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     Prif nodau’r Wythnos yw Cydnabod,
G        
Y            

    Rhes Gefn:-  Wil Huntley, Yr Athro Robin Grove-White(siaradwr
g           

     Yn anffodus, nid oedd Gwen Angharad Roberts yn gallu
b       
D                  

        

Diwrnod Hwyl ‘Teulu Ni’

Ymunodd Comisiynydd Plant Cymru, Keith Towler, â phrosiect Teulu Ni
yn ddiweddar i ganfod sut mae’r teuluoedd wedi elwa o wasanaethau’r
prosiect. Teithiodd y teuluoedd o drefi a phentrefi o bob cwr o Wynedd.
Roedd 60 o blant a’i rhieni yn
bresennol, ynghyd â Chomisiynydd
Heddlu Gogledd Cymru, Swyddog
o’r Gronfa Loteri Fawr a chynrych-
iolwyr o’r Awdurdod Lleol a
Phartneriaid y prosiect.

Heb os nac oni bai cafodd pawb
hwyl yn blasu’r gweithgareddau a
drefnwyd, fel Yoga, tylino babi, peintio
wynebau, chwarae allan, gwneud
barcud, bwyta’n iach a phlannu
planhigion.

MANTELL GWYNEDD
Swyddfa Gofrestredig:
23-25 Y Bont Bridd, Caernarfon,
Gwynedd, LL55 1AB.
Ffôn: 01286 672626 • Ffacs: 01286 678430

E-bost: ymholiadau@mantellgwynedd.com

Swyddfa Gofrestredig:
Yr Hen Orsaf Heddlu, Y Lawnt, Dolgellau,
Gwynedd, LL40 1SB.
Ffôn: 01341 422575 • Ffacs: 01341 422147

Gwefan: www.mantellgwynedd.com
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STAFF
MANTELL GWYNEDD

Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams

TÎM DATBLYGU A
GWASANAETHAU
Uwch Swyddog Datblygu a
Gwasanaethau:
Delyth Vaughan
Swyddog Datblygu Mentrau
Cymdeithasol:
Eleri Lloyd
Swyddog Gwneud y Cysylltiadau:
Carol Evans
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc:
Carwyn Humphreys

PROSIECT TEULU NI
Rheolydd Prosiect Teulu Ni:
Mair Richards

CYFEILLION TEULU
Arfon
Dawn Jones, Janet Jones
Dwyfor
Llinos Owen Jones
Meirionnydd
Iona Williams

TÎM IECHYD
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cym:
Sioned Llwyd Larsen
Rheolydd Prosiect Ffrindia’:
Carys Williams
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Arfon:
(Nia Haf Jones) Alan Thomas dros dro
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Dwyfor:
Dawn Thomas
Cydlynydd Gwirfoddolwyr
Meirionnydd:
Gwenlli Haf Evans

TÎM CYLLID A GWEINYDDOL
Dirprwy Brif Swyddog a
Phennaeth
Tîm Cyllid a Gweinyddu:
Ceren Williams
Swyddog Gweinyddol:
Bronwen Rowlands
Cynorthwy-ydd Cyllid:
Tracy Williams
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Tracy Lynne Rotheram
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Ellen ap Dafydd
Derbynnydd:
Tayera Khan

TÎM CANOLFAN WIRFODDOLI
Cydlynydd Gwirfoddoli:
Rhianon Jones
Swyddog Gwirfoddoli:
Ann Angharad Fleming
Swyddog Gwirfoddoli:
Iola Till
Swyddog Gwirfoddoli Ieuenctid a
Swyddog Prosiect BIG:
Mirain Roberts

Nodyn gan y
Prif Swyddog
Wrth i’r Newyddlen hon fynd i’r wasg
rydym newydd gynnal Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol Mantell Gwynedd ym Mhlas
Glyn Y Weddw, Llanbedrog. Unwaith eto,
’roedd y Cyfarfod Blynyddol yn cael ei
gynnal ar y cyd gyda Ffair Fasnachu trydydd
sector. Cawsom ddiwrnod anhygoel yn
Llanbedrog ac fel y gwelwch o’r stori yn y
newyddlen hon cafodd y mudiadau fu’n
rhan o’r Ffair Fasnachu ddiwrnod
llwyddiannus eithriadol. Mae’n anodd
meddwl am le mwy godidog na Phlas Glyn
y Weddw i gynnal digwyddiad o’r math
yma, ac mae’n addas ein bod yn dathlu
blwyddyn arall o lwyddiannau Mantell
Gwynedd mewn lleoliad sydd ei hun yn
fenter gymdeithasol eithriadol o
lwyddiannus. Hoffwn ddiolch i Gwyn a’r tîm
yn y Plas am y croeso bendigedig ac i bob
un ohonoch lwyddodd i fynychu. ’Roedd y
ffaith fod ’na res hir o bobol yn aros i fynd i
fewn i Theatr John Andrews ar gyfer y
Cyfarfod Blynyddol yn dystiolaeth o’r
gefnogaeth sydd ’na i Mantell Gwynedd a’r
nifer fawr sydd ’na hefo diddordeb yng
ngwaith Mantell. Pleser oedd clywed Yr
Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn nodi fod
Mantell Gwynedd yn cael ei weld fel un o’r
Cynghorau Gwirfoddol mwya’ radical yng
Nghymru ac yn talu teyrnged i Mantell am
y llwyddiannau dros y flwyddyn ddiwethaf
a’r ffaith i ni greu naw swydd llawn amser
newydd trwy’r prosiectau arloesol newydd.

