
1

Gwneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd

Panel cynghori 
ar gyllid CGGC  

wcva.cymru



Panel cynghori ar  
gyllid CGGC  
RYDYN NI’N CHWILIO AM AELODAU NEWYDD AR GYFER EIN 
PANELI CYNGHORI. Y DYDDIAD CAU YW  14 IONAWR 2022.

Mae aelodau panel yn wirfoddolwyr; maent yn rhoi arweiniad, craffu, 
ac adborth i amrywiaeth o’n cynlluniau cyllid gan ein helpu ni i wneud 
penderfyniadau da ac i aros yn ddi-duedd. Ni fydd bod yn aelod panel yn 
cymryd llawer o amser o’ch blwyddyn brysur ond gallai gynnig profiad 
gwerthfawr o ran rheoli grantiau elusen, rhwydweithio, a materion cyfoes.  
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Gwybodaeth am CGGC (Cyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru)
CGGC yw’r corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. 

Yng Nghymru, mae pobl bob amser wedi dod ynghyd o’u gwirfodd, nid er arian neu am fod 
y gyfraith yn dweud wrthynt am ei wneud ond am eu bod yn dymuno gwneud gwahaniaeth.

Dyna pam y cafodd CGGC ei sefydlu. Ein nod yw galluogi mudiadau gwirfoddol yng 
Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.

Mae CGGC yn gweithredu fel rhan o grŵp ehangach. Mae grŵp CGGC yn cynnwys 
CGGC, Cynnal Cymru (y mudiad arweiniol ar gyfer datblygu cynaliadwy yng Nghymru ) 
a Buddsoddiad Cymdeithasol  Cymru (darparwr arweiniol buddsoddiad cymdeithasol i 
fentrau cymdeithasol a’r trydydd sector yng Nghymru). Mae CGGC yn elusen gofrestredig ac 
yn gwmni cyfyngedig drwy warant.  

Trosolwg a Chefndir
Mae CGGC yn gyfrifol am reoli nifer o gynlluniau grant a chynlluniau benthyciadau. 
Gallwch chi dderbyn rhagor o wybodaeth am bob cronfa a’i phanel drwy glicio ar y dolenni 
isod. Mae pob un wedi cael ei sefydlu er mwyn mynd i’r afael â maes anghenion gwahanol 
a thrwy’r paneli cynghori canlynol:

Panel Cronfa Gymunedol Comic Relief: Grantiau Twf Sefydliadol

  Panel Anweithgarwch Economaidd:  
Cronfeydd Cynhwysiant Gweithredol a chynllun Kickstart

  Panel cynghori arbenigol Cynllun Cymunedau y 
Dreth Gwarediadau Tirlenwi 

  Panel benthyciadau Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru

  Bwrdd prosiect Grantiau Gwirfoddoli Cymru

  Rydyn ni hefyd yn cynnal panel Cronfa Micro Fenthyciadau Cymru sy’n 
rhoi argymhellion i Fanc Datblygu Cymru.
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Diben y panel
Caiff pob cynllun cyllid rydyn ni’n ei reoli ei gefnogi gan banel cynghori (y cyfeirir ato 
weithiau fel ‘bwrdd prosiect’): caiff ei gadeirio gan aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr CGGC 
ac mae ei aelodau yn annibynnol i CGGC gan gael eu hethol ar sail eu diddordebau, eu 
gwybodaeth, a’u profiad. 

Pan fydd CGGC yn rheoli cynllun cyllid, rydyn ni’n cyflogi aelodau o staff i gynnal asesiadau 
manwl o gymhwysedd yr ymgeiswyr, atebion i gwestiynau cais, a gwerth am arian. Caiff eu 
canfyddiadau eu trosglwyddo i aelodau’r panel a’u rôl yw craffu ar yr wybodaeth asesu, holi a 
yw’n angenrheidiol, a rhoi argymhellion i’r Cadeirydd ar gyfer penderfyniad terfynol ynghylch 
a ddylid dyfarnu’r cyllid. Gallant hefyd weithredu fel grŵp llywio ar gyfer y cynllun cyllid.

