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Cytundeb Gwirfoddolwr Oriel Môn 

Mae’r cytundeb gwirfoddoli hwn yn disgrifio'r trefniadau rhwng: 

 

Oriel Môn a ________________________________________________________________________ 

Hoffwn ddatgan ein gwerthfawrogiad o’ch bodlonrwydd i wirfoddoli gyda ni ac fe wnawn ein gorau i 

sicrhau bod eich profiad gwirfoddoli yn bleserus ac yn wobrwyol. 

Rhan 1:  Y Rôl 

Eich ymrwymiad i ni; 

Oriel Môn yw canolfan Celf a Hanes ar Ynys Môn.  Prif ddyletswydd Oriel Môn yw dehongli hanes yr 

ynys drwy gasgliadau ac arddangosfeydd.  Ein nod yw hyrwyddo a chryfhau hunaniaeth ddiwylliannol 

Ynys Môn a’n treftadaeth ddwyieithog drwy annog pobl leol ac ymwelwyr i ddarganfod mwy am hanes 

diddorol yr ynys.  Eich rôl chi fel gwirfoddolwr fydd i gyfrannu i’r nod yma drwy weithredu dyletswyddau 

a chytunwyd arnynt a fydd yn ychwanegu at y gwaith a garwyd allan gan ein staff cyflogedig. 

Ein hymrwymiad i chi; 

 Mae’r rôl wirfoddol hwn wedi ei ddylunio i’ch helpu chi i ddatblygu sgiliau newydd.  Er mwyn 

hwyluso hyn, cytunwn i ddarparu; 

 Hyfforddiant a chyfleon datblygu priodol 

 Gwaith ystyrlon o fewn blaenoriaethau'r gwasanaeth 

 Targedau eglur, blaenoriaethau a safonau priodol i’r gwaith neilltuwyd. 

 Goruchwyliaeth effeithiol 

 Cydnabyddiaeth o waith wedi eu gwblhau. 

Rhan 2:  Y Sefydliad 

1. Anwythiad 

 Mae Oriel Môn yn cytuno i ddarparu anwythiad cyflawn yn cynnwys: 

 Cyflwyniad i weithredoedd Iechyd a Diogelwch 

 Archwiliad diogelwch ar eich offer sgrin (pan fo’n briodol) 

 Taith o’r adeilad 

 Cyflwyniad i waith Oriel Môn 

 Hyfforddiant tuag at y tasgau a gytunwyd arnynt. 
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2. Goruchwyliaeth, cefnogaeth a hyblygrwydd. 

Rydym ni’n cytuno i; 

 Egluro'r safon y byddwn yn ei ddisgwyl o’n gwasanaeth a’ch annog a’ch cefnogi i gyrraedd a 

chynnal y safon honno. 

 Ddarparu person wedi ei enwi fel eich pwynt cyswllt a fydd yn eich cyfarfod yn aml i drafod 

eich gwirfoddoli. 

 I wneud ein gorau i’ch helpu i ddatblygu eich rôl gwirfoddoli gyda ni. 

 

3. Treuliau 

Rydym yn cytuno i ad-dalu costau teithio: 

Cost teithio i ac o’ch cartref i Oriel Môn yn ystod eich amser gwirfoddoli. 

Costau teithio i’r rheini yn defnyddio ei ceir eu hunain. 

Rydym yn cytuno i dalu 20c y filltir. 

Os gwelwch yn dda cadwch eich derbyniadau petrol (yn dangos TAW) yw rhoi i ni pan rydym yn 

ad-dalu eich costau. 

4. Iechyd a Diogelwch 

Bydd Oriel Môn yn darparu hyfforddiant ac adborth digonol mewn cefnogaeth o’n polisi Iechyd a 

Diogelwch. 

Bydd dillad neu offer arbenigol yn cael eu darparu pan fo’n briodol. 

Bydd darpariaeth o hyfforddiant codi a chariot pan fo’n briodol ond y rhan fwyaf o’r amser ni 

fydd gofyn i wirfoddolwyr gario eitemau trwm na weithio o uchder. 

5. Yswiriant 

Rydym yn cytuno i ddarparu yswiriant i wirfoddolwyr gario allan eu rôl sydd wedi eu 

cymeradwyo a’u hawdurdodi gan Gyngor Sir Ynys Môn. 

6. Cyfleoedd Cyfartal 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn trin pawb gyda pharch cyfartal, pryder a'r ystyriaeth ac yn 

cydnabod bod y cyfraniad gwerthfawr mae pob unigolyn yn ei wneud i’r ynys.  Bydd disgwyl i 

wirfoddolwyr dderbyn a gweithio yn unol â’r egwyddor hyn. 
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7. Problemau 

Rydym yn cytuno i geisio datrys unrhyw broblem, cwyn neu anawsterau a all godi wrth 

wirfoddoli gyda ni, yn deg.  Pan na all materion gael eu datrys yna byddwn yn rhoi cyfle i chi 

drafod y materion yn unol â gweithdrefn cwyno Cyngor sir Ynys Môn. 

 

Rhan 3: Y Gwirfoddolwr 

Rydym yn disgwyl i chi: 

 Berfformio eich rôl wirfoddol i’ch gallu gorau. 

 I ddilyn gweithdrefn a safonau'r sefydliad yn cynnwys Iechyd a Diogelwch a chyfleodd cyfartal, 

mewn perthynas â’n staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr. 

 I gadw gwybodaeth gyfrinachol sefydliad. 

 I gyrraedd ymrwymiadau amser a safon a gytunwyd arnynt ac i roi digon o rybudd os nad yw 

hyn yn digwydd. 

 I roi dyfarnwr y gallwn gysylltu. 

 

 

Mae’r cytundeb hwn yn rhwymiad mewn anrhydedd yn unig, nid yw fod yn gytundeb rhwymiad 

cyfreithlon rhyngom ni ac fe all gael ei ddiddymu ar unrhyw adeg i ddisgresiwn unrhyw barti.  Nid yw’r 

un ohonom yn bwriadu iddo fod yn berthynas cyflogedig yn nawr nag yn y dyfodol. 

 

Bydd eich gwirfoddoli yn cychwyn ar   _________________________________________   ac yn cario 

 

ymlaen am ________ awr bob ________________________ nes i chi ein hysbysu eich bod am orffen. 

 

 

Arwyddwyd Gwirfoddolwr  ____________________________________________________ 

 

 

Arwyddwyd ar ran Oriel Môn   ____________________________________________________ 
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