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PWRPAS CGGC YW GALLUOGI MUDIADAU GWIRFODDOL YNG 
NGHYMRU I WNEUD MWY O WAHANIAETH GYDA’I GILYDD.

Fel y corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng 
Nghymru, rhown ein haelodau wrth wraidd popeth a wnawn. O ddylanwadu 
ar benderfynwyr allweddol i ddarparu gwasanaethau arbenigol, gall aelodau 
helpu i lywio ein cyfeiriad. 

Fel aelod o CGGC cewch fwynhau llu o fanteision wedi’u strwythuro dan dri 
philer; cysylltu, galluogi, a dylanwadu. 

Mae’r arweiniad byr hwn yn tynnu sylw at yr holl fanteision sydd ar gael i 
aelodau CGGC. 

‘Aelodau CGGC sy’n ei siapio. Mae ganddynt ffordd gynhwysol o arwain ac 
maent yn gwneud ymdrechion mawr i alluogi aelodau i godi eu lleisiau.’ 
Owen Evans, Prif Weithredwr Plant yng Nghymru
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Digwyddiadau:
Fel aelod-sefydliad, cewch fynediad i 
o leiaf 8 digwyddiad bob blwyddyn a
gynigir i aelodau yn unig. Mae themâu
penodol i’r digwyddiadau hyn ar gyfer
aelodau’n unig, ac rydym yn gweithio
â’n cyflenwyr dibynadwy a’n siaradwyr
gwadd i gyflwyno gwybodaeth arbenigol
ac i hwyluso trafodaethau rhwng ein
haelodau. Y digwyddiadau hyn yw’r lle
perffaith i rannu eich dealltwriaeth, eich
profiadau, i ysgogi syniadau a meithrin
perthnasoedd ar gyfer cydweithredu.

Ymysg rhai o’n digwyddiadau i aelodau’n 
unig y mae gweithdai yn ystod wythnos 
ymddiriedolwyr, ein Cyfarfod Cyffredinol 
blynyddol (AGM) ac ein darlith flynyddol 
a gyflwynir gan siaradwr cyffrous ac 
ysbrydoledig bob blwyddyn.  

Perthnasoedd:
Mae aelodau CGGC yn meithrin 
cysylltiadau gwerthfawr â’n staff sy’n 
chwarae rhan bwysig i ysgogi newid a 
hyrwyddo rôl y sector yn ein cymdeithas. 
Anogwn ein haelodau i gysylltu drwy ein 

fforymau a’n digwyddiadau i aelodau, 
a drwy ein dulliau cyfathrebu i helpu i 
siapio ein gwaith. 

Mae ein Prif Swyddog Gweithredol, 
Ruth Marks, yn cyfrannu’n rheolaidd i 
ymchwiliadau a byrddau cynghori ar 
faterion fel amrywiaeth, cydraddoldeb, 
gwirfoddoli a’r sector elusennol.  
Mae Ruth yn un o ymddiriedolwyr  
ACEVO a Cynnal Cymru, yn aelod o  
fwrdd cynghori Academi Wales yn  
ogystal ag yn gyfarwyddwr o’r 
Ffederasiwn Rhyngwladol ar Heneiddio. 
Mae Ruth yn cymryd yr hyn mae’n ei 
ddysgu mewn sgyrsiau â’n haelodau ac  
yn ei ddefnyddio, yn ei dro, i lywio ei 
gwaith helaeth â phenderfynwyr. 

Mae ymaelodi hefyd yn eich cysylltu 
â chyflenwyr arweiniol yn y diwydiant 
sydd wastad yn awyddus i ddysgu mwy 
am waith ein rhwydwaith. Mae hyn yn 
eu helpu i siapio eu cynhyrchion a’u 
gwasanaethau i fodloni anghenion y 
sector gwirfoddol yng Nghymru yn well. 

Cysylltu:
Gallu CGGC i gysylltu mudiadau ar draws Cymru drwy ein haelodaeth yw 
un o’n cryfderau. Mae ymaelodi yn eich cysylltu ag eraill er mwyn rhannu 
gwybodaeth ac ysgogi arloesedd a syniadau. 