Rydyn ni’n defnyddio ffurflenni cais safonol ar gyfer pob cynllun ond rydyn ni’n dibynnu ar 
ein haelodau panel i roi barn wrthrychol a gwybodaeth arall efallai nad yw ein haelodau 
staff yn meddu arni. Er enghraifft, efallai bod gennych chi wybodaeth gyfredol am grŵp sydd 
wedi cyflwyno cais am gyllid; gwybodaeth am ddatblygiadau lleol neu ranbarthol newydd; 
gwybodaeth neu brofiad uniongyrchol o fater neu bwnc penodol, neu gwestiynau ynghylch 
pam bod un grŵp wedi derbyn sgôr sy’n uwch na grŵp arall.

Cyfarfodydd Panel
Cynhelir cyfarfodydd panel llawn mewn un o’n swyddfeydd yng Nghaerdydd, Abergele, neu 
Aberystwyth, neu mewn lleoliadau eraill fel sy’n briodol; ond bydd pob cyfarfod yn cynnig 
opsiwn i aelodau ymuno ar-lein trwy gynadledda fideo gan ddefnyddio Microsoft Teams 
(neu blatfform arall), felly bydd presenoldeb ffisegol bob amser yn opsiynol, nid yn ofynnol. 

Mae rhai paneli sy’n cynnwys nifer fawr o rowndiau dyfarnu hefyd yn cynnal prosesau 
dyfarnu trwy e-bost neu ar-lein trwy ein Porth Cais Amlbwrpas, MAP. Mae nifer y 
cyfarfodydd go iawn yn amrywio yn dibynnu ar y cynllun:

Panel
Amledd 
Cyfarfodydd

Amcangyfrif o’r ymrwymiad 
amser y flwyddyn (cyfarfodydd 
ac amser paratoi)

Cronfa Gymunedol Comic Relief Un 6 awr

Panel Anweithgarwch Economaidd Pedwar 16 awr

Panel Benthyciadau Buddsoddiad 
Cymdeithasol Cymru Pedwar 16 awr

Panel cynghori arbenigol Cynllun 
Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi  Dau 8 awr

Bwrdd prosiect Grantiau Gwirfoddoli Cymru Dau 10 awr

Panel Cronfa Micro Fenthyciadau Cymru Dau 10 awr

Panel Cronfa Micro Fenthyciadau Cymru

Dim. 
Penderfyniadau 
drwy e-bost yn 
ôl yr angen

10 awr



Pam ein bod ni’n recriwtio  
aelodau newydd  
Mae CGGC yn cydnabod gwerth cadarnhaol amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb, ac 
yn herio gwahaniaethu. Rydyn ni’n cynnal adolygiad llawn o aelodaeth pob un o’r paneli 
cynghori ar gyllid ac yn chwilio’n weithredol am fewnwelediad, rhagolygon, ac arbenigedd 
newydd.

Rydyn ni wedi ymrwymo i fod mor gynhwysol â phosibl a’n nod yw gallu clywed cynifer 
o leisiau â phosibl ar y paneli cynghori. Lleisiau o gefndiroedd amrywiol a sydd, yn aml, 
wedi’u tangynrychioli ar baneli fel hyn.

Gan gadw’r nod hwn mewn cof, croesawir ceisiadau gan unigolion o bob cefndir ac rydym 
yn cydnabod bod diffyg lleisiau pobl ifanc, pobl o gefndiroedd crefyddol gwahanol, pobl 
drawsryweddol, pobl sy’n byw ag anabledd, yn ogystal ag unigolion o’r gymuned lesbiaid, 
hoyw, a deurywiol+.

Caiff ffurflenni monitro cydraddoldeb eu gwahanu o’r ffurflen gais pan fyddwn yn ei derbyn 
fodd bynnag mae blwch ar y ffurflen gais lle y gallwch chi roi gwybodaeth o’ch gwirfodd a 
fyddai’n hysbysu’r panel sy’n llunio’r rhestr fer a fyddech chi’n cynnig llais a dangynrychiolir 
yn draddodiadol i banel cynghori.
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Beth y byddech chi’n ei wneud i’n 
helpu ni i wneud gwahaniaeth?
Rydyn ni’n gofyn am eich mewnbwn ac, yn bwysicaf, eich amser – o hanner diwrnod 
i bedwar diwrnod y flwyddyn yn dibynnu ar y panel: mae amcangyfrif o’r amser 
angenrheidiol wedi’i restru yn y manylion ar gyfer pob panel isod. 

