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Rhagair
Mae datblygu mudiadau gwirfoddol yn 
llwyddiannus yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad 
aelodau gwirfoddol o fyrddau a phwyllgorau rheoli 
(ymddiriedolwyr) a’r amser y maent yn ei neilltuo. 

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn cydnabod 
hyn, ac felly mae wedi cynhyrchu’r llawlyfr hwn i helpu aelodau 
o bwyllgorau rheoli. Nod y llawlyfr yw helpu ymddiriedolwyr i 
ymdrin â’u cyfrifoldebau rheoli yn cynnwys cynllunio strategol, 
bod yn atebol am ddatblygu’r mudiad, rheoli pobl ac arian, a 
gwneud penderfyniadau er budd y mudiad gwirfoddol.

Cynlluniwyd y llawlyfr hwn er mwyn galluogi ymddiriedolwyr 
i bori drwyddo i ddod o hyd i gymorth ar faterion penodol ee, 
pan fyddwch yn llunio eich cynllun strategol gallwch gyfeirio at 
adrannau 1.2-1.6, neu i gael syniad cyffredinol o swyddogaeth a 
chyfrifoldebau ymddiriedolwyr gallwch droi at Rannau 5 a 7.

Mae’r arferion da a argymhellir yn y llawlyfr hwn yn berthnasol i 
bob ymddiriedolwr mudiadau gwirfoddol, p’un a oes ganddynt 
statws elusennol ai peidio. Nid canllawiau i’r gyfraith yw’r rhain, 
a chynhwysir adrannau sy’n cyfeirio at gyfraith elusennau fel 

canllaw yn unig. Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch y 
sefyllfa gyfreithiol dylech geisio cyngor y Comisiwn Elusennau neu 
arbenigwr arall.

Cyflwyniad i’r Trydydd Argraffiad
Ymddengys nad oes pall ar y newidiadau cyflym sy’n 
effeithio ar y ffordd y caiff mudiadau gwirfoddol eu rheoli a’u 
llywodraethu. Dair blynedd ar ôl cyhoeddi’r Ail argraffiad yn 
2002 gwelwyd, er syndod, yr angen i gynhyrchu fersiwn mwy 
diweddar er mwyn ymdopi â deddfwriaeth newydd. Ddeng 
mlynedd yn ddiweddarach ac mae rhai agweddau ar fywyd 
elusennau a mudiadau cymunedol wedi newid y tu hwnt i bob 
adnabyddiaeth bron.

Cafwyd llifeiriant diddiwedd o ddeddfwriaeth gymdeithasol a 
deddfwriaeth cyflogaeth. Mae rheoliadau newydd ar amddiffyn 
plant a phobl sy’n agored i niwed, iechyd a diogelwch, 
absenoldeb mamolaeth a thadolaeth, cydraddoldeb ac anabledd 
- i enwi ond ychydig o’r prif feysydd - yn golygu nad yw ‘gwneud 
daioni’ yn dda i ddim. Rhaid i bopeth fod yn arfer gorau nawr.

Ar yr un pryd mae strwythur a dulliau rheoleiddio mewnol 
mudiadau gwirfoddol eu hunain wedi cael eu hychwanegu at y 
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pair. Yn sgil Deddf Cwmnïau 2006 gwelwyd dyfodiad y strwythur 
Cwmni Buddiannau Cymunedol, sef hybrid rhyfedd a arweiniodd 
at godi disgwyliadau pobl ond hefyd at ddryswch a gwahaniaeth 
barn ynghylch pa mor ddefnyddiol ydyw.

Daeth newid mwy yn sgil Deddf Elusennau 2006 - deddfwriaeth 
helaeth a oedd yn cynnwys ffordd newydd a phwysig o gydnabod 
elusennau (yn ôl y manteision cymunedol a ddarperir ganddynt) 
a llu o ofynion gweinyddol sydd wedi peri i rai elusennau roi eu 
cyfansoddiadau o’r neilltu a dechrau o’r newydd. Mae un o’r prif 
agweddau ar Ddeddf 2006, sef cyflwyno Mudiadau Corfforedig 
Elusennol (MCE), yn adlewyrchu nodwedd arall o’r holl newidiadau 
hyn - y cyflwr parhaus o ddisgwyliad. Cafodd y MCEau groeso 
brwd pan soniwyd amdanynt gyntaf, ond ni ddaeth y rheoliadau 
i’w cyflwyno  i rym tan ddiwedd 2012, gan olygu na ellid cofrestru’r 
MCEau cyntaf tan fis Rhagfyr y flwyddyn honno.

Mae elusennau a mudiadau cymunedol yn gweithio mewn sefyllfa 
o newid parhaus. Mae’n sefyllfa ansicr sy’n eu rhoi dan bwysau. 
Nid oes byth amser pan allwn ni ymlacio a phwyso a mesur yr 
hyn sydd wedi newid - oherwydd mae’r cyfan yn parhau i newid. 
Felly mae hwn yn gyfnod pan fo’r angen am grwpiau cadarn o 
ymddiriedolwyr dibynadwy a hyddysg yn fwy nag erioed. Eto, 
mae’r cyfrifoldebau a’r safonau sy’n ofynnol gan ddeddfwriaeth 
newydd yn ei gwneud yn anos nag erioed eu denu. Er y byddem 
efallai wedi dweud wrth ddarpar aelodau o bwyllgorau yn y 

gorffennol ‘Rydym eich angen chi er mwyn i’r rhifau fod yn gywir 
- does dim rhaid i chi wneud dim’, gwyddom heddiw nad yw hyn 
yn wir nac yn ymarferol, a’i fod o bosibl yn beryglus.

Mae goroesi yn broblem sydd wedi dod yn fwyfwy amlwg. Mae 
toriadau’r Llywodraeth, lleihad mewn rhoddion gan y cyhoedd, 
elusennau cyllido tlawd a chyfraddau llog isel i’r elusennau 
sy’n ddigon ffodus i gael cronfeydd wrth gefn oll yn tanseilio 
diogelwch mudiadau gwirfoddol a’r gwasanaethau a ddarperir 
ganddynt. 

Bellach caiff yr her ei chyflwyno i ni mewn sawl ffordd wahanol. 
Arferai masnachu drwy fentrau cymdeithasol a’r diwylliant 
contractau gael eu hyrwyddo fel pethau dewisol i greu rhyddid 
i fudiadau rhag dibynnu ar grantiau. Erbyn hyn, a hynny yn aml 
am resymau da, cânt eu hybu fel pethau sy’n hanfodol ar gyfer 
‘cynaliadwyedd’. Mae syniadau beiddgar y Gymdeithas Fawr wedi 
cael eu croesawu’n frwd gan rai elusennau mawr, ond mae llawer 
o elusennau llai yn eu diystyru fel ffyrdd sinigaidd a nawddoglyd 
o gyflwyno’r hyn y maent wedi bod yn ei wneud ers blynyddoedd 
ac o fanteisio ar wirfoddolwyr i gynnal y wladwriaeth.

Ond er gwaetha’r prudd-der dealladwy ymysg rhai, mae 
elusennau a mudiadau cymunedol yn parhau i wneud gwaith 
gwych er gwaethaf popeth. A gellid dadlau mai’r rhai sydd 
yn y sefyllfa orau i wrthsefyll y pwysau (ac eithrio ambell un 
gwrthryfelgar a fydd yn cyflawni’r amhosibl bob tro) yw’r rhai 



12

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

sydd wedi ‘proffesiynoli’ swyddogaethau eu hymddiriedolwyr 
a’u staff, wedi trefnu eu hunain i sicrhau eu bod yn dilyn 
arferion gorau, ac wedi gofyn am gyngor ar gynllunio cadarn a 
chynaliadwyedd.

Ni allwn honni bod y canllawiau hyn yn cynnwys atebion neu 
wybodaeth fanwl ar bob un o’r materion hyn, ond mae’n seiliedig 
ar brofiad o sut y mae mudiadau gwirfoddol yn gweithio, yr 
heriau y gallech fod yn eu hwynebu nawr, a’r camau y mae angen 
i chi eu cymryd er mwyn eu goresgyn. Os ydych yn ymbaratoi i 
ymdopi ag ansicrwydd a newid, dyma fan cychwyn da.

Mel Witherden, Mawrth 2012

Ffynonellau gwybodaeth eraill
Ar ddiwedd y rhan fwyaf o’r adrannau yn y canllawiau hyn ceir 
rhestr fer o ffynonellau sy’n rhoi ‘Rhagor o wybodaeth’. Ni fu 
erioed cymaint o wybodaeth ar gael mor hawdd o’r blaen. Yr her 
yw nid ble i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol a dibynadwy, 
sy’n cynnwys y manylion sydd eu hangen arnoch, ond sut. Mae’r 
cyfeiriadau at lyfrau a gynhwyswyd mewn argraffiadau cynharach 
wedi cael eu chwynnu i ambell lyfr clasurol, ac mae’r rhain wedi 
cael eu hategu gan:

•   restrau o daflenni gwybodaeth a llyfrynnau y gellir eu 
lawrlwytho

•  cyfeiriadau gwefannau ar gyfer rhiant-fudiadau lle y gellir dod o 
hyd i ragor o wybodaeth a dolenni.

Mae’n sicr yn wir bod cael cyfrifiadur bellach yn hanfodol er 
mwyn rhedeg elusennau a mudiadau gwirfoddol yn effeithiol. 
Mae gwefannau’r Comisiwn Elusennau a WCVA yn bwysig iawn, 
ac mae’r holl ddeunydd y sonnir amdano o’r ddwy ffynhonnell 
hyn yn y testun dan ‘Rhagor o wybodaeth’ ar gael o’r cyfeiriadau 
cyfatebol isod.

Y Comisiwn Elusennau – www.charitycommission.gov.uk 
Fel corff rheoleiddio ar gyfer elsuennau yng Nghymru a Lloegr, 
mae’r Comisiwn Elusennau yn ffynhonnell werthfawr o ganllawiau 
ffurfiol ar gyfraith elusennau ac arferion da a argymhellir sydd yr 
un mor berthnasol i fudiadau gwirfoddol nad ydynt yn elusennau 
cofrestredig. Drwy ddewis ‘Cael gwybodaeth a chyngor’ ar yr hafan 
cewch eich tywys at restr lawn o’r deunyddiau rhagorol hyn, y 
cyfeirir atynt drwy gydol y canllawiau hyn. 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – www.wcva.org.uk:  
WCVA yw’r corff ymbarél ar gyfer y sector gwirfoddol 
yng Nghymru. Mae’n cynrychioli mudiadau gwirfoddol, 
gwirfoddolwyr a chymunedau ac yn ymgyrchu ar eu rhan, 
ac mae’n darparu gwasanaethau gwybodaeth gan gynnwys 
llyfrgell helaeth o daflenni gwybodaeth y gellir eu lawrlwytho, 
cyhoeddiadau wedi’u hargraffu a rhai electronig, a llinell gymorth. 
Mae’r ddolen ‘Gwybodaeth’ ar yr hafan yn eich arwain at y 

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/index.aspx?
http://www.wcva.org.uk/main/dsp_home.cfm%3F%26lang%3Dcy
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gwasanaethau hyn yn ogystal â gwasanaethau eraill. Cyfeirir at y 
taflenni a’r cyhoeddiadau drwy gydol y canllawiau hyn.

Mae hefyd yn werth nodi er y dylech ddisgwyl i wahanol 
ffynonellau o wybodaeth ffeithiol fod yn awdurdodol, yn 
gywir ac yn gyson â’i gilydd, gall canllawiau fod yn fater o farn, 
a gallai barn gwahanol gyrff amrywio. Mae’r ffordd y bydd 
mudiadau gwirfoddol yn rheoli eu materion yn dibynnu’n fwy 
ar amgylchiadau unigol nag ar ddilyn cyfres o reolau anhyblyg. 
Yn y pen draw efallai y bydd yn rhaid i chi benderfynu beth sydd 
orau i chi.

Y confensiynau a ddefnyddir yn y testun
Defnyddir y term ‘mudiad gwirfoddol’ neu ‘mudiad’ yn y testun 
i ddynodi unrhyw fudiad yn y sector gwirfoddol a chymunedol, 
p’un a yw’n elusen gofrestredig ai peidio.

Defnyddir y gair ‘elusen’ i olygu ‘mudiad gwirfoddol’ pan gyfeirir 
at ofynion penodol cyfraith elusennau. (Mewn rhai achosion - er 
enghraifft, pan fydd cyfraith elusennau’n sail i arferion da ar gyfer 
pob mudiad gwirfoddol - cedwir y term ‘mudiadau gwirfoddol’ ac 
ni wneir ymgais i wahaniaethau’n gyfreithiol rhwng elusennau a 
mudiadau nad ydynt yn elusennau);

Defnyddir y term ‘prif swyddog gweithredol’ i gyfeirio at uwch 
aelod o staff mewn mudiad gwirfoddol a allai gael ei adnabod fel 
‘rheolwr’, ‘cyfarwyddwr’ neu deitl arall.

Mel Witherden
Mae Mel Witherden wedi bod yn ymwneud â phrosiectau 
gwirfoddol yng Nghymru dros 35 mlynedd, a threuliodd 20 
o’r blynyddoedd hynny mewn amrywiol swyddogaethau 
fel cynghorydd i fudiadau cymunedol ac elusennau. Mae 
ei brofiadau’n cynnwys gwaith fel newyddiadurwr, rheolwr 
datblygu busnes, swyddog cyllid ar gyfer asiantaeth 
ddatblygu genedlaethol. Ymgynghorydd, hyfforddwr 
ac ymchwilydd, a, thrwy gydol ei yrfa, gwirfoddolwr i 
elusennau. Dechreuodd ei gysylltiad maith â’r Ganolfan 
Prosiectau Cymunedol, sef elusen datblygu cymunedol 
Cymru, yn y 1970au pan gynorthwyodd gyda’r gwaith o 
lansio busnes cymunedol cyntaf Cymru, sef menter cyhoeddi 
ac argraffu yng Nghwmbrân. Mae mentrau arloesol eraill 
yn cynnwys gwaith ar gyfrifeg gymdeithasol, cyfranogiad 
tenantiaid, ac ymchwil gweithredu ar heriau sicrhau 
olyniaeth i arweinwyr mewn elusennau a mudiadau adfywio. 
Mae bellach yn gweithio fel ymgynghorydd annibynnol, 
hyfforddwr ac ymchwilydd. Mel yw awdur canllaw y WCVA 
i fentrau cymdeithasol, Mae’n syniad, ond a yw’n fusnes? 
Canllawiau ar gyfer masnachu yn y trydydd sector

http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20'A%20guide%20to%20third%20sector%20trading'_w.pdf
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20'A%20guide%20to%20third%20sector%20trading'_w.pdf
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Rhan 1: Strategaethau, cynllunio a monitro
1.1 Ychydig eiriau am 
ymddiriedolwyr, ‘rheoli’ a 
‘llywodraethu’

Mae dryswch mawr ymysg nifer fawr o fudiadau 
gwirfoddol ynghylch sut i reoli. Daw hyn i’r amlwg 
fel arfer mewn dadleuon ynghylch pwy ddylai reoli. 
Ond beth yn union yw ystyr ‘rheoli’ yw’r wir 
ddadl, neu dyna ddylai’r wir ddadl fod, oherwydd 
dyma ble mae’r dryswch yn dechrau.

Un cwestiwn dyrys yw ai’r ymddiriedolwyr ynteu’r prif swyddog 
gweithredol cyflogedig sy’n gyfrifol am reoli mudiad gwirfoddol. 
Trafodir hyn yn Rhan 2, sy’n ymdrin ag ymarferoldeb y drefn reoli 
arferol. 

Ond mae’n werth nodi’n gwbl bendant o’r cychwyn nad prif 
fusnes yr ymddiriedolwyr yw rheoli’r mudiad o ddydd i ddydd, 
goruchwylio’r staff a darparu’r gwasanaethau, oni bai nad oes 
staff cyflogedig i wneud y gwaith hwnnw.

Mae gan fudiadau sy’n dewis rhedeg pethau mewn ffordd 
arall bob hawl i wneud hynny os gallant sicrhau trefniadau 
llywodraethu da a rheolaeth dda. Ond os byddant yn methu bydd 
digonedd o bobl a chanddynt brofiad helaeth a phoenus yn barod 
i ddweud ‘Fe ddwedon ni wrthych chi!’

Mae Rhan 1 y canllawiau hyn yn canolbwyntio ar y materion 
hollbwysig o bennu cyfeiriad, amcanion a strategaeth y mudiad, 
gosod targedau ar gyfer cyflawni’r amcanion ac yna fonitro’r 
cynnydd tuag at y targedau hynny. Ond mae angen i ni ddechrau 
drwy gydnabod pwysigrwydd a chymhlethdod rheoli mewn 
mudiad gwirfoddol.
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Diffiniadau: ‘ymddiriedolwr’, ‘rheoli’, 
‘llywodraethu’
Mae Rhan 1 a Rhan 2 o’r canllawiau hyn yn disgrifio 
cyfrifoldebau’r bobl sy’n rhedeg mudiadau gwirfoddol, ac 
mae Rhan 5 yn edrych ar faterion fel swyddogaethau ‘byrddau 
ymddiriedolwyr (neu ‘bwyllgorau rheoli’) a sut i ddewis eu 
haelodau. Ond cyn trafod cyfrifoldebau rheoli a llywodraethu 
‘ymddiriedolwyr’ mae’n bwysig pennu ystyr nifer o dermau 
allweddol.

‘Ymddiriedolwr’ Ymddiriedolwr yw rhywun yr ymddiriedir 
ynddo i ofalu am arian neu adnoddau eraill a roddir iddo gan 
eraill er budd trydydd parti. Yn amlwg mae hyn yn berthnasol 
i’r bobl sy’n gyfrifol am redeg y mwyafrif helaeth o fudiadau 
gwirfoddol, p’un a ydynt yn cael eu harian yn uniongyrchol gan y 
cyhoedd ynteu drwy grantiau gan gyrff eraill. Yn y canllawiau hyn 
defnyddir y term ‘ymddiriedolwr’ i gyfeirio at:

•  aelodau o bwyllgorau rheoli (elusennau cofrestredig a 
mudiadau gwirfoddol eraill) 

• cyfarwyddwyr cwmnïau cymunedol;

• ymddiriedolwyr ymddiriedolaethau elusennol

Mae hefyd yn cynnwys pob teitl arall y mae ymddiriedolwyr yn ei 
ddefnyddio - ‘aelodau’r cyngor’, ‘aelodau’r pwyllgor gweithredol’, 
‘llywodraethwyr’, ‘aelodau’r bwrdd’ ac ati. Gweler adran 5.1.

‘Bwrdd’ Mae’r term ‘bwrdd’ neu ‘bwrdd yr ymddiriedolwyr’ yn 
cyfeirio at yr ymddiriedolwyr yn gweithredu gyda’i gilydd. 

‘Llywodraethu’ Tan yn ddiweddar, nid oedd hwn yn 
derm a ddefnyddiwyd yn eang. Ond mae’n werthfawr o 
ran gwahaniaethu rhwng y gwaith rheoli o ddydd i ddydd a 
llywodraethu mudiad gwirfoddol, sy’n cynnwys sicrhau bod gan y 
mudiad amcanion a blaenoriaethau clir, rhaglen waith y cytunwyd 
arni, arweinyddiaeth, camau diogelu ar gyfer ei arian a’i asedau 
eraill, goruchwyliaeth o’r prif swyddog gweithredol (os cyflogir 
un) a’r gallu i reoli ei waith o fewn y gyfraith.

‘Rheoli’, felly, yw’r busnes o redeg y mudiad - cyflawni ei raglen 
waith, gofalu am ei asedau, goruchwylio a chyfarwyddo staff a 
gwirfoddolwyr ac ati.

‘Elusen’ At ddibenion y canllawiau hyn, elusen yw mudiad a 
gydnabyddir fel mudiad elusennol gan y Comisiwn Elusennau yng 
Nghymru a Lloegr. Gweler Rhan 6 am ddisgrifiad llawn o elusen.
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Swyddogaethau rheoli a llywodraethu
Rheoli yw popeth Bydd llwyddiant mudiad gwirfoddol - y 
graddau y bydd yn bodloni anghenion ei fuddiolwyr, ei safle yn 
y gymuned, ei egni a’i allu i ymateb i gyfleoedd a phroblemau - 
yn dibynnu i raddau helaeth iawn ar ei allu i reoli a pha mor dda 
y mae’r ymddiriedolwyr yn llywodraethu. Er enghraifft, nid oes 
llawer o werth mewn cael tomen o arian grant i ddarparu eich 
gwasanaethau os nad oes gan eich mudiad syniad clir o’r hyn 
y mae’n ceisio ei gyflawni neu os nad oes trefniadau effeithiol i 
oruchwylio’r staff sy’n darparu eich gwasanaethau. Ar y pegwn 
arall, os nad oes gennych ddigon o arian i wneud eich gwaith, 
yr unig bryd y mae hynny’n drychineb yw os nad ydych yn 
meddu ar y sgiliau i fod yn ddarbodus, targedu eich adnoddau a 
pharatoi cynigion llwyddiannus am arian, neu os nad oes gennych 
weledigaeth i ailddiffinio eich blaenoriaethau heb golli eich 
amcanion hirdymor.

…ac mae gan fudiadau gwirfoddol ffordd ryfedd o reoli 
Am resymau da iawn mae cyfraith elusennau a chyfraith cwmnïau 
a’r sector gwirfoddol ei hun yn gorfodi strwythur rheoli diddorol 
(a byddai rhai’n dadlau ei fod yn fympwyol ac aneffeithlon) ar 
fudiadau gwirfoddol. 

O gymharu â’r busnes preifat bach, lle y mae un neu ddau o bobl 
efallai yn gwneud yr holl benderfyniadau, mae gan fudiadau 
gwirfoddol, gyda’u trefniadau o wneud penderfyniadau ar y 
cyd, ffordd drafferthus iawn o sicrhau bod pethau’n cael eu 
gwneud. I ychwanegu at hynny, nid yw ymddiriedolwyr yn cael 
eu talu am eu cyfraniad, felly mae un o’r prif ffactorau sy’n cynnig 
cymhelliant a rheolaeth i reoli’n llwyddiannus yn y sector preifat 
ar goll o fudiadau gwirfoddol. Nid dadl dros dalu ymddiriedolwyr 
yw hon, ond yn hytrach ran o’r esboniad ynghylch pam mae 
rheoli mudiadau gwirfoddol yn waith mor galed. Mae hefyd yn 
helpu i esbonio pam mae pobl fusnes leol, y gallai eu sgiliau fod 
yn gaffaeliad mawr i lawer o grwpiau bach, yn aml yn teimlo’n 
anghyfforddus iawn fel ymddiriedolwyr, hyd yn oed os mai 
anhunanoldeb yw eu cymhelliant.

Cyfrifoldebau rheoli Yn y cyd-destun hwn, nid yw ‘cyfrifoldebau’ 
yr un peth â ‘dyletswyddau’. Daw rhwymedigaeth yr 
ymddiriedolwyr i sicrhau llywodraethu da â nifer o gyfrifoldebau 
rheoli pwysig yn ei sgil. Efallai y byddwch yn ymwneud yn 
uniongyrchol â chyflawni rhai tasgau, ond bod modd dirprwyo 
eraill i’r staff a gyflogir gennych. Fel ymddiriedolwr, chi fydd yn 
gyfrifol am weithredoedd eich staff a rhaid i chi fonitro’r ffordd y 
maent yn cyflawni eu dyletswyddau hwy. 
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Ymysg cyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr mae:

• cynllunio strategol 

•  atebolrwydd i gyllidwyr a rhanddeiliaid eraill (buddiolwyr, 
gwirfoddolwyr, staff ac ati)

• monitro gwaith y mudiad

• gwerthuso gwaith y mudiad

• rheoli eiddo a thir y mudiad

• rheoli gwaith cysylltiadau cyhoeddus y mudiad

• cynrychioli barn y mudiad

• rheoli staff a gwirfoddolwyr

• goruchwylio gweithgareddau codi arian

Penderfynu sut i lywodraethu 
Mae llywodraethu da yn sicrhau bod eich mudiad yn iach ac yn 
effeithiol. Mae hyn yn cynnwys yr angen am farn gadarn ar sut 
i gyflawni eich swyddogaeth. Y cyfan y gall dogfen ganllaw ei 
wneud yw darparu canllawiau. Cyfrifoldeb yr ymddiriedolwyr yw 
penderfynu gyda’i gilydd sut y bydd pethau’n cael eu gwneud. Yn 
benodol, dylent ddod i gytundeb a phenderfynu fel mater polisi:

• beth yw llywodraethu mewn gwirionedd (gweler adran 5.3)

• am beth y maent yn gyfrifol (gweler uchod)

• beth y mae angen iddynt ei gynllunio (gweler Adran 1.2)

• pryd i gynllunio (gweler Adran 1.2)

• beth i’w fonitro (gweler Adran 1.5)

• sut i fonitro (gweler Adran 1.5)

• pwy sy’n rheoli (gweler Adran 2.1)

• pryd i reoli (gweler Adran 2.1-2.8)

• beth i’w reoli (gweler Adran 2.2-2.8)

• pryd i beidio â rheoli (gweler Adran 2.1)

• pryd i adolygu’r polisïau hyn (gweler Adran 1.2 ac 1.6)
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Rhagdybiaethau peryglus Efallai fod hyn yn beth amlwg 
i’w ddweud, ond ni fyddwch yn gwybod p’un a yw pob 
ymddiriedolwr yn cytuno ar y materion hyn nes i chi eu trafod 
gyda’ch gilydd. Os byddwch yn ceisio hepgor y drafodaeth 
ynghylch y ffordd y byddwch yn llywodraethu, cyn bo hir 
byddwch yn darganfod eich bod yn anghytuno ynglŷn â hyn. 
Mae’n hynod gyffredin i ymddiriedolwyr dybio, oherwydd eu 
bod oll yn gweithio dros yr un achos, y byddant yn cytuno ar y 
ffordd o fynd ati. Os byddwch yn anlwcus, bydd hyn yn arwain at 
rwygiadau o fewn y bwrdd, anghytundeb gydag uwch staff ac, o 
bosibl, gamgymeriadau rheoli difrifol.

Safonau a chodau ymddygiad
Sicrhau bod ymddiriedolwyr yn ymwybodol Mae’n bwysig 
bod pob ymddiriedolwr yn cael datganiad syml o’i swyddogaeth 
o ran rhedeg y mudiad pan gaiff ei benodi. Mae hyn yn arbennig 
o berthnasol i bobl nad oes ganddynt lawer o brofiad, os o 
gwbl, o fod yn aelodau o fyrddau. Mae’r Comisiwn Elusennau a 
chyrff eraill yn cyhoeddi codau ymarfer gwerthfawr y gellir eu 
lawrlwytho. Ond mae’n ddoeth eu trafod gyda’r ymddiriedolwr er 
mwyn sicrhau eu bod yn deall y goblygiadau a’r derminoleg.

Nodweddion Elusen Effeithiol Fel rhan o’i swyddogaeth yn 
hyrwyddo safonau uchel ac yn ennyn hyder y cyhoedd, mae’r 
Comisiwn Elusennau wedi pennu ‘Nodweddion Elusen Effeithiol’. 
Mae’n disgwyl i bob elusen gofrestredig weithio i gyrraedd y 

safonau sylfaenol ar ei restr wirio o nodweddion, ac mae’r rhain yr 
un mor berthnasol i fudiadau gwirfoddol yn gyffredinol.

Y nodweddion Mae mudiad gwirfoddol effeithiol:

•  yn glir ynghylch ei ddibenion, ei genhadaeth a’i werthoedd ac 
yn eu defnyddio fel sail i bob agwedd ar ei waith.

•  yn cael ei redeg gan fwrdd neu gorff pendant o ymddiriedolwyr 
sy’n meddu ar y cydbwysedd cywir o sgiliau a phrofiad, sy’n 
gweithredu er budd gorau’r elusen a’i buddiolwyr, sy’n deall 
ei gyfrifoldebau ac sy’n meddu ar systemau i’w gweithredu’n 
briodol.

•  yn addas at y diben - mae ei strwythur, ei bolisïau a’i 
weithdrefnau’n ei alluogi i gyflawni ei ddibenion a’i genhadaeth 
a darparu ei wasanaethau’n effeithlon.

•  bob amser yn ceisio gwella ei berfformiad a’i effeithlonrwydd, 
a dysgu ffyrdd newydd a gwell o gyflawni ei ddibenion. Bydd 
asesiad mudiad o’i berfformiad, ac o effaith a chanlyniadau ei 
waith, yn bwydo i’r prosesau cynllunio ac yn dylanwadu ar ei 
gyfeiriad yn y dyfodol. 

•  yn ariannol gadarn ac yn ddarbodus – mae’n meddu ar yr 
adnoddau ariannol a’r adnoddau eraill sydd eu hangen i 
gyflawni ei ddibenion a’i genhadaeth, ac yn eu rheoli a’u 
defnyddio i wneud hynny er mwyn iddo gyflawni ei botensial. 
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•  yn atebol i’r cyhoedd ac eraill sydd â diddordeb yn ei waith 
(rhanddeiliaid) mewn ffordd dryloyw a dealladwy. 

Cod llywodraethu da Mae Llywodraethu da: cod ar gyfer y 
trydydd Sector yng Nghymru yn disgrifio cyfres o egwyddorion 
sylfaenol, a gyhoeddwyd gan y Cyngor Cenedlaethol i 
Fudiadau Gwirfoddol (NCVO) ac a fabwysiadwyd wedyn gan 
WCVA ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru. Mae hwn yn 
crynhoi swyddogaeth bwrdd effeithiol o ran sicrhau trefniadau 
llywodraethu da ac arweinyddiaeth fel a ganlyn:

• deall eu swyddogaeth

• sicrhau bod diben y mudiad yn cael ei gyflawni

• gweithio’n effeithiol fel unigolion ac fel tîm 

• arfer rheolaeth effeithiol

• ymddwyn gydag uniondeb

• bod yn agored ac yn atebol.

Rhestr wirio
  Ydy’r ymddiriedolwyr yn deall y gwahaniaeth rhwng 

‘llywodraethu’ a ‘rheoli’?

  A oes angen i’r bwrdd drafod p’un a ddylai 
ganolbwyntio mwy ar faterion llywodraethu a pheidio 
ag ymwneud gymaint â rheolaeth weithredol?

Rhagor o wybodaeth
•  Y Comisiwn Elusennau, Yr Ymddiriedolwr Hanfodol: yr hyn y mae 

angen i chi ei wybod, CC3;

• Y Comisiwn Elusennau, Nodweddion Elusen Effeithiol, CC10; 

• WCVA, Llywodraethu da: cod i’r trydydd sector yng Nghymru 

http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/cc3wtext.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/cc3wtext.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc10.aspx
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20Good%20Governance%20Guide_W%20(2).pdf
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1.2 Cynllunio strategol 

Mae anfantais fawr yn gysylltiedig â’r ymrwymiad 
aruthrol a ddangosir gan fudiadau gwirfoddol 
wrth ddarparu eu gwasanaethau - mae’n atal 
ymddiriedolwyr rhag cymryd golwg hirdymor 
er mwyn gweld i ba gyfeiriad y maent yn mynd. 
Gall hyd yn oed fudiadau dynamig ac arloesol 
fod mewn sefyllfa lle y maent yn ymateb ar hap i 
gynigion ariannu neu gontractau, ond heb gyfeiriad 
pendant. Ac mae’n bosibl na fydd mudiadau llai 
anturus yn mynd i unman, nes i’r prif gyllidwr 
benderfynu rhoi’r gorau i’w hariannu. ‘Cynllunio 
strategol’ yw’r jargon am un o swyddi allweddol 
ymddiriedolwyr sy’n gallu adfywio’r mudiadau y 
maent yn gweithio iddynt, eu diddordeb personol 
yn eu gwaith a’u perthynas â chydweithwyr. Gall 
hefyd fod yn llawer o hwyl. Ewch ati!

Swyddogaeth gynllunio yr ymddiriedolwyr?
Beth yw ‘cynllunio strategol’? Mae cynllunio strategol yn 
derm mawreddog a allai fod yn frawychus i grwpiau bach. Yn 
wir, y cyfan mae’n ei olygu yw cynllunio ar gyfer yr hirdymor. Nid 
yw’n ddim i’w ofni. Ac ydy, mae’n sicr o fod yn berthnasol i’ch 
mudiad chi. Os nad ydych yn hoff o’r jargon, anwybyddwch y gair 
‘strategol’ a’i alw’n ‘Gynllun Tair Blynedd’ neu’n ‘Gynllun Pum 
Mlynedd’. Ond peidiwch ag anwybyddu’r cynllunio.

Beth yw’r diben? Mae cynllunio datblygiad eich mudiad a’i 
ddyfodol yn un o brif swyddogaethau’r ymddiriedolwyr. Mae’n 
helpu i:

• bennu diben y mudiad

•  pennu, neu gadarnhau, cyfeiriad y mudiad a phrif amcanion 
eich gwaith;

• pennu’r blaenoriaethau

• pennu pa adnoddau y bydd eu hangen arnoch a sut i’w sicrhau

• pennu sut y dylid defnyddio adnoddau

• darparu ffordd o werthuso cynigion a chyfleoedd newydd

•  cynhyrchu cynlluniau gweithredol neu gynlluniau gwaith 
manylach



21

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Offeryn gwaith yw cynllun strategol y dylech fyw gydag ef a’i 
ddiweddaru wrth i chi wneud cynnydd. Nid oes diben iddo os 
byddwch yn ei adael ar silff i hel llwch.

Beth mae cynllun strategol yn ei gynnwys? 

Dylai’r cynllun gynnwys:

• eich nodau cyffredinol

• eich amcanion a’ch targedau penodol

•  amlinellu cynlluniau (strategaethau) ar gyfer cyflawni’r targedau 
a’r amcanion hynny

• goblygiadau ariannol y cynllun

•  meysydd risg, hy, y problemau a’r rhwystrau posibl a allai 
wynebu eich cynllun

• sut y byddwch yn monitro eich cyflawniadau a’ch cynnydd;

• amserlen flynyddol i adolygu eich strategaeth

Pryd i gynllunio Mae nifer o adegau ym mywyd eich mudiad 
pan ddylech ystyried proses gynllunio strategol gynhwysfawr. 
Mae’r rhain yn cynnwys:

• pan fyddwch yn sefydlu’r mudiad

•  pan fyddwch yn ystyried gwneud newidiadau mawr, ee, 
ehangu eich gwasanaeth, prynu adeilad neu gyflogi staff am y 
tro cyntaf

•  pan fydd rhaid i chi ymateb i amgylchiadau allanol sy’n newid 
ee, cwtogi ar arian, newidiadau mewn deddfwriaeth sy’n 
effeithio ar eich gwasanaeth

•  yn awtomatig o fewn tair blynedd i’ch ymarfer cynllunio 
strategol diwethaf.

Wel, rydyn ni’n gwneud hynny beth bynnag Mae llawer o 
fudiadau gwirfoddol yn gwneud gwaith cynllunio strategol yn 
awtomatig yn ôl yr angen, heb fod yn ymwybodol o’r broses. 
Ond gall mynd ati’n fwriadol i gynhyrchu cynllun strategol eich 
galluogi i gynnwys rhai materion sydd fel arfer yn cael eu hepgor 
(cynnwys ymddiriedolwyr yn fwy efallai neu ymgynghori â 
rhanddeiliaid eraill) - a dod o hyd i ffyrdd o wneud y gwaith yn 
fwy hwyliog.
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Sut i fynd ati i gynllunio’n strategol
Nid oes un ffordd benodol o fynd ati i gynllunio’n strategol. Ond 
gall yr elfennau canlynol fod yn ganllawiau defnyddiol:

•  penderfynwch o’r dechrau beth yw’r prif reswm dros fod angen 
cynllun newydd – ee, ar gyfer codi arian, i edrych ar gyfleoedd i 
ehangu, i ailwampio’r gweithrediadau presennol (ond peidiwch 
â chael eich cyfyngu gan hyn wrth lunio cynllun strategol);

• ewch i ffwrdd amgylchedd gwaith arferol y mudiad

• cydweithiwch fel tîm

•  penderfynwch beth yr ydych am ei gyflawni cyn bwrw ati: 
trafodwch yr eitemau yn y rhestrau gwirio ‘beth yw’r diben?’ a 
‘beth mae’r cynllun strategol yn ei gynnwys?’ uchod

•  edrychwch ar eich datganiad cenhadaeth, neu ysgrifennwch un 
os byddwch yn teimlo bod angen un arnoch

•  cynhaliwch ddadansoddiad SWOT (cryfderau – gwendidau – 
cyfleoedd – bygythiadau) o’ch mudiad (gweler isod)

•  cynhaliwch sesiwn taflu syniadau i bennu amcanion clir a 
thargedau ymarferol ar gyfer eich mudiad

•  ymchwiliwch i sut y byddwch yn dod o hyd i arian i gyrraedd y 
targedau hynny a’u diwygio yn ôl yr angen

•  gofynnwch i rywun ysgrifennu drafft o’r hyn yr ydych wedi’i 
gytuno hyd yn hyn

•  darllenwch y drafft yn fanwl, ac yna ofyn i bawb gytuno ar 
ddogfen derfynol

•  cytunwch ar statws y ddogfen derfynol - cyfrinachol, 
cylchrediad cyfyngedig, neu ddogfen i’w chyhoeddi

• lluniwch amserlen ar gyfer gweithredu ac adolygu’r cynllun

Cwrdd i ffwrdd Dim ond mudiadau mawr a chymharol gefnog 
fyddai’n meddwl yn reddfol am fynd â phobl o’r swyddfa 
am ddiwrnodau ‘preswyl’ i wneud gwaith cynllunio strategol 
dros ddeuddydd neu dri. Ond mae’n anodd goramcangyfrif 
manteision sesiwn gynllunio breswyl sydd wedi’i threfnu’n dda. 
Os byddwch yn ystyried datblygu prosiect sy’n costio degau ar 
filoedd o bunnau y flwyddyn neu fuddsoddiad mawr unigryw, 
ni ddylech ddiystyru gwario ychydig gannoedd ar archebu llety 
mewn gwesty. Ond beth bynnag yr amgylchedd y byddwch yn ei 
ddewis, dyma rai awgrymiadau:

•  ewch i rywle sy’n wahanol i’ch man cyfarfod arferol os yn bosibl 
- benthycwch ystafell gyfarfod rhywun arall am ddiwrnod

• cadwch draw o ffonau, yn arbennig ffonau symudol 

•  dewiswch amser pan nad ydych yn cael cyfarfodydd fel arfer - 
yn ystod y dydd os byddwch yn cyfarfod gyda’r nos fel arfer, ac 
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i’r gwrthwyneb; gall cyfarfod ar ddydd Sadwrn fod yn newid 
braf

•  gwnewch yn siŵr y byddwch yn gyfforddus - egwyl goffi 
reolaidd, trefnwch fwyd ar gyfer cinio, ac os byddwch yn trefnu 
diwrnodau preswyl cofiwch am y syniadau creadigol anffurfiol a 
all ddeillio o gyfarfod yn y bar (am yr awr gyntaf o leiaf)

Cynllunio i gynllunio Cynlluniwch eich agenda’n ofalus ymlaen 
llaw. Meddyliwch am yr hyn yr hoffech ei gyflawni, beth mae 
angen i chi ei drafod, faint o amser sydd ei angen arnoch neu y 
gallwch fforddio ei dreulio ar bob mater, a hyd y cyfarfod cyfan. 
Dylech dybion nad yw’n bosibl i chi gwblhau hyn mewn llai 
na hanner diwrnod o waith caled. Y sesiynau cynllunio mwyaf 
aflwyddiannus yw’r rhai lle y bydd yr ymddiriedolwyr yn treulio’u 
hamser yn dadlau ynghylch yr hyn sydd ar yr agenda a sut i fynd 
ati. Dechreuwch y sesiwn drwy gadarnhau’r agenda gyda’ch 
cydweithwyr.

Pwy sy’n cymryd rhan? Un o’r heriau anoddaf o ran trefnu 
sesiwn cynllunio strategol yw sicrhau bod cymaint â phosibl o’r 
ymddiriedolwyr yn bresennol. Gallai hyn gyfyngu ar eich opsiynau 
o ran amser a lleoliad. Bydd angen i chi fod yn ddiplomyddol ac 
yn gadarn:

•  peidiwch â disgwyl i bob ymddiriedolwyr allu bod yn bresennol 
- efallai na ddaw’r gwaith byth i ben os arhoswch am hyn – ond 
ceisiwch gynnwys cymaint ohonynt â phosibl

•  rhowch lawer o sylw i’r ymarfer – dylech ei gwneud yn glir y 
disgwylir i bawb fod yn bresennol

•  dylech gynnwys y prif swyddog gweithredol os ydych yn cyflogi 
un – mae’r prif swyddog yn debygol o wybod mwy am y 
mudiad nag unrhyw un arall

•  mae uwch reolwyr eraill hefyd yn gyfranogwyr hanfodol fel 
arfer 

•  efallai y byddwch yn croesawu’r cyfle i eithrio ymddiriedolwr 
trafferthus sy’n tynnu sylw oddi wrth fusnes y cyfarfodydd - 
ond ni fyddwch yn debygol o ddatrys dim os na fyddant yn 
rhan o’r penderfyniadau pwysig ynghylch y dyfodol, a gall 
rheoli gwrthdaro ennyn creadigrwydd

Cydweithio Un o brif fanteision cyfarfodydd cynllunio strategol 
arbennig yw’r cyfle i edrych o’r newydd ar eich mudiad yn ei 
gyfanrwydd, a gall hynny gynnwys:

•  meddwl am agweddau ar eich gwaith yr ydych fel arfer yn eu 
cymryd yn ganiataol

• creu gweledigaeth gyffredin gyda chydweithwyr

• datblygu perthynas waith gyda chyd-ymddiriedolwyr
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Taflu syniadau Un elfen o gynllunio ar y cyd yw cynnwys 
pawb yn llawn yn y broses, gan gynnwys y rhai mwyaf cyndyn. 
Mae cynnal sesiwn ‘taflu syniadau’ drwy ddefnyddio siart troi 
i gofnodi’r syniadau y mae’r grŵp yn eu taflu atoch cyn eu 
dadansoddi neu roi trefn arnynt yn wych ar gyfer hyn. 

Mae angen i sesiwn taflu syniadau:

• ganolbwyntio ar syniadau, waeth pa mor wallgof ydynt 

•  cael ei harwain yn dda (ond nid ei chyfarwyddo) a sicrhau bod 
pawb yn cael dweud ei ddweud

•  bod yn fywiog ac yn ysgogol – felly peidiwch ag arafu’r sesiwn 
gyda thrafodaeth fanwl

•  cael ei hategu – ceisiwch sicrhau bod yr ymarfer yn arwain 
yn naturiol i’r drafodaeth nesaf er mwyn i bobl allu gweld ei 
ddiben

•  cael ei dirwyn i ben yn briodol - gwnewch yn siŵr bod cyfle i 
ysgrifennu’r awgrymiadau neu eu trafod yn ddiweddarach

Gwaith grŵp Ffordd arall o gynnwys aelodau distawach eich 
tîm a thawelu’r rhai mwy llafar yw eu rhannu’n grwpiau llai ar 
gyfer rhywfaint o’r gwaith cynllunio. Gall hyn fod yn effeithiol 
iawn ar gyfer annog amrywiaeth barn yn arbennig os byddwch 
yn ceisio herio’r sefyllfa fel y mae. A gall hefyd helpu i gadarnhau 
consensws os bydd pob un o’r grwpiau yn dod i’r un casgliad. 
Ond gellir gorddefnyddio’r dechneg hon neu ei defnyddio’n 
ddifeddwl a gallai hyn arwain at ganlyniadau niweidiol:

•  weithiau gall ymrannu’n grwpiau bach fod yn rhwystredig a 
tharfu ar lif trafodaeth gynhyrchiol gan dîm

•  nid pawb sy’n mwynhau gweithio mewn grŵp bach – a gall 
gorfodi’r ffordd hon o weithio elyniaethu eich tîm weithiau

•  gall fod yn llafurus iawn a hyd yn oed yn undonog os cewch 
sesiynau adborth manwl lle y bydd pawb yn ailadrodd 
trafodaethau’r grwpiau

•  os byddwch yn gweithio mewn grwpiau’n ormodol gall fynd yn 
groes i’r bwriad o gael barn ar y cyd
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Y datganiad cenhadaeth
Amser i edrych ar eich cenhadaeth Os nad oes gennych 
‘ddatganiad cenhadaeth’ efallai y bydd angen i chi ysgrifennu un 
pan fyddwch yn dechrau ar y broses gynllunio. Os oes gennych 
ddatganiad, dylech ailedrych arno i atgoffa eich hunain o’i 
gynnwys, a thrafod p’un a yw’n ddisgrifiad boddhaol o’ch nodau 
a’ch amcanion presennol.

Beth yw datganiad cenhadaeth? Datganiad cryno a chlir yw 
datganiad cenhadaeth sy’n crynhoi:

• beth mae’r mudiad yn ceisio’i wneud;

• pwy fydd yn elwa

• sut a phryd yr ydych yn bwriadu ei gyflawni

• a sut y byddwch yn barnu ansawdd eich gwaith

Yn amlwg yn achos elusennau cofrestredig rhaid iddo fod yn 
seiliedig ar eich amcanion elusennol ffurfiol (gweler Adran 7.2).

Enghraifft o ddatganiad cenhadaeth ffuglennol Partneriaeth 
yw Ymddiriedolaeth Datblygu Aberunrhywle sy’n hyrwyddo 
mentrau cymunedol yn Aberunrhywle. Ei nod yw gwella 
cyfleusterau a chyfleoedd i drigolion Aberunrhywle drwy annog a 
chefnogi pobl leol i gynnal prosiectau sy’n diwallu anghenion eu 
cymuned.

Defnyddio’r datganiad cenhadaeth Mae sawl defnydd i’r 
datganiad cenhadaeth:

• fel cymorth i ddiffinio diben eich mudiad

•  fel adnodd y gellir cyfeirio ato o bryd i’w gilydd i atgoffa’r 
ymddiriedolwyr a’r staff pam mae’r mudiad yn bodoli, ac i 
ganolbwyntio ar sut y gallant ei ddatblygu yn ystod y broses 
cynllunio strategol

•  fel baner i roi gwybod i gefnogwyr, defnyddwyr a’r cyhoedd 
beth yr ydych eisiau ei gyflawni

• i’w gynnwys yn eich adroddiad blynyddol

Anfanteision Er gwaethaf ei werth yn y rhan fwyaf o achosion, 
mae anfanteision yn gysylltiedig â llunio datganiadau cenhadaeth:

•  gall eu drafftio fod yn broses lafurus, faith sy’n tynnu sylw oddi 
wrth waith y mudiad

•  ym meddyliau llawer maent yn gysylltiedig â datganiad gwag a 
diystyr mentrau busnes

•  gall tocio nodau mudiad i’r asgwrn arwain yn hawdd at 
ystrydebau gwag a jargon diystyr

Am y rhesymau hyn, efallai yr hoffech anwybyddu’r ffasiwn a 
chynhyrchu datganiad mwy cynhwysfawr o’ch amcanion, eich 
nodau, eich strategaethau a’ch targedau - neu o leiaf osgoi ceisio 
ysgrifennu datganiad cenhadaeth mewn grŵp mawr pan fo 
materion pwysicach i’w trafod.
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Cynllunio 
Y dadansoddiad SWOT Er mwyn cynnal dadansoddiad SWOT 
gallwch ddefnyddio siart troi neu weithio’n unigol i restru’r 
ffactorau sy’n effeithio ar eich mudiad:

Ffactorau mewnol

•  cryfderau eich mudiad – hy, nodweddion cadarnhaol eich 
mudiad a fydd yn ei helpu yn y dyfodol (ei staff, ei eiddo, ei 
wasanaethau, ei wirfoddolwyr ac ati)

•  gwendidau eich mudiad – hy, y nodweddion negyddol a allai 
rwystro ei ddatblygiad (gallai’r rhain fod yn broblemau cyllido, 
cyhoeddusrwydd gwael, diffyg hyfforddiant i’r staff neu brinder 
gwirfoddolwyr)

Ffactorau allanol

•� y cyfleoedd – hy, y prif gyfleoedd i’ch mudiad ddatblygu 
ei waith (ee, galw newydd, ffynonellau ariannu, trefniadau 
partneriaeth, polisïau y Cynulliad Cenedlaethol, deddfwriaeth 
newydd)

•  a bygythiadau – hy, y prif fygythiadau o’r tu allan a allai lesteirio 
eich datblygiad (ee, cystadleuaeth am adnoddau, newidiadau 
ym mlaenoriaethau llywodraeth leol, deddfwriaeth newydd)

Sail ar gyfer cynllunio Prif fantais y dadansoddiad SWOT yw ei 
fod yn darparu sail realistig ar gyfer cynllunio dilynol. 

Gwnewch yn siŵr bod y cynllun y byddwch yn ei ddatblygu:

• yn gwneud iawn am bob gwendid

• yn niwtraleiddio pob bygythiad

• yn manteisio i’r eithaf ar eich cryfderau a’ch cyfleoedd

Cofiwch y gall rhai pethau fod yn gryfder yn ogystal â gwendid, 
ac yn fygythiad yn ogystal â chyfle. Mae i’r dadansoddiad SWOT 
fanteision seicolegol llai amlwg fel man cychwyn ar gyfer sesiwn 
gynllunio drwy ganolbwyntio sylw pawb ar y mudiad, ac amlygu’r 
pethau cadarnhaol y byddwch efallai’n eu cymryd yn ganiataol 
fel arfer, a chaniatáu i’r materion anodd nad yw pobl yn hoffi eu 
trafod ddod i’r wyneb.

Mathau o strategaethau Bydd y strategaethau a gaiff eu creu 
yn un o dri math, yn anochel, ond efallai y bydd ymddiriedolwyr 
yn dewis mathau gwahanol o strategaeth ar gyfer agweddau 
gwahanol ar eu gwaith:

• sefydlogrwydd: dim newid

•  twf: ehangu er mwyn diwallu mwy o anghenion, diwallu 
anghenion mewn ffordd wahanol neu ddiwallu anghenion 
newydd
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•  toriadau: goroesi’n ariannol a chanolbwyntio ar y 
gweithgareddau y mae’r mudiad yn eu gwneud orau (ond mae 
toriadau er mwyn arbed arian yn unig yn strategaeth wael os 
bydd mudiad yn darparu gwasanaeth effeithiol i fuddiolwyr 
hysbys, felly efallai y byddai’n well llunio strategaeth a fydd yn 
cynnwys arbedion ond yn parhau i weithio i godi’r arian sydd ei 
angen er mwyn darparu’r gwasanaeth)

Cyrraedd y nod Her fwyaf y broses gynllunio yw pennu’r ffordd 
y gellir cyflawni’r amcanion yn ymarferol. Bydd angen i hyn 
ystyried ystod eang o faterion yn cynnwys adnoddau ariannol a 
dynol y mudiad (er enghraifft, beth allwch chi ddisgwyl i’ch staff 
neu’ch gwirfoddolwyr ei wneud?), eiddo, cyfarpar, perthynas â 
chyrff eraill, trefniadau contractio, ac ati.

Yn y cyfarfod cynllunio strategol dylai’r ymddiriedolwyr ymchwilio 
i’r materion hyn gyda’i gilydd. Hyd yn oed os nad ydynt yn 
teimlo’n ddigon cymwys yn y lle cyntaf, bydd ganddynt well 
gafael o lawer ar y mudiad erbyn iddynt orffen rhannu syniadau 
â’i gilydd. Ond gallwch gymryd camau breision ymlaen drwy 
sesiynau taflu syniadau a thrafodaeth i sicrhau cytundeb 
cyffredinol. Bydd y canlyniadau’n amrywio’n sylweddol o’r naill 
fudiad i’r llall, ond gallant gynnwys materion mor amrywiol â:

•  nodi’r grwpiau o bobl a fydd yn elwa, ac amcan bras o’r 
niferoedd y byddwch am eu cyrraedd

•  cytundeb ar gwmpas a lleoliad y gwasanaethau yr ydych am eu 
darparu

•  y math o gyfleusterau neu gyfarpar y bydd angen i chi eu 
darparu, yn cynnwys diweddaru cyfarpar presennol

•  cydbwysedd o ran gweithgareddau a’u blaenoriaethau, ee, 
cyfran yr incwm a’r ymdrech y dylid ei neilltuo i wahanol 
grwpiau o fuddiolwyr, i ymchwil, neu i gyhoeddusrwydd ac ati

• newidiadau mawr mewn cyllid neu wasanaethau statudol

• strategaeth codi arian newydd

• cystadleuaeth debygol gan fudiadau eraill

• rhaglenni i recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr

•  dyddiadau targed dros dro ar gyfer cerrig milltir allweddol yn 
eich strategaethau

• sut y byddwch yn asesu eich cynnydd

Cofiwch fod y cynllunio manwl er mwyn rhoi eich strategaeth 
ar waith yn dod wedyn a bod hwnnw’n waith cwbl wahanol. 
Ond dylech ddefnyddio barn ymarferol yn eich proses cynllunio 
strategol i sicrhau bod eich targedau’n parhau i fod yn realistig a 
bod modd i chi eu cyflawni, er na fyddwch mewn sefyllfa eto i’w 
gwerthuso’n llawn.
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Strategaeth ddrafft Pan fyddwch wedi cyrraedd y cam hwn bydd 
angen i chi ysgrifennu beth y penderfynwyd arno a llenwi unrhyw 
fylchau amlwg. Dylai’r strategaeth ddrafft roi amlinelliad clir i chi o 
sut yr ydych yn bwriadu symud o sefyllfa bresennol eich mudiad i’r 
un y mae’n awyddus i’w chyrraedd erbyn diwedd cyfnod y cynllun. 
Bydd angen iddo bennu blaenoriaethau a hefyd, yn bwysig ddigon, 
bennu’r gwaith na fydd y mudiad yn ei wneud. Dylai gynnwys:

• nodau cyffredinol ac amcanion penodol

•  sut mae’r cynigion eraill ar gyfer eich mudiad yn cydweddu â’r 
cynllun strategol

• goblygiadau ariannol

• goblygiadau rheoli

• heriau a risgiau

Cynlluniau o fewn y cynllun Mae’n bwysig cydnabod bod y 
cynllun strategol yn amlinellu fframwaith ar gyfer gwaith cynllunio 
manylach sydd i ddilyn. Er enghraifft:

•  bydd ymrwymiad i greu strategaeth codi arian newydd gyda 
dau neu dri o brif dargedau yn cynnwys dulliau penodol ar gyfer 
pob un, blaenoriaethau pendant a chanlyniadau disgwyliedig, 
amserlenni a threfniadau monitro

•  er mwyn datblygu prosiect newydd gall fod angen ymgyrch codi 
arian, paratoi cynllun busnes, recriwtio staff a system fonitro 
newydd

Cynlluniau gweithredol Ar ôl i’r ymddiriedolwyr gytuno ar y 
cynllun gweithredol drafft, ac ar ôl i’r addasiadau terfynol gael eu 
gwneud, bydd angen cynllun arall arnoch - cynllun gweithredol er 
mwyn dechrau rhoi eich cynllun strategol ar waith (gweler Adran 
1.3). Dylai cynllun strategol gwmpasu cyfnod rhesymol o amser 
fel blwyddyn (neu chwe mis o bosibl), ac nid cyfnod cyfan eich 
strategaeth. Nid yw’r gorchwyl o’i baratoi yn rhan o swyddogaeth 
cynllunio strategol eich ymddiriedolwyr ac fel arfer caiff ei 
drosglwyddo i’r sawl sy’n gyfrifol am reoli’r mudiad, ond dylai’r 
ymddiriedolwyr gael cyfle i’w drafod a gwneud sylwadau arno.

Adolygu eich cynnydd
Adolygu’r cynllun strategol Rhaid i gynllunio strategol fod yn 
broses barhaus (yn ogystal â mathau eraill o gynllunio yn eich 
mudiad, o ran hynny). Hyd yn oed os cytunwyd ar gynllun pum 
mlynedd, dylech chi a’ch cyd-ymddiriedolwyr adolygu’r cynllun 
bob blwyddyn i fonitro’r cynnydd yn erbyn y targedau, i wirio bod 
unrhyw dybiaethau yn parhau i fod yn ddilys, neu i weld a yw 
newidiadau mewn amgylchiadau allanol yn cyfiawnhau addasu’r 
cynllun. Sicrhewch y caiff y cynllun ei ddiwygio os bydd angen neu 
bydd yn dod yn fwyfwy di-fudd.

Cwrdd i ffwrdd, eto Os llwyddoch i gynnal cyfarfod arbennig 
i ffwrdd o’r gweithle i helpu i ddatblygu eich cynllun strategol 
cychwynnol, mae’n debyg y byddwch eisoes yn gefnogol i’r syniad 
o ailadrodd yr ymarfer bob blwyddyn i wirio sut y mae’n gweithio’n 
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ymarferol. Gall y cyfarfod adolygu arbennig fod yn brofiad 
defnyddiol iawn.

Yn dibynnu sut y byddwch yn defnyddio’r amser a phwy a gaiff 
ei wahodd i’r cyfarfod, gall cyfarfod adolygu arwain at ystod o 
fanteision eraill yn debyg i rai’r sesiwn cynllunio strategol, yn 
cynnwys:

• sesiwn sefydlu i aelodau newydd o’r bwrdd

• sesiwn adeiladu tîm i’r ymddiriedolwyr;

•  cyfle i staff, gwirfoddolwyr, hyfforddeion ac aelodau’r bwrdd 
weithio ochr yn ochr a dod i adnabod ei gilydd yn well

• cyfle prin i edrych o’r newydd ar yr hyn yr ydych yn ei wneud

•  cyfle i feithrin syniadau newydd a mynd i’r afael â hen 
broblemau

Gweithio a chwarae Un dull gweithredu yw ymrwymo eich 
mudiad i ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol rheolaidd a 
chynllunio’r cynnwys i gyd-fynd a’r anghenion ar y pryd; edrych 
yn ôl, edrych ymlaen, adeiladu tîm, neu efallai ollwng stêm. Mae 
angen gwneud yn siŵr ei fod yn bleserus hefyd - ond fel arfer 
mae’r ffaith ei fod yn beth anghyffredin yn ddigon i sicrhau hynny.

Rhestr wirio
 A oes gan eich mudiad ddatganiad cenhadaeth ?

 A oes gan eich mudiad gynllun strategol?

  A yw’r cynllun strategol yn cael ei ddiwygio bob 
blwyddyn?

  A roddir copi o’r datganiad cenhadaeth ac unrhyw 
ddogfennau i bob ymddiriedolwr?

