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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.uk/
coronavirus.html 

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

Ffrindiau Pier Bangor yn derbyn Grant Mantell Gwynedd 

  
Daeth y grŵp hwn at Mantell Gwynedd i holi am grant i helpu cefnogi 
gwirfoddolwyr. 
’Roedd y grŵp yn awyddus i recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr fyddai yn 
medru helpu yn y fynedfa ar y Pier a hefyd yn y siop. Byddai’r 
gwirfoddolwyr yn medru cyfarch ymwelwyr i’r Pier, rhannu dipyn o hanes 
yr ardal ac annog unigolion i gyfrannu at y gwaith adnewyddu sydd ei angen. 
Fodd bynnag, ’roedd angen cefnogaeth ar y grŵp er mwyn sicrhau eu bod yn cefnogi’r 
gwirfoddolwyr yn gyfreithlon ac yn darparu popeth oedd ei angen arnynt. 
  
Derbyniodd Mantell Gwynedd gais grant gan y grŵp i ariannu masgiau, menig, hylif diheintio ac 
eitemau eraill hanfodol i fedru cyd-fynd â gofynion Covid-19 a gweithredu’n ddiogel. Yn ogystal, 
’roedd angen bathodynnau adnabod, cadeiriau plygu, capiau ac eitemau eraill fyddai yn ei gwneud 
yn hawdd i ymwelwyr adnabod gwirfoddolwyr. 
’Roedd Mantell Gwynedd yn falch o fedru gefnogi’r grŵp arbennig hwn a hefyd ariannu’r eitemau 
angenrheidiol. 
Da iawn Ffrindiau Pier Bangor. Daliwch ati gyda’r gwaith da! 

 
 

 
NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD 

DDA I CHI OLL 

Gan Staff a Bwrdd Rheoli 
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


Mae ceisiadau ar agor nawr am gymorth hyfforddi am ddim 

Mae Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion yn rhoi cymorth i fudiadau treftadaeth micro, 

bach a chanolig neu fudiadau sy’n cynnal prosiect treftadaeth ehangu eu ffrydiau incwm a 

chyrraedd cynulleidfaoedd a phobl newydd. 

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau nawr ar gyfer elfen cymorth hyfforddiant am ddim y prosiect 

newydd.  

Mae pedwar diwrnod o gymorth hyfforddi trylwyr am ddim ar gael i 25 o fudiadau ar bynciau 

fel llywodraethu, cynllunio busnes a chreu incwm i helpu i wella gwydnwch mudiadau a’u 

gallu i ymdopi â newid.  

Wedi’i chyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, mae CGGC yn cynnal prosiect 

Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru. 

Caiff y prosiect hefyd ei gefnogi gan y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig, Anabledd Cymru a Pride 

Cymru. 

Yn unol â Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, mae ein diffiniad o ‘dreftadaeth’ yn 

cynnwys y canlynol: 

Adeiladau Hanesyddol a Henebion 

Treftadaeth Gymunedol 

Diwylliannau ac Atgofion  

Tirweddau a Threftadaeth Naturiol 

Diwydiannol, Morol a Thrafnidiaeth  

Casgliadau (gan gynnwys Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifdai) 

Gellir cael manylion llawn y cymhwysedd ar gyfer y categori hyfforddiant ar ein tudalen 

Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion 

Bydd dwy garfan hyfforddiant ar gyfer oddeutu 12 o fudiadau ac mae’r ffenestr cyflwyno cais 

bellach ar agor tan 13 Rhagfyr 2021. 

Argymhellwn eich bod yn ymgeisio’n gynnar oherwydd bydd ceisiadau’n cael eu hasesu ar 
sail y cyntaf i’r felin ac yn cael eu dyrannu ar sail dreigl yn unol â’r meini prawf 
cymhwysedd. 

Hyfforddiant yn dechrau o fis Ionawr 2021. Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus hyd at wyth 

mis i gwblhau’r hyfforddiant o’r amser y cânt eu paru â hyfforddwr. 

Bydd y rownd cyflwyno cais ar gyfer yr ail garfan yn agor ym mis Chwefror 2022. 

Am fanylion pellach am sut i wneud cais, ewch i wefan Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cyfle hyfforddiant ar ôl darllen y ddogfen 

ganllawiau, anfonwch e-bost at Siobhan Hayward, Swyddog Catalydd Cymru yn 

shayward@wcva.cymru  
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Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru  
Ffôn – 0800 132 737  Neges testun – 81066 
Mae llinell gymorth CALL 24/7 yn llinell gymorth iechyd meddwl sy'n cynnig cefnogaeth 
emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl 
Cymru. Mae gan unrhyw un sy'n bryderus am iechyd meddwl ei hun neu iechyd meddwl 
perthynas neu ffrind, fynediad at y gwasanaeth. Gall ddarparu cymorth gwrando a 
chymorth emosiynol cyfrinachol i chi, a’ch helpu i gysylltu â chymorth a allai fod ar gael yn 
eich ardal leol. 

  

DAN 24/7 – Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol 
Cymru  
Mae’r Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol/DAN 
24/7 am ddim, yn ddwyieithog ac yn darparu un 
pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau 
mwy o wybodaeth a/neu help ynglŷn â chyffuriau a/
neu alcohol. 

  
Mae’r gwasanaeth ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. 
Bydd y llinell gymorth yn helpu unigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr cefnogi yn y 
maes cyffuriau ac alcohol i gael gwasanaethau lleol a rhanbarthol addas. 24 awr y dydd,  
Ffôn – 0808 808 2234  Neges testun – 81066 
 

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn  
Os ydych chi wedi profi cam-drin domestig, trais 
rhywiol a/neu drais yn erbyn menywod, neu’n pryderu 
am ffrind neu berthynas sy’n profi unrhyw fath o drais 
neu gam-drin, gallwch gysylltu â’r llinell gymorth.  Mae’r gwasanaeth yma am ddim ac ar 
gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 
Mae sgwrs fyw ar gael 24 awr hefyd. Gal y Llinell Gymorth eich helpu yn Gymraeg, 
Saesneg ac unrhyw ieithoedd eraill gan ddefnyddio LanguageLine.  
 
Gall defnyddwyr ffôn destun gysylltu drwy Type Talk ar  1800108088010800.   
Gallwch gysylltu â’r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn 24/7 drwy decstio 078600 77 333  
 

 
Gofal Mewn Galar Gogledd Cymru 

Gofal Mewn Galar Cruse yw'r brif elusen 
genedlaethol ar gyfer pobl mewn profedigaeth 
yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. 
Maent yn cynnig cefnogaeth, cyngor a 
gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan 
fydd rhywun yn marw ac mewn profedigaeth.  
  01492 536577  Ebost – 
northwales@cruse.org.uk 

mailto:northwales@cruse.org.uk
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Dilynwch y linc yma i weld y Llyfryn uchod  

cliciwch yma 

 

 

Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, gwybodaeth a phrofiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng 
y Gymraeg. https://meddwl.org/ 
Cymorth ar frys mewn argyfwng - https://meddwl.org/brys/ 
 

Y Newyddion Diweddaraf i Ofalwyr: 
Llyfryn Gwybodaeth Newydd i Ofalwyr – Asesiad Anghenion Gofalwyr  

Dilynwch y ddolen hon – www.gwynedd.llyw.cymru/helpiofalwyr 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol/Oedolion-a-phobl-h%C5%B7n/Iechyd-Meddwl.aspx
https://meddwl.org/
https://meddwl.org/brys/
http://www.gwynedd.llyw.cymru/helpiofalwyr