FEL AELOD PANEL, BYDDECH CHI’N:

   Paratoi ar gyfer cyfarfodydd trwy ddarllen ac ymateb i bapurau sy’n cael eu hanfon atoch 

chi o flaen llaw ac ymhen nifer benodol o ddyddiau. 

   Mynychu cyfarfodydd a drefnwyd – yn bersonol neu ar-lein, beth bynnag sy’n fwy cyfleus 
i chi, ac ymuno â’r trafodaethau. Fel arfer, caiff cyfarfodydd eu cynnal yn ein swyddfeydd 
a chânt eu trefnu mewn da bryd gan anfon y papurau at aelodau o leiaf wythnos cyn y 
cyfarfod.

   Ymuno â’r panel am gyfnod o dair blynedd. Gall y tymor hwn gael ei adnewyddu 
ddwywaith, os byddwch chi’n dymuno, yna disgwylir i chi sefyll i lawr. Gallech chi 
ymddiswyddo ar unrhyw adeg wrth gwrs – mae hon yn rôl wirfoddol.

Croesawir ceisiadau am aelodaeth panel yn y Gymraeg neu’r Saesneg ac ni chaiff cais a 
gyflwynir yn y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.
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Beth y gallech chi ei ddisgwyl gan 
CGGC a bod yn aelod panel?
Mae safleoedd ar baneli grantiau CGGC yn wirfoddol ac, felly, ni chewch chi eich talu. 
Deallwn nad yw pawb yn yr un sefyllfa o ran gallu cyflawni gwaith di-dâl a byddwn yn 
gwneud ein gorau glas i gefnogi unigolion â diddordeb i oresgyn y rhwystrau hyn. Er 
enghraifft, trwy amrywio amseroedd y cyfarfodydd, caniatáu cyflwyniadau ysgrifenedig 
yn lle mynychu cyfarfodydd a benthyg cyfarpar megis gliniaduron i alluogi cyfranogiad 
digidol. Rydyn ni’n hapus i drafod unrhyw addasiadau rhesymol eraill i sicrhau bod cymryd 
rhan fel aelodau ar y paneli hyn yn hygyrch.

   Byddwn ni’n darparu proses sefydlu lawn. Gallai hyn gynnwys, pe dymunech:

   Fynychu cyfarfodydd am gyfnod prawf ar y dechrau;

   Creu ‘bydi’ i chi er mwyn i aelodau panel mwy profiadol roi cymorth i chi. 

   Byddwn ni’n anfon yr holl bapurau at aelodau mewn da bryd  

   Byddwn ni’n sicrhau eich bod chi’n cael eich hysbysu am newyddion a materion sy’n 
berthnasol i’r panel gan roi cyfle i chi ehangu eich gwybodaeth a derbyn esboniadau.

   Byddwn ni’n ad-dalu eich holl gostau rhesymol yn unol â’n polisïau megis costau teithio a 
chostau parcio; llety dros nos, a chynhaliaeth wrth deithio i gyfarfod ac ati. 

   Pe bai ymuno â chyfarfodydd a derbyn gwybodaeth ar-lein yn anodd, gallwn ni ystyried 
atebion megis benthyg cyfarpar.

   Byddwn ni’n gwneud addasiadau rhesymol lle y bo’n bosibl i alluogi i bob aelod o’r panel 
gymryd rhan yn llawn. 

   Byddwn ni’n cyhoeddi enwau aelodau panel a bywgraffiad byr ar ein gwefan.

   Cyfle i ddysgu ac i ddatblygu eich sgiliau yn y sector gwirfoddol gan gynnwys ym maes 
llywodraethu, rheoli grantiau, dadansoddi risg, a llawer mwy.

   Ehangu eich rhwydwaith trwy weithio gyda rhwydwaith o aelodau panel gwirfoddol eraill 
o gefndiroedd a phrofiadau amrywiol.