  A oes angen i’ch bwrdd adolygu’r ffordd y mae’n mynd 
ati i gynllunio?

Rhagor o wybodaeth
•  Hudson, Mike, Managing Without Profit, Trydydd Argraffiad, 

Directory of Social Change Penguin Books, 2009;

•  Lawrie, Alan, The Complete Guide to Business and Strategic 
Planning for Voluntary Organisations, Trydydd argraffiad, 
Directory of Social Change, 2007;

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA  
2.1 Datblygu cynllun strategol; 

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
1.1 Y camau cyntaf o syniadau i weithredu. 

http://www.dsc.org.uk/Publications/Managementandgovernance/@27740
http://www.dsc.org.uk/Publications/Managementandgovernance/@2555
http://www.dsc.org.uk/Publications/Managementandgovernance/@2555
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1105
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1031
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1.3 Cynllunio busnes a datblygiad

Mae’r syniad gwreiddiol y byddai annog mudiadau 
gwirfoddol i gynhyrchu cynlluniau busnes yn eu 
gwneud yn fwy fel ‘busnesau’ o ran y ffordd y 
maent yn rheoli eu gweithgareddau yn syniad 
digon cadarn. Ac ni fyddai unrhyw un yn anfodlon 
pe bai hynny’n helpu prosiectau da i gael arian. 
Ond cymerodd rhyw ddeg eiliad i rai mudiadau 
dwyllo eu hunain mai’r cyfan yr oedd angen iddynt 
ei wneud oedd cynhyrchu dogfen drawiadol a oedd 
yn edrych fel cynllun busnes er mwyn darbwyllo’r 
rhai sy’n dosbarthu grantiau i roi arian iddynt. Beth 
yw’r ots os yw’r cynllun yn anobeithiol o afrealistig 
ac yn methu â dangos sut y mae angen i’r prosiect 
arfaethedig weithredu er mwyn llwyddo - cyhyd ag 
y bo’n diwallu’r prif angen o lenwi’r coffrau?

Felly i rai mae cynllunio busnes wedi dod yn ddull o dwyllo 
cyllidwyr a chynllunio i fethu. Yn wir, mae’n cymryd yr un faint o 
amser i greu cynllun busnes anonest ag y mae i greu un realistig 
a gonest, ac mae gan gynllun gonest well cyfle o argyhoeddi 
cyllidwr cyfrifol. Efallai y dylai Ymddiriedolwyr dalu mwy o sylw i’r 
cynlluniau prosiect y mae eu mudiadau’n eu cynhyrchu.

Rhoi strategaeth ar waith
Y camau nesaf Pan fydd y cynllun strategol yn ei le (gweler 
Adran 1.2) bydd angen cynllunio sut i roi eich syniadau ar waith 
yn ymarferol. Mae’r ffordd y byddwch yn mynd ati yn dibynnu ar 
yr hyn yr ydych yn ceisio’i gyflawni ac ar ystod o faterion eraill fel 
cost, maint, cwmpas a chymhlethdod a pha mor anodd yw’r hyn 
yr ydych yn anelu ato. Gelwir y ddogfen yr ydych yn ei defnyddio i 
droi’r weledigaeth ac amcanion y strategaeth yn realiti yn ‘gynllun 
busnes’. Ond byddwch yn ofalus - mae’r derminoleg yn eithaf llac 
ac mae amrywiaeth o wahanol ddulliau cynllunio yn dueddol o 
gael eu labelu fel ‘cynllun busnes’.

Cynllun ar gyfer pob achlysur Bydd y cynllun y byddwch yn 
ei greu yn dibynnu ar eich anghenion. Dylech ystyried pa rai o’r 
canlynol a fydd yn helpu eich mudiad ar hyn o bryd:

•  mae ‘cynllun gweithredol’ yn amlinellu’n fanwl sut y byddwch 
yn rhedeg eich gwasanaethau, ac mae at ddefnydd mewnol y 
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bennaf (a gallai gwmpasu cyfnod o ddim ond chwech neu 12 
mis - gweler Adran 1.2)

•  mae ‘cynllun datblygu’ yn rhoi syniad bras o ddatblygiad 
cyffredinol mudiad newydd neu fudiad presennol, gan ddangos 
sut y bydd pob un o’ch amcanion yn cael ei gyflawni

•  mae ‘cynllun rheoli’ yn mynd i’r afael â materion strwythurol 
a rheoli a gall fod yn werthfawr i fudiad sy’n ehangu’n gyflym 
ac sydd angen diweddaru ei systemau, ei drefniadau staffio, a’i 
brosesau gwneud penderfyniadau

•  ‘cynllun busnes’: mae cynllun busnes yn dangos yn fanwl sut 
y bydd un gweithgaredd (neu fudiad un gweithgaredd) yn 
gweithredu, gan gynnwys tystiolaeth o’r galw amdano a’i 
ymarferoldeb (ond defnyddir y term yn llac bellach i gyfeirio 
at unrhyw un o’r dulliau a restrir yma); defnyddir cynlluniau 
busnes hefyd i gefnogi ceisiadau am arian

•  cynlluniau’n seiliedig ar faterion penodol: gallech rannu’r gwaith 
cynllunio yn ddarnau llai dros gyfnod o amser a chreu ‘cynllun 
datblygu staff/rheolwyr’, ‘cynllun codi arian’, ‘cynllun hyrwyddo’ 
ac ati

Y dull cynllunio Peidiwch â chael eich dychryn gan derminoleg. 
Yr hyn sy’n bwysig yw beth yr ydych am i’r cynllun ei gyflawni ar 
gyfer y mudiad, nid ei deitl. Yn y canllawiau hyn defnyddir y term 
cyffredinol ‘cynllun busnes’ - sy’n awgrymu eich bod yn cynllunio 
yn yr un modd â busnes, a hynny’n briodol - i gyfeirio at bob 
posibilrwydd.

Chi (a’ch cyllidwyr) sy’n gyfrifol am benderfynu ar union gynnwys 
eich cynllun a gellir diwygio’r model o gynllun busnes yn yr adran 
hon gymaint ag y mynnwch at ddibenion eich mudiad. Ond 
mae’r ddisgyblaeth y mae’r fframwaith hwn yn ei rhoi i chi yn 
cyfiawnhau’r ymdrech o baratoi cynllun manwl a chywir.

Mae cynllun busnes yn ddogfen sydd:

•  yn dangos ac yn cyfiawnhau cyfleoedd a/neu anghenion ar 
gyfer gwasanaeth

• yn dangos beth y gellir ei wneud ynglŷn â hwy

• yn dangos sut y bydd y mudiad yn ymateb

•  yn dangos bod yr ymateb hwn yn ‘ymarferol’ -hy, y gellir ei 
gyflawni’n ymarferol ac o fewn yr adnoddau a fydd ar gael 
(mae angen i weithgareddau masnachol, yn cynnwys busnesau 
cyffredin, hefyd ddangos y gallant gael gwarged ariannol 
oherwydd mae dim ond adennill costau yn arwydd o fethiant)
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Mae hyn y fframwaith gwerthfawr ar gyfer cynllunio i fudiadau 
gwirfoddol, oherwydd maent yn herio’r rhai sy’n paratoi’r 
ddogfen i ateb cwestiynau sylfaenol ynghylch – ‘beth?’, ‘pam?’, 
‘sut?’, ‘faint?’ a ‘beth os?’ (Cymharwch hyn â’r gwaith arferol o 
ddisgrifio sut y bydd strategaeth yn cael ei rhoi ar waith, ac fe 
welwch fod cynllun busnes yn offeryn ar gyfer meddwl yn ogystal 
â gwneud.)

Beth yw diben cynllun busnes?
Darganfod beth yw’r disgwyliadau Os bydd corff arall, fel 
corff cyllido, yn gofyn am gynllun busnes rhaid i chi ddarganfod 
beth mae’n ei ddisgwyl i’r cynllun ei gynnwys. Mewn rhai achosion 
nid yw cyllidwyr eu hunain yn gwybod pa wybodaeth sydd ei 
heisiau arnynt nes i chi gynhyrchu rhywbeth y gallant weld bai 
arno. 

Diben cynllunio busnes? Mae’r syniad o ‘gynllunio busnes’ 
yn rhywbeth sydd wedi dod o fentrau masnachol. Mae rhai 
ymddiriedolwyr o hyd sy’n wfftio’r awgrym bod gan yr hyn y 
maent yn ei wneud unrhyw gysylltiad â busnes, ond bellach mae 
cynllunio busnes a’i ofynion ar fudiadau o bob maint bellach yn 
rhywbeth na ellir ei osgoi. Os yw’r term ‘busnes’ yn tramgwyddo 
pobl, gallwch eu galw’n ‘gynlluniau datblygu’.

Mae cynlluniau busnes da yn offerynnau amlbwrpas sy’n gallu:

• helpu mudiadau i ddiffinio eu hamcanion yn fanwl

•  eu hannog i gasglu gwybodaeth newydd am ddefnyddwyr eu 
gwasanaethau a’u cleientiaid

•  rhoi glasbrint manwl ar gyfer datblygu prosiectau a 
gweithgareddau, a dulliau o fonitro cynnydd

• cefnogi ceisiadau am grant

•  darparu gwybodaeth werthfawr am eich gwaith a’ch amcanion i 
ymddiriedolwyr a chyflogeion newydd, ac i gynghorwyr allanol

•  helpu i hyrwyddo eich gweithgareddau ymysg grwpiau 
penodol yn y gymuned ee, aelodau unigol a swyddogion 
awdurdodau lleol a phobl fusnes

Bydd fersiwn terfynol eich cynllun busnes yn ddefnyddiol. Ond 
mae llawer o’r manteision yn deillio o’r broses gynllunio a ddaw yn 
sgil y gwaith o’i greu.

Cynllunio i wella eich gweithrediadau mewnol Pa bynnag 
resymau eraill sydd gennych dros greu cynllun busnes, dylech 
geisio edrych arno bob amser fel offeryn a chanddo’r pŵer i:

•  annog ymddiriedolwyr i adolygu amcanion hirdymor a thymor 
byr y mudiad a rhannu dyheadau ymysg ei gilydd

• annog gwaith tîm ymysg aelodau o’ch grŵp
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Mynegai

•  eich gorfodi i brofi ymarferoldeb eich cynlluniau gyda manylion 
ariannol moel

•  eich rhybuddio o’r peryglon ar gyfer y dyfodol a dangos 
diffygion yn eich cynllunio strategol

•  eich helpu i ddeall eich datblygiadau arfaethedig a’ch 
gweithgaredd newydd yn fanwl

•  eich helpu i nodi posibiliadau newydd a chynnwys 
hyblygrwydd yn eich gweithgareddau

•  sicrhau eglurder ynghylch y ffordd y byddwch yn rheoli’r broses 
o staffio eich gweithgareddau

• darparu dull o fonitro cynnydd

•  amlygu eich gwendidau a’r rhesymau pam na fyddwch yn 
llwyddo o bosibl

Os yw’r rhestr hon yn swnio’n rhy dda i fod yn wir, cofiwch y 
byddai’n rhaid i chi weithio’n galed i gyflawni’r holl fanteision hyn. 
Ond nid oes dim ohonynt yn afrealistig.

Cynllunio i godi arian Mae un gwendid sylfaenol i’r farn 
bod cynlluniau busnes yn offeryn pwerus ar gyfer gwella 
gweithgaredd a pherfformiad mudiad.

Fel arfer cânt eu hysgrifennu at ddiben cwbl wahanol - i godi arian. 
Nid yw canlyniad y safbwynt amgen hwn yn ddefnyddiol, a dweud 
y lleiaf (ac mae’n aml yn arwain at gynlluniau o ansawdd gwael):

•  mewn llawer o achosion caiff y cynllun busnes ei ysgrifennu dan 
orfodaeth, neu mae’n waith beichus, oherwydd bod rhywun 
arall wedi gofyn amdano neu’n ei ddisgwyl. Daw’n gynllun 
rhywun arall - ‘cynllun y cyllidwr’

•  gall staff ac ymddiriedolwyr sy’n credu mai codi arian yw’r ateb 
i bob problem danseilio’r broses yn llwyr drwy ysgrifennu’r 
math o gynlluniau y credant y mae cyllidwyr am eu gweld, a 
dyna sy’n digwydd yn aml iawn

•  efallai y bydd rhai cyllidwyr (ond llai y dyddiau hyn nag a fu) yn 
fodlon ar gynlluniau sy’n ‘dweud y pethau iawn’, hyd yn oed os 
yw’r dystiolaeth yn eisiau

•  maent yn arwain at fethiant prosiectau a pherfformiad gwael, ac 
yn niweidiol i’r buddiolwyr posibl

•  maent yn creu profiadau gwael i gyllidwyr, a allai olygu y 
byddant yn amharod i gymryd risg gyda phrosiectau arloesol yn 
y dyfodol

•  mae mudiadau’n cael eu rhwymo fwyfwy i’r diwylliant o 
ddibyniaeth - gwendid cyffredin y mae cynllunio busnes wedi’i 
fwriadu i’w osgoi

•  mae mentrau gwerth chweil eraill yn cael eu hamddifadu o 
adnoddau
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Mynegai

Fformat y cynllun busnes 
Yr un fydd ffurf y cynllun, beth bynnag ei ddiben a phwy bynnag 
yw’r gynulleidfa. Dylai’r cynllun gynnwys:

• crynodeb

• cyflwyniad wedi’i anelu at gynulleidfa benodol

• cyd-destun a chefndir eich cynllun;

• eich amcanion

• y cynigon ymarferol a’r angen amdanynt

•  sut y cânt eu rheoli a’u monitro (yn cynnwys amserlenni a 
dulliau adolygu)

• faint fydd y gost, ac o ble y daw’r arian

Modelau i’w hosgoi Gochelwch rhag modelau eraill, na fyddent 
yn addas ar gyfer eich gwaith chi:

•  mae modelau o gynlluniau sydd wedi’u creu ar gyfer busnesau 
confensiynol yn aml yn cynnwys elfennau sy’n tynnu sylw 
oddi wrth waith mudiadau gwirfoddol ac sy’n amherthnasol 
iddynt (rhagolygon ariannol yn gysylltiedig â gwneud elw er 
enghraifft)

•  mae modelau busnes confensiynol yn hepgor rhai elfennau sy’n 
bwysig neu’n hanfodol i grwpiau gwirfoddol a chymunedol 

(ee, manylion buddiolwyr ac aelodau, darpariaeth ar gyfer 
archwiliadau cymdeithasol, ac ati)

•  bydd mathau o gynlluniau busnes di-feth wedi’u symleiddio a 
gynhyrchir gan rai mudiadau ariannol yn symleiddio’r broses i’r 
fath raddau fel eu bod yn waeth na di-fudd - dylech eu hosgoi 
ar bob cyfrif

Y fformat a argymhellir Nid oes un model penodol ar gyfer 
cynllun busnes. Gellir addasu’r enghraifft ar ddiwedd yr adran hon 
i ddiwallu anghenion mudiadau gwirfoddol unigol drwy gyfuno 
neu hepgor unrhyw adrannau yn ôl y galw. Mae’n tybio bod y 
cynllun yn rhan ganolog o gais am grant - oherwydd defnyddir 
cynlluniau yn y ffordd hon bron bob tro yn hwyr neu’n hwyrach.

Paratoi’r cynllun busnes – y dull cyffredinol
Pryd? Mae angen cynllun ar bob menter wirfoddol newydd, 
p’un a gaiff ei gynhyrchu gan fudiad newydd neu un sydd eisoes 
yn bodoli ac sy’n ymgymryd â datblygiad newydd. I fod yn 
gwbl realistig, yn y rhan fwyaf o achosion rydych yn annhebygol 
o ysgrifennu cynllun nes bod rhywun yn dweud wrthych am 
wneud hynny. Ond dylech yn sicr ddechrau meddwl am gynnwys 
y cynllun yn llawer cynharach - tra byddwch yn ymchwilio i 
syniadau ar gyfer datblygu eich gweithgareddau ac ysgrifennu 
eich cynllun strategol.
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Mynegai

Ar gyfer pwy mae’r cynllun? Cofiwch mai eich cynllun chi 
yw hwn. Byddwch yn colli cyfle os na fydd y cynllun busnes yn 
cynnwys syniadau’r holl ymddiriedolwyr. Mae’n bosibl na fyddent 
yn cefnogi cynllun a fydd yn anwybyddu eu syniadau ac na 
fyddent yn ei ddeall pan fyddwch yn ei roi ar waith. Dyma eich 
cyfle olaf, am o leiaf flwyddyn, i gynnwys yr holl ymddiriedolwr yn 
y broses gynllunio.

Pwy sy’n gwneud y gwaith? Y dull arferol yw dirprwyo’r 
gwaith o ysgrifennu cynllun busnes i un person, y prif swyddog 
gweithredol fel arfer, os cyflogir un. Os nad oes staff cyflogedig i 
wneud y gwaith, efallai y bydd y mudiad yn ddigon ffodus i gael 
ymddiriedolwr a chanddo brofiad yn y maes cynllunio busnes. 
Ond dylech sicrhau yr ymgynghorir yn rheolaidd â phawb arall 
ynghylch y syniadau a bod yr ymddiriedolwyr yn trafod y drafftiau 
cynnar gyda’i gilydd.

Dull arall llawer mwy beichus yw dirprwyo’r gwaith o ysgrifennu 
neu gynhyrchu gwybodaeth ar gyfer gwahanol adrannau o’r 
cynllun i aelodau o’r grŵp. Bydd angen cydgysylltydd arnoch 
i sicrhau bod yr holl waith yn cael ei wneud yn brydlon neu’n 
cael ei ailddyrannu i wirfoddolwyr eraill, ac i fireinio’r ddogfen 
a chysoni’r arddulliau ysgrifennu. Mae’r dull hwn yn sicr yn 
waith caled, ond mae’n werthfawr iawn ar gyfer sicrhau cyd-
ddealltwriaeth drwy gydweithio.

Faint o amser y dylai hyn ei gymryd? Ceisiwch ymwrthod 
â’r demtasiwn i dreulio misoedd ar hyn. Ceisiwch ei ysgrifennu’n 
gyflym (o fewn mis, dyweder) a chael dwy neu dair o sesiynau 
cynllunio dwys gyda’r grŵp i rannu a mireinio syniadau. Fel arall 
byddwch yn cael eich llethu gan y broses.

A oes angen ‘ymchwilio i’r farchnad’? Efallai y bydd yn 
hanfodol cyflwyno tystiolaeth gadarn ar gyfer eich cynnig 
sydd ond ar gael drwy ymchwilio i’r farchnad. Yn y rhan fwyaf 
o sefyllfaoedd, synnwyr cyffredin yw ‘ymchwil i’r farchnad’ 
(fel ‘marchnata’), gyda thipyn bach o grebwyll technegol 
y gallwch ei ddysgu oddi wrth ymchwilydd proffesiynol i’r 
farchnad. Er enghraifft, mae ymchwilio i’r ‘farchnad’ ar gyfer 
caffi i blant yn golygu gofyn y cwestiynau cywir (ee, am eu 
gweithgareddau amser hamdden, eu harferion bwyta ac arian 
poced) i’r bobl gywir (plant sy’n byw neu’n mynd i’r ysgol 
yn ardal y caffi arfaethedig). Yn yr enghraifft hon gallech gael 
ysgolion i gydweithredu drwy greu holiadur. Fel ymarfer grŵp i 
ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr eraill, nid oes rhaid i’r ymchwil 
fod yn faich, a bydd y wybodaeth y byddwch yn ei chasglu yn rhoi 
llawer o oleuni ar y sefyllfa, ac yn fwy dibynadwy oherwydd eich 
bod wedi’i chasglu eich hunain.
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Mynegai

A oes angen help arnoch? Mae’r rhan fwyaf o’r broses yn gwbl 
resymegol ac nid oes angen sgiliau arbennig. Os nad ydych yn 
gyfarwydd â chreu rhagolygon ariannol efallai y byddai’n ddoeth 
ymgynghori â rhywun a chanddo brofiad ariannol i sicrhau eich 
bod ar y trywydd cywir - gallai hwn fod yn weithwyr mewn 
grŵp arall neu’n gynghorydd o’r cyngor gwirfoddol sirol lleol. Y 
prif feysydd lle y gall mudiadau llai profiadol fod angen cymorth 
allanol yw:

•  rhagolwg o lif arian (gweler hefyd isod ac Adrannau 4.10 a 4.11 
ar fonitro ariannol)

•  llunio holiaduron effeithiol (gwrthrychol) ar gyfer ymchwil y 
farchnad, a gwerthuso’r canlyniadau

• pennu prisiau ar gyfer eich gwasanaethau

• monitro a gwerthuso’r broses

Ysgrifennu’r cynllun a’r rhagolwg ariannol
Yn sicr mae angen i ymddiriedolwyr gymryd rhan yn y broses o 
greu’r cynllun busnes, ond dim ond os nad oes neb arall i wneud 
hynny y dylent ysgrifennu’r cynllun. Mae’r isadran hon wedi’i 
hanelu at ymddiriedolwyr nad oes ganddynt fawr o brofiad o 
greu cynllun busnes, os o gwbl, ac y mae angen iddynt wneud y 
gwaith eu hunain.

Ychydig o awgrymiadau sylfaenol 

•  mae’n hanfodol defnyddio prosesydd geiriau. Mae’n 
ddefnyddiol iawn gallu newid pethau ar hyd y ffordd, a 
byddwch yn sicr o orfod diwygio’r ddogfen yn ddiweddarach 
pan gaiff ei hadolygu ar gyfer darpar gyllidwyr, pan fyddwch 
yn addasu rhannau ohoni ar gyfer cyrff allanol neu daflenni 
gwybodaeth, neu pan gaiff ei diweddaru ymhen 12 mis

•  dechreuwch greu darlun bras o’r incwm a’r gwariant (a’i fireinio 
yn nes ymlaen). Nid yw’r drefn y byddwch yn ysgrifennu 
gweddill y cynllun mor bwysig

•  un dull posibl yw ei greu fesul haen - dechrau gydag amlinelliad 
ac yna ychwanegu’r wybodaeth fanylach mewn nifer o gamau. 
Mae hyn yn eich annog i feddwl yn fanylach am y prosiect, a 
gwirio bod eich tybiaethau eraill yn berthnasol wrth i chi gasglu 
rhagor o wybodaeth

•  ei adolygu – bydd eich dealltwriaeth o’r ffyrdd y bydd eich 
prosiect neu’ch mudiad yn gweithio yn gwella po fwyaf y 
byddwch yn meddwl amdano

•  rhannwch y cynllun gyda’ch cyd-ymddiriedolwyr – gall chwe 
phen fod yn llawer gwell nag un
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Mynegai

Rhagolwg o’r llif arian Hyd yn oed os bydd pob ceiniog o’ch 
incwm yn dod o un ffynhonnell grant, bydd angen i chi wneud yn 
siŵr bod arian yn y banc ar yr amser cywir er mwyn talu eich biliau. 

Ar ei symlaf bydd y rhagolwg o lif arian yn dweud wrthych pryd 
y bydd angen i chi dderbyn rhandaliadau grant i osgoi mynd i’r 
coch yn y banc. Cyn gynted ag y byddwch yn dibynnu ar incwm 
a enillir (fel taliadau am eich gwasanaethau) gall pryd y byddwch 
yn derbyn arian amrywio ac ni fyddwch yn gallu ei rag-weld, ac 
efallai na fydd yn cyd-fynd â’r cyflymder y byddwch yn ei wario. 
Rhagolwg o gyllideb yw rhagolwg o lif arian sy’n:

•�cynnwys eich balans banc agoriadol

•  dangos incwm a gwariant yn y mis pan fyddwch yn derbyn 
neu’n gwario’r arian, a

• dangos maint disgwyliedig eich balans ar ddiwedd pob mis

Cynhyrchu rhagolwg o lif arian. 

Dyma ychydig o awgrymiadau:

•  dylai’r broses gynllunio gyfan ddechrau gyda rhagolwg o lif 
arian: rhaid i chi allu gweld ffyrdd realistig o sicrhau digon 
o incwm i dalu am eich gwariant cyn gwybod p’un a yw’ch 
prosiect yn gynnig ymarferol

•  defnyddiwch daenlen gyfrifiadurol i greu’r rhagolwg os gallwch 
(hyd yn oed os nad ydych erioed wedi defnyddio cyfrifiadur ar 

gyfer dim heblaw prosesu geiriau, gall yr hyblygrwydd mawr a 
gewch o ran profi a diwygio eich ffigurau gyfiawnhau’r amser 
y byddwch yn ei dreulio yn dysgu sut i ddefnyddio rhaglen 
taenlenni)

•  peidiwch â chanolbwyntio ar ddisgwyliadau optimistaidd - gall 
unrhyw un wneud i brosiect edrych yn dda gyda breuddwydion 
gwrach. Dyfeisiwch senario realistig lle mae eich gwariant 
yn uwch nag y byddech yn dymuno a lle mae eich incwm yn 
cymryd mwy o amser i gronni nag y byddech yn ei ddymuno, a 
gweld sut y byddech yn goroesi yn y sefyllfa honno

•  peidiwch â disgwyl i fersiwn cyntaf y rhagolwg - neu hyd yn oed 
y trydydd neu’r pedwerydd fersiwn - fod yn fersiwn terfynol; 
wrth i’ch gwaith cynllunio fynd rhagddo byddwch yn meddwl 
am eitemau yr ydych wedi’u hepgor, yn cywiro camgymeriadau 
ac yn mireinio’r rhagolwg

•  peidiwch â theimlo’n rhwystredig oherwydd yr angen i fynd yn 
ôl ato; mae’n werth treulio’r amser yn gwneud y gwelliannau

• peidiwch â bod ofn gofyn am help os bydd ei angen arnoch

Delio gydag amheuwyr Gall cynllunio, yn enwedig gynllunio 
ariannol, wneud i rai pobl deimlo dan fygythiad oherwydd mae’n 
amlygu gwendidau ac weithiau’n arwain at gasgliadau nad ydych 
yn hoff ohonynt. 
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Mynegai

Felly byddwch yn barod i ddarbwyllo’r amheuwyr a fydd yn 
dweud wrthych:

•  ‘Mae rhagolygon ariannol bob amser yn anghywir’ - ydyn, ac 
mae amserau trenau hefyd, ond hebddynt ni fyddai unrhyw 
wasanaeth o gwbl

•  ‘Os na allwn rag-weld yn gywir beth fydd y sefyllfa ymhen tri 
mis, pam cynhyrchu rhagolwg o lif arian am dair blynedd?’ - 
mae blwyddyn gyntaf prosiect yn cael ei hystumio gan ofynion 
arbennig yn gysylltiedig â’i sefydlu, a hyd yn oed os bydd y 
prosiect yn ei anterth drwy gydol yr ail flwyddyn (sy’n rhywbeth 
na ellir ei warantu), gall anomaleddau’r flwyddyn gyntaf 
effeithio ar sefyllfa ariannol yr ail flwyddyn gyntaf (ee, gwarged 
grant a gariwyd ymlaen oherwydd dechrau araf). Dim ond yn 
y drydedd flwyddyn y byddwch yn cael darlun cwbl glir o hynt 
prosiect a ph’un a yw’n debygol o fod yn gynaliadwy

Beth am y gwirionedd? Gall cynllunio busnes da gael ei 
wyrdroi gan gyllidwyr weithiau. Nid yw’n anghyffredin i gyrff 
y sector cyhoeddus ofyn i gynlluniau gael eu hailysgrifennu, 
nid oherwydd eu bod yn anghywir ond oherwydd eu bod yn 
rhy onest! Mae’n hawdd cael y neges mai’r arfer gorau yw 
camarwain darpar gyllidwyr - gorlywio ei ymarferoldeb ariannol, 
a lleihau diffygion y cynllun a gwendidau eich mudiad. Canlyniad 
trychinebus y dull hwn yw y gallech gael yr arian y gwnaethoch 
ofyn amdano, ond na fydd gennych brosiect realistig ac ymarferol.

Pwysau i newid eich cynllun Beth bynnag eich amgylchiadau, 
rhaid i chi gadw rheolaeth dros eich cynllun eich hun, a pheidio â 
gadael i eraill bennu ei gynnwys a chynnwys pethau na allwch eu 
rhoi ar waith:

•  pwysleisiwch, a hyd yn oed gorbwysleisio os bydd rhaid, 
agweddau cadarnhaol ar eich cynnig, ond peidiwch ag 
ymrwymo i rywbeth na allwch ei gyflawni 

• gofynnwch pam mae angen y newidiadau bob tro:

– a oes gwendid yn eich cynnig?

– a yw’ch prosiect yn methu â bodloni’r meini prawf? 

–  os ei fwriad yw ystumio’r gwir er mwyn i’r cyllidwr allu rhoi 
grant i chi, bydd angen i chi siarad am y sefyllfa hon yn 
anffurfiol oherwydd mae llu o risgiau i’ch mudiad os aiff 
pethau o’u lle yn ddiweddarach

Cynlluniau ac astudiaethau gan 
ymgynghorwyr allanol 
Perchnogaeth Mae un dewis amgen yn hytrach na’r broses o 
greu cynllun busnes a ddisgrifir uchod - defnyddio arbenigwr 
allanol i greu un ar eich rhan. Beth bynnag fo cwmpas yr 
ymgynghoriaeth, mae’n hanfodol bod y grŵp yn deall y gwaith 
ac yn ‘berchen’ arno. Mae bod yn ‘berchen’ ar y cynigion 
neu’r cynlluniau yn golygu bod gan bob aelod o’r grŵp yr un 
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Mynegai

ymrwymiad iddynt ag y byddai ganddynt pe bai’r grŵp wedi 
gwneud yr holl waith ei hun.

Cyllid ar gyfer cynlluniau Gall y syniad o ymgynghorydd 
allanol fod yn atyniadol iawn os oes cyllid ar gael i greu cynllun 
busnes. Y dyddiau hyn mae llawer o gyllidwyr, yn cynnwys cyrff 
cyhoeddus, yn barod i ddarparu grantiau, yn arbennig os bydd 
yn debygol o arwain at swyddi a hyfforddiant. Bydd cost cynllun 
sylfaenol ar gyfer mudiad gwirfoddol bach neu ganolig yn 
dechrau ar tua £3,000 neu £4,000 fwy na thebyg. Os bydd angen 
rhywbeth mwy cymhleth arnoch sy’n cynnwys ymgynghoriadau 
cymunedol neu gymorth dilynol i weithredu cynllun busnes, ac os 
gallwch fforddio hynny, gallech ddisgwyl ffi o £5,000 neu £6,000 
a llawer iawn mwy o bosibl.

Dewisiadau amgen Os na allwch gael arian grant allanol a’i bod 
yn hanfodol defnyddio rhywun allanol i wneud y gwaith cynllunio 
(oherwydd bod y prosiect y tu hwnt i’ch sgiliau neu oherwydd 
bod angen barn cwbl newydd o’r tu allan) gallech wneud hynny 
drwy:

•  fuddsoddi rhai o’ch cronfeydd wrth gefn mewn cyflogi 
ymgynghorydd, neu 

•  ddod o hyd i asiantaeth a fydd yn rhoi help am ddim i chi 
(gofynnwch i’ch cyngor gwirfoddol sirol roi cyngor i chi)

‘Astudiaethau dichonoldeb’ a ‘chynlluniau busnes’ Weithiau 
mae cynlluniau ariannu yn cyfeirio at ‘astudiaethau dichonoldeb’ 

yn hytrach nag at gynlluniau busnes. Mewn iaith bob-dydd nid 
oes llawer o wahaniaeth rhyngddynt, oherwydd mae angen i 
gynllun busnes ddangos ‘dichonoldeb’ y syniad, ac mae’n debygol 
o gynnwys elfen o ymchwil er mwyn gwneud hynny. Ond yn 
ymarferol mae’n hanfodol ei gwneud yn glir pan fyddwch yn 
ysgrifennu’r briff ar gyfer y gwaith eich bod am gael cynllun 
busnes cyflawn ar ddiwedd y broses. Gallai ymgynghorydd 
difflach neu ddiegwyddor y gofynnir iddo gynhyrchu astudiaeth 
ddichonoldeb eich gadael gydag adroddiad ymchwil y farchnad 
a rhagolwg o lif arian, ond dim cynllun cyflawn ar gyfer 
gweithredu’r prosiect.

Defnyddio ymgynghorwyr allanol 
Gellir gwastraffu arian os na fydd y trefniant ymgynghori yn cael 
ei drefnu a’i reoli’n gywir:

•  mae’n hanfodol paratoi briff ysgrifenedig manwl ar gyfer yr 
ymgynghorydd (neu ofyn i’ch darpar ymgynghorydd baratoi 
un sy’n bodloni eich manylebau) - dylai hwn gwmpasu’r gwaith 
y bwriedir ei wneud, yr amser y bydd yn ei gymryd, y dyddiad 
cwblhau a’r holl gostau (ffioedd, treuliau a TAW); trafodwch 
ef eto gyda’r ymgynghorydd cyn i’r gwaith ddechrau er mwyn 
osgoi camddealltwriaeth

•  efallai y bydd cyllidwyr yn gofyn i chi ddefnyddio proses 
dendro ffurfiol, ond mae’n syniad da gofyn i o leiaf ddau 
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ymgynghorydd am ddyfynbris oni bai eich bod yn cyflogi 
rhywun yr ydych yn ei adnabod ac yn gallu ymddiried ynddo

•  defnyddiwch Gronfa Ddata o Hyfforddwyr ac Ymgynghorwyr 
WCVA i ddod o hyd i arbenigwyr sy’n gweithio yn eich maes a 
lawrlwythwch eu canllawiau ar wneud apwyntiadau

•  gofynnwch am eirda bob tro, a siaradwch â grwpiau 
neu asiantaethau eraill am briodoldeb a chymhwysedd 
ymgynghorydd cyn ei gyflogi am y tro cyntaf

•  nid oes dim y gellir ei gymharu ag ymgynghorydd sy’n 
gweithio’n agos gyda chi drwy gydol y broses - mynnwch fod 
hynny’n digwydd

•  nodwch lefel yr ymgynghori a ddisgwylir; dylid manylu ar y 
trefniant lleiaf mewn trafodaethau rhwng eich ymgynghorydd 
a’ch ymddiriedolwyr pan fydd y trefniant yn dechrau, hanner 
ffordd drwy’r trefniant a phan gynhyrchir y cynllun drafft

•  rhowch y termau y cytunwyd arnynt ar ddu a gwyn - gan 
gynnwys y pris, unrhyw gostau ychwanegol, TAW, p’un a yw’n 
ffi benodedig, yr amser ar gyfer cwblhau’r gwaith, trefniadau 
adrodd a’r ffurf yr hoffech gael y ddogfen derfynol; nid oes 
angen contract swyddogol arnoch oherwydd mae llythyr yr un 
mor ymrwymol

•  cydweithiwch â’r ymgynghorydd gymaint â phosibl drwy 
ddarparu gwybodaeth iddo pan ofynnir amdani, a helpu ym 
mha bynnag ffordd y gallwch

Rhagor o wybodaeth
•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  

2.2 Y Cynllun Busnes; 

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA, 2.x14 Defnyddio 
hyfforddwyr ac ymgynghorwyr ar eu liwt eu hunain. 

Cynllun busnes enghreifftiol
Yn y cynllun enghreifftiol hwn ceir rhestr gynhwysfawr o eitemau 
i’w cynnwys yn eich cynllun busnes. Bydd angen i fudiadau unigol 
benderfynu pa bynciau i’w cynnwys.

1.  Clawr: Dylech gynnwys eich enw a’ch logo, enw’r cyllidwr 
y crëwyd y cynllun ar ei gyfer, a chofiwch y dyddiad (mae 
llawer o bobl yn anghofio hyn). Nodwch ai drafft yw hwn, a 
nodwch rifau olynol ar bob drafft. Mae’n hawdd drysu rhwng 
gwahanol fersiynau o’ch cynllun.

2. Cyflwyniad: Dylai’r cyflwyniad gynnwys:

 • Amlinelliad byr o’r prosiect neu’r datblygiad.

 •  Amlinelliad o’r arian y gofynnir amdano, a’r ffynonellau 
posibl os yw’n rhan o gynnig.

 •  Datganiad penodol ynghylch swm y grant y gwneir cais 
amdano gan y cyllidwr.

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1106
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1557
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1557
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4.  Cefndir:

 • Disgrifiwch beth yr ydych yn ei wneud.

 • Esboniwch eich amcanion (a’ch amcanion elusennol).

 • Disgrifiwch darddiad a datblygiad eich mudiad yn gryno.

 •  Amlinellwch y trefniadau cyfansoddiadol presennol ac 
arfaethedig.

4.  Personél:

 •  Rhestrwch yr ymddiriedolwyr a’u swyddogaethau gydag 
ychydig o wybodaeth gefndir am bob un, fel eu gwaith a’u 
diddordebau.

 •  Rhowch fanylion y prif swyddog gweithredol ac aelodau 
eraill o staff (p’un a ydynt wedi’u penodi ai peidio) – gallwch 
gynnwys swydd ddisgrifiadau mewn atodiad

5. Yr angen neu’r ‘farchnad’:

� •  Pwy yw’r buddiolwyr neu’r defnyddwyr/cleientiaid 
presennol ac arfaethedig?

 • Dylech feintioli’r angen am y gwasanaeth.

 •  Sut yr aethoch ati i nodi a gwerthuso’r angen hwn, hy, 
unrhyw waith ymchwil y farchnad yr ydych wedi’i wneud a 
chrynodeb o’r canlyniadau? (dylech gyflwyno’r canlyniadau 

llawn mewn atodiad); dylech gynnwys tystiolaeth o’r angen 
cyffredinol (ee, o’r cyfrifiad ac ystadegau eraill - sydd ar 
gael gan eich cyngor lleol - ac anecdotau yn seiliedig ar eich 
profiad).

 • A oes nodweddion arbennig yr ydych wedi’u nodi? 

 •  Pwy arall sy’n darparu’r math hwn o wasanaeth, a sut y 
mae’ch gwasanaeth chi yn unigryw neu’n well?

6.  Y cynnig datblygu:

 •  Disgrifiwch y gwasanaethau yr ydych am eu darparu neu eu 
datblygu.

 •  Eglurwch sut y byddant yn gweithredu a pham yr ydych 
yn dewis eu rhedeg yn y ffordd benodol hon; disgrifiwch 
unrhyw gyfarpar, prosesau neu ddulliau gweithredu 
arbenigol sy’n annhebygol o fod yn gyfarwydd i bobl y tu 
allan i’ch mudiad.

 • Beth yw’r targedau ar gyfer y flwyddyn hon?

 •  Disgrifiwch unrhyw ofynion cyfreithiol a thrwyddedu y bydd 
angen i chi eu bodloni.

 •  Beth yw’r problemau tebygol gyda’r gwasanaeth hwn a sut y 
byddwch yn eu goresgyn?
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7.  Hyrwyddo a darparu gwasanaethau

 •  Sut y byddwch yn rhoi gwybod i ddarpar ddefnyddwyr a 
chleientiaid am eich gwasanaeth?

 • Pwy fydd yn darparu’r gwasanaeth? Ymhle? Pryd?

 • Beth yw’r targedau ar gyfer y flwyddyn gyntaf?

8.  Taliadau:

 •  Sut yr ydych wedi pennu eich taliadau arfaethedig, os oes 
rhai?

 •  Sut y maent yn cymharu â gwasanaethau tebyg sydd ar gael 
yn eich ardal chi neu mewn man arall?

 •  Rhowch gyfrifiadau manwl mewn atodiad, a chyfeirio atynt 
yn y fan hon.

9.  Staffio a gwirfoddoli:

 •  Pa swyddi cyflogedig y byddwch yn eu creu i ddarparu’r 
gwasanaeth? Pa sgiliau sydd eu hangen?

 •  A oes materion recriwtio penodol fel lefelau cyflog neu 
argaeledd sgiliau?

 •  Pa gyfleusterau a hyfforddiant a ddarperir i staff a 
gwirfoddolwyr?

 •  Sut y caiff gwirfoddolwyr eu recriwtio, eu sefydlu a’u 
goruchwylio a chan bwy?

 • A oes cod ymarfer ar gyfer gwirfoddoli? 

10.  Rheoli:

� •  Pwy fydd yn llunio’r polisïau cyffredinol; pwy fydd yn 
gyfrifol am y penderfyniadau o ddydd i ddydd; gyda phwy 
yr ymgynghorir?

 •  Sut y caiff penderfyniadau eu cofnodi a’u cyfleu a sut y caiff 
eu gweithrediad ei fonitro, a phwy sy’n gyfrifol yn y pen 
draw?

 •  Sut y bydd y rheolwr a’r staff cyflogedig yn gweithio’n 
effeithiol gyda’r ymddiriedolwyr?

 •  Sut y bydd y trefniadau ariannol yn cael eu rheoli, eu 
goruchwylio a’u monitro?

 •  Lle y bo’n briodol, dylech gynnwys siart i ddangos y 
strwythur rheoli.

11.  Eiddo, cyfarpar a materion eraill:  
Disgrifiwch unrhyw ffactorau eraill sy’n gysylltiedig â lansio neu 
redeg y gwasanaeth, yn cynnwys:

� •  Perchnogaeth a/neu dermau tenantiaeth, prydlesu neu 
brynu eiddo ac addasrwydd yr eiddo hwnnw.

� • Addasiadau angenrheidiol a chostau addasiadau.

� •  Y cyfleusterau trafnidiaeth y byddwch yn eu darparu neu’n 
eu defnyddio.
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12.  Hyfforddiant a chymorth:

� •  Pa help yr ydych wedi’i gael i ddatblygu gallu eich grŵp, 
eich syniadau am brosiect a’ch sgiliau rheoli?

� •  Pa hyfforddiant y bydd ei angen ar staff a chyfarwyddwyr 
yn y dyfodol, a pha gynlluniau ac adnoddau sydd ar gael i 
ddarparu’r hyfforddiant hwn?

13.  Y buddiolwyr:

� •  Diffiniwch bob grŵp a fydd yn elwa ar eich 
gweithgareddau, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol (ee, 
defnyddwyr gwasanaethau a chleientiaid, gwirfoddolwyr).

� • Ym mha ffyrdd penodol y bydd y grwpiau hyn yn elwa?

� •  Sut y byddwch yn cofnodi ac yn mesur p’un a ydych yn 
cyflawni’r buddiannau hyn?

14.  Atebolrwydd:

� • Sut y bydd y cyhoedd yn gwybod am eich gwaith?

� •  Sut y byddwch yn cynnwys y gymuned yn y prosiect neu’r 
mudiad?

� •  Sut y bydd cleientiaid a defnyddwyr yn cymryd rhan yn y 
gwaith o gynllunio, darparu a monitro’r gwasanaeth?

15.  Rhagolwg o lif arian:  
  Dylech gynnwys rhagolwg o lif arian am y tair blynedd nesaf 

(gweler Adran 4.10).

16.  Dadansoddiad o’r trefniadau ariannu:  
  Disgrifiwch oblygiadau ariannol eich cynigion yn fanwl 

drwy gyfeirio at yr eitemau unigol dan y penawdau incwm a 
gwariant yn eich rhagolwg o lif arian. 

 •  Eglurwch, mewn atodiad efallai, sut y pennwyd y ffigurau.

 •  Disgrifiwch y ffynonellau ariannu y gobeithiwch eu 
defnyddio.

 •  Aseswch y sefyllfa llif arian cyffredinol ar gyfer cyfnod y 
rhagolwg.

 •  Eglurwch pa gamau a gymerir pe na byddech yn cyrraedd 
eich targedau incwm neu’n gorwario.

 •  Nodwch sut y bydd y prosiect neu’r gwasanaeth yn cael ei 
gynnal yn y tymor hwy.

17.  Amserlen y prosiect: 

 •  Rhowch amserlen sy’n dangos y prif gamau o ran cyflawni 
pob un o’ch prif amcanion, tra bod y prosiect yn cael ei 
ddatblygu a phan fydd yn gweithredu.

� •  Esboniwch y dull y byddwch yn ei ddefnyddio i fonitro eich 
cynnydd yn erbyn yr amserlen.
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18.  Cryfderau a gwendidau: 

 •  Nodwch gryfderau a gwendidau eich mudiad i ddangos 
eich bod wedi gwerthuso’n gywir eich gallu i ddatblygu’r 
prosiect.

� •  Dangoswch sut y byddwch yn cymryd camau i ddileu’r 
gwendidau yr ydych wedi’u nodi neu’r camau y byddwch 
yn eu cymryd i leihau eu heffaith.

19.  Crynodeb o’r cais am grant: 

� •  Faint o gymorth grant sydd ei angen ac at ba ddiben? Pa 
ffynonellau ariannu eraill yr ydych wedi ymchwilio iddynt 
a’u sicrhau, ac arian cyfatebol yn benodol?

� •  Pa arian y bydd ei angen arnoch yn y dyfodol, ac o ble y 
daw’r arian hwnnw?

1.4 Gosod targedau 

Nid yw’n anghyffredin i Brif Swyddogion 
Gweithredol mudiadau gwirfoddol feddwl bod y 
byd ar ben pan fydd ymddiriedolwyr yn awgrymu 
y dylent gymryd rhan yn broses o osod targedau 
ar gyfer eu gwaith. Mae’r amharodrwydd hwn, 
sy’n llai cyffredin nag a fu, yn seiliedig ar ofn pur – 
ofni’r hyn sy’n anhysbys, neu ofni y bydd pobl yn 
gweld eu beiau. Ymateb cyffredin gan reolwr yw 
dweud nad oes digon o amser oherwydd bod y staff 
eisoes at eu clustiau mewn gwaith. Nid yw’r ddadl 
bod gosod targedau’n offeryn defnyddiol ar gyfer 
pennu blaenoriaethau gwaith pendant a lleihau 
straen yn argyhoeddi cyflogeion a chanddynt 
baranoia go iawn. Waeth i’r ymddiriedolwyr ddod 
i’r casgliad mai’r mwyaf o wrthwynebiad a fydd i 
osod targedau (a’r trefniadau monitro cysylltiedig) 
y mwyaf y bydd y technegau rheoli gwerthfawr hyn 
eu hangen.
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Diben gosod targedau 
Pam mae angen targedau Mae monitro gweithgaredd mudiad 
heb dargedau i gyfeirio atynt yn debyg i fonitro cyllid ar sail 
ffigurau incwm a gwariant misol heb gyllideb flynyddol. Efallai y 
byddwch yn teimlo bod popeth dan reolaeth, ond rydym mewn 
perygl o ddarganfod nad yw hynny’n wir pan fydd yn rhy hwyr i 
unioni’r sefyllfa. Fel ymddiriedolwr, mae angen mwy arnoch nag 
adroddiadau ysgrifenedig neu lafar goddrychol gan y prif swyddog 
gweithredol i’ch sicrhau eich bod ar y trywydd cywir. Gall ychydig 
o ddyddiadau targed wedi’u dewis yn ofalus, a cherrig milltir rhifol 
i weithio tuag atynt (fel cynyddu nifer y defnyddwyr, y cyllid neu’r 
prosiectau) wneud gwahaniaeth rhwng llwyddo a methu. Nid oes 
rhaid i fonitro targedau fod yn faich ar neb.

Manteision gosod targedau 

•  mae gosod targedau’n rhan hollbwysig o bennu blaenoriaethau, 
gan alluogi ymddiriedolwyr a staff i gael mwy o reolaeth dros 
waith y mudiad

•  gall ymddiriedolwyr ymgymryd â’u swyddogaeth monitro 
yn fwy effeithiol, ac - weithiau yn hollbwysig - deimlo’n fwy 
hamddenol ynghylch gadael i’r prif swyddog gweithredol 
barhau â’r gwaith o reoli

•  mae’n ofynnol i staff rheoli feddwl yn fanylach am eu gwaith 
wrth nodi’r targedau, felly gallent gael gwell gafael ar eu swyddi 
ac ar gynllunio eu baich gwaith

•  mae staff yn gwybod beth yw’r disgwyliadau: gwyddant beth 
i anelu ato a gallant fesur eu cynnydd eu hunain, felly maent 
yn fwy tebygol o deimlo bod eu gwaith yn werth chweil ac o 
gymryd diddordeb personol ynddo

•  bydd yr ymddiriedolwyr yn gallu adnabod prif swyddog 
gweithredol neu uwch swyddog arall sy’n perfformio’n wael ar 
gam cynnar; mae hyn yn golygu y gellir darparu cymorth neu 
hyfforddiant ac osgoi argyfyngau

Troi cynlluniau’n dargedau
Byddwch yn gosod ac yn adolygu gwahanol fathau o dargedau 
ar wahanol gyfnodau. Maent oll yn berthnasol i’r dasg o fonitro 
cynnydd (gweler Adran 1.5). Peidiwch â phoeni’n ormodol am 
y mân wahaniaethau rhyngddynt. Yr hyn sy’n bwysig yw pennu 
amcanion:

•  y gellir eu mesur yn y tymor byr, y tymor canol a’r hirdymor

•  y gall y bobl sy’n gyfrifol am eu cyflawni a’r bobl sy’n gyfrifol 
am eu monitro eu deall

Targedau strategol Bydd y cynllun strategol yn pennu amcanion 
hirdymor, a dylent ddiffinio’r camau pwysicaf tuag at eu cyflawni, 
er na fydd o bosibl yn cynnwys llawer o’r manylion. Lle y bônt 
briodol, dylid pennu dyddiadau bras ar gyfer y targedau hyn. 
Gallai eich targedau strategol gynnwys:
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• cyrraedd nod codi arian pwysig

• dechrau a chwblhau prosiectau unigol

•  nifer y mentrau newydd a ddechreuir mewn cyfnod o dair 
blynedd

Targedau gweithredol Dylai cynllun busnes neu gynllun 
gweithredol sy’n amlinellu eich gwaith am y flwyddyn i ddod 
gynnwys amserlenni a digwyddiadau a cherrig milltir ar gyfer eich 
gweithgareddau a dadansoddiad manylach o sut y byddwch yn 
cyflawni targedau hirdymor, ee:

•  dyddiadau cyflogi staff newydd a chael adeilad er mwyn 
datblygu prosiect newydd mawr

• trefnu a chynnal digwyddiad mawr

• cynnal nifer y defnyddwyr neu gleientiaid ar lefel benodol

• recriwtio nifer benodol o wirfoddolwyr newydd

Tasgau’n gysylltiedig â thargedau Gellir rhannu’r cerrig milltir 
uchod yn dasgau unigol, ac mewn rhai achosion gall trefn ac 
amseriad y tasgau hyn fod yn hollbwysig i gwblhau’r prif waith yn 
llwyddiannus.

Un o’r enghreifftiau amlycaf yw recriwtio: pan wyddoch y 
dyddiad yr ydych am i weithiwr newydd ddechrau, mae angen i 
chi weithio tuag yn ôl i nodi’r dyddiadau ar gyfer y cyfweliadau, 
llunio’r rhestr fer, y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau, rhoi 

hysbyseb yn y papur newydd ac ysgrifennu swydd ddisgrifiad. 
Os na fyddwch yn cadw at amserlen y tasgau gallech wynebu 
problemau.

Sicrhau bod targedau’n berthnasol Pan fyddwch yn gosod 
targedau ar gyfer eich gwaith ceisiwch eu gwneud mor ymarferol 
â phosibl er mwyn i staff a gwirfoddolwyr wybod beth y disgwylir 
iddynt ei gyflawni. Er enghraifft, os bydd rhagolwg eich cynllun 
busnes ar gyfer eich prosiect ailgylchu dodrefn yn nodi y byddwch 
yn darparu dodrefn i 1,200 o deuluoedd yn ystod y flwyddyn, 
mae eich targed chwarterol yn debygol o fod oddeutu 300. Ond 
byddai’n well gosod targedau misol a allai amrywio o fis i fis i 
adlewyrchu ffactorau fel cynnydd cyn y Nadolig a phrinder arian 
eich cwsmeriaid ym mis Ionawr a mis Chwefror.

Pwy sy’n gosod y targedau?
Mae’r trefniadau canlynol a argymhellir yn dibynnu ar fudiadau’n 
gwahaniaethau’n glir rhwng swyddogaeth yr ymddiriedolwyr a 
swyddogaeth y prif swyddog gweithredol. Gweler Adran 2.1 am 
fanylion y berthynas hollbwysig hon.

Swyddogaeth yr ‘ymddiriedolwyr’ Os yw’r mudiad 
gwirfoddol yn cyflogi prif swyddog gweithredol, nid gwaith 
yr ymddiriedolwyr yw penderfynu ar y targedau manwl. Ond 
mae swyddogaeth yr ymddiriedolwyr yn allweddol ar gyfer 
llywodraethu da:
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•  mae’n hanfodol i ymddiriedolwyr greu’r polisïau sylfaenol ar 
gyfer gosod targedau

•  bydd ymddiriedolwyr yn pennu neu’n cadarnhau targedau 
strategol cyffredinol eu hunain

•  rhaid i ymddiriedolwyr fod yn ymwybodol o’r ffordd y mae’r 
broses o osod targedau’n gweithio’n ymarferol er mwyn iddynt 
wybod beth i edrych amdano wrth fonitro

•  dylai’r ymddiriedolwyr hefyd gadarnhau neu ddiwygio 
targedau a argymhellwyd gan y prif swyddog gweithredol neu 
gan swyddog arall; nid dyma’r unig ddull, ond mae’n ganolog 
i’r trefniadau monitro a argymhellir yn y canllawiau hyn

Gweithdrefn Dylai gweithdrefn ar gyfer gosod targedau fod 
mor syml â phosibl er mwyn osgoi biwrocratiaeth ddiangen. Os 
oes anawsterau, gellir addasu’r trefniadau ar sail profiad. Mae un 
model yn cynnwys y prif swyddog gweithredol yn y gwaith o:

•  greu amserlen am gyfnod o dri, chwech, neu 12 mis yn nodi’r 
prif dasgau, y digwyddiadau a’r amcanion ar gyfer pob mis

•  cytuno ar restr o’r prif dasgau i’w cwblhau ymhen tri mis, gyda 
syniad o’r flaenoriaeth ar gyfer pob eitem

•  nodi blaenoriaethau syml (mae ‘prif’, ‘uchel’, ‘canolig’ ac ‘isel’ yn 
labeli digon hawdd)

•  cyflwyno’r targedau arfaethedig i’r ymddiriedolwyr 
eu cadarnhau neu eu diwygio - yn y ffordd hon mae’r 
ymddiriedolwyr yn cyflawni eu cyfrifoldeb dros lywodraethu, 
gan gadw rheolaeth, a rhyddhau eu staff rheoli i reoli
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1.5 Monitro - ac atebolrwydd 

Gall monitro roi cryn bŵer ac awdurdod i 
ymddiriedolwyr yn eu mudiad - llawer mwy o bŵer 
nag y bydd gan ymddiriedolwyr sy’n ceisio ymyrryd 
â’r ffordd y rheolir y mudiad o ddydd i ddydd drwy 
fynd dros ben y prif Swyddog Gweithredol. Ond 
yn aml nid yw ymddiriedolwyr ar ddau begwn 
y sbectrwm yn deall hyn, o’r rhai sy’n gadael i’r 
staff wneud popeth, i’r rhai sydd am dywys llaw’r 
rheolwr tra bydd yn ysgrifennu sieciau neu’n 
archebu clipiau papur. Yn wir, weithiau bydd 
rhai ymddiriedolwyr yn edrych yn ddigalon pan 
ddywed cynghorwyr wrthynt mai eu gwaith hwy 
yw monitro ac nid rheoli. Mae fel pe na bai’r gwaith 
pwysicaf o sicrhau trefniadau llywodraethu da yn 
ddigon da iddynt. 

Ond y dewis amgen yn lle system fonitro effeithiol yw gorfod 
ymdopi’n barhaol ag argyfwng rheoli - na fyddai wedi digwydd 
pe bai’r problemau wedi cael eu nodi’n gynnar fel rhan o’u 
swyddogaeth oruchwylio.

Monitro’r monitro
Beth yw monitro? Y broses o gasglu a chofnodi gwybodaeth yn 
rheolaidd yw monitro. Mae’n cadw golwg ar gynnydd a’r gwaith a 
wneir i gyrraedd amcanion y cytunwyd arnynt, a elwir weithiau’n 
‘dargedau perfformiad’ ac yn ‘ddangosyddion perfformiad’.

Beth sydd angen ei fonitro? Mae gan yr ymddiriedolwyr 
gyfrifoldeb dros fonitro pob agwedd ar weithgaredd y mudiad. 
Bydd hyn yn cwmpasu:

• gwasanaethau a ddarperir i’r buddiolwyr

•� y ffordd y caiff y mudiad ei reoli a’i ddatblygu (fel y nodir yn 
y cynlluniau strategol a busnes a chan y targedau y cytunwyd 
arnynt gan yr ymddiriedolwyr - gweler Adran 1.2-1.4)

• materion staffio a gweinyddol

•� cyllid (mae monitro ariannol yn swyddogaeth hollbwysig i 
ymddiriedolwyr ac ymdrinnir â hyn yn Adrannau 4.9 a 4.10)
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Faint o fonitro? Mewn mudiad bach sy’n darparu un math o 
wasanaeth mae’n bosibl i ymddiriedolwyr gael adroddiadau am 
y rhan fwyaf o’r hyn y mae’r mudiad wedi’i wneud yn ystod y 
mis blaenorol – pwy sydd wedi cael ei helpu a sut, faint o incwm 
sydd yn y coffrau, faint o oriau o waith gwirfoddol sydd wedi 
cael ei wneud ac ati, a hyd yn oed faint sydd wedi cael ei wario ar 
bethau sydd wedi torri neu dreuliau teithio gwirfoddolwyr. Mewn 
mudiad gwirfoddol mawr mae peryglon mawr yn gysylltiedig â 
monitro mor fanwl o hyn oherwydd gallai:

•  lethu cyfarfodydd yr ymddiriedolwyr a bod yn rhwystr i fonitro 
materion pwysig yn effeithiol

• temtio ymddiriedolwyr i ymyrryd â swyddogaeth reoli’r staff

•  gorlwytho’r staff neu dynnu eu sylw oddi wrth eu prif waith 
drwy ofyn iddynt gasglu gwybodaeth nad yw’r ymddiriedolwyr 
yn ei darllen

Gwybodaeth ar gyfer beth? Yn amlwg mae angen i’r 
ymddiriedolwyr sefydlu polisïau sy’n nodi lefelau rhesymol a 
defnyddiol o wybodaeth fonitro. Dylech ofyn i chi eich hun:

•  Pam mae angen y wybodaeth arnoch ac ar gyfer beth y 
byddwch yn ei ddefnyddio – ydych chi’n ei darllen? A yw’n 
effeithio ar eich penderfyniadau? A fyddech yn dal i allu 
gweithredu eich cyfrifoldeb dros y mudiad pe na byddech yn 
derbyn yr holl wybodaeth hon?

