaeth 
gyda chonsortiwm o fudiadau lleol drwy gynnig 
cefnogaeth i deuluoedd ble mae’r plentyn hynaf 

rhwng 5 a 10 oed.  Hyd y Prosiect oedd tair 
blynedd, gyda’r rhaglen yn dod i ben Mai 2015. 
ond mae’r Loteri Fawr wedi cytuno i ehangu’r 

Prosiect am naw mis ychwanegol  hyd at Mawrth 

2016. 

GWASANAETHAU TRAIS YN Y  

CARTREF DE GWYNEDD 

 

Mae’r cyfnod cyn y gwyliau Haf wedi bod yn 
brysur iawn arnom yn cymryd rhan yn y diwr-
nodau Criw Craidd a Dewis.  Diwrnodau i wa-
hanol asiantaethau ydynt i flynyddoedd 7 a 9 
a’u pwrpas yw i godi ymwybyddiaeth am wahanol feysydd megis 
Trais yn y Cartref a’r gwasanaethau sydd ar gael ar eu cyfer.  Ar 
hyn o bryd, rydym yn brysur yn trefnu digwyddiadu tuag at y 
gwyliau Haf.  Un o’r digwyddiadau rydym wedi ei baratoi i’n clei-
entau yw sesiwn coginio yn Caffi Mari, Llyn Tanygrisiau lle mae 
cyfle i’r plant/pobl ifanc wneud eu pitsas a’u bara eu 
hunain.  Hefyd ddiwedd Awst – Awst 21ain, 27ain a’r 28ain 
byddwn yn cynnal Clwb STAR sef gwaith grwp i blant rhwng 6-
12 oed sydd wedi dioddef/weld trais yn y cartref i ddod at ei gi-
lydd i drafod eu profiadau, teimladau, diogelwch etc.  Os gwyd-
doch am rywun sydd â diddordeb mynychu’r Clwb hwn, 
cysylltwch â Meleri ar 01766 830 878.   



Cynadleddau Magu Plant 2015: 

  Cefnogi iechyd meddwl a llesiant emosiynol plant a rhieni - 

Dydd Mawrth, 29 Medi 2015; 9.30yb - 4yp 

Canolfan Gynadledda Glasdir, Llanrwst, Gogledd Cymru 

  

ac 

  

Dydd Iau, 15 Hydref 2015; 9.30yb - 4yp 

Park Inn gan Raddisson, Canol Caerdydd  



Cynadleddau Magu Plant 2015: 

  Cefnogi iechyd meddwl a llesiant emosiynol plant a rhieni - 
Eleni, yn eu Cynadleddau Magu Plant, bydd Plant yng Nghymru 
yn canolbwyntio ar sut i gefnogi mae cynnal iechyd plant a 
rhieni yn feddyliol ac yn emosiynol, gan gynnwys y berthynas 

rhwng aelodau o'r teulu.  

  

Bydd cyfranogwyr yn ystyried sut olwg fyddai ar gontinwwm o 
gefnogaeth, o gymorth cyffredinol i gymorth arbenigol, a'r 
heriau cysylltiedig â chynllunio gwasanaeth a hyfforddiant. 
Byddwn hefyd yn archwilio enghreifftiau o arfer da wrth 
ymateb i anghenion a mesur effaith. Bydd y gweithdai yn cynnal 
trafodaethau pellach ar ystod o bynciau sy'n ymwneud â pholisi 

ac ymarfer.   

  

Pwy ddylai fod yn bresennol? 

Gweithwyr proffesiynol sy'n darparu cymorth rhianta ac i 
deuluoedd, a'r rhai sy'n arwain ym maes polisi neu sydd â 

diddordeb mewn cymorth i deuluoedd a magu plant.  

  

Bydd y siaradwyr yn cael eu cadarnhau yn gynnar ym mis Medi 

2015 

  

Rydym yn gobeithio bydd y digwyddiad yn cynyddu dealltwri-
aeth cynrychiolwyr ac yn rhoi cyfle iddynt ystyried eu polisi a'u 
hymarfer eu hunain ochr yn ochr â rhannu profiadau ac arfer 

gorau.  







