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Byddwn yn cynhyrchu Bwletin yn gyson yn ystod y cyfnod COVID-19 er 

mwyn eich cadw yn y pictiwr am beth sy’n 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  

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd ! 

Mae ein staff yn parhau i weithio o adref yn ystod y cyfnod 

yma yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae ein 

llinellau ffôn yn hynod o brysur felly, os medrwch chi, 

cysylltwch trwy ebost gyda’r aelod staff perthnasol, 

neu ymholiadau@mantellgwynedd.com gydag ymholiad 

cyffredinol. Mae arian grant yn dal i fod ar gael gennym ar 

gyfer mudiadau cymunedol ac mae manylion yr arian sydd 

ar gael i’w gweld yn y Bwletin yma. Cofiwch gysylltu os yw 

eich mudiad angen cefnogaeth ychwanegol. 

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/ 

Partneriaeth Maesgeirchen yn defnyddio Grant Comic Relief gan Mantell Gwynedd i ddathlu’r 

Nadolig mewn dull Covid cyfeillgar !  

Doedd cyfyngiadau Covid ddim am roi stop ar gymuned Maesgeirchen i ddathlu’r Nadolig 

eleni. Penderfynwyd addasu’r dathliadau “Winter Wonderland” arferol er mwyn sicrhau bod 

plant a phobl yn gallu parhau i ddathlu efo’i gilydd. Gwnaed cais llwyddiannus am £1,000 i 

gronfa Comic Relief Mantell Gwynedd er mwyn cefnogi dathliadau amgen. 

Aeth y plant ati i gynllunio cardiau Nadolig, cafwyd gwasanaeth carolau tu allan a threfnwyd 

gorymdaith llysernau. Fel petai hyn i gyd ddim yn ddigon aethpwyd ati i blannu coeden Nadolig 

fyddai yn gallu cael ei mwynhau gan y gymuned eto yn y dyfodol. Yn lle’r Groto Sion Corn arferol 

cafwyd taith gerdded efo Santa o gwmpas Maesgeirchen a dosbarthwyd dros 350 o becynnau 

gweithgareddau i’r plant. Bu’r cyfan yn hwb mawr i’r gymuned ac yn ffordd i gefnogi teuluoedd 

mewn ffordd dipyn yn wahanol.  

Da iawn MaesG am sicrhau dathliadau llwyddiannus o fewn cyfyngiadau Covid a diolch i gronfa Comic Relief am 

alluogi llawer o hyn! 

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
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COFIWCH!! Mae gan Mantell Gwynedd grantiau ar gael ar gyfer grwpiau Trydydd Sector 

  
Hyd at £5,000 i gefnogi gweithgareddau hefo plant a/neu pobl ifanc. Gall hyn gynnwys prynu offer ar gyfer 
gweithgareddau. 
Hyd at £1,000 i helpu eich mudiad efo gweithgareddau yn dilyn Covid-19. Gall hyn gynnwys offer glanhau 
neu offer diogelwch a llawer o bethau eraill y gallech fod eu hangen er mwyn cario’n mlaen yn ddiogel 
gyda’ch gweithgareddau. 

  
Mae’r broses ymgeisio yn hawdd iawn ac yn ddiffwdan a gallwch gael help staff Mantell Gwynedd i wneud 
hyn. 
 
Cysylltwch efo Carys yn Mantell   carys@mantellgwynedd.com  neu ymholiadau@mantellgwynedd.com 

 

 

Mae’n bleser gan Bartneriaeth Rheilffyrdd y 

Cambrian gyhoeddi y bydd cronfa grantiau untro ar 

gael i gynorthwyo cymunedau ar hyd y rheilffordd.  

Gweinyddir y cynllun gan Gymdeithas Mudiadau 

Gwirfoddol Powys (PAVO), ac fe’i darperir mewn 

partneriaeth â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 

Ceredigion (CAVO), Mantell Gwynedd, RCC Swydd 

Amwythig a PAVO. 

Gall pob sefydliad wneud cais am uchafswm o £500 

yr un. 

Gall unrhyw sefydliad cymunedol, elusen, CIC neu 
grŵp sy’n meddu ar gyfrif banc ac sydd wedi’u lleoli 
o fewn 10 milltir/16 cilomedr i un o Orsafoedd 
Rheilffyrdd y Cambrian wneud cais.  Os nad yw’r 
sefydliad wedi’i leoli o fewn yr ardal hon, ond 
mae’n gallu dangos y bydd y grant yn cynorthwyo 
cymuned sydd wedi’i lleoli yn yr ardal hon, bydd 
hynny’n dderbyniol. 
Am fwy o wybodaeth a phecyn cais cysylltwch â 
carys@mantellgwynedd.com.  