•  Faint yr ydych yn ymddiried yn y staff sy’n darparu’r 
wybodaeth? Efallai y byddai disgwyl i Brif Swyddog Gweithredol 
newydd ddarparu mwy o wybodaeth yn yr ychydig fisoedd 
cyntaf er mwyn rhoi sicrwydd i chi ei fod ar flaen y gad (os nad 
oes gennych ffydd mewn rheolwr, ni fydd monitro ynddo’i 
hun yn datrys y broblem a bydd angen i chi gymryd camau 
i ddarparu cymorth, hyfforddiant neu fwy o oruchwyliaeth; 
ond gall monitro fod yn fodd o brofi p’un a yw’r camau hyn yn 
effeithiol).

* Ydy’r ymddiriedolwyr yn crwydro oddi wrth eu swyddogaeth 
fonitro ac yn dweud wrth y prif swyddog gweithredol sut i reoli? 
Os felly, mae’n bryd cymryd cam yn ôl.

Trefniadau monitro
Fformatau syml ar gyfer monitro gwybodaeth Rhaid i’r 
ymddiriedolwyr benderfynu pa wybodaeth y byddent yn ei 
monitro, drwy ymgynghori â’r prif swyddog gweithredol. 
Yna bydd angen dulliau syml arnoch chi er mwyn i’r staff allu 
darparu’r wybodaeth honno ac i’r ymddiriedolwyr ei harchwilio. 
Dyma rai awgrymiadau:

•  defnyddiwch fformat cyson hy, yr un wybodaeth ar yr un 
fformat bob tro – os byddwch yn amrywio’r fformat ni fyddwch 
yn gallu gwneud cymariaethau
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•  cynhyrchwch adroddiadau misol lle y gellir cyflwyno 
gwybodaeth sylfaenol ar ffurflen syml. Er enghraifft efallai y 
byddai gan ganolfan gymunedol amlbwrpas ffurflen adroddiad 
safonol i’r staff ei chwblhau bob mis sy’n cynnwys:

– nifer y defnyddwyr ar gyfer pob math o weithgaredd

– nifer yr hyfforddwyr/sesiynau hyfforddi a ddarparwyd

–  nifer yr hyfforddeion/defnyddwyr sydd wedi ennill 
cymwysterau

– nifer yr archebion gan grwpiau gwirfoddol

–  nifer y grwpiau cymunedol y rhoddwyd cyngor/cefnogaeth 
iddynt

– nifer y digwyddiadau cymunedol arbennig a drefnwyd

– nifer y gwirfoddolwyr a/neu gyfanswm yr oriau gwirfoddoli

•  rhowch adroddiad ar gynnydd yn erbyn targedau os 
byddwch wedi gosod targedau yn eich cynllun strategol 
neu’ch cynllun busnes, bydd angen adroddiadau cyfnodol ar 
ymddiriedolwyr (bob dau neu dri mis efallai) gyda cholofnau 
ar wahân i gymharu perfformiad yn erbyn y targedau; efallai y 
bydd angen i’r un ganolfan gymunedol gyflwyno adroddiad ar 
unrhyw un o’r eitemau uchod yn ogystal â:

– chyllid ar gyfer prosiect ‘X’ a gadarnhawyd hyd yma

– nifer y gweithgareddau cymunedol newydd a drefnwyd

–  cynnydd yn erbyn yr amserlen ar gyfer gwaith adeiladu neu 
wariant grant

– defnyddwyr/hyfforddwyr newydd yn ystod y cyfnod

– nifer y gwirfoddolwyr newydd a recriwtiwyd

•  esboniwch yr amrywiadau o’r targedau bydd angen 
cynnwys colofnau eraill yn fformat yr adroddiad monitro safonol 
i egluro i ba raddau yr aethpwyd uwchlaw neu islaw’r targedau 
a’r rhesymau dros hynny a’r camau y bwriedir eu cymryd/a 
argymhellir ar gyfer y dyfodol

•  ni allwch fesur popeth nid oes angen i’r holl wybodaeth fod 
yn feintiol ac ni ddylai fod yn feintiol.

Gall hyn oll swnio’n gymhleth, ond gall ffurflenni fel hyn gael 
eu cwblhau gan reolwr mewn ychydig funudau, ar yr amod bod 
y wybodaeth berthnasol wedi cael ei chofnodi’n rheolaidd yn 
ystod y cyfnod. Yr her fawr yw bod yn ddisgybledig o ran cadw 
cofnodion, felly peidiwch â gwastraffu amser ac amynedd eich 
staff drwy ofyn iddynt gasglu gwybodaeth na fyddwch yn ei 
defnyddio. Gall y targedau arfaethedig ar gyfer y cyfnod nesaf 
ddefnyddio’r un fformat un union.

Monitro ar gyfer cyrff allanol. Ni all ymddiriedolwyr fforddio 
anghofio y gall cyllidwyr ofyn am adroddiadau monitro rheolaidd 
hefyd fel un o’r amodau cyllido. Mae’n ddoeth sicrhau bod eu 
gofynion yn cael eu cynnwys yn eich system fonitro er mwyn 
osgoi gorfod cynhyrchu dwy set o gofnodion.
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Monitro mwy cymhleth: Y dyddiau hyn mae rhai elusennau 
anturus yn arbrofi gyda chadw cofnodion mwy ansoddol a monitro 
er mwyn olrhain nid yn unig faint y maent yn ei wneud ond hefyd 
y newid sy’n digwydd yn sgil eu gwaith. Mewn un enghraifft, caiff 
gwirfoddolwyr eu holrhain drwy gyfweliadau a holiaduron syml 
o’r adeg y byddant yn cyrraedd i’r adeg y byddant yn gadael. A 
dyna chi! Tystiolaeth o gynnydd mewn hyder, rhestrau o sgiliau a 
ddysgwyd, hyd yn oed gofnodion o welliant yn eu hamgylchiadau 
ariannol, eu hiechyd a’u lles. Mae’n anodd gorbwysleisio grym 
cynhyrchu tystiolaeth bod mudiadau cymunedol ac elusennau 
yn newid bywydau ac nid dim ond yn ymdrin â phroblemau 
cymdeithasol. Mae hyn yn fwy gwerthfawr nag erioed mewn 
hinsawdd lle mae rhai rhannau o’r sector gwirfoddol yn cael eu 
gorfodi i newid i system o daliadau ar sail canlyniadau.

Y pwyllgor archwilio
Gwaith pwyllgor archwilio Weithiau bydd mudiadau mawr yn 
mynd â’r gwaith monitro i lefel uwch drwy sefydlu pwyllgor archwilio 
- pwyllgor bach wedi’i benodi gan fwrdd yr ymddiriedolwyr ac 
sy’n atebol iddo - a’i swyddogaeth yw diogelu uniondeb y mudiad. 
Swyddogaeth gynghori sydd iddo ac mae’n golygu adolygu, monitro 
a sicrhau y cedwir at y gyfraith a safonau ac y dilynir polisïau. Yn 
gyffredinol bydd y pwyllgor yn edrych ar faterion fel:

• polisïau a rheolaethau cyfrifyddu ac ariannol

•  ansawdd y wybodaeth a ddarperir ar gyfer cynllunio a gwneud 
penderfyniadau

• dibynadwyedd y gweithdrefnau monitro

Dyfodol pwyllgorau archwilio Mae mudiadau bach yn llawer 
llai tebygol o fod angen sefydlu pwyllgor archwilio neu o fod â’r 
amser i wneud hynny, ond mae pwysau gan y cyhoedd i fudiadau 
gwirfoddol fod yn fwy atebol i’r gymuned yn golygu y gallai 
swyddogaeth pwyllgorau archwilio gynyddu yn y dyfodol.

Atebolrwydd
Beth yw ‘atebolrwydd’? Mae monitro a gwerthuso (gweler Adran 
1.6) yn ffordd o sicrhau bod eich mudiad yn atebol am ei waith.

Mae ‘atebolrwydd’ yn tueddu i fod yn derm sydd ychydig yn 
annelwig oherwydd:

•  dim ond rhan ohono a fydd yn ofyniad ymarferol (atebolrwydd 
i gyllidwyr, i’r Comisiwn Elusennau, ac ati) - atebolrwydd 
‘moesol’ yw’r gweddill

•  mae’r bobl yr ydych yn atebol iddynt yn grŵp amhendant a 
gwasgaredig a allai amrywio o’ch cleientiaid a’ch defnyddwyr 
i’r ‘gymuned’ neu ‘gymdeithas’ yn gyffredinol (os byddwch yn 
apelio i’r cyhoedd am eu cefnogaeth a’u harian)

•  bydd atebolrwydd un mudiad gwirfoddol yn wahanol i 
atebolrwydd mudiad arall oherwydd bod eu gwasanaethau, 
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eu trefniadau cyllido, eu gweithdrefnau rheoli, eu proffil 
cyhoeddus ac ati yn amrywio cymaint

Ond nid yw’r diffyg eglurder hwn yn golygu nad yw atebolrwydd 
yn bwysig. Mae ymddiriedolwyr, yn arbennig mewn elusennau 
cofrestredig, yn atebol yn gyfreithiol ac yn foesol am y ffordd y 
maent yn goruchwylio ac yn rheoli rhediad eu mudiad, ac am 
yr adnoddau a roddwyd iddynt. Mae’r cyhoedd yn disgwyl i’r 
rheolaeth hon gael ei gweithredu mewn modd cyfrifol ac er 
budd gorau’r gymuned, yn debyg i’r ffordd y mae’n disgwyl 
safonau uchel gan wleidyddion (a bydd y rhan fwyaf o bobl yn 
ymwybodol o’r ymdeimlad o frad pan fydd yr ymddiriedaeth 
honno’n chwalu).

Atebol i bwy? Yn dibynnu ar statws cyfreithiol y mudiad, bydd 
ymddiriedolwyr yn atebol i amrywiaeth o fudiadau a phobl, sy’n 
debygol o gynnwys:

• rhoddwyr preifat

• cyllidwyr o lywodraeth ganolog a llywodraeth leol

• cyllidwyr o gwmnïau

• Cofrestrydd Cwmnïau

• y Comisiwn Elusennau

• aelodau’r mudiad ei hun

• y buddiolwyr

• staff a gwirfoddolwyr

•� y cyhoedd yn gyffredinol (oherwydd y manteision treth a gaiff 
elusennau)

• Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Bod yn atebol

•  Mae cyfraith elusennau yn ei gwneud yn ofynnol i 
ymddiriedolwyr pob elusen gofrestredig anfon ffurflen flynyddol 
i’r Comisiwn Elusennau bob blwyddyn (gweler Adran 7.7).

•  Yn dibynnu ar faint eu hincwm gros neu gyfanswm eu gwariant, 
bydd yn rhaid i ymddiriedolaethau a chymdeithasau gyflwyno 
adroddiad blynyddol a chyfrifon hefyd (neu ddatganiadau 
ariannol), gydag adroddiad archwilio annibynnol.

•  Rhaid i gwmnïau cyfyngedig drwy warant gyflwyno adroddiad 
ymddiriedolwyr blynyddol, yn cynnwys cyfrifon, a ffurflen 
flynyddol i’r Cofrestrydd Cwmnïau yn ogystal â’r Comisiwn 
Elusennau.

•  Gellid defnyddio adroddiadau blynyddol, neu fersiynau 
diwygiedig ohonynt, i gyfleu gweithgareddau’r mudiad, 
ac incwm a gwariant i roddwyr, y cyhoedd, y staff a’r 
gwirfoddolwyr.

•  Bydd llawer o gyllidwyr yn nodi’r ffordd y bydd yn rhaid i 
fudiadau gwirfoddol gyflwyno adroddiad am sut y defnyddiwyd 
eu grantiau.
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•  Mae mudiadau gwirfoddol yn atebol yn foesol, os nad yn 
gyfreithiol, i’w buddiolwyr; mae’n sicr yn arfer da lle bynnag y 
bo’n bosibl i ymgynghori â chleientiaid a defnyddwyr ynghylch 
y gwasanaethau presennol a gwasanaethau arfaethedig, a’u 
cynnwys mewn gweithgareddau cynllunio - mewn llawer 
o achosion gall peidio ag ymgynghori â defnyddwyr beri i 
berthynas chwalu neu i wasanaeth y mudiad ddod i ben.

Rhestr wirio
  A ydych yn monitro’n rheolaidd y ffordd y mae’ch 

mudiad gwirfoddol yn gweithredu ac yn cyflawni ei 
amcanion?

  A oes angen i chi adolygu’r targedau/dangosyddion yr 
ydych yn eu monitro?

  A oes angen i chi adolygu’r ffordd y cyflwynir 
gwybodaeth i’r bwrdd? 

  A yw eich bwrdd yn cydymffurfio â’r rheoliadau o 
ran bod yn atebol i’r Comisiwn Elusennau a/neu’r 
Cofrestrydd Cwmnïau?

  A oes angen i’ch bwrdd adolygu sut yr ydych yn atebol i 
roddwyr, cyllidwyr, staff a gwirfoddolwyr?

  A oes angen i’ch bwrdd adolygu atebolrwydd y staff a’r 
gwirfoddolwyr?

Rhagor o wybodaeth
•� Gwasanaethau Gwerthuso Elusennau yw’r prif gorff sy’n 

darparu cymorth a chyngor ar systemau ansawdd a gwerthuso 
yn y sector gwirfoddol yn y DU. Mae First Steps in Monitoring and 
Evaluation yn un o nifer o daflenni gwybodaeth sydd ar gael i’w 
lawrlwytho am ddim o wefan y CES www.ces-vol.org.uk;

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
2.6 Monitro a gwerthuso.

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1110
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1.6 Gwerthuso gwaith eich 
mudiad gwirfoddol 

Un broblem fawr gyda gwerthuso yw y gall fod 
yn rhy hwyr i wneud hynny pan fyddwch yn 
penderfynu bod ei angen arnoch. Efallai y byddwch 
yn gresynu nad ydych wedi cynnal gwerthusiad 
i ddangos yr effaith wych yr ydych wedi’i chael o 
ganlyniad i’ch prosiect diweddaraf. Ond, hyd yn 
oed os byddwch wedi cofnodi’r holl wybodaeth i 
ddangos bod eich menter wedi gweithio’n dda dros 
y 12 mis diwethaf, mae’n debygol na fydd gennych 
unrhyw ffordd o ddangos sut yr oedd pethau cyn i 
chi ddechrau ar y gwaith.

Problem fawr arall gyda gwerthuso yw ei fod yn swnio’n orchwyl 
amhosibl pan fydd rhywun yn disgrifio’r hyn y mae’n ei olygu. 
Sut y gallwch ddod o hyd i amser i wneud yr holl waith cynllunio 
a chadw cofnodion? Yn wir, efallai eich bod eisoes yn cofnodi’r 
rhan fwyaf o’r wybodaeth berthnasol. Yr hyn sydd ei angen 
arnoch mewn gwirionedd yw ymrwymiad i werthuso ar yr adeg y 
byddwch yn paratoi eich ceisiadau am grant. 

Os byddwch yn cofnodi’n llawn yr angen am eich prosiect ac yn 
gosod eich targedau’n glir ac yn gywir ar y cam hwn (sy’n arfer da 
o ran codi arian wedi’r cyfan), dylai cofnodi eich cynnydd ddisgyn 
i’w le yn naturiol pan fyddwch yn dechrau gwario’r grant. Ac os 
bydd y gwaith yn dal i ymddangos yn feichus, cwtogwch arno 
i gyfateb â’ch capasiti - cewch ganlyniadau gwell drwy wneud 
hanner y gwaith na thrwy wneud yr holl waith yn ddifater.

Faint o werth ydyw?
Beth yw gwerthuso? Y broses o edrych ar y wybodaeth a 
gasglwyd yn ystod y gwaith monitro a ffurfio barn ar ansawdd 
gwaith y mudiad, y cynnydd a wnaethpwyd a’r cyflawniadau 
yw gwerthuso. Mae’r broses werthuso yn gofyn am rywfaint o 
brofiad a gwybodaeth am y maes y gwneir y gwaith ynddo. Caiff 
gwerthuso ei wneud yn erbyn nodau penodol.

Gwerth gwerthuso Mae gwerthuso’n ffordd effeithiol o asesu 
effaith, cost-effeithiolrwydd ac ansawdd gwaith eich mudiad. 
Mae’n rhan o gylch cynllunio, monitro a gwerthuso eich gwaith 
a ddylai fwydo’n ôl i’r mudiad a bod yn sail i newidiadau yn y 
dyfodol. Mae gwerthuso’n bwysig oherwydd mae’n:

•  dangos p’un a ydych wedi defnyddio eich amser a’ch arian yn 
effeithiol

• nodi eich cryfderau a’ch gwendidau
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•  gwirio eich cynnydd ac yn eich galluogi i ailasesu i ba gyfeiriad 
yr ydych y mynd

•  caniatáu i chi wirio p’un a yw’r hyn yr ydych yn ei wneud yn 
parhau i gyfateb â’r hyn y mae pobl leol ei eisiau a’i angen

•  caniatáu i chi wirio p’un a yw eich gwaith o fudd i’r bobl sydd ei 
angen fwyaf

•  eich galluogi i gynnwys eich defnyddwyr a’ch cleientiaid yn fwy 
yn eich gwaith

• rhoi sail dros gynllunio ar gyfer y dyfodol

•  gwneud i chi gwestiynu p’un a ydych yn cyflawni eich nodau 
a’ch amcanion ac yn gweithio o fewn fframwaith polisi’r mudiad

Y cylch gwerthuso Mae mwy nag un ffordd o werthuso gwaith 
eich mudiad, ond mae nifer o gamau sylfaenol a ddylai fod yn 
rhan o unrhyw system:

• Penderfynwch pwy fydd yn gwneud y gwerthusiad

• cytunwch ar eich amcanion ar gyfer y gwerthusiad

• penderfynwch pa dystiolaeth sydd ei hangen arnoch

•  penderfynwch pa ddulliau a mesurau y byddwch yn eu 
defnyddio

•  penderfynwch ar linell sylfaen neu fan cychwyn y gallwch 
gymharu eich canlyniadau yn ei erbyn (mae hyn yn hollbwysig)

• casglwch wybodaeth sylfaenol

•  sefydlwch systemau i gasglu gwybodaeth yn rheolaidd fel mater 
o drefn a’i hadolygu’n rheolaidd

• cynlluniwch weithgareddau gwerthuso penodol

• dadansoddwch y wybodaeth

•  dywedwch wrth y bobl berthnasol beth yr ydych wedi’i 
ddarganfod

•  sicrhewch y gweithredir ar y canfyddiadau, a bod unrhyw 
newidiadau angenrheidiol yn cael eu gweithredu a’u rhoi ar 
waith o fewn y mudiad

•  cynlluniwch gam nesaf y gwerthusiad (a fydd yn cynnwys y 
newidiadau yr ydych wedi’u rhoi ar waith)
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Pwy ddylai gynnal y gwerthusiad 

Bydd penderfynu pwy fydd yn cynnal y gwerthusiad yn dibynnu’n 
rhannol ar eich adnoddau.

• Yr opsiynau:

– hunanwerthuso

– rhywun o’r tu allan

–  creu cylch gwerthuso – grŵp o brosiectau cysylltiedig neu 
fudiadau sy’n datblygu dulliau tebyg ac yn cefnogi ei gilydd, 
gyda hwylsuydd allanol o bosibl

–  cynnwys trigolion lleol a defnyddwyr gwasanaethau yn y 
gwaith o gynnal y gwerthusiad

– cyfuniad o’r dulliau uchod

•�Gall rhywun o’r tu allan:

– roi hygrededd i’r gwerthusiad

–  annog adborth gan bobl na fyddent o bosibl yn gwbl onest 
pe baent yn siarad yn uniongyrchol gyda chi

– bod yn fwy gwrthrychol

– cyflwyno gwybodaeth a sgiliau o’r tu allan

• Gall hunanwerthuso:

–  sicrhau bod gwerthoedd y mudiad yn cael eu hadlewyrchu yn 
y gwerthusiad

–  sicrhau bod gwybodaeth fewnol (ee am agweddau lleol) yn 
cael ei hystyried

– annog perchnogaeth ac ymrwymiad ymysg y rhai dan sylw

– helpu i sicrhau y gweithredir ar yr argymhellion

Cynllunio ar gyfer gwerthuso
Paratoi 

Wrth gynllunio a dylunio’r gwerthusiad mae’n bwysig:

•  caniatáu digon o amser - ee, i sicrhau bod y ffurflenni adrodd a’r 
holiaduron yn briodol ar gyfer y gwaith

•  bod yn glir ynghylch y nodau a’r amcanion – yn arbennig os oes 
amrywiaeth o bobl yn rhan o’r gwerthusiad a allai fod â barn 
wahanol ynglŷn â’i ddiben

•  cynnwys pob un o’r prif randdeiliaid – a sicrhau bod 
gwahaniaeth barn yn cael ei gydnabod hyd yn oed os nad oes 
modd dod i gytundeb
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Diffinio mathau o weithgaredd - ‘mewnbwn’ Bydd 
angen gwahanol wybodaeth arnoch er mwyn mesur pob 
maes o’ch gwaith. Felly y cam cyntaf yw penderfynu pa 
feysydd gweithgaredd y byddwch yn eu gwerthuso ar wahân. 
Er enghraifft, efallai y byddai angen i ganolfan gymunedol 
amlbwrpas gofnodi gwybodaeth am ei neuadd chwaraeon, 
ei phrosiect hyfforddiant cyfrifiadurol a’i gwaith datblygu 
cymunedol. Gan ymddiheuro i’r rhai sy’n gwaredu o weld y 
jargon, ‘mewnbwn’ yw’r hyn yr ydych yn ei roi i mewn i’r broses: 
eich gweithgareddau, eich cyfleusterau a’ch adnoddau, gan 
gynnwys amser y staff a’r gwirfoddolwyr.

Diffinio amcanion - ‘allbwn’ Nesaf, mae angen i chi 
benderfynu pa ‘allbwn’ yr ydych yn ei ddisgwyl gan bob 
mewnbwn (allbwn yw’r gweithgareddau a gynhyrchir yn sgil 
y mewnbwn, fel nifer y bobl sy’n defnyddio’r cyfleusterau, 
gweithgareddau newydd, cymwysterau a enillwyd).

Diffinio’r nodau - ‘deilliannau’ Canlyniadau’r gweithgareddau 
yw deilliannau, sydd weithiau’n cymryd amser i ddod i’r amlwg. 
Yn enghraifft y ganolfan gymunedol isod, gallai’r amcanion 
mwy sylfaenol hyn gynnwys cynyddu hyder defnyddwyr, lleihau 
cyfraddau troseddau yn lleol, gwella iechyd unigolion, a mwy o 
gyfoeth i unigolion a mudiadau cymunedol.

Penderfynu pa fesurau i’w defnyddio Ar ôl penderfynu pa 
‘allbynnau’ a ‘deilliannau’ yr ydych yn eu disgwyl, mae angen 
ffyrdd o’u mesur. Ond peidiwch â cheisio mesur popeth - efallai y 
bydd yn rhy anodd mesur rhai nodweddion (ee, gwelliannau yng 
nghyfoeth trigolion lleol) a gall fod yn rhy lafurus casglu, cofnodi 
neu ddadansoddi peth o’r wybodaeth.

Enghraifft: Amcanion ar gyfer Gwerthusiad o Ganolfan 
Gymunedol Ystâd Aberunrhywle sy’n dangos y mesurau y gallwch 
ddisgwyl yn rhesymol eu defnyddio:

•  cofnodion rhifol o’ch gwaith y dylech eu cadw fel mater o drefn 
- nifer y defnyddwyr neu’r cleientiaid ar gyfer pob gweithgaredd, 
ymholiadau gan y cyhoedd, gwirfoddolwyr a hyfforddeion, ac ati

•� sylwadau: nid oes fawr o ddefnydd i wybodaeth anecdotaidd 
ar ei phen ei hun, ond dylech gadw cofnod neu ddyddiadur o 
holl ganlyniadau cadarnhaol eich gwaith wrth iddynt ddigwydd 
(ee, yr unigolyn di-waith a gafodd swydd oherwydd eu gwaith 
gwirfoddol)

•  cofnodion boddhad defnyddwyr: mae angen i chi roi cyfle 
i’ch defnyddwyr gofnodi eu barn am y gwasanaethau yr 
ydych yn eu darparu a hynny’n rheolaidd (dylai’r ffaith bod 
angen y wybodaeth hon arnoch ar gyfer eich gwerthusiad 
eich argyhoeddi y dylech sicrhau bod eich system adborth yn 
gweithio)
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•  holiaduron: ar gyfer pethau nad ydych yn eu mesur ar hyn o 
bryd efallai y bydd angen i chi gynnal arolygon syml i ganfod 
barn y cyhoedd, aelodau, defnyddwyr newydd ac ati; ceisiwch 
gasglu gwybodaeth y gellir ei meintioli (ee, ‘rhowch sgôr rhwng 
1 a 5...’ yn hytrach na “a oedd hyn yn dda?”)

•  cyfweliadau cynrychioliadol: gall cyfweld â sampl o bobl fod yr 
un mor ddefnyddiol ag arolwg mawr

•  gwybodaeth leol arall: mae cyrff cyhoeddus a gwirfoddol yn 
cadw llawer o wybodaeth ystadegol a allai adlewyrchu’r gwaith 
yr ydych yn ei wneud (ffigurau’r heddlu ar gyfer ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn eich ardal, ymholiadau am broblemau’n 
ymwneud â dyled i’r ganolfan Cyngor ar Bopeth, y nifer sy’n 
hawlio budd-daliadau diweithdra ac ati); gall defnyddio’r 
ffigurau hyn lle maent yn berthnasol fod yn ddefnyddiol iawn 
oherwydd mae gan ffynonellau annibynnol elfen ychwanegol o 
hygrededd

Pennu’r llinell sylfaen Ni fydd unrhyw wybodaeth am eich 
gwaith yn dweud wrthych am y gwelliannau oni allwch ddangos 
sut oedd y sefyllfa cyn i chi ddechrau mesur.

Weithiau mae’r ystadegau ‘llinell sylfaen’ hyn eisoes ar gael, 
ond weithiau gall fod yn amhrisiadwy cynnal eich arolwg eich 
hun (ymgynghoriad cymunedol yn achos canolfan gymunedol, 
er enghraifft) o’r cychwyn. Ymysg y ffynonellau gwybodaeth 
defnyddiol ar gyfer llinell sylfaen mae:

• ceisiadau gwreiddiol am grant

•  adroddiadau ymchwil ac ystadegau ar yr ardal, ee, gan yr 
awdurdod lleol neu’r asiantaeth hyfforddi

• cofnodion blaenorol o’ch gwaith

• datganiadau o’ch nodau a’ch amcanion

• sylw yn y wasg sy’n berthnasol i’ch mudiad

Ceisiwch gyfateb eich dulliau mesur (a’r ffordd yr ydych yn casglu 
ac yn cofnodi gwybodaeth) â’r wybodaeth llinell sylfaen hon.

Mesur a dehongli
Cadw cofnodion Y brif her yw sicrhau bod eich staff a’ch 
gwirfoddolwyr yn deall diben cadw cofnodion a’u bod yn cynnal y 
broses drwy gydol y cylch gwerthuso (efallai dros gyfnod o 12 mis).

Adroddiadau interim Defnyddiwch y wybodaeth wrth i chi 
wneud cynnydd a’i bwydo i adroddiadau rheolaidd i fwrdd yr 
ymddiriedolwyr bob ychydig fisoedd, a byddwch yn barod i 
weithredu ar y wybodaeth a gwella eich gwasanaethau neu eich 
trefniadau cadw cofnodion os bydd angen.
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Ceisiwch ddeall eich methiannau Bydd angen i chi ddeall 
beth aeth o’i le os byddwch yn methu â chyrraedd eich targedau 
er mwyn i chi allu unioni pethau. Peidiwch ag ofni bod yn 
hunanfeirniadol. Bydd angen i chi benderfynu:

• a ydych wedi crwydro oddi wrth eich amcanion gwreiddiol

•  a yw’r amgylchedd wedi newid (ac efallai y bydd angen dull 
gwahanol arnoch)

• a wnaethoch chi ganiatáu digon o amser neu adnoddau

• a oedd rhwystrau nad oedd modd eu rhag-weld

• a oedd eich dulliau gwerthuso yn amhriodol

•  a oedd eich perfformiad neu’ch gwaith gweinyddol yn wael 
(ceisiwch ddarganfod pam)

• a ydych heb wneud yr hyn y dywedoch y byddech yn ei wneud

Adborth Efallai mai prin fydd effaith yr ymarfer gwerthuso ac na 
fyddwch yn cael llawer o glod amdano os na fydd neb yn gwybod 
amdano. Ystyriwch y canlynol:

•  cynhyrchu argymhellion manwl i weithredu arnynt sy’n cael eu 
trafod a’u rhoi ar waith gan y bwrdd (hanfodol)

•  cyhoeddi canlyniadau yn eich adroddiad blynyddol (hanfodol 
fwy na thebyg)

•  cynnal digwyddiad adborth i’r rhai â diddordeb, yn cynnwys 
defnyddwyr

• rhoi cyhoeddusrwydd i’r canlyniadau cadarnhaol yn y wasg

Egwyddorion sylfaenol gwerthuso
Nid yw gwerthuso yn wyddor fanwl, felly peidiwch â chael eich 
siomi gan y cyfaddawdu a’r torri corneli sy’n rhan annatod o’r 
broses. Mae cwblhau ymarfer gwerthuso yn llwyddiannus dros 
gyfnod o, dyweder, 12 mis yn gyflawniad aruthrol ynddo’i hun. 
Ond gallwch wneud bywyd yn haws i’ch mudiad os bydd y 
gwerthusiad:

•  wedi’i gynllunio’n systemataidd - hy, . yn fwriadol yn hytrach 
nag ‘ad hoc’

•  yn wiriadwy - hy, bod y wybodaeth yr ydych yn ei chynhyrchu’n 
swnio’n gredadwy i’r bobl sy’n ei darllen

•  yn effeithlon – gwnewch y gwaith sydd angen ei wneud yn 
unig; peidiwch â gwastraffu amser pobl

•  gallu cynnwys pobl a chanddynt ddiddordeb yn y canlyniadau 
- felly mae angen proses arnoch y gall eich aelodau, eich 
defnyddwyr a’r holl ymddiriedolwyr uniaethu â hi yn hytrach na 
rhywbeth proffesiynol crand
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•  yn berthnasol - defnyddiwch y mesurau sy’n dweud wrthych 
beth yr ydych am ei wybod

•  yn gynhyrchiol - gwnewch yn siŵr ei fod yn arwain at 
ganlyniadau, ac nad yw’n cael ei wneud er ei fwyn ei hun

•  yn ysgogol – os na fydd yn hwyliog ac yn cynnwys ac yn ysgogi 
pobl mae perygl na fydd yn ennyn diddordeb neb

Archwiliadau cymdeithasol a chyfrifyddu 
cymdeithasol
Beth yw archwiliad cymdeithasol? Dull o werthuso 
perfformiad mudiadau yw archwiliad cymdeithasol (neu 
‘gyfrifyddu cymdeithasol’, sef enw arall am yr un peth). Yn 
ymarferol mae ganddo nifer o nodweddion tebyg i’r hyn a 
ddisgrifir uchod - o ran yr hyn a fesurir a sut y’i mesurir. Ond ei 
brif ddiben yw darparu tystiolaeth o lwyddiant i’r byd y tu allan yn 
hytrach na goleuo’r rhai sy’n cynnal y gwerthusiad. (Defnyddir y 
term hefyd i olygu arolwg sy’n anelu at nodi adnoddau ffisegol a 
dynol cymuned. Dylid galw’r rheini yn ‘archwiliadau cymunedol’ i 
osgoi dryswch.)

A yw archwiliadau cymdeithasol yn gweithio? Mae’r syniad 
o archwiliadau cymdeithasol wedi bodoli ers nifer o flynyddoedd. 
Daeth yn wreiddiol o’r sector preifat ac fe’i defnyddiwyd gan 
gwmnïau mawr fel The Body Shop a Shell a oedd am bwysleisio 
eu heffaith gymdeithasol ffafriol er mwyn cael mantais 

gystadleuol. Yn y sector gwirfoddol fe’i defnyddiwyd yn aml fel 
dull o ddangos i gyllidwyr a gwleidyddion bod elw a swyddi yn 
fesurau amherthnasol o effaith fuddiol mentrau cymdeithasol.

Bellach mae diddordeb mewn gwerthuso’r ‘llinell isaf driphlyg’ - 
perfformiad ariannol, cymdeithasol ac amgylcheddol, am resymau 
tebyg iawn.

Ond mewn gwirionedd, nid yw archwiliadau cymdeithasol wedi 
cael llawer o effaith. Mae hyn yn rhannol oherwydd cymhlethdod 
llawer o’r pecynnau cymorth a ddatblygwyd i fesur gwaith 
mudiadau’r sector gwirfoddol, a chost uchel (naill ai o ran amser 
staff neu gyflogi ymgynghorwyr allanol drud) gweithredu 
systemau ar gyfer cofnodi a gwerthuso gwybodaeth.

Eto, mae archwiliadau cymdeithasol yn dal i gynnig y potensial ar 
gyfer ystod eang o fuddiannau, ac yn arbennig i alluogi mudiadau 
i ddarparu:

•  tystiolaeth gadarn i amheuwyr o’r tu allan bod mentrau 
adfywio, mentrau cymdeithasol a phrosiectau amgylcheddol a 
chymdeithasol arloesol o bob math yn cael effaith gadarnhaol

•  mesurau gwrthrychol ynghylch i ba raddau y mae mudiadau’n 
cyflawni eu hamcanion elusennol

•� y deunydd crai sy’n galluogi darparwyr gwasanaethau i wella eu 
systemau rheoli ansawdd 
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Os penderfynwch gynnal archwiliad Ni ddylai mudiadau 
anwybyddu posibiliadau archwiliadau cymdeithasol. Y neges 
bwysicaf i unrhyw un sy’n penderfynu mentro yw cadw’r broses 
yn syml ac yn hawdd ei thrin. Byddwch yn gwneud mwy o waith 
nag y gallwch ei gyflawni yn reddfol ac yn awtomatig - mae pawb 
yn gwneud hynny. Felly:

• gosodwch dargedau cymedrol

•  edrychwch ar y modelau presennol o brosesau archwilio 
cymdeithasol a’u haneru oni fyddwch yn gwbl sicr eich bod yn 
meddu ar ddigon o adnoddau

•  chwiliwch am raglenni hyfforddi archwiliadau cymdeithasol er 
mwyn eich rhoi ar y trywydd cywir, a gweld a allwch ddenu 
cyllid i dalu am amser y staff

•  ewch ati i werthuso ychydig o agweddau penodol ar eich 
mudiad, nid y mudiad cyfan

•  peidiwch â rhoi cynnig arni oni bai bod gennych rywun â’r 
amser a’r egni i’w gwblhau – ar ei orau, dim ond profiad dysgu 
yw hanner archwiliad

Rydym wedi bod yn aros am flynyddoedd i fodelau symlach, 
mwy hygyrch gael eu datblygu - y gall mudiadau eu defnyddio’n 
hyderus heb lawer o gost - ac i’r rhai sy’n rhoi grantiau i ddangos 
mwy o barodrwydd i ariannu’r math hwn o werthusiad. Efallai y 
bydd yn rhaid i ni barhau i fod yn amyneddgar.

Rhestr wirio
  A ydych yn gwerthuso gwaith eich mudiad yn 

rheolaidd?

 A oes gennych system werthuso effeithiol?

 A oes angen cyngor ar werthuso arnoch?

Rhagor o wybodaeth
•  Yn ddiweddar mae’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yng 

Nghymru wedi dechrau mabwysiadu dull gwerthuso a elwir yn 
‘Asesiad yn Seiliedig ar Ganlyniadau ™’ (RBA). Dylai gweithwyr 
Cymunedau yn Gyntaf allu rhoi cyngor ar hyn i fudiadau 
cymunedol yn y meysydd lle mae’r rhaglen yn gweithredu.

•  Gwasanaethau Gwerthuso Elusennau, amrywiol daflenni i’w 
lawrlwytho o www.ces-vol.org.uk;

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
2.6 Monitro a gwerthuso.

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1110
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Maes 
gweithgaredd

Cyfleuster 
/ adnodd 
(‘mewnbwn’)

Gweithgareddau a grëwyd 
(‘allbwn’)

Y canlyniadau disgwyliedig 
(‘canlyniadau’)

Sut y cânt eu mesur Mis 
targed

Neuadd 
chwaraeon

Offer chwaraeon 
newydd

Tîm pêl-fasged newydd i blant;

Cystadleuaeth pum bob ochr;

cynnydd yn nifer y defnyddwyr

Mwy o hyder ymysg plant yr 
ystâd, 

lleihad mewn fandaliaeth/ 
troseddau, 

gwella ffitrwydd

Cofnod arsylwi o’r 
niferoedd; 

sylwadau defnyddwyr;

ffurflenni adborth; 

adroddiadau’r heddlu

12

Hyfforddiant 
cyfrifiadurol

Trefnu ystafell 
gyfrifiadurol

Cwrs i ddechreuwyr i rieni 
sengl; 

cwrs prosesu geiriau; 

hyfforddiant anffurfiol i 
wirfoddolwyr

Mwy o hyder, 

camu ymlaen i hyfforddiant 
arall; 

cyfleoedd cyflogaeth

Cofnodi nifer yr 
hyfforddeion/ 
gwirfoddolwyr/ 
cymwysterau ac ati;

arsylwadau;

holiadur hyfforddeion

12

Cymorth 
datblygu 
cymunedol

Gweithiwr 
datblygu 
cymunedol

Cyngor i 10 o grwpiau lleol i 
sefydlu dau brosiect menter 
gymunedol newydd;

Gwasanaethau rhwydweithiau 
o grwpiau cymunedol

Gwella sgiliau; 

y gymuned yn cymryd rhan 
mewn gwaith adsefydlu; 

prosiectau cymunedol 
cynaliadwy;

gwelliannau amgylcheddol

Arsylwadau;

Cofnodion o incwm 
ychwanegol, nifer y 
grwpiau, prosiectau; 
cynhadledd rhwydweithio;

Adborth; lleihad mewn 
diweithdra

12

Enghreifftiau o Amcanion i’w Gwerthuso ar gyfer Canolfan Gymunedol Ystâd Aberunrhywle
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Rhan 2: Rheoli gwaith y mudiad
2.1. Pwy sy’n rheoli?

Mewn mudiadau gwirfoddol bach a chanolig 
mae siawns dda mai’r buddsoddiad ariannol 
mwyaf bob blwyddyn yw cyflogi’r prif swyddog 
gweithredol. Byddai rhywun yn dychmygu y 
byddai’r ymddiriedolwyr am ofalu am eu hadnodd 
mwyaf gwerthfawr. Yn ymarferol mae rhai’n 
ymddwyn fel pe bai’r prif swyddog gweithredol yn 
gar cwmni y gellir ei drin fel y mynnont a’i newid 
am fodel arall os na fydd yn perfformio yn unol â’u 
disgwyliadau. Dim ond ar ôl iddynt ei yrru i mewn i 
wal frics y maent yn darganfod bod ganddynt fodel 
di-fudd, neu y bydd angen iddynt wario ffortiwn yn 
ei uwchraddio. Y rheswm pam mae grwpiau’n aml 
yn cael eu hunain yn y sefyllfa gostus hon yw eu 
dymuniad i reoli, y ffaith eu bod yn ofni newid neu 
ddiffyg rhagwelediad.

Trychinebau rheoli sy’n sicr o ddigwydd
Diffyg profiad Yn aml iawn ni all mudiadau bach fforddio cyflogi 
prif swyddog gweithredol neu reolwr neu nid oes angen iddynt 
wneud hynny. Nid oes dewis ganddynt ynghylch pwy sy’n rheoli 
- rhaid iddynt wneud hynny eu hunain, gyda’i gilydd, p’un a oes 
ganddynt brofiad rheoli blaenorol neu’r amser a’r gallu i wneud y 
gwaith yn dda ai peidio.

Staff sy’n rheoli ymddiriedolwyr Mae’r mudiadau gwirfoddol 
mwyaf yn talu prif swyddog gweithredol, rheolwyr adrannau 
ac arbenigwyr llawn amser mewn meysydd pwysig fel cyllid 
a phersonél. Yn eu hachos hwy, efallai bod perygl y bydd y 
staff yn rheoli’r ymddiriedolwyr, a fydd wedyn yn colli’r gallu i 
sicrhau trefniadau llywodraethu priodol - hy, pennu polisïau, rhoi 
cyfarwyddyd ac arweinyddiaeth, a monitro perfformiad. Fel arfer 
nid yw hon yn broblem fawr, ar yr amod bod yr ymddiriedolwyr 
wedi cyflogi pobl o’r calibr cywir ar gyfer y swydd, a bod 
systemau rheoli mewnol yn gweithio’n effeithiol.
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Yr awtocratiaeth ddiniwed (fel arfer) Gall yr un bwlch 
llywodraethu fod yn fwy difrifol mewn grwpiau gwirfoddol bach 
a chanolig. Gall byrddau gwan sy’n ildio’u hawdurdod i Brif 
Swyddogion Gweithredol cryf sy’n mynnu bod yn geffyl blaen 
greu sefyllfa lle mae un unigolyn yn cael rheolaeth cyfan gwbl 
dros waith y mudiad, gyda’r bwrdd yn rhoi sêl ei fendith i’r cyfan 
a dim mwy.

Sut i gael y gwaethaf o reolwr Weithiau mae ofn ac amheuaeth 
peryglon o’r fath yn cyfrannu at y bedwaredd ffynhonnell 
camreoli mewn mudiadau elusennol (a’r un fwyaf cyffredin 
a chostus) - bwrdd nad yw’n rhoi rhyddid i’w Brif Swyddog 
Gweithredol reoli. Yn wir, fel arfer camddealltwriaeth syml o 
swyddogaeth yr ymddiriedolwyr ac o bosibl ormod o frwdfrydedd 
sy’n achosi’r problemau. Dyma sefyllfa y gellir ei rhag-weld:

•  caiff prif swyddog gweithredol brwdfrydig a thalentog ei 
recriwtio ar sail swydd ddisgrifiad sy’n diffinio swyddogaeth 
reoli’n glir

•  mae’r berthynas waith rhwng y bwrdd a’r prif swyddog 
gweithredol, yn cynnwys y trefniadau adrodd a monitro, yn 
annelwig

•  mae’r ymddiriedolwyr yn teimlo’n anniddig ynghylch ildio 
rheolaeth dros y mudiad - yn hytrach na gosod targedau, 

maent yn rhoi cyfarwyddiadau uniongyrchol i’r prif swyddog 
gweithredol

•  mae’r prif swyddog gweithredol naill ai’n rhoi stamp ei 
awdurdod ar bethau neu’n cymryd cam yn ôl er mwyn rhoi 
mwy o le i’r ymddiriedolwyr

•  mae ambell ymddiriedolwr yn ymateb i hyn drwy feddwl 
eu bod wedi penodi’r person anghywir, ac, yn yr achosion 
gwaethaf, yn credu mai’r ffordd o sicrhau bod pethau’n cael 
eu gwneud yw drwy roi cyfarwyddiadau uniongyrchol i’r staff 
eraill

•  mae’r prif swyddog gweithredol yn teimlo ei fod yn cael ei 
danseilio ac nad yw’n cael ei werthfawrogi ac yn ildio i’r bwrdd 
er mwyn osgoi gwrthdaro

•  mae’r ymddiriedolwyr amheugar hefyd yn argyhoeddedig bod 
ganddynt reolwr â diffyg ymrwymiad

•  mae’r prif swyddog gweithredol wedi dadrithio ac yn 
ymgyfarwyddo â swydd anfoddhaus ac anghynhyrchiol fel 
gweinyddwr sy’n cael gormod o dâl gan ymateb i fympwyon yr 
ymddiriedolwyr, neu mae’n ymddiswyddo

Pa bynnag ffordd, mae’r mudiad wedi colli rheolwr da heb 
sylweddoli hynny.
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Egluro’r swyddogaethau rheoli
Cyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr Yr ymddiriedolwyr 
cyfeiliornus yn y sefyllfa uchod ac nid y prif swyddog gweithredol 
truenus sy’n euog o fod yn rheolwyr gwael, oherwydd eu 
cyfrifoldeb a’u dyletswydd hwy yw llywodraethu’r mudiad 
gwirfoddol yn iawn, nid ei reoli o reidrwydd. Eu swyddogaeth yw 
sefydlu a goruchwylio systemau sy’n galluogi i’r mudiad gael ei 
reoli’n effeithiol.

System reoli gytbwys Argymhellir bod pob mudiad 
gwirfoddol sy’n cyflogi uwch aelod o staff mewn swydd reoli 
yn mabwysiadu’r trefniadau cytbwys canlynol. Mae’r trefniadau 
adrodd a monitro yn ganolog i’r system, ond bydd y math o 
wybodaeth a’r manylion yn amrywio o un mudiad i’r llall. Y prif 
elfennau yw:

•  llunio swydd ddisgrifiad clir a phenodol, a sicrhau bod hyn a 
swyddogaethau’r bwrdd a’r prif swyddog gweithredol yn cael 
eu trafod yn fanwl mewn cyfarfod pan fydd pob cyfarwyddwr 
yn bresennol

• sefydlu trefniadau rheoli llinell clir

• sefydlu system adrodd sy’n gwneud y swyddogaethau’n glir

•  diffinio pryd y gall y Cadeirydd a’r prif swyddog gweithredol 
wneud penderfyniadau eu hunain

• cytuno ar sut y gwneir penderfyniadau polisi

• cytuno ar sut y pennir targedau

•  penderfynu ar gynnwys ac adroddiadau rheoli a pha mor 
rheolaidd y dylid eu cynhyrchu

•  cytuno mai swyddogaeth yr ymddiriedolwyr yw goruchwylio, 
cefnogi a rhoi adborth i’r prif swyddog gweithredol

•  anelu at berthynas yn seiliedig ar ymddiriedaeth ar y ddwy ochr 
a phartneriaeth

Dechrau drwy gytuno ar y rheolau Rhaid i fwrdd cyfan yr 
ymddiriedolwyr drafod swyddogaeth y prif swyddog gweithredol, 
a’r berthynas rhwng y bwrdd a’r prif swyddog gweithredol, yn 
fanwl cyn i’r broses benodi ddechrau; trafod gwahaniaeth barn ac 
anelu at gonsensws.

Sicrhau bod y swydd ddisgrifiad yn gywir Rhaid i 
swydd ddisgrifiad y prif swyddog gweithredol fod yn glir, yn 
gyraeddadwy a chwmpasu beth yr ydych am iddo ddigwydd. 
Rhaid iddo fod yn realistig – fel arall byddwch yn rhoi eich prif 
swyddog gweithredol ar lwybr tuag at fethiant.

Sefydlu trefniadau rheoli llinell Sicrhewch fod y prif swyddog 
gweithredol yn atebol i’r Cadeirydd (neu ymddiriedolwr arall) a 
neb arall. Mynnwch na ddylai unrhyw un arall roi cyfarwyddiadau 
i’r prif swyddog gweithredol a bygythiwch gondemnio 
ymddiriedolwr sy’n ceisio rhoi cyfarwyddiadau i aelodau eraill o 
staff of staff am byth.
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Rhoi awdurdod i’r Cadeirydd weithredu Caniatewch i’r 
Cadeirydd gael pwerau dirprwyedig gan y bwrdd i weithredu 
(ac awdurdodi’r prif swyddog gweithredol i weithredu) rhwng 
cyfarfodydd; ond rhowch gamau diogelu ar waith, ee:

•  haid i’r bwrdd gael ei hysbysu am y camau gweithredu y mae’r 
Cadeirydd yn eu cymryd ar y cyfle cyntaf

•  ceisiwch gyfyngu faint o benderfyniadau polisi a gwario y gall y 
Cadeirydd eu gwneud

Cadarnhau swyddogaeth llunio polisïau’r bwrdd Ni ellir 
caniatáu i ddim herio cyfrifoldeb ac awdurdod yr ymddiriedolwyr 
i benderfynu ar bolisïau, er y gall eraill roi cyngor iddynt o ran 
cynnwys y polisïau.

Egluro’r broses o ddatblygu polisïau Nodwch yn glir y 
disgwylir i’r prif swyddog gweithredol gyfrannu at y broses o lunio 
polisïau, lle y bo’n briodol, drwy gyflwyno cynigion polisi manwl 
yn ysgrifenedig i’r bwrdd eu hystyried.

Nodi sut y pennir targedau Ewch ati i sefydlu system adrodd a 
monitro reolaidd sy’n dangos sut y caiff targedau rheoli eu gosod:

•  dylai’r system ganiatáu i’r prif swyddog gweithredol ddefnyddio 
ei wybodaeth am y mudiad a’i anghenion rheoli er mwyn 
argymell targedau

•  dylai bwysleisio cyfrifoldeb yr ymddiriedolwyr i archwilio, 
cadarnhau neu ddiwygio’r targedau hyn 

Rhoi awdurdod i’r prif swyddog gweithredol weithredu 
Pan fydd y prif swyddog gweithredol yn gwybod pa bolisïau y 
bwriedir eu rhoi ar waith, pa dargedau y mae’n rhaid eu cyflawni, 
rhaid iddo gael y rhyddid i wneud hynny; mae hyn yn golygu na 
ddylai’r ymddiriedolwyr ymyrryd â’r ffordd y mae’r mudiad yn 
cael ei reoli o ddydd i ddydd.

Cytuno ar gynnwys adroddiadau misol Bydd y prif swyddog 
gweithredol yn cynhyrchu adroddiadau rheoli misol i roi gwybod 
i’r ymddiriedolwyr am:

• y camau a gymerwyd ers yr adroddiad diwethaf

•  p’un a gyflawnwyd y targedau blaenorol ai peidio (a’r rhesymau 
dros hynny)

•� unrhyw wybodaeth arall y gall yr ymddiriedolwyr yn rhesymol 
ddisgwyl cael gwybod amdani yn rhinwedd eu swydd o sicrhau 
lles y mudiad - mae hyn yn golygu y dylai’r prif swyddog 
gweithredol adrodd am broblemau a sut yr ymdrinnir â hwy, 
hyd yn oed pan na ddisgwylir i’r bwrdd gymryd camau

•  materion lle y mae angen i ymddiriedolwyr wneud 
penderfyniadau polisi (o bosibl gydag awgrymiadau neu 
syniadau am opsiynau)
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Helpu’r ymddiriedolwyr i wneud eu gwaith Mae’n hanfodol 
bod pob adroddiad yn cael ei gyflwyno’n ysgrifenedig ac yn cael ei 
gylchredeg cyn cyfarfodydd; gall hefyd fod yn ddefnyddiol cytuno 
ar wahaniaeth rhwng rhannau o’r adroddiad sydd ‘er gwybodaeth’ 
(hy, nid i’w trafod) a rhannau y disgwylir i ymddiriedolwyr graffu 
arnynt fel rhan o’u gwaith monitro.

Gwneud y gwaith monitro yn gywir Mae angen i 
ymddiriedolwyr fod yn ofalus iawn ynghylch sut y maent yn ymateb 
i adroddiadau rheoli:

•  rhaid i chi wneud penderfyniadau pan fydd y prif swyddog 
gweithredol yn gofyn i chi wneud hynny (neu gyfeirio materion i 
is-bwyllgorau neu rannau eraill o’r mudiad)

•  ni allwch drafod popeth, felly derbyniwch yr adrannau ‘er 
gwybodaeth’ fel y maent, a dim ond eu cwestiynu er eglurder

•  canolbwyntiwch ar y wybodaeth a ddarperir at ddibenion 
monitro - adroddiadau ar gynnydd, a chymariaethau o 
berfformiad yn erbyn targedau

•  os oes problemau efallai y bydd angen i chi ddarparu canllawiau 
a chyngor adeiladol, ond byddwch yn ofalus iawn ynghylch 
gwneud penderfyniadau byrbwyll ar bolisi i ymdrin ag 
anawsterau - gall ymatebion sydyn ac annoeth wneud pethau’n 
waeth a niweidio eich perthynas gyda’ch rheolwr

•  rhaid i chi sicrhau eich bod ar dir cadarn iawn cyn mynnu bod 
eich awgrymiadau’n cael eu dilyn yn groes i gyngor cryf gan 
eich prif swyddog gweithredol; os oes amheuaeth, chwiliwch 
am ffordd well o asesu’r mater, fel ei gyfeirio at is-bwyllgor (fel 
arall gallech fod mewn perygl o fychanu eich prif swyddog 
gweithredol heb reswm da)

Efallai y bydd Ymddiriedolwyr am awgrymu ffyrdd y gallai’r 
adroddiadau hyn fod yn fwy defnyddiol - y strwythur a’r cynnwys, 
a’r manylion a ddarperir. Ond ni ddylech byth ofyn am fwy o 
wybodaeth nag y gallwch ymdopi’n gyfforddus â hi neu y gall y 
staff ei darparu’n rhesymol.

Peidio ag ymyrryd Peidiwch byth ag ymyrryd yn nhrefniadau 
rheoli eich mudiad oni bai bod tystiolaeth o broblemau difrifol ac o 
anallu eich rheolwr i’w datrys.

Darparu goruchwyliaeth Mae sesiynau goruchwylio rheolaidd 
wedi’u trefnu’n briodol yn hanfodol. Mae’n bwysig i’r prif swyddog 
gweithredol gael adborth ar ei berfformiad a chyfle i siarad am ei 
anghenion hyfforddi a materion eraill.

Cefnogi’r prif swyddog gweithredol Nid yw cefnogi eich 
prif swyddog gweithredol yn golygu bod yn rhaid i chi gytuno â 
phopeth y mae’n ei ddweud; gall ymddiriedolwyr hefyd wneud y 
canlynol:

•  gwneud yn siŵr bod y Cadeirydd (neu ymddiriedolwr penodedig 
arall) ar gael i siarad am y problemau a’r materion rheoli 
cyffredinol
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•  os gwelwch arwyddion perygl yn y berthynas rhwng y prif 
swyddog gweithredol a’r bwrdd, trafod yr anghytundeb yn 
agored ac yn wrthrychol mewn modd nad yw’n ymosodol

•  os credwch fod y prif swyddog gweithredol wedi camddeall 
amcanion y mudiad neu bolisïau’r ymddiriedolwyr, mynd yn ôl 
drwy’r broses sefydlu neu fynd i’r afael â’r materion mewn grŵp 
bach

•  os bydd diffyg sgiliau pwysig gan y prif swyddog gweithredol, 
peidiwch â cholli ffydd ynddo; ceisiwch ddiogelu eich 
buddsoddiad drwy drefnu hyfforddiant neu gymorth 
ychwanegol neu drwy addasu’r cyfrifoldebau

•  pan fydd y prif swyddog gweithredol yn llwyddiannus, 
cofiwch ddweud “diolch” wrtho fel mater o drefn, a rhowch 
ganmoliaeth pan fydd yn ddyledus – gall wneud gwahaniaeth 
mawr

Anelu at ymddiriedaeth Yn olaf, dylai fod yn glir i bawb bod 
gofyn i’r prif swyddog gweithredol a’r ymddiriedolwyr gydweithio 
a gwneud popeth o fewn eu gallu i greu cyd-ymddiriedaeth. 
Mae a wnelo â sefydlu partneriaeth effeithiol. Os na fyddwch yn 
llwyddo i gyflawni hyn efallai na fydd y berthynas yn gweithio, a 
hyd yn oed os bydd y prif swyddog gweithredol a’r ymddiriedolwr 
yn cyd-dynnu, pam dewis gwneud pethau’n anodd?

Cymryd rheolaeth o ddwylo’r rheolwyr
Mae problemau’n cael eu hachosi’n llai aml gan reolwyr sydd 
am lywodraethu eu byrddau na chan fyrddau sydd am reoli 
eu rheolwyr. Ond mae rheolwyr hollbwerus yn dal i fod yn 
ddigon cyffredin i gyfiawnhau creu canllawiau arbennig i’r 
ymddiriedolwyr sy’n gweithio gyda nhw.

Yr achos dros wneud dim: Gall mynd i’r afael â rheolwr sy’n 
tra-arglwyddiaethu fod yn brofiad poenus i ymddiriedolwyr. 
Gall rheolwyr cymwys ac anghymwys fel ei gilydd fanteisio 
ar gadeiryddion neu grwpiau o ymddiriedolwyr gwan sy’n 
barod i ildio, er mwyn cadw eu hannibyniaeth a’u rheolaeth 
dros y mudiad. Fel arfer maent yn llawn bwriadau da. Efallai 
eu bod yn credu y gallant wneud penderfyniadau doethach 
na’r ymddiriedolwyr. Yn achlysurol iawn mae’r rheolwr sy’n tra-
arglwyddiaethu yn cuddio’r ffaith eu bod yn anghymwys, neu’n 
waeth, yn anonest.

Beth bynnag y cymhelliant, gall ymddiriedolwyr wyneb cyfyng 
gyngor dyrys:

•  os yw’r bwrdd yn wan ac yn aneffeithiol, nid yw’r rheolwr yn 
gwasanaethu’r mudiad yn dda drwy beidio â gwneud dim, ond 
eto ni all yr ymddiriedolwyr gyfaddef hynny heb golli wyneb a 
thanseilio eu hawdurdod eu hunain ymhellach 
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•  mae gan y bwrdd hawl i gadw trefn ar reolwr sy’n rhy 
annibynnol ei farn, er y gall fod yn nerfus ynghylch herio 
gweithiwr sydd ar hyn o bryd yn hen law ar eu rheoli nhw

Cymryd camau, ond fesul tipyn Pan fydd ymddiriedolwyr 
yn herio rheolwyr sy’n rhy annibynnol, yr hyn y maent fwyaf 
awyddus i’w wneud yw osgoi gwrthdaro personol. Bydd angen i 
chi ddechrau proses a fydd yn newid y berthynas rhwng y bwrdd 
a’r rheolwr yn raddol, yn hytrach na dechrau brwydr a fydd yn 
arwain at ymddiswyddiad dan gwmwl a cholli’r gweithiwr yr 
ydych yn dibynnu fwyaf arno.

Cam defnyddiol cyntaf yw i awdurdod allanol ddweud wrthych, 
gerbron eich rheolwr, bod angen i ymddiriedolwyr yn gyffredinol, 
nid dim ond y rhai yn eich mudiad chi, gael gwell gwybodaeth. 
Gallwch ddyfynnu arferion da - gall y llyfr hwn fod yn fan 
cychwyn - a gair diamwys y Comisiwn Elusennau, p’un a yw eich 
mudiad yn elusen gofrestredig ai peidio.