Beth rydyn ni’n chwilio amdano?  
Os oes gennych chi unrhyw un (neu’n fwy) o’r rhain:

   Diddordeb yng ngwaith y sector gwirfoddol yng Nghymru a sut y caiff 
ei gefnogi gan CGGC 

   Profiad o weithio i gymunedau a mudiadau efallai y byddant yn 
dymuno cyflwyno cais am gyllid

   Awydd i wybod mwy am sut mae paneli cyllid yn gweithio 

   Profiad o fod yn rhan o baneli cyllid 

   Bod yn rhan o’r materion y dylai’r cyllid eu helpu e.e. trwy eich gwaith â 
thâl neu’ch profiad gwirfoddoli 

   Profiad uniongyrchol o’r materion y dylai’r cyllid eu helpu

   Gwybodaeth broffesiynol arbenigol e.e. cyfreithiol, cyfrifeg, bancio, 
amgylcheddol, cyflogadwyedd ac ati 

ac yn

   Meddu ar ymdeimlad gryf o degwch ac yn gallu bod yn wrthrychol    

Yna, hoffen ni dderbyn eich cais.

Ansicr a fyddai’n  
addas i chi? 
Ffoniwch ni ar 0300 111 0124 neu e-bostiwch help@wcva.cymru a byddwn 
ni’n trefnu i un o aelodau ein tîm cyllid siarad â chi.
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Beth sy’n digwydd nesaf?
Byddwch chi’n llenwi ffurflen gais fer yma. Bydd yn gofyn i chi nodi:

Eich manylion cyswllt personol a/neu’ch manylion cyswllt gwaith

Pa banel/paneli yr hoffech chi ymuno ag ef/ymuno â nhw 

Eich diddordebau, gwybodaeth, a phrofiad perthnasol

Byddwn ni hefyd yn gofyn i chi lenwi ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal ond caiff yr 
wybodaeth hon ac unrhyw wybodaeth bersonol arall ei dileu oddi ar eich ffurflen gais cyn 
llunio’r rhestr fer.

Mae CGGGC wedi ymrwymo i Gyfleoedd Cyfartal a hoffai roi sicrwydd i ymgeiswyr na chaiff 
y ffurflen hon ei defnyddio ar unrhyw adeg yn ystod y broses recriwtio a chaiff ei gwahanu 
o’r ffurflen gais pan fyddwn yn ei derbyn. Cedwir unrhyw wybodaeth a roddir ar y ffurflen 
hon yn gyfrinachol a chaiff ei defnyddio at ddibenion monitro i asesu effeithiolrwydd ein 
polisi cyfleoedd cyfartal yn unig. 

Caiff yr holl wybodaeth ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data 
Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018, fel y diwygiwyd, yr ail-ddeddfwyd, neu y cyd-
grynhowyd o bryd i’w gilydd. Nid oes rhwymedigaeth arnoch chi i ddatgelu’r wybodaeth 
hon ac ni fydd methu â’i datgelu yn niweidiol i’ch cais.

Bydd angen i chi lenwi hon erbyn y dyddiad cau sef 14 Ionawr 2022. Caiff pob cais ei 
gynnwys ar restr fer a lunnir gan banel (wrth gwrs) a fydd yn cynnwys Cadeiryddion unigol 
pob panel cynghori ar gyllid, staff CGGC sy’n rheoli pob cronfa, ac aelod o Uwch-dîm Rheoli 
CGGC. Os byddwch chi’n cael eich cynnwys ar y rhestr fer, byddwn ni’n cysylltu â chi i gael 
sgwrs am eich cais.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi ac yn gwneud trefniadau 
i chi fynychu sesiwn anwytho a mynychu eich cyfarfod panel cyntaf. Gallai hyn fod ar sail 
cyfnod prawf pe dymunech chi. 

Cliciwch yma i weld y disgrifiad rôl ar gyfer pob panel:

Panel Cronfa Gymunedol Comic Relief

Panel Anweithgarwch Economaidd

Panel cynghori arbenigol Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi 

Panel benthyciadau Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru 

Bwrdd prosiect Grantiau Gwirfoddoli Cymru 

Panel Cronfa Micro Fenthyciadau Cymru

https://wcva.cymru/cy/resources/ffurflen-gais-y-panel-cggc/
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Panel Cronfa Gymunedol Comic Relief 
– manyleb y rôl
Dylech chi gyfeirio at bob un o’r pwyntiau yn y fanyleb hon yn eich cais.