‘Mae’r cyfleoedd i rwydweithio y mae CGGC yn eu cynnig yn golygu eich 
bod yn cael cyfle i gwrdd â phobl sy’n gweithio ar gyrion yr hyn a wnewch, 
a chewch olwg ehangach ar y meysydd yr ydych chi’n gweithio ynddynt,  
gan ganiatáu ichi fyfyrio wrth ichi wneud eich gwaith eich hun.’ 
Christopher Williams, Rheolwr, Cynghrair Henoed Cymru 3
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Hyfforddiant:
Mae aelodau yn cael disgownt o 20% 
oddi ar hyfforddiant CGGC (disgownt 
o 10% i’n partneriaid). Caiff ein cyrsiau
hyfforddiant eu dylunio gan roi ystyriaeth
i’r anghenion y dywed ein haelodau a’r
sector ehangach amdanynt ac,
yn gyffredinol, mae 95% yn dweud
bod ein hyfforddiant yn dda neu’n
ardderchog.Gall ein tîm hyfforddiant
profiadol dros ben hefyd drefnu cyrsiau
hyfforddiant at y pwrpas sydd wedi’u
teilwra’n benodol at anghenion eich
sefydliad am bris is i aelodau.

Cyfathrebu: 
Drwy ymaelodi, cewch fynediad i ran o 
wefan CGGC a fwriedir ar gyfer aelodau’n 
unig ac fe allwch ddefnyddio hon i greu 
cronfa bersonol o adnoddau. Ar ôl ichi 
fewngofnodi, gallwch bori drwy ein 
gwefan a’n hoff flogiau a’n canllawiau  
fel eu bod ar gael yn hawdd pan fyddwch 
eu hangen. 

Mae’r ardal i aelodau hefyd yn  
cynnal cyfathrebiadau arbennig  
megis blogiau gwadd gan gyflenwyr 
dibynadwy arbenigol ac aelodau eraill. 
Gallwch hefyd gael gwybodaeth a 
chofrestru am ddigwyddiadau ar gyfer 
aelodau’n unig yn yr ardal i aelodau. 

Gall nifer o aelodau staff o’ch  
sefydliad ddefnyddio’r ardal i aelodau, 
cysylltwch â’n tîm aelodaeth i gael 
manylion mewngofnodi ychwanegol  
aelodaeth@wcva.cymru

Yn ogystal â’r uchod, bydd aelodau yn 
cael rhifyn chwarterol o ddiweddariad 
‘Y Gwahaniaeth’ sy’n tynnu sylw at y 
gwahaniaeth mae ein haelodau yn ei 
wneud i’r bobl maent yn eu gwasanaethu, 
cewch awgrymiadau defnyddiol gan 
ein cyflenwyr dibynadwy a gwybodaeth 
am ddigwyddiadau a gynhelir ar gyfer 
aelodau’n unig. 

Llywodraethu:
Mae aelodau yn gallu mwynhau 
digwyddiadau arbennig ar gyfer  
eu hymddiriedolwyr a’u staff.  
Mae’r digwyddiadau hyn yn galluogi’r 
ymddiriedolwyr i rannu profiadau yn 
ogystal â chael cyngor ymarferol ar yr 
arfer gorau gan arbenigwyr mewnol  
ac allanol. 

Mae CGGC yn darparu gwybodaeth ac 
arweiniad ar lywodraethu da i aelodau 
a’r sector ehangach. I sicrhau eich bod yn 
ymwybodol o’r holl gyngor diweddaraf 
am lywodraethu, gallwch gofrestru i gael 
e-fwletin drwy’r ffurflen i gofrestru ar
gyfer ein rhestr e-bostio.

Galluogi:
Mae ymaelodi yn eich galluogi i gyrraedd eich potensial yn llawn fel 
sefydliad. Mae CGGC yn darparu gwasanaethau a chyngor penodol i’r sector 
sy’n ei gwneud yn haws i mudiadau lwyddo.
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Mae ein Swyddog Diogelu hefyd ar gael i 
roi cyngor i’ch elusen ar ddiogelu, gan 
gynnwys archwiliadau GDG, polisïau a 
chael gafael ar hyfforddiant. 