Ar nodyn llai cadarnhaol, mae rhan fwya’
ohonoch dwi’n siŵr wedi gweld y
penawdau yn yr wasg leol am ddyfodol
ariannu rhai o fudiadau trydydd sector
Gwynedd. Mae’n peri pryder mawr i ni fel
Cyngor Gwirfoddol fod Cyngor Gwynedd
wedi symud i’r cyfeiriad yma o dendro a

hysbysebu cyfleoedd yn gyhoeddus ar
Sell2Wales. Fel nodais yn glir iawn yn yr
wasg, nid oedd Mantell Gwynedd wedi cael
unrhyw ragrybudd o’r hysbysiad cyhoeddus
ar wefan Sell2Wales. Mae gennym dystiol-
aeth ein bod wedi bod yn gofyn ers rhai
blynyddoedd am amserlen a manylion y
broses ariannu fyddai mudiadau yn ei
hwynebu. Mor ddiweddar a mis Mawrth
eleni, mewn cyfarfod Rhwydwaith trydydd
sector a gynhaliwyd ym Mhorthmadog,
gofynnwyd wrth staff o’r Cyngor am
amserlen ac am fanylion y broses ariannu.
Ni chafwyd atebion. Chwe mis wedyn
rhoddwyd y cyfleoedd ar Sell2Wales heb
unrhyw ragrybudd i ni fedru gweithio hefo
mudiadau tuag at hyn. Bellach daeth
cyfaddefiad cyhoeddus o gyfeiriad y Cyngor
fod “camgymeriadau” wedi bod, ond, hyd
yn hyn, yr unig  gam a gymerwyd i unioni y
“camgymeriadau” hynny oedd tri mis o
estyniad ar y dyddiad cau i fudiadau fedru
tendro. Mae’n biti garw gweld sefyllfa fel
hyn yn digwydd. Mi fydd angen cydweithio
llawer gwell na hyn wrth i ni symud tuag at
y cyfnod heriol sydd yn wynebu pob un
ohonom yn wyneb toriad gwariant
cyhoeddus enfawr.

Dyma’r Newyddlen olaf am 2013 a hoffwn
gymryd y cyfle i ddiolch i holl gefnogwyr
Mantell Gwynedd ac i’n partneriaid am yr
holl gydweithio a fu yn ystod y flwyddyn.

Diolch arbennig i Fwrdd Rheoli y cwmni
am eu cefnogaeth cyson i mi a’r staff i gyd
yma. Gwelson y cwmni yn mynd o nerth i
nerth yn ystod y flwyddyn yn creu swyddi a
chyfleoedd newydd ac yn darparu
gwasanaethau mewn ffyrdd arloesol.

Diolch mawr i pob un ohonoch a
dymuniadau gorau un i chwi a’ch teuluoedd
yn ystod 2014.

Bethan

Eglurder Hoffwn dynnu sylw at eitem Neges Prif Swyddog ymddangosodd yn y
Newyddlen Mai 2013. Rhag unrhyw gamargraff hoffwn nodi na fu unrhyw gwŷn gan
Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) am y modd y bu i Gyngor Gwynedd weinyddu
cronfa CCG yn ystod y cyfnod cyn i Mantell Gwynedd gymryd meddiant ohoni.
Nodais fod Mantell yn gweinyddu’r gronfa yn dilyn “cwynion” ond nid cwynion o
gyfeiriad CCG oedd rhain. Unigolion a mudiadau oedd wedi crybwyll wrth Mantell
eu hanfodlonrwydd fod cymaint o’r Gronfa Gymunedol heb ei gwario (£60,000 o
danwariant) pan oedd gymaint o angen am arian i gefnogi cymunedau a grwpiau yng
Ngwynedd. Mae Cyngor Gwynedd yn teimlo’n gryf fod rhesymau teilwng iawn dros
y tanwariant tra bu’r Gronfa yn eu meddiant, yn arbennig am nad oedd y systemau
yn eu lle ar gyfer gweinyddiad ac felly bod y cyfnod gweinyddu wedi bod yn sylweddol
llai na blwyddyn. Yn ychwanegol wrth gwrs nid oedd cymaint o ymwybyddiaeth o’r
gronfa am ei bod yn gymharol newydd. Dylem i gyd ymfalchïo felly yn y ffaith fod
gwariant llwyr wedi bod ers hynny o’r £273,000 ddaeth i ddwylo Mantell, nid yn unig
gwariant llwyr ond y ffaith i’r gronfa yn ystod 2012-13 ddenu dros £2m o arian
ychwanegol. Mae gwaith partneriaeth wedi bod yn allweddol bwysig i ddiwallu y
Gronfa gyfan yn ystod 2012 /13.