 

Gwirfoddolwyr y Mileniwm  
Gwirfoddoli i bobl ifanc rhwng 14—25 oed 

gwenllian@mantellgwynedd.com 



 

 



Cwrs Cymorth Cyntaf 
Brys 

 

22ain Medi 2015, 9.30yb hyd at 4.30yp 

 

Lleoliad: Neuadd Bentref Llanelltyd (LL40 2TA) 
 

Cost: • £45 Aelodau Mantell Gwynedd • £55 Di-aelod sector gwirfoddol  

• £65 Sector Preifat a Statudol 
 

Hyfforddwr: Gethyn Bowen Urdd Gobaith Cymru a  
Tîm Ymatebwyr Cyntaf Y Bala 

 

Mae’r cwrs yn cyfarparu unigolion i gymryd rheolaeth o sefyllfa argyfwng yn effeithiol – 

gan ganolbwyntio ar atal dirywiad mewn sefyllfa a chynnal bywyd hyd nes daw cefnogaeth. 
 

Mantell Gwynedd, Yr Hen Orsaf Heddlu, Y Lawnt, Dolgellau, 
Gwynedd LL40 1SB 
(  01341 422575   E-bost - Ellen@mantellgwynedd.com  E-bost - 

dolgellau@mantellgwynedd.com 
 

Tystysgrif Diogelwch Bwyd  
Lefel 2 mewn Arlwyo  

 
Hyfforddwr: Iolo Povey (Hyfforddi Bethan Griffiths Cyf) 

 
15fed Hydref 2015 - 9.15yb - 4.30yp 

Lleoliad: Swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon 
 
Cost: • £45 Aelodau Mantell Gwynedd • £55 Di-aelod sector gwirfoddol  
• £65 Sector Preifat a Statudol 
   
Bwriad y cwrs hwn yw cyflwyno gwybodaeth hanfodol am hylendid bwyd a galluogi 

pobl i ddefnyddio’r wybodaeth yma, i osgoi achosi gwenwyn bwyd. 
 
Ellen ap Dafydd, Mantell Gwynedd, Yr Hen Orsaf Heddlu, Y Lawnt, Dolgellau, LL40 

1SB 
(  01341 422575              E-bost - EllenapDafydd@mantellgwynedd.com 
(  01286 672626           E-bost - dolgellau@mantellgwynedd.com 



 

Llogi Uned Symudol 

Cronfa Buddsoddi Cymunedol 

Bwriad y Gronfa yw cryfhau a datblygu grwpiau a mentrau o 
fewn y sector wirfoddol.  

Gall grwpiau ymgeisio am grant i gynnal digwyddiad, darparu 
hyfforddiant, gwella cyfleusterau neu tuag at brosiect sy’n 
gwella’r amgylchedd leol.   

 

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn 
cynnig grantiau o hyd at £10,000 refeni-
w/cyfalaf. 

Dyddiadau cau derbyn ceisiadau 
2013/14: 

 

Bu Mantell Gwynedd yn llwyddiannus yn eu cais i gael 
Uned Symudol er mwyn hybu gwasanaethau’r Trydydd 
Sector yn ein hardaloedd gwledig.   Gall mudiadau logi’r 

uned ar gyfer digwyddiadau, unai ar eu pennau eu hunain 
neu mewn cydweithrediad â mudiadau eraill.  

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mantell Gwynedd: 

01286 672 626 



Dilynwch Mantell Gwynedd ar Facebook a Twitter.  

 

Rhannwch eich straeon, digwyddiadau, hyfforddiant, a newyddion 

gyda Mantell Gwynedd fel ffordd o gysylltu gyda'r Rhwydwaith 

ehangach. 

Gwenllian  Glyn Dafydd 

Swyddog Gwirfoddoli 

Gwenllian@mantellgwynedd.com   

Mantell Gwynedd, 23-25 Y Bont Bridd,  CAERNARFON, Gwynedd    LL55 1AB 

Swyddfa / Office: 01286 672626 

www.mantellgwynedd.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Llogi Offer yn Rhad ac am Ddim! 

Cofiwch am y gwasanaeth llogi offer sy’n cael ei gynnig i aelodau Rhwydwaith Plant a Phobl 
Ifanc Gwynedd neu unrhyw fudiad y Trydydd Sector sy’n gweithio yn y maes plant a phobl 

ifanc yng Ngwynedd. 

Y gobaith yw gwella cyflwyniad a chyswllt gwasanaethau ieuenctid gwirfoddol â’r bobl ifanc 
hynny maent yn eu cefnogi. 

Cofiwch felly fod cyfle i chi fanteisio ar y gwasanaeth, sy’n cael ei 
gynnig yn rhad ac am ddim. Mae’r offer o safon uchel iawn ac yn 

cynnwys:    gliniaduron, argraffwyr wi-fi, camerâu digidol, 
camerâu fideo a thaflunydd. 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mantell Gwynedd: 

(01286) 672 626 ymholiadau@mantellgwynedd.com 

http://www.mantellgwynedd.com/

