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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/ 

Derbyniodd Antur Aelhaearn grant o £668.69 o Gronfa Argyfwng Covid 19 
Mantell Gwynedd. Derbyniodd Mantell Gwynedd yr arian hwn trwy Gronfa 
Comic Relief er budd mudiadau trydydd sector yng Ngwynedd. 

Nod cais Antur Aelhaearn oedd prynu gliniadur newydd er mwyn cadw 
gwybodaeth am eu holl brosiectau cyfredol yn yr ardal yn daclus mewn un 
lle, a thalu am ddefnydd masnachol Zoom i gadw cysylltiad gyda’r gymuned. 

Bydd y gliniadur yn cael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o brosiectau Antur 
Aelhaearn, megis Gardd Pontio’r Cenedlaethau/Dementia sydd yn brosiect i 
adeiladu gardd lle bydd pobol gyda Dementia yn cydweithio gydag 
aelodau o’r gymuned i dyfu blodau/llysiau. Yn y cynllun gardd mae tua 
10 o bobl wedi bod yn gwirfoddoli yn yr ardd gan gadw at y rheolau 
Covid-19 oedd mewn grym ar y pryd.  

Bydd y gliniadur hefyd yn cael ei ddefnyddio yn y gofod Ffiws –  sef 
prosiect Cynllun Arloesi Gwynedd Gwledig a bydd o ddefnydd i 
bawb fydd yn mynychu gweithgareddau ac yn gweithio hefo 
argraffydd 3D. 

Gweler yn y lluniau rhai o brosiectau mae Antur Aelhaearn yn eu 
cynnal. 

GRANTIAU DAL AR GAEL! 
Mae yna rywfaint o arian yn dal i fod ar gael yn ein Cronfa 
Grantiau Bychain. 
Oes gennych chi syniad am brosiect neu wasanaeth newydd? 
Ydach chi’n chwilio am bres i brynu adnoddau i brosiect? 
Ydach chi’n gweithio efo grwpiau cymunedol sy’n cynnwys plant a phobl 
ifanc ac yn chwilio am gyllid? 
 
Cysylltwch efo carys@mantellgwynedd.com  am ragor o wybodaeth 
 
 Ffurflen gais syml, dyfarniad sydyn, cyllid i’w gael yn sydyn. 

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
mailto:carys@mantellgwynedd.com
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Arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi cymunedau Cymru 

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn parhau i gefnogi 

pobl a chymunedau drwy COVID-19. Mae grantiau wedi cael eu 

hehangu i helpu cymunedau ledled Cymru i edrych yn gadarnhaol 

tua'r dyfodol. 

Ceir grantiau i gefnogi sefydliadau ac elusennau i addasu, adfer a ffynnu drwy raglenni Arian i Bawb y 
Loteri Genedlaethol a Pawb a’i Le.  

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol - hyd at £10,000 ar gyfer amrywiaeth o brojectau cymunedol, 
gan gynnwys projectau sy'n ymateb i bandemig COVID-19.  

Pawb a’i Le - hyd at £500,000 i gymunedau gydweithio i gael effeithiau cadarnhaol ar y pethau sy'n 
bwysig iddyn nhw. Bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ariannu datblygiad 
sefydliadol fel rhan o'r project. 

Gyda’n Gilydd ar gyfer Ein Planed (dyddiad cau: 5yh, 18 Tachwedd 2021) - rhwng £1,000 a  
£10,000 i gefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid yn yr hinsawdd. Dylai 
prosiectau adlewyrchu’r hyn sy’n bwysig i’ch cymuned a gall fod yn fach o ran maint. Gallent 

gynnwys themâu fel: 
• bwyd 
• trafnidiaeth 
• ynni 
• gwastraff a defnydd 
• yr amgylchedd naturiol 

 
Llynedd dosbarthwyd £31 miliwn mewn 850 o grantiau i elusennau a chymunedau ledled Cymru, diolch i 
arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. 

Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglenni ariannu: http://cronfagymunedolylg.org.uk/
cymru 

Grantiau i gefnogi cymunedau Gwynedd 

Yn dathlu derbyn grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yng Ngwynedd yn ddiweddar mae’r 
prosiectau canlynol: 

Clwb Gymnasteg Bangor - £10,000 i greu ystafell synhwyraidd i blant ag ADHD ac Awtistiaeth, i'w 
galluogi i wella eu hiechyd meddwl mewn amgylchedd diogel ac ymlaciol. 

Tîm Achub Mynydd Aberglaslyn - £5,100 i brynu offer TG i ganiatáu i'w gwirfoddolwyr weithio 
gartref yn ystod y cyfnod clo COVID-19 presennol ac unrhyw gyfnod clo yn y dyfodol. 

Cymunedau Adfer Gogledd Cymru - £10,000 i gefnogi pobl â phroblemau camddefnyddio sylweddau 
hirdymor i gael mynediad i'w canolfan, a rhedeg gweithgareddau i bobl sy'n gwella. 

MaesG ShowZone - £10,000 i gynnal sesiynau celfyddydau perfformio cynhwysol i ddod â phlant at ei 
gilydd i feithrin perthnasoedd cryf, gan wella eu hiechyd meddwl a'u lles. 

Cynllun Cyfeirio Gwynedd - £900 i gynnal digwyddiad hyfforddi a chymorth cymheiriaid ar-lein i 
weithwyr cylch chwarae, i nodi a chynorthwyo gydag unrhyw heriau a allai godi yn ystod y 
flwyddyn ysgol nesaf. 

Os oes gennych syniad am broject i gefnogi’ch cymuned chi, cysylltwch â Nia 
Hughes, Swyddog Ariannu Gwynedd, am sgwrs ar 07971 387276 neu ebostio 
nia.hughes@cronfagymunedolylg.org.uk. Rydyn ni yma i helpu ac eisiau siarad â chi 
am eich syniadau. 

Nia Hughes 

 

http://cronfagymunedolylg.org.uk/cymru
http://cronfagymunedolylg.org.uk/cymru
mailto:nia.hughes@cronfagymunedolylg.org.uk
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 Cyrsiau Iechyd a Lles – EPP Cymru 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae Swyddfa Hunanofal BIPBC yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau iechyd a lles yn rhad ac 
am ddim i oedolion sy'n byw â chyflyrau iechyd hirdymor a gofalwyr mewn cymunedau 
ledled Gogledd Cymru.   
Bwriad cyrsiau EPP Cymru yw cynnal a gwella ansawdd bywyd trwy hunanreoli. Mae'r 
cyrsiau yn ymwneud â dysgu sgiliau pwysig gan gynnwys rheoli eich symptomau, delio â 
straen, iselder a hunanddelwedd isel, datblygu sgiliau ymdopi, dysgu ffyrdd o ymlacio a 
bwyta'n iach a chynllunio at y dyfodol. Dilynwch y ddolen hon i weld beth sydd yn cael ei 
gynnig:  Cyrsiau EPP Cymru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae Cyngor ar Bopeth ledled Gogledd Cymru yn gweithio gyda’i gilydd 
ac efo I CAN a KIM Inspire i roi cyngor ar sicrhau'r incwm mwyaf posibl i 
bobl â phroblemau iechyd meddwl neu sydd mewn perygl o 
ddatblygu problemau iechyd meddwl.  
  
Os ydych chi'n adnabod unrhyw un a allai elwa o hyn 
gallwch eu cyfeirio yn hawdd iawn gan ddefnyddio'r 
dolennau isod ble bynnag yng Ngogledd Cymru maent yn 
byw: 
kim-inspire.org.uk 
cabgwynedd.cymru/macsinc  

https://bipbc.gig.cymru/cyngor-iechyd/cyrsiau-iechyd-a-lles/courses/cyrsiau-epp-cymru/
https://kim-inspire.org.uk/
https://cabgwynedd.cymru/macsinc/
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