 
26ain o  Chwefror – Cyflwyno ceisiadau 
11eg o Fawrth – Panel Grantiau 
19eg o Fawrth – Dyfarnu 

Sefydliad Waterloo   

 Mae Sefydliad Waterloo yn gorff grantiau annibynnol  sy’n cynnig grantiau i fudiadau yn y DU a thu hwnt ac mae ganddynt 

gronfa benodol i Gymru. Ceir mwy o wybodaeth ar eu gwefan The Waterloo Foundation.  Maent yn cynnig grant i fudiadau sydd 

yn cefnogi gofalwyr di-dâl, yn enwedig gofalwyr ifanc, cefnogi pobl i mewn i waith neu hunangyflogaeth neu gynnig cefnogaeth 

addysgol. Hefyd mae hyblygrwydd ganddynt i ystyried symiau llai o gyllid i elusennau a grwpiau cymunedol sydd yn gweithio 

yn galed i gefnogi eu cymunedau. 

mailto:carys@mantellgwynedd.com
mailto:ymholiadau@mantellgwynedd.com
mailto:carys@mantellgwynedd.com
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Teipo ar hwn (yr un fath 

ar y Saesneg): 

 

‘rhithiol’ 
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Mae Cymru Versus Arthritis yma i sicrhau bod gan bobl gydag arthritis yng Nghymru gefnogaeth a 
gwybodaeth i’w cynorthwyo i ymdopi yn well gyda’u cyflwr. Mae Cymru Versus Arthritis hefyd yn sicrhau 
bod anghenion pobl gydag arthritis yn flaenoriaeth i lunwyr polisi yng Nghymru. 
Mae Cymru Versus Arthritis yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i bobl o bob oed gydag arthritis, yn 
amrywio o sesiynau gweithgaredd i bobl ifanc i gefnogaeth a gwybodaeth ymarferol i rai sy'n byw gydag 
effeithiau arthritis. 
Oherwydd y Coronafeirws, mae Cymru Versus Arthritis wedi trosi'r holl wasanaethau wyneb yn wyneb yn 
rhai rhithiol.  
Os ydych angen cymorth neu wybodaeth cysylltwch â’r llinell gymorth ar 0800 5200 520, e-bost 
helpline@versusarthritis.org neu ewch ar eu gwefan  https://www.versusarthritis.org/in-your-area/wales/ 
Y Cyfryngau Cymdeithasol – i gadw mewn cysylltiad, cael diweddariadau ac i ofyn am gyngor a 
chefnogaeth: 
Facebook - www.facebook.com/CymruVersusArthritis 
www.facebook.com/YoungArthritisWales  Twitter - twitter.com/ 
ymruVArthritis Instagram - www.instagram.com/cymru_versus_arthritis 

Yn ystod y cyfnod 
anodd hwn, mae 
Epilepsi Cymru yn 
parhau i ddarparu 
cefnogaeth i bobl 
gydag epilepsi a'u 
teuluoedd drwy gynnig cefnogaeth a chyngor dros y 
ffôn ac e-bost.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Lynne Pearce: 
07525 806 511 / lynnepearce@epilepsy.wales  neu 
ewch ar eu gwefan https://epilepsy.wales/ 

Gwefan Fforwm Cleifion Canser 

Gogledd Cymru 
Llais ar gyfer cleifion canser a gofalwyr 

yng Ngogledd Cymru 

 

Ar y wefan yma fe allwch gael hyd i wybodaeth am 

wasanaethau canser lleol a’r amrywiaeth eang o 

help a chymorth sydd ar gael yma yng Ngogledd 

Cymru. Mae’r wefan hefyd yn esbonio beth ydi 

Fforwm Cleifion Canser Gogledd Cymru a sut 

gallwch chi gymryd rhan. https://

www.northwalescancerforum.co.uk/?lang=cy 

Cyrsiau Iechyd a Lles AM DDIM ar 
gyfer pobl sydd yn byw gyda 
chyflyrau iechyd tymor hir 

 
Mae’r cyrsiau yma yn rhoi cyfle i bobl ddysgu sgiliau ymdopi 
newydd i’w cynorthwyo i gael gwell ansawdd bywyd.   
Mae grwpiau o 10-16 o bobl, sydd ag amrywiaeth o gyflyrau 
gwahanol, yn cyfarfod mewn chwe sesiwn wythnosol sy’n 
para 2½ awr yr un. Maent yn gweithio’u ffordd drwy gwrs 
strwythuredig dan arweiniad tiwtoriaid sydd wedi’u 
hyfforddi. Mae pob sesiwn yn edrych ar ffyrdd i’w helpu i 
reoli effeithiau eu cyflwr tymor hir fel:  
• Rheoli symptomau fel poen a blinder 
• Delio â dicter, ofn a rhwystredigaeth 
• Ymdopi â straen, iselder ysbryd a hunanddelwedd wael 
• Bwyta’n iach 
• Dysgu technegau ymlacio a gwneud ymarfer corff rheolaidd 
• Cyfathrebu gwell gyda’r teulu, ffrindiau a gweithwyr iechyd 
proffesiynol 
• Cynllunio at y dyfodol 
  
Mae’r cyrsiau ar gael, ar hyn o bryd, yn rhithiol ar-lein.  Am 
fwy o wybodaeth  cysylltwch gydag Elois Davis, Cydlynydd 
EPP Cymru  01286 674236  Elois.Davis@wales.nhs.uk   

http://www.facebook.com/CymruVersusArthritis
http://www.facebook.com/YoungArthritisWales
https://twitter.com/CymruVArthritis
https://twitter.com/CymruVArthritis
http://www.instagram.com/cymru_versus_arthritis
mailto:lynnepearce@epilepsy.wales
https://epilepsy.wales/
https://www.northwalescancerforum.co.uk/?lang=cy
https://www.northwalescancerforum.co.uk/?lang=cy
mailto:Elois.Davis@wales.nhs.uk