N E W Y D D L E N  6 3

Rhagfyr 2013 Newyddion

3

DEUNYDD I’R RHIFYN NESAF
O MANTELL

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth
i rifyn nesaf o Mantell yw
31ain o Ionawr 2014

Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw
wybodaeth at

Ellen ap Dafydd,
Swyddfa Mantell Dolgellau

e-bost: ellenapdafydd@mantellgwynedd.com
Ffôn: 01341 422 575

Ystafell Gyfarfod a Swyddfa
ar gael ym MANGOR
Mae gan SOVA ddwy ystafell ar gael i’w llogi ar
y Stryd Fawr ym Mangor … 

• un ystafell fach yn addas ar gyfer 2- 4 person gyfarfod

• a’r llall yn fwy gyda lle i hyd at 20 person.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â … 

Stephen Randall,

204 Stryd Fawr,  Bangor

01248 352 974

Stephen.Randall@sova.org.uk

Cyfieithu
Cymunedol
Ydych chi’n fudiad
cymunedol neu
elusennol?

Oes pobl Cymraeg a di-Gymraeg yn
eichcyfarfodydd?

Hoffech chi roi’r cyfle i bawb allu siarad yn
eu dewis iaith?

Mae gan Mentrau Iaith y Gogledd brosiect newydd sydd
yn rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru
a’r Undeb Ewropeaidd.

Y diben yw cynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd a
chyfieithu ysgrifennedig am bris sydd o fewn cyrraedd
grwpiau cymunedol a sefydliadau’r trydydd sector. 

Os ydych eisiau defnyddio’r gwasanaeth neu angen mwy
o fanylion cysylltwch â:
Glyn Jones neu Esyllt Tudur ar 01492 642357
www.cyfieithucymunedol.org

cyfieithucymunedolCA yw’ch mudiad yn
cadw at reoliadau codi
arian?
Gofyn am arian yw un o’r cysylltiadau pwysicaf y
bydd elusen yn ei gael â’r cyhoedd. P’un ai yw
ymddiriedolwyr yn codi arian eu hunain ai peidio,
mae angen iddynt wybod bod gan yr elusen
strategaeth glir yn ei lle i godi digon o arian, ac y
bydd yn cadw at reoliadau perthnasol wrth wneud
hynny, er mwyn cynnal a meithrin hyder y cyhoedd.

Yn y Deyrnas Unedig, mae codi arian yn cael ei
reoleiddio gan y Bwrdd Safonau Codi Arian.
Mae elusennau sy’n cofrestru â’r cynllun hunan-
reoleiddio yn defnyddio’r logo ‘Rhoi gyda hyder’
(tic glas) ar ddeunyddiau codi arian i ddangos
hyn i’r cyhoedd. 

Yn ymarferol, mae hunan-reoleiddio yn golygu
ymrwymo i ddilyn Côd Ymarfer y Sefydliad
Codi Arian – i fod yn onest, yn gyfreithlon, yn
dryloyw ac yn atebol bob amser. Rhaid i elusennau
hefyd adrodd am unrhyw gwynion ynghylch codi
arian i'r Bwrdd Safonau. Mae rheoliadau statudol yn
bodoli mewn rhai meysydd codi arian, megis casglu
ar y stryd, mewn mannau cyhoeddus ac ar garreg
drws, yn ogystal ag ar gyfer defnyddio gweithwyr
codi arian proffesiynol, cyfranogwyr masnachol a
loterïau elusennol. 

Mwy o wybodaeth
ynghyd â’r newyddion
diweddaraf i’w gael

ar ein gwefan!
Cyhoeddir Mantell gan Mantell Gwynedd.
Nid yw’r safbwyntiau a fynegir yn Mantell
o angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn

Mantell Gwynedd.

Cedwir pob hawl i olygu cyn cyhoeddi. 
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Croeso i Eleri fel aelod newydd o staff Mantell Gwynedd
Yn enedigol o Lan Ffestiniog mae Eleri wedi dychwelyd i’r ardal ar ôl treulio blynyddoedd yn
Ne Affrica ac yn Nghanolbarth Cymru. Fe raddiodd Eleri yn yr
Ysgol Fusnes yn Aberystwyth yn 2004 ac yn ddiweddar wedi
llwyddo ar gael Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion. 

Ar ôl gadael y Brifysgol mae Eleri wedi gweithio yng Ngholeg
Harlech am gyfnod fel Swyddog Datblygu Prosiectau cyn treulio 3
blynedd yn Ne Affrica ar fferm ac yn rhedeg bwyty. Wedi
dychwelyd, fe barhaodd ei chyfnod o fewn yr adran addysg drwy
ymuno â Grŵp Llandrillo yn gweithio i ddarparu addysg o fewn
cymunedau gwledig. Mae hi wedi gweithio o fewn dwy fenter
gymdeithasol sef Menter Aberystwyth a Deudraeth Cyf. 

Mae Eleri yn aelod o Gôr Rhianedd y Moelwyn, yn ysgrifennydd i’r
Pwyllgor Apêl lleol i hel arian i Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd
2014 ac yn drysorydd i Gyfeillion Ysgol Bro Cynfal.