NOD Y RÔL

I roi cyngor wrth wneud penderfyniadau dan linyn Grantiau Twf Sefydliadol Cronfa 
Gymunedol Comic Relief yng Nghymru.  

Mae Comic Relief a Chefnogi Trydydd Sector Cymru yn cydnabod y gwaith gwych a 
gyflawnir gan fudiadau a arweinir gan y gymuned ar draws Cymru a hoffen nhw helpu 
mudiadau i adeiladu eu capasiti eu hunain mewn ffordd gynaliadwy ac effeithiol. Cliciwch 
yma i ddysgu mwy am y gronfa hon a’r gwahaniaeth y mae’n ei wneud.

Mae’r panel yn cyfarfod i ystyried ceisiadau unwaith y flwyddyn ac nid yw’r cyfarfod yn 
para’n hirach na hanner diwrnod. Anfonir asesiadau grantiau a phapurau eraill at aelodau 
i’w hadolygu un wythnos o flaen llaw. Amcangyfrifir cyfanswm ymrwymiad amser o ddau 
ddiwrnod y flwyddyn.

RYDYN NI’N CROESAWU CEISIADAU SY’N GALLU DANGOS: 

1.  Profiad gwaith, gwirfoddoli, neu brofiad uniongyrchol mewn un neu’n fwy o’r meysydd 
canlynol:

  Lle diogel i fod – Cefnogi gweithgarwch sy’n sicrhau bod pobl yng Nghymru yn ddiogel

  Plant yn Goroesi ac yn Ffynnu – Cefnogi plant a theuluoedd yng Nghymru

  Mae Iechyd Meddwl yn Bwysig – Cefnogi ymyraethau iechyd meddwl cam cyntaf

  Ymgyrchu dros Gyfiawnder Rhywedd – Cefnogi cydraddoldeb yng Nghymru 

2.  Dealltwriaeth o’r sector gwirfoddol yng Nghymru neu empathi ag ef a/neu wybodaeth 
am ymagweddau ymarferol at adeiladu capasiti a gwydnwch sefydliadol 

3.  Lefel resymol o lythrennedd cyfrifiadurol: bydd y rôl yn gofyn am ddefnyddio porth 
ceisiadau ar-lein a chyfathrebu trwy negeseuon e-bost a chynadledda fideo

4. Ymrwymiad i Gyfleoedd Cyfartal a chynaliadwyedd Amgylcheddol

5. Dealltwriaeth o CGGC fel mudiad dwyieithog ac ymrwymiad iddo.   

https://wcva.cymru/cy/cyllid/cronfa-gymunedol-comic-relief-community-yng-nghymru/
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Panel Anweithgarwch Economaidd – 
manyleb y rôl
Dylech chi gyfeirio at bob un o’r pwyntiau yn y fanyleb hon yn eich cais.

NOD Y RÔL

I gefnogi cyflenwi cyllid Cynhwysiant Gweithredol a chynlluniau cyflogadwyedd 
eraill CGGC trwy ddarparu mewnbwn, cymorth, a chyngor i sicrhau cyflenwi o safon i 
gyfranogwyr a defnyddwyr a gefnogir gan y cynlluniau hyn. Cliciwch yma i dysgu mwy am y 
gronfa hon a’r gwahaniaeth y mae’n ei wneud.

Mae’r panel yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn fel pwyllgor llywio ac nid yw’r 
cyfarfodydd yn para’n hirach na hanner diwrnod. Anfonir papurau’r cyfarfod at aelodau i’w 
hadolygu un wythnos o flaen llaw. Ceir rhaglen dreigl o asesiadau grant ac anfonir y rhain 
i’w hadolygu gan gynnwys dyddiad cau o un wythnos. Amcangyfrifir cyfanswm ymrwymiad 
amser o bedwar diwrnod y flwyddyn.