Gall aelodau CGGC hefyd fanteisio ar 
ostyngiad o 10% ar y safon Elusen 
Ymddiried. Cliciwch yma i ddysgu mwy.

Cyflenwyr dibynadwy:
Cafodd cyflenwyr dibynadwy CGGC eu 
dethol yn ofalus ar sail eu gwerthoedd a’u 
harbenigedd yn eu maes. 

Mae ein cyflenwyr dibynadwy yn cefnogi 
ein haelodau drwy roi awgrymiadau 
defnyddiol drwy gyflwyno blogiau gwadd, 
flogiau a drwy siarad yn ein digwyddiadau 
yn ogystal ag yn cynnig disgowntiau 
arbennig ar nwyddau a gwasanaethau. 
Mae’r disgowntiau a’r gwasanaethau hyn 
yn galluogi ein haelodau i ganolbwyntio 
ar y darlun mwy. Darganfyddwch fwy yma.

‘Mae’r sector elusennol yn dueddol o fod fel ‘lladd nadroedd’ ar adegau – ac mae 
cael mudiad arall i wneud y gwaith caled yn y maes hwnnw yn ryddhad mawr.’ 
Andrea Cleaver, Prif Weithredwr, Cyngor Ffoaduriaid Cymru
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Polisi:
Mae gan ein haelodau fynediad 
arbennig i’n crynodeb ar bolisïau 
a materion cyhoeddus. Bwletin a 
rhyddheir bob pythefnos i aelodau 
CGGC yw hwn. Mae’n tynnu sylw at 
y newyddion pwysicaf am y sector 
gwirfoddol gan Lywodraeth Cymru, 
ynghyd â phwyntiau allweddol 
o drafodaethau sesiynau llawn a
phwyllgorau. Mae hefyd yn cynnwys
diweddariadau am ymgynghoriadau
a digwyddiadau, a’r wybodaeth
ddiweddaraf o gyfarfodydd y sector â
Llywodraeth Cymru. Dyma’r ffordd orau
o gael y wybodaeth ddiweddaraf am
dirlun polisi’r sector gwirfoddol.

Siapio gwaith CGGC:
Mae ein haelodau yn helpu i siapio 
ein gwaith drwy gymryd rhan mewn 
fforymau i aelodau’n unig a phleidleisio 
dros aelodau bwrdd CGGC ac yn 
etholiadau Cyngor Partneriaeth y 
Trydydd Sector. 

Caiff fforymau i aelodau’n unig eu 
defnyddio i gasglu gwybodaeth 
allweddol am yr heriau mawr i 
sefydliadau sy’n gweithio yn y  
sector gwirfoddol yng Nghymru.  
Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu ni i 
lobïo a dylanwadu ar benderfynwyr ac 
ysgogi newid. 

Mae cael dweud eich dweud ynglŷn â 
phwy sy’n eistedd ar ein bwrdd ac ar 
Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector 
yn sicrhau bod y rheini sydd wrth y 
llyw yn cynrychioli’r sector yn ei holl 
amrywiaeth, gan roi inni olwg unigryw ar 
ba newid sy’n angenrheidiol.

Un llais uwch, cryfach: 
Gwyddom fod dau lais yn well nac un…
ac yn y blaen, felly mae llais torfol ein 
haelodau a’u perthnasoedd amrywiol 
â’r bobl sy’n gallu cyflawni newid yn 
darparu llais dylanwadol llawer  
mwy grymus. 

Dylanwad:
Mae ymaelodi yn sicrhau ein bod yn dylanwadu’n effeithiol ac yn parhau i 
godi llais dros ein sector fel llais cyfrannol uwch, a chryfach.

‘Mae CGGC yn cynrychioli llais mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ac felly 
maent yn codi materion ar eich rhan i lobïo a helpu i ysgogi newid.’ 
Jane Johnston-Cree, Cyfarwyddwr Canolfan, The Neuro Therapy Centre
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