Ffair Fasnachu
Ar Dachwedd 13eg 2013 cynhaliwyd y Ffair Fasnachu a’r
Cyfarfod Blynyddol Mantell Gwynedd yn Oriel Plas Glyn y
Weddw. Mae’r Ffair Fasnachu yn gyfle ardderchog i
fudiadau arddangos a gwerthu eu cynnyrch a’u nwyddau ac
hefyd yn gyfle i rannu gwybodaeth. Cafwyd cymysgedd eang
eto o stondinwyr a’r arddangosfeydd yn werth eu gweld. 
Agorwyd y Ffair yn swyddogol gan Yr Arglwydd Dafydd
Elis-Thomas ac mi fu’n ddigwyddiad llwyddiannus iawn
mewn amgylchedd arbennig.
Cafwyd hanes y Plas a thaith gan Gwyn Jones, ac yna
cafwyd gweithdy ar ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol er
budd eich menter gan Deudraeth Cyf.
Diolch i bawb ddaeth draw ar y diwrnod i gefnogi ac i
bawb wnaeth gyfrannu i’r diwrnod a’i wneud yn lwyddiant. 
Dyma dwy esiampl o’r stondinau oedd yn bresennol.
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Hybu Gwirfoddoli yng Ngwynedd
Diolch i bawb – mudiadau a gwirfoddolwyr – am eu cefnogaeth  yn y misoedd diwethaf wrth fynychu
amrywiaeth o ddigwyddiadau i hybu Gwirfoddoli …

Ffair Wirfoddoli yn Festri Capel Penlan Pwllheli –
dydd Mercher 9fed o Hydref, 2013.

Sesiynau Galw Heibio sy’n cael eu cynnal ym mhob
ardal o Wynedd i rannu gwybodaeth am wirfoddoli –
Penygroes, Bethesda, Pwllheli, Bermo, Dolgellau –
edrychwch am bosteri yn eich llyfrgell leol am ddyddiadau
i’r dyfodol neu edrychwch ar ein gwefan
www.mantellgwynedd.com

Siop Wirfoddoli yng Nghanolfan Deiniol, Bangor –
y digwyddiad yma yn cyd-fynd â ‘Diwrnod Gwneud
Gwahaniaeth’ yn ystod gwyliau hanner tymor Hydref 2013. 

Uned Cofnodion Troseddol bu llu o fudiadau yn
bresennol yng Nghyfarfod  Rhwydwaith Trefnwyr
Gwirfoddolwyr ym Mangor ar y 19 Tachwedd, 2013 i
dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaeth UCT
CGGC a’r newidiadau ddaeth i law Mehefin 2013 – os
hoffech chi gael gwybodaeth bellach am y Gwasanaeth
Datgelu a Gwahardd cysylltwch â’r Uned Cofnodion
Troseddol. cru@wcva.org.uk
08000 197391

Canolfan Gwirfoddoli
Gwynedd ar Facebook 
Ymunwch a’n tudalen Facebook i weld
digwyddiadau’r Ganolfan Wirfoddoli
a “Chyfle y Mis”.

Cyfleoedd Gwirfoddoli eu Hangen 
A oes gennych chwi gyfle gwirfoddoli gyda eich mudiad? Gadewch i ni wybod a fe wnawn ei hysbysebu ar ein gwefannau –
www.gwirfoddolicymru.net  •  www.mantellgwynedd.com  •  facebook

Angen Gwirfoddolwyr 
Canolfan Heneiddio’n Dda Nefyn – eisiau gwirfoddolwyr i helpu i gael y Ganolfan yn barod ar gyfer gwahanol
weithgareddau a Gyrrwr bws-mini yn achlysurol.  

Siop Sefydliad Prydeinig y Galon, 217 Stryd Fawr, Bangor – yn chwilio am wirfoddolwyr yn y storfa ac hefyd yn y
siop ei hun.

CAIS – cyfle gan y cynllun ‘Newid Cam’ – sy’n rhoi gwasanaeth i gyn-filwyr sydd â phroblemau sy’n deillio o
ganlyniad i gyfrifoldebau milwrol. 

Aelodau o’r cyhoedd yn galw yn Siop Wirfoddoli,
Canolfan Deiniol, Bangor

Aelodau o’r cyhoedd yn galw heibio i gasglu gwybodaeth yn
ystod y sesiwn bu ei gynnal ym Mhwllheli
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Codi ymwybyddiaeth Diogelu Plant a Phobl ifanc
sy’n cael eu Heffeithio gan Gam-drin Domestig 
28ain o Ionawr 2014, 9am-4pm,
Gwesty’r Celt, Caernarfon
Digwyddiad partneriaeth fydd hwn rhwng y BLlDP,  Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol,
Addysg, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Prawf, BIPBC ac asiantaethau Trydydd Sector.

Bydd y diwrnod yn cynnwys theatr fforwm, cyflwyniadau a gweithdai ble bydd cyfle i
fynychwyr rhoi mewnbwn i’r diwrnod

Bydd y diwrnod hwn yn addas ar gyfer ymarferwyr a rheolwyr staff sydd yn gweithio
gyda phlant.

Cysylltwch â Carwyn yn Mantell Gwynedd am ragor o fanylion neu am ffurflen gofrestru.