Hyfforddi eich hun i fod yn ymddiriedolwyr gwell: Ni 
fyddai neb heddiw yn dadlau yn erbyn rhoi hyfforddiant i 
ymddiriedolwyr er mwyn iddynt allu cyflawni eu cyfrifoldebau, 
sicrhau bod eu mudiadau’n cadw o fewn y gyfraith ac osgoi 
atebolrwydd personol os bydd pethau’n mynd o’u lle. Gallwch 
ddysgu llawer mewn un sesiwn hanner diwrnod, ac yna weithio 
gyda’ch rheolwr wedyn i roi syniadau newydd ar waith. Os 

byddwch yn defnyddio’r gwersi hyn mewn ffordd nad yw’n 
emosiynol, oherwydd mai dyma’r ffordd gywir a gwrthrychol i 
weithredu ac nid oherwydd eich bod am danseilio eich rheolwr, 
dylech yn sicr ddechrau teimlo bod gennych fwy o reolaeth.

Dull arall, gan ddefnyddio’r un cyfiawnhad yw rhoi’r cyfrifoldeb 
i’r rheolwr ddarparu hyfforddiant mewnol ar swyddogaethau a 
chyfrifoldebau ymddiriedolwyr. Efallai na fydd y canlyniadau’n 
cyd-fynd yn union â’r hyn yr oeddech am ei gyflawni, ond mae’n 
anodd i reolwr, hyd yn oed un sy’n unben penderfynol, ddweud 
wrth ei gyflogwyr, ‘rydych chi’n gyfrifol am bopeth, yn cynnwys 
fy ngwaith monitro’ heb ildio o leiaf rywfaint o awdurdod.

Ailddatgan rheolaeth y bwrdd Fel cam olaf, dylai 
ymddiriedolwyr gofio mai hwy, nid y rheolwr, sy’n gyfrifol am 
y mudiad. Os nad ydynt wedi arfer rheolaeth briodol gallent fod 
yn atebol yn bersonol am golledion ariannol a chamgymeriadau’r 
mudiad. Felly, os ydych yn bryderus iawn y gallai pethau fod yn 
mynd o’u lle, eich bod yn cael eich cadw yn y tywyllwch, neu 
nad ydych yn cael gwneud y penderfyniadau pwysig, rhaid i chi 
ddatgan awdurdod cyfreithiol a moesol y bwrdd. Mynnwch gael 
rhagor o wybodaeth a gwell gwybodaeth am gyfleoedd i fonitro 
gweithgareddau a chyllid y mudiad, neu am adolygu ei bolisïau a’r 
ffordd y maent yn gweithio’n ymarferol - neu am yr holl bethau hyn.
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Pam na ddylai ymddiriedolwyr reoli 
Gall fod yn anodd i aelodau dibrofiad o’r bwrdd werthfawrogi’r 
gwahaniaeth rhwng llywodraethu a rheoli mewn mudiad a 
chanddo staff cyflogedig, a pham na ddylent geisio rheoli - yn 
arbennig os byddwch yn galw eich hun yn bwyllgor rheoli. Mae’n 
briodol esbonio hyn yn fanylach.

Pam mae ymddiriedolwyr yn rheoli? Mae ymddiriedolwyr yn 
ymwneud â rheoli am resymau sylfaenol iawn – oherwydd:

• mae’n rhaid iddynt – pan nad oes staff i wneud y gwaith

• maent yn credu mai dyma’u gwaith, neu

•  mae arnynt ofn ildio’r awenau, ac yn teimlo fwyaf cyfforddus 
pan fyddant yn rheoli

Gall ymddiriedolwyr deimlo’n fregus iawn pan fydd eu mudiad yn 
cymryd y cam hollbwysig o fod yn fudiad sy’n dibynnu’n gyfan 
gwbl ar wirfoddolwyr i un sy’n cyflogi prif swyddog gweithredol 
(neu pan fydd yn ehangu ar raddfa arwyddocaol arall). Nid oes 
ffordd o leihau’r trawma sy’n gysylltiedig â’r math hwn o newid, 
gan fod yr ymddiriedolwyr yn colli rhywbeth sy’n agos at eu calon 
ac yn ei roi i rywun dieithr o’r tu allan.

Yr angen i wahanu’r swyddogaethau Gellir cyfiawnhau 
gwahanu gweithgaredd rheoli gweithwyr cyflogedig a 

swyddogaeth yr ymddiriedolwyr o ran pennu polisïau a monitro 
perfformiad mewn amrywiol ffyrdd:

•  osgoi’r risg o gyfrifoldebau sy’n gorgyffwrdd neu’n groes i’w 
gilydd

•  mae rheoli effeithiol yn aml yn dibynnu ar hyblygrwydd a 
sgiliau entrepreneuraidd y prif swyddog gweithredol a’i ddawn 
i achub ar gyfleoedd; gellid colli hyn os bydd yr awdurdod dros 
wneud penderfyniadau o ddydd i ddydd yn nwylo grŵp o 
ymddiriedolwyr sy’n cwrdd yn achlysurol

•  mae rheolwyr medrus yn fuddsoddiad rhagorol oherwydd mae 
ganddynt ddawn i weithio yn unol â gweledigaeth, i bennu 
blaenoriaethau, i weld o amgylch corneli, i wneud nifer o 
dasgau ar yr un pryd, i drefnu a chynllunio ac ati, felly yr ydych 
yn gwastraffu adnoddau ac amser os byddwch yn eu rhwystro 
rhag defnyddio eu talentau er eich budd chi

•  daw rheolwr da yn rheolwyr gwael pan na chaniateir iddo 
ddefnyddio eu creadigrwydd a’u sgiliau

Pan fydd yn rhaid i ymddiriedolwyr reoli
Os nad oes neb arall ar gael i reoli - oherwydd nad ydych yn 
cyflogi staff rheoli neu oherwydd nad oes gennych wirfoddolwyr 
sy’n barod i ymgymryd â’r dyletswyddau hynny - yna bydd yn 
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rhaid i’r ymddiriedolwyr, wrth gwrs, reoli. Gweler Adran 3.4 i gael 
awgrymiadau am reoli gan grwpiau o wirfoddolwyr.

Cyfaddawd Yn aml iawn, mae mudiadau bach neu ganolig yn 
cyflogi ‘Cydgysylltydd’, rhywun y mae teitl ei swydd yn awgrymu 
rhai dyletswyddau rheoli ond nid cyfrifoldeb cyfan gwbl. Mae 
hynny’n gyfaddawd da, yn arbennig os bydd y Cydgysylltydd yn 
arwain y gwaith o ddarparu eich gwasanaethau gyda chymorth 
ychydig o weithwyr cyflogedig neu wirfoddol eraill, os o gwbl. 
Yn yr achos hwn, gall yr ymddiriedolwyr fod angen neu fod yn 
awyddus i wneud cyfran sylweddol o’r tasgau rheoli o ddydd i 
ddydd, fel cadw llyfrau, gwneud yr holl benderfyniadau gwario 
neu’r rhan fwyaf ohonynt, penderfynu sut y darperir eich 
gwasanaeth ac, o bosibl, penderfynu pwy fydd yn ei dderbyn. 
(Gallant hefyd ymwneud â helpu i ddarparu’r gwasanaeth fel 
gwirfoddolwyr.)

Peryglon Y brif broblem gyda’r math hwn o drefniant yw bod 
posibilrwydd mawr y gall greu dryswch rhwng swyddogaethau os 
na fydd y swydd ddisgrifiad yn gwbl glir ac os na wneir hynny’n 
glir yn y rhaglen sefydlu. Hefyd dim ond un ymddiriedolwr gor-
frwdfrydig (neu newydd-ddyfodiad heb gael sesiwn sefydlu 
briodol) sydd ei angen er mwyn tanseilio’r Cydgysylltydd, gan 
achosi dicter difrifol. Yn yr un modd, gall y Cydgysylltydd achosi 
drwgdeimlad rhwng aelodau’r bwrdd drwy ymgymryd â thasgau 
rheoli nas bwriadwyd ar gyfer y swydd. Gall yr hyn a fydd yn 

dechrau fel camddealltwriaeth syml arwain at ymddiswyddiad 
diangen a chostus.

Rhestr wirio
  A yw swydd ddisgrifiad eich prif swyddog gweithredol 

yn nodi’n glir ei gyfrifoldebau rheoli o ddydd i ddydd?

  A oes angen i chi adolygu neu egluro swyddogaethau 
rheoli’r prif swyddog gweithredol a’r ymddiriedolwyr?

  A oes angen i chi fod yn gliriach ynghylch y wybodaeth 
sydd ei hangen arnoch gan eich prif swyddog 
gweithredol ar gyfer eich cyfarfodydd bwrdd, a sut a 
phryd yr hoffech gael y wybodaeth honno?

  Os bydd unrhyw ansicrwydd yn codi ynghylch 
cyfrifoldebau’r bwrdd a’r staff rheoli, a fyddai gennych 
ddulliau i ddatrys problemau heb achosi dicter?

Rhagor o wybodaeth
•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  

5.6 Gweithio gyda’r Prif Swyddog. 

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1152
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Naw Pechod Marwol Byrddau Rheoli
Mae byrddau a chyfarwyddwyr unigol sy’n cyflawni unrhyw 
un o’r naw pechod hyn yn debygol o danseilio eu staff a’u 
cydweithwyr. Ar y gorau bydd gennych systemau rheoli gwael; ar 
ei waethaf bydd yn peri i Brif Swyddog Gweithredol a gweithwyr 
da edrych am swyddi newydd, ac yn peri i rai gwael neu weddol 
aros gan wneud cyn lleied ag y gallant, a’ch gwylio yn gwneud 
camgymeriadau.

Beth na ddylech ei wneud yw:

1.  Gwneud penderfyniadau rheoli rheolaidd ar ran y prif 
swyddog gweithredol neu’r uwch reolwr (Rhaid i chi adael i’r 
prif swyddog gweithredol reoli, sef yr hyn y gwnaethoch ei 
gyflogi i’w wneud.)

2.  Mynd dros ben y prif swyddog gweithredol gan roi 
cyfarwyddiadau uniongyrchol i unrhyw aelod o staff - 
byddwch yn tanseilio awdurdod y prif swyddog gweithredol 
yn sylweddol ac yn tanseilio eich hygrededd chi gyda’r staff 
(gall ceisiadau cwrtais i’r staff fod yn dderbyniol weithiau, ond 
dylech drafod yr egwyddor gyffredinol o wneud hyn gyda’r prif 
swyddog gweithredol).

3.  Dyblygu trefniadau rheoli llinell drwy ganiatáu i fwy nag 
un person roi cyfarwyddiadau i’r prif swyddog gweithredol 
(dim ond un rheolwr llinell ddylai fod ar lefel y Bwrdd).

4.  Caniatáu i gyfrifoldebau a swyddogaethau orgyffwrdd 
rhwng y Bwrdd, neu aelodau unigol o’r Bwrdd, a’r prif 
swyddog gweithredol, y Bwrdd a’i is-bwyllgorau, yr is-
bwyllgorau a’r prif swyddog gweithredol, y prif swyddog 
gweithredol a’r staff ac ati - ni fydd pobl yn gwybod beth y 
dylent fod yn ei wneud, a bydd yn achosi gwrthdaro a dryswch 
ynghyd â dyblygu, neu bydd yn chwalu eich cynlluniau drwy 
wneud dim.

5.  Ceisio baglu’r prif swyddog gweithredol, neu fwrw 
amheuaeth dros ei gymhwysedd, ei allu, ei uniondeb ac ati 
yn ystod cyfarfodydd bwrdd - bydd hyn yn tanseilio hyder, yn 
creu dicter ac yn sicr o arwain at drefniadau rheoli gwan neu 
wrthdaro niweidiol (rhaid i chi geisio gweithredu ar sail cyd-
ymddiriedaeth ond os oes gennych bryderon, dylech eu codi 
drwy’r sianeli cywir: y rheolwr llinell i ddechrau ac, os na chaiff 
y problemau eu datrys, drwy’r pwyllgor priodol sy’n gyfrifol am 
faterion personél).

6.  Ceisio gwybod popeth drwy fynnu cael gwybodaeth am 
bopeth sy’n mynd ymlaen yn y mudiad, p’un a ydych eisiau 
gwybod ai peidio er budd llunio polisïau a monitro effeithiol - 
byddwch yn llesteirio cyfarfodydd ac yn tagu’r llungopïwr, ac 
yn ei gwneud yn amhosibl i’r prif swyddog gweithredol ddelio 
â’r materion pwysig.
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7.  Cael barn ar bopeth, a’i thrafod ym mhob cyfarfod - nid eich 
gwaith chi yw gwneud penderfyniadau ar faterion dibwys, 
felly dim ond os bydd y prif swyddog gweithredol yn gofyn am 
gyngor y bydd eich barn yn ddefnyddiol.

8.  Gwneud penderfyniadau polisi ar fympwy heb gael y 
wybodaeth briodol, yn arbennig yn absenoldeb y prif swyddog 
gweithredol neu’r sawl a fydd yn eu rhoi ar waith (ac eithrio 
mewn argyfwng, dylai cynigion gael eu cyflwyno’n glir, yn 
ysgrifenedig, ymlaen llaw a chydag esboniad byr).

9.  Peidio â diolch i’ch staff am eu hymdrechion a’u llongyfarch 
ar eu llwyddiannau - os ydych yn credu nad oes neb yn sylwi ar 
eu gwaith da efallai y byddant yn credu nad yw’n bwysig i chi.

Er mwyn cael pethau’n iawn rhaid cydbwyso swyddogaethau 
ategol y Bwrdd a’r prif swyddog gweithredol:

•  Mae’r prif swyddog gweithredol yn cynnig polisïau a chamau 
gweithredu - yn seiliedig ar wybodaeth o’r hyn sydd ei angen 
a’r hyn sy’n bosibl.

•  Mae’r Bwrdd yn troi’r cynigion yn bolisi – i gyflawni amcanion 
a blaenoriaethau’r mudiad.

•  Mae’r prif swyddog gweithredol yn cynnig targedau ar gyfer 
gweithredu’r polisi – ac mae’r Bwrdd yn rhoi awdurdod llawn 
i’r prif swyddog gweithredol i weithio tuag at y targedau hynny.

•  Mae’r Bwrdd yn monitro gweithredu’r polisi - ac yn hysbysu’r 
prif swyddog gweithredol; mae’r prif swyddog gweithredol yn 
cynnig yr addasiadau angenrheidiol.

Ffynhonnell: Canolfan Prosiectau Cymunedol  
Efallai yr hoffech gynnwys y rhestr hon o bechodau marwol ym 
mhecyn sefydlu eich ymddiriedolwyr.
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2.2 Eich cyfrifoldebau fel cyflogwr

Mae gan bob un ohonom y gallu i fod yn gyflogwyr 
gwarthus ar adegau ac nid oes patrwm cyson i’n 
camgymeriadau. Mae’n gwbl bosibl i’r un bwrdd o 
ymddiriedolwyr esgeuluso hawliau eu gweithwyr 
a darparu amodau gwaith gwael neu hyd yn oed 
beryglus, ac eto beidio â gallu diswyddo gweithiwr 
sydd wedi dod yn faich ar y mudiad gwirfoddol. 
Ond gellid dadlau y dylai mudiadau fod yn 
fodelau cadarnhaol o arferion cyflogaeth da, ac 
mae hyn yn arbennig o berthnasol i fudiadau y 
mae eu hamcanion yn cynnwys cynyddu hyder ac 
adfywio cymunedol mewn ardaloedd difreintiedig. 
Mae mwy na rhwymedigaeth gyfreithiol ar 
ymddiriedolwyr i fod yn ymwybodol o’r gyfraith.

NODER: Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o gyfrifoldebau 
cyflogaeth - maes cymhleth lle y mae deddfwriaeth yn newid yn 
gyflym a lle y gall camgymeriadau fod yn ddrud iawn. Argymhellir 
yn gryf eich bod yn gofyn am gyngor ar faterion penodol o 
ffynonellau priodol, ac, yn arbennig, wirio’r wybodaeth sydd 
ar gael gan eich cyngor gwirfoddol sirol lleol neu’r Gwasanaeth 
Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS)

Hawliau cyfreithiol cyflogeion
Mae gan ymddiriedolwyr gyfrifoldebau pwysig i bob aelod 
o’u staff cyflogedig, yn cynnwys gweithwyr dros dro. Fel pob 
cyflogwr, rhaid i chi sicrhau eich bod yn cadw at yr holl gyfreithiau 
cyflogaeth.

Contractau cyflogaeth Y sefyllfa gyfreithiol yw:

•  mae contract cyfreithiol yn bodoli pan wneir cynnig cyflogaeth i 
ddarpar gyflogai a phan gaiff y cynnig hwnnw ei dderbyn - p’un 
a yw’n ysgrifenedig ai peidio

•  rhaid rhoi datganiad ysgrifenedig o’r prif dermau ac amodau 
(y contract ysgrifenedig) i bob cyflogai o fewn dau fis iddynt 
ddechrau ar eu gwaith, neu o fewn pedair wythnos os yw eisoes 
yn gyflogai
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Rhaid i’r contract gynnwys:

• enwau’r cyflogwr a’r cyflogai

• y dyddiad y dechreuodd y gyflogaeth

• y dyddiad y dechreuodd y gwasanaeth parhaus

• teitl y swydd

• cyflog a’r cyfnod cyflogi

• oriau gwaith a threfniadau goramser

• hawl gwyliau a thâl gwyliau

• y gweithle

Rhaid i’r datganiad gynnwys neu gyfeirio at ddogfennau sy’n 
manylu ar:

•  y rheolau ar gyfer salwch, absenoldeb a’r trefniadau ar gyfer  
tâl salwch

• y trefniadau pensiwn

• hawliau mamolaeth

• y rhybudd sy’n ofynnol gan gyflogai a chyflogwr

• teitl y swydd

•  unrhyw drefniadau ar y cyd sy’n effeithio’n uniongyrchol ar y 
termau a’r amodau cyflogaeth

• rheolau cwyno, apelio a disgyblu

•  y dyddiad y daw’r contract i ben (os yw’r contract am gyfnod 
penodol)

Er nad yw’n ofyniad cyfreithiol mae llawer o fudiadau hefyd 
yn cynnwys datganiadau ar faterion eraill yn eu contractau 
cyflgoaeth:

• absenoldeb mamolaeth a thadolaeth

• absenoldeb oherwydd dibynyddion neu ar sail dosturiol

• amser o’r gwaith i ymgymryd â dyletswyddau cyhoeddus

• treuliau a ganiateir

• rhybudd a thâl diswyddo

Hawliau statudol eraill Gall cyflogeion fod â llawer o hawliau 
statudol yn cynnwys: 

•  cyfnod sylfaenol o rybudd diswyddo ar ôl mis o gyflogaeth 
barhaus (oni bai eu bod yn cael eu diswyddo am 
gamymddygiad difrifol)
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•  diogelwch dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a rheoliadau 
eraill i warchod rhag gwahaniaethu ar sail hill, anabledd, 
rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas neu bartneriaeth sifil, 
beichiogrwydd a mamolaeth, neu ailbennu rhywedd, oedran

• peidio â chael eich gorfodi i ymddeol cyn cyrraedd 65 oed

• gweld eu hadroddiadau meddygol

•  cyflog cyfartal am waith cyfartal a wneir gan ddynion a 
menywod

• datganiad manwl o gyflog

•  cyfnod mamolaeth o hyd at 52 wythnos faint bynnag yw’r 
oriau gwaith, gydag isafswm o ddwy wythnos yn union ar ôl i’r 
baban gael ei eni; mae’r 52 wythnos yn cynnwys 25 wythnos 
o Absenoldeb Mamolaeth Arferol a 26 wythnos o Absenoldeb 
Mamolaeth Ychwanegol

•  yr hawl i ddychwelyd i wneud yr un gwaith ar ôl 26 wythnos 
o Absenoldeb Mamolaeth Arferol. Noder os bydd y fam yn 
awyddus i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl Absenoldeb Mamolaeth 
Ychwanegol, dylid cynnig ei hen swydd iddi oni bai nad yw 
hynny’n rhesymol ymarferol. Os nad yw’n rhesymol ymarferol 
cynnig ei hen swydd iddi, rhaid cynnig swydd iddi sy’n addas 
ac yn briodol i’r amgylchiadau, ar yr un termau ac amodau â’i 
swydd flaenorol

• tâl mamolaeth statudol

•  dwy wythnos o absenoldeb tadolaeth â thâl (a hawl newydd i 
26 wythnos o absenoldeb tadolaeth ychwanegol os bydd y fam 
yn dychwelyd i’r gwaith) yn amodol ar rai amodau

• tâl salwch statudol

• diogelwch yn y gwaith

•  uchafswm wythnos waith ar gyfer y rhan fwyaf o alwedigaethau 
dan Reoliadau Oriau Gwaith 1999

•  diogelwch rhag diswyddo annheg (mewn rhai achosion yn 
dibynnu ar y blynyddoedd o wasanaeth)

•  amser o’r gwaith ar gyfer dyletswyddau cyhoeddus, yn amodol 
ar rai cymwysterau

Gwybod y gyfraith Mae’r gyfraith yn gymhleth mewn rhai 
achosion, yn arbennig o ran yr hawl i absenoldeb mamolaeth a 
diswyddo annheg. Dylai ymddiriedolwyr:

•  sicrhau bod aelod o staff neu ymddiriedolwr yn gyfrifol am 
gasglu gwybodaeth berthnasol ar ddeddfwriaeth cyflogaeth a’u 
cyfrifoldebau

•  ceisio gwybodaeth a chyngor penodol ar faterion mwy 
cymhleth cyn i’r mudiad gymryd camau



77

Adeiladu ar graig nid ar dywod

77

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Deddf Cydraddoldeb 2010
Diben y ddeddfwriaeth Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 
yn gwneud rhai newidiadau pwysig i’r gyfraith yn erbyn 
gwahaniaethu. Ond mae hefyd yn arwyddocaol ar gyfer dod ag 
ystod o faterion gwahaniaethu ynghyd (ee, ar hil, anabledd, rhyw) 
gyda’r nod o sicrhau dull gweithredu cyson dan ganllawiau’r 
Comisiwn Hawliau Dynol. Fel rhan o hyn mae’n nodi ystod 
o ‘nodweddion gwarchodedig’ sy’n cael eu diogelu. Mae’r 
estyniadau’n cynnwys diogelwch newydd yn y gweithle yn erbyn 
gwahaniaethu drwy gysylltiad, gwahaniaethu drwy ganfyddiad, 
ac aflonyddu ac erledigaeth.

Y nodweddion personol a gwmpesir gan y Ddeddf 
Mae’r canlynol yn crynhoi’r hyn a gwmpesir gan y Ddeddf 
Cydraddoldeb. Nid yw’n ddatganiad o’r gyfraith a bydd yn rhaid 
i chi astudio’r rheoliadau ymhellach i sicrhau nad yw eich arferion 
cyflogaeth yn anghyfreithlon nac yn ochelgar yn ddiangen (hyn 
efallai yw prif ganlyniad negyddol deddfwriaeth gwahaniaethu).

•  Oedran yw’r unig nodwedd warchodedig sy’n caniatáu i 
gyflogwyr gyfiawnhau gwahaniaethu’n uniongyrchol, ond ni 
ellir cyfiawnhau pob achos o wahaniaethau ar sail oedran.

•  Ymddeol Mae diflaniad yr oedran ymddeol rhagosodedig, 
sef 65 oed yn golygu y gallai cyflogwyr ddewis pennu oedran 
ymddeol safonol os gallant gyfiawnhau hynny, neu ofyn i bobl 
ymddeol ar adeg o’u dewis nhw. Mae hyn yn golygu bod angen 

cynllunio ac ymgynghori’n ofalus â staff ĥyn i osgoi’r risg o 
honiadau o wahaniaethu ar sail oedran a diswyddo annheg gan 
gyflogeion sydd wedi cael eu gorfodi i ymddeol.

•  Anabledd Mae person yn anabl os oes ganddo nam corfforol 
neu feddygol sy’n cael effaith andwyol hirdymor ar ei allu 
i wneud gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd - fel 
defnyddio’r ffôn, darllen llyfr neu ddefnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus. Mae’r Ddeddf yn rhoi dyletswydd ar y cyflogwr

–  i wneud addasiadau rhesymol i’ch staff i’w helpu i oresgyn 
anfantais yn deillio o nam (ee meddalwedd i helpu staff â nam 
ar eu golwg i ddefnyddio cyfrifiaduron yn fwy effeithiol).

–  peidio â thrin person anabl yn anffafriol oherwydd rhywbeth 
sy’n gysylltiedig â’i anabledd

–  osgoi gwahaniaethu anuniongyrchol a pheidio â gofyn 
cwestiynau ynghylch iechyd i ymgeiswyr mewn cyfweliadau 
am swyddi

•  Ailbennu rhywedd Mae’r Ddeddf yn cynnig diogelwch i 
bobl drawsrywiol, hyd yn oed os nad ydynt yn cael triniaeth 
feddygol.

•  Priodas a phartneriaeth sifil Mae pob sy’n briod neu mewn 
partneriaeth sifil yn cael eu diogelu rhag gwahaniaethu. Ond 
nid yw pob sengl yn cael eu diogelu.
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•  Beichiogrwydd a mamolaeth Mae menyw yn cael eu 
diogelu rhag gwahaniaethu ar y sail ei bod yn feichiog, 
mamolaeth neu ei chyfnod o absenoldeb mamolaeth (ac ni ellir 
trin hyn fel gwahaniaethu ar sail rhyw).

•  Hil Gwahaniaethu ar sail lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig 
neu darddiad cenedlaethol.

•  Crefydd neu gredo Mae’r diogelwch yn cwmpasu unrhyw 
grefydd, neu ddiffyg crefydd. Mae gwahaniaethu yn erbyn 
cyflogai neu ymgeisydd am swydd yn anghyfreithlon. (I 
gyfiawnhau diogelwch dan y Ddeddf, rhaid i grefydd gael 
strwythur pendant a system gredo a bodloni amrywiol feini 
prawf. Gellir diogelu enwadau neu sectau o fewn gwahanol 
grefyddau. Gall gwahaniaethu ddigwydd pan fydd y sawl sy’n 
gwahaniaethu o’r un grefydd â’r sawl y gwahaniaethir yn ei 
erbyn.)

•  Rhyw Mae dynion a menywod yn cael eu diogelu dan y 
Ddeddf.

•  Cyfeiriadedd rhywiol Mae’r Ddeddf yn diogelu pobl 
ddeurywiol, hoyw, heterorywiol a lesbiaid.

Mathau o wahaniaethu Mae’n bwysig i ymddiriedolwyr sy’n 
anghyfarwydd â manylion deddfwriaeth gwrthwahaniaethu fod 
yn ymwybodol y gall gwahaniaethu anghyfreithlon ddigwydd ar 
sawl ffurf. Mae gwaharddiadau ar y mathau o wahaniaethu yn 

amrywio rhwng un ‘nodwedd warchodedig’ a’r llall, felly nid yw 
cyffredinoli yn ddefnyddiol o ran deall y gyfraith.

•  Gwahaniaethu uniongyrchol Mae achos o wahaniaethu 
uniongyrchol yn digwydd pan gaiff rhywun ei drin yn llai 
ffafriol na rhywun arall oherwydd nodwedd warchodedig sydd 
ganddynt neu y credir bod ganddynt, neu oherwydd eu bod yn 
gysylltiedig â rhywun a chanddo nodwedd warchodedig.

•  Gwahaniaethu drwy gysylltiad yw gwahaniaethu’n 
uniongyrchol yn erbyn rhywun oherwydd bod ganddynt 
gysylltiad â rhywun arall a chanddo nodwedd warchodedig, a 
chaiff hyn ei gydnabod gan y gyfraith ar gyfer y rhan fwyaf o 
grwpiau gwarchodedig.

•  Gwahaniaethu ar sail canfyddiad yw gwahaniaethu 
uniongyrchol yn erbyn unigolyn oherwydd bod eraill yn credu 
bod ganddynt nodwedd warchodedig benodol hyd yn oed 
os nad yw hynny’n wir (mae’r rhan fwyaf o grwpiau’n rhai 
gwarchodedig).

•  Gwahaniaethu anuniongyrchol. Gall hyn ddigwydd pan 
fydd gennych amod, rheol, polisi neu hyd yn oed arfer yn eich 
cwmni sy’n berthnasol i bawb ond sy’n rhoi pobl a chanddynt 
nodwedd warchodedig benodol dan anfantais. Gellir ei 
gyfiawnhau os gallwch ddangos eich bod wedi gweithredu’n 
deg ac yn rhesymol i gyflawni nod ddilys, ac edrych ar 
ddewisiadau amgen - ond nid er mwyn arbed costau yn unig.
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•  Aflonyddu yw ymddygiad diangen sy’n gysylltiedig â 
nodwedd warchodedig berthnasol, sydd â’r diben neu’r effaith 
o amharu ar urddas unigolyn neu greu amgylchedd bygythiol, 
gelyniaethus, israddiol neu sarhaus i’r unigolyn hwnnw. Mae 
darpariaeth ddadleuol sy’n caniatáu i gyflogeion gwyno am 
ymddygiad sarhaus hyd yn oed os nad yw wedi’i gyfeirio tuag 
atynt hwy, a hyd yn oed os nad ydynt yn meddu ar y nodwedd 
berthnasol eu hunain - ond nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y 
bydd cwynion gwamal yn llwyddiannus.

•  Aflonyddu gan drydydd parti Mae cyflogwyr yn gallu bod yn 
atebol i gyflogeion yr aflonyddir arnynt gan bobl nad ydynt yn 
gyflogeion, fel cleientiaid neu gwsmeriaid. Dim ond os bydd 
aflonyddwch wedi digwydd ar o leiaf ddau achlysur arall, eich 
bod yn ymwybodol o hynny, ac nad ydych wedi cymryd camau 
i’w atal rhag digwydd eto y byddwch yn atebol.

•  Erledigaeth. Mae hyn yn digwydd pan gaiff cyflogai ei drin 
yn wael oherwydd ei fod wedi gwneud neu wedi cefnogi 
cwyn dan y Ddeddf Cydraddoldeb neu os amheuir ei fod wedi 
gwneud hynny. Nid yw cyflogai’n cael ei ddiogelu os yw’r gŵyn 
yn faleisus.

Cyfrifoldebau eraill ymddiriedolwyr fel 
cyflogwr
Dilyn arferion da Mae gan ymddiriedolwyr amrywiaeth o 
gyfrifoldebau moesol a chyfreithiol fel cyflogwyr. Cynghorir pob 
mudiad gwirfoddol yn gryf i sicrhau bod eu trefniadau cyflgoaeth 
yn cydymffurfio â chanllawiau ar arferion da a ddarperir gan 
fudiadau fel WCVA, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 
ac ACAS.

Polisïau ysgrifenedig Mae’r polisïau ysgrifenedig canlynol 
bellach yn cael eu hystyried yn hanfodol:

• polisi cyfle cyfartal

•  datganiad neu bolisi iechyd a diogelwch – mae hwn yn ofyniad 
cyfreithiol i gyflogwyr sy’n cyflogi mwy na phump o gyflogeion

• polisi arfarnu ac adolygu staff

• polisi datblygu a hyfforddi staff

•  polisi disgyblu - gofyniad cyfreithiol i gwmnïau â mwy nag 20 o 
gyflogeion

• gweithdrefn gwyno

• polisi aflonyddu
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Recriwtio Mae recriwtio staff yn weithgaredd beichus iawn 
oherwydd mae’n gofyn am:

•  sicrhau bod pob polisi cyflogaeth ar waith (mae hyn yn bwysig 
iawn os ydych yn recriwtio am y tro cyntaf)

• cyllidebau a chymeradwyaeth ar gyfer y cyflog

•  dealltwriaeth fanwl o’r hyn y mae’r swydd yn ei gwmpasu – 
uwch swyddi newydd yn arbennig

• cytundeb ar weithdrefnau recriwtio

•  trefniadau cydgysylltu manwl i sicrhau bod pob elfen 
(hysbysebu, gwybodaeth am y swydd, trefnu’r panel cyfweld, 
llunio rhestr fer, trefnu’r cyfweliadau ac ati) yn dod ynghyd o 
fewn y cyfnod o amser yr ydych wedi’i bennu ar gyfer penodi 
(gweler y Rhestr Wirio Recriwtio ar ddiwedd yr adran hon)

Penodi Mae ymddiriedolwyr yn gyfrifol am bawb a gyflogir gan 
y mudiad. Ond bydd eich cyfraniad personol at y broses benodi 
yn dibynnu ar faint eich mudiad. Nid oes un model penodol, a 
bydd angen i chi benderfynu faint o reolaeth sydd ei angen ar yr 
ymddiriedolwyr:

•  mewn mudiadau gwirfoddol llai mae’r ymddiriedolwyr yn 
debygol o sefydlu paneli penodi ad hoc neu bwyllgor parhaol i 
wneud yr holl apwyntiadau

•  os bydd pob un o’r ymddiriedolwyr yn gysylltiedig â’r 

cyfweliadau mae perygl o godi ofn ar yr ymgeiswyr a gwneud 
penderfyniadau ar sail consensws i benodi’r ymgeisydd y maent 
yn ei gasáu leiaf

•  mewn mudiadau mwy gall yr ymddiriedolwyr benodi uwch 
staff yn unig, a dirprwyo’r cyfrifoldeb dros benodi gweddill y 
cyflogeion i’r prif swyddog gweithredol ac uwch staff eraill

Cyfweld

•  os ydych yn bwriadu cynnal yr holl gyfweliadau ar yr un 
diwrnod gall egni a diddordeb y cyfwelwyr ddechrau edwino 
pan fyddant yn gweld y pumed neu’r chweched ymgeisydd; 
mae achos cryf dros gyfyngu’r nifer i bedwar neu bump, neu 
dros gymryd egwyl ar ôl y tri chyfweliad cyntaf

•  dylech ystyried y posibilrwydd na fydd yr un o’r ymgeiswyr 
y byddwch yn eu cyfweld yn addas, a bod angen i chi ail-
hysbysebu’r swydd, neu adolygu’r fanyleb, yr hysbyseb, y 
swydd ddisgrifiad neu’r cyflog

Sesiwn sefydlu Mae’n hanfodol pennu gweithdrefn sy’n 
cyflwyno cyflogeion newydd i’ch mudiad. Rhaid i hyn gwmpasu 
materion fel:

•  iechyd a diogelwch - cynllun yr adeilad, allanfa dân, 
gweithdrefnau yn achos damweiniau, ac ati

• dyletswyddau’r swydd



81

Adeiladu ar graig nid ar dywod

81

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

• trefniadau rheoli llinell

•  cefndir y mudiad – ei amcanion, ei hanes, ei gynllunio ar gyfer y 
dyfodol

• goruchwylio ac arfarnu staff

• gweithdrefnau cwyno a disgyblu

• ymddygiad disgwyliedig

Arfarnu ac arolygu staff Mae gan ymddiriedolwyr gyfrifoldeb 
i sicrhau y caiff perfformiad y staff ei fonitro a’u bod yn cael y 
cymorth sydd ei angen arnynt i gyflawni eu swyddi’n effeithiol. 
Byddant yn sicr yn ymwneud yn uniongyrchol â goruchwylio a 
chefnogi’r prif swyddog gweithredol.

Felly bydd angen i ymddiriedolwyr greu polisïau ar gyfer:

• arfarnu a goruchwylio staff – gweler isod

•  cyfnodau prawf – mae mudiadau nad ydynt wedi trefnu 
cyfnodau prawf ar gyfer cyflogeion newydd yn aml yn 
edifarhau; rhwng tri a chwe mis yw’r cyfnod arferol, ac yn 
ystod y cyfnod hwnnw adolygir cynnydd a chaiff y penodiad 
ei gadarnhau (neu caiff y cyfnod prawf ei ymestyn i sicrhau 
gwelliant mewn perfformiad neu caiff y cyflogai ei ddiswyddo)

Beth yw goruchwyliaeth? Mae pedair prif ran i’r broses 
oruchwylio:

• pennu safonau ar gyfer perfformiad

– pennu amcanion a thargedau

– cytuno ar safonau gwaith

– cytuno ar amserlenni a therfynau amser 

• monitro a gwerthuso perfformiad 

– asesu cynnydd yn unol â’r cynlluniau

– asesu safon perfformiad

– adolygu’r gwaith a wnaethpwyd

• cefnogaeth

– gwrando

– darparu gwybodaeth a chyngor

– cynorthwyo staff i ddatrys problemau

• datblygu

–  nodi anghenion hyfforddi a datblygu er mwyn gwneud y 
gwaith yn dda

Rheoli trefniadau goruchwylio Mae hwn yn faes cymhleth, lle 
y ceir ystod eang o arferion. Un prif broblem yw bod goruchwylio 
yn cynnwys dwy elfen sy’n groes i’w gilydd - asesu perfformiad a 
datblygu a chynorthwyo’r aelod o staff. Mewn rhai achosion mae 
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mudiadau gwirfoddol yn gwahaniaethu’n glir rhyngddynt drwy 
weithdrefnau gwahanol.

Goruchwylio’r prif swyddog gweithredol Mae goruchwylio’r 
uwch gyflogai yn fater pwysig iawn. Os caiff ei wneud yn gywir 
gallai atal canlyniadau trychinebus yn sgil ymyriadau cyfeiliornus 
gan ymddiriedolwyr a swyddogaethau rheoli nad ydynt wedi’u 
diffinio’n dda (gweler Adran 2.1). Bydd angen i ymddiriedolwyr 
benderfynu pwy sy’n darparu’r oruchwyliaeth:

• y bwrdd cyfan

• y Cadeirydd;

• is-bwyllgor personél

• ymddiriedolwr a chanddo sgiliau goruchwylio

• ymgynghorydd allanol

• cydweithiwr mewn mudiad arall

• cyfuniad o’r rhain

Bydd angen i’r ymddiriedolwyr benderfynu pa ddull sydd 
fwyaf priodol i’w mudiad, a hynny’n wrthrychol. Y ffactorau 
i’w hystyried yw gallu’r prif swyddog gweithredol i ymdopi â 
phroblemau, sgiliau’r rhai sy’n gwneud y gwaith goruchwylio 
a’r amser sydd ar gael iddynt, cyfrinachedd ac adrodd ar y 
canlyniadau.

Cynnal safonau
Dylai’r bwrdd feddu ar weithdrefnau i sicrhau bod safonau gwaith 
y staff yn cael eu cynnal. Bydd y rhain yn amrywio o un mudiad i’r 
llall, ond mae’r prif elfennau’n cynnwys:

• swydd ddisgrifiadau clir a realistig

– dylech eu hadolygu’n rheolaidd

– ni ddylech orlwytho’r staff

• amcanion gwaith clir a realistig

– rhannu nodau, amcanion a gwerthoedd y mudiad gyda’r staff

– sicrhau bod targedau’n cael eu rhannu a’u deall

• safonau gwaith 

– cytuno ar ddull o fesur safonau

–  trafod a chadarnhau’r rhain fel rhan o’r broses o oruchwylio 
staff 

• safonau ymddygiad 

– darparu cod ymddygiad i bawb sy’n gweithio gyda’r mudiad 

– sicrhau bod pawb yn darllen ac yn deall y gofynion 

• y gallu i wneud y gwaith 

– s icrhau bod gan y staff adnoddau digonol i wneud y gwaith y 
gofynnir iddynt ei wneud 

– sicrhau bod adnoddau ar gael ar gyfer hyfforddiant 
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• goruchwylio staff

–  gwneud trefniadau arbennig er mwyn i’r ymddiriedolwyr 
oruchwylio’r prif swyddog gweithredol 

– sicrhau bod y staff yn gwybod beth yw diben goruchwylio

–  gwirio’n rheolaidd bod y system yn gweithio i’r staff yr ydych 
yn eu goruchwylio, ac yn cael ei defnyddio ar yr adeg gywir 

• gweithdrefnau ar gyfer disgyblu a chwyno 

– nodi ac ymateb i broblemau’n gynnar 

–  cytuno ar dargedau ac amserlenni r gyfer ymdrin â 
phroblemau

– cyfeirio problemau mawr neu gyson i’r weithdrefn ddisgyblu 
yn ddi-oed

– sicrhau bod gweithdrefnau’n glir a bod pawb yn eu deall

Trefniadau eraill
Adolygu cyflogau Mae’r angen i fudiad gael polisi cyflogau’n 
debygol o daro’r ymddiriedolwyr yn annisgwyl ymddiriedolwyr, 
felly gweithredwch cyn ei bod rhy hwyr i atal rhwyg rhwng y staff 
a achosir gan wahanol gyfraddau cyflog. Mae dau brif opsiwn:

•  mae rhai mudiadau gwirfoddol yn modelu eu strwythur 
cyflogau ar gyfraddau awdurdodau lleol. Mae hyn yn syml ac 
yn anodd anghytuno ag ef, ond gall fod yn ddrud oherwydd 

rhaid i’r cyllidebu ar gyfer codiadau blynyddol ar ben y cynnydd 
mewn costau byw

•  efallai y bydd mudiadau’n gweld ei bod yn decach talu cyflogau 
sy’n cymharu â swyddi tebyg eraill yn yr ardal

Darpariaeth ar gyfer dileu swyddi Weithiau mae 
ymddiriedolwyr yn anghofio ystyried goblygiadau dileu swyddi - 
os caiff y cyllid ei gwtogi, er enghraifft. Bydd angen iddynt wneud 
taliadau diswyddo i staff sydd wedi cael eu cyflogi am fwy na 
dwy flynedd. Os na fydd gan fudiadau gwirfoddol anghorfforedig 
ddigon o arian i wneud y taliadau, bydd yr ymddiriedolwyr yn 
bersonol atebol am daliadau. Os oes amheuaeth, edrychwch ar 
ganllawiau ACAS neu’r Comisiwn Elusennau.
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Rhestr wirio
   A oes gan eich bwrdd weithdrefnau boddhaol ar gyfer 

recriwtio staff newydd?

   A oes angen i’ch bwrdd wirio ei fod yn gweithredu o 
fewn cyfraith cyflogaeth?

   A oes angen i’ch bwrdd adolygu ei bolisïau a’i arferion 
cyflogaeth?

   A yw eich bwrdd yn adolygu cyflogau a thermau ac 
amodau’r staff? 

   A yw eich bwrdd yn sicrhau goruchwyliaeth ddigonol i 
staff a gwirfoddolwyr?

   A yw grŵp o ymddiriedolwyr yn cytuno ar gynllun 
blynyddol ar gyfer y prif swyddog gweithredol ac yn 
arfarnu ei berfformiad/pherfformiad?

   A oes angen cymorth neu hyfforddiant ar unrhyw 
rai o’r ymddiriedolwyr sy’n ymwneud â phenodi neu 
arfarnu staff?

Rhagor o wybodaeth
Mudiadau – i gael canllawiau manylach:

•  ACAS, www.acas.org.uk ystod eang o gyhoeddiadau y gellir eu 
lawrlwytho yn ôl pwnc o’r ddolen ‘useful downloads’ ar yr hafan 
– yn benodol The Equality Act: What’s new for employers;

• Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, www.hse.gov.uk

•  Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,  
http://www.equalityhumanrights.com/hafan/

•  Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth,  
www.homeoffice.gov.uk/Cymraeg

Taflenni i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA:

• 2.9 Cyfle cyfartal.

• 6.1 Gweithio yn y sector gwirfoddol; 

• 6.2 Cyflogi staff am y tro cyntaf; 

• 6.3 Llunio Manyleb Swydd; 

• 6.4 Hysbysebu eich swydd; 

• 6.5 Dewis eich ymgeisydd; 

http://www.acas.org.uk/CHttpHandler.ashx?id=2833&p=0
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1113
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1134
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1135
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1136
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1137
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1138
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• 6.6 Cynhyrchu datganiad ysgrifenedig; 

• 6.7 Sefydlu, hyfforddi a datblygu; 

• 6.8 Arolygu a gwerthuso;

• 6.9 Cwynion; 

• 6.10 Aflonyddu yn y gwaith.

Cyhoeddiadau eraill:

•  Sandy Adirondack, Just About Managing, 4ydd argraffiad, 2006 
o http://www.sandy-a.co.uk/legal.htm 

•  Jacki Reason a Ruth Hayes, Voluntary but not Amateur,  
8fed Argraffiad, 2009 o Directory of Social Change;  
www.dsc.org.uk/publications; 

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1139
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1165
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1166
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1167
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1168
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Rhestr wirio ar gyfer recriwtio ac amserlen enghreifftiol
Camau Enghreifftiau o 

ddyddiadau targed

Penderfyniadau i’w gwneud gan y bwrdd neu’r Pwyllgor wythnos 1

•�sicrhau�bod�polisi�cyfle�cyfartal�ar�waith

•��sicrhau�bod�termau�ac�amodau�cyflogaeth�priodol�ar�gyfer�pob�aelod�o�staff�(neu�bolisi�i’w�ddilyn�os�oes�
amrywiadau)

•��trafod�swydd�ddisgrifiadau�a�manylebau�person�yn�fanwl�ar�gyfer�penodi�rheolwr�ac�uwch�staff wythnos 2

•�pennu�cyflog�ar�gyfer�swydd�newydd

•��penderfynu�sut�y�gwneir�y�penodiad�(ee,�panel�penodi�neu�is-bwyllgor�personal�a�all�ymgymryd�â’r�
broses gyfan) a pha bwerau a fydd gan y grŵp hwn o ran penodi ee, - a fydd angen i’r Pwyllgor llawn 
gymeradwyo’r penderfyniad?

•�penodi�panel�i�ymgymryd�â’r�gwaith�recriwtio

Cyfarfod cyntaf y panel penodi wythos 3

•�Penderfynu�ar�y�swydd�ddisgrifiad�a’r�fanyleb�person�terfynol

•�pennu�dyddiadau�cau�ar�gyfer�gwneud�cais�a�dyddiadau�cyfweld

•��penderfynu�ble�i�hysbysebu

•�trefnu�i�ddosbarthu’r�hysbysebion�–�beth�i’w�ddweud,�pwy�fydd�yn�eu�dosbarthu
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Camau Enghreifftiau o 
ddyddiadau targed

•�cytuno�ar�gynnwys�ffurflen�gais,�os�o�gwbl

•��penderfynu�pa�wybodaeth�arall�y�dylai�ymgeiswyr�ei�darparu�–�CV,�datgan�diddordeb�yn�y�swydd�ac�ati

•�penderfynu�ar�gynnwys�y�Pecynnau�Gwybodaeth�i’w�hanfon�at�y�bobl�a�fydd�yn�holi�ynghylch�y�swydd,�ee,

    – ffurflen gais

    – llythyr gyda dyddiad dychwelyd a chyfeiriad, dyddiad cyfweliad

    – swydd ddisgrifiad a manyleb person

    – gwybodaeth gefndir (dyweder, 1 ochr A4) am y mudiad

•���Penderfynu�sut�y�caiff�ymholiadau�eraill�eu�prosesu�(paratoi�a�phostio’r�pecynnau�gwybodaeth,�derbyn�
ymholiadau drwy’r post/dros y ffôn/peiriant ateb, ateb ymholiadau, derbyn ffurflenni cais)

•�Penderfynu�sut�a�phryd�y�caiff�ymgeiswyr�sydd�ar�y�rhestr�fer�eu�hysbysu

Hysbysebu’r swydd wythnos 4

•�Rhyddhau�hysbysebion�swydd

•�Cwblhau’r�pecynnau�gwybodaeth,�yn�barod�i’w�dosbarthu

Ail gyfarfod y panel penodi wythnos 5/6

•�Cyfeirio�at�y�polisi�cyfle�cyfartal�i�sicrhau�gweithdrefnau�priodol

•�penderfynu�ar�leoliad�y�cyfweliadau
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Camau Enghreifftiau o 
ddyddiadau targed

•�penderfynu�ar�broses�ar�gyfer�llunio�rhestr�fer�gan�gynnwys�sifftio�ceisiadau

•�pennu�trefniadau�marcio�ar�gyfer�ymgeiswyr�a�gyfwelir

•�cadarnhau’r�aelodau�o’r�paneli�sy’n�llunio’r�rhestr�fer�ac�yn�cyfweld

•�gwneud�trefniadau�i�gopïo�a�chylchredeg�ceisiadau�a�deunyddiau�ar�gyfer�y�panel�a�fydd�yn�llunio’r�rhestr�fer

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau a chyfarfod o’r panel ar gyfer llunio rhestr fer wythnos 7

•�Cwblhau’r�broses�o�lunio�rhestr�fer

•� �pennu�diwrnod�ar�gyfer�y�cyfweliad,�yr�amserlen�ar�gyfer�ymgeiswyr�a�threfniadau�domestig�(derbynfa,�ardal�
aros, lluniaeth ac ati)

•�trefnu�i�hysbysu’r�ymgeiswyr�sydd�wedi�cyrraedd�y�rhestr�fer

•�trefnu�ar�gynnwys�y�cyfweliad�(cwestiynau�safonol�ar�gyfer�pob�ymgeisydd)

•�trefnu�i’r�panel�gael�y�deunydd�ysgrifennu�angenrheidiol�(taflenni�sgorio)

Tasgau ar gyfer diwrnod y cyfweliadau wythnos 8

•�Briff�i’r�panel�ar�ddechrau’r�diwrnod�–�pwy�sy’n�gwneud�peth

•�cyfweliadau

•�dethol

•�trefniadau�ar�gyfer�hysbysu’r�holl�ymgeiswyr
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Camau Enghreifftiau o 
ddyddiadau targed

Tasgau ar ôl y cyfweliad

•�Hysbysu’r�ymgeisydd�llwyddiannus,�yn�amodol�ar�eirda wythnos 8

•�cysylltu�â’r�canolwyr wythnos 8

•�anfon�llythyr�a�thermau�ac�amodau�cyflogaeth;�hysbysu’r�ymddiriedolwyr�eraill wythnos 9

•�cytuno�ar�raglen�sefydlu�-�nodi�pwy�fydd�yn�gysylltiedig�â�phennu�amserlen wythnos 9/10

•�darparu�papurau�perthnasol�i’r�gweithiwr�am�y�swydd wythnos 9/10

•�y�gweithiwr�yn�dechrau�ar�ei�swydd wythnos 12

•�cyflwyno’r�rhaglen�sefydlu,�monitro�a�nodi�anghenion�hyfforddi�neu�gymorth�arall wythnos 12 ymlaen
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2.3 Iechyd a Diogelwch

Y bobl fydd fwyaf agored i niwed yn eich mudiad 
fydd y rhai sy’n gwybod leiaf amdano a’r 
amgylchedd gwaith - hyfforddeion, gwirfoddolwyr, 
cyflogeion newydd a thros dro ac, mewn rhai 
achosion, ddefnyddwyr a chleientiaid. Byddant 
yn llai cyfarwydd â’r adeilad, ac o bosibl yn llai 
ymwybodol o faterion iechyd a diogelwch na staff 
parhaol. Felly mae angen i chi fod yn ofalus iawn 
i gofio cyfleu gwybodaeth am ddiogelwch i bawb 
sy’n gweithio gyda chi. Wrth gwrs, ni fydd neb yn 
cadw at y rheolau os bydd cyflogeion yn gweld yr 
ymddiriedolwyr eu hunain yn eu torri.

… Ac os yw hynny’n swnio’n faich, nawr mae’n 
rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn gwybod y 
gyfraith, a sut i ddefnyddio arferion da yn eich 
mudiad. Byddwch yn barod am waith caled - nid 
oes modd torri corneli.

Cyfrifoldebau
Cyfrifoldebau cyffredinol Fel rheoli sylfaenol, mae 
ymddiriedolwyr yn gyfrifol am iechyd a diogelwch pob cyflogai a 
gwirfoddolwr. Yn gyffredinol, rhaid i gyflogwyr:

•  sicrhau bod y gweithle’n ddiogel a dileu neu reoli risgiau i 
iechyd

•  sicrhau bod cyfarpar a pheiriannau yn ddiogel a bod systemau 
gwaith diogel yn cael eu sefydlu a’u rhoi ar waith

•  sicrhau bod eitemau a sylweddau yn cael eu symud, eu storio 
a’u defnyddio’n ddiogel 

• darparu cyfleusterau lles digonol 

•  rhoi’r wybodaeth, y cyfarwyddyd, yr hyfforddiant a’r 
oruchwyliaeth angenrheidiol i weithwyr mewn perthynas â’u 
hiechyd a’u diogelwch

• ymgynghori â gweithwyr ar faterion iechyd a diogelwch

Cyngor: Mae llwyth o ddeddfwriaeth a rheoliadau ar iechyd a 
diogelwch a all fod yn frawychus i fudiadau gwirfoddol - a thybio 
eu bod yn ymwybodol ohonynt.

•  Argymhellir yn gryf eich bod yn cael rhagor o wybodaeth ac 
arweiniad i ddiwallu anghenion eich mudiad. Gall hyn fod yn 
dasg i gyflogai, ymddiriedolwr neu wirfoddolwr penodol sy’n 
ymgymryd â’r swyddogaeth Swyddog Iechyd a Diogelwch.

http://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/manage.htm
http://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/index.htm
http://www.hse.gov.uk/coshh/index.htm
http://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/workplace.htm
http://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/provide.htm
http://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/provide.htm
http://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/consult.htm
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•  Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn 
www.hse.gov.uk sy’n gyfrifol am roi arweiniad a gorfodi’r 
gyfraith yn darparu gwybodaeth helaeth a deunyddiau 
canllaw – ond gallai ei wefan ymddangos ychydig yn frawychus 
i ddechrau oherwydd ei bod wedi’i hanelu at gyflogwyr a 
chyflogeion ym mhob gweithle o’r mwyaf i’r lleiaf.

Cyfrifoldebau’r bwrdd - cod ymarfer Dylai’r gwaith o 
gydnabod eu cyfrifoldeb cyffredinol dros iechyd a diogelwch 
ddechrau gyda chod ymarfer y mae’r ymddiriedolwyr neu’r bwrdd 
yn ymwybodol ohono ac yn cytuno i’w ddilyn.

•  mae angen i’r bwrdd dderbyn yn ffurfiol ac yn gyhoeddus 
ei swyddogaeth ar y cyd o ddarparu arweiniad ar iechyd a 
diogelwch yn ei fudiad

•  mae angen i bob aelod o’r bwrdd dderbyn ei swyddogaeth 
unigol mewn darparu’r arweinyddiaeth honno

•  mae angen i’r bwrdd sicrhau bod ei holl benderfyniadau’n 
adlewyrchu ei fwriadau o ran iechyd a diogelwch, fel y nodir yn 
ei ddatganiad polisi iechyd a diogelwch

•  mae angen i’r bwrdd gydnabod ei swyddogaeth o ran sicrhau 
cyfranogiad gweithredol y gweithwyr mewn gwella iechyd a 
diogelwch

•  mae angen i’r bwrdd sicrhau ei fod yn cael y wybodaeth 
ddiweddaraf am faterion rheoli risgiau iechyd a diogelwch - 
drwy benodi aelod i fod yn ‘gyfarwyddwr iechyd a diogelwch’. 
(Mae’r pwynt hwn yn arbennig o berthnasol i lawer o fudiadau 
gwirfoddol bach lle nad oes aelod cyflogedig addas o staff 
ar gael i ymgymryd â’r swyddogaeth hon o bosibl, a lle y gall 
iechyd a diogelwch gael ei roi i’r naill ochr er mwyn mynd i’r 
afael â materion y mae angen rhoi sylw iddynt ar fyrder.)

Deddfwriaeth a chyfarwyddebau
Trosolwg Mae’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr:

• ddarparu polisi ysgrifenedig ar iechyd a diogelwch

•  cynnal asesiad risg manwl o’r gweithle (mae canllawiau ar gael 
o HSE) er mwyn i gamau i ddileu peryglon a diogelu gweithwyr 
gael eu nodi (a chynnal asesiadau risg i famau newydd a 
beichiog, a chymryd camau priodol)

•  penodi person cymwys yn y mudiad (neu rywun o’r tu allan os 
nad oes neb addas ar gael) i ddarparu cymorth ar gydymffurfio 
â chyfraith iechyd a diogelwch - ond nid yw’n amddiffyniad 
cyfreithiol i ddweud bod achos o dorri cyfraith iechyd a 
diogelwch wedi digwydd oherwydd diffygion y swyddog hwn
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•  darparu gweithle diogel ac iach i gyflogeion; mae Rheoliadau’r 
Gweithle yn rhoi cyfrifoldebau penodol i gyflogwyr mewn 
perthynas â’r:

–  amgylchedd – tymheredd, awyru, golau, maint ystafelloedd, 
seddi

–  diogelwch – llwybr diogel i gerddwyr, ffenestri, drysau, lloriau 
ac ati

–  cyfleusterau - toiledau, cyfleusterau ymolchi, bwyta a newid, 
storio dillad, d?r yfed, ardaloedd gorffwys a chyfleusterau i 
fenywod beichiog a menywod sy’n bwydo ar y fron

–  cadw tŷ – cynnal a chadw’r gweithle, offer a chyfleusterau, 
hylendid ac ati

•  sicrhau diogelwch defnyddwyr VDU - gyda gorsafoedd gwaith 
diogel ar gyfer defnyddwyr cyfrifiaduron, hyfforddiant, egwyl a 
help gyda phrofion llygaid ac ati

• darparu goruchwyliaeth iechyd priodol i’r staff

•  sefydlu gweithdrefnau brys, fel ymarfer tân a gweithdrefnau 
gwagio’r adeilad, a gwneud cysylltiadau â gwasanaethau allanol 
ar gyfer cymorth cyntaf a gofal meddygol brys fel y bo’n briodol

•  darparu gwybodaeth i gyflogeion a gwirfoddolwyr am iechyd a 
diogelwch

• darparu cyfleoedd hyfforddi i’r staff

•  cofnodi digwyddiadau difrifol, damweiniau a chlefydau

• arddangos y poster Cyfraith Iechyd a Diogelwch

Polisïau ac asesiadau 
Polisi iechyd a diogelwch Mae hwn yn hanfodol ar gyfer 
mudiadau a chanddynt bump neu fwy o gyflogeion. Mae gan 
WCVA dempled ar gyfer mudiad gwirfoddol. Dylai’r polisi iechyd 
a diogelwch gynnwys:

•  datganiad o gyfrifoldebau unigolion a grwpiau o weithwyr (yn 
cynnwys cyfrifoldebau personol pob gweithiwr a gwirfoddolwr 
unigol)

• ymrwymiad i gynnal yr asesiad risg

•  enwau deiliad swyddi ac unigolion eraill yn y mudiad sydd 
â chyfrifoldebau uniongyrchol yn ymwneud ag iechyd a 
diogelwch

•  datganiad ar weithdrefnau iechyd a diogelwch ar gyfer ystod o 
faterion a sefyllfaoedd

•  ‘cynllun gweithredu’ sy’n amlinellu sut y bydd eich mudiad yn 
rhoi’r gweithdrefnau hyn ar waith

•  Ymrwymiad i adolygu’r gweithdrefnau a’r cynllun gweithredu
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Asesiadau risg Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch yn darparu canllawiau defnyddiol i’w lawrlwytho fel 
‘Pum Cam i Asesu Risg’. Gall asesiadau risg eich goleuo ar lawer o 
faterion, ac maent yn ffordd dda o godi ymwybyddiaeth o faterion 
diogelwch ymysg eich staff a’ch gwirfoddolwyr. 

