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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 ffôn 

arferol:  

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. 

CRONFA GRANTIAU BYCHAIN MANTELL GWYNEDD 

Derbyniodd Mantell Gwynedd £25,000 gan Lywodraeth Cymru er 

mwyn creu Cronfa Grantiau Bychain ar gyfer mudiadau yng 

Ngwynedd. 

Llongyfarchiadau i’r canlynol sydd wedi derbyn grant o’r gronfa: 

Porthi Pawb – Caernarfon 

GISDA 

Croesffyrdd / Crossroads 

Help Harlech 

Seren, Blaenau Ffestiniog 

Banc Bwyd Nefyn 

Prosiect Cymunedol Llandwrog 

Gwallgofiaid, Blaenau Ffestiniog 

Siop Griffiths, Penygroes 

Gweithgor Cymunedol Llanbedr 

Egni Abergynolwyn 

Prosiect Braich Coch Inn, Corris 

Prosiect Neuadd Llanllyfni 

Prosiect Sign, Sight & Sound 

Llygaid Maesincla 

Datblygiadau Egni Gwledig (D.E.G.) – Prosiect Peblig  

Mae yna dal rywfaint o arian ar ôl yn y gronfa. Mae’r broses 

ymgeisio yn syml ac yn sydyn.   

Am fwy o fanylion cysylltwch efo Eleri neu Carys 

Eleri@mantellgwynedd.com   Carys@mantellgwynedd.com  

Neu ffoniwch: 01286 672626 



 

Bellach mae dros 600 o unigolion wedi cofrestru ar y Banc Gwirfoddolwyr er mwyn cynnig eu 

hamser i helpu eraill yn ystod y cyfnod hwn. 

Tua thraean o’r rheiny wnaeth gofrestru sydd allan yn gwirfoddoli ar hyn o bryd ond rydym yn 

cadw cyswllt gyda’r gweddill ohonoch sydd wedi cofrestru ond sydd heb eto gael y cyfle i fynd 

allan i helpu. 

Er nad oes cyfle wedi bod i bob un ohonoch fynd ati yn syth i wirfoddoli mae’r ffaith fod 

cymaint wedi rhoi eu henwau ymlaen yn galonogol dros ben ac yn dangos mor gryf yw ysbryd 

cymunedol a chyfeillgarwch yng Ngwynedd. 

Diolch i bob un ohonoch sydd allan yn helpu rwan ac i’r gweddill ohonoch sydd yn aros yn 

eiddgar am gyfle. 

Wythnos Gwirfoddolwyr, 1af – 7fed o Fehefin 2020 

Cyn hir bydd hi’n Amser Dweud Diolch! 

Pob blwyddyn, mae Wythnos Gwirfoddolwyr (1af – 7fed o Fehefin) yn achlysur arbennig i 

ddathlu a diolch i wirfoddolwyr am bopeth maen nhw’n ei wneud yn eu cymunedau lleol. Eleni, 

mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn teimlo’n bwysicach nag erioed gan y bydd hi’n gyfle i ddiolch i’r 

miloedd o wirfoddolwyr sydd wedi rhoi eu hamser i helpu mewn ymateb i’r sefyllfa argyfwng 

gyda COVID 19.  

Rydym yn cydnabod y gall mudiadau sydd fel arfer yn ymuno â’r ymgyrch hwn fod yn wynebu 

cyfnod anodd ar hyn o bryd, ac efallai nad yw llawer o wirfoddolwyr yn gwirfoddoli yn yr un 

ffordd ag arfer. Gan gadw hynny mewn cof, mae pecyn ymgyrch Wythnos Gwirfoddolwyr 2020 

ar gael i’ch helpu i ddweud diolch mewn ffyrdd sy’n addas i’ch mudiad chi a’ch amgylchiadau.   

Yma yng Ngwynedd, byddwn yn gwneud pethau yn wahanol eleni yn bennaf ar-lein. Cofiwch 

felly dilyn ein safleoedd cymdeithasol ar Facebook (Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd a Mantell 

Gwynedd), Instagram a Twitter (@mantellgwynedd). Cofiwch hefyd rannu unrhyw straeon/ 

newyddion da yr hoffech i ni roi sylw iddynt fel rhan o’n hymgyrch cyhoeddusrwydd.  

Fel arall, defnyddiwch #WythnosGwirfoddolwyr a #VolunteersWeek ac fe gadwn ni olwg am 

eich cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol. 
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https://wcva.cymru/cy/amser-dweud-diolch/


Rydym yn gweithio yn agos gyda’n holl 

bartneriaid yn ystod y cyfnod hwn er mwyn 

sicrhau bod 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  
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Cymorth gan Ganolfannau Iechyd Meddwl a Llesiant yn ystod argyfwng COVID-19: 

Meirionnydd – Canolfan Lles Tan y Maen 

Cefnogaeth, cyngor neu wybodaeth ar ffôn symudol neu e-bost – ar gael pob dydd rhwng 9 y bore a 5 y pnawn. 

Cysylltwch â Phil 07964 858095 – tanymaen@btinternet.com neu Eileen –  07495 127245 –

eileen.dolgellau@gmail.com  

Mae’n bosib cael cefnogaeth drwy ap hefyd a/neu wasanaeth Therapi Siarad Parabl – nid oes angen asesiad 

llawn ar gyfer hwn – cysylltwch â Phil i gael sgwrs am un o’r rhain. 

Hefyd cofiwch am dudalen Facebook Grŵp Gweithredu Llesiant De Gwynedd sydd yn cael ei diweddaru yn 

ddyddiol. 

Arfon - Canolfan Lôn Abaty - yn cynnig nifer o weithgareddau ar-lein, er enghraifft grwpiau darllen; sesiynau 

natur a llesiant gyda Coed Lleol (ar Zoom); Paned a Sgwrs - Llun i Gwener am 3 y pnawn. Ewch draw i’r dudalen 

Facebook i weld mwy o fanylion am y gweithgareddau a pha bryd maen nhw’n cael eu cynnal. Hefyd ewch ar 

wefan Canolfan Lôn Abaty am fanylion cyswllt a gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael http://

www.abbeyroadcentre.co.uk/CY/index.html neu e-bostiwch referrals@abbeyroadcentre.co.uk  

Dwyfor - Canolfan Felin Fach - cefnogaeth ar y ffôn ar gyfer unrhyw un sydd isio siarad - ar gael rhwng 10 y bore 

a 4 y pnawn - does dim rhaid i chi roi eich enw    01758 701611.  Fe allwch hefyd gael hyd i wybodaeth ac 

adnoddau defnyddiol ar eu Tudalen Facebook neu drwy e-bostio  christinefelinfach@gmail.com  

Cefnogaeth arall dros y ffôn (gwasanaeth 24/7): 

Samariaid -  116 123 (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  http://

www.callhelpline.org.uk/  

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/
http://www.abbeyroadcentre.co.uk/CY/index.html
http://www.abbeyroadcentre.co.uk/CY/index.html
http://www.callhelpline.org.uk/
http://www.callhelpline.org.uk/