Gwirfoddolwyr y Mileniwm – Llwyddiannau
Da iawn i’r llu o wirfoddolwr ifanc sydd wedi ennill
cydnabyddiaeth am wirfoddoli drwy gynllun Gwirfoddolwr
y Mileniwm.

Tystysgrif 50 awr o wirfoddoli
Kelly Ann Jones – CIP (Cynllun Ieuenctid Pwllheli) 
Daniel Young – Canolfan Hamdden Plas Ffrancon
Ashleigh Cornes – Ysgol Gynradd Rhosgadfan
Ffion Elen Jones – Derwen
Florence Aron – Cyngor Ar Bopeth, Bangor
Sarah Thornton – Sefydliad Prydeinig Y Galon

Tystysgrif 100 awr o wirfoddoli
Kelly Ann Jones – CIP (Cynllun Ieuenctid Pwllheli) 
Katie Jones – Ysgol Bro Lleu a Ysgol Nebo
Daniel Young – Canolfan Hamdden Plas Ffrancon
Nathan Burns – Age Cymru Bangor
Florence Aron – Cyngor Ar Bopeth, Bangor

Gwobr Rhagoriaeth
am 200 awr o wirfoddoli
Ffion Jones – Ysgol Brynrefail, Royal Voluntary
Service a St John’s
Gwenan Mair Williams – Ysgol Dyffryn Nantlle, Dwylo Da
ac Ysgol Bro Lleu
Sophie Burgess – Ysgol Bro Lleu, Ysgol Dyffryn Nantlle
a Phlas Gwilym
Ifan Webb – ‘Wrexham Asylum Seekers
Support Group’
Katie Jones – Ysgol Bro Lleu ac Ysgol Nebo
Dafydd Griffith – Undeb Credyd Gogledd Cymru

Chwith: Ifan Webb
ac isod: Katie Jones
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Blwyddyn i lawr y lôn
Erbyn hyn mae Prosiect Teulu Ni wedi cefnogi dros 40
o deuluoedd sydd wedi eu lleoli mor bell i ffwrdd ag Aberangell,
Rhydyclafdy, Mynytho a Bethesda.

Er mwyn cynyddu’r nifer o deuluoedd a fyddai yn derbyn
gwasanaeth, mae’r Prosiect wedi penodi Cyfaill Teulu ychwanegol,
sef Janet Jones. 

Mae’r gefnogaeth a gynigir yn amrywio o deulu i
deulu gyda thlodi, cyflwr tai ac unigedd yn thema
cyffredin i ran fwyaf. Mae’r prosiect yn ffodus iawn
ei fod  yn gallu prynu gwasanaethau arbenigol i

ddiwallu anghenion y teuluoedd, megis prosiectau tyfu llysiau, cyrsiau Blynyddoedd Rhyfeddol, gwasanaethau Gofalwyr
Ifanc a SNAP Cymru, ayyb. Yn ddiweddar mae’r
Prosiect wedi ariannu gwersi dreifio i riant o
Fynytho i’w galluogi i fynd a’r plant i grwpiau
cymdeithasol ac iddi allu chwilio am waith. Bu un
rhiant yn llwyddiannus yn ei arholiadau i’w galluogi
i ddysgu Karate, tra mae rhiant arall yn mynychu
coleg i ddysgu Cymraeg. Mae hyn yn dangos bod y
Project yn cefnogi  teuluoedd i ddatblygu eu sgiliau
sydd yn eu tro yn eu cynorthwyo i ddychwelyd yn
ôl i waith.

Mae yn bur debyg, gyda Nadolig ar y gorwel ac effaith y
Diwygio Lles y bydd nifer o’r teuluoedd yn wynebu
cyfnod anodd dros ben yn y Flwyddyn Newydd.

Chwith: Cyfeillion Teulu –
Janet Jones, Iona Williams, Dawn Jones a Llinos Owen Jones

Uchod: Rhiant yn dangos sgiliau Karate y bydd yn ei ddysgu

Chwith: Plant yn chwifio eu barcud ar ôl eu hadeiladu,
Diwrnod Hwyl
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Gweithdy System Rheoli
Ansawdd wedi ei symleiddio 
Profodd y cwrs yma, a gynlluniwyd i gynorthwyo busnesau
bach a sefydliadau (50 o weithwyr neu lai) i fynd i’r afael â
systemau rheoli ansawdd, yn un llwyddiannus dros ben. 

Wrth weithio drwy dempledi, daeth y mynychwyr allan o’r
gweithdy gyda chyfran sylweddol o’r system yn ei lle i
gwblhau’r camau sydd eu hangen i gael System Rheoli
Ansawdd effeithiol ar waith. Hefyd, cynigwyd cefnogaeth
ychwanegol 1:1 i’r mudiadau a ddaeth i’r gweithdy cyntaf yma.

“Ardderchog – wedi’u drefnu’n wych, yn gwerthfawrogi’r cyfle – diolch.”

“Cwrs/cyflwyniadau da iawn. Gwybodaeth da sydd yn golygu bod ffordd
’mlaen.”

“Wedi mwynhau’r hyfforddiant yn fawr iawn ac yn gwerthfawrogi’r cyfle i
fod yn rhan o rhywbeth newydd.”