Dylech annog pawb i dreulio amser yn edrych ar y lle y maent yn 
gweithio ynddo a nodi unrhyw beryglon posibl, fel:

•  Nodweddion adeilad, ee,– grisiau, corneli cudd, mynedfeydd 
wedi’u blocio, rhwystrau ar lwybrau cerdded

•  cyflwr a gweithrediad offer, ee, gilotinau llaw, ceblau trydan, 
namau trydanol ysbeidiol

•  risgiau tân, ee, yn deillio o ysmygu, papur a deunyddiau hylosg, 
ac ati

•  arferion gwaith peryglus, ee, dŵr a deunydd gwastraff ar y llawr

• symud a thrin gwrthrychau trwm

Addysg ac ymwybyddiaeth Mae polisïau’n ddiwerth os nad yw 
pobl yn ymwybodol ohonynt. Gwnewch yn siŵr eich bod yn:

•  darparu hyfforddiant sefydlu iechyd a diogelwch i bob un o’ch 
cyflogeion (gan gynnwys hyfforddeion ) a’ch gwirfoddolwyr

•  rhoi canlyniad yr asesiad risg a’r cynllun gweithredu ar 
hysbysfyrddau

•  rhoi copïau o’r adroddiad asesu risg mewn pecynnau sefydlu

•  atgoffa pobl yn rheolaidd am oblygiadau iechyd a diogelwch eu 
gwaith a’u hymddygiad os gwelwch achosion o dorri’r rheolau

•  sicrhau bod pawb yn gwybod ble mae’r allanfeydd tân, y 
diffoddwyr tân, y blwch cymorth cyntaf, ac ati

•  sicrhau bod pawb yn gwybod pwy sy’n gyfrifol am iechyd a 
diogelwch a chymorth cyntaf yn y mudiad

Cyngor Os oes unrhyw amheuaeth o gwbl ynghylch polisi 
ac arferion eich mudiad, argymhellir yn gryf y dylech ofyn 
am arweiniad penodol ar faterion yn ymwneud ag iechyd a 
diogelwch. 
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Rhestr wirio
  A yw eich bwrdd wedi penodi aelod neu gyflogai i 

weithredu fel swyddog iechyd a diogelwch i helpu’r 
mudiad i gydymffurfio â’r gyfraith?

  A yw eich mudiad wedi cynnal asesiad risg manwl o’r 
gweithle?

  A oes gan eich mudiad bolisi iechyd a diogelwch 
ysgrifenedig? A ydych yn defnyddio hwn i fonitro a 
goruchwylio arferion iechyd a diogelwch?

  A yw ymddiriedolwyr yn gwneud gwiriadau ar hap 
yn adeilad y mudiad, er enghraifft gwirio nad yw 
allanfeydd tân wedi’u blocio neu wedi’u cloi?

Rhagor o wybodaeth
•  Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn darparu 

ystod eang o ganllawiau y gellir eu lawrlwytho o  
www.hse.gov.uk, yn cynnwys Health and safety made simple - 
The basics for your business a Five Steps to Risk Assessment; 

•  Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, Health and Wellbeing 
at Work factsheet www.cipd.co.uk 

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
2.8 Iechyd a diogelwch; 

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
4.8 Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel; 

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
6.12 Polisi Iechyd a Diogelwch; 

•  Al Hinde a Charlie Kavanagh, ‘The Health and Safety Handbook: 
for Voluntary and Community Organisations, 2il argraffiad, 2001. 

http://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/
http://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf
http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/health-well-being-at-work.aspx
http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/health-well-being-at-work.aspx
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1112
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1069
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1169
http://www.amazon.co.uk/The-Health-Safety-Handbook-Organisations/dp/1903991013
http://www.amazon.co.uk/The-Health-Safety-Handbook-Organisations/dp/1903991013
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2.4 Y staff a’r bwrdd

Ar ei diwrnod cyntaf yn y gwaith (hyd yn oed cyn 
i’r prif swyddog gweithredol allu darparu sesiwn 
sefydlu) mae ymddiriedolwr gorfrwdfrydig yn 
mynd â’r cyflogai newydd i’r naill ochr ac yn dweud 
wrthi sut y mae am iddi redeg ei phrosiect newydd. 
Nid oes unrhyw gysylltiad rhwng cyfarwyddyd yr 
ymddiriedolwr a’r swydd y cafodd ei chyfweld ar ei 
chyfer. Mae hi eisoes yn ystyried ymddiswyddo.

Nid oes angen creu storïau am ymddiriedolwyr 
yn camddefnyddio eu hawdurdod yn fwriadol a’r 
niwed y mae hynny’n ei achosi. Mae digwyddiadau 
o’r fath yn gyffredin iawn yn anffodus, a dyma’n 
sicr y ffordd gyflymaf o ddifetha trefniadau manwl y 
rheolwyr ac o beri i staff adael.

Creu’r berthynas gywir 
Fel ymddiriedolwyr mae gennych gyfrifoldeb dros feithrin 
a chynnal perthynas dda rhyngoch chi a’r staff yr ydych yn 
eu cyflogi. Mae nifer o ddimensiynau i’r berthynas rhwng 
ymddiriedolwyr a’r staff yn dibynnu ar yr amgylchiadau a phwy 
sy’n rhan o’r berthynas honno. Yn yr adran hon gwneir ymgais 
i nodi gwahaniaethau pwysig rhwng y gwahanol fathau o 
berthynas:

•  bwrdd yr ymddiriedolwyr a’r prif swyddog gweithredol

• y Cadeirydd a’r prif swyddog gweithredol

• swyddogion eraill y bwrdd a’r prif swyddog gweithredol

• ymddiriedolwyr unigol a’r prif swyddog gweithredol

• ymddiriedolwyr ac aelodau eraill o’r staff

• ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr



96

Adeiladu ar graig nid ar dywod

96

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Y bwrdd a’r prif swyddog gweithredol Mae angen i hon 
fod yn berthynas gydweithredol yn bennaf yn seiliedig ar gyd-
ymddiriedaeth a pharch ar gyfer eu swyddogaethau, gan anelu at 
sicrhau bod:

•  yr ymddiriedolwyr mewn sefyllfa i lywodraethu’r mudiad yn 
effeithiol

• y prif swyddog gweithredol yn rhydd i’w reoli

Yn Adran 2.1 ‘Pwy sy’n rheoli’, rhoddir rhybuddion difrifol 
ynghylch swyddogaethau gwahanol yr ymddiriedolwyr a’u huwch 
gyflogai. Er mewn sicrhau’r berthynas fwyaf effeithiol, rhaid iddi 
fod yn berthynas gydweithredol a rhaid cael ymddiriedaeth. Yn yr 
un modd, dylid gwahodd y prif swyddog gweithredol i roi cyngor 
ar bolisi a herio’r ymddiriedolwyr os byddant yn ceisio ymgymryd 
â chyfrifoldebau rheoli o ddydd i ddydd neu fynd yn groes i 
ganllawiau y cytunwyd arnynt o ran sut y dylid rhoi polisi ar waith.

Yn anad dim, mae angen cael dealltwriaeth glir o swyddogaeth y 
naill a’r llall.

Y Cadeirydd a’r prif swyddog gweithredol (gan dybio 
bod gan y Cadeirydd gyfrifoldebau rheoli llinell). Mae hon yn 
berthynas fwy personol, ond mae’n cynnwys swyddogaeth ffurfiol 
darparu cymorth a chyfarwyddyd i’r prif swyddog gweithredol. 

Yn ddelfrydol dylai’r ddwy ochr:

• barchu ei gilydd

•  gallu rhannu syniadau a gweithio gyda’i gilydd ar gynigion 
polisi

•  dod i gytundeb ar reoli’r gweithgaredd o ddydd i ddydd a rhoi 
polisïau ar waith

• rhoi a derbyn cyngor

• rhannu cyfrinachau ynghylch heriau rhedeg y mudiad

Yn ymarferol, mae’r ddau swyddog yn gweithio mewn 
partneriaeth:

•  er mwyn i’r Cadeirydd fod ar gael i’r prif swyddog gweithredol 
ymgynghori ag ef ynghylch unrhyw fater sy’n gysylltiedig 
â’i swydd (ond ni ddylai’r Cadeirydd byth ymgymryd â 
swyddogaeth y prif swyddog gweithredol)

• pennu agenda’r bwrdd

• penderfynu pa wybodaeth sydd ei hangen ar y bwrdd

•  cytuno pa faterion polisi y mae angen eu dwyn i sylw’r 
ymddiriedolwyr

• rhannu ymrwymiadau cyhoeddus
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Swyddogion eraill y bwrdd a’r prif swyddog gweithredol 
Bydd angen i’r prif swyddog gweithredol weithio a 
chydweithredu’n agos â’r Trysorydd, a gweithio â swyddogion 
eraill fel y Is-gadeirydd a’r Ysgrifennydd. Dylid nodi’n bendant 
ym mha amgylchiadau, os o gwbl, y gall y swyddogion hyn 
roi cyfarwyddyd i’r prif swyddog gweithredol. Bydd yn rhaid 
iddynt bron bob amser siarad â’r Cadeirydd (fel rheolwr llinell) i 
gadarnhau unrhyw gyfarwyddyd.

Ymddiriedolwyr unigol a’r prif swyddog gweithredol Mae’n 
anymarferol ac yn afrealistig awgrymu na ddylai’r prif swyddog 
gweithredol drafod busnes y mudiad gyda’r ymddiriedolwyr 
eraill. Fodd bynnag, er mwyn rheoli’r mudiad yn effeithiol mae’n 
hollbwysig nad yw ymddiriedolwyr yn ceisio gorfodi’r prif 
swyddog gweithredol i wneud pethau. 

Os ydynt am ddylanwadu ar y ffordd y rheolir y mudiad dylent 
siarad â’r Cadeirydd neu ddefnyddio rhyw ddull ymgynghorol 
arall. Yn fwy cadarnhaol, efallai y bydd gan ymddiriedolwyr 
gyfoeth o wybodaeth a phrofiad i’w rhannu gyda’r uwch gyflogai, 
ac efallai y byddent yn teimlo’n rhwystredig os na allant wneud 
hynny. Dylai’r prif swyddog gweithredol geisio dod o hyd i’r 
amser i ddarganfod beth y gall yr ymddiriedolwyr ei gynnig ac 
yna fanteisio ar hynny.

Ymddiriedolwyr ac aelodau eraill o’r staff Mae mwy o 
reswm i fod yn ofalus ynghylch y berthynas unigol rhwng 
ymddiriedolwyr ac aelodau eraill o’r staff. Mae’n ddigon hawdd 
dweud na all ymddiriedolwyr wneud na dweud unrhyw 
beth i ddod rhwng cyflogeion a’u rheolwyr (y prif swyddog 
gweithredol). Ond caiff rheolau o’r fath eu torri’n aml, gyda 
chanlyniadau difrifol.

Mae cyfnewid gwybodaeth yn amlwg yn rhywbeth i’w groesawu, 
ac weithiau mae’n angenrheidiol i ymddiriedolwyr, staff a 
gwirfoddolwyr weithio gyda’i gilydd. Ond gall cyflogeion gael eu 
rhoi dan bwysau gan ymddiriedolwyr ar ffurf ‘cyngor’, neu gallant 
deimlo bod yr ymddiriedolwr yn fwy parod i wrando arno na’i 
reolwr. Yna mae perygl o danseilio’r berthynas rhwng y cyflogai 
a’r prif swyddog gweithredol, a dinistrio gallu’r prif swyddog 
gweithredol i reoli ei staff ei hun. Ar ei waethaf, gall staff ac 
ymddiriedolwyr sydd wedi ymddieithrio wneud niwed sylweddol 
i strwythur rheoli’r mudiad.

I’r gwrthwyneb, dylai ymddiriedolwyr fod yn effro i ymdrechion 
cyflogeion i ddylanwadu arnynt hwy, yn arbennig os ydynt 
yn ffrindiau y tu allan i’r gwaith. Dylid ei gwneud yn glir i 
ymddiriedolwyr os bydd aelod o staff yn cysylltu â hwy, y dylent 
osgoi rhoi eu hunain mewn perygl ac aros yn wrthrychol pan 
fyddant yn gweithredu fel ymddiriedolwyr.
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Gall rhai protocolau fod yn ddefnyddiol:

•  dylai ymddiriedolwr roi rhybudd ymlaen llaw i’r prif swyddog 
gweithredol os yw am siarad yn breifat ag unigolyn neu gyflogai 
(neu greu cytundeb safonol ar gyfer cysylltiadau rheolaidd), a 
dylai ddweud beth fydd cynnwys y cyfarfod

•  rhaid i’r ddwy ochr ymwrthod â’r demtasiwn i drafod materion 
sy’n effeithio ar reoli personél

•  dylai fod yn ofynnol i gyflogeion hysbysu’r prif swyddog 
gweithredol am unrhyw sgwrs gydag ymddiriedolwr y maent 
yn teimlo’n anghyfforddus yn ei chylch

•  ni ddylai ymddiriedolwyr drafod unrhyw faterion cyfrinachol 
na beirniadu aelod arall o’r staff neu ymddiriedolwr arall tra 
byddant yn gweithio gyda’r staff

•  lle mae cyfeillgarwch bersonol yn bodoli rhwng ymddiriedolwyr 
unigol ac aelodau o’r staff mae mwy o angen nag erioed i gadw 
cyfeillgarwch a pherthynas broffesiynol ar wahân

Ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr, ac ymddiriedolwyr fel 
gwirfoddolwyr

•  Dylai’r un rheolau sylfaenol sy’n berthnasol i gyswllt rhwng 
ymddiriedolwyr a staff cyflogedig fod yn berthnasol i 
ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr.

•  Ar adegau pan fydd yr ymddiriedolwr yn gwneud gwaith 
gwirfoddol arferol ar gyfer y mudiad (hy, gwaith nad yw’n 
rhan o’i swyddogaeth lywodraethu fel ymddiriedolwr) 
byddant yn atebol i wirfoddolwyr eraill neu’r staff neu’r 
rheolwr llinell; dylent barchu awdurdod y rhai sy’n eu rheoli 
a pheidio â disgwyl triniaeth arbennig oherwydd eu bod yn 
ymddiriedolwyr.

Cadw disgyblaeth dros y staff Er bod problemau’n codi’n 
aml gyda byrddau sy’n ceisio cael gormod o reolaeth, gwelir 
problem wrthgyferbyniol (sydd weithiau, mewn rhai achosion, yn 
codi ar yr un pryd), sef staff heb lawer o ddisgyblaeth nad yw’r 
ymddiriedolwyr yn gallu eu rheoli. Mae amrywiaeth o ffactorau 
yn gyfrifol am hyn, ac os gwelwch unrhyw rai o’r arwyddion hyn 
yn eich mudiad mae’n bryd i chi fynnu bod eich ymddiriedolwyr 
a/neu’ch staff rheoli yn cael hyfforddiant rheoli personél.

•  Osgoi cosbau Mae’r sector gwirfoddol yn dibynnu’n fawr 
ar gydweithrediad ac ewyllys da i’r graddau bod mudiadau 
llai yn amharod neu’n gyndyn o ddefnyddio cosbau pan fydd 
eu staff yn camymddwyn. Nid yw hon yn sefyllfa dderbyniol 
os bydd gwaith y mudiad yn cael ei niweidio, ac mae gan 
ymddiriedolwyr gyfrifoldeb i fynd i’r afael â hi yn gynnar. 
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•  Cydweithfeydd anghydweithredol Mae rhai mudiadau’n 
datblygu strwythur rheoli ‘lled-gydweithredol’ sy’n rhoi 
hawliau ac annibyniaeth i’r staff ond heb unrhyw syniad clir o’u 
cyfrifoldebau. Mewn achosion fel hyn gall fod yn anodd iawn i 
ymddiriedolwyr adennill rheolaeth dros bolisïau a chyfeiriad eu 
mudiad. Y staff sy’n llywodraethu.

•  Parlys yn sgil cwynion Nid yw’n anghyffredin i weithdrefnau 
cwyno a disgyblu gael eu hysgrifennu mewn ffordd sy’n 
ffafrio’r staff i’r fath raddau fel y gall ychydig o achwynwyr ber 
i fwrdd yr ymddiriedolwyr wegian drwy ei orfodi i ymdrin â’u 
cwynion swyddogol di-baid. Nid oes gan hyn ddim i’w wneud 
â dilysrwydd y cwynion. Rhaid i’r weithdrefn fod yn gymesur i 
allu ac anghenion y mudiad, ac os nad yw, rhaid ei haddasu ar 
fyrder.

•  Ofn a diffyg gweithredu Gall ofni canlyniadau 
posibl honiadau o ddiswyddo annheg barlysu bwrdd yr 
ymddiriedolwyr tra bydd y mudiad cyfan yn dioddef. Os bydd 
gweithdrefnau personél a chadw cofnodion priodol ar waith 
dylai ymddiriedolwyr allu diogelu’r mudiad yn erbyn camau 
cyfreithiol, cyhyd ag y bo’n ymarferol bosibl.

Rhestr wirio
		A oes gwahaniaeth clir rhwng cyfrifoldebau 

ymddiriedolwyr a staff eich mudiad?

		A yw’r staff a’r ymddiriedolwyr wedi cael gwybodaeth 
briodol am y cyfrifoldebau hyn a’r berthynas y gallant 
ddisgwyl ei chael gydag erial yn y mudiad?

		A ydych yn adolygu’r cyfrifoldebau a’r trefniadau ar gyfer 
cyfathrebu â hwy yn fewnol wrth asesu effeithiolrwydd 
eich bwrdd? 

		A oes gennych ddulliau ar waith i ymdrin ag anghydfod 
yn ymwneud ag ymddiriedolwyr yn ogystal â staff?

Rhagor o wybodaeth
Gweler y cyfeiriadau yn Adran 2.2.
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2.5 Eich cyfrifoldeb i eraill

Mae elusennau a mudiadau gwirfoddol eraill 
yn bodoli’n bennaf i wasanaethu pobl, ac mae’r 
mwyafrif helaeth wedi gwneud eu gwaith yn 
rhagorol am flynyddoedd lawer. Ond nid yw 
egwyddorion clodwiw ac ymroddiad yn ddigon 
i warantu diogelwch y cyhoedd a gofal priodol 
amdanynt, yn arbennig y bobl hynny sydd fwyaf 
agored i niwed yn ein cymuned. Mae mudiadau 
gwirfoddol sydd ag adnoddau prin, sy’n aml 
wedi arwain y ffordd o ran arferion da, bellach 
yn darganfod bod yn rhaid iddynt gydymffurfio 
â safonau newydd sy’n cael eu hategu gan 
ddeddfwriaeth - ac weithiau yn gorfod wynebu’r 
fiwrocratiaeth sy’n dod law yn llaw â’r gyfraith. 
Nid mater o ddewis yw hyn. Yr unig beth ymarferol 
i’w wneud yw sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r 
ddeddfwriaeth.

Gwasanaethau i bobl anabl
Y gyfraith Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mae gan bobl anabl 
hawliau pwysig mewn perthynas â mynediad i wasanaethau o 
ddydd i ddydd y mae pobl eraill yn eu cymryd yn ganiataol:

•  mae’n anghyfreithlon trin person anabl yn llai ffafriol oherwydd 
ei fod yn anabl

•  rhaid i ddarparwyr gwasanaethau ystyried gwneud addasiadau 
rhesymol i’r ffordd y maent yn darparu eu gwasanaethau er 
mwyn i bobl anabl allu eu defnyddio

•  mae darparwyr gwasanaethau wedi gorfod ystyried gwneud 
addasiadau parhaol i’w heiddo er mwyn osgoi rhwystrau 
ffisegol i fynediad

•  mae’r Ddeddf yn diogelu pobl rhag achosion o wahaniaethu’n 
uniongyrchol yn eu herbyn neu rhag aflonyddwch oherwydd 
bod ganddynt gysylltiad â pherson anabl (ee, gofalwr neu riant) 
ac ni ddylid gwahaniaethu’n uniongyrchol yn erbyn pobl nac 
aflonyddu arnynt os credir, a hynny’n anghywir, eu bod yn anabl

Mae gwybodaeth ar gael o wefan Directgov www.direct.gov.uk. 
Trafodir hawliau cyflogaeth pobl anabl yn Adran 2.2.
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Amddiffyn plant
Cyfrifoldeb y cyflogwr Dan Ddeddf Amddiffyn Plant 1999 a 
Deddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llysoedd 2000, 
mae’n drosedd i unrhyw fudiad gynnig cyflogaeth (â thâl neu 
wirfoddol) sy’n cynnwys dod i gysylltiad rheolaidd â phobl ifanc 
dan 18 oed i unrhyw un sydd wedi cael ei gollfarnu o droseddau 
penodol, neu sydd ar restrau pobl yr ystyrir eu bod yn anaddas ar 
gyfer gwaith o’r fath a gedwir gan yr Adran Addysg a Chyflogaeth 
a’r Adran Iechyd. Mae hefyd yn drosedd i bobl sy’n cael eu 
collfarnu o droseddau o’r fath i weithio gyda phobl ifanc. Mae 
troseddau penodol yn cynnwys llofruddiaeth neu ddynladdiad, 
treisio, niwed corfforol difrifol a nifer o droseddau rhyw yn 
ymwneud â phlant. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o’r Swyddfa 
Gartref, www.homeoffice.gov.uk.

Y camau sydd eu hangen 

Os byddwch yn gweithio’n agos gyda phlant a phobl ifanc:

•  rhaid i chi wirio cofnodion troseddol darpar gyflogeion a 
gwirfoddolwyr a fydd mewn cysylltiad â phlant (gweler 
gwiriadau’r Swyddfa Cofnodion Troseddol isod)

•  dylech gael polisi Amddiffyn Plant ysgrifenedig y mae pob 
gweithiwr yn ymwybodol ohono ac yn ei ddilyn

Datgelu cofnodion troseddol 
Defnyddio gwiriadau’r Swyddfa Cofnodion Troseddol 
Mae’r defnydd o wybodaeth am gofnodion troseddol fel offeryn 
i sicrhau prosesu recriwtio mwy diogel i’r rhai sy’n gweithio gyda 
grwpiau sy’n agored i niwed wedi datblygu’n sylweddol ers i’r 
Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) gael ei sefydlu yn 2002. Mae 
llawer o fudiadau gwirfoddol wedi defnyddio Datgeliadau CRB 
(gwiriadau CRB) i helpu i asesu addasrwydd staff cyflogedig a 
gwirfoddolwyr a gyflogir ganddynt. Yn yr un modd, mae byrddau 
ymddiriedolwyr wedi gwirio ymddiriedolwyr unigol lle mae meini 
prawf cymhwysedd yn berthnasol ac yn unol â pholisi’r Comisiwn 
Elusennau.

Gofynion gwahanol Er 2002, mae amrywiol ddeddfwriaeth 
wedi newid cymhwysedd cyflogwr i gael mynediad i gofnod 
troseddol unigolyn, naill ai fel gofyniad gorfodol neu fel arfer 
gorau. Mae diwygiadau tebyg yn ymwneud â’r rhai sydd wedi’u 
gwahardd a’u hatal rhag gwirfoddoli neu weithio â grwpiau 
sy’n agored i niwed. Mae’r datblygiadau mwyaf diweddar yn 
ymwneud ag ailfodelu trefniadau Fetio a Gwahardd yr Awdurdod 
Diogelu Annibynnol (ISA) ac adolygiad o’r system cofnodion 
troseddol gyfan yng Nghymru a Lloegr.

Ar hyn o bryd, mae’r cymhwysedd ar gyfer gwiriadau CRB a’r 
hawl i weld cofnod troseddol rhywun yn seiliedig ar y diffiniad 
o weithgaredd rheoledig fel y nodir yn Neddf Diogelu Grwpiau 
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Agored i Niwed 2006. Mae hyn yn amlinellu’r math o waith a 
wneir gyda phlant neu oedolion sy’n agored i niwed er mwyn bod 
yn gymwys i gael gwiriad CRB.

Cyfrifoldebau ymddiriedolwyr Rhaid i ymddiriedolwyr 
elusennau fod yn ymwybodol p’un a yw gweithgaredd eu helusen 
yn dod o fewn y diffiniad hwn neu p’un a yw swydd yn esempt 
dan Ddeddf Adsefydlu Tramgwyddwyr (gorchymyn Eithrio) 1975. 
Ni all rhywun sydd wedi’i wahardd gan ISA rhag gweithio gyda 
grwpiau sy’n agored i niwed wneud gweithgaredd rheoledig, fel 
gwirfoddolwr nac fel cyflogai, a dim ond Datgeliad Manwl a fydd 
yn dangos y wybodaeth hon am y gwaharddiad.

Yn ogystal, mae gan fudiadau ddyletswydd i gyfeirio unrhyw 
wirfoddolwr neu weithiwr sy’n gweithio mewn gweithgaredd 
rheoledig at ISA os oes pryder ynghylch ei ymddygiad mewn 
amgylchiadau penodol.

Dylai ymddiriedolwyr mudiadau gwirfoddol sy’n gweithio gyda 
grwpiau sy’n agored i niwed ofyn am wybodaeth am gofnodion 
troseddol pan fydd hynny’n ofyniad deddfwriaethol neu pan fydd 
polisi arfer gorau’n mynnu hynny.

Er mwyn cael gwiriadau CRB rhaid i elusen 

•  ddod yn Gorff Cofrestredig gyda’r CRB, neu mewn achosion 
pan na fydd hyn yn bosibl

•  ddefnyddio Corff Cofrestredig Ymbarél y CRB sy’n gallu 
gweithredu ar ran yr elusen

Uned Cofnodion Troseddol WCVA: Mae Llywodraeth Cymru 
yn rhoi arian i Uned Cofnodion Troseddol (CRU) WCVA fel Corff 
Cofrestredig Ymbarél y CRB i gynnig gwasanaeth mynediad 
am ddim i bob mudiad yn y trydydd sector yng Nghymru i 
gael gwiriadau CRB. Mae’r Uned hefyd yn darparu cyngor a 
chanllawiau cynhwysfawr ar bob agwedd ar wybodaeth ddiogelu.

Deddfwriaeth Diogelu Rhyddid Adeg ysgrifennu’r llyfryn 
hwn roedd deddfwriaeth ar ei daith drwy’r senedd (Bil Diogelu 
Rhyddid) a fydd yn effeithio ar y system CRB ac ar drefniadau 
fetio a gwahardd ISA. Bwriad y llywodraeth yw y bydd unrhyw 
drefniadau newydd ar waith erbyn 2012/13.

Deddf Diogelu Data 1998 
Y ddeddfwriaeth Nod Deddf Diogelu Data 1998 yw diogelu 
unigolion a rhoi cyfrifoldebau ar y rhai sy’n cadw ac yn defnyddio 
data. Rhaid i fudiadau sy’n rheoli data’n awtomatig hysbysu’r 
Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth yn www.ico.gov.uk ynghylch 
y dibenion y byddant yn defnyddio’r data ar ei gyfer. Codir 
ffi hysbysu flynyddol. Mae a wnelo’r ddeddfwriaeth yn fwy â 
rheoleiddio’r ffordd y caiff gwybodaeth ei chadw a’i defnyddio 
nag atal gwybodaeth rhag cael ei storio.
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Cwmpas y Ddeddf Mae’r ddeddfwriaeth yn cwmpasu data 
personol am unigolion byw y gellir eu hadnabod ar systemau a 
gedwir â llaw ac ar gyfrifiaduron mewn amrywiol fformatau, yn 
cynnwys lluniau a recordiadau sain. Mae’n nodi sut y dylid ymdrin 
â data mewn wyth egwyddor diogelu data.

Yr wyth Egwyddor Diogelu Data Rhaid i unrhyw un sy’n 
prosesu data personol gydymffurfio â’r egwyddorion arfer da hyn 
sy’n dweud (ymysg pethau eraill) bod yn rhaid i’r data fod yn 
deg, yn gyfreithlon, yn berthnasol, yn gywir, yn ddiogel a chael eu 
cadw dim ond cyhyd ag sydd ei angen.

Data sensitif Mae categori arbennig o ‘ddata sensitif’ y gellir ond 
ei brosesu yn amodol ar ystod o gyfyngiadau. Mae data sensitif yn 
cwmpasu:

• tarddiad hiliol neu ethnig

• barn wleidyddol

• credoau crefyddol neu gredoau tebyg

• aelodaeth o Undeb Llafur

•�cyflwr iechyd corfforol neu feddyliol;

• bywyd rhywiol

• troseddau ac achosion llys

O ran data sensitif, rhaid i’r person y cedwir y data amdano fod 
wedi rhoi caniatâd, neu mae’n rhaid bod gan ddefnyddiwr y data 
reswm dilys dros eu prosesu. Os bydd eich mudiad eisiau cadw’r 
math hon o wybodaeth dylech wirio’r rheoliadau.

Eithriad ar gyfer clybiau a chymdeithasau Mae eithriadau 
ar gyfer clybiau bach, mudiadau gwirfoddol, gweinyddiaeth 
eglwysi a rhai elusennau rhag y gofyniad i gyflwyno hysbysiad 
blynyddol os yw’r data y maent yn eu prosesu yn gyfyngedig i un 
o’r dibenion canlynol:

•  sefydlu neu gynnal aelodaeth neu gefnogaeth o gorff neu 
gymdeithas nad yw wedi’i sefydlu nac yn cael ei gynnal er 
mwyn gwneud elw

•  darparu neu ymgymryd â gweithgareddau ar gyfer unigolion 
sy’n aelodau o’r corff neu’r gymdeithas neu sy’n cael cysylltiad 
rheolaidd gydag ef

Dim ond pobl sy’n gyn-aelodau, aelodau presennol neu ddarpar 
aelodau y mae’r eithriad yn ei gwmpasu, neu’r rhai sy’n dod i 
gysylltiad rheolaidd â’r mudiad.
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Rhestr wirio
  A yw eich mudiad wedi cymryd pob cam rhesymol i 

sicrhau y gall wasanaethu pobl ag anableddau?

  A oes angen polisi ar eich mudiad ar y ffordd y mae’n 
sicrhau diogelwch plant neu oedolion sy’n agored i 
niwed?

  A oes angen i chi lunio polisi datgelu ar sut y byddwch 
yn defnyddio gwybodaeth gan y Swyddfa Cofnodion 
Troseddol?

  A oes angen i chi gofrestru dan y Ddeddf Diogelu Data?

  A oes gennych systemau ar gyfer gwirio sut y mae data 
personol yr ydych yn eu casglu yn cael eu defnyddio?

Rhagor o wybodaeth
Mudiadau:

•  Y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB): www.direct.gov.uk 

•  Uned Cofnodion Troseddol WCVA, ffôn 0800 0197 391,  
www.wcva-cru.org.uk. 

•  Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (diogelu data),  
www.ico.gov.uk.

Canllawiau y gellir eu lawrlwytho:

•  Dolenni Directgov, Disability and the Equality Act 2010,  
www.direct.gov.uk

•  Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth, Equality Act 2010: 
what do I need to know? A quick start guide for voluntary and 
community sector associations, www.equalities.gov.uk ;

• WCVA, Y Llawlyfr Gwirfoddoli Diogel, 2002;

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA, 2.12 Diogelu data. 

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA, 4.9 Gwirfoddoli i 
weithio gydag oedolion a phlant sy’n agored i niwed; 

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
4.10 Gwiriadau cofnodion troseddol. 

http://www.direct.gov.uk/cy/index.htm
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/equalities/equality-act-publications/equality-act-guidance/vcs-associations?view=Binary
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/equalities/equality-act-publications/equality-act-guidance/vcs-associations?view=Binary
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/equalities/equality-act-publications/equality-act-guidance/vcs-associations?view=Binary
http://www.wcva.org.uk/all/dsp_Pub_list.cfm?Publicationid=387&catid=0&lang=cy
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1116
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1070
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1070
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1080
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Datganiad Diogelu Data Enghreifftiol
Mae angen datganiadau diogelu data er mwyn eich galluogi 
i fodloni’r gofynion dan y ddeddfwriaeth i hysbysu pobl am y 
ffordd y byddwch yn defnyddio’r wybodaeth bersonol y byddant 
yn eu rhoi i chi. Gellir addasu’r templed canlynol i greu Datganiad 
Diogelu Data yn ôl yr angen. Dylid rhoi copi ohono ym mhob 
dogfen sy’n ymwneud â defnyddio data personol.

Bydd y wybodaeth yn cael ei chofnodi a’i phrosesu gan [enw’r 
mudiad] ar gyfrifiadur/mewn ffeiliau ysgrifenedig.

Defnyddir y wybodaeth gan [enw’r mudiad] neu [noder ar gyfer 
beth y defnyddir y wybodaeth ee, “monitro a hyrwyddo gwaith y 
mudiad” neu’r “reoli’r gwaith o godi arian”].

Mae data personol yn cynnwys enwau, cyfeiriadau, data cyswllt 
a [rhestrwch pa wybodaeth arall y byddwch yn ei chadw]; gellir ei 
ystyried yn ddata personol sensitif os yw’n ymwneud â materion 
yn gysylltiedig â hil, tarddiad ethnig, gwleidyddiaeth, credoau 
crefyddol neu gredoau tebyg, iechyd corfforol neu feddyliol neu 
fywyd rhywiol.

Gellir anfon y data personol i [noder i ble y gallwch anfon y data, 
yn cynnwys y rhyngrwyd fel y bo’n briodol]. [NEU] Ni chaiff data 
personol eu datgelu i drydydd partïon ac eithrio [nodwch unrhyw 
ddefnydd cyfyngedig o ddata - ee, “ mewn datganiadau i’r wasg i 
gyfryngau newyddion dethol ar gyfer gweithgaredd hyrwyddo dilys y 
mudiad”].

Caiff y data eu diogelu gan Bolisi Diogelwch Gwybodaeth [enw’r 
mudiad]. [Dylech gynnwys hwn dim ond os defnyddir data sensitif.]

Llofnodwch i nodi eich bod yn cytuno y gall [enw’r mudiad] 
ddefnyddio eich data yn y dull hwn. [Dylech gynnwys hwn dim ond 
os oes angen caniatâd penodol i ddefnyddio data personol, hy, pan 
na allwch fodloni unrhyw amodau eraill sydd yn yr wyth Egwyddor 
Diogelu Data mewn perthynas â data personol neu ddata personol 
sensitif.]

Llofnodwyd: ………………………………………….. [gan y person cyswllt] 

Dyddiad: ……………………….

Printiwch eich enw: ……………………………………………………………….. 
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2.6 Rheoli eiddo a thir

Gall bod yn berchen ar eiddo arwain at fanteision 
sylweddol i fudiadau gwirfoddol ran sicrwydd 
ariannol hirdymor a chyfleoedd i fynd ar drywydd 
eu hamcanion. Er enghraifft, mae dyfodiad y 
mudiad ymddiriedolaeth datblygu i wneud 
gwaith adfywio lleol, er enghraifft, wedi meithrin 
diwylliant lle yr ystyrir bod eiddo nid yn unig yn 
ddymunol ond yn hanfodol ar gyfer cynaliadwyedd 
yn yr hirdymor. Mae hyn wedi arwain at newidiadau 
ym mholisi’r llywodraeth ar waredu asedau cyrff 
cyhoeddus. Ond mae perchnogaeth a hyd yn oed 
lesddaliadau yn creu cyfrifoldebau ochr yn ochr 
â chyfleoedd, ac mae gan elusennau cofrestredig 
rwymedigaethau ychwanegol, yn arbennig os 
ydynt am fanteisio i’r eithaf ar eu hasedau drwy 
werthu neu brydlesu eu heiddo. Dylai mudiadau 
gwirfoddol fod yn ofalus wrth ymdrin â materion 
yn ymwneud ag eiddo.

Gall dal a gwaredu tir ac adeiladau fod yn fater cymhleth a 
chanddo oblygiadau cyfreithiol sylweddol. Ac mae hyd yn oed 
yn fwy cymhleth i elusennau cofrestredig. Dim ond trosolwg 
arwynebol o rai o’r materion sydd yn yr adran hon. Os byddant yn 
effeithio ar eich elusen chi dylech ddechrau drwy ddarllen taflenni 
gwybodaeth y Comisiwn Elusennau (gweler yr adran rhagor o 
wybodaeth), ac mewn nifer o achosion bydd yn hanfodol gofyn 
am gyngor gweithwyr proffesiynol addas fel cyfreithwyr, syrfewyr 
a’r Comisiwn Elusennau ei hun.

Pa fath o fudiad?
Mae gan gwmnïau cyfyngedig drwy warant (gweler Adran 
6.3), fel mudiadau corfforedig, bersonoliaeth gyfreithiol. Felly 
mae’n bosibl iddynt fod yn berchen ar eiddo yn gyfreithlon.

Yr heriau sy’n wynebu cymdeithasau anghorfforedig 
yn gyffredinol Nid oes gan fudiadau gwirfoddol unrhyw 
hunaniaeth gyfreithiol annibynnol, felly ni allant fod yn berchen 
ar eiddo’n gyfreithlon. Rhaid i eiddo gael ei ddal ar ran y mudiad 
gan unigolion penodedig. Mae nifer o anfanteision yn gysylltiedig 
â hyn:

•  wrth i ymddiriedolwyr newid, mae’n hanfodol cael gweithred 
ffurfiol yn trosglwyddo’r eiddo i’r ymddiriedolwyr newydd neu’r 
ymddiriedolwyr sy’n weddill

• bydd angen diwygio manylion y Gofrestrfa Tir
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•  gall gweithdrefnau ar gyfer newid y berchnogaeth gofrestredig 
fod yn llafurus ac yn ddrud

•  gall ymddiriedolwyr fod yn bersonol atebol, ee, os bydd yr arian 
a godir yn lleihau ac nad oes digon o arian i dalu morgais

Y sefyllfa ar gyfer elusennau anghorfforedig Mae Deddf 
Ymddiriedolwyr 2000 a deddfwriaeth arall yn rhoi’r grym i bob 
elusen anghorfforedig gaffael tir at unrhyw ddiben, ar yr amod y 
caniateir hyn gan y ddogfen lywodraethu. Ond mae’r anfanteision 
a restrir uchod yn parhau i fod yn berthnasol.

Swyddogaeth ymddiriedolwyr daliannol Penodir 
ymddiriedolwyr daliannol neu ymddiriedolwyr-geidwaid gan 
elusen anghorfforedig i ddal eiddo ar ran y mudiad hwnnw. 
Ymddiriedolwyr unigol yw’r rhain yn aml, ond gallant fod yn bobl 
neu’n gyrff eraill fel cwmni cyfreithwyr neu gwmni elusennol. 
Yn achos elusennau, gall y Ceidwad Swyddogol ymgymryd â’r 
swyddogaeth - swyddog y Comisiwn Elusennau sy’n gyfrifol am 
ddal tir ar ran ymddiriedolwyr mewn rhai amgylchiadau (ee, 
pan fydd ymddiriedolwyr daliannol blaenorol wedi marw). Nid 
yw’r ymddiriedolwyr daliannol neu ymddiriedolwyr-geidwaid 
yn chwarae unrhyw ran yn y broses reoli; y cyfan a wnânt yw 
gweithredu yn unol â chyfarwyddiadau’r ymddiriedolwyr.

Cyfrifoldebau cyfreithiol ymddiriedolwyr 
elusennau
Cadw o fewn y gyfraith: Mae gofynion cyfreithiol llym iawn 
ar gyfer elusennau, yn arbennig mewn perthynas â gwaredu tir 
ac adeiladau. Dylech fynd ati gyda gofal mawr, a chael cyngor 
cyfreithiol os bydd angen. Un pwynt yn ymwneud â therminoleg 
a ddefnyddir gan y Comisiwn Elusennau ac eraill: defnyddir y term 
‘tir’ i olygu naill ai dir neu’r adeiladau sydd arno.

Pwerau elusennau: Gydag ambell eithriad gall elusennau fod yn 
berchen ar dir. Ond mae’n bwysig gwirio’r ddogfen lywodraethu i 
weld a oes rheoliadau arbennig sy’n effeithio ar y ffordd y dylid ei 
ddefnyddio a’r amodau ar gyfer ei brydlesu neu ei werthu.

Caffael tir Efallai y bydd angen i ymddiriedolwyr gael caniatâd y 
Comisiwn Elusennau mewn rhai amgylchiadau - ee, os ydynt yn 
prynu gan ymddiriedolwr neu gan rywun a chanddo gysylltiad 
agos ag ymddiriedolwr. Yn ogystal cânt eu cynghori’n gryf i ofyn 
am adroddiad cynhwysfawr gan syrfëwr sy’n cynnwys argymhelliad 
cadarnhaol i ddweud bod prynu’r tir o fudd i’r elusen.

Gofalu am eiddo a thir a’r defnydd ohonynt Daw ystod o 
gyfrifoldebau yn sgil bod yn berchen ar dir neu eiddo ac mae’n rhaid 
eu cymryd o ddifrif, yn arbennig os ydych yn ystyried eu gwerthu:

•  Rhaid i ymddiriedolwyr elusennau sicrhau bod unrhyw 
adeiladau y mae’r mudiad yn berchen arnynt, neu sy’n cael eu 
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dal ar eu rhan, mewn cyflwr da a bod yswiriant digonol ar eu 
cyfer - bydd hyn yn golygu neilltuo arian ar gyfer gwaith cynnal 
a chadw arferol, ailaddurno a gwaith atgyweirio strwythurol 
hirdymor.

•  Rhaid i ymddiriedolwyr fonitro cyflwr unrhyw eiddo y maent 
yn berchen arno neu sy’n cael ei ddal ar ran y mudiad yn 
rheolaidd, gan gynnwys gwiriadau ar ffiniau, ac yswiriant 
atebolrwydd cyhoeddus.

•  Mae gwaddol parhaol i elusen (hy, eiddo sydd wedi cael ei 
roi i elusen am byth) yn dod â chyfrifoldeb ychwanegol i’w 
ddefnyddio at ddibenion elusennol yr elusen ei hun neu i sicrhau 
bod yr elusen yn ennill incwm da heb leihau ei werth cyfalaf.

Gwerthu a phrydlesu eiddo Os bydd elusen am werthu neu 
brydlesu’r tir neu’r adeiladau y mae’n berchen arnynt, mae ystod o 
rwymedigaethau arni yn sgil cyfraith elusennau.

• M ath o gyfyngiad: Mae’r rhain yn amrywio yn dibynnu ar 
faterion fel

– telerau’r brydles neu’r gwerthiant

–  statws y prynwr (ee, p’un a yw’n elusen ag amcanion tebyg, a 
ph’un a yw’n rhywun sy’n gysylltiedig â’r elusen;)

–  p’un a yw’r eiddo’n ‘dir penodedig’ y gellir ond ei ddefnyddio 
at ddibenion yr elusen

•  Rhwymedigaethau: Yn dibynnu ar fanylion y gwerthiant neu’r 
trefniant prydlesu, mae’n debyg y bydd yn rhaid i chi

–  ofyn am adroddiad gan syrfëwr cymwys annibynnol ac 
ystyried yr adroddiad hwnnw

– hysbysebu’r gwerthiant, yn unol â chyngor y syrfëwr

–  cael y telerau posibl ar gyfer gwerthu neu’r cytundeb prydlesu 

–  sicrhau bod adroddiad y syrfewyr yn adroddiad ysgrifenedig 

–  darparu cyfle i’r cyhoedd wrthwynebu eich bwriad drwy 
hysbysebu eich bwriadau

–  sicrhau cytundeb y Comisiwn Elusennau os na allwch fodloni’r 
gofynion neu os hoffech werthu i rywun sy’n gysylltiedig â’r 
elusen neu ei hymddiriedolwyr

Morgeisi Os bydd ymddiriedolwyr elusen am drefnu morgais ar 
eu heiddo:

•  Rhaid iddynt gael cyngor ysgrifenedig gan rywun sydd â 
phrofiad o ymdrin â materion ariannol ac nad oes ganddo 
ddiddordeb personol yn y benthyciad arfaethedig;

•  rhaid i’r cyngor gynnwys p’un a oes angen y benthyciad, p’un 
a yw’r termau’n rhesymol, a ph’un a all yr elusen ad-dalu’r 
benthyciad.
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Rheoli’r risg: Gweler Adran 4.5 am bolisïau ar gronfeydd wrth 
gefn a risg.

Cymryd meddiant o adeiladau gan y sector 
cyhoeddus 
Cyfleoedd yn sgil mentrau cymdeithasol Mae anogaeth y 
llywodraeth i fudiadau gwirfoddol gymryd meddiant o adeiladau 
i greu incwm yn creu cyfleoedd enfawr i rai mentrau ddod yn fwy 
annibynnol yn ariannol. Ond mae risgiau’n gysylltiedig â hyn y 
mae angen eu pwyso a’u mesur yn ofalus cyn i fudiadau fwrw ati i 
brynu adeiladau.

Un broblem yw os yw’r eiddo’n werthfawr iawn, mae’n debygol 
na fyd y corff cyhoeddus sy’n berchen arno yn awyddus i gael 
gwared arno’n gyfan gwbl, felly y gorau y gallwch obeithio 
amdano yw prydles yn hytrach na rhydd-ddaliad. Os bydd yr 
adeilad yn faich ar gyngor sy’n brin o arian, efallai y bydd yn 
awyddus iawn i drosglwyddo’r awenau i grŵp gwirfoddol sy’n 
barod i’w gymryd. Nid sinigiaeth yw hyn, ond ffaith.

Mae’r Uned Trosglwyddo Asedau (ATU), sy’n rhan o’r 
Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu, yn darparu pecyn 
cynhwysfawr o wybodaeth ac arweiniad ar gryno ddisgiau ar 
gyfer ymddiriedolaethau datblygu, mentrau cymdeithasol a 
mudiadau gwirfoddol eraill a chanddynt ddiddordeb mewn 
caffael a defnyddio asedau eiddo. Mae’r uned yn cynnwys 

gwybodaeth, cyngor a chymorth ar fentrau trosglwyddo asedau 
lleol, www.atu.org.uk.

Rhestr wirio 
  Os yw eich bwrdd yn bwriadu prynu tir, a oes ganddo’r 

pŵer i wneud hynny?

  A oes angen i chi benodi ymddiriedolwyr daliannnol 
neu ymddiriedolwyr-geidwaid?

  Os yw eich bwrdd yn prynu, yn gwerthu neu’n 
prydlesu tir neu eiddo, A ydych yn dilyn y weithdrefn 
gywir?

  A ydych wedi gwerthuso risgiau caffael eiddo gan yr 
awdurdod lleol?

  A ydych wedi paratoi cynllun busnes sy’n dangos i 
chi sut y byddwch yn cynhyrchu incwm i dalu costau 
rhedeg yr adeilad yr ydych yn ystyried ei brynu? Sut y 
byddwch yn talu costau adnewyddu?
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Rhagor o wybodaeth
Taflenni Canllaw y Comisiwn Elusennau:

• Prynu Tir, CC33;

•  Gwerthiannau, prydlesi, neu forgeisi. Yr hyn y mae angen i 
ymddiriedolwyr wybod am waredu tir elusennau CC28;

• Newid Dogfel Lywodraethol eich Elusen, CC36

•  Elusennau a rheoli risg: canllaw i ymddiriedolwyr , CC26; 

•  Gwasanaeth Dal Tir y Ceidwad Swyddogol i Elusennau, CC13.

Cyhoeddiadau WCVA:

•  Mel Witherden, Mae’n syniad, ond a yw’n fusnes? Canllawiau  
ar gyfer masnachu yn y trydydd sector, WCVA

•  Taflen i’w lawlwytho am ddim o wefan WCVA,  
9.1 Adeiladau; 

•  Taflen i’w lawlwytho am ddim o wefan WCVA,  
9.2 Rhedeg adeiladau; 

• Taflen i’w lawlwytho am ddim o wefan WCVA, 9.3 Tir.

http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc33.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc28.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc28.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc36.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc26.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc13.aspx
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20'A%20guide%20to%20third%20sector%20trading'_w.pdf
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20'A%20guide%20to%20third%20sector%20trading'_w.pdf
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1144
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1163
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1172
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2.7 Grwpiau a changhennau lleol

Mae rhywfaint o densiwn rhwng mudiad 
gwirfoddol cenedlaethol a’i gangen leol yn anochel 
ac nid yw’n beth drwg o anghenraid. Gall ddangos 
ymrwymiad a brwdfrydedd y grwpiau lleol i gael 
effaith, a’u dymuniad i fod mor ddilyffethair â 
phosibl er mwyn sicrhau’r gorau i’r mudiad neu ei 
gleientiaid. Ond nid dyma’r sefyllfa bob tro. Gall 
tyndra rhwng cyrff lleol a’r rhiant-gyrff adlewyrchu 
dryswch ynghylch eu swyddogaethau, neu grŵp 
sydd allan o reolaeth ac sy’n gweithredu y tu hwnt 
i’w awdurdod. Gall y canlyniadau fod yn niweidiol 
iawn i forâl y staff a’r ymddiriedolwyr, gan dynnu 
sylw oddi wrth brif waith y mudiad a chreu costau, 
a gall fod yn ergyd i’w ddelwedd gyhoeddus. 

Er mwyn osgoi syrthio i’r fagl ddinistriol hon, mae angen i 
fudiadau ymrwymo’n gyfan gwbl i gydweithio (hyd yn oed pan 
fydd y berthynas dan straen) a bod yn benderfynol o fod yn gwbl 
glir ynghylch gwir statws grŵp neu gangen leol.

Y mathau o berthynas
Mae gan lawer o fudiadau grwpiau neu ganghennau lleol. Mae’r 
math o waith y byddant yn ei wneud a’r berthynas rhyngddynt a’r 
rhiant-fudiad yn amrywio’n sylweddol. Gall swyddogaeth cangen 
gynnwys:

• codi arian a dim mwy

• codi arian a gwario arian

• darparu gwasanaethau lleol

• darparu cymorth i aelodau o grwpiau hunangymorth

• rhoi cyngor ac ymgyrchu

•� gweithredu clybiau cymdeithasol er budd mudiad/elusen 
genedlaethol (gallai’r clybiau fod yn fudiadau ar wahân ac nid 
yn elusennau o reidrwydd) 
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Annibyniaeth grwpiau lleol Mae rheolaeth y rhiant-fudiad yn 
dibynnu ar statws cyfreithiol y canghennau a’r grwpiau lleol, ond 
mae’n amrywio’n sylweddol rhwng canghennau â’r un statws hyd 
yn oed. Y prif wahaniaethau yw rhwng canghennau a grwpiau 
lleol, sef:

•  rhan o’r rhiant-elusen neu’ r elusen genedlaethol - yn yr achos 
hwn y rhiant-fudiad sy’n gwbl gyfrifol am weithgareddau 
a gweithredoedd ei grwpiau neu ei ganghennau lleol (mae 
Oxfam yn enghraifft o’r trefniant hwn, lle mae grwpiau 
codi arian ac ymgyrch lleol a siopau lleol yn rhan o’r elusen 
genedlaethol) neu

•  grwpiau annibynnol ar wahân - yn yr achos hwn bydd gan bob 
grŵp lleol:

– ei grŵp ei hun o ymddiriedolwyr 

–  ei ddogfen lywodraethu ei hun (cyfansoddiad neu 
femorandwm ac erthyglau)

–  ei rif cofrestru elusennol ei hun (os yw’r mudiad yn fudiad 
elusennol ac wedi’i gofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau)

Gall statws cyfreithiol y grwpiau lleol hyn amrywio hefyd. Hyd yn 
oed o fewn canghennau yr un mudiad ymbarél cenedlaethol:

–  gall grwpiau bach fod yn gymdeithasau anghorfforedig

– gall grwpiau mawr fod yn gwmnïau elusennol

–  os bydd incwm grŵp lleol yn llai na £5,000 ni fydd yn elusen 
gofrestredig.

Cyfrifoldebau ymddiriedolwyr 
Egluro eich statws Efallai y bydd gan eich grŵp lleol bwyllgor 
rheoli sy’n gweithredu fel bwrdd ymddiriedolwyr ac efallai y bydd 
gennych eich cyfansoddiad eich hun, ond nid yw hyn o reidrwydd 
yn golygu eich bod yn fudiad annibynnol. Rhaid i ymddiriedolwyr 
ac aelodau sy’n ansicr p’un a yw eu grŵp lleol yn annibynnol yn 
gyfreithiol neu’n rhan o’r rhiant-fudiad gadarnhau hyn drwy:

•  edrych ar y ddogfen lywodraethu, neu wirio gyda’r rhiant-
fudiad

•  gofyn i’r Comisiwn Elusennau am gyngor os ydych yn parhau 
fod yn ansicr



113

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Mewn grwpiau sy’n rhan o elusen genedlaethol 
ymddiriedolwyr y corff cenedlaethol sy’n gyfrifol am sicrhau 
rheolaeth briodol o grwpiau a changhennau lleol. Bydd hyn yn 
golygu sicrhau:

•  system addas ar gyfer goruchwylio a monitro gwaith grwpiau 
lleol, yn cynnwys adroddiadau rheolaidd ac, os yn briodol, 
datganiadau rheolaidd o gyfrifon

•  bod grwpiau lleol yn gwbl ymrwymedig i’r mudiad 
cenedlaethol

•  bod y grwpiau lleol yn nodi eu bod yn elusen gofrestredig ar 
bob un o’u dogfennau, gan gynnwys deunydd ysgrifennu, 
dogfennau apeliadau, sieciau, anfonebau a derbynebion (gall 
methu â gwneud hyn arwain at gosbau cyfreithiol)

•  bod grwpiau lleol yn darparu ffurflenni cyfrifyddu i gael eu 
cynnwys yn y cyfrifon cenedlaethol

•  bod y rhiant-elusen yn darparu cronfa wrth gefn sy’n ystyried 
anghenion grwpiau lleol (yn arbennig ar gyfer diswyddiadau 
posibl)

•  bod sensitifrwydd yn cael ei ddangos tuag at deimladau 
mudiadau lleol er mwyn lleihau teimladau o ddicter yn 
ymwneud ag ymyrraeth a biwrocratiaeth

Mewn grwpiau lleol annibynnol rhaid i ymddiriedolwyr:

• gael eu bwrdd ymddiriedolwyr eu hunain 

• cynhyrchu eu cyfrifon eu hunain

•  cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau os ydynt am elwa ar statws 
elusennol (os oes ganddynt incwm o fwy na £5,000 y flwyddyn)

•  cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth ariannol a chyflogaeth ac 
ati sy’n berthnasol i fudiadau gwirfoddol

Mae’n bwysig cofio y gallai ymddiriedolwyr grwpiau lleol 
annibynnol sy’n camreoli niweidio enw da y rhiant-fudiad yn 
ogystal â bod mewn perygl o fod yn bersonol atebol. Dyma un 
rheswm pam y gall y rhiant-gorff cenedlaethol barhau i gymryd 
diddordeb mawr mewn grwpiau annibynnol. Mae gan rai 
mudiadau cenedlaethol god ymarfer neu ganllawiau y gofynnir i 
grwpiau annibynnol lleol eu dilyn.
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Ffiniau elusennol aneglur Mae gofynion cofrestru, datgelu 
a chyfrifyddu cyfraith elusennol wedi’u bwriadu’n rhannol i 
egluro’r graddau y mae grwpiau a changhennau elusennol lleol yn 
annibynnol mewn gwirionedd. Yn aml nid yw’r sefyllfa i grwpiau 
a changhennau lleol mor syml ag y dylai fod. Argymhellir y dylai 
grwpiau lleol ymchwilio i’w sefyllfa os nad ydynt yn sicr neu os 
ydynt yn anhapus ynghylch y berthynas. Bydd angen i chi ofyn:

•  A yw’ch canghennau’n elusennau annibynnol, neu’n rhan o 
elusen, neu a ydynt yn glybiau nad ydynt yn elusennau gyda’r 
prif ddiben o fod o fudd i’w haelodau?

•  A yw eich canghennau dibynnu’n ariannol ar yr elusen 
genedlaethol?

•  A oes gan y corff cenedlaethol yr hawl i reoli’r defnydd o 
adnoddau’r gangen?

•  A oes gan y corff cenedlaethol reolaeth gyfreithiol dros 
agweddau pwysig ar weinyddiaeth eich grŵp, ee, yr hawl i 
benderfynu ar eich cyfansoddiad neu ei newid?

•  A yw’r grŵp o ymddiriedolwyr yn gyfrifol am weinyddu’r elusen 
genedlaethol a’i changhennau?

•  A yw’r gangen yn ymgymryd â’i gweithgareddau gan 
ddefnyddio enw a/neu rif elusen y rhiant-gorff?

•  Pwy sydd biau’r arian a gedwir gan y gangen leol – y gangen 
leol ynteu’r rhiant-gorff?

•  Pe byddai eich cangen yn cau, a fyddai’r arian yn cael ei 
drosglwyddo i’r corff cenedlaethol?

•  A yw’r gangen yn cael manteision treth oherwydd ei bod yn 
rhan o elusen genedlaethol?

• A oes angen i chi gofrestru ar gyfer TAW?
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2.8 Contractau

Mae llawer iawn o fudiadau gwirfoddol heddiw 
yn ymwneud â threfniadau contractio gyda 
chyrff y sector cyhoeddus fel awdurdodau lleol 
ac ymddiriedolaethau’r GIG. Er mwyn goroesi 
mewn amgylchedd ariannu anodd, gall fod yn 
demtasiwn cynnig gwasanaeth newydd os bydd 
cymorth grant ar gael. Un o brif gryfderau’r sector 
gwirfoddol yw y gall mudiadau symud yn gyflym 
ac yn ystwyth i fanteisio ar unrhyw gyllid a fydd ar 
gael. Mae hyblygrwydd a dyfeisgarwch, a sgiliau 
entrepreneuraidd yn aml iawn hefyd, yn galluogi 
niferoedd mawr o fudiadau gwirfoddol i sicrhau 
canlyniadau da iawn a hynny’n gyson, a sicrhau 
cynaliadwyedd mewn ffordd a allai fod yn destun 
cenfigen i’r sector preifat.

