
Dod yn ymddiriedolwr CGGC

Gwnewch fwy o wahaniaeth gyda’n gilydd



Grŵp o unigolion cyfeillgar a 
brwdfrydig yw bwrdd CGGC sydd ag 
amrediad eang o brofiadau, sgiliau a 
chefndiroedd. Mae gennym bum lle
gwag ar ein bwrdd, felly rydym yn
chwilio nawr am bobl o wahanol
gefndiroedd gydag amrywiaeth o 
sgiliau a phrofiadau bywyd i ymuno â’n
bwrdd.

Waeth beth yw eich cefndir neu brofiad, 
dewch i ddatblygu eich sgiliau, ehangu
eich rhwydwaith a’n helpu ni i wneud
mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd drwy
ymuno â’n bwrdd ymddiriedolwyr.

Etholiad ymddiriedolwyr
CGGC 2022



Mae pobl yng Nghymru bob amser wedi
dod ynghyd o’u gwirfodd, nid am arian
neu am fod y gyfraith yn mynnu, ond am 
eu bod eisiau gwneud gwahaniaeth.

Ond pan gafodd Cymru ei bwrw’n galed
gan y Dirwasgiad a thlodi yn ystod y 
1930au, sylweddolodd bobl nad oedd eu
mudiadau yn barod i wynebu’r heriau a 
oedd o’u cwmpas. I wneud mwy o 
wahaniaeth, roedd angen iddynt ddod
ynghyd, trefnu ac edrych ymlaen er 
mwyn paratoi ar gyfer y dyfodol.

Dyma pam y ffurfiwyd CGGC. A dyna 
pam rydym yn bodoli heddiw.

…. Darllenwch fwy.

Ein stori

https://wcva.cymru/cy/ein-stori/


Ymddiriedolwyr yw’r gwirfoddolwyr annibynnol
sy’n rheoli elusen. Mae bod yn ymddiriedolwr yn
ymrwymiad difrifol ond gall hefyd fod yn
wobrwyol dros ben.

Ynghyd â gweddill y bwrdd ymddiriedolwyr, bydd
gennych gyfrifoldeb cyfreithiol dros reoli ein
helusen, ond byddwch hefyd yn cydweithio â’r
bwrdd a’r tîm uwch-reolwyr i wneud
penderfyniadau a fydd yn ein helpu i wneud
gwahaniaeth go iawn yng Nghymru a thu hwnt.

Mae rôl ymddiriedolwr yn ddi-dâl, ond rydym yn
cynnig treuliau i dalu am gostau teithio.

Gallwch ddarllen mwy am brif ddyletswyddau
ymddiriedolwyr yma.

Bod yn ymddiriedolwr

https://www.gov.uk/government/publications/the-essential-trustee-what-you-need-to-know-cc3


Nid oes angen profiad!

Nid oes angen profiad blaenorol o fod
yn ymddiriedolwr arnoch i ymuno â’n
bwrdd, fe wnawn ni ddarparu’r holl
hyfforddiant a chymorth sydd eu
hangen arnoch.

Rydym yn chwilio am bobl o wahanol
gefndiroedd â sgiliau a phrofiadau
amrywiol.

Ar y dudalen nesaf ceir rhestr o sgiliau y 
mae gennym ddiddordeb arbennig
ynddynt, ond dim ond enghreifftiau yw’r
rhain ac nid ydynt yn hanfodol.

Beth ydym yn chwilio amdano



Rydym â diddordeb arbennig mewn pobl â rhai sgiliau yn y meysydd
canlynol, ond nid oes angen y rhain o gwbl i ymgeisio:

Ein rhestr o sgiliau dymunol

• Llywodraethiant elusen

• Cyllid (bydd angen i bob ymddiriedolwr
gael dealltwriaeth isaf o gyfrifon
elusennau, ond rydym yn cynnig
hyfforddiant a chymorth ardderchog i’ch
helpu chi gyda hyn)

• Recriwtio a chynorthwyo gwirfoddolwyr

• Buddsoddiad a menter gymdeithasol

• Datblygu aelodaeth

• Cydraddoldeb a hawliau dynol

• Ymchwil

• Cyfreithiol

• Digidol

• Systemau TG

• Rheoli data/gwybodaeth



Cydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant

Rydym wedi gosod nodau uchelgeisiol i’n
hunain yn ystod y bum mlynedd nesaf ac 
rydym eisiau gweithredu nawr i greu dyfodol
lle y mae mudiadau gwirfoddol a gwirfoddoli
yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant
pawb.

I lwyddo, bydd angen i’n sector fod yn
amrywiol, yn barod am newid ac yn
bartneriaid cyfartal yn y gwaith o wella
llesiant yng Nghymru.

Ond gwyddom na allwn ei wneud ar ein
pennau ein hunain. Mae angen bwrdd
ymddiriedolwyr amrywiol arnom a fydd yn
arwain ein gwaith ac yn ein helpu i gyflawni’r
newid rydym eisiau ei weld …

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2022/07/Ein-strategaeth-ar-gyfer-2022-27.pdf


Canolbwyntio ar amrywiaeth

Rydym yn canolbwyntio ar alluogi mudiadau
gwirfoddol yng Nghymru i fod yn fwy
amrywiol, gan adlewyrchu’r cymunedau y 
maen nhw’n eu gwasanaethu.

Rydym hefyd yn ymrwymedig i arwain drwy
esiampl ac yn gweithio i sicrhau bod CGGC yn
fwy amrywiol. Rydym yn ymrwymedig i fod
mor gynhwysol â phosibl ac eisiau cymaint â 
phosibl o wahanol leisiau ar ein bwrdd.

Rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr ag 
amrediad eang o brofiadau. Waeth beth yw
eich cefndir, byddem yn dwli clywed oddi
wrthych.

QUOTE FROM EDWARD ON 
OUR WORK ON DIVERSITY



Gweithio gydag CGGC ar EDI

‘Ers bod yn ymddiriedolwr gydag CGGC, 
rwyf wedi gweld â’m llygaid fy hun yr ymrwymiad
sydd gan ymddiriedolwyr a staff o fewn y mudiad. 
Rwy’n aelod o’r gweithgor EDI [Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant] sydd â 
chynrychiolwyr o ymddiriedolwyr, rheolwyr a staff 
ac rwyf wedi fy syfrdanu gan yr ymrwymiad a 
ddangosir a’r arferion gorau rwy’n ei weld o’r
gwaelod i’r brig i sicrhau bod CGGC yn
adlewyrchu’r cymunedau y maen nhw’n gweithio
gyda nhw.

‘Rwy’n ymrwymedig i weithio gydag CGGC ar EDI i
ychwanegu pa bynnag help ac arbenigedd y gallaf
ei roi er mwyn parhau i wneud CGGC yn fudiad
mwy cynhwysol nag yw yn barod.’

Edward Watts MBE DL,
Trysorydd CGGC



Pam mae cael bwrdd amrywiol mor 
bwysig i ni

‘Mae profiadau bywyd eang ac amrywiol unrhyw fwrdd
ymddiriedolwyr yn hanfodol i sicrhau bod llais pawb rydym
yn eu gwasanaethau yn cael ei glywed. Dyma pam rydym
angen i’n hymddiriedolwyr ddod o gefndiroedd mor 
amrywiol â phosibl. 

‘Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn derbyn
enwebiadau ar gyfer pobl iau, pobl ag anabledd, pobl
drawsryweddol a’r rheini nad ydynt yn cydffurfio â 
rhywedd, pobl o gefndiroedd Du, Asiaidd ac Ethnig
Leiafrifol a’r rheini o’r gymuned ddeurywiol, lesbiaidd a 
hoyw plws.

‘Nid yw hyn i ddweud na all eraill lwyddo, cyhyd â’u bod yn
frwdfrydig ynghylch anghenion pawb, waeth beth y bo eu
cefndiroedd.’ 

Nodyn gan Samantha 
Carpenter, ein Swyddog

Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth a 
Chynhwysiant



Beth yw’r buddion i chi?

Beth am ddatblygu eich sgiliau, ehangu eich
rhwydwaith a’n helpu ni i wneud mwy o 
wahaniaeth gyda’n gilydd drwy ymuno â’n bwrdd
ymddiriedolwyr? Byddwch yn …

• Gweithio gydag amrywiaeth o bobl frwdfrydig o 
bob lliw a llun a gwneud cysylltiadau i wella
eich datblygiadau personol a phroffesiynol

• Cael cyfle i ddefnyddio eich sgiliau a rhannu
eich profiadau unigryw mewn ffyrdd newydd a 
gwneud newid positif yng Nghymru

• Gyrru ein nodau elusennol ac yn ein helpu i
gefnogi a grymuso’r mudiadau ysbrydoledig sy’n
rhan o sector gwirfoddol Cymru 



Y budd rydw i’n ei gael o fod yn
ymddiriedolwr CGGC

Lindsay Cordery-Bruce, 
ymddiriedolwr CGGC a 

Phrif Swyddog
Gweithredol yr elusen

ddigartrefedd, The 
Wallich

‘Rwyf wrth fy modd yn bod yn ymddiriedolwr yn CGGC –
maen nhw’n dîm gwych ac yn fudiad ysbrydoledig. Mae 
mwy i ymddiriedolaeth na llywodraethu yn fy nhyb i, 
mae’n ymwneud ag effaith.

‘Pan ddechreuais weithio yn y sector elusennau, gallwn
helpu oddeutu 40 o deuluoedd ar y tro gyda llwyth
achos llawn. Nawr fel Prif Swyddog Gweithredol, gallaf
helpu oddeutu 7,000 o deuluoedd.

‘Os chwyddwch chi hynny i gefnogi’r holl sector 
elusennau – mae’r effaith bositif bosibl ar gymunedau’n
syfrdanol!

‘Dyna beth mae CGGC yn ei wneud – maen nhw’n
cryfhau pob mudiad trydydd sector yng Nghymru. Mae’n
fraint cael bod yn rhan o’r gwaith hwnnw.’



Rhoi o’ch amser fel
ymddiriedolwr

Fel ymddiriedolwr, gofynnwn i chi 
ymrwymo eich amser i:

• Un diwrnod cynefino ymddiriedolwyr
• Pedwar cyfarfod bwrdd ffurfiol wyneb

yn wyneb (ond gallwch fynychu ar-lein
hefyd) – oddeutu dwy awr i bob 
cyfarfod

• Pedwar cyfarfod gweithgor bwrdd y 
flwyddyn, ar-lein – oddeutu awr a 
hanner i bob cyfarfod

Fel arfer, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn
cael eu penodi am gyfnod o dair blynedd
a gallant wasanaethu am uchafswm o 
naw mlynedd.



Sut i ymgeisio

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n bwrdd eleni, 
mae cwpwl o bethau sydd angen i chi eu gwneud:

1. Mae angen i chi gael cefnogaeth dau aelod o CGGC – gelwir y rhain
yn enwebydd ac eilydd. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi’n
adnabod unrhyw aelodau – gallwn eich rhoi chi mewn cysylltiad â 
rhai

2. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich enwebiad gan aelod o CGGC, 
byddwn yn gofyn i chi anfon ychydig o wybodaeth am eich hunan
atom. Rydym eisiau gwybod pa sgiliau a phrofiad y byddech yn eu
cyflwyno i’r bwrdd (dwy dudalen ar y mwyaf). Os oes gennych CV, 
byddai hynny’n ddefnyddiol ond nid yn hanfodol. Byddwn hefyd yn
gofyn am ddau eirda ….

https://wcva.cymru/cy/ein-haelodau/


Sut i ymgeisio

Gallwch anfon eich gwybodaeth fel fideo neu recordiad
sain os oes well gennych.

Byddwn hefyd yn gofyn i chi gwblhau holiadur monitro
cyfle cyfartal i’n helpu ni i ddeall mwy am bwy rydym yn ei
gyrraedd.

3. Yn olaf, gan eich bod bellach yn enwebai, bydd angen datganiad
byr arnom (200 gair ar y mwyaf) a llun y gallwn ei roi ar ein gwefan. 
Dylai eich datganiad ateb y cwestiwn: ‘Pam ddylai aelodau CGGC 
bleidleisio drosof i fod yn ymddiriedolwr?’



Beth sy’n digwydd nesaf next?

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau a 
datganiadau ymgeiswyr yw 9 Medi 2022.

Byddwn yn postio datganiadau ymgeiswyr a 
lluniau ar ein gwefan yn ystod yr wythnos sy’n
dechrau 19 Medi 2022.

Bydd ein haelodau yn pleidleisio am eu hoff
ymgeiswyr yn ein pleidlais a fydd yn cael ei
chynnal rhwng 24 Hydref – 4 Tachwedd 2022.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hysbysu o 
ganlyniadau’r bleidlais yn yr wythnos sy’n
dechrau 7 Tachwedd 2022.



Rhagor o wybodaeth

Ceir rhagor o wybodaeth am CGGC a’n
hetholiadau ymddiriedolwyr 2022 ar ein
gwefan – wcva.cymru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, 
cysylltwch â ni!

Mae ein Prif Weithredwr, Ruth Marks yn
fwy na bodlon siarad ag unrhyw un sy’n
meddwl am ymgeisio. Cysylltwch â Tracey 
Lewis ar tlewis@wcva.cymru i drefnu
sgwrs.

https://wcva.cymru/cy/hafan/
mailto:tlewis@wcva.cymru


wcva.cymru
tlewis@wcva.cymru

0300 111 0124

https://wcva.cymru/
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