Hyfforddiant ar yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer
Ymgysylltu â’r Cyhoedd a’r Pecyn Cymorth Gwerthuso 
Mynychodd wyth aelod o wahanol fudiadau y cwrs yma ym mis Hydref.  Bwriad y cwrs oedd darparu arweiniad ar
werthuso arferion ymgysylltu o’u cymharu â’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru. 

Cafodd y mynychwyr eu harwain drwy’r egwyddorion a’r pecyn cymorth, gan ddefnyddio technegau cyfranogi syml.

Nod y cwrs oedd dangos sut y gellir cynllunio a gwerthuso gwaith ymgysylltu yn effeithiol mewn ffordd syml a chyfranogol
gan ddefnyddio synnwyr cyffredin.

Prosiect Busnesau yn
Cefnogi Cymunedau Newydd
Mae prosiect Busnesau yn Cefnogi Cymunedau yn
ymwneud â chreu a chynnal cysylltiadau cynaliadwy rhwng
sefydliadau gwirfoddol a busnesau lleol, gan ddod â chyfoeth o
arbenigedd a phrofiad at ei gilydd er budd cymunedau lleol.

Gweithwyr Gwirfoddoli â Chymorth
Ar hyn o bryd rydym yn casglu rhestr o fusnesau sy’n fodlon i roi amser i’w staff i wirfoddoli gyda grwpiau cymunedol.
Gallai’r gwaith gynnwys paentio neuadd bentref neu dacluso o amgylch eich adeilad. 
A oes gennych unrhyw beth yn eich cymuned leol a fyddai’n hoffi ychydig o help ychwanegol?

Gweithwyr Proffesiynol yn Cefnogi Cymunedau
Os hoffai eich grŵp chi elwa o gefnogaeth broffesiynol, e.e. cyfreithiwr, cyfrifydd, syrfëwr.
Byddwn yn edrych ar gynnal prosiectau penodol, dosbarthiadau meistr a chymorthfeydd felly cysylltwch am fwy o
wybodaeth.

Am fwy o fanylion am B2C a sut y gall eich sefydliad cymunedol chi elwa o weithio gyda’i gilydd,
ewch i www.b2cwales.co.uk neu cysylltwch â
Edwyn Thomas, Swyddog Prosiect B2C ym Mantell Gwynedd 
ar 01286 672626
neu edwyn@b2cwales.co.uk
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Grant Dan
Arweiniad
Pobl Ifanc
Gwynedd
– GWIRVOL 2013-14

Pwyslais y grant yw cefnogi prosiectau gwirfoddoli
bach a gynhelir ac a arweinir gan bobl ifanc (14 -25
oed) yng Ngwynedd, a chroesewir ceisiadau ar gyfer y
rownd sydd ar ôl:

 4ydd rownd – 31ain o Ionawr 2014

Am becyn cais a rhagor o wybodaeth cysylltwch â
Mirain Roberts ar (01286) 672626
neu mirain@mantellgwynedd.com

Cronfa Buddsoddi
Cymunedol
Mae’r gronfa yma ar gael i gryfhau a datblygu grwpiau a
mentrau o fewn y trydydd sector ledled Gwynedd.
Pwrpas hyn yw galluogi’r trydydd sector (sector
wirfoddol) i allu chwarae rhan gyflawn o fewn
cymunedau Gwynedd. Gall grwpiau wneud cais am grant
cyfalaf a /neu refeniw hyd at uchafswm o £10,000.  

Y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yn 2014-15:  

31 Mawrth 2014
30 Mehefin 2014
30 Medi 2014 *
31 Mawrth 2014 *
( * yn ddibynnol ar gyllid)

Os oes gennych syniad am brosiect newydd y medr eich
cymuned elwa ohono, cysylltwch â
Mantell Gwynedd
ar 01286 672 626
neu delyth@mantellgwynedd.com
neu ewch i www.mantellgwynedd.com

Gall grwpiau wneud cais am hyd at £1,000
trwy gysylltu yn uniongyrchol â
Elin Morris, Cartrefi Cymunedol Gwynedd
ar elin.morris@ccgwynedd.org.uk
neu 0300 123 8084.

Ymddiriedolaeth
Elusennol
Boost
Fel elusen sy’n canolbwyntio ar chwaraeon, nôd yr
Ymddiriedolaeth yw cynorthwyo pobl sy’n anabl, sydd
ag anghenion arbennig neu sydd o dan anfantais, yn
ogystal â dynion, merched a phlant eraill ym myd y
campau y mae eu doniau wedi’i hanwybyddu.

Mae’r ymddiriedolaeth yn cefnogi elusennau neu
fudiadau di-elw sy’n canolbwyntio ar chwaraeon.

Am wybodaeth bellach ewch i www.boostct.org

Ymddiriedolaeth Elusennol
H D H Wills 1965 
Mae’r Ymddiriedolaeth yn dyfarnu grantiau o’i dwy brif
gronfa: y Gronfa Gyffredinol a Chronfa Martin Wills.

Trwy’r Gronfa Gyffredinol, rhoddir grantiau i
elusennau sy'n fach o ran maint neu sy’n ymgeisio am
gymorth ar gyfer prosiect cymharol fach. Gellid rhoi
grantiau tuag at wariant refeniw, cyfalaf neu wariant ar
brosiect.