Ond mae pris i’w dalu am bopeth. Gall atyniad incwm o 
gontractau beri i fudiadau ymgymryd â gwaith sy’n ystumio eu 
hamcanion, ymgymryd â phrosiectau sydd y tu hwnt i’w gallu, 
a chytuno i drefniadau ariannol sy’n camfanteisio ar eu hysbryd 
anhunanol mewn ffordd gwbl ddiegwyddor. Gall fod yn ddoeth 
bod yn graff, dysgu sut i gyd-drafod ac weithiau i ddweud “na”.

Mudiadau gwirfoddol a chontractau
Y chwyldro contractau Buan iawn y cyrhaeddodd y chwyldro 
contractau ym maes llywodraeth leol yn yr 1980au a’r 1990au y 
sector gwirfoddol. Cafodd llawer o grantiau blynyddol a grantiau 
untro eu troi’n gyfleoedd contractio i grwpiau gwirfoddol - yn 
aml, ond nid bob amser, i barhau â’r hyn yr oeddent yn ei wneud 
o’r blaen. Ond mae chwyldro contractau newydd ar droed nawr, 
wedi’i sbarduno gan rethreg y llywodraeth am swyddogaeth y 
sector gwirfoddol mewn cymdeithas. Y tro hwn mae disgwyliad 
y bydd mudiadau gwirfoddol yn trefnu contractau i ddarparu 
gwasanaethau a arferai gael eu darparu’n gyfan gwbl gan 
gyrff cyhoeddus. Mae’r newid polisi wedi dod â mudiadau 
gwirfoddol i fyd busnes, ac weithiau hyd yn oed yn eu rhoi mewn 
cystadleuaeth uniongyrchol â chyrff masnachol.
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Y pŵer i gontractio Dim ond os bydd eu dogfennau 
llywodraethu (cyfansoddiad neu femorandwm sefydlu) yn 
rhoi’r grym iddynt wneud hynny y gall mudiadau gwirfoddol 
ymgymryd â chontractau ar ran cyrff eraill. Gallai’r pwerau hyn 
gael eu mynegi yn y ddogfen lywodraethu fel pŵer cyffredinol 
i ymgymryd â gweithgareddau i fynd ar drywydd amcanion y 
mudiad.

Mae trefniadau cytundebol yn caniatáu i awdurdodau lleol 
arfer mwy o reolaeth dros sut y caiff eu harian ei wario, ac i 
bennu a monitro safonau ansawdd mewn perthynas â darparu 
gwasanaeth.

Beth yw contract? Cytundeb y gellir ei orfodi’n gyfreithiol 
rhwng dau barti neu fwy yw contract. 

Er mwyn i gontract fodoli:

•  rhaid i’r partïon i’r contract gynnig rhywbeth yn ddiamod, a 
derbyn yn ddiamod beth y mae’r llall, neu’r lleill, yn ei gynnig

•� rhaid ‘cyfnewid ystyriaeth’; mae ‘ystyriaeth’ yn golygu unrhyw 
beth o werth materol, fel nwyddau, gwasanaethau neu arian, ee, 
gall cyllidwr ddarparu arian yn gyfnewid am wasanaeth gan y 
mudiad

• rhaid cael bwriad i greu perthynas ag iddi rym cyfreithiol

Pan fydd y tair nodwedd hyn yn bodoli gyda’i gilydd, ceir 
cytundeb neu gontract ag iddo rym cyfreithiol. Nid oes rhaid 
ei alw’n gontract. Gall ‘cytundebau lefel gwasanaeth’ rhwng 
awdurdodau lleol a mudiadau gwirfoddol, er enghraifft, weithiau 
fod yn gontractau ag iddo rym cyfreithiol. Yn arwyddocaol, nid 
oes rhaid i’r contract fod yn ysgrifenedig yn ôl y gyfraith - ond 
mae’n llawer gwell os bydd ar ddu a gwyn.

Goblygiadau contractau
Cyfrifoldebau cyffredinol ymddiriedolwyr Cyn i fudiad greu 
contractau gyda phartïon eraill mae angen i’r ymddiriedolwyr 
ymchwilio i oblygiadau ehangach y gwaith dan sylw:

•  Ydy’r gwasanaeth yn dod o fewn amcanion y mudiad? Os 
nad yw byddai ymddiriedolwyr yr elusen yn cyflawni achos o 
dorymddiriedolaeth.

•  Sut y bydd y gwaith yn effeithio ar y ffordd y budd y mudiadau 
yn darparu ei wasanaethau presennol?

•  I ba raddau y bydd y gwaith newydd hwn yn cyfrannu at 
amcanion cyffredinol y mudiad?

•  A oes gan y mudiad y sgiliau a’r adnoddau sydd eu hangen i 
gyflawni’r contract?

•  Beth fydd swyddogaeth y gwirfoddolwyr, ac a yw’r costau 
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gwirfoddolwyr cysylltiedig (recriwtio, goruchwylio, treuliau a 
hyfforddiant) yn cael eu cwmpasu gan ffi’r contract?

•  A all y gwasanaeth a gynigir dan y contract gael ei amrywio heb 
niweidio’r mudiad os bydd problemau o ran recriwtio digon o 
wirfoddolwyr, neu nodi digon o gleientiaid i fodloni telerau’r 
contract?

•  A fydd y ffi yn cynnwys gweinyddu a rheoli, costau dechrau’r 
contract, a’r hyfforddiant? A fydd y mudiad yn gallu codi ffi 
briodol a realistig am yr amser a dreulir gan uwch reolwyr yn 
rhedeg y contract?

Rhwymedigaeth gyfreithiol Rhaid edrych yn fanwl ar holl 
dermau ac amodau’r contract (a’u cwestiynu os oes angen) i 
sicrhau eich bod yn gallu cyflawni’r cytundeb cyn i chi fwrw 
ymlaen.

• Mewn mudiadau gwirfoddol anghorfforedig:

–  bydd y contract yn gytundeb cyfreithiol rhwng yr 
ymddiriedolwyr a’r parti neu’r partïon eraill i’r contract; os 
bydd unigolion yn llofnodi contractau dylent bob amser nodi 
eu bod yn gwneud hynny ar ran y mudiad, neu gallant fod yn 
bersonol atebol

–  gellir erlyn ymddiriedolwyr am iawndal os na chydymffurfir 
â thelerau’r contract; i amddiffyn eich hun, dylech gynnwys 
cymal yn y contract sy’n cyfyngu eich atebolrwydd ariannol i 
asedau’r mudiad

•  Mae gan gwmnïau ag atebolrwydd cyfyngedig statws 
cyfreithiol eu hunain, felly y cwmni sy’n ymrwymo i’r contract 
yn hytrach na’r ymddiriedolwyr. Gallai hyn argyhoeddi 
ymddiriedolwyr ymddiriedolaethau a chymdeithasau i newid 
eu statws cyfreithiol i gwmni cyfyngedig drwy warant cyn 
ystyried contractau sylweddol - er mwyn iddynt allu cyfyngu eu 
hatebolrwydd ariannol personol posibl.

•  Elusennau Efallai y bydd angen i elusennau weithredu’r 
contract drwy gwmni masnachu ar wahân. Os bydd y 
gwasanaeth a ddarperir dan y contract yn rhan o’ch gwaith o 
gyflawni amcanion eich elusen, gall y mudiad wneud y gwaith 
hwnnw’n gyfreithlon. Ond os yw, er enghraifft, yn weithgaredd 
ar wahân a wneir i gynhyrchu incwm, efallai y bydd angen 
i’r contract fod gydag is-gwmni neu gwmni cyfochrog ac nid 
gyda’r elusen ei hun (Mae Adran 4.6 yn esbonio’r angen am 
gwmnïau masnachu ar wahân a’u manteision).

•  Cofrestru ar gyfer TAW Efallai y bydd angen i chi gofrestru 
ar gyfer TAW os yw eich trosiant yn uwch na’r trothwy TAW 
cyfredol (fel arfer codir TAW ar wasanaethau a ddarperir dan 
y contract) - argymhellir yn gryf y dylech ofyn am gyngor gan 
Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi os ydych yn amheus ynghylch eich 
atebolrwydd ar gyfer TAW (gweler hefyd Adran 4.7).

•  Prisiau TAW Gall fod yn hollbwysig i gynigon a chontractau 
roi syniad clir o p’un a yw’r ffi yn cynnwys TAW ai peidio. Pan 
fydd y cwsmer yn gorff cyhoeddus neu’n fudiad masnachu 
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sylweddol, gallant adennill yn llawn unrhyw TAW a godir. Ond 
bydd yn rhaid i gwsmeriaid nad ydynt wedi’u cofrestru ar gyfer 
TAW dalu’r TAW.

•  Gwrthdaro buddiannau Dylech osgoi sefyllfa lle mae 
ymddiriedolwr hefyd yn un o gyflogeion y mudiad y mae 
gennych gontract gydag ef (ee, pan fydd swyddog awdurdod 
lleol yr ydych yn gwneud busnes gydag ef wedi cael ei benodi 
yn aelod o’ch bwrdd); y cam mwyaf diogel yw i’r ymddiriedolwr 
ymddiswyddo a gweithredu fel ymgynghorydd, oni bai bod 
yr ymddiriedolwr yn gweithio mewn rhan cwbl wahanol o’r 
mudiad sy’n contractio.

Manteision ac anfanteision contractio Mae’n anodd 
cyffredinoli ynghylch y cydbwysedd rhwng y manteision a’r 
anfanteision i fudiadau gwirfoddol yn sgil contractau. Gall 
ddibynnu ar amcanion ac agweddau’r mudiad sy’n darparu’r 
contract ac sy’n gwneud y taliadau:

•��Manteision Gall trefniadau contractio fod yn sbardun i annog 
mudiadau gwirfoddol i ganolbwyntio’n fanylach ar eu prif 
dasgau, edrych ar gostau a threfniadau rheoli, a chrisialu eu 
perthynas gyda’u cyllidwyr. Gallant hefyd orfodi cyllidwyr i 
fod yn fwy penodol ynghylch beth y maent am ei gael am eu 
harian ac i fod yn fwy systematig, a gweithredu’n debycach i 

fusnes a bod yn decach o ran y ffordd y maent yn gwerthuso 
eu gwasanaethau. Yn gryno efallai y bydd yn rhaid iddynt 
drin mudiadau gwirfoddol fel cyrff aeddfed sy’n cynnig 
gwasanaethau proffesiynol, sef beth ydynt mewn gwirionedd.

•  Anfanteision Gall contractau glymu mudiadau gwirfoddol i 
ddiwylliant masnachol amhriodol, a chynhyrchu cymariaethau 
afreal gyda mudiadau’r sector cyhoeddus. Gallant fanteisio ar 
ewyllys da grwpiau gwirfoddol a rhoi cyfleoedd i gyllidwyr 
leihau gwariant tra bydd y gwasanaethau’n aros yr un fath.

Y neges yma yw na all mudiadau gwirfoddol fforddio bod yn 
oddefol mewn perthynas â chontractau na chael eu gorfodi i 
gytuno i gontract ychwaith. I grwpiau sy’n barod i weithredu 
fesul busnes a thrafod fel partneriaid cydradd gyda’r cyrff 
contractio, mae cyfleoedd i wella eu sicrwydd ariannol, ehangu eu 
gweithrediadau a gwella eu gallu i reoli. Ond os yw contractio’n 
swnio’n ormod o her, neu os nad ydych yn disgwyl cael eich trin 
yn gyfartal gan y contractwr nac yn mynnu cydraddoldeb, efallai y 
byddai’n well i chi gadw at arian grant.
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Termau contractau
Yr angen i gyd-drafod Mae’n bwysig bod mudiadau gwirfoddol 
yn gallu cymryd rhan mewn proses gyd-drafod ar gyfer y 
contractau y maent yn eu gweithredu. Os nad oes lle i gyd-drafod 
gallwch gael eich gorfodi i dderbyn termau nad ydynt o les 
i’ch mudiad, a chael eich clymu i rwymedigaethau anhyblyg ac 
amhriodol. Gall cyd-drafod fod o fudd i’r cleient hefyd, os gallwch 
sicrhau bod mantais i’r ddwy ochr. Weithiau efallai y gofynnir i chi 
ddrafftio’r contract eich hun. Ond efallai nad yw hyn yn gyfle mor 
gadarnhaol ag y mae’n ymddangos os ydych yn ddibrofiad ac yn 
gadael bylchau ynddo a fydd yn rhoi eich mudiad dan anfantais. 
Os oes gennych amheuaeth, gofynnwch am gyngor. Dylech fod 
yn ofalus iawn i sicrhau eich bod yn cynnwys pob un o’r pwyntiau 
isod.

Beth mae contract yn ei gynnwys Dylai contractau gynnwys y 
cymalau canlynol:

• enwau’r partïon sy’n rhan o’r contract

• pwerau cyfreithiol y contract

• dyddiad dechrau a hyd y contract

•  atebolrwydd a rhwymedigaethau’r partïon sy’n rhan o’r 
contract

• yr eiddo a’r offer a ddefnyddir fel rhan o’r contract

• polisïau cyfle cyfartal y partïon sy’n rhan o’r contract

•  manyleb gwasanaeth, hy, pa wasanaeth a ddarperir, i bwy, ble a 
phryd

•  ansawdd, hy, pa safonau y mae’n rhaid eu cyrraedd, sut y cânt 
eu mesur a chan bwy

•  monitro hy, sut y bydd y gwaith yn cael ei fonitro a’i werthuso 
gan y cyllidwr

• cyllid, hy, y swm i’w dalu, y dull ac amseriad y taliad

• costau, gan nodi p’un a ydynt yn cynnwys TAW ai peidio

• trefniadau staffio

• trefniadau ar gyfer adolygu, adnewyddu, neu derfynu’r contract

•  trefniadau ar gyfer cyd-drafod rhwng y cyllidwr a’r mudiad 
gwirfoddol sy’n darparu’r gwasanaeth

•  trefniadau ar gyfer datrys anghydfod, gyda darpariaeth am 
gyfryngwr derbyniol os bydd angen 

• darpariaethau ynghylch hawliau eiddo deallusol



120

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Beth i beidio â’i dderbyn

•  Contractau sydd wedi’u cynllunio ar gyfer mudiadau masnachol 
cyffredin sydd weithiau’n cael eu hailwampio a’u cynnig i 
elusennau. Gallai’r rhain fod yn gwbl amhriodol i’r ffordd 
yr ydych yn gweithio ac ymrwymo eich mudiad i dderbyn 
gofynion afresymol.

•  Dylech ymwrthod ar bob cyfrif ag unrhyw beth sy’n mynd yn 
groes i’ch rhwymedigaethau fel ymddiriedolwr elusen

•  Peidiwch â gadael i’r contract eich trin fel ‘mudiad nad yw’n 
gwneud elw’. Mae’n gysyniad hurt sy’n tueddu i gamfanteisio 
ar fudiadau gwirfoddol. Yn wir, os na allwch wneud gwarged 
a chronni arian efallai y byddwch yn mynd i’r wal. Nid yw 
‘elw’ yn air budr - ac yn sicr nid nawr eich bod yn gweithio yn 
yr un maes â’r holl sefydlid contractio masnachol y mae eich 
awdurdod lleol yn gwneud busnes gyda nhw’n rheolaidd.

•  Gochelwch rhag cynigion grant anhyblyg a fydd yn eich rheoli 
a’ch clymu ac a gânt eu cyflwyno i chi fel contractau. Nid yw 
contractau masnachol yn pennu’r amodau sy’n caniatáu i’r 
contractwr disian, ac ni ddylai eich contract chithau wneud 
hynny ychwaith.

Sut i gyd-drafod

•  Peidiwch â chael eich brawychu. Byddwch yn gadarn ond yn 
gwrtais. Byddwch yn glir ynghylch y ffiniau na allwch mo’u 
croesi.

•  Byddwch yn barod i gyfaddawdu, ond disgwyliwch i’r cleient 
wneud yr un peth. Os byddwch yn cyrraedd y cam cyd-drafod 
gallwch dybio bod y ddwy ochr yn awyddus i daro bargen, a’r 
fargen orau yw’r un lle y mae’r ddwy ochr yn teimlo eu bod 
wedi cael mantais.

•  Ewch drwy’r telerau gyda chrib mân a heriwch unrhyw beth a 
allai olygu y byddwch yn agored i niwed. 

•  Peidiwch â bod yn ofnus ynghylch awgrymu geiriad amgen 
cliriach os yw telerau’r cleient yn annerbyniol. Er enghraifft, 
gallai fod byd o wahaniaeth rhwng gofyn i weithwyr ar 
fenter ailgylchu gymunedol ddefnyddio ‘dillad amddiffynnol 
sy’n dangos bod y Cyngor yn ymwneud â’r prosiect’ a 
rhwymedigaeth benagored iddynt wisgo ‘unrhyw ddillad a 
nodir gan yr awdurdod lleol’ - sydd, i bob pwrpas, yn rhoi’r 
hawl i’r contractwr fynnu eu bod yn gwisgo fel cymeriadau 
Disney.
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Rhestr wirio
  A yw eich dogfen lywodraethu’n rhoi pwerau i chi greu 

contractau?

  A yw eich contractau’n dod o fewn eich amcanion 
elusennol?

  Sut y mae unrhyw gontractau yr ydych yn eu hystyried 
yn cyd-fynd â chynlluniau a blaenoriaethau eich 
mudiad?

  A oes gennych y sgiliau a’r adnoddau i wneud unrhyw 
waith sy’n ofynnol o dan y contract?

  A yw eich amcangyfrifon o gostau yn cynnwys y costau 
llawn, fel rheoli, recriwtio a hyfforddi?

 A oes angen i chi gofrestru ar gyfer TAW?

  A oes angen i chi adolygu swyddogaeth unrhyw 
gynrychiolwyr mudiadau y mae gennych gontract â 
hwy sy’n aelodau o’ch bwrdd?

  A oes angen i chi ystyried ymgorffori’r mudiad yn 
gwmni cyfyngedig i amddiffyn eich ymddiriedolwyr?

Rhagor o wybodaeth
•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA, 3.8 Contractau;

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
3.x10 Rhwymedïau cyfraith gyhoeddus-herio penderfyniadau cyrff 
cyhoeddus.

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1161
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1906
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1906
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2.9 Polisïau a datganiadau rheoli 
eraill

Er mwyn llywodraethu a rheoli’n effeithiol, 
efallai y bydd angen amrywiaeth o ddatganiadau 
polisi a strategaeth ar fudiadau gwirfoddol yn 
ychwanegol at y rhai a ddisgrifir mewn mannau 
eraill yn y canllawiau hyn. Bydd amcanion a maint 
y mudiad yn penderfynu beth fydd y rhain, beth 
fydd eu cynnwys a beth fydd eu harwyddocâd o 
ran rheoli’r mudiad. Mae arferion da a argymhellir 
a deddfwriaeth newydd yn rhoi pwysau parhaus 
ar grwpiau i greu datganiadau polisi a chodau 
ymarfer ychwanegol, ond gall eu paratoi fod yn 
orchwyl brawychus a llafurus. Mer hyd yn oed 
berygl y gallai lethu gwaith arferol y mudiad gyda 
biwrocratiaeth ddiystyr.

Ar y llaw arall, mae risg sylweddol yn gysylltiedig â rhoi eich pen 
yn y tywod. Gallai absenoldeb polisi neu weithdrefn allweddol 
olygu bod y mudiad yn methu â chyflawni ei gyfrifoldebau’n 
gywir, a gallech fod yn wynebu tribiwnlys cyflogaeth. Yr unig gam 
doeth yw blaenoriaethu’r dogfennau sydd eu hangen arnoch a’u 
cynhyrchu’n systematig yn unol ag amserlen drefnus. A pheidiwch 
â synnu, pan fyddwch wedi cwblhau’r cyfan, os bydd yn rhaid i 
chi ailddechrau drwy adolygu’r polisïau hynaf a’u diweddaru!

Datganiadau polisi er eglurder a chyfathrebu
A oes angen y cyfan arnoch? Mae rhai polisïau ysgrifenedig 
yn bwysicach nag eraill, a byddai llawer o fudiadau’n ei chael hi’n 
anodd rhoi’r cyfan ar waith. Yn y rhestr isod mae:

*  yn nodi y gallai’r polisi fod yn hanfodol - ee, mewn perthynas â 
deddfwriaeth sy’n effeithio ar eich gwaith, neu rywbeth y bydd 
eich cyllidwyr yn mynnu ei gael;

§  yn nodi polisïau eraill a argymhellir yn gryf i’r rhan fwyaf o 
fudiadau ar sail arfer da.
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Ond cofiwch y gallai grwpiau bach a chanddynt nifer fach o 
staff, os o gwbl, gyfuno nifer o ddatganiadau polisi mewn un 
ddogfen - er enghraifft, polisi personél sy’n cwmpasu recriwtio, 
gweithdrefnau cwyno, cyfleoedd cyfartal, datgelu a hyfforddiant.

Mathau o bolisi Gallai’r datganiadau polisi sydd eu hangen 
arnoch gynnwys y rhan fwyaf o’r rhai sydd yn y rhestr a ganlyn 
- ac mewn rhai achosion arbennig efallai y bydd angen polisïau 
eraill nad ydynt ar y rhestr hon:

• polisi amddiffyn plant * (gweler Adran 2.5)

• codau ymddygiad i staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr 

•  polisi gwrthdaro buddiannau * (hanfodol i elusennau - gweler 
Adran 3.6)

•  polisi diogelu data * a pholisi diogelwch data § (gweler Adran 
2.5)

•  polisi datgelu * (os byddwch yn defnyddio gwybodaeth o 
gofnodion troseddol cyflogeion neu wirfoddolwyr - gweler 
Adran 2.5)

• cyfle cyfartal (gweler Adran 2.2)

• cod ymddygiad i gyflogeion a gwirfoddolwyr §

•  polisïau cyflogi/recriwtio *§ (gweler hefyd Adran 2.2)

• polisi amgylcheddol * 

• polisi cyfle cyfartal * (gweler Adran 2.2)

• polisi moesegol

• strategaeth codi arian § (gweler Adran 4.8)

• polisi iechyd a diogelwch * (gweler Adran 2.3)

• polisi buddsoddi (gweler Adran 4.3)

•�polisi aelodaeth

•  cytundeb partneriaeth neu ddatganiad o amcanion partneriaeth 

• polisi neu strategaeth cysylltiadau cyhoeddus

• polisi prynu

•  polisi cronfeydd wrth gefn * (hanfodol i elusennau – gweler 
Adran 4.4)

• polisi sicrwydd ansawdd a gweithdrefn cwynion cyhoeddus

• rheolau sefydlog ar gyfer busnes y bwrdd §

• polisi hyfforddi

• polisi neu god ymarfer gwirfoddoli §

• cynllun iaith Gymraeg * (hanfodol i gyrff cyhoeddus)
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Manteision Gwerth dogfennau ysgrifenedig o’r fath yw eu bod:

•  yn gwella gwerthfawrogiad mudiad gwirfoddol o’r materion, 
drwy ei gwneud yn ofynnol i ymddiriedolwyr a staff weithio 
drwy oblygiadau polisi ar y cam drafftio

• cynhyrchu amcanion a thargedau clir i’r mudiad eu dilyn

•  darparu dull hawdd o gyfleu sut yr ydych yn delio â materion 
cymhleth i ymddiriedolwyr , staff, gwirfoddolwyr, cyllidwyr a 
rhanddeiliaid eraill

• bodloni gofynion cyrff cyllido a phartneriaid

A allwch wneud heb bolisïau? Dyma enghraifft ddefnyddiol 
o sefyllfa go iawn. Mae mudiad adfywio lleol llwyddiannus wedi 
anghofio, ymysg pethau eraill, pennu ei drefniadau ar gyfer ethol 
aelodau o’r bwrdd, gweithdrefnau datrys cwynion a pholisïau 
staffio i nodi beth ddylai ddigwydd yn absenoldeb eu prif 
swyddog gweithredol. Pan gafodd y prif swyddog gweithredol 
ffrae gyda’r ymddiriedolwyr ynghylch yr etholiadau yn y Cyfarfod 
Blynyddol Cyffredinol a gwrthod gweithio gyda’r bwrdd newydd, 
roedd yr ymddiriedolwyr wedi drysu’n lân ac yna wedi’u 
parlysu. Heb unrhyw ddull o ddatrys yr argyfwng, gwaethygodd 
y berthynas yn raddol nes i’r prif swyddog gweithredol 
ymddiswyddo. 

Llwyddwyd i osgoi achos o ddiswyddo deongliadol mewn 
tribiwnlys, ond ar draul taliad diswyddo sylweddol, colli prif 

swyddog gweithredol uchel ei barch, a bwlch o chwe mis mewn 
rhaglen ddatblygu a chodi arian hollbwysig. Ni allwch byth 
ddarogan pryd y bydd polisi penodol yn peri i fudiad fyw neu 
farw. Dyna pam y bydd gan fudiad da bob un o’r polisïau hyn.

Dull o ddatblygu polisïau

•  Rhaid i rai polisïau fod ar waith o’r cychwyn - y rhai sy’n 
ymwneud ag iechyd a diogelwch, cyfleoedd cyfartal, recriwtio 
staff, ac efallai amddiffyn plant a gwrthdaro buddiannau ac ati. 
Ceisiwch eu drafftio cyn gynted â phosibl a chael y bwrdd i’w 
cymeradwyo’n ddi-oed.

•  Lluniwch amserlen o bolisïau eraill, gyda blaenoriaethau, ac 
ewch drwyddynt yn systematig. 

•  Yn nyddiau cynnar eich mudiad cyn i’r cyfrifoldebau mawr 
ddechrau cronni, efallai y gallwch ddrafftio dogfennau sy’n 
cwmpasu nifer o bynciau – fel cod ymddygiad cyffredinol i 
bawb yn y mudiad, a datganiadau cyflogaeth sy’n cwmpasu 
pawb.

•  Ysgrifennwch bolisïau nad oes cymaint o frys amdanynt yn ôl yr 
angen - ee, i fodloni gofynion cyllidwyr unigol.

•  Byddwch yn ymwybodol o bolisïau sy’n gysylltiedig â’i gilydd 
a’u gwirio’n ofalus i sicrhau eu bod yn gyson.
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Monitro gweithrediad polisïau Dylai datganiadau polisi nodi 
hefyd sut yr ydych yn bwriadu monitro effaith y polisi. Dylech 
ymrwymo’r mudiad i adolygu gweithrediad ei bolisïau fel rhan 
o’ch gweithdrefnau monitro ac asesu cyffredinol. Mae’r adrannau 
canlynol yn ymdrin yn benodol â rhai dogfennau polisi nad oes 
cyfeiriad atynt mewn rhannau eraill o’r canllawiau hyn:

Cod ymddygiad
Gall cod ymddygiad ymarferol i gyflogeion a gwirfoddolwyr 
fod yn hanfodol i fudiad prysur a chanddo fwy na llond llaw 
o weithwyr. Mae’n aml yn arfer da ei gwneud yn ofynnol i 
wirfoddolwyr ddilyn yr un rheolau ymddygiad â staff cyflogedig 
oherwydd mae’n dyrchafu statws gwirfoddoli ac yn gallu helpu i 
greu amgylchedd tîm.

Polisi amgylcheddol neu gynaliadwyedd 
Nid yw’r polisi hwn yn ofyniad cyfreithiol ond dylid ei ystyried 
yn hanfodol ac mae cyllidwyr yn aml yn gofyn amdano. Bydd 
yn ymwneud â nifer o agweddau ar effaith y mudiad ar yr 
amgylchedd yn cynnwys:

•  amcanion y mudiad - ee, gwella neu ddiogelu’r amgylchedd 
naturiol neu adeiledig, neu dreftadaeth ddiwylliannol neu ‘wella 
ansawdd bywyd pobl leol

• materion ehangach yn ymwneud â datblygu cynaliadwy 

•  y gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu - ee, ei effaith ar yr 
amgylchedd naturiol ac adeiledig, ac ar adnoddau fel aer a d?r, 
ei gyfraniad at addysgu pobl ynghylch yr amgylchedd

•  y dull o ddarparu eich gwasanaethau a’r adnoddau sy’n 
gysylltiedig â hynny;

• rheoli eiddo (ee, effeithlonrwydd ynni, defnyddio d?r)

•  gweithgareddau gweinyddol (ee, polisïau prynu ac ailgylchu 
deunyddiau; y ffordd y telir treuliau teithio)

•  amcanion cymdeithasol creu rhagor o gymunedau cynaliadwy

Polisi aelodaeth
Yn ogystal â datganiadau yn nogfen lywodraethu eich bwrdd 
neu’ch mudiad cyfan, efallai yr hoffech sefydlu polisïau sy’n:

• nodi eich grwpiau aelodaeth targed

•  nodi sut y caiff grwpiau penodol, yn arbennig grwpiau 
lleiafrifol, eu denu a’u cynnwys

• nodi ffioedd aelodaeth, cyfnod aelodaeth a threfniadau talu;

• nodi manteision aelodaeth
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•  gwneud ymrwymiadau ynghylch cyfathrebu gyda’r aelodau (ee, 
cylchlythyr cyfnodol)

• diffinio ac annog ymgynghori ag aelodau am waith y mudiad

Y cytundeb partneriaeth 
Yr angen am gytundebau partneriaeth ysgrifenedig Mae 
llawer o fudiadau gwirfoddol yn gweithio mewn partneriaeth 
ag eraill, sy’n gallu ehangu eu dylanwadu a’u gallu i ddarparu 
gwasanaethau a chyflawni eu hamcanion. Ond gall partneriaethau 
suro hefyd a thynnu sylw oddi wrth brif waith y mudiad os na 
chytunir arnynt o’r cychwyn ac os na chaiff grwpiau gwirfoddol a 
chymunedol gydnabyddiaeth am eu cyfraniad a chyfle cyfartal i 
gyfrannu. Un ffordd dda o gael pethau’n iawn yw llunio cytundeb 
partneriaeth sy’n datgelu’r holl faterion ac sy’n ei gwneud yn 
ofynnol i bawb gydnabod y gwahaniaethau yn ogystal â’r tir 
cyffredin.

Mae’r Comisiwn Elusennau yn darparu arweiniad penodol i 
elusennau sy’n cydweithio, ac mae hyn yn gyffredinol yn arfer da 
i’w roi ar waith gyda mathau eraill o fudiadau gwirfoddol.

Cynnwys y cytundebau partneriaeth Yn ymarferol gall fod yn 
ddoeth defnyddio’r term ‘memorandwm cytundeb’ yn hytrach 
na’r term ‘cytundeb partneriaid’ mewn unrhyw ddogfennau 

ffurfiol (a allai awgrymu rhyw faith o drefniant cyfreithiol nas 
bwriadwyd). Galla’r cytundeb gwmpasu bob un o’r materion hyn:

– y partïon sy’n rhan o’r cytundeb
– dechrau’r cytundeb a’i hyd
– amcanion cyffredinol
– lleoliad
– grwpiau targed
– dyletswyddau a rhwymedigaethau cyffredinol
– trefniadau cyfarfod
– strwythur a threfniadau rheoli
– ymgynghori a chyhoeddusrwydd
– monitro a gwerthuso
– cyfrinachedd
– indemniadau, cyflafareddu a therfynu

Polisi neu strategaeth cysylltiadau 
cyhoeddus
Yr angen am bolisi Mae gan ymddiriedolwyr gyfrifoldeb 
pwysig na ellir ei osgoi ar gyfer datblygu strategaeth cysylltiadau 
cyhoeddus realistig, beth bynnag fo maint y mudiad. Mae 
delwedd gyhoeddus gadarnhaol yn hanfodol i ddenu’r cyllid 
angenrheidiol a gwirfoddolwyr er mwyn i fudiad allu mynd ar 
drywydd ei amcanion a darparu ei wasanaethau.
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Cynnwys Bydd eich dull gweithredu yn dibynnu ar eich 
adnoddau a’ch anghenion, ond dylech ystyried yr elfennau 
canlynol yn eich polisi:

•  neges glir sy’n seiliedig ar eich cenhadaeth, eich nodau a’ch 
targedau

• polisïau ar bwy all siarad ar ran y mudiad ac ar ba faterion

• diwygio logo, deunydd ysgrifennu ac arddull tŷ eich mudiad

•  adolygu’r ddelwedd yr ydych yn bwriadu ei chyflwyno i 
aelodau, cyllidwyr a’r cyhoedd

• sut y byddwch yn defnyddio’r Gymraeg

• hyfforddiant y cyfryngau i ymddiriedolwyr a staff

•  gweithdrefnau ar gyfer cyfyngu niwed os bydd beirniadaeth 
gyhoeddus

•  parodrwydd i ymateb i ymholiadau’r cyfryngau gyda ‘barn 
swyddogol’ y mudiad ar faterion penodol

•  targedau ar gyfer cynhyrchu deunydd cyhoeddusrwydd (ee, 
datganiad i’r wasg misol)

•  gwahodd enwogion a phobl ddylanwadol i gydnabod yn 
gyhoeddus eu cefnogaeth i’r mudiad, yn arbennig fel noddwyr

Pan fydd y polisi ar waith dylech wneud yn siŵr bod pob aelod 
o staff perthnasol ac ymddiriedolwr yn cadw ato, a bod ei 
weithrediad yn cael ei fonitro o bryd i’w gilydd.

Polisi prynu
Efallai yr hoffech wneud datganiad arbennig ar eich polisïau ar 
brynu nwyddau a gwasanaethau (ee, er mwyn cynorthwyo’r 
economi leol neu gefnogi arferion sy’n annog cynaliadwyedd 
amgylcheddol). Ni ellir gwrthwynebu’r ffaith eich bod yn ffafrio 
nwyddau lleol i’r rhai a gynhyrchir mewn rhannau eraill o’r wlad 
neu dramor, ar yr amod nad ydynt yn cynyddu’r gost i’r mudiad 
yn sylweddol. Fodd bynnag, mae cyfraith elusennau’n atal 
rhai elusennau rhag defnyddio adnoddau’r elusen i hyrwyddo 
achosion nad ydynt wedi’u nodi yn amcanion y mudiad - felly ni 
allwch wahaniaethu o blaid nwyddau neu wasanaethau lleol os 
byddant yn cynyddu eich costau.

Polisi sicrwydd ansawdd neu reoli ansawdd
Gall ansawdd a dibynadwyedd gwasanaethau a gyflenwir gan 
fudiadau gwirfoddol fod yn bwysig iawn, yn arbennig i’r rhai 
sy’n darparu gwasanaethau cymdeithasol personol i bobl sy’n 
agored i niwed. Ond mae hefyd yn hanfodol i lwyddiant grwpiau 
a mentrau cymunedol sy’n dibynnu ar incwm o’r gwasanaethau 
masnachol neu led-fasnachol y maent yn eu darparu. 
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Felly gall fod yn hanfodol sefydlu polisi a gweithdrefn sy’n:

• adeiladu ar drefniadau monitro a gwerthuso rheolaidd

•  pennu safonau penodol ar gyfer eich targedau gwella 
gwasanaeth a/neu ansawdd

• diffinio sut i gyrraedd y safonau, yn cynnwys arferion gwaith

• sefydlu trefniadau ar gyfer monitro ansawdd

•  llunio gweithdrefnau ar gyfer ymdrin â chwynion am ansawdd

Polisi recriwtio a chyflogaeth 
Mae deddfwriaeth cydraddoldeb a diogelu cyflogaeth yn golygu 
y dylech ofalu bod eich gweithdrefnau recriwtio a chyflogaeth yn 
gywir. Argymhellir yn gryf y dylech lunio polisïau ysgrifenedig y 
gellir eu cyfleu’n hawdd i aelodau o baneli cyfweld ac uwch staff 
er mwyn sicrhau cysondeb a chydymffurfiaeth. 

Efallai y bydd mudiadau bach am ddod â phob polisi sy’n 
gysylltiedig â recriwtio a chyflogi staff yn un polisi cyflogaeth 
cynhwysfawr sy’n pennu materion fel:

• y swyddi yr ydych yn bwriadu neu’n gobeithio eu creu

•  y grwpiau o bobl yr ydych am eu targedu pan gaiff cyfleoedd 
hyfforddi a swyddi eu creu

• strwythurau cyflog

• sut a phryd y byddwch yn hysbysebu

• gweithdrefnau recriwtio a chyfweld

• trefniadau hyfforddi ac ati

Polisi gwirfoddoli neu god ymarfer 
Yr angen am bolisi Mae staff ac ymddiriedolwyr nad ydynt 
yn deall yn llawn anghenion a chymhelliant y bobl sy’n rhoi o’u 
hamser i fudiadau gwirfoddol yn gallu manteisio’n hawdd ar 
wirfoddolwyr. Mae cyrff fel WCVA yn rhoi cryn bwyslais ar yr 
angen i grwpiau gwirfoddol fabwysiadu polisïau gwirfoddoli 
ffurfiol yn eu mudiadau.
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Cynnwys Dylai’r polisi neu’r cod ymarfer nodi anghenion a 
hawliau gwirfoddolwyr mewn perthynas â’r canlynol:

• cael diffiniad clir o’u swyddogaethau a’u gweithgareddau

• cael gwybodaeth am nodau ac amcanion y mudiad

•  cael gwybodaeth am safonau a gweithdrefnau, yn cynnwys 
iechyd a diogelwch, cyfle cyfartal, polisi cyfrinachedd, a 
gweithdrefnau cwyno

• cael diffiniad pendant o dasgau

•  cael unigolyn penodedig yn gyfrifol am eu goruchwylio a rhoi 
cymorth iddynt

• cael sesiwn sefydlu a hyfforddiant

• cael eu recriwtio dan weithdrefnau cyfle cyfartal

• cael yswiriant digonol, a dillad amddiffynnol

• cael ad-daliad o dreuliau

•  cyflawni tasgau sy’n ategu gwaith staff cyflogedig ac nid yn eu 
disodli

•  cael amser a chyfle i ddewis p’un a ydynt am wneud y gwaith a 
gynigir iddynt

•  cael eu hatgyfeirio i swyddfa gwirfoddolwyr leol os nad ydynt 
yn addas ar gyfer y tasgau sydd ar gael

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan WCVA a’ch swyddfa 
gwirfoddoli leol a’ch CVC lleol.

Cynllun iaith Gymraeg 
Yr angen am gynllun Er gwaetha’r ffaith nad oes gofyniad 
ar fudiadau gwirfoddol i gynhyrchu cynlluniau iaith Gymraeg 
dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae’r sector cyfan wedi 
cydnabod bod darparu gwasanaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg 
yng Nghymru yn arfer da sy’n parchu dewis iaith defnyddwyr 
y gwasanaethau. Mae hyn yn arbennig o wir am grwpiau 
cymunedol a chyrff sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu 
grwpiau sy’n agored i niwed.

Bydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn dod i ben ar 31 Mawrth 2012, 
y dilyn cymeradwyo Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae hyn 
yn golygu y caiff gwaith presennol y Bwrdd ei drosglwyddo 
i Gomisiynydd y Gymraeg a Llywodraeth Cymru. Mae’r 
dyletswyddau a drosglwyddir i Gomisiynydd y Gymraeg yn 
cynnwys gwaith gyda chyrff gwirfoddol a chynlluniau iaith, 
ymdrin â chwynion gan y cyhoedd yn ymwneud â methiant 
mudiadau i ddarparu gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, a 
rhoi cyngor ar arfer da a’u hyrwyddo yn y sector gwirfoddol.
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Un o’r newidiadau yn dilyn y Mesur newydd yw y bydd y 
weithdrefn bresennol o greu cynlluniau iaith yn dod i ben maes o 
law ac yn cael ei disodli gan safonau. Bydd y safonau hyn yn cael 
eu pennu gan y Comisiynydd yn dilyn cyfnod o ymgynghori. 

Cynlluniau iaith Gymraeg a pholisïau tymor hwy Mae 
cynllun iaith Gymraeg yn sail llawer cadarnach ar gyfer sicrhau’r 
defnydd o’r Gymraeg mewn mudiad na pholisi ei hun. Mae 
cynllun yn caniatáu i bob mudiad unigol osod targedau clir, 
amcanion polisi credadwy ac amserlen realistig. Mae’n offeryn 
hyblyg y gellir ei addasu i anghenion a gofynion grwpiau lleol 
bach a mudiadau gwirfoddol cenedlaethol fel ei gilydd. Er y bydd 
Safonau’n disodli Cynlluniau Iaith Gymraeg maes o law, dylai 
mudiadau barhau i weithredu eu Cynlluniau Iaith gan y bydd hyn 
yn gosod y sylfeini er mwyn cydymffurfio â safonau’r Gymraeg 
pan fyddant yn dod i rym.

Mae cynllun yn cwmpasu materion ymarferol fel:

•  cyswllt uniongyrchol gyda’r cyhoedd - dros y ffôn, ac mewn 
cyfarfodydd preifat a chyhoeddus

•  wyneb cyhoeddus y mudiad ar arwyddion ac mewn 
cyhoeddiadau

•  wrth ddarparu gwasanaeth – sicrhau bod staff a gwirfoddolwyr 
yn meddu ar y sgiliau cywir, a bod trefniadau gweinyddol 
priodol ar waith

Mae’r gwasanaethau dwyieithog a ddarperir gan fudiadau 
gwirfoddol yn amrywio’n sylweddol. Gallai ffactorau dylanwadol 
gynnwys natur y gwasanaethau a ddarperir ganddynt, ble y 
maent yn gweithio, p’un a oes ganddynt gontract i ddarparu 
gwasanaeth gyda chorff statudol (ac felly bod yn rhaid iddynt 
gydymffurfio â chynllun iaith Gymraeg) ac yn bennaf agwedd 
hanesyddol y mudiad.

Nid oes modd gwneud newidiadau dros nos, mae angen i 
fudiadau asesu eu sefyllfa bresennol a gosod targedau y gallant 
eu cyflawni. Gall gymryd rhwng tair a phum mlynedd i fudiad 
ddatblygu cynllun a’i roi ar waith yn llawn os byddant yn 
dechrau o’r dechrau. Cysylltwch â Bwrdd yr Iaith Gymraeg i gael 
canllawiau ac enghreifftiau o gynlluniau iaith.

Rhagor o wybodaeth
Bwrdd yr Iaith Gymraeg: ystod o ddeunyddiau i’w lawrlwytho 
am ddim o’r wefan www.byig-wlb.org.uk;

•  Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Canllawiau Dylunio Dwyieithog  
www.byig-wlb.org.uk;

•  Bydd gwefan Bwrdd yr Iaith Gymraeg a’i holl gynnwys yn cael 
ei archifo yn archif gwefannau Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
a’r Llyfrgell Brydeinig a bydd modd ei gweld. Ni chaiff y wefan 
ei diweddaru ar ôl 31 Mawrth 2012. O ran canllawiau’r Bwrdd, 

http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20101120053135/http:/www.byig-wlb.org.uk/English/publications/Publications/20090624%20Dylunio%20Dwyieithog%20-%20Bilingual%20Design%20Guide.pdf


131

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

bydd y Comisiynydd yn cynhyrchu ei dogfennau ei hun ymhen 
amser, a fydd yn adlewyrchu’r newidiadau i ddeddfwriaeth 
sydd wedi dod i rym ers i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 gael 
ei gymeradwyo. Bydd canllawiau’r Comisiynydd yn disodli 
dogfennau’r Bwrdd yn yr holl feysydd perthnasol.

•  O 2 Ebrill 2012, ewch i wefan Comisiynydd y Gymraeg i gael 
rhagor o wybodaeth: www.welshlanguagecommissioner.org

Polisïau y gellir eu lawrlwytho am ddim o wefan WCVA:

• 2.x15 Polisi Gwyrdd.

• 6.x11 Polisi diswyddo;

• 6.x12 Polisi iechyd a diogelwch;

• 6.x13 Polisi salwch;

• 6.x14.1 Polisi mamolaeth; 

• 6.x14.2 Polisi tadolaeth;

• 6.x14.3 Polisi mabwysiadu; 

• 6.x14.4 Yr hawl i ofyn am bolisi gweithio hyblyg; 

• 6.x15 Polisi cyfle cyfartal; 

• 6.x16 Polisi cyhuddo; 

• 6.x17 Polisi ymddeol;

• 6.x18 Polisi disgyblu;

Taflenni i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA ar bolisïau 
cyfathrebu:

• 2.x10 Yr iaith Gymraeg – cyd-destun cyfreithiol;

• 10.1 Cynllun cyfathrebu a marchnata; 

•  10.2 Creu deunyddiau marchnata a chyhoeddusrwydd effeithiol;

• 10.3 Paratoi cylchlythyrau; 

• 10.4 Gweithio gyda’r cyfryngau 

• 10.5 Datganiadau cyfryngau effeithiol; 

• 10.6 Yr adroddiad blynyddol; 

• 10.7 Datblygu a chynnal gwefan. 

Cyhoeddiadau eraill:

• WCVA: O’n gwirfodd.

•  Y Comisiwn Elusennau, Mynd yn Wyrdd: Elusennau a Chyfrifoldeb 
amgylcheddol, RS17;

•  Y Comisiwn Elusennau, Cydweithio a Chyfuniadau: Cyflwyniad, CC34.

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1891
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1174
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1169
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1175
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1192
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1612
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1611
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1556
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1177
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1178
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1179
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1182
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1114
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1072
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1073
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1074
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1075
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1076
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1077
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1078
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/OnGwirfodd_we4.pdf
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/rs17.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/rs17.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc34.aspx
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2.10 Gwirfoddolwyr

Mae’r sector gwirfoddol i raddau helaeth yn 
ymwneud â’r hyn y mae gwirfoddolwyr yn ei 
wneud, ac mae ymddiriedolwyr yn wirfoddolwyr eu 
hunain bron yn ddieithriad. Ond mae’r pwnc yn rhy 
eang i ymdrin ag ef yn llawn yn y canllawiau hyn.

Dylai’r darllenwyr edrych ar yr adnoddau helaeth 
sydd ar gael ar wirfoddoli gan Gyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru ac asiantaethau eraill y sector 
gwirfoddol. Mae’r hyn sy’n dilyn yn drosolwg 
cryno o’r ffordd y dylai ymddiriedolwyr ystyried 
a thrin gwirfoddoli yn eu mudiad. Dim ond man 
cychwyn ydyw.

Cyfrifoldebau ymddiriedolwyr
Yr hanfodion Mae ambell ddinosor yn y sector gwirfoddol o 
hyd sy’n credu bod gwirfoddolwyr yn adnodd i fanteisio arno yn 
hytrach na’i feithrin, ei gefnogi a’i ddathlu. Nid oes angen i’r rhan 
fwyaf o fudiadau gwirfoddol gael eu hatgoffa o’r materion hyn, 
ond dylem eu nodi serch hynny.

Dyletswydd gofal Mae gan fudiadau yr un ddyletswydd gofal 
i’w gwirfoddolwyr ag sydd ganddynt i’w staff cyflogedig, a 
hynny’n fwyaf amlwg ar faterion fel iechyd a diogelwch, yswiriant 
a threuliau.

Polisi gwirfoddoli Mae bellach yn arfer sydd wedi’i hen sefydlu 
i fudiadau a chanddynt wirfoddolwyr gael eu polisi eu hunain ar 
reoli a chefnogi gwirfoddolwyr; mae enghraifft o bolisi ar gael gan 
WCVA. Gweler hefyd adran 2.9.

Sesiwn sefydlu i newydd-ddyfodiaid Ni fyddwch yn gallu 
ymgymryd â’ch dyletswydd gofal os na fyddwch yn darparu 
sesiwn sefydlu briodol i wirfoddolwyr newydd. Mae angen iddynt 
wybod ble mae pethau yn eu hadeilad, pwy sy’n rheoli, beth y 
mae eich gwaith yn ei gwmpasu, beth yw eich blaenoriaethau ac 
ati.

Cod ymddygiad i wirfoddolwyr Nid oes dim sy’n fygythiol 
ynglŷn â chael cod ymarfer a rheolau sylfaenol i’ch gwirfoddolwyr 
- fel y gofyniad am ymrwymiad amser rheolaidd (neu ragweladwy 
o leiaf) a rhwymedigaeth i ddod i’r gwaith pan ddisgwylir iddynt 
wneud hynny. Yn wir mae cod ymddygiad yn hanfodol. Mae pobl 
yn teimlo’n fwy cyfforddus pan fyddant yn gwybod y rheolau, a 
phan fydd ganddynt fframwaith i weithio o’i fewn. Heb hwn mae 
pawb yn dioddef. (Noder nad yw cod ymddygiad i wirfoddolwyr 
sy’n canolbwyntio ar ymddygiad a gweithdrefnau penodol yr 
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un fath â chod ymarfer i fudiadau sy’n cefnogi gwirfoddoli fel yr 
amlinellir yn Adran 2.9)

Beth y mae angen i chi feddwl amdano?
Mae hyd yn oed yr ymddiriedolwyr a’r staff cyflogedig mwyaf 
goleuedig sydd â’r bwriadau gorau weithiau’n anwybyddu 
agweddau pwysig ar brofiad y gwirfoddolwr. Felly dyma eich 
atgoffa o’r pethau pwysig.

Rheoli Gellid dadlau bod rheoli gwirfoddolwyr yn fwy o straen 
na rheoli staff cyflogedig (y mae’r cosbau posibl ar eu cyfer yn 
debygol o fod yn llawer mwy difrifol). Ond yn aml caiff y gwaith 
ei ychwanegu at faich gwaith staff cyflogedig prysur nad oes 
ganddynt fawr o brofiad o wirfoddolwyr gan ymddiriedolwyr 
sydd wedyn yn cwyno na allant recriwtio a chadw gwirfoddolwyr. 
Dyna syndod!

Datblygu ethos gwirfoddoli Mae’r mudiadau hynny sy’n 
ceisio sefydlu neu ehangu gwirfoddoli weithiau’n camddeall y 
canllawiau sydd ar gael ac yn bwrw ati i ysgrifennu polisïau a 
safonau haniaethol yn rhy fuan. Gall osgoi’r gwaith anodd o nodi 
beth y gall ymddiriedolwyr fod yn ei wneud yn ymarferol a’r gallu 
i ddarparu cymorth a rheoli olygu y gallai’r polisi fod yn amhriodol 
ac ychydig yn afreal. Ond, yn llawer gwaeth na hynny, gallai’r rhai 
sy’n llywio’r broses ddechrau digalonni oherwydd bod yr her o 
greu tîm o wirfoddolwyr a gweithredu’r polisi afrealistig hwn yn 

ymddangos yn frawychus ac allan o’u cyrraedd. Mae’n ffordd 
effeithiol o lesteirio cynnydd.

Sicrhau manteision i’r ddwy ochr Mae gwirfoddoli yn brofiad 
sy’n rhoi boddhad mawr i bobl oherwydd, yn wahanol i lawer o 
agweddau eraill ar fywyd, mae’n creu cyfle i bawb elwa. Mae’n 
afresymol disgwyl i bobl weithio i chi am ddim a pheidio â 
chael unrhyw fudd o gwbl yn ei sgil. Felly dylai ymddiriedolwyr 
gydnabod y gall gwirfoddolwyr unigol fod yn gobeithio meithrin 
sgiliau newydd, gwella hyder, creu cysylltiadau cymdeithasol, 
cael lloches, adsefydlu, ychwanegu llinell at eu CV, ymdeimlad 
o hunanwerth, statws neu ddim ond teimlad cynnes brawf 
yn achlysurol. (Ac oes, mae gan bob un ohonynt anghenion 
gwahanol). Yr her wedyn yw creu’r amgylchedd lle y bydd y 
manteision hyn i wirfoddolwyr yn bosibl a lle y bydd gwirfoddoli’n 
ffynnu.

Darparu pethau i’w gwneud Un o’r risgiau mwyaf yw y 
bydd gwirfoddolwyr yn diflasu ac yn gadael. Mae’r mudiadau 
gwirfoddol mwyaf llwyddiannus fel arfer yn cynnig ystod eang o 
wahanol weithgareddau i ddarpar weithwyr ddewis ohonynt (a’u 
newid wrth i’w hyder a’u sgiliau ddatblygu). Gorau po fwyaf.

Estyn croeso Y rhan anoddaf o fod yn wirfoddolwr yw cerdded 
drwy’r drws am y tro cyntaf. Felly rhowch groeso iddynt, 
gwnewch iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a bod 
eu hangen arnoch chi. Os ydych am iddynt ddychwelyd rhowch 
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baned o goffi iddynt, sgwrsiwch â hwy’n bersonol a mynd â hwy 
ar daith o amgylch eich mudiad.

Darparu hyfforddiant Bydd gwirfoddolwyr yn fwy effeithiol, yn 
hapusach ac yn fwy diogel yn eu gwaith ac yn fwy tebygol o aros 
os cânt eu hyfforddi’n gywir. 

Annog cyfrifoldeb Efallai y bydd gwirfoddolwyr yn croesawu 
cyfrifoldeb a heriau anodd, neu beidio. Ond mae’n annhebygol 
y bydd angen i chi drin pob gwirfoddolwr gyda chyllell a fforc, 
fel sy’n aml yn digwydd. Byddwch yn cael y gorau ohonynt os 
byddwch yn rhoi cyfleoedd iddynt fwrw ati, dangos eu doniau, 
mynd i’r afael â gwaith anodd a datblygu fel arweinwyr neu 
ddarpar ymddiriedolwyr hyd yn oed.

Beth yw’r pwynt? 
Mae rhywun ar ei ennill Weithiau daw ymddiriedolwyr a 
staff i’r casgliad nad oes neb ar ei ennill wrth reoli a chefnogi 
gwirfoddolwyr, gan nad ydynt yn gwneud mwy o waith 
defnyddiol na’r ymdrech sydd ei hangen i’w rheoli. Mae’n hawdd 
gweld sut y gallent ddod i’r casgliad pesimistaidd hwn. Ond nid 
yw’n anodd ei wrthbrofi ychwaith:

•  Mewn mudiadau sy’n anelu at adfywio, adsefydlu ac 
addysg cymunedau ac ati nid yw’r allbwn (y gwaith y mae 
gwirfoddolwyr yn ei gynhyrchu) mor bwysig â’r effeithiau 
cadarnhaol ar eu bywydau eu hunain.

•  Mae’r rheolwr sy’n honni y gallai fod wedi gwneud y gwaith 
i gyd ei hun yn yr amser a dreuliodd yn cynorthwyo’r 
gwirfoddolwyr yn aml yn anwybyddu egni, amrywiaeth, 
gwybodaeth newydd a syniadau newydd y gweithwyr dibrofiad 
hyn.

•  Fel arfer mae angen cronfa o bobl ar fudiadau gwirfoddol er 
mwyn recriwtio ymddiriedolwyr pan fydd eraill yn gadael. Y 
tîm o wirfoddolwyr yw’r ffynhonnell fwyaf dibynadwy fwy na 
thebyg. Hebddynt gallai’r bwrdd ddod yn anghynaliadwy.

•  Gall gwirfoddolwyr gadw mewn cysylltiad ag anghenion 
eich cymuned a’ch cleientiaid, gwaith eich awdurdod lleol, 
cysylltiadau, newyddion lleol a’r clecs. Ac mae hynny cyn i chi 
ddechrau eu gwerthfawrogi am eu sgiliau a’u gwybodaeth 
ymarferol

•  Dim ond un gwirfoddolwr teyrngar ac ymroddedig sy’n awyddus 
i ysgwyddo cyfrifoldeb sydd ei angen er mwyn ad-dalu’r holl 
amser a dreuliwyd yn hyfforddi ac yn cefnogi’r rhai a oedd yn 
ymddangos yn faich. Felly peidiwch â rhoi’r ffidil yn y to.

Casgliad: Gall gwirfoddoli fod yn beth da iawn i chi. Ond 
peidiwch â thybio ei fod yn syml neu’n hawdd. Gwnewch yn 
siŵr bod eich mudiad yn gwneud pethau’n iawn. Mae llawer o 
wybodaeth a phrofiad y gallwch fanteisio arno os byddwch yn rhoi 
eich rhagfarnau o’r neilltu ac yn cymryd camau i ddod o hyd iddi.
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Rhestr wirio
 A oes gennych bolisi gwirfoddoli realistig?

  A oes angen i chi adolygu’r ffordd yr ydych yn 
hysbysebu am wirfoddolwyr, ac yn eu recriwtio, eu 
sefydlu, eu hyfforddi, eu rheoli a’u cefnogi? 

  A ydych yn gwneud i wirfoddolwyr deimlo eu bod yn 
cael eu gwerthfawrogi? A allwch ddod o hyd i ystod 
ehangach o waith defnyddiol iddynt ei wneud?

Rhagor o wybodaeth
Taflenni am ddim i’w lawrlwytho o wefan WCVA: 

• 4.1 Meddwl am wirfoddoli; 

• 4.2 Datblygu strategaeth gwirfoddolwyr; 

• 4.3 Polisi gwirfoddoli enghreifftiol; 

• 4.4 Recriwtio, dethol a sefydlu gwirfoddolwyr; 

• 4.5 Recriwtio gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg; 

• 4.6 Amrywiaeth mewn gwirfoddoli; 

• 4.7 Sut i gadw gwirfoddolwyr; 

• 4.8 Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel; 

•  4.8.1 Asesiadau risg – gwirfoddolwyr sy’n gweithio o’u cartrefi; 

•  4.9 Gwirfoddoli i weithio gyda phlant ac oedolion sy’n agored i niwed; 

• 4.x10 Gwiriadau cofnodion troseddol 

• 4.x11 Gwirfoddolwyr a’r gyfraith; 

• 4.x12 Gwirfoddolwyr a budd-daliadau lles; 

• 4.x13 Treuliau gwirfoddolwyr; 

• 4.x14 Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr; 

• 4.x15 Sut i weithio gyda gwirfoddolwyr anodd eu lleol; 

• 4.x16 Cynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr; 

• 4.x17 Yr Awdurdod Diogelu Annibynnol; 

• 4.x18 Gyrwyr Gwirfoddol.

Cyhoeddiadau WCVA 

• Y Rheolwr Gwirfoddolwyr Cyflawn;

• Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol mewn Rheoli Gwirfoddolwyr;

• Y Llawlyfr Gwirfoddoli Diogel

• Recriwtio gwirfoddolwyr: llawlyfr ymarfer da;

• Volunteers and the law; 

•  Sicrhau bod pawb yn cyfrif - canllaw i weithio gyda gwirfoddolwyr, 
ymddiriedolwyr .

