
 

 

                                

 

‘Gyda’n gilydd’  

‘Together’ 

 

Egwyddorion  // Principles:  

 

Gweithio gyda’n gilydd // Working together  

Cynnwys cymunedau // Involving communities  

Parch a gwerthfawrogiad // Respect and value 

Partneriaeth // Partnership 

Arloesol, blaengar ac uchelgeisiol  // Innovative, progressive and ambitious 

Dealltwriaeth  a Cyfathrebu // Understanding and communication 

Cydraddoldeb // Equality 

Perfformiad // Performance  

 

 



 

 

Fframwaith Strategol // Strategic Fframework:  

 

Cyswllt, dealltwriaeth a cyfathrebu // Liaison, understanding and communication 

Ymgysylltu, ymgynghori a dylanwadu // Engagement, consultation and influencing  

Cyfranogi a cynrychiolaeth // Participation and representation 

Partneriaeth // Partneriaeth  

Gwirfoddoli a dinasyddiaeth // Volunteering and citizenship 

Datblygu a cynllunio cymunedu / ‘Adeiladu Cymunedau’  // Community development and planning / ‘Building Communities’  

Trefniadau cyllido ac adnoddau // Funding and resourcing arrangements   

Datrys cymodi ac anghydfod  //  Mediation and Dispute Resolution  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Blaenoriaeth 
Fframwaith Strategol 
//  
Strategic Framework 
Priority  

Deilliannau //  
Outcomes 

Gweirthred // 
Action 

Cyfrifoldeb 
pwy // 
Who’s 
responsible 

Erbyn 
pryd // 
By 
when 

Statws 
//  
Status 

Sylwadau / cynnydd 
ayyb //   
Comments / progress 
etc 

Cyswllt, dealltwriaeth a 
cyfathrebu // 
Liaison, understanding 
and communication 

I ddatblygu’r Compact a 
cynnal y Pwyllgor 
Cyswllt 

Adolygu’r Compact yn 
rheolaidd – 1/2/3 
mlynedd? 

Pwyllgor 
Cyswllt / 
CSYM / 
Medrwn 
Môn  

   

  Adolygu’r Cod Cyllido 
yn rheolaidd – 1/2/3 
mlynedd? 
 

Pwyllgor 
Cyswllt / 
CSYM / 
Medrwn 
Môn 

   

  Polisi Gwirfoddoli 
CSYM? 
 

CSYM    

  Ethol aelodau o’r sector 
gwirfoddol a aelodau 
etholedig  
 

CSYM / 
Medrwn 
Môn  

   

 Prif ffrydio’r negeseuon 
drwy wasanaethau 
statudol a Medrwn Môn 
i sicrhau dealltwriaeth 

Codi statws y 
Dogfennau ar draws 
gwasanaethau Cyngor 
Sir Ynys Môn a’r 
Trydydd Sector  - 
gweithdai i’r 
Penaethiaid  
 

CSYM / 
Medrwn 
Môn  

   

  Sicrhau bod pob adran 
o fewn y Cyngor Sir yn 
cynnwys blaenoriaeth ar 
gyfer eu perthynas a’r 

CSYM     



 

 

Sector Gwirfoddol yn eu 
cynlluniau gwaith 
 

 Adeiladu perthynas 
weithio dda a prosesau 
cyfathrebu clir rhwng 
CSYM a Medrwn Môn  

Adnabod aelod o staff 
cyswllt ym mhob adran 
o CSYM  
 

CSYM / 
Medrwn 
Môn 
 

   

  Sicrhau fod Trydydd 
Sector Gwydn yn cael ei 
gynnwys y Cynllun 
Corfforaethol  
 

Pwyllgor 
Cyswllt / 
CSYM / 
Medrwn 
Môn 
 

   

  Hyrwyddo’r egwyddion 
o’r cynllun gweithredu 
 

Pwyllgor 
Cyswllt / 
CSYM / 
Medrwn  
Môn 
 

   

Ymgysylltu, ymgynghori 
a dylanwadu // 
Engagement, 
consultation and 
influencing  
 

Codi ymwybyddiaeth  / 
Gwella gwybodaeth / 
newyddion am brif 
negeseuon gan 
barneriaethau / byrddau 
/ fforymau sirol i’r sector 
gwirfoddol 

Fforwm Sector 
Gwirfoddol 

Medrwn 
Môn  

   

  Sicrhau cefnogaeth i’r 
sector Gwirfoddol fel y 
gallant ddatblygu sgiliau 
i wrando ar farn 
defnyddwyr gwasanaeth 
 

Pwyllgor 
Cyswllt / 
CSYM / 
Medrwn 
Môn 

   



 

 

  Sicrhau ‘contractau 
cymunedol’ ‘social 
clauses’ 
 

    

  ‘Corporate Social 
Responsibility’ ?? 
 