Trwy Gronfa Martin Wills, gwneir grantiau i
elusennau cofrestredig yn y maes amgylcheddol a bywyd
gwyllt, ar gyfer gwariant refeniw, cyfalaf neu wariant ar
brosiect.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.hdhwills.org

Sefydliad
LankellyChase   
Mae Sefydliad LankellyChase Foundation yn canol-
bwyntio’n llwyr ar ysgogi newid a fydd yn gweddnewid
ansawdd bywyd pobl sy’n wynebu anfantais ddifrifol a
lluosog megis digartrefedd, camddefnyddio sylweddau,
salwch meddwl, tlodi eithafol, a thrais a chamdriniaeth.

Does dim lleiafswm nac uchafswm ar gyfer y cyllid sydd
ar gael. Gellir darparu cyllid ar gyfer unrhyw fath o
waith, nid oes rhaid iddo fod ar ffurf gwasanaeth.

Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg.

Mae manylion pellach ar gael ar wefan
Sefydliad LankellyChase
www.lankellychase.org.uk
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Fforwm Cleifion Rhwydwaith Canser Gogledd Cymru yn
lansio gwefan newydd i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan
ganser yng Ngogledd Cymru 
Mae’r adnodd hwn ar-lein yn dod â manylion at ei gilydd am wasanaethau canser lleol ac ystod o wybodaeth i gleifion
canser a’u teuluoedd. Mae’r wefan hefyd yn annog pobl i rannu eu safbwyntiau a phrofiadau o ofal canser fel bod y
gwasanaethau'n cael eu siapio gan y bobl sy’n eu defnyddio.

Am fwy o wybodaeth ewch ar www.northwalescancerforum.co.uk

Angen enwebiadau o’r Trydydd sector i fod yn aelod o
Gyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr  
Mae Cyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr yn chwilio am aelod o’r trydydd sector i ymuno â Phwyllgor lleol
Gwynedd. Y gofyniad pwysicaf ar gyfer hyn yw diddordeb gwirioneddol mewn gwella gwasanaethau iechyd yn y gymuned.    

Disgwylir i’r aelodau fod ar gael i weithio rhwng 3 a 5 diwrnod y mis. Mae’n angenrheidiol fod yr ymgeiswyr unai yn
ymddiriedolwr/wraig, yn gyflogedig yn y trydydd sector neu yn wirfoddolwr a bod y mudiad gwirfoddol sy’n enwebu yn
dangos cysylltiad clir gyda’r pwyllgor lleol yma yng Ngwynedd.

Am fwy o wybodaeth ac am ffurflen gais cysylltwch â Sioned Larsen ym Mantell Gwynedd ar 01286 672626
neu sioned@mantellgwynedd.com

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Llun, Ionawr 6, 2014.

Digwyddiad Iechyd
yn mynd o nerth i nerth
Llongyfarchiadau i bawb fu ynghlwm â’r digwyddiad yma
eleni a gynhaliwyd yn y Ganolfan Hamdden a’r Orsaf Dân,
Dolgellau ar Hydref 18fed. Mae’r mynychwyr yn cynyddu yn
flynyddol ac mae’r adborth a dderbyniwyd, eto eleni, yn
gadarnhaol iawn. Diolch i chi gyd.

Cyfarfod nesaf o
Gynghrair Cyflyrau Iechyd
Tymor Hir De Gwynedd 
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun, Chwefror 3ydd,
2014 am 10 y bore yng Nghanolfan Hamdden Glan Wnion,
Dolgellau. 

Am fwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â Sioned ym
Mantell Gwynedd ar 01286 672626 neu
sioned@mantellgwynedd.com
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Ffitio i mewn
“Pan es i mewn i neuadd Pwllheli fy mwriad oedd i
brynu paned o goffi a chacen. Erbyn i mi adael roeddwn
wedi cwrdd a chael sgwrs am gynllun Ffrindia’.

O fewn wythnosau roeddwn
wedi cael fy nghyflwyno
i Betty.

Mae Betty eisiau mynychu dosbarth cadw’n heini ac mae gen i amser i’w
sbario. Mwy a mwy rydym ni yn siarad y mwyaf rydym yn ffeindio pethau
yn gyffredin rhyngom. Rwy’n casglu storiäu profiadau pobl lleol am yr
Ail Ryfel Byd ac mae cyfnod Betty yn y Fyddin Dir y Merched wedi profi’n
werthfawr i mi.

Y bonws i mi rwan yw fy mod i wedi cael fy hun yn ddigon ffit i ymuno
a’r dosbarth ac wedi ennill ffrind newydd.”

David Cadwalader Taylor, Gwirfoddolwr Dwyfor (chwith)

Taith ar Reilffordd
Ucheldir Cymru
Amanda Cope yw un o wirfoddolwyr ieuengaf
Ffrindia’ ac mae hi wedi cyfeillio gyda Maureen
Parry o Dremadog. Mae Ffrindia’ yn cynnig cyfleon
cymdeithasu, mynd am dro, ymweld â chanolfan
garddio neu orielau celf. 