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1043
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1044
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1045
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1046
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1047
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1048
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1071
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1069
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1433
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1070
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1080
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1081
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1082
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1083
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1084
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1049
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1543
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1760
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1994
http://www.wcva.org.uk/all/dsp_Pub_list.cfm?Publicationid=554&catid=0&lang=cy
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/Management%20of%20Volunteers%20National%20Occupational%20Standards1.doc
http://www.wcva.org.uk/all/dsp_Pub_list.cfm?Publicationid=387&catid=0
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/Recruiting%20volunteers%20manual%20W%20(4)1.pdf
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/volunteers_and_the_law1.pdf
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20Basic%20Skills%20Brochure%20(w4)1.pdf
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20Basic%20Skills%20Brochure%20(w4)1.pdf
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Rhan 3: Gwell ffyrdd o weithio
3.1 Sicrhau bod Cyfarfodydd yn 
Gweithio

Petai pobl yn cyfri’r holl amser y maent yn ei 
wastraffu a’r holl drafodaethau di-fudd yng 
nghyfarfodydd bwrdd yr ymddiriedolwyr (gan 
gynnwys yr amser a dreulir yn disgwyl i’r lleill 
gyrraedd), byddai llawer o gyrff gwirfoddol 
yn sylweddoli eu bod yn gwastraffu’r hyn sy’n 
cyfateb i swydd gweithiwr rhan-amser parhaol. 
Nid oes yn rhaid i bethau fod yn orffurfiol nac 
yn rhy fiwrocrataidd, fel y maent mewn rhai 
mudiadau gwleidyddol, er mwyn i gyfarfodydd 
fod yn effeithiol a chael eu rheoli’n dda - ond mae 
rhywfaint o strwythur a synnwyr cyffredin yn gallu 
mynd yn bell iawn. 

Gan amlaf, yr hyn sydd ei angen mewn gwirionedd yw darlun 
clir o’r materion y mae angen penderfynu yn eu cylch. Mae’n 
siŵr y bydd penderfyniadau’n cael eu gwneud beth bynnag, 
trefn neu beidio, ac wedyn, nid oes wybod beth fydd cynnwys y 
penderfyniadau hyn nac i ble y byddant yn arwain.

Hyd yn oed os gallwch chi ymdopi â her cynnal cyfarfodydd 
yn eich mudiad chi’ch hun, mae her fwy anodd yn disgwyl 
amdanoch yn y byd mawr y tu allan. Bydd yr adran hon yn edrych 
hefyd ar grwpiau sy’n cydweithio yng nghyd-destunau mwy 
anodd mudiadau rhwydwaith a phartneriaethau traws-sector - 
cyd-destunau y bydd rhai pobl yn eu hystyried yn amhosibl.

Cynnal cyfarfodydd da 
Eu pwrpas Bydd cyfarfodydd yn cynnig cyfle ffurfiol i 
ymddiriedolwyr ddod at ei gilydd i ysgwyddo’u cyfrifoldebau 
i’r mudiad. Bydd y ffordd y cynhelir cyfarfodydd yn cyfrannu’n 
fawr at effeithiolrwydd neu ddiffyg effeithiolrwydd y bwrdd. 
Swyddogaeth cyfarfod yw:

• derbyn gwybodaeth
• ymgynghori ag ymddiriedolwyr ynglŷn â’u barn a’u teimladau
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• trafod materion pwysig sy’n ymwneud â pholisi
• penderfynu
• adolygu neu gadarnhau penderfyniadau blaenorol

Un o ofynion cyfarfodydd da Bydd cyfarfodydd da’n 
cael eu cynllunio o flaen llaw. Dylai pawb sy’n cymryd rhan 
wybod pam y mae yno, a dylai fod cylch gorchwyl i dywys 
ymddygiad y cyfarfod a’i ganlyniadau. Fe all defnyddio ambell 
ddyfais drefniadaethol helpu i sicrhau bod cyfarfodydd yn 
mynd rhagddynt yn rhwydd ac yn effeithiol a bod amser yr 
ymddiriedolwyr yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau.

Agendâu Bydd angen agenda fanwl arnoch, a bydd angen ei 
hanfon at yr aelodau o flaen llaw - wythnos neu ragor cyn dyddiad 
y cyfarfod os nad yw pobl yn gwybod pryd mae’r cyfarfod, neu 
dridiau neu bedwar diwrnod o flaen llaw os ydynt yn gwybod. 
Dylai’r agenda gynnwys:

•  eitemau’r agenda wedi’u rhestru mewn trefn resymegol, gyda’r 
eitem bwysicaf yn cael ei thrafod yn gynnar yn y cyfarfod

•  awgrym ynglŷn â sut y dylid ymdrin ag eitemau - ee, a ydynt 
‘i’w trafod’, ‘i’w cadarnhau’, ‘angen penderfynu’ ac ati

•  adroddiadau ysgrifenedig clir a chryno a’r rheini hefyd wedi’u 
dosbarthu o flaen llaw, gan ddweud yn glir pa eitemau sydd 
er gwybodaeth, pa rai sydd i’w trafod neu ba rai y mae angen 
penderfynu yn eu cylch

•  amser gorffen y cytunwyd arno, ac efallai awgrym ynglŷn â faint 
o amser a ganiateir ar gyfer pob eitem ar yr agenda

Cofnodion Dylid anfon y rhain at yr aelodau cyn gynted ag sy’n 
bosibl ar ôl y cyfarfod a dylent:

• grynhoi’r trafodaethau’n fyr iawn

• nodi unrhyw benderfyniadau’n gywir ac yn glir

• tynnu sylw at gamau i’w cymryd, a

•  nodi’n glir pwy sy’n gyfrifol am gymryd camau, yn enwedig am 
roi penderfyniadau ar waith, a dyddiadau cwblhau

Mae hyn yn rhoi cyfle’n fuan i’r rheini na allant ddod i’r cyfarfod 
weld yr hyn y cytunwyd arno, ac mae’n cynnig rhestr atgoffa i’r 
sawl sydd wedi cytuno i gymryd camau. Ni ddylai’r cofnodion 
gofnodi popeth a ddywedwyd yn y cyfarfod. Bydd cynnwys 
cynifer o fanylion â hynny’n cymylu’r penderfyniadau.

Cyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr Pan fydd ymddiriedolwyr 
yn awyddus iawn i recriwtio aelodau newydd, mae’n anghyfrifol 
perswadio pobl newydd i ymuno drwy awgrymu na fydd angen 
iddynt wneud dim byd. Canlyniad hyn yn aml fydd creu grŵp 
marwaidd y mae’r Prif swyddog gweithredol yn gorfod eu llusgo 
ar dennyn o hyd oherwydd bod rhywun wedi dweud wrth y 
bwrdd nad oes angen iddynt ffwdanu cyfrannu.
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• Presenoldeb

    –  da chi, ewch i’r cyfarfodydd: rhaid i ymddiriedolwyr 
ymdrechu i fod yn bresennol ym mhob un o gyfarfodydd y 
bwrdd; os na allwch chi fod yn bresennol, dylech roi gwybod 
i’r Cadeirydd beth yw eich barn a chynnig sylwadau cyn y 
cyfarfod 

    –  bydd gan y rhan fwyaf o fudiadau gworwm (y nifer leiaf o 
bobl y mae’n rhaid iddynt fod yn bresennol er mwyn gallu 
cynnal y cyfarfod) a’r nifer honno wedi’i phennu yn eu 
dogfen llywodraethu; felly os byddwch chi’n absennol, fe allai 
hynny olygu nad oes modd cynnal y cyfarfod

     –  efallai y bydd y ddogfen lywodraethu (y cyfansoddiad neu’r 
erthyglau cymdeithasu) yn cynnwys cymalau sy’n caniatáu 
i’r mudiad ddiswyddo ymddiriedolwyr sydd wedi bod yn 
absennol heb reswm da am dri chyfarfod yn olynol (neu ryw 
nifer arall); dylech ddefnyddio’r grym hwn i gael gwared ar 
ymddiriedolwyr os byddant yn absennol o hyd

     –  rydych yn atebol am benderfyniadau hyd yn oed os nad 
oeddech yn bresennol yn y cyfarfod

•  paratoi - dylai ymddiriedolwyr baratoi ar gyfer cyfarfodydd 
drwy ddarllen y papurau, meddwl am y materion sydd i’w 
trafod a gwneud nodiadau ynglŷn â’r pwyntiau y maent am eu 
codi

•  cyfraniadau - yn ystod cyfarfod, dylai ymddiriedolwyr geisio 
cyfrannu drwy ymuno â’r drafodaeth, cynnig syniadau adeiladol 
wrth wrando ar bobl eraill a chwilio am feysydd y mae pawb yn 
gytûn yn eu cylch; felly peidiwch â bod yn swil, a pheidiwch â 
siarad gormod ar draul pobl eraill

Sicrhau bod cyfarfodydd yn gweithio i chi
Cysondeb o ran amser a lleoliad Gan amlaf, bydd hi’n 
well dilyn trefn reolaidd o ran amser a lleoliad wrth gynnal 
cyfarfodydd, yn hytrach na gorfod pennu’r dyddiad nesaf ar hap 
yn ystod eitem olaf eich busnes bob tro y byddwch yn cyfarfod. 
Bydd cynnal  cyfarfodydd rheolaidd yn osgoi sawl problem:

•  mae aelodau’n fwy tebygol o ddod i’r cyfarfod os bydd hynny’n 
rhan o’u trefn reolaidd ac ni fydd esgusodion megis “Doeddwn 
i ddim yn gwybod pryd oedd y cyfarfod”, neu “Ches i ddim 
digon o rybudd” ac ati’n dal d?r

•  wrth gynnal cyfarfodydd afreolaidd bydd presenoldeb 
unigolion yn anghyson, hyd yn oed os bydd nifer y rhai sy’n 
bresennol yn weddol gyson ym mhob cyfarfod - ac fe all y 
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diffyg cysondeb hwnnw fod yn niweidiol i’ch proses benderfynu 
oherwydd bod angen i chi ailadrodd busnes rydych wedi’i 
drafod eisoes

Bydd ansawdd eich penderfyniadau’n dibynnu ar gynllunio, 
paratoi, a chynnal a chadeirio cyfarfodydd y bwrdd ac ar yr amser 
y byddwch yn ei dreulio’n meithrin tîm. 

Cadeirio da Yn adran 5.5, disgrifir swyddogaeth Cadeiryddion 
cyrff gwirfoddol. Mae gan bobl sy’n ysgwyddo gwaith y 
cadeirydd gyfrifoldeb arbennig i sicrhau bod eu cyfarfodydd yn 
gweithio’n dda. Peidiwch â cheisio cael gwahanol bobl i gadeirio 
yn eu tro dim ond oherwydd nad oes neb sy’n awyddus i wneud 
y gwaith; gan amlaf ni ddaw ddim lles o hyn.

Dylai cadeiryddion:

•  ysgogi’r drafodaeth - er enghraifft drwy dynnu sylw at 
broblemau neu ddulliau gweithredu posibl eraill

•  mynd ati’n fwriadol i gynnwys aelodau tawelach drwy ofyn 
iddynt gyfrannu

•  ceisio gweld penderfyniad posibl pan fydd un yn codi yn y 
drafodaeth

•  ceisio sicrhau penderfyniadau drwy gonsensws, lle bo modd,  
yn hytrach na thrwy gynnal pleidlais o hyd

•  amseru busnes y cyfarfodydd er mwyn sicrhau bod modd 
trafod pob eitem ar yr agenda o fewn yr amser a neilltuwyd

•  bod yn barod i gyfyngu ar y drafodaeth, yn enwedig os yw 
wedi bod yn rhygnu ymlaen ers tro heb nesáu at benderfyniad

•  bod yn barod i gadw trefn os bydd y drafodaeth yn poethi neu 
os bydd pobl yn crwydro oddi ar lwybr y pwnc; mae’n debyg 
y bydd ymddiriedolwyr yn disgwyl i’r Cadeirydd gadw trefn ar 
bethau

• cynnig arweiniad drwy:

– osod safonau ymddygiad

–  awgrymu beth yw amcanion y cyfarfodydd neu’r trafodaethau 
unigol

–  bod yn awdurdodol os bydd angen er mwyn trafod y busnes 
yn effeithiol, ond hefyd

• gochel rhag bod yn rhy awdurdodol

Os bydd cyfarfodydd yn mynd yn anodd eu trin, dylai’r Cadeirydd 
geisio cytundeb ynglŷn â phrotocolau neu reolau ymddygiad y 
mae’n rhaid i’r aelodau lynu wrthynt. Dylai’r Cadeirydd osgoi 
rheolau pitw gymaint ag y bo modd, ond ni ddylai ofni rhoi 
canllawiau cadarn ar waith os bydd angen. 
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Ymdrin â gwrthdaro Mae anghytundeb a gwrthdaro’n 
sicr o godi ond mae’n gyfrifoldeb ar ymddiriedolwyr i gadw 
anghytundeb o dan reolaeth a sicrhau nad yw’n niweidio’r corff.

•  pan fydd y penderfyniad wedi’i wneud yn briodol, dyletswydd 
ymddiriedolwr yw derbyn y penderfyniad hwnnw a bod 
yn barod i gefnogi penderfyniad mwyafrif y bwrdd os codir 
cwestiynau yn ei gylch, ni waeth beth yw eich barn bersonol

•  byddwch yn amyneddgar a pheidiwch â beio pobl eraill os bydd 
pethau’n mynd o’u lle - efallai mai dull eich grŵp o weithio sy’n 
bennaf gyfrifol am hynny, nid unigolion

Cydweithredu Bydd cyfarfodydd ar eu gorau pan fydd yr 
aelodau’n gweithredu fel tîm - ac fe all byrddau nad ydynt 
ond yn cyfarfod bob dau neu dri mis ddioddef oherwydd nad 
yw’r aelodau’n cael y cyfle i ddod i adnabod ei gilydd. Fe all 
llawer o fyrddau fod ar eu hennill o fuddsoddi amser mewn 
gweithgareddau ‘meithrin tîm’. Fe all hyn fod yn unrhyw beth 
sy’n annog aelodau i droi eu golwg oddi wrth drefn reolaidd 
cyfarfodydd busnes, ac yn ddelfrydol, i feddwl gyda’i gilydd am 
fuddiannau’r mudiad. Gallech ystyried:

•  gweithgareddau cymdeithasol neu amser paned sy’n annog 
aelodau i ddod i adnabod ei gilydd yn well

• trafodaethau hamddenol mewn gweithdy

•  cynllunio cyfarfodydd y tu allan i’r amgylchedd gweithio arferol, 
neu hyd yn oed sesiynau strategaeth preswyl (gweler Adran 1.2)

•  unrhyw weithgareddau eraill i helpu ymddiriedolwyr i 
werthfawrogi profiad ei gilydd ac i feithrin ymddiriedaeth, parch 
y naill at y llall, a sgiliau

Pa bryd nad yw cyfarfod yn gyfarfod?
Mae dyfodiad y rhyngrwyd, yn ogystal â chynadleddau fideo a 
chynadleddau ffôn, yn codi cwestiynau difyr ynglŷn â beth yn 
union yw ‘cyfarfod’.

Cyfarfodydd cyfreithlon O dan y gyfraith gyffredin, dim ond 
cyfarfodydd lle bydd yr aelodau’n gallu gweld a chlywed ei gilydd 
sy’n cael eu cydnabod. Mae hynny’n golygu bod:

• cynhadledd fideo yn gallu bod yn gyfarfod cyfreithlon

•  ond na all cyfathrebu drwy gynhadledd ffôn fod yn gyfarfod 
oni fydd y ddogfen lywodraethu’n caniatáu hynny’n benodol . 
(Mae hyn yn golygu y gall fod angen i fudiad newid ei reolau 
cyfansoddiadol i’w alluogi i gynnal busnes ffurfiol drwy 
gynadleddau ffôn)

Cynadleddau fideo Yn ei daflen CC48 ‘Elusennau a 
Chyfarfodydd’ mae’r Comisiwn Elusennau yn dweud y dylai 
elusen ddal i gynnal o leiaf un cyfarfod traddodiadol y flwyddyn 
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lle y bydd yr ymddiriedolwyr yn dod at ei gilydd, ond mae’n 
derbyn bod cyfarfodydd electronig yn dderbyniol o dan yr 
amgylchiadau hyn:

• os bydd angen penderfynu rhywbeth ar frys, neu

• os bydd ymddiriedolwyr yn byw ymhell o fan canolog, neu

• os bydd hyn yn hwyluso pethau i bobl anabl gymryd rhan

Gall WCVA gynghori a helpu mudiadau sy’n awyddus i 
ddefnyddio cyfleusterau fideo-gynadledda yng Nghymru. Gall fod 
yn symlach nag y byddai rhywun yn ei ddychmygu.

Cyfarfod ag eraill: rhwydweithio a 
phartneriaethau
Yr heriau I bob golwg, mae polisïau presennol y llywodraeth 
sy’n ymwneud â mudiadau gwirfoddol yn rhoi pwyslais mawr 
ar fod angen i grwpiau weithio ‘mewn partneriaeth’. Mae sawl 
posibilrwydd:

•  rhwydweithiau gyda mudiadau sy’n debyg i’ch mudiad chi - er 
enghraifft er mwyn gweld beth sydd gennych yn gyffredin a 
sicrhau bod modd cyfleu eich buddiannau i’r mudiad mewn 
ffordd fwy cadarn neu ystyrlon

•  gweithio’n uniongyrchol gyda chyrff cyhoeddus neu gyrff yn y 
sector preifat i hybu’ch achos

•  yn fwy ffurfiol, mewn partneriaethau traws-sector, i fynd ar 
drywydd y delfrydau hynny sy’n anodd eu disgrifio - meddwl 
cydgysylltiedig a gweithredu ar y cyd

•  y fersiynau mwyaf ffurfiol ar hyn yw partneriaethau sydd wedi’u 
seilio ar egwyddor y tri thraean (sy’n golygu bod gofyn cael 
cynrychiolaeth weddol gytbwys o’r sector cyhoeddus, y sector 
gwirfoddol a’r sector busnes, neu ryw gyfuniad tebyg i hynny); 
mae’n ddelfryd hyfryd, ond mae’n ddigon anodd sicrhau’r 
cydbwysedd iawn o ran aelodau, heb sôn am ymdrechu i ddod 
o hyd i ddulliau cyffredin o weithio a chydamcanion

Dysgu cydweithredu Er bod cydweithredu a chydweithio’n 
beth mawr ar hyn o bryd, prin bod neb yn meddwl o ddifrif 
sut y gall mudiadau lwyddo mewn sefyllfa lle mae buddiannau 
pawb mor wahanol ac anghyfarwydd i’w gilydd. Ni ddylai neb 
synnu bod llawer y bobl yn cael eu ‘llethu gan bartneriaeth’, a’u 
bod yn llusgo’n ddiddiwedd o’r naill grŵp i’r llall, byth yn hollol 
siŵr beth y mae disgwyl iddynt ei gyflawni, ac yn synnu bod eu 
partneriaethau mor anghyfartal ac mor anghydweithredol. Ac yn 
y cyfamser, mae rhwydweithio’n anffodus wedi dod yn gyfystyr 
â ‘siop siarad sy’n gwastraffu amser’. Mae’r rheswm yn syml: 
byddwn yn cymryd partneriaethau’n ganiataol, ac eto i gyd, 
mae ein cymdeithas yn fwy cyfarwydd o lawer â chystadlu nag â 
chydweithredu. Er mwyn i’r dull hwn lwyddo, rhaid inni ddysgu 
cydweithredu â’n gilydd.
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Beth i fod yn wyliadwrus ohono Mae ymdrin yn llawn 
â chymhlethdodau datblygu a chynnal rhwydweithiau a 
phartneriaethau llwyddiannus y tu hwnt i gwmpas y canllawiau 
hyn. Ond dyma ambell gyngor sylfaenol:

•  nid yw bod yno’n ddigon  
Bydd rhwydweithiau a phartneriaethau’n aml yn dadfeilio 
o’r cychwyn cyntaf oherwydd bydd pobl yn tybio bod eu 
sefydlu’n ddigon, ond, a dweud y gwir, rhaid i chi eu hadeiladu. 
Felly dechreuwch drwy dybio na fydd y rhwydwaith neu’r 
bartneriaeth yn gweithio ond ceisiwch weld sut y gallai weithio.

•  gweld beth sydd yn gyffredin rhyngoch chi  
Mae’n hollbwysig cytuno ynglŷn â beth yw eich amcanion, a 
sut y gallai eich gwaith gyda’ch gilydd gyflawni’r nodau hynny; 
ceisiwch weithio’n galed iawn ar hyn a pheidiwch â chymryd 
dim yn ganiataol – wedi’r cwbl, ymhle arall yn y profiad dynol 
y byddech yn rhoi pobl gyda’i gilydd mewn ystafell gan 
ddisgwyl rhywsut y byddant yn llwyddo’n awtomatig i ganfod 
cydbwrpas?

•  sylweddoli bod eich agendâu yn wahanol  
Os ydych chi’n meddwl eich bod wedi cytuno ar eich nodau, 
mae’n debyg eich bod wedi methu rhywbeth - bydd yr hyn 
y mae gwahanol fudiadau’n gobeithio’i gael yn sgil unrhyw 
bartneriaeth bob tro’n amrywio. Felly gwnewch yn siŵr bod 
pawb yn ddigon gonest i ddweud wrthych beth yw eu hagenda 

nhw’u hunain mewn gwirionedd. Ni allwch adeiladu dim byd 
cadarn ar sail anonestrwydd.

•  bod yn realistig ynglŷn â’ch cyfraniad  
Mae angen i bartneriaid wybod beth y mae disgwyl iddynt ei 
gyfrannu o ran arian, dylanwad, amser, sgiliau ac adnoddau 
eraill. Mae hynny’n hollbwysig os oes gwaith heriol i’w wneud. 
Ac os nad oes neb yn barod i gyfrannu llawer (fel sy’n aml yn 
wir mewn rhwydweithiau) mae’n werth gofyn a fydd unrhyw 
un elwa rhyw lawer yn sgil y peth.

•��gwerthfawrogi cyfraniad pawb  
Anaml iawn y bydd pawb yn gydradd mewn rhwydweithiau 
a phartneriaethau. Bydd gan rai aelodau bob tro fwy o arian, 
mwy o ddylanwad, mwy o gysylltiadau, mwy o wybodaeth neu 
fwy o brofiad na’r lleill. Ond, os ydych chi’n grŵp gwirfoddol 
tlawd sy’n gweithio gyda’r awdurdod lleol, er enghraifft, rhaid 
i chi sicrhau bod gwerth yn cael ei roi ar amser gweithio eich 
gwirfoddolwyr, ar eich ymrwymiad, ar eich gweledigaeth, ar 
eich egni, ar eich hygrededd ar y stryd ac ati. Dylai cysyniad 
‘cydraddoldeb adnoddau’ fod yn egwyddor graidd ym mhob 
partneriaeth.

•  bod yn onest ynglŷn â ph?er  
Er hynny, yn yr enghraifft uchod, nid oes neb yn mynd i esgus 
bod y grŵp yn fwy pwerus na’r awdurdod lleol. Peidiwch 
â cheisio cymylu’r gwahaniaethau o ran pŵer, oherwydd 
maent yn sicr yn bwysig, ni waeth pa mor gyfartal rydych 
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chi’n ceisio bod. Fe ddylech negodi eich safleoedd cymharol a 
chytuno’n benodol beth yw eich sefyllfa. Mae bod yn agored 
a pharodrwydd i fynd i’r afael â gwahaniaethau o ran pŵer yn 
amhrisiadwy.

•  cael hyrwyddwr  
Os ydych chi’n gweithio mewn partneriaeth sy’n cynnwys 
nifer o fudiadau gwirfoddol cymharol wan ac ychydig o gyrff 
cyhoeddus grymus (fel sydd wedi bod yn wir gyda llawer o 
bartneriaethau Cymunedau yn Gyntaf, er enghraifft) efallai 
y bydd angen hyrwyddwr ar y sector gwirfoddol – math o 
ganolwr i sicrhau chwarae teg yn y frwydr rhwng y ddau sector. 
Mae angen i hwn fod yn rhywun y mae pawb yn ei dderbyn, a 
rhaid iddo beidio â bod mor unllygeidiog nes bod rhywun yn 
gallu ei anwybyddu pan fydd yn chwythu’r chwiban.

•  llwyddo  
Ceisiwch anelu at sicrhau llwyddiannau’n fuan. Bydd hyn yn 
creu hyder yn eich cydweithio ac fe allai berswadio rhai pobl 
eich bod eisoes yn cyflawni’r amhosibl.

•  siarad yr un iaith  
I bobl fusnes a gweision sifil, bydd iaith datblygu cymunedol yr 
un mor annealladwy ag y mae iaith adroddiadau llywodraeth 
leol neu iaith cyfrifwyr i chi. A pheidiwch ag anghofio y gall y 
tybiaethau y seilir eich iaith arnynt fod yn fwy annealladwy byth 
i bobl o’r tu allan. Gwnewch ymdrech i bontio’r bwlch ym mha 
le bynnag y mae angen i chi wneud hynny, ac anogwch eich 
partneriaid i wneud yr un fath.

•  cyfarfodydd ymarferol  
Ni fydd pob partner ar gael i ddod i gyfarfodydd bob tro, 
felly mae’n hanfodol bod yn sensitif wrth drefnu amseroedd a 
lleoliadau er mwyn peidio â chau’r drws ar gyfranwyr allweddol. 
Efallai y bydd cyfarfodydd ganol y prynhawn yn anymarferol, 
er enghraifft, oherwydd bod llawer o rieni’n codi eu plant o’r 
ysgol tua 3pm. Efallai hefyd y bydd angen gweithio ar fformat 
y cyfarfodydd a’r dulliau rheoli a ddefnyddir ynddynt. Mae 
cyfarfodydd grwpiau cymunedol a chyfarfodydd pwyllgorau’r 
cyngor fel rheol yn ddigwyddiadau gwahanol iawn i’w gilydd.
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Rhestr wirio
  A yw eich agendâu yn nodi ai materion ‘er gwybodaeth’, ‘i’w trafod’ ynteu ‘i’w 

penderfynu’ yw’r eitemau ac yn awgrymu faint o amser a neilltuir ar gyfer pob eitem?

  A fyddwch chi’n dosbarthu’r cofnodion yn ddigon cynnar i’r sawl sy’n bresennol gofio i 
ba raddau y mae’r manylion a’r penderfyniadau wedi’u cofnodi’n gywir?

  A yw eich cofnodion yn cynnwys colofn weithredu neu daflen weithredu? A ydynt yn 
glir ac yn ddarllenadwy?

  A oes angen cymorth neu hyfforddiant ar eich Cadeirydd er mwyn bod yn fwy 
effeithiol?

  A yw aelodau’r bwrdd yn gwybod beth y dylent fod yn ei gyfrannu er mwyn sicrhau 
bod cyfarfodydd yn effeithiol? A oes angen i chi ailfeddwl am eich dulliau gweithredu?

  A yw eich dogfen lywodraethu’n rhoi’r pŵer i chi ymwneud â rhwydweithiau a 
phartneriaethau?

  Os ydych yn bwriadu gweithio gyda rhwydwaith neu bartneriaeth allanol, a A ydych 
wedi ystyried faint o amser ac ymdrech y gall hynny ei olygu er mwyn gwneud y gwaith 
yn effeithiol?

  A ddylech awgrymu bod angen hyfforddiant neu gymorth ar aelodau’r partneriaethau 
neu’r rhwydweithiau yr ydych yn aelod ohonynt er mwyn gwneud y gwaith 
partneriaeth yn fwy effeithiol?
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Rhagor o wybodaeth
• Comisiwn Elusennau, Elusennau a Chyfarfodydd, CC48

•  Lee Comer a Paul Ticher, Key guides: Minute Taking, 2012, 
Directory of Social Change.

•  Taflen am ddim i’w lawrlwytho o wefan WCVA,  
2.3 Cyfarfodydd effeithiol

•  Taflen am ddim i’w lawrlwytho o wefan WCVA,  
3.3 Partneriaeth; 

•  Taflen am ddim i’w lawrlwytho o wefan WCVA,  
3.4 Cyfamodau; 

•  Taflen am ddim i’w lawrlwytho o wefan WCVA,  
3.6 Rhwydweithiau.

http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc48.aspx
http://www.dsc.org.uk/Publications/Personaldevelopment/@127423
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1107
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1142
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1159
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1143
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3.2 Penderfyniadau da

Mae byrddau a phwyllgorau’n dargedau rhwydd i 
feirniaid ffraeth. Byddant yn honni bod y byrddau a’r 
pwyllgorau hynny’n gwneud penderfyniadau ar sail y 
nodwedd gyffredin leiaf ac yn dweud yn angharedig 
mai grŵp o bobl yw’r rhain sy’n penderfynu gwneud 
rhywbeth gyda’i gilydd nad oes yr un ohonynt ar ei 
ben ei hun yn meddwl y dylent ei wneud. Y rheswm yw 
ei bod yn wirioneddol anodd gwneud penderfyniadau 
da - mor anodd, weithiau, nes bod grwpiau’n gwneud 
eu gorau glas i’w osgoi. Un enghraifft dda o hyn yw 
pan fydd y penderfyniadau’n osgoi unrhyw gyfeiriad 
at sut y gellir rhoi’r penderfyniad hwnnw ar waith, 
nac at bwy sy’n gyfrifol am sicrhau y bydd y peth yn 
digwydd. Enghraifft arall yw troi’r materion symlaf un 
yn farathonau a’u trosglwyddo’n ddiddiwedd o’r naill 
gyfarfod i’r nesaf. Mewn oes llai iach, aeth un mudiad 
i’r wal go iawn drwy droi ei gefn ar ei broblemau 
ariannol a chynnal trafodaethau hirfaith am bwnc nad 
oedd modd ei ddatrys, sef cynnig i wahardd ysmygu, 
a hwnnw’n gynnig a oedd wedi rhwygo’r aelodau’n 
union drwy’r canol, 50-50. 

Ffactorau i’w hystyried Mae penderfyniadau da yn dibynnu ar 
nifer o ffactorau hollbwysig:

• A oes gan y bwrdd y pŵer i benderfynu?

• A yw aelodau’r bwrdd yn deall y cynnig?

• A oes gan y bwrdd ddigon o wybodaeth i benderfynu? ee,

– pa ffactorau eraill y bydd hyn yn effeithio arnynt?

– beth y bwriedir ei gyflawni drwy’r penderfyniad?

–  beth yw barn y bobl y mae’n effeithio arnynt - aelodau, 
defnyddwyr, staff, gwirfoddolwyr ac arianwyr?

–  pa gamau ymarferol y bydd angen eu cymryd i’w weithredu, 
ac a yw’r rhain wedi cael eu gwerthuso, ee, amser, arian, pobl, 
sgiliau?

•  A yw’r wybodaeth hon a barn aelodau’r bwrdd wedi cael eu 
hystyried yn ddigonol?

•  Beth yw’r opsiynau, yr atebion neu’r strategaethau posibl eraill 
ac a yw’r rhain wedi’u hystyried?

Ond nid yw’r cymhlethdod hwn yn esgus dros beidio â 
phenderfynu. Dadl o blaid gweithio ar y peth nes cael yr ateb 
iawn yw hi.
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Sut mae mynd ati?

•  darparu gwybodaeth - os oes modd, dylid seilio penderfyniadau 
posibl ar gynigion ysgrifenedig, a all fod ar ffurf awgrym 
dwy linell mewn adroddiad cynnydd rheolaidd neu ar ffurf 
adroddiad arbennig a baratoir o flaen llaw gan y prif swyddog 
gweithredol

•  gofyn i’r prif swyddog gweithredol gyflwyno cynigion pendant 
neu awgrymu dau neu dri opsiwn sy’n cynnwys manteision ac 
anfanteision lle bo modd, yn hytrach na dim ond dweud bod 
‘angen penderfyniad’

•  pan fydd y materion dan sylw’n rhai pwysig, rhaid i 
ymddiriedolwyr ac uwch aelodau’r staff gael amser i ystyried 
goblygiadau’r hyn sy’n cael ei awgrymu - nid yw’n realistig 
disgwyl i hyn ddigwydd yn drwyadl ac yn ddiogel mewn un 
drafodaeth

•  ni ddylech ofni dadlau o blaid gohirio penderfyniad os ydych 
chi’n meddwl ei fod yn cael ei wneud yn rhy gyflym

•  ar y llaw arall, mae llawer o benderfyniadau y mae angen eu 
gwneud yn gyflym, ac fe all oedi fod yn niweidiol - felly ceisiwch 
ddatblygu strategaethau sy’n rhoi amser i chi ystyried pethau’n 
briodol ar ôl eich trafodaeth gychwynnol, heb fod angen 
disgwyl mis er enghraifft tan gyfarfod nesaf y bwrdd

– gallwch gymeradwyo penderfyniad mewn egwyddor, nes 
bod rhagor o wybodaeth ar gael neu nes y cyflawnir rhyw 
amodau penodol

– rhoi pwerau llawn i’r Cadeirydd ddatrys y mater drwy drafod 
â’r prif swyddog gweithredol

– trosglwyddo’r mater i bwyllgor neu weithgor arbennig ei 
drafod a rhoi’r pŵer iddynt benderfynu

•  peidio byth ag ymateb yn fyrbwyll heb fod gennych wybodaeth 
yn gefn i’r penderfyniad

•  sefydlu rheolau clir er mwyn atal unigolion anfodlon rhag 
difetha penderfyniadau nad ydynt yn eu hoffi (ee, gwahardd 
ailystyried penderfyniadau o’r newydd onid oes gwybodaeth 
newydd benodol ar gael), a chofiwch ailadrodd o hyd y 
gofyniad cyfreithiol ei bod yn rhaid i bob ymddiriedolwr gadw 
at benderfyniad y mwyafrif, hyd yn oed os yw wedi pleidleisio 
yn ei erbyn

Gweithredu Ar ôl penderfynu, mae’n hollbwysig cofnodi’r 
penderfyniad yn iawn er mwyn sicrhau bod yr ymddiriedolwyr 
mewn gwirionedd i gyd wedi cytuno i’r un peth. Os oes 
amheuaeth ynglŷn ag eglurdeb y penderfyniad, mae angen i chi 
gael gwybod hynny ar unwaith. Dylech gytuno i’r canlynol hefyd:

• pwy sy’n gyfrifol am weithredu’r penderfyniad
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• pa bryd y caiff y cyfan ei weithredu

• wrth bwy y mae angen sôn am y penderfyniad

•  a fydd angen i’r bwrdd adolygu’r penderfyniad yn y dyfodol, ac 
os felly, sut a pha bryd

Rhestr wirio
  A fydd eich bwrdd yn cael digon o wybodaeth i seilio’i 

benderfyniadau arni?

 A fydd pob penderfyniad yn cael ei gofnodi’n gywir?

  A fydd y bobl y bydd penderfyniadau’r bwrdd yn 
effeithio arnynt yn cael gwybod amdanynt?

 –  A yw’r bwrdd yn gallu penderfynu ar frys pan fydd 
angen heb orfod ymateb yn fyrbwyll, ac a oes angen 
iddo wneud gwahanol drefniadau?

  A fydd eich bwrdd yn adolygu’r ffordd y mae’n rhoi ei 
benderfyniadau ar waith?
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3.3 Strwythur y bwrdd a’r 
pwyllgorau

Nid yw grwpiau o bobl sy’n cydweithio’n enwog am 
ddod o hyd i’r ffordd symlaf o ddatrys problemau. 
Felly peidiwch â synnu os bydd llu o is-bwyllgorau 
a gweithgorau’n blaguro yn eich mudiad ac y bydd 
gennych maes o law ymddiriedolwyr rhwystredig 
heb ddim byd ar ôl i’w gynnig ac sy’n methu â 
chyfleu’r hyn y maent yn ei wneud rhagor. Mae 
is-bwyllgorau’n gyfrwng amhrisiadwy i ymdrin â 
busnes sy’n mynd yn fwyfwy cymhleth. Ond dim 
ond os bydd pawb yn deall pwrpas pob pwyllgor 
a’u perthynas â’i gilydd y byddant yn gweithio. 
Er mwyn sicrhau hynny, mae gofyn gwneud mwy 
o waith cynllunio a chreu consensws nag sy’n 
digwydd wrth i chi benderfynu’n sydyn eich bod 
am drosglwyddo problem i grŵp newydd arall fyth.

Yr angen am strwythur is-bwyllgorau
Trefniadau cyfarfodydd  
Bydd llawer o fudiadau gwirfoddol yn gweld eu bod yn gallu 
rheoli holl fusnes eu hymddiriedolwyr drwy gynnal cyfarfodydd 
bob mis neu bob deufis. Ni fydd rhai byrddau ymddiriedolwyr 
ond yn cyfarfod bob chwarter, ond nid yw hyn yn cael ei argymell 
ar gyfer mudiadau prysur (hyd yn oed rhai bach) sy’n gweithio’n 
barhaus neu sy’n ymwneud â nifer fawr o drafodion ariannol.

Mae’n bosibl y gwelwch chi’n fuan nad yw cyfarfodydd misol yn 
ddigon wrth i staff y mudiad dyfu ac wrth i ystod y gweithgarwch 
ymestyn. Bydd grwpiau sy’n datblygu gweithgareddau cymhleth 
sy’n cynnwys sawl swyddogaeth (megis prosiectau adfywio) yn 
gweld bod angen strwythur mwy ymatebol arnynt ar gyfer eu 
gwaith, hyd yn oed ar ddechrau’r broses gynllunio. Fel rheol, yr 
ateb mewn sefyllfaoedd fel hyn fydd sefydlu is-bwyllgorau.



150

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Mathau o is-bwyllgorau  
Y mathau mwyaf cyffredin o bwyllgorau yw:

•  Is-bwyllgor gweithredol bydd llawer o fudiadau gwirfoddol yn 
gweld bod angen iddynt symleiddio’r broses benderfynu drwy 
sefydlu pwyllgor gweithredol bychan a dirprwyo pwerau iddo 
(hy, bod y bwrdd llawn yn rhoi awdurdod llawn iddo gyhyd ag 
y gwelo’n dda) i:

– oruchwylio rheolaeth feunyddiol y mudiad

– helpu i ddatblygu prosiectau newydd

– datblygu ac argymell polisïau perthnasol i’r bwrdd efallai

(Dylech fod yn ofalus gyda’r pwyllgorau gweithredol oherwydd 
mae tuedd iddynt ysgwyddo grym y mudiad i gyd ac fe all fod yn 
anodd cael gwared arnynt.)

•  is-bwyllgor personél - byddai’r pwyllgor hwn yn goruchwylio’r 
holl waith neu rywfaint o’r gwaith sy’n ymwneud â:

– sefydlu polisïau cyflogaeth a argymhellir

–  gweithio ar fân fanylion disgrifiad(au) swyddi pwysig (yn 
enwedig disgrifiad swydd y prif swyddog gweithredol)

– cynnig telerau ac amodau, trefniadau arfarnu staff ac ati

–  sefydlu trefniadau panelau penodi a recriwtio staff yn ôl y 
gofyn

–  monitro sut mae polisïau cyfle cyfartal, recriwtio, adolygiadau 
cyflog ac ati’n cael eu gweithredu

•  is-bwyllgor cyllid - gall pwyllgor cyllid bychan sydd wedi’i 
drefnu’n dda (dyweder tri neu bedwar o bobl) ysgwyddo baich 
mawr gan y bwrdd llawn o ran materion monitro a rheolaeth 
ariannol (gweler Adran 4.10); argymhellir hyn yn gryf os yw’r 
baich gwaith yn ei gyfiawnhau

•  is-bwyllgor codi arian - mae grwpiau codi arian yn tueddu i fod 
yn llai llwyddiannus nag is-bwyllgorau eraill, efallai oherwydd 
eu bod yn aml yn gorfod ysgwyddo tasg feichus denu grantiau 
(nad yw’n addas iawn ar gyfer gwaith pwyllgor beth bynnag)

•  is-bwyllgor polisi ac adnoddau - fe all hwn gyfuno rhai o 
swyddogaethau’r is-bwyllgor gweithredol, yr is-bwyllgor cyllid 
a’r is-bwyllgor codi arian a ddisgrifir uchod: ac felly, mae’n un 
ffordd o gyfyngu ar nifer yr is-grwpiau sy’n cael eu ffurfio

•  grwpiau prosiect neu weithgarwch – mae’n bosibl y bydd 
angen i weithgareddau unigol y mudiad sefydlu is-bwyllgorau 
i oruchwylio neu i gefnogi rheoli agweddau unigol ar y 
gwasanaeth y maent yn ei ddarparu. Er enghraifft, efallai y 
byddai canolfan gymuned yn awyddus i gael is-grŵp cylch 
chwarae ac is-grŵp neuadd chwaraeon. Gall hyn fod yn 
effeithiol ar yr amod na fydd is-bwyllgorau o’r fath yn meddu 
ar bwerau gweithredol i oruchwylio staff a’r pwerau hynny’n 
gwrthdaro â swydd y prif swyddog gweithredol
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Gweithgorau a grwpiau cynghori Mae’n bosibl ymdrin 
â’r peryglon a all godi wrth i is-bwyllgorau parhaol ymyrryd â 
threfniadau rheoli’r mudiad drwy ddilyn strategaeth wahanol, sef 
sefydlu gweithgorau ad hoc. Gweithgorau:

•  mae gan y rhain dasg benodol i’w chyflawni (ee, gwerthuso, 
cynllunio a chodi arian ar gyfer cynllun newydd)

•  mae ganddynt waith i’w wneud o fewn amserlen benodol, a 
byddant yn diflannu pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau

•  byddant yn adrodd yn uniongyrchol i fwrdd yr ymddiriedolwyr 
er mwyn iddynt hwy benderfynu

•  swyddogaeth gynghori yn hytrach na swyddogaeth oruchwylio 
sydd ganddynt yn bennaf

Manteision is-bwyllgorau Gall is-bwyllgorau

• alluogi mudiad gwirfoddol i gynllunio a gwneud llawer mwy

•  rhannu baich gwaith yr ymddiriedolwyr, a chynnwys pobl o’r tu 
allan sydd ag arbenigedd penodol

•  bod yn ffordd effeithlon o ddefnyddio arbenigedd aelodau’r 
bwrdd

• helpu i feithrin perthynas weithio dda gyda’r staff

• cynnig man cychwyn i ddarpar aelodau’r bwrdd

• cynnig cyfle i bobl gyfrannu fel cynghorwyr

Anfanteision is-bwyllgorau Gall is-bwyllgorau hefyd olygu:

•  nad oes gan y bwrdd olwg gyffredinol dros waith y mudiad 
rhagor

•  bod yr ymddiriedolwyr yn colli eu hymdeimlad o gyfrifoldeb am 
y mudiad

•  creu prif fwrdd goddefol sy’n amharod i herio is-bwyllgorau 
arbenigol

•  gorlwytho aelodau’r bwrdd os byddant yn gorfod mynychu 
ddwywaith neu deirgwaith gynifer o gyfarfodydd

• ymestyn y broses benderfynu

• creu cymhlethdod rheoli ychwanegol

• bod y staff yn treulio llawer o amser yn eu mynychu

Wedi dweud hynny, mae’n werth crybwyll mai diffygion cyffredin 
trefniadau pwyllgorau yw’r rhain ac nad ydynt fel rheol yn 
cyfiawnhau cefnu ar y dull hwn. Dylai ymddiriedolwyr gynllunio 
unrhyw bwyllgorau newydd gyda’r nod penodol o sicrhau eu bod 
yn gweithio a bod cyn lleied o anfanteision yn codi ag y bo modd. 
Drwy gael trefniadau adrodd cadarn, bydd y bwrdd yn gallu 
cadw’r gwaith o dan reolaeth a bod yn rhan o’r hyn sy’n digwydd. 
Trwy gael cylch gorchwyl clir, mae’n bosibl rhoi digon o ryddid i 
bwyllgorau fod yn effeithiol heb roi rhwydd hynt iddynt.
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Rheoli strwythurau pwyllgorau 
Cylch gorchwyl Dylai fod gan bob pwyllgor, gweithgor, grŵp 
cynghori a bwrdd gylch gorchwyl ysgrifenedig yn strwythur i’w 
gwaith. Bydd hyn yn dweud yn glir beth a ddisgwylir ac i bwy y 
mae’r grŵp yn atebol. Dylai’r cylch gorchwyl gynnwys y canlynol:

• enw’r grŵp

• yr aelodaeth (ee, y Trysorydd a thri ymddiriedolwr arall)

• pwrpas - datganiad cryno ynglŷn â beth yw diben y pwyllgor

•  awdurdod dirprwyedig - a oes ganddo bwerau i benderfynu a’r 
gallu i weithredu a gwario arian, ynteu ai cynghori’n unig yw ei 
waith;

• amlder cyfarfodydd

• hyd cyfarfodydd - ar eu hwyaf

• Cadeirydd - enw neu swydd y sawl sydd yn Gadeirydd

•  gwasanaethir gan - y sawl sy’n Ysgrifennydd neu’n cadw’r 
cofnodion

•  y weithdrefn adrodd - y pwyllgor neu’r bwrdd y mae’n 
rhaid i’r is-bwyllgor gyflwyno adroddiadau iddo a fformat yr 
adroddiadau hynny (cofnodion, adroddiadau ysgrifenedig ynteu 
adroddiadau llafar)

•  cworwm - y nifer leiaf o bobl y mae’n rhaid iddynt fod yn 
bresennol mewn cyfarfod gan gynnwys unrhyw aelod 
penodedig (ee, pum aelod o’r is-bwyllgor, gan gynnwys fan 
leiaf dri aelod sy’n ymddiriedolwyr a naill ai’r Cadeirydd neu’r 
Is-gadeirydd)

Pwerau i sefydlu pwyllgorau Bydd cyfansoddiadau ac 
erthyglau cymdeithasu’n aml yn pennu’r drefn ar gyfer sefydlu 
pwyllgorau ac yn dweud pa bwerau sydd ganddynt. Ambell 
waith, er enghraifft, rhaid i 50 y cant o’r aelodau fan leiaf fod yn 
ymddiriedolwyr. Gellir caniatáu neu beidio â chaniatáu i bobl 
nad ydynt yn aelodau o’r mudiad fod yn aelodau o bwyllgorau. 
Peidiwch â gadael i’r trefniadau hyn gyfyngu arnoch: os nad ydynt 
yn gweithio, newidiwch y cyfansoddiad yn hytrach na newid y 
pwyllgor.

Cadeirio O brofiad, gwelwyd bod angen gofal mawr wrth 
benderfynu sut y dylid cadeirio pwyllgorau. Efallai na fydd 
gan Gadeirydd bwrdd yr ymddiriedolwyr amser i gadeirio pob 
is-bwyllgor a gweithgor, ond gall fod yn beryglus i grwpiau 
dylanwadol weithredu heb fod y cadeirydd o leiaf yn bresennol. 
Gall problemau cyfathrebu a rhwygiadau ynglŷn ag awdurdod 
achosi anawsterau.
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Presenoldeb staff ac aelodau Efallai y bydd eich mudiad 
gwirfoddol yn gallu talu i staff cyflog fod yn aelodau o is-
bwyllgorau a gweithgorau ac y bydd yn barod i wneud hynny. 
Beth bynnag, fe’ch cynghorir yn gryf i wahodd y prif swyddog 
gweithredol neu ddirprwy i ddod i gyfarfodydd pwyllgor, i 
gynnig cyngor fan leiaf. Bydd yr is-grwpiau ar eu hennill yn sgil eu 
gwybodaeth, ac rydych yn fwy tebygol o lawer o osgoi problemau 
cyfathrebu, gwrthdaro rhwng pwyllgorau ac argymhellion 
polisi afrealistig. A dweud y gwir, os nad yw cadeirydd y bwrdd 
yn aelod, mae’n debyg y bydd yn hanfodol i’r prif swyddog 
gweithredol fod yn bresennol mewn cyfarfodydd er mwyn sicrhau 
dilyniant i weddill gwaith y mudiad.

Maint y strwythur Mae’n debyg y bydd terfyn ar nifer yr is-
bwyllgorau a’r gweithgorau a all fod yn effeithiol ar unrhyw un 
adeg: bydd tri phwyllgor yn cadw pawb yn brysur: mae’n bosibl 
y gellid ymdopi â phedwar, ond peidiwch â dibynnu ar hynny. 
Gall nifer fwy na hynny olygu y bydd unrhyw fanteision yn cael eu 
tanseilio gan ofynion rheoli a gwasanaethu’r strwythur.

I bwy y maent yn adrodd? Efallai mai’r trefniant rhesymegol 
amlwg ar yr olwg gyntaf fydd bod pob pwyllgor yn cyflwyno 
adroddiadau i’r bwrdd llawn. Ond, dylai eu dyletswyddau adrodd 
fod yn berthnasol i faint a phwysigrwydd eu gwaith. Er enghraifft, 
os bydd yr is-bwyllgor cyllid, yn sefydlu gweithgor i gyfrif papur 
toiled yn y mudiad a chyfrifo’u gwerth, yr is-bwyllgor hwnnw, yn 
hytrach na bwrdd llawn yr ymddiriedolwyr a ddylai gael gwybod 
beth yw’r canfyddiadau.

Dirprwyo awdurdod Bydd rhai ymddiriedolwyr yn gyndyn 
o ‘drosglwyddo’ eu hawdurdod i is-bwyllgorau. Ond efallai y 
bydd y prif fwrdd yn fwy tebygol o sicrhau cydweithrediad a 
chanlyniadau effeithlon gan is-bwyllgorau os dirprwyir rhywfaint 
o awdurdod iddynt. Yn gyfnewid am hynny, wrth gwrs, rhaid i’r 
pwyllgor roi gwybod i gyfarfod bwrdd yr ymddiriedolwyr cyn 
gynted ag sy’n briodol am ei weithredoedd.

Trefniadau adrodd Ni ddylech boeni’n ormodol am brotocolau 
adrodd, ar yr amod bod is-bwyllgorau’n cyflwyno adroddiadau’n 
brydlon ynglŷn â’r canlynol:

• pryd oedd eu cyfarfod a phwy oedd yn bresennol

• beth, yn gyffredinol, a drafodwyd

•  beth y cytunwyd neu y penderfynwyd y byddent hwy eu 
hunain yn ei wneud

•  pa gamau neu benderfyniadau y maent yn eu hargymell i’r 
ymddiriedolwyr

Fel rheol, nid yw’n afresymol disgwyl i’r wybodaeth hon gael ei 
dosbarthu cyn cyfarfod y bwrdd llawn. Ond, os gofynnwch chi 
am gofnodion ysgrifenedig llawn, efallai y bydd yn rhaid i chi 
ddisgwyl yn hwy, ac y cewch fwy o ddeunydd ysgrifenedig nag 
y gallwch chi’n rhesymol ymdrin ag ef. Pa drefniadau bynnag 
y byddwch yn eu mabwysiadu, peidiwch ag anghofio bod y 
pwyllgorau yno er budd y bwrdd, ac nid y gwrthwyneb.
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Mynegai

Rheolau Sefydlog
Defnyddio rheolau sefydlog Er mwyn i’ch pwyllgorau 
fynd rhagddynt yn hwylus, mae’n bwysig bod cylch gorchwyl 
pob pwyllgor wedi’i roi ar glawr yn glir a’u bod ar gael i’r holl 
ymddiriedolwyr a’r uwch staff eu gweld. Dylid cofnodi manylion 
strwythur eich pwyllgorau fel rhan o reolau sefydlog y mudiad. 
‘Rheolau eilaidd’ yw’r rheolau sefydlog sydd ynghlwm wrth y 
prif gyfansoddiad neu’r erthyglau cymdeithasu. Bydd llawer o 
ymddiriedolwyr yn sylweddoli bod angen rheolau sefydlog arnynt 
wrth iddynt ddogfennu’r rheolau ar gyfer eu pwyllgor Ond fe all y 
rheolau ymwneud ag unrhyw nifer o faterion gweinyddol megis sut 
y bydd aelodau newydd yn cael ymaelodi, sut y cynhelir etholiadau’r 
bwrdd a’ch trefniadau chi ar gyfer derbyn a phrosesu pleidleisiau 
drwy ddirprwy yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (gan ei bod yn 
ddyletswydd arnoch ddarparu ar gyfer y rhain bellach). 

Manteision Mae rheolau sefydlog yn dod yn fwyfwy poblogaidd 
ar gyfer darparu un ffynhonnell hygyrch ar gyfer cael gwybodaeth 
am drefniadau gweinyddol manwl cynnal mudiad gwirfoddol. 
Mae rheolau sefydlog yn ffordd o osgoi gorlwytho’r cyfansoddiad 
neu’r erthyglau â gormod o fanylion, ac mae’n llawer haws 
ychwanegu atynt neu eu diwygio. 

Cyflwyno rheolau sefydlog Nid oes angen i chi fod yn 
gyfreithiwr i lunio rheolau sefydlog ond fe ddylech gadw’r iaith 
a’r disgrifiadau’n glir, a sicrhau nad ydych yn llunio cymalau sy’n 

anfwriadol yn gwrth-ddweud ei gilydd neu’n gwrth-ddweud eich 
dogfen lywodraethu (oherwydd ni fyddai hynny’n gyfreithlon). 
Oni fydd y ddogfen lywodraethu’n dweud yn wahanol, caiff 
yr ymddiriedolwyr ddrafftio a chyflwyno rheolau sefydlog eu 
hunain, ond efallai y bydd angen i’r holl aelodau eu cadarnhau 
mewn cyfarfod cyffredinol (ac mae’n arfer da gwneud hyn bob 
tro beth bynnag, er mwyn i bawb wybod beth yw eich rheolau 
a’ch gweithdrefnau).

Rhestr wirio
  A oes angen i chi adolygu strwythur presennol 

eich bwrdd a’ch pwyllgorau i weld a yw’n diwallu 
anghenion llywodraethu eich Mudiad?

  A allech chi wneud rhagor o waith petaech yn 
datganoli rhai o’r cyfrifoldebau i bwyllgor newydd?

  A yw pob aelod o’r bwrdd yn deall yn iawn strwythur 
pwyllgorau eich mudiad gwirfoddol a’u hymwneud  
ag ef?

  A oes gan eich pwyllgorau a’ch gweithgorau i gyd gylch 
gorchwyl ysgrifenedig?



155

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Rhagor o wybodaeth
•��Sandy�Adirondack,�Just About Managing, 4ydd argraffiad, 2006 

gan www.sandy-a.co.uk/ 

3.4 Datblygu’r Bwrdd

Bydd rhai grwpiau gwirfoddol newydd yn dechrau 
mynd i banig wrth weld aelodau eu bwrdd yn 
diflannu ar adegau hollbwysig yn eu datblygiad 
(pan fyddant yn dechrau codi arian o ddifrif, a 
phan fyddant yn dechrau darparu eu gwasanaeth 
i gleientiaid neu ddefnyddwyr, er enghraifft). 
Efallai fod hyn yn digwydd oherwydd bod yr 
ymddiriedolwyr heb gael eu trin yn iawn. Ond 
mae hi yr un mor debygol mai’r rheswm yw bod 
hyn yn rhan o’r broses adnewyddu - ac felly mae’n 
bosibl recriwtio aelodau gwahanol i ysgwyddo 
gwahanol swyddogaethau yn y mudiad wrth iddo 
esblygu. Weithiau, mae’n anodd penderfynu beth 
sy’n digwydd mewn sefyllfa fel hyn. Felly, peidiwch 
â phoeni gormod os bydd aelodau eich bwrdd 
yn newid. Wedi dweud hynny, dylech bob tro 
geisio cael gwybod pam mae pobl yn ymadael. A 
pheidiwch byth â bod yn rhy hamddenol ynglŷn â 
thasg recriwtio gwaed newydd i’r mudiad.

http://www.sandy-a.co.uk/books.htm#jam
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Gwendidau wrth recriwtio, dethol a sefydlu 
ymddiriedolwyr 
Y symptomau Mae’r Comisiwn elusennau wedi sylwi mai un 
peth pwysig sy’n achosi problemau i elusennau yw gwendidau ym 
mhrosesau dethol a recriwtio ymddiriedolwyr newydd a threfnu 
rhaglen sefydlu ar eu cyfer. Yn anffodus, mae’r symptomau 
a restrir ganddynt yn gyfarwydd i fudiadau gwirfoddol yn 
gyffredinol. Ymddiriedolwyr yw’r rhain:

•  sy’n ystyried mai swydd er anrhydedd yn unig yw eu swydd yn 
y mudiad

•  nad ydynt yn edrych ar y cyfansoddiad ac nad ydynt yn glir 
ynglŷn â’r hyn y mae eu mudiad yn ei wneud

•  nad ydynt yn sylweddoli pan fydd angen cyngor arbenigol 
arnynt

•  sy’n gadael i aelod unigol o’r bwrdd, cyflogai neu grŵp bychan 
wneud popeth heb reoli pethau’n briodol

• sy’n gadael i’w materion personol ymglymu â rhai’r elusen

•  sy’n rheoli’r elusen er eu budd hwy eu hunain neu er budd 
grŵp cyfyng

Recriwtio a dethol: Nid yw byth yn hawdd recriwtio, ond dyma 
ambell gyngor. Dylai ymddiriedolwyr:

•  reoli’r drefn recriwtio ymddiriedolwyr (yn hytrach na gadael y 
gwaith i’r staff)

•  cynnal ‘archwiliad sgiliau’ ymhlith aelodau presennol y Bwrdd i 
weld pa fylchau y dylid eu llenwi drwy recriwtio 

•  dibynnu llai ar argymhellion personol a chyngor ar lawr gwlad 
wrth chwilio am ymddiriedolwyr newydd (sy’n milwrio yn 
erbyn sicrhau amrywiaeth ymhlith aelodau’r bwrdd)

•  bod yn barod i ddefnyddio dulliau recriwtio agored gan 
gynnwys hysbysebu a rhwydweithio gyda mudiadau eraill. Un 
posibilrwydd fyddai defnyddio Recruit3, gwasanaeth recriwtio’r 
trydydd sector a ddarperir gan Big Issue Cymru a WCVA sy’n 
cyhoeddi hysbysebion am ymddiriedolwyr am ddim, os oes lle 
ar gael (Gweler www.recriwt3.org.uk) 

•  defnyddio ‘disgrifiadau swyddogaeth’ i ymddiriedolwyr (gweler 
Adran 5.4)

•  sicrhau bod pawb a gaiff ei recriwtio o’r newydd yn gyfreithiol 
gymwys (gweler Pwy gaiff ddod yn ymddiriedolwr? Adran 5.2 
a’r Datganiad o ymrwymiad a chymhwysedd ar gyfer bod yn 
ymddiriedolwr yn Adran 5.3)
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•  ystyried a oes unrhyw wrthdaro posibl rhwng buddiannau yn 
ystod y cam recriwtio

•  meithrin amrywiaeth ar eu byrddau drwy ddenu pobl o 
ystod ehangach o lawer o grwpiau oedran a chefndiroedd 
cymdeithasol, economaidd ac ethnig (gweler Amrywiaeth a 
chydbwysedd isod)

Rhaglen sefydlu: Dylai elusennau bob tro gynnig deunyddiau i 
ymddiriedolwyr newydd a fydd yn eu galluogi i ddeall:

• pwrpas yr elusen

•  y sefyllfa ariannol - hy, y cyfrifon ynghyd ag unrhyw ddeunydd 
esboniadol angenrheidiol

• materion cyfredol sy’n effeithio ar y mudiad

• y strwythur - gan gynnwys y ddogfen lywodraethu

•  canllawiau ynglŷn â beth yw gwrthdaro rhwng buddiannau a 
sut mae ymdrin â hynny (gweler adran 5.3)

• I gael gwybod rhagor, gweler Adran 5.4

Dechrau arni
Rhaid i chi ddechrau yn rhywle Bydd prosiectau elusennol a 
chynlluniau cymunedol sy’n darparu gwasanaethau i’r gymuned 
yn dechrau pan fydd rhywun neu grŵp o bobl yn sylweddoli bod 
yna angen. Gall hyn ddigwydd mewn llu o wahanol ffyrdd, ond 
y pwynt hollbwysig yw, fel rheol, na fydd modd bwrw ymlaen â’r 
syniad hwnnw sy’n seiliedig ar angen oni fydd ac nes y bydd pobl 
eraill yn camu i’r adwy. Y rheswm dros hyn yw:

•  bydd darpar noddwyr am weld tystiolaeth o gefnogaeth ac 
atebolrwydd yn ogystal ag angen

•  oherwydd bod dechrau cynllun gwirfoddol newydd fel rheol yn 
golygu llawer o waith, bydd gofyn sicrhau bod nifer yr unigolion 
yn barod i gyfrannu eu hamser a’u sgiliau

•  efallai na fydd eich bwriadau elusennol neu ddyngarol yn cael 
eu derbyn yn eang os bydd pobl yn meddwl mai cynllun preifat 
yw eich ymdrechion, ac os amheuir bod gennych fudd personol 
yn y fenter, fe all fod yn anodd eithriadol i chi fwrw ymlaen

•  go brin y gwnaiff mudiadau cynghori a chymorth eich 
helpu nes bod tystiolaeth ar gael eich bod yn ffurfio mudiad 
gwirfoddol neu gymunedol dilys

Maint Yn ddelfrydol, mae’n debyg y bydd eich bwrdd yn 
cynnwys rhwng wyth a deuddeg o bobl. Efallai y bydd eich 
dogfen lywodraethu’n nodi’r nifer fwyaf a’r nifer leiaf o 
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ymddiriedolwyr a ddylai fod ar eich bwrdd. Ond, o brofiad, mae 
rhesymau ymarferol da dros gadw at y maint penodol hwn, gan 
gynnwys:

•  bod angen sicrhau lefelau presenoldeb hyfyw mewn cyfarfodydd 
(awgrymir wyth yn lleiafswm oherwydd rhaid i chi dybio y 
bydd rhywfaint yn absennol o’r rhan fwyaf o gyfarfodydd ac, os 
bydd llai na phump mewn cyfarfod, fe all y rheini sy’n bresennol 
deimlo bod gormod o bwysau arnynt yn bersonol ac na allant 
gynrychioli buddiannau ehangach yn iawn)

•  bod angen sicrhau lefel ddigonol o weithgarwch i ddenu pobl 
newydd wrth i unigolion ymadael

•  ei bod yn ddymunol meithrin grŵp cytbwys sy’n ymgorffori 
amrywiaeth o fuddiannau a sgiliau

Y grŵp llywio Efallai nad y grŵp newydd y byddwch yn ei 
ffurfio i gychwyn pethau fydd y tîm a fydd yn cynnal y mudiad yn 
ddiweddarach. Nid rheoli’r cynllun o reidrwydd fydd cyfrifoldeb y 
grŵp llywio gwreiddiol ond ei ddatblygu. Bydd yr wybodaeth hon 
yn rhyddhad i bobl sydd wedi cael eu harwain at y pwynt hwn 
drwy droi eu breichiau tu ôl i’w cefnau neu i’r rheini yr ydych yn 
dal i geisio’u recriwtio. Mae’n golygu mai gwaith y grŵp cyntaf o 
aelodau fydd naill ai sefydlu a chynnal y mudiad neu ddod o hyd i 
bobl eraill a wnaiff hynny. Wrth gwrs, eich gobaith chi, yw y bydd 
y rheini y byddwch yn eu denu yn awr yn aros gyda’r fenter. Ond 
ni ddylai sicrhau grŵp digyfnewid fod yn un o’ch nodau.

