
BWLETIN GWYBODAETH MANTELL GWYNEDD YN YSTOD CYFNOD COVID-19 

Byddwn yn cynhyrchu Bwletin yn gyson yn ystod y 

cyfnod COVID-19 er mwyn eich cadw yn y pictiwr am 

be sydd yn 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  

 

COFIWCH! Mae staff 

Mantell Gwynedd i gyd 

yn gweithio yn ystod y 

cyfnod yma a gallwch 

barhau i gysylltu efo ni 

trwy’r rhifau ffon 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 

drosglwyddo i’r aelod 

staff priodol. 

Grant Argyfwng Covid-19 Mantell 

Gwynedd 

Ar ran Llywodraeth Cymru ac fel rhan 

o bartneriaeth Cefnogi Trydydd 

Sector Cymru, rydym yn gweinyddu 

cronfa grant sydd yn gallu helpu 

mudiadau i gadw’i fynd neu ymestyn 

eu gwasanaeth yn ystod y cyfnod 

yma. Gallwch ymgeisio am swm o 

£100 hyd at £1000. Cysylltwch gydag 

Eleri neu Carys am wybodaeth a 

chymorth pellach. Mae’r broses 

ymgeisio yn syml a cewch 

benderfyniad yn sydyn! 

Eleri@mantellgwynedd.com neu  

Carys@mantellgwynedd.com 

mailto:Carys@mantellgwynedd.com
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Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd wedi agor Banc Gwirfoddolwyr  

Covid-19. Rydym yn falch iawn o fedru dweud bod bron i 600 o unigolion 

wedi cofrestru efo ni yn barod. Os ydych chi yn unigolyn a hoffech gofrestru 

am gyfle i wirfoddoli i helpu eraill yn ystod y cyfnod yma, yna dilynwch y linc 

isod neu ffoniwch Mantell Gwynedd a gofyn am Carwyn Humphreys neu 

Alan Thomas, neu e bostiwch  

carwyn@mantellgwynedd.com neu alan@mantellgwynedd.com  

Rydym yn gweithio yn agos gyda’n holl 

bartneriaid yn ystod y cyfnod yma er mwyn 

sicrhau fod trigolion Gwynedd yn derbyn y 

gefnogaeth orau bosib. Trwy gydweithio hefo 

Cyngor Gwynedd mae’r wybodaeth ar gyfer 

trigolion Gwynedd wedi’i grynhoi mewn un 

lle yn dwt ac yn cael ei diweddaru’n gyson. 

Dyma’r linc: 

Help i Bobl a Chymunedau yng Ngwynedd – 
gwybodaeth ddefnyddiol ar Wefan Cyngor 

Gwynedd  cliciwch yma 

Gwybodaeth ddiweddaraf ar  COVID 19 – 

gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru – cliciwch 

yma 

Rhifau ffôn defnyddiol eraill: 

Samariaid - yn aml, gall sgwrs hollol gyfrinachol â rhywun nad ydych chi'n ei adnabod 

deimlo'n haws na cheisio siarad â ffrindiau neu deulu. Ffoniwch:  116 123 

(gwasanaeth 24/7) neu  0808 164 0123 - llinell Gymraeg (pob dydd 7:00yb-11:00yh) 

C.A.L.L - Llinell Gymorth (24/7) - gwasanaeth cyfrinachol ar gyfer unrhyw un sy'n 

bryderus am eu hiechyd meddwl eu hunain neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind -  

 0800 132 737 neu tecstio help i 81066  www.callhelpline.org.uk/ 

Llinell Gymorth Dementia Cymru - cefnogi pobl sydd yn byw â dementia a'u gofalwyr  

 0808 808 2235 neu tecstio help i  81066 

http://www.callhelpline.org.uk/Dementia-HelplineW.asp  

mailto:carwyn@mantellgwynedd.com
mailto:alan@mantellgwynedd.com
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Argyfwng/Help-i-bobl-a-chymunedau.aspx
https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/
https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/


Dyma linc defnyddiol i’r holl grantiau a’r cyfleoedd ariannu sydd ar gael ar hyn o 

bryd ar gyfer mudiadau. Cliciwch ar y linc isod sydd yn mynd â chi i’r rhestr o 

gyfleoedd ariannu. Os am help gyda cheisio am arian o unrhyw un o’r cronfeydd 

yna cysylltwch efo Mantell Gwynedd. Cofiwch fod ffynonellau ariannu newydd yn 

cychwyn yn gyson yn ystod y cyfnod yma felly os nad oes rhywbeth addas yn y 

rhestr yma cofiwch gysylltu efo Mantell rhag ofn bod cyfle ariannu newydd wedi 

dechrau!  

enquiries@mantellgwynedd.com neu ffoniwch 01286 672626 

Rhai gwasanaethau pwysig sydd ar gael yn ystod y cyfnod yma: 

Ydach chi angen cael gael sgwrs efo rhywun ar y ffôn neu ydych chi yn 

gwybod am rywun fyddai yn cael budd o hyn? Dyma restr o rai o 

gynlluniau sydd yn cynnig cefnogaeth ar y ffôn. 
 

Mae cynllun “Sgwrs Sut Hwyl” Age Cymru Gwynedd a Môn ar y cyd ag 

Age Cymru yn cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg 

dros y ffôn i bobl hŷn sydd yn teimlo yn unig ac angen cwmni dros y 

cyfnod anodd yma.   

Am fwy o wybodaeth ffoniwch  01286 677711 neu  08000 223 444 
 

Silverline – yn cynnig cynllun cyfeillgarwch drwy lythyr neu alwad ffôn 
wythnosol. Ffoniwch   0800 470 80 90 am fwy o wybodaeth. 
www.thesilverline.org.uk/   
 
RNIB – yn cynnig cyfeillio dros y ffôn mewn grwpiau ar gyfer unigolion 

sydd efo nam ar y golwg   029 2082 8500 
 

Cefnogaeth i Ofalwyr di-dâl – Mae Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn 
cynnig galwadau “Cadw mewn Cysylltiad” dros y ffôn i ofalwyr, neu drwy 
e-bost a Facebook gan gynnwys galwadau fideo gyda darpariaeth iaith 
arwyddion os oes angen   01248 370797 help@carersoutreach.org.uk 
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