Yn ystod yr haf manteisiodd Maureen ac Amanda
ar y tywydd braf trwy deithio ar Reilffordd
Ucheldir Cymru. Braf iawn!

Amanda Cope, Gwirfoddolwr Dwyfor (dde)

Don, Scruff y ci a Pete
Cyfarfu Don a Pete drwy Ffrindia’ tua blwyddyn yn ôl. Bob
wythnos, mae Don a Scruff (y ci) yn cerdded i lawr at yr orsaf
drên i gwrdd â Pete ac i ffwrdd a nhw am dro. Mae’n rhoi cyfle i
drafod, rhoi barn am hyn ac arall, rhannu hanesion a rhoi’r byd yn
ei le. Hyd yn hyn, maent wedi cerdded rhywfaint o’r ffordd i fyny
Cader Idris, crwydro hyd glan yr afon leol a cherdded rhai o
lwybrau’r pentref. Wedi’r cerdded mae paned yn hanfodol.

Pete Leyden, Gwirfoddolwr Meirionnydd (ar y chwith)
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MANTELL GWYNEDD
YN EISTEDDFOD YR URDD
MEIRIONNYDD
26-31 MAI
2014
Bydd Mantell Gwynedd yn llogi
gofod ar faes yr Eisteddfod ar
gyfer mudiadau Trydydd Sector
a Mentrau Cymdeithasol y sir
yn ystod yr ŵyl yn Y Bala.

Os hoffech chi rannu stondin
gyda Mantell Gwynedd, dyma
gyfle i ddatgan eich diddordeb!

Cysylltwch â ni gyda manylion
eich mudiad:

Enw / Mudiad / E-bost / Ffôn

Cofiwch, y cyntaf i’r felin fydd
hi!

Anfonwch eich manylion at:

Eleri Lloyd, Mantell Gwynedd,
23-25 Y Bont Bridd, Caernarfon,
Gwynedd, LL55 1AB.

E-bost: eleri@mantellgwynedd.com

Ffôn: 01286 672626

HYFFORDDIANT
Os hoffech drafod anghenion
hyfforddiant eich mudiad cysylltwch â
Delyth Vaughan ar 01286 672626,
delyth@mantellgwynedd.com

Neu i gael rhagor o wybodaeth am
hyfforddiant cysylltwch ag
Ellen ap Dafydd ar 01341 422575,
ellen@mantellgwynedd.com

COFIWCH FOD UNED
SYMUDOL MANTELL
GWYNEDD AR GAEL I’W
LLOGI …

Costau llogi’r Uned … 

I aelodau o Mantell Gwynedd:
£130 y diwrnod (a phob diwrnod dilynol
am hanner y pris).

I ddefnyddwyr eraill:
£150 y diwrnod (a phob diwrnod dilynol
am hanner y pris).

Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod
telerau arbennig, e.e. defnyddio’r cerbyd
yn rheolaidd am gyfnod penodol (gallwn
ddod i drefniadau penodol) drwy
e-bostio:
ymholiadau@mantellgwynedd.com

Ffonio: 01286 672 626 neu trwy ein
gwefan: www.mantellgwynedd.com

CALENDR HYFFORDDIANT /
DIGWYDDIADAU WCVA

23ain Ionawr 2014
Gwerthuso a Monitro Allbynnau    WCVA, Rhyl

30ain Ionawr 2014
Mesur Canlyniadau Meddal WCVA, Rhyl

11eg Chwefror 2014
Cynllunio Marchnata i Reolwyr WCVA, Rhyl

19eg Chwefror 2014
Rheoli Risg ar Draws eich Mudiad WCVA, Rhyl

I archebu lle ewch i www.wcva.org.uk neu i gael rhagor o wybodaeth,
ffoniwch 0800 2888329 neu e-bostiwch help@wcva.org.uk

HYFFORDDIANT
MANTELL GWYNEDD
28ain Ionawr 2014
Cwrs Cymorth Cyntaf Brys
(1 diwrnod)
Sefydliad Coffa, Llanrug

13eg Chwefror 2014
Cwrs Diogelwch Bwyd Lefel 2
mewn Arlwyo (1 diwrnod)
Hen Eglwys y Santes Fair, Tremadog

GALWCH DRAW I GAEL
SGWRS Â SWYDDOG CAB
YN YR UNED SYMUDOL: 
7fed Ionawr • 10.30 tan 12.30
BALA (maes parcio tu ôl i’r Co-op)

7fed Ionawr • 14.00 tan 15.00
TRAWSFYNYDD (ger y Feddygfa)

8fed Ionawr • 10.30 tan 12.30
PORTHMADOG (maes parcio’r
Orsaf)
8fed Ionawr • 14.00 tan 15.00
NEFYN (maes parcio Swyddfa’r
Heddlu)

14eg Ionawr • 10.30 tan 12.30
TYWYN (Llyfrgell y Dref)
14eg Ionawr • 13.00 tan 14.00
FAIRBOURNE
(maes parcio ger Neuadd y Dref)

15fed Ionawr • 10.30 tan 12.30
PENYGROES (maes parcio ger
Swyddfa’r Heddlu)

15fed Ionawr • 13.00 tan 14.00
LLANBERIS
(lleoliad i’w gadarnhau) 