    

  Hyrwyddo’r 10 
Egwyddion 
Cenedlaethol ar gyfer 
ymgysylltu a’r cyhoedd 
 

Bwrdd 
Ymgysylltu 
ac 
Ymgynghori 
/ CSYM / 
Medrwn 
Môn  
 

   

  Creu diwylliant sy’n 
cefnogi ymglymiad 
mudiadau gwirfoddol a 
grwpiau cymunedol 
mewn cyd-gynllunio a 
gweithredu ar 
bartneriaethau newydd 
 

    

       

Cyfranogi a 
cynrychiolaeth // 
Participation and 
representation 
 

Cefnogi’r sector 
gwirfoddol i symud ar 
hyd y continwwm 

Cryfhau’r gefnogaeth i 
fudiadau gwirfoddol a 
grwpiau cymunedol lle 
bo’r angen am 
gefnogaeth ar 
Llywodraethu’n Dda a 
Cyllid Cynaliadwy  
 

Medrwn 
Môn  

   



 

 

  Adeiladu ar 
lwyddiannau’r Hybiau 
Cymunedol (fel bo’r 
angen) 
 

CSYM / 
Medrwn 
Môn  

   

  Cyd-gynhyrchu 
Gwirfoddoli  
 

    

Partneriaeth // 
Partneriaeth  
 

 Cysoni a ffurfioli 
trefniadaeth ‘ariannu’ 
Cyngor Sir Ynys Môn i’r 
sector 
 

Pwyllgor 
Cyswllt / 
CSYM / 
Medrwn 
Môn 
 

   

  Esiamplau Kirlees / 
Manchester etc 
 

Medrwn 
Môn  

   

  Adroddiad ‘Stad y 
sector’?? 

CSYM / 
Medrwn 
Môn  
 

   

  Creu diwylliant sy’n 
cefnogi ymglymiad 
mudiadau gwirfoddol a 
grwpiau cymunedol 
mewn cyd-gynllunio a 
gweithredu ar 
bartneriaethau newydd 
 

    

  Creu datganiad o fwriad 
o weithio mewn 
partneriaeth? 

    

       



 

 

Gwirfoddoli a 
dinasyddiaeth // 
Volunteering and 
citizenship 
 

 Adnabod eiriolwyr 
sector gwirfoddol  

Medrwn 
Môn  

   

       

  Ceisio barn mudiadau 
gwirfoddol a grwpiau 
cymunedol sy’n derbyn 
‘cyllid’ gan CSYM 
 

Medrwn 
Môn 
 

   

       

Datblygu a cynllunio 
cymunedu / ‘Adeiladu 
Cymunedau’  // 
Community 
development and 
planning / ‘Building 
Communities’  
 

 Hyrwyddo 
dinasyddiaeth 
gweithredol a 
chysylltiedig 

 

CSYM / 
Medrwn 
Môn  

   

  Cyswllt cryfach gyda 
Cynghorau Tref a 
Chymuned?? 
 

CSYM / 
Medrwn 
Môn  

   

  Cefnogi ymwybyddiaeth 
o weithgareddau 
cefnogi’r sector 
gwirfoddol drwy 
ddefnyddio cyfryngau 
cymdeithasol 
 

CSYM / 
Medrwn 
Môn  

  Safle we? 

  Sicrhau defnydd o 
cymal’ section 106’?? 
 

CSYM    



 

 

  Creu proffiliau o holl 
ardaloedd Ynys Môn i 
adnabod y bylchau 
mewn darpariaeth o’r 
cyfleon yn y cymunedau 
(mapio) Hybs? 

    

Trefniadau cyllido ac 
adnoddau // Funding 
and resourcing 
arrangements   
 

 Gwella gwybodaeth i’r 
sector gwirfoddol am 
gyfleoedd ‘cyllido’ gan 
CSYM 
 

   Dilyn rhestr wirio i sicrhau 
bod awdurdodau lleol yn 
ymgysylltu â’r trydydd sector 
ac yn gweithio gydag ef yn 
effeithiol – Archwilydd 
Cyffredinol Cymru 
 

  Hyrwyddo ethos ‘Full 
cost recovery’ 
 

Medrwn 
Môn  

  Hyfforddiant 

  Darparu gwybodaeth a 
chyngor clir a chyson ar 
‘gyllid’ sydd ar gael 
 

CSYM / 
Medrwn 
Môn  

   

  Adolygu effeithiolrwydd 
ffrydiau cyllido 
presennol  
 

CSYM / 
Medrwn 
Môn  

  RBA / SROI 

  Darparu cyfleoedd 
hyfforddiant / seminarau 
/ digwyddiadau  
 
 

CSYM / 
Medrwn 
Môn  

   

Datrys cymodi ac 
anghydfod  //  Mediation 
and Dispute Resolution  
 

  
Siarter Gwerth 
Cymdeithasol?? 
 

CSYM / 
Medrwn 
Môn  

   



 

 

  Creu cytundeb / 
datganiad o fwriad/polisi 
– neu cynnwys yn y 
Compact / Cod Cyllido  

    

 