RYDYN NI’N CROESAWU CEISIADAU SY’N GALLU DANGOS: 

1.  Profiad gwaith, gwirfoddoli, neu brofiad uniongyrchol mewn un neu’n fwy o’r meysydd 
canlynol:

   Pobl ddi-waith 
   Pobl sy’n anweithredol yn economaidd 
   Pobl ifanc nad ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg, na Hyfforddiant (NEET) neu’r rhai 
mewn perygl o ddod yn bobl ifanc NEET
   Menywod
   Pobl o gymunedau ethnig amrywiol 
   Pobl hŷn (54+)
   Pobl sy’n unig riant

   Pobl â chyflwr iechyd a/neu anabledd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio 

2.  Dealltwriaeth a gwybodaeth am y rhwystrau rhag cyfranogi ac ymgysylltu â byd gwaith 
neu addysg bellach a hyfforddiant arall gydag un neu’n fwy o’r grwpiau cyfranogwyr 

3.  Gwybodaeth ymarferol am fesurau cyflogadwyedd megis cymorth chwilio am swydd ar 
sail cynghorydd unigol, gwybodaeth am gyfleodd dysgu; cymhellion ariannol; profiad 
gwaith a lleoliadau gwaith; a phrofiad gwirfoddoli a lleoliadau gwaith gwirfoddoli

4.  Lefel resymol o lythrennedd cyfrifiadurol: bydd y rôl yn gofyn am ddefnyddio porth 
ceisiadau ar-lein a chyfathrebu trwy negeseuon e-bost a chynadledda fideo 

5. Ymrwymiad i Gyfleoedd Cyfartal a chynaliadwyedd Amgylcheddol

6. Dealltwriaeth o CGGC fel mudiad dwyieithog ac ymrwymiad iddo.  

https://wcva.cymru/cy/cyllid/y-gronfa-cynhwysiant-gweithredol/
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Panel Cynghori Arbenigol Cynllun 
Cymunedau Y Dreth Gwarediadau 
Tirlenwi – manyleb y rôl
Dylech chi gyfeirio at bob un o’r pwyntiau yn y fanyleb hon yn eich cais.

NOD Y RÔL
I ddarparu cyngor arbenigol wrth wneud penderfyniadau dan Gynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi. Mae Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn rhaglen 
gyllid gan Lywodraeth Cymru a reolir gan CGGC. Mae’r cynllun yn cefnogi prosiectau 
cymunedau lleol a phrosiectau amgylcheddol mewn ardaloedd yr effeithir arnynt trwy 
waredu gwastraff i safleoedd tirlenwi. Cliciwch yma i ddysgu mwy am y gronfa hon a’r 
gwahaniaeth y mae’n ei wneud.

Mae’r panel yn cyfarfod i ystyried ceisiadau unwaith y flwyddyn ac ni fydd y cyfarfod yn 
para’n hirach na hanner diwrnod. Anfonir asesiadau grant a phapurau eraill i’w hadolygu 
un wythnos o flaen llaw. Amcangyfrifir cyfanswm ymrwymiad amser o ddau ddiwrnod y 
flwyddyn.

RYDYN NI’N CROESAWU CEISIADAU SY’N GALLU DANGOS UN  
(NEU’N FWY) O’R CANLYNOL: 
1. Arbenigedd proffesiynol neu wirfoddol mewn un neu’n fwy o’r meysydd canlynol:

   Bioamrywiaeth
   Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o safleoedd tirlenwi  
   Gwelliannau amgylcheddol ehangach 
   Ymgysylltu cymunedol

2. Dealltwriaeth o weithgarwch amgylcheddol dan arweiniad y gymuned  

3.  Gwybodaeth ymarferol o’r amrywiaeth o gyrff rheoleiddio y dylid ymgynghori â nhw 
wrth gynnal gweithgareddau amgylcheddol, er enghraifft, Cyfoeth Naturiol Cymru ar 
gyfer trwyddedu rhywogaethau a throsglwyddo gwastraff  

4.  Dealltwriaeth a gwybodaeth am yr hinsawdd presennol a’r hinsawdd gwleidyddol y bydd 
y prosiectau hyn yn gweithredu ynddo.

RYDYN NI’N CROESAWU CEISIADAU SY’N GALLU DANGOS: 
1.  Lefel resymol o lythrennedd cyfrifiadurol: bydd y rôl yn gofyn am ddefnyddio porth 

ceisiadau ar-lein a chyfathrebu trwy negeseuon e-bost a chynadledda fideo 

2. Ymrwymiad i Gyfleoedd Cyfartal a chynaliadwyedd Amgylcheddol

3. Dealltwriaeth o CGGC fel mudiad dwyieithog ac ymrwymiad iddo.  

https://wcva.cymru/cy/cyllid/cynllun-cymunedau-y-dreth-gwarediadau-tirlenwi/
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Panel Benthyciadau Buddsoddiad 
Cymdeithasol Cymru – manyleb y rôl
Dylech chi gyfeirio at bob un o’r pwyntiau yn y fanyleb hon yn eich cais.

NOD Y RÔL

Gan ddarparu cyngor arbenigol i weithgarwch rhoi benthyciadau Buddsoddiad 
Cymdeithasol Cymru, mae’r panel yn rhoi argymhellion o ran cymeradwyo neu wrthod 
ceisiadau am fenthyciadau o fantolen CGGC ei hun.

Bydd craffu ar y cynigion yn cynnwys llywodraethu, cynaliadwyedd ariannol ac effaith 
gymdeithasol, cydbwyso’r risg ariannol i CGGC fel y benthyciwr yn erbyn y buddion y bydd 
modd i’r ymgeiswyr eu cynhyrchu yn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Cliciwch 
yma i dysgu mwy am y benthyciadau hyn a’r gwahaniaeth y maent yn ei wneud.

Mae’r panel yn cyfarfod i ystyried ceisiadau yn unol â’r galw, am ddim mwy na hanner 
diwrnod, unwaith bob chwarter ar gyfartaledd. Anfonir yr asesiadau cyllid a phapurau eraill 
i’w hadolygu un wythnos o flaen llaw. Amcangyfrifir cyfanswm ymrwymiad amser o ddau 
ddiwrnod y flwyddyn.

RYDYN NI’N CROESAWU CEISIADAU SY’N GALLU DANGOS UN  
(NEU’N FWY) O’R CANLYNOL: 

1. Arbenigedd proffesiynol megis cyfreithiol, bancio, cyfrifeg, tirfesur, a llywodraethu 

2. Rheoli mewn mudiad sector gwirfoddol gan gynnwys menter gymdeithasol

3. Dealltwriaeth o’r sector gwirfoddol yng Nghymru neu empathi ag ef

4. Gwybodaeth ymarferol o’r ymagweddau at adeiladu capasiti a gwydnwch sefydliadol

5.  Dealltwriaeth a gwybodaeth am yr hinsawdd presennol a’r hinsawdd gwleidyddol y bydd 
mudiadau’n gweithredu ynddo

6. Gwerthfawrogi cynllunio busnes a chynllunio ariannol 

RYDYN NI’N CROESAWU CEISIADAU SY’N GALLU DANGOS: 

1.  Lefel resymol o lythrennedd cyfrifiadurol: bydd y rôl yn gofyn am ddefnyddio porth 
ceisiadau ar-lein a chyfathrebu trwy negeseuon e-bost a chynadledda fideo 

2. Ymrwymiad i Gyfleoedd Cyfartal a chynaliadwyedd Amgylcheddol

3. Dealltwriaeth o CGGC fel mudiad dwyieithog ac ymrwymiad iddo.  

https://wcva.cymru/cy/cyllid/buddsoddiad-cymdeithasol-cymru/
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Bwrdd Prosiect Gwirfoddoli Cymru – 
manyleb y rôl
Dylech chi gyfeirio at bob un o’r pwyntiau yn y fanyleb hon yn eich cais.

NOD Y RÔL

I sicrhau bod grantiau yn cael eu dosbarthu mewn ffordd amserol ac yn cyflenwi 
canlyniadau dan gynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru, Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid, 
Cronfa Datblygu Ieuenctid a chyllid Ymgysylltu Ieuenctid a chynlluniau grant eraill 
a ddyrennir gan Lywodraeth Cymru. Cliciwch yma i ddysgu mwy am y cyllid hwn a’r 
gwahaniaeth y mae’n ei wneud.

Mae’r panel yn cyfarfod i ystyried ceisiadau unwaith y flwyddyn am ddim mwy na hanner 
diwrnod. Anfonir yr asesiadau grant a phapurau eraill i’w hadolygu un wythnos o flaen llaw. 
Amcangyfrifir cyfanswm ymrwymiad amser o ddau ddiwrnod y flwyddyn.