Wyneb cyfnewidiol y grŵp Mae’n bwysig sylweddoli bod 
mudiadau gwirfoddol a chymunedol newydd o bob math yn 
esblygu’n gyflym. Efallai y bydd angen i’r grwpiau llywio, y 
pwyllgorau a byrddau’r cyfarwyddwyr y byddwch yn eu creu er 
mwyn sbarduno’r broses organig hon newid gymaint â’r mudiad 
ei hun. Gweler y tabl isod ‘Sut y bydd mudiadau gwirfoddol yn 
tyfu .

Amrywiaeth a chydbwysedd
Y bwrdd anghytbwys Dylai byrddau ymddiriedolwyr gynnwys 
cydbwysedd o unigolion sydd â sgiliau, rhinweddau personol, 
agweddau a diddordebau amrywiol ond cydnaws. Yn sicr, dylech 
osgoi creu byrddau lle mae’r holl aelodau’n bobl debyg i’w gilydd 
- a’r rheini efallai’n tueddu i edrych ar bethau mewn ffordd gul, yn 
canolbwyntio ar fân wahaniaethau rhyngddynt sy’n amherthnasol, 
gan fethu â gweld y darlun mwy. Mae’n bosibl hefyd y niweidir 
delwedd eich mudiad yn llygaid y cyhoedd ac na fydd yn cael 
ei ystyried yn fudiad atebol os bydd pobl yn eich gweld - er 
enghraifft, yn grŵp o bobl broffesiynol wyn dosbarth canol, canol 
oed, sy’n anochel yn ddieithr i bobl o gefndiroedd eraill yr ydych 
chi’n gobeithio’u helpu. 

Wrth gwrs, mae’r gwrthwyneb yn beryglus hefyd, sef, os oes 
gwahaniaethau eang iawn rhwng pawb ar eich bwrdd, y byddwch 
yn ei chael yn anodd penderfynu ar sail consensws.
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Bydd y sefyllfa hon ar ei gwaethaf pan na fydd yr ymddiriedolwyr 
yn adnabod pobl o wahanol gefndir ac sydd â gwahanol 
ddiddordebau, felly efallai na fyddant byth yn gallu recriwtio 
aelodau newydd sy’n edrych ar bethau’n wahanol oni fyddant yn 
mynd ati’n benodol i ddefnyddio dulliau recriwtio agored.

Sicrhau cydbwysedd Os gallwch ddod â’r grŵp iawn o bobl 
at ei gilydd, gallwch gyfuno dychymyg a chreadigrwydd â bod 
yn ymarferol realistig, gallwch gyfuno herio polisïau sefydledig â 
dealltwriaeth o’r gorffennol, a chyfuno ymrwymiad i ddefnyddwyr 
eich gwasanaeth â gwybodaeth am yr amgylchedd gwleidyddol 
a chymdeithasol yr ydych yn gweithio ynddo. Mwyaf cytbwys 
fydd pethau, mwyaf tebygol yw hi y gwnaiff hynny greu mudiad 
gwirfoddol iach, deinamig sy’n cael ei reoli’n dda.

Nid yw cyrraedd y fan honno o reidrwydd yn rhwydd. Dylech 
ystyried y canlynol o ddifrif, gan gymryd unrhyw gamau sy’n 
briodol ar gyfer eich mudiadau:

•  rhoi eich polisi cyfle cyfartal ar waith ar gyfer eich bwrdd 
ymddiriedolwyr - er enghraifft dod â phobl i mewn o 
leiafrifoedd ethnig neu bobl anabl, sicrhau’r cydbwysedd iawn 
rhwng y ddau ryw yn eich mudiad

• cynnwys defnyddwyr y gwasanaeth

•  cysylltu ag asiantaethau a mudiadau gwirfoddol y mae eu 
haelodau’n cynnwys y bobl rydych yn chwilio amdanynt - y 
siambr fasnach leol efallai neu’r fforwm busnes os ydych am 
ddenu rhywun â phrofiad ym myd busnes

•  hysbysebu yn adrannau recriwtio papur newydd (ond dylech 
nodi’n benodol y sgiliau a’r profiad rydych yn chwilio amdanynt 
a threfnu i gyfweld yn ffurfiol ag ymgeiswyr)

•  recriwtio ymddiriedolwyr i lenwi bylchau allweddol os nad oes 
gan eich staff yr holl sgiliau sydd eu hangen arnoch - profiad 
codi arian dyweder neu arbenigedd ariannol

•  defnyddio’r pŵer i gyfethol aelodau newydd i’r bwrdd, os yw 
eich dogfen lywodraethu’n caniatáu hynny

•  apelio am sgiliau penodol cyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
(adeg ethol y bwrdd os byddwch yn cynnal etholiadau) a 
dosbarthu bywgraffiadau cryno ynglŷn â’r ymgeiswyr
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Camau cadarnhaol er mwyn sicrhau bwrdd 
effeithiol 
Byddwch yn glir ynglŷn â’ch amcanion:

•  ceisiwch gael trefn ar bethau’n fuan fel grŵp er mwyn i chi 
wybod beth rydych yn ceisio’i wneud a pham; mae hynny’n 
dechrau drwy gael gweledigaeth ar y cyd a chraidd o 
gydamcanion

•  os oes gwahaniaeth barn ynglŷn â’ch amcanion, trafodwch 
hwy a’u datrys yn agored - peidiwch â’u hysgubo o’r golwg, 
oherwydd y cyfan a wnewch fydd baglu drostynt ymhen chwe 
mis pan na fyddwch yn gallu fforddio’r amser i gael tynnu’ch 
sylw oddi ar faterion pwysig

Sicrhau cydbwysedd rhwng pŵer a democratiaeth Bydd 
yn rhaid i lawer o grwpiau cymunedol ymlafnio â chwestiynau 
ynglŷn â rheolaeth ddemocrataidd a mân gemau pŵer rhwng 
aelodau. Ond ni ddylai hyn dynnu sylw’r grŵp rheoli oddi ar 
gymryd camau i gynnal yr ysbryd democrataidd a chydweithredol 
sy’n sbarduno prosiectau elusennol a chymunedol:

•��cymryd rhan: efallai fod rhai o aelodau’r bwrdd heb gael fawr 
o brofiad blaenorol o wneud penderfyniadau ac ysgwyddo 
cyfrifoldeb - felly, mae’n hollbwysig bod eu gallu i gymryd 
rhan mewn cyfarfodydd nid yn unig yn cael ei oddef ond yn 

cael ei feithrin yn agored; mae hyn yn golygu y bydd angen i’r 
cadeirydd ac aelodau eraill feithrin eu hyder drwy:

–  roi hyfforddiant sefydlu digonol i newydd-ddyfodiaid ac i’r 
rheini nad oes ganddynt gymaint o brofiad

– sicrhau eu bod yn cael gwybodaeth reolaidd

– mynd ati’n fwriadol i geisio’u barn ac i wrando ar eu hatebion

•  anghytundeb: caniatewch i bobl fynegi gwahaniaeth barn 
cyn belled ag y gallwch, ond ni ddylai hyn fynd mor bell nes 
i chi gael eich gorfodi i dderbyn penderfyniadau annoeth a 
chyfaddawdi

•  penderfynu ar y cyd ac ar sail consensws: dylech geisio sefydlu 
trefn lle bydd yr ymddiriedolwyr yn cydweithio at yr un nod, lle 
byddwch fel rheol yn penderfynu ar sail consensws, a lle bydd 
cydweithwyr sy’n colli dadleuon drwy deg yn cael eu hannog i 
beidio â digio - lle na fyddwch yn cynnal pleidlais yn rhy aml - 
mae pleidleisio ar bob peth yn pegynnu barn ac yn pwysleisio 
gwahaniaethau.

Hwyliwch drwy argyfyngau Mae twf a datblygiad mudiadau 
gwirfoddol yn llawn anawsterau. Mae pwysau gwaith, ansicrwydd 
newid, yr addasu sydyn wrth gyflogi staff am y tro cyntaf a 
sefydlu neu newid adeiladau, i gyd yn gallu creu ansefydlogrwydd 
i ymddiriedolwyr. Mae angen i chi geisio derbyn mai newid ei hun 
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mae’n debyg (ac nid unrhyw wendid mawr) sy’n gwneud eich 
cydweithwyr yn fwy pigog ac yn fwy tueddol o greu gwrthdaro. 
Felly, brathwch eich tafod a cheisiwch gymodi yn hytrach 
na gwrthdaro i chi aros gyda’ch gilydd a dal i ymdrechu. Fe 
gyrhaeddwch chi’r lan rywsut.

Cefnogi’r prif swyddog gweithredol Rhowch bob cymorth, 
cyfarwyddyd a hyfforddiant sydd ei angen ar eich prif swyddog 
gweithredol 

Cael help Mae gwybod beth sydd angen ei wneud a sut mae 
gwneud hynny’n ddau beth gwahanol. Gall cynghorwyr allanol 
a chyrff cymorth i’r sector gwirfoddol fod yn amhrisiadwy ar 
adegau fel hyn. Gallant roi canllawiau ichi, gafael yn eich llaw a 
chynnig gwasanaeth hwyluso diduedd i’ch helpu drwy’r cyfnodau 
anodd, gan eich helpu i deimlo bod gennych reolaeth ar eich 
mudiad o hyd.

Sut mae rheoli, os bydd gwir raid
Pan fyddwch i gyd yn wirfoddolwyr gyda’ch gilydd Pan 
fydd y grŵp yn newydd heb ddim staff cyflog, mae’n anochel y 
bydd yn rhaid i aelodau’r bwrdd rannu’r gwaith rheoli beunyddiol 
a gwaith darparu’r gwasanaeth. Gallwch wneud eich byd yn haws 
drwy fod o ddifrif am y gwaith a’ch swydd fel rheolwyr, a mynd 
ati ar sail synnwyr cyffredin. Dyma ambell awgrym.

Deall eich gwasanaeth Mae’n hollbwysig bod eich tîm rheoli 
gwirfoddol yn cynnwys un person o leiaf a chanddo wybodaeth 
drwyadl am y gwasanaeth yr ydych yn ei gynnig, neu o leiaf am 
eich maes gwaith. Mae angen gwirfoddolwyr arnoch hefyd sydd â 
phrofiad o gyrff gwirfoddol ac sy’n gallu’ch helpu i ddeall cyngor 
y canllawiau hyn. 

Rhannu’r gwaith – a’i drefnu Mae’n beryglus gorlwytho un 
person â gormod o waith a chyfrifoldeb. Yn y pen draw, ni fydd 
ganddynt ddim ar ôl i’w roi.  Felly rhannwch y prif dasgau ymhlith 
y rheini sydd â’r amser mewn gwirionedd i gyfrannu. Ond mae’n 
gwbl hanfodol penodi un person sydd â’r gallu i drefnu (nid yw 
amser sbâr ar ei ben ei hun yn ddigon) i gydlynu’r tasgau hyn. 

Cydweithredu Dysgwch gydweithio ar sail feunyddiol - nid fel 
mudiad democrataidd lle y caiff pawb ddweud ei ddweud, ond 
fel darn o beirianwaith sy’n cael ei gynnal a’i gadw’n dda lle bydd 
gan bob rhan ei lle priodol ac a fydd, fel y gwyddoch i gyd, yn 
dirwyn i stop os bydd rhywun yn taflu sbaner i’r gwaith.

Gwneud cyfrifoldebau’n glir Os bydd aelodau’r pwyllgor neu 
wirfoddolwyr eraill yn cynnig helpu, fe all hynny ymddangos 
yn werthfawr. Ond mae angen pobl arnoch hefyd a fydd yn 
barod i ysgwyddo cyfrifoldeb sy’n golygu gwarantu i chi y caiff 
gwaith hanfodol ei wneud. Yn ddelfrydol, byddant yn dda am 
ddirprwyo neu drefnu gwirfoddolwyr i helpu, ond byddant yn 
dal yn barod i wneud y gwaith eu hunain os nad oes neb arall 
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i lenwi’r bwlch. Mae’n hollbwysig hefyd eich bod yn diffinio 
cyfrifoldebau unigol i sicrhau na fydd gwrthdaro’n codi pan fydd 
cyfrifoldebau’n gorgyffwrdd neu mewn meysydd lle nad oes 
neb yn cyflawni swyddogaethau pwysig. Mae’n well tybio bod 
dyrannu cyfrifoldebau’n llawer mwy cymhleth a llawn peryglon 
nag y mae’n ymddangos ar yr olwg gyntaf, oherwydd dyna’r gwir.

Bod yn hyderus ac yn bendant Anghofiwch am geisio 
penderfynu fel grŵp ynglŷn â gweithgareddau rheolaidd. Rhowch 
bwerau llawn a chyfarwyddiadau clir i unigolion sy’n gyfrifol am 
bethau o ddydd i ddydd, gan ddweud wrthynt am fwrw ymlaen 
â’r gwaith. Efallai mai drwy ddangos eich bod yn ymddiried 
mewn aelodau unigol yw’r ffordd o sicrhau’r cyfraniad gorau. Ar 
yr un pryd, mae’n hanfodol bod eich gweithwyr yn adrodd yn ôl 
yn rheolaidd am eu gwaith. Drwy wneud hynny, bydd y bwrdd yn 
cael gwybodaeth briodol ac yn gallu monitro cynnydd. Nid yw’n 
beth anghyffredin i grwpiau gyfarfod bob pythefnos, neu hyd yn 
oed bob wythnos mewn mudiadau prysur, yn enwedig os nad 
ydynt ond newydd ddechrau arni. 

Rhestr wirio
		A yw aelodaeth eich bwrdd yn ddigon amrywiol, ynteu 

a oes angen i chi ddechrau recriwtio ystod ehangach o 
bobl?

		A fyddwch yn ceisio darganfod pam mae 
ymddiriedolwyr yn ymadael â’ch bwrdd?

		A oes angen i chi oedi i ystyried pa mor gyflym y 
mae’ch mudiad yn tyfu, a cheisio meithrin eich tîm er 
mwyn lleihau gwrthdaro yn y bwrdd.?
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Rhagor o wybodaeth
•  Y Comisiwn Elusennau, Cael hyd i Ymddiriedolwyr Newydd -  

Yr hyn y mae angen i elusennau wybod , CC30 

•  Y Comisiwn Elusennau, Cynnwys Defnyddwyr: Buddiolwyr sy’n 
dod yn ymddiriedolwyr, CC24

•  Y Comisiwn Elusennau, Chwa o Awyr Iach: Pobl ifanc yn 
ymddiriedolwyr elusen, RS23

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
5.4 Recriwtio, dethol a sefydlu; 

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
5.5 Hyfforddi a datblygu ymddiriedolwyr; 

•  Tesse Akpeki, The Board Answer Book, Cyhoeddiadau NCVO , 
2005;

• NCVO, Tending your Board, Cyhoeddiadau NCVO, 2006.

•  Dorothy Dalton, Good Governance: a practical guide for boards, 
chairs and CEOs, Cyhoeddiadau NCVO, 2011. 

http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc30.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc30.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc24.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc24.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/Library/guidance/rs23wtext.pdf
http://www.charity-commission.gov.uk/Library/guidance/rs23wtext.pdf
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1173
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1171
http://www.waterstones.com/waterstonesweb/products/tesse+akpeki/the+board+answer+book/7332851/
http://www.ncvo-vol.org.uk/products-services/publications/tending-your-board
http://www.ncvo-vol.org.uk/goodgovernance
http://www.ncvo-vol.org.uk/goodgovernance
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Sut y bydd mudiad gwirfoddol yn tyfu
Camau yn nyddiau cynnar mudiad gwirfoddol

Cam twf Aelodaeth y grŵp 

Y cam ‘rhaid gwneud rhywbeth’: •  i ddechrau, bydd angen tîm o bobl arnoch sy’n ymroddedig i sicrhau bod rhywbeth yn digwydd

•  bydd optimistiaeth, gweledigaeth, cysylltiadau â’r gymuned a grym gwleidyddol yn rhinweddau 
gwerthfawr

• codwch eich proffil drwy gael cynghorydd lleol yn aelod o’ch tîm

•  os yw’r cynllun yn un lleol ceisiwch gynnwys y rheini sy’n beirniadu’r status quo, a phobl sydd 
â’u bys ar byls y gymuned

Y cam cynllunio: •  mae’r cam cynllunio’n cynnwys pobl sy’n gwybod am y gwasanaeth yr ydych yn gobeithio’i 
ddarparu, o safbwynt y darparwr yn ogystal ag o safbwynt y defnyddiwr, mae’n debyg

•  os oes angen gwneud ymchwil i’r farchnad neu astudiaeth ddichonoldeb, bydd angen cymorth 
pobl frwd arnoch i wneud y gwaith caib a rhaw a rhywun i’ch cynghori ynglŷn â sut mae mynd 
ati

•  mathau eraill o arbenigedd defnyddiol fydd sgiliau codi arian, yn enwedig os bydd angen 
symiau sylweddol arnoch
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Cam twf Aelodaeth y grŵp 

Y cam cychwyn: •  dyddiau penysgafn a gorffwyll braidd yw’r rhain, yn enwedig i fenter ar lawr gwlad sy’n dechrau 
o ddim byd

•  bydd angen pobl sydd â’r amser a’r sgiliau ymarferol i helpu - rhywun sy’n deall eich 
gweithgarwch yn llwyr, dewin technegol i gael trefn ar yr offer newydd (yn enwedig unrhyw 
gyfrifiaduron) addurnwyr efallai, rhywun i sefydlu’r system gyfrifon, ac yn anad dim, rhaid i chi 
gael arweinydd trefnus sy’n gallu’ch helpu i ymdopi â dwsin o dasgau ar unwaith a chadw’r tîm 
gyda’i gilydd er bod pawb o dan bwysau

•  peidiwch â phoeni bod y cynghorydd wedi symud i’r sedd gefn erbyn hyn, mae’n debyg ei fod 
wedi gwneud ei waith gorau os ydych chi wedi cyrraedd cyn belled â hyn

Y cam gweithredu •  ceisiwch beidio â cholli’r tîm a gychwynnodd y prosiect - bydd y fenter yn eu gwaed, a byddant 
yn awyddus i’w gweld yn llwyddo

•  ond manteisiwch ar gyhoeddusrwydd y lansio ac unrhyw lwyddiannau eraill i ddenu’r 
sgiliau arbennig y bydd eu hangen arnoch yn y tymor hwy - rhywun â sgiliau busnes efallai a 
chyfrifydd. Petaent wedi cyrraedd cyn hyn, efallai na fyddent wedi para

•  pwy bynnag fydd gennych, bydd angen i chi recriwtio’n barhaus er mwyn sicrhau bod bwrdd y 
cyfarwyddwyr yn cael ei adnewyddu wrth i bobl ymadael

•  ni ddaw’r cyfle fyth i ymlacio - ac efallai y byddwch chi’n ailddechrau’r cylch gwaith drosodd a 
throsodd bob tro y byddwch yn dechrau ehangu’ch gweithgareddau neu’ch eiddo
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3.5 I ba raddau yr ydym yn 
llwyddo?

Efallai eich bod yn meddwl ei bod hi’n anodd 
gwerthuso’r ffordd yr ydych yn darparu’ch 
gwasanaethau a gweithgareddau eraill. Ond a 
ydych chi hyd yn oed wedi meddwl am werthuso’ch 
perfformiad chi’ch hunain fel ymddiriedolwyr? 

Gwerthuso perfformiad eich bwrdd
Nodau gwerthuso perfformiad y bwrdd Un o 
swyddogaethau bwrdd yr ymddiriedolwyr yw gwerthuso’i 
berfformiad ei hun. Mae angen i’r ymddiriedolwyr ofyn 
cwestiynau fel hyn i’w hunain:

•  A yw’r bwrdd yn canolbwyntio ar lywodraethu, gosod polisi a 
chyfeiriad strategol, ynteu a yw’n cael ei sugno i drafod rhyw 
fân fanylion penderfyniadau rheoli beunyddiol? 

•  Sut mae’n sicrhau bod y mudiad yn cydymffurfio â’r rheoliadau 
perthnasol? 

•  A yw’n cael yr wybodaeth y mae gofyn iddo’i chael gan ei staff 
a honno ar y fformat mwyaf defnyddiol?

Nid pwrpas y math hwn o ymarfer yw beirniadu aelodau unigol y 
bwrdd na thaflu’r bai ar neb, ond gweld ymhle mae’r gwendidau 
er mwyn i’r bwrdd wella’i berfformiad. Gall yr ymarfer hwn fod yn 
fan cychwyn i werthuso effeithiolrwydd eich bwrdd.

Ymarfer gwerthuso’r bwrdd Gan ddefnyddio’r tabl, bydd 
pob ymddiriedolwr yn gweithio ar ei ben ei hun, yn darllen pob 
cyfrifoldeb yn ofalus ac yn ysgrifennu sut, yn ei farn ef, mae’r 
bwrdd yn perfformio, gan ddefnyddio’r sgoriau a ganlyn:

• 3 bodlon

• 2 braidd yn anfodlon 

• 1 anfodlon iawn

• 0 ansicr/ddim yn gwybod

Adiwch y sgoriau a roddir gan bob aelod o’r bwrdd, ac wedyn 
paratowch gynllun gweithredu i wella perfformiad y bwrdd, gan 
ganolbwyntio ar y meysydd lle mae’r sgoriau ar eu hisaf neu lle 
mae’r sgoriau’n wahanol iawn i’w gilydd.
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Cefnogi datblygiad ymddiriedolwyr unigol Proses 
gysylltiedig a dewrach efallai a ddefnyddir gan rai mudiadau yw 
trefnu sesiynau ‘goruchwylio’ - tebyg i’r rhai a drefnir ar gyfer staff 
cyflog. Mae’n bosibl i’r Cadeirydd gynnal y rhain (gyda chymorth 
y prif swyddog gweithredol efallai os bydd pawb yn teimlo bod 
hyn yn briodol), neu ymddiriedolwr neu Brif Weithredwr mudiad 
tebyg arall. Y nod fydd trafod perfformiad yr ymddiriedolwyr 
yn gyfrinachol mewn cyfweliadau unigol a chanolbwyntio 
ar sut mae eu gwaith yn mynd rhagddo a sut y gallant ddod 
yn fwy effeithiol, ymwneud yn well â’r drefniadaeth, yn fwy 
cyfarwydd â’r gwasanaeth a ddarperir neu â gweinyddiaeth y 
mudiad ac ati. Mae’n bwysig ymdrin â hyn yn deg a chynnwys 
pob ymddiriedolwr gan gynnwys y Cadeirydd. Neu, fe ellir 
cynnal cyfweliadau goruchwylio i ddechrau efallai â’r holl 
ymddiriedolwyr sydd wedi ymuno â’r bwrdd yn ystod y 12 mis 
diwethaf. Posibilrwydd arall fydd cynnig sesiynau i’r Cadeirydd a’r 
Is-gadeirydd yn unig.

Rhestr wirio
  A oes angen i’ch bwrdd gynnal ymarfer asesu fel rhan 

o’ch proses adolygu a chynllunio blynyddol?

  Pa fformat y byddwch yn ei ddefnyddio ar gyfer yr 
asesiad? 

Rhagor o wybodaeth
•  Gwasanaethau Gwerthuso Elusennau yw’r prif gorff sy’n 

cynnig cymorth a chyngor ynglŷn ag ansawdd a systemau i’r 
sector gwirfoddol yn y Deyrnas Unedig. www.ces-vol.org.uk
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Gwerthuso perfformiad eich bwrdd Eich sgôr

Pa mor fodlon ydych chi bod: 
Holl aelodau’r bwrdd yn gyfarwydd â’r datganiad o fwriad presennol 

• Swyddogaethau’r bwrdd a swyddogaethau’r staff wedi’u diffinio’n glir a phawb yn eu deall?

• Y bwrdd ar hyn o bryd yn cynnwys digon o ystod o arbenigedd i’w wneud yn gorff llywodraethu effeithiol?

•  Y bwrdd yn canolbwyntio llawer o’i sylw ar faterion polisi sylweddol ar gyfer y tymor hir yn hytrach nag ar faterion 
gweinyddol tymor byr?

• Y bwrdd yn wybodus ynglŷn â gweithgareddau a gwasanaethau presennol y mudiad?

• Y bwrdd yn trafod y gyllideb flynyddol yn drwyadl cyn ei chymeradwyo?

• Y bwrdd yn deall y strategaeth codi arian ar gyfer y mudiad?

• Y bwrdd wedi cymeradwyo’r strategaeth farchnata a chysylltiadau cyhoeddus effeithiol ar gyfer y mudiad?

• Y bwrdd yn cynnal ei gyfarfodydd yn effeithlon, gyda phob aelod o’r bwrdd yn cyfrannu’n frwd ac yn gadarnhaol?

•  Gan y prif swyddog gweithredol ddisgrifiad swydd y cytunwyd arno a’i gyfrifoldebau wedi’u cofnodi’n fanwl ar ffurf 
ysgrifenedig?
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3.6 Gwrthdaro buddiannau

Gall enw da fod yn gaffaeliad bregus ac ansefydlog. 
Go brin y gall mudiadau cymunedol ac elusennol 
ddisgwyl ffynnu heb enw da. Ac ychydig o bethau 
sy’n gallu gwneud cymaint o niwed â’r amheuaeth 
– a hynny’n cael ei danio gan siarad gwag – bod 
ymddiriedolwyr yn elwa o’u swydd. Hyd yn oed 
os nad oes sail i’r honiad, gall enw da mudiad gael 
ei ddifetha dros nos. Nid yw’n syndod felly, bod 
cyfraith cwmnïau a chyfraith elusennau ill dau’n 
rhoi cyfrifoldebau pwysig i ymddiriedolwyr i reoli 
ac osgoi gwrthdaro rhwng buddiannau Mae’r 
gofynion wedi’u tynhau yn sgil deddfwriaeth 
ddiweddar.

Osgoi gwrthdaro buddiannau
Beth yw gwrthdaro buddiannau? Gwrthdaro rhwng 
buddiannau mewn unrhyw sefyllfa yw lle bydd buddiannau 
personol ymddiriedolwr (neu ei fudd mewn corff arall) a 
buddiannau’r mudiad yn codi ar yr un pryd neu eu bod i bob 
golwg yn gwrthdaro â’i gilydd. Sylwch nad oes yn rhaid i’r 
buddiannau hyn wrthdaro â’i gilydd mewn gwirionedd. Mae’r 
posibilrwydd y gallent fod yn groes i’w gilydd neu fod pobl eraill 
yn meddwl hynny yn ddigon i greu’r gwrthdaro. 

Pam mae hyn yn bwysig? Mae’r ffaith bod pobl o’r tu allan yn 
amau bod gwrthdaro yn ddigon i niweidio mudiad gwirfoddol, 
hyd yn oed os nad oes sail i hynny. Gall methu â bod yn agored 
ddyfnhau’r amheuon. Ac os datgelir bod mudiad wedi bod yn 
cuddio (hyd yn oed os nad yw hynny ond yn ddamweiniol) 
budd preifat ymddiriedolwr, fe all hynny ddinistrio’i enw da a’i 
ragolygon ar gyfer y dyfodol. Os oes posibilrwydd bod gwrthdaro 
rhwng buddiannau, nid yw’n werth mentro.

Y gyfraith ac arferion da Mae poeni am wrthdaro rhwng 
buddiannau mewn mudiadau gwirfoddol yn gysylltiedig ag 
ymdrechion i sicrhau safonau uchel mewn bywyd cyhoeddus yn 
gyffredinol. Mae cyfraith cwmnïau a chyfraith elusennau’n gefn i hyn:

•  mae gofyn i gyfarwyddwyr cwmnïau ddatgan unrhyw fudd 
mewn contractau neu gontractau arfaethedig
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•��cyfyngir ar werthu eiddo a benthyciadau gan gwmnïau i’w 
cyfarwyddwyr 

•  dywed cyfraith elusennau na chaiff ymddiriedolwyr unrhyw 
fudd (unrhyw beth o werth ariannol) gan eu helusen yn 
gyfnewid am unrhyw wasanaeth a ddarperir ganddynt oni fydd 
ganddynt awdurdod cyfreithiol penodol; o safbwynt ymarferol, 
mae hyn yn golygu ei bod yn rhaid i’r posibilrwydd o fudd 
personol fod yn dryloyw bob amser – hy, rhaid iddo gael ei 
reoli’n agored a’i gymeradwyo’n benodol

Adnabod gwrthdaro buddiannau 

Mae gwrthdaro mewn elusennau yn cynnwys:

• budd ariannol uniongyrchol, ee, 

– tâl am wasanaethau 

–  contract a ddyfernir i fudiad y mae gan ymddiriedolwr fudd 
ynddo ac y gall elwa’n ariannol ohono

–  ymddiriedolwr yn cael ei gyflogi mewn swydd gyflog – hyd 
yn oed pan fydd yr ymddiriedolwr yn ymddiswyddo er mwyn 
derbyn swydd

•  budd ariannol anuniongyrchol – megis cyflogi cymar neu 
bartner lle byddant yn dibynnu ar ei gilydd yn ariannol

•  budd anariannol – ee, lle bydd yr ymddiriedolwr yn defnyddio 
gwasanaeth yr elusen

• gwrthdaro rhwng teyrngarwch, ee, mae’r ymddiriedolwr 

– yn cael ei benodi gan awdurdod lleol neu ariannwr

– yn gyfaill i gyflogai

Gwrthdaro a ganiateir 

Caniateir i ymddiriedolwr gael budd o sawl ffynhonnell:

•  efallai y bydd y ddogfen lywodraethu’n pennu hyn yn 
benodol – ee, y ceir talu i ymddiriedolwr sy’n gyfreithiwr am 
wasanaethau i’r elusen, neu y ceir penodi perthynas glos i 
gyflogai yn ymddiriedolwr, a hynny o bosibl yn dibynnu ar 
gymeradwyo pob achos unigol gan y Comisiwn Elusennau

•  caiff y Comisiwn Elusennau roi ei gymeradwyaeth os caiff y 
gwrthdaro’i reoli’n iawn a bod hynny er budd yr elusen

•  mae gweithdrefnau arbennig ar gyfer elusennau sydd ag incwm 
blynyddol sy’n llai na £10,000 i dalu hyd a £1,000 y flwyddyn i 
ymddiriedolwyr
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Rheoli gwrthdro buddiannau Dyma ambell enghraifft o 
arferion da er mwyn rheoli gwrthdaro buddiannau:

• polisi gwrthdaro buddiannau, a all gynnwys:

– cofnodi manylion neu drafodaethau a phenderfyniadau

– rheolau ar gyfer eithrio ymddiriedolwyr o’r broses benderfynu

– camau i’w cymryd os gwelir bod rhywun wedi 
camddefnyddio’i swydd 

•  cofrestr buddiannau – dylai mudiadau lle mae perygl o 
wrthdaro neu amheuaeth o hynny ystyried cadw cofrestr 
buddiannau a’i diweddaru’n rheolaidd lle bydd ymddiriedolwyr 
yn cofnodi’n agored unrhyw wrthdaro neu unrhyw wrthdaro 
posibl rhwng buddiannau

•  datganiadau awtomatig – gellir trefnu mai’r eitem fusnes 
gyntaf mewn cyfarfodydd fydd rhoi cyfle i bob ymddiriedolwr 
ddatgan budd mewn unrhyw fater sydd i’w drafod 

•  mae Cod Llywodraethu (gweler yr enghraifft yn Adran 5.3) yn 
ffordd dda o bennu beth yw cyfrifoldebau ymddiriedolwr

•  paratoi cyn recriwtio - gellir gofyn i ddarpar ymddiriedolwyr 
newydd ystyried y mater cyn iddynt gael eu hethol neu eu 
penodi, a gellir gwneud aelodau sy’n pleidleisio’n ymwybodol 
o’r sefyllfa hefyd cyn iddynt ethol ymddiriedolwyr newydd

•  bod yn agored – rhoi hysbysrwydd i’r polisi a’r gweithdrefnau 
gwrthdaro rhwng buddiannau a’r gofrestr buddiannau, er 
mwyn i’r cyhoedd, gan gynnwys pobl a allai fod yn feirniadol, 
wybod sut yr ymdrinnir â gwrthdaro

•  adroddiadau – datgelu buddiannau a gaiff ymddiriedolwyr 
yn yr adroddiad blynyddol (mae’n ddyletswydd gyfreithiol ar 
gwmnïau ac ar bob elusen sydd â throsiant mwy na £100,000 i 
ddatgelu gwybodaeth

•  datgan – y cyngor symlaf i ymddiriedolwyr, os oes unrhyw 
bosibilrwydd o wrthdaro rhwng buddiannau, yw eu bod yn 
dweud hynny, gan adael i’w cydweithwyr benderfynu a oes 
angen cymryd camau (megis ceisio awdurdod cyfreithiol neu 
beidio â chymryd rhan mewn penderfyniadau penodol) 

Bod yn rhesymol Ar ôl pwysleisio’r peryglon sydd ynghlwm 
wrth beidio â bod yn agored, mae’n deg dweud hefyd bod 
mudiadau rhy ofalus ar brydiau. Efallai na fydd yn briodol i chi 
ofyn i ymddiriedolwr ymadael â’r ystafell gyfarfod yn awtomatig 
oherwydd bod ganddo fudd posibl mewn mater a drafodir. 

•  Fe all hyn olygu nad yw aelodau eraill yn clywed gwybodaeth 
gan yr union un sy’n gwybod fwyaf am y pwnc, ac felly bod 
penderfyniad yn cael ei wneud ar sail rhagfarn neu wybodaeth 
annigonol. O dan amgylchiadau fel hyn, efallai y byddai’n 
well gwahodd y sawl sydd wedi datgan budd i roi datganiad 
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neu ateb cwestiynau, ond peidio â chyfrannu at unrhyw 
benderfyniad ffurfiol. 

•  Efallai mai gweithred symbolaidd fydd mynnu bod 
ymddiriedolwr yn ymadael â’r ystafell. Ond a ydych mewn 
gwirionedd am wneud i gydweithiwr deimlo’n esgymun dim 
ond oherwydd ei fod wedi bod yn onest a chrybwyll rhyw 
fater diniwed y gallai pobl o’r tu allan o bosibl ei ystyried yn 
wrthdaro? 

Rhestr wirio
 A oes gennych bolisi gwrthdaro rhwng buddiannau?

   A yw’r ymddiriedolwyr yn ymwybodol o’u 
dyletswyddau cyfreithiol i ddatgan gwrthdaro posibl 
rhwng buddiannau?

  Os ydych chi wedi gweld y gallai fod gwrthdaro rhwng 
buddiannau, a ydych wedi holi a yw’r ymddiriedolwr 
yn cael budd materol ac, os felly, a yw’r budd hwnnw 
wedi’i ganiatáu?

  A fyddwch chi’n datgelu’r buddiannau a ganiateir 
i ymddiriedolwyr yn yr adroddiad blynyddol neu’r 
cyfrifon? 

Rhagor o wybodaeth
•  Y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus, Seven Principles of 

Public Life,  www.public-standards.org.uk;

•  Y Comisiwn Elusennau Yr Ymddiriedolwr Hanfodol, yr hyn y mae 
angen i chi wybod CC3

•  Y Comisiwn Elusennau A guide to conflicts of interest for charity 
trustees

•  Y Comisiwn Elusennau Treuliau a thaliadau ymddiriedolwyr, CC11

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Charity_requirements_guidance/Charity_essentials/The_essential_trustee.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Charity_requirements_guidance/Charity_essentials/The_essential_trustee.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/Charity_requirements_guidance/Charity_governance/Good_governance/conflicts.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/Charity_requirements_guidance/Charity_governance/Good_governance/conflicts.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc11.aspx
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3.7 Cyfrinachedd a chwythu’r 
chwiban

Mae agwedd grwpiau o ymddiriedolwyr at 
gyfrinachedd weithiau’n niwlog ac yn ansicr. Mae’n 
bosibl y byddant yn trafod y mater am oriau heb 
ddod i gasgliad pendant - ac wedyn byddant yn 
talu’r pris wrth i rywun ddatgelu gwybodaeth yn 
gyhoeddus neu wrth i’r berthynas rhwng pobl gael 
ei niweidio oherwydd bod rhywun yn teimlo’n ddig 
ynglŷn â’r holl gyfrinachedd a’r diffyg cyfathrebu. 

Nid oes dirgelwch ynglŷn â hyn. Fe all fod yn weddol syml 
penderfynu bod angen cadw math penodol o wybodaeth yn 
gyfrinachol a bod modd rhannu gwybodaeth o fath arall. Ond, 
yn aml iawn, bydd hi’n llawer anos tynnu llinell glir rhwng y 
ddau, cael cytundeb pob ymddiriedolwr a dehongli hynny mewn 
sefyllfaoedd go iawn. Ar ben hynny, bydd rhai pobl yn clebran 
ac yn ei chael yn anodd parchu cyfrinachedd. Wedyn, bydd 
gennych broblem sy’n gyrru rhai grwpiau i baranoia ynglŷn â 
chyfrinachedd - paranoia sydd gynddrwg â’r hyn a welwyd yn 
ystod yr Ail Ryfel Byd.

Ac fel pe na bai hyn yn ddigon cymhleth, daeth elfen bwysig 
arall o gyfrinachedd o dan y chwyddwydr yn sgil deddfwriaeth 
‘chwythu’r chwiban’ - sydd (er bod hynny’n gamargraff) yn 
wahoddiad agored i rai pobl, i bob golwg, anghofio’n llwyr am 
reolau cyfrinachedd. 

Cyfrinachedd
Yr angen i gadw cyfrinachedd Nid oes modd cyfiawnhau 
cadw cyfrinachedd ym mhob sefyllfa, ac ni ddylai ymddiriedolwyr 
ei ddefnyddio’n llen fwg i osgoi datblygu perthynas agored 
gyda’u haelodau, eu buddiolwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol. Ond 
mae lle pwysig iddo ym maes llywodraethu a rheoli da. Y rheswm 
dros hyn yw oherwydd ei bod mor hawdd gwneud difrod drwy 
ryddhau gwybodaeth:

• sy’n bersonol i staff neu wirfoddolwyr

•  a allai wneud niwed i’r berthynas rhwng aelodau o staff neu 
rhwng gweithwyr a’r bwrdd

•  y gallai eraill ei defnyddio i roi enw drwg i’ch mudiad, boed 
hynny drwy sïon anffurfiol neu gyhoeddusrwydd gwael

•  sy’n gamarweiniol neu’n dychryn pobl (ee, defnyddwyr eich 
gwasanaeth) oherwydd ei bod yn cael ei rhyddhau’n rhy gynnar 
neu oherwydd ei bod yn anghyflawn

• a allai fod yn fasnachol werthfawr i gystadleuydd
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Bygythiad i gyfrinachedd Mae gorfodi pobl i gadw pethau’n 
gyfrinachol wedi bod yn anodd erioed. Gellid dadlau bod 
parch at gyfrinachedd wedi cael ei erydu’n anfwriadol yn y 
blynyddoedd diwethaf ac nad yw mudiadau gwirfoddol yn deall 
beth yw ei le priodol yn sgil y ddeddfwriaeth bwysig ddiweddar 
i warchod chwythwyr chwiban sy’n datgelu cam-drin difrifol 
(gweler Adran 3.7). Eto i gyd, pan fydd rheolau cadarn ynglŷn â 
chyfrinachedd yn cael eu hanwybyddu’n rhy hawdd - er enghraifft 
y cyfyngiadau angenrheidiol ar ryddhau gwybodaeth am faterion 
personél - mewn achosion eithriadol, fe all y cysylltiadau rhwng 
staff ddatgymalu, fe all mudiadau fynd yn ddiffrwyth ac fe all y 
cyfan ddinistrio enw da’r mudiad ymhlith y cyhoedd. Felly, mae 
angen gwahaniaethu’n glir, a phwysleisio dro ar ôl tro o dan ba 
amgylchiadau y mae cyfrinachedd yn dal yn sanctaidd. 

Torri’r rheolau Yn anffodus, efallai y bydd ymddiriedolwyr yn 
teimlo bod cyfiawnhad dros dorri eu dyletswydd i ystyried busnes 
y bwrdd yn breifat oherwydd eu bod yn gweld cyfrinachedd yn 
rhwystr rhag:

• atebolrwydd cyhoeddus y mudiad

• dyheadau i fod yn agored ac yn onest am eich busnes

•� mynd i’r afael â drwgweithred dybiedig gan y bwrdd neu 
ymddiriedolwyr unigol a fyddai fel arall yn cael ei hanwybyddu

Gellir deall eu pryder a’u rhwystredigaeth, ac weithiau, mae modd 
cyfiawnhau hynny. Ond nid torri cyfrinachedd yw’r ateb gorau 
gan amlaf. 

Lleihau’r risgiau Os nad oes gennych weithdrefnau ar waith i 
sicrhau bod pobl yn llai tebygol o dorri cyfrinachedd, mae’n fwy 
tebygol o ddigwydd a dyna’r sefyllfaoedd mwyaf anodd i ymdopi 
â hwy. Dyma ambell gyngor:

•  ceisiwch annog ymddiriedolwyr i drafod yn agored beth yw 
ystyr cyfrinachedd yn eich mudiad gan weld a oes modd 
herio’u safbwyntiau pendant ynglŷn â chyfrinachedd a datgelu; 
ceisiwch sicrhau consensws ynglŷn â’r ystod o faterion lle mae 
cadw cyfrinachedd yn gwbl hanfodol, a’r sefyllfaoedd hynny lle 
mae bod yn agored yn ddymunol ac yn angenrheidiol

•��cytuno ar bolisi clir a sicrhau bod pawb, gan gynnwys 
ymddiriedolwyr newydd, yn gwybod beth yw eu sefyllfa - ‘ mae 
pob trafodaeth yn y bwrdd yn breifat oni fyddwn wedi cytuno’n 
wahanol, a hynny fesul mater’, neu efallai ‘mae pob trafodaeth 
yn gyhoeddus, oni fyddwn yn penderfynu’n benodol bod mater 
yn breifat’

•  ei gwneud yn glir o’r dechrau bod ymddiriedolwyr yn 
gydgyfrifol am dderbyn penderfyniadau nad ydynt yn eu hoffi

•  bod â pholisi clir ynglŷn â phwy a gaiff siarad â’r wasg - fel 
rheol dim ond y Cadeirydd a/neu rywun sydd wedi’i ddynodi’n 
Swyddog y Wasg
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•  sicrhau bod gweithdrefn gwyno sy’n cynnwys ymddiriedolwyr 
a gwirfoddolwyr yn ogystal â staff, a bod honno’n cael ei 
rhoi ar waith yn deg - mae hyn yn golygu y dylech ystyried 
rhoi gwrandawid llawn a gwrthrychol i ymddiriedolwyr 
sy’n anghytuno â gweddill y bwrdd ac sy’n credu bod eu 
cydweithwyr yn gweithredu’n amhriodol (gan ddefnyddio 
canolwr annibynnol os bydd angen)

•  sicrhau bod gennych systemau ar gyfer rhoi gwybodaeth 
i’r cyhoedd yn agored ac yn onest, fel y bydd unrhyw sïon, 
camwybodaeth a drygioni’n llai effeithiol - cylchlythyron, polisi 
cyhoeddusrwydd brwd, cysylltiadau da â noddwyr a mudiadau 
sy’n eich cefnogi

•  ymdrin yn ddi-oed â phroblemau yn y ffordd fwyaf priodol - 
boed hynny’n agored yng nghyfarfodydd llawn y bwrdd, neu’n 
dawelach mewn is-bwyllgor neu drwy ymyrraeth y Gadair - fel 
na alla pobl sydd am achwyn eu camddefnyddio

Chwythu’r chwiban
Deddf Datgelu Budd Cyhoeddus Mae’r ddeddfwriaeth hon a 
basiwyd yn 1998 sydd hefyd yn cael ei galw’n ddeddf ‘chwythu’r 
chwiban’ ar lawr gwlad yn gwarchod gweithwyr rhag cael eu trin 
yn anffafriol neu rhag cael eu herlid gan eu cyflogwr os byddant, 
er budd y cyhoedd, yn tynnu sylw at gamweithredu. 

Mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus, 
y sector preifat a’r sector gwirfoddol wedi’u gwarchod gan y 
ddeddfwriaeth ond nid yw’r canlynol:

•  gweithwyr gwirfoddol, gan gynnwys ymddiriedolwyr elusennau 
a gwirfoddolwyr elusennau

•  gweithwyr proffesiynol hunangyflogedig (ac eithrio yn y GIG) a 
rhai gweithwyr penodedig eraill 

Y warchodaeth Mae’r Ddeddf yn gwarchod gweithwyr mewn 
sawl ffordd, er enghraifft: 

•  os bydd gweithiwr yn cael ei ddiswyddo oherwydd iddo/iddi 
wneud ‘datganiad gwarchodedig’ (gweler isod), fe gaiff hynny 
ei ystyried yn ddiswyddo annheg

•  gall gweithwyr gwyno wrth dribiwnlys cyflogaeth os byddant 
yn ddioddef yn sgil gwneud datganiad gwarchodedig
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Datgeliadau cymwys Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y 
warchodaeth hon, bydd y gweithiwr wedi gwneud y canlynol:

• datgelu gwybodaeth ynglŷn â

– throsedd

– torri dyletswydd gyfreithiol

– camweinyddu cyfiawnder

– perygl i iechyd a diogelwch unrhyw unigolyn

– difrod i’r amgylchedd 

– wedi mynd ati’n fwriadol i guddio gwybodaeth am yr uchod

•  wedi rhoi’r wybodaeth i gorff penodedig (un o’r rhain yw’r 
Comisiwn Elusennau) neu i’w cyflogwr

•  wedi gwneud ‘datgeliad gwarchodedig’ - hy, yn ddidwyll gan 
gredu’n rhesymol bod yr honiadau’n wir

Rhoi gwybod: 
•  os bydd gweithwyr elusen am gyflwyno adroddiad ffurfiol i’r 

Comisiwn Elusennau o dan y Ddeddf Datgelu Gwybodaeth 
Gyhoeddus, gallant anfon e-bost i:  
whistleblowing@charitycommission.gsi.gov.uk

•  Mae Public Concern at Work yn cynnig cyngor cyfrinachol am 
ddim i weithwyr sy’n poeni am ddrwgweithredu yn y gweithle: 
www.pcaw.co.uk 

Materion cysylltiedig
Mae canllawiau perthnasol eraill ar gael hefyd gan 
gynnwys:

•  mae’r Cod Llywodraethu enghreifftiol i Ymddiriedolwyr yn 
Adran 5.3 yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer rheolau y gallech 
ddisgwyl i ymddiriedolwyr eu dilyn.

•  dylech gysylltu’r ffordd y byddwch yn ymdrin â gwybodaeth 
gyfrinachol â’r ffordd y byddwch yn rheoli cyhoeddusrwydd. Yn 
benodol, mae’n debyg y byddwch am gyfyngu ar nifer y bobl 
sy’n cael siarad ar ran y mudiad. Gweler hefyd Adran 2.8 Polisi 
neu strategaeth cysylltiadau cyhoeddus
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Rhestr wirio
  A oes gennych bolisïau clir ynglŷn â chyfrinachedd a 

chwythu’r chwiban?

  A oes gennych weithdrefnau ar gyfer ymddiriedolwyr 
sy’n cael eu temtio i dorri’r rheolau cyfrinachedd?

Rhagor o wybodaeth
•  Y Comisiwn Elusennau: Cwynion am elusennau, CC47 

•  Mae gwefan Directgov yn cynnig gwybodaeth am chwythu’r 
chwiban yn y gweithle

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc47.aspx
https://www.gov.uk/whistleblowing
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3.8 Cynllunio olyniaeth i 
arweinwyr

Mae gan elusennau a grwpiau cymunedol 
hanes clodwiw o fod yn fudiadau cydweithiol 
sy’n rhannu’r baich ac sy’n cael eu cynnal drwy 
gydweithrediad byrddau o wirfoddolwyr. Ond ni all 
hyn gelu’r ffaith eu bod yn aml yn cael eu sefydlu 
a’u gyrru gan unigolion eithriadol ac na fyddai fawr 
ddim yn cael ei wneud heb ymrwymiad, sgiliau 
gwybodaeth yr unigolion hyn. Mae ansawdd yr 
arweinwyr yn ffactor hollbwysig o ran llwyddiant - 
a methiant - mudiadau gwirfoddol. Felly, beth mae 
angen ei wneud i gefnogi eu harweinwyr a sicrhau 
bod pobl dalentog ar gael o hyd i ysgwyddo’r 
gwaith os byddant yn ymadael?

Colli arweinwyr ‘nad oes modd gwneud 
hebddynt’ 
Tab? olyniaeth Un o’r peryglon amlycaf sy’n wynebu mudiadau 
gwirfoddol ac elusennau yw y gallant ddechrau dibynnu i raddau 
afresymol ar ymrwymiad, egni a phrofiad Prif Weithredwyr a 
chadeiryddion sydd wedi bod yno ers tro ac ‘nad oes modd 
gwneud hebddynt’. Mae’r bobl hyn yn aml yn bobl garismataidd 
a phenderfynol. Efallai mai hwy hefyd sydd wedi sefydlu’r mudiad 
neu wedi’i dywys i lwyddo drwy flynyddoedd o her a chaledi, a’u 
bod yn bobl y bydd eu cydweithwyr yn troi atynt yn rheolaidd 
er mwyn manteisio ar eu gwybodaeth a’u profiad. Efallai mai 
eu hannibyniaeth a’u harddull arwain hynod yw ffynhonnell 
eu llwyddiant, ac yn aml iawn, ni fyddant yn rhai da iawn am 
ddirprwyo gwaith gan feddwl mai’r ffordd o sicrhau bod rhywbeth 
yn cael ei wneud yw ei wneud eu hunain. Yn y cyfamser:

•  Bydd pawb yn poeni’n ddistaw bach beth fyddai’n digwydd 
petai’r arweinydd hoff yn ymadael. Ond nid oes neb am herio’i 
awdurdod diymwad drwy awgrymu y gellid neu yn wir wneud 
hebddo neu y byddai byth angen rhywun yn ei le. 

•� Mae’r arweinydd yn ddigon doeth i sylweddoli y gallai 
codi pwnc olyniaeth i’r arweinydd danseilio hyder staff a’r 
ymddiriedolwyr. 

Felly, nid fydd neb yn gwneud dim - nes bod yn rhy hwyr 
cynllunio ar gyfer y dyfodol.
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Yr angen i gynllunio ar gyfer olyniaeth Ond bydd 
arweinyddion carismataidd yn ymadael i fynd i swydd newydd, 
ac efallai y byddant yn cyrraedd pwynt lle na fydd ganddynt 
ddim ar ôl i’w gynnig. Ac os nad yw’r mudiadau wedi paratoi’n 
iawn ar gyfer sefyllfa o’r fath, fe all hynny atal twf y mudiad 
am flynyddoedd. Ambell waith, byddant yn straffaglu ymlaen 
am dipyn ond maes o law, bydd yr egni a’r mudiad yn dirwyn 
i ben. Bydd y difrod i’w weld ar ei waethaf mae’n debyg mewn 
elusennau adfywio cymhleth ac ymddiriedolaethau datblygu sy’n 
gweithredu mewn sawl gwahanol faes. Ond ni all neb osgoi’r 
perygl hwn. Yr unig lwybr cyfrifol yw herio’r tab? ynglŷn â thrafod 
y mater a chydweithio ar strategaeth olynu realistig. 

Tuag at gynllun olynu 

•  Dadl agored yw’r cam cyntaf hollbwysig er mwyn chwalu’r tab? 
os ydych yn meddwl bod eich mudiad yn dibynnu gormod ar 
un unigolyn. Rhaid i rywun roi cychwyn arni. Os na wnaiff neb 
hyn yn fewnol, efallai y gallech wahodd gweithiwr datblygu 
cymunedol allanol neu hwylusydd annibynnol i danio’r 
drafodaeth.

•  Gwerthuso gwendidau Bydd angen i chi gynnal adolygiad i 
weld a yw ystyriaethau ynglŷn â’r olyniaeth yn golygu bod y 
drefn lywodraethu a rheoli’n wan mewn unrhyw ffordd.

•  Gwnewch rywbeth nawr, nid wedyn: Pan fydd y mater yn 
cael ei drafod yn agored, efallai y bydd yn weddol rwydd i chi 
ddyfeisio cynllun i fynd i’r afael â’r gwendidau, yn enwedig 
drwy gymryd camau i ddechrau penodi a hyfforddi dirprwyon. 
Peidiwch ag oedi. Gorau po gyntaf y dechreuwch chi. Gorau 
wedyn y bydd eich mudiad yn gallu gwrthsefyll anawsterau.

Mae’r pecyn gwaith ‘Successful Succession’ ynghyd â 
chanllawiau ar gael gan Ganolfan Prosiectau Cymunedol yr elusen 
datblygu cymunedol - gweler isod. 

Arweinwyr sy’n aros yn rhy hir
Pan na fydd gan arweinwyr ddim byd newydd i’w gynnig 
Bydd rhai mudiadau gwirfoddol yn eu cael eu hunain o dan 
arweiniad arweinwyr hollbwerus (Cadeiryddion fel rheol) sydd 
yn rhwystro’r mudiad rhag datblygu. Gall ymrwymiad, profiad 
a gwytnwch fod yn gaffaeliad enfawr mewn cadeirydd neu 
Brif Weithredwr. Ond gall arweinwyr sy’n aros yn yr un swydd 
o awdurdod yn rhy hir ddechrau mygu syniadau pobl eraill, 
gan rwystro newid ac atal newydd-ddyfodiaid rhag rhannu’r 
cyfrifoldeb. Ni waeth ai pobl awtocratig anodd siarad â hwy yw’r 
rhain ynteu bobl hynaws o natur mam neu dad nad oes neb am 
eu tramgwyddo, y duedd yw i gydweithwyr beidio â’u herio. 
Bydd rhai ymddiriedolwyr yn debygol o ymddiswyddo mewn 
rhwystredigaeth, gan adael bwrdd sy’n fwyfwy aneffeithiol o’u hôl. 
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Anadlu bywyd newydd i’r arweinyddiaeth Anaml y bydd 
yn rhwydd i neb gael gwared ag arweinydd sydd wedi croesi’i 
ddyddiad gwerthu. Bydd pobl efallai’n teimlo’n annheyrngar 
neu hyd yn oed yn euog o wahaniaethu ar sail oedran wrth ofyn 
i Gadeirydd oedrannus sefