
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGEN YMDDIRIEDOLWYR 
 

I wneud byd o 

wahaniaeth i drydydd 

sector Conwy  

Beth rydym yn ei wneud: 

Mae Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) yn dathlu ei 

ben-blwydd yn 25 oed fel y corff ymbarél a sefydlwyd i ddatblygu a 

hyrwyddo gweithredu gwirfoddol a chymunedol yng Nghonwy. 

Nodau/Amcanion: 

Nod CGGC yw cefnogi gweithredu gwirfoddol a chymunedol ym 

Mwrdeistref Sirol Conwy, yn arbennig hyrwyddo addysg, diogelu 

iechyd a lleddfu tlodi, gofid a salwch. 



 

 

 

 Bwrdd CGGC: 

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr i lenwi llefydd gwag ar ein 

Bwrdd!  

Mae Bwrdd CGGC yn cyfarfod 4 gwaith y flwyddyn ac mae’r holl 

gostau’n cael eu talu.  

Cyflawniadau diweddar:  

 

Mwy nag £1.7M wedi’i dalu mewn 

grantiau 

£465K o incwm wedi’i gynhyrchu gyda 

chefnogaeth 

436 o wahanol sefydliadau wedi’u 

cefnogi 

184 o unigolion wedi’u cefnogi ar eu 

siwrnai wirfoddoli   

11 cymhorthfa gyllido wedi’u cynnal  

12 sesiwn hyfforddi wedi’u cyflwyno  

8 digwyddiad rhwydwaith wedi’u cynnal 

 

 



 

 

 

DISGRIFIAD RÔL YMDDIRIEDOLWR 

Rhinweddau Hanfodol:  

• Ymrwymiad i CGGC ac i gynnal buddiannau'r Trydydd Sector 

• Gweledigaeth Strategol 

• Dealltwriaeth o ddyletswyddau cyfreithiol, cyfrifoldebau a 

rhwymedigaethau Ymddiriedolwr a'u derbyn (darperir gwybodaeth a 

threfnir hyfforddiant os oes angen) 

• Dealltwriaeth ac ymrwymiad i gynnal “saith egwyddor bywyd 

cyhoeddus” Nolan: anhunanoldeb, integriti, gwrthrychedd, 

atebolrwydd, bod yn agored, gonestrwydd, arweinyddiaeth 

• Barn dda, annibynnol 

• Parodrwydd i fynegi barn ac i barchu barn eraill 

• Y gallu i weithio fel aelod o dîm 

• Parodrwydd i roi'r amser a'r ymdrech angenrheidiol i'w dyletswyddau 

Rhinweddau Dymunol a / neu Ddiddordebau:  

• Siarad Cymraeg 

• Materion gwledig 

• Cyllid a Chyfrifyddiaeth 

• Amgylcheddol 

• Pobl Ifanc 

• Pobl Hŷn 

• Dementia 

• Gwirfoddoli 

• Technoleg Newydd 

• Gwybodaeth a Chysylltiadau a fyddai'n ychwanegu gwerth at y 

sefydliad 

• Profiad Personol o’r gwaith a wneir gan CGGC fel defnyddiwr 

gwasanaeth neu wirfoddolwr neu wedi ymgymryd â rôl berthnasol 

yn y Sector Gwirfoddol neu Gyhoeddus.  



 

 

 

ALLECH CHI EIN HELPU NI I WNEUD 

GWAHANIAETH?  

 

Anfonwch neges yn mynegi diddordeb at: 

Mrs M Trinder 

Cadeirydd CGGC 

7 Ffordd Rhiw  

Bae Colwyn   

LL29 7TG 

Ffôn:  01492 534091 

E-bost:  mail@cvsc.org.uk 

Dyddiad cau 5pm dydd Gwener 2il Medi 2022 

Am sgwrs anffurfiol neu fwy o wybodaeth cysylltwch â: 

Prif Swyddog, Wendy Jones neu’r Cadeirydd, Mary Trinder 
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