RYDYN NI’N CROESAWU CEISIADAU SY’N GALLU DANGOS: 

1.  Profiad gwaith, profiad gwirfoddoli neu brofiad uniongyrchol mewn un o’r meysydd 
canlynol:

   Gwirfoddoli yng Nghymru a rhwystrau rhag gwirfoddoli

   Gwybodaeth ymarferol a phrofiad o wirfoddoli 

   Dealltwriaeth o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

2.  Dealltwriaeth o’r sector gwirfoddol yng Nghymru neu empathi ag ef a/neu gwybodaeth 
am ymagweddau ymarferol at adeiladu capasiti a gwydnwch sefydliadol 

3.  Lefel resymol o lythrennedd cyfrifiadurol: bydd y rôl yn gofyn am ddefnyddio porth 
ceisiadau ar-lein a chyfathrebu trwy negeseuon e-bost a chynadledda fideo

4. Ymrwymiad i Gyfleoedd Cyfartal a chynaliadwyedd Amgylcheddol

5. Dealltwriaeth o CGGC fel mudiad dwyieithog ac ymrwymiad iddo.  

https://wcva.cymru/cy/cyllid/cgg/
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Panel Cronfa Micro Fenthyciadau 
Cymru – manyleb y rôl
Dylech chi gyfeirio at bob un o’r pwyntiau yn y fanyleb hon yn eich cais.

NOD Y RÔL

Gan ddarparu cyngor arbenigol i weithgarwch rhoi benthyciadau Buddsoddiad 
Cymdeithasol Cymru, mae’r panel yn rhoi argymhellion o ran cymeradwyo neu wrthod 
ceisiadau am fenthyciadau wrth gyflenwi contract CGGC gyda Banc Datblygu Cymru.

Bydd craffu ar y cynigion yn cynnwys llywodraethu, cynaliadwyedd ariannol ac effaith 
gymdeithasol, cydbwyso’r risg ariannol i’r benthyciwr yn erbyn y buddion y bydd modd 
i’r ymgeiswyr eu cynhyrchu yn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Cliciwch yma i 
ddysgu mwy am y gronfa hon a’r gwahaniaeth y mae’n ei wneud.

Nid yw’r panel yn cynnal cyfarfodydd a chaiff pob cais ei ystyried yn electronig gan o leiaf 
tri aelod panel yn amodol ar eu hargaeledd. Amcangyfrifir cyfanswm ymrwymiad amser o 
hanner diwrnod y flwyddyn.

RYDYN NI’N CROESAWU CEISIADAU SY’N GALLU DANGOS UN  
(NEU’N FWY) O’R ISOD: 

1. Arbenigedd proffesiynol megis cyfreithiol, bancio, cyfrifeg, tirfesur, a llywodraethu 

2. Rheoli mewn mudiad sector gwirfoddol gan gynnwys menter gymdeithasol

3. Dealltwriaeth o’r sector gwirfoddol yng Nghymru neu empathi ag ef

4. Gwybodaeth ymarferol o’r ymagweddau at adeiladu capasiti a gwydnwch sefydliadol

5.  Dealltwriaeth a gwybodaeth am yr hinsawdd presennol a’r hinsawdd gwleidyddol y bydd 
mudiadau’n gweithredu ynddo

6. Gwerthfawrogi cynllunio busnes a chynllunio ariannol 

RYDYN NI’N CROESAWU CEISIADAU SY’N GALLU DANGOS: 

1.  Lefel resymol o lythrennedd cyfrifiadurol: bydd y rôl yn gofyn am ddefnyddio porth 
ceisiadau ar-lein a chyfathrebu trwy negeseuon e-bost a chynadledda fideo 

2. Ymrwymiad i Gyfleoedd Cyfartal a chynaliadwyedd Amgylcheddol

3. Dealltwriaeth o CGGC fel mudiad dwyieithog ac ymrwymiad iddo. 

https://wcva.cymru/cy/cyllid/buddsoddiad-cymdeithasol-cymru/cronfa-micro-fenthyciadau-cymru/


16

wcva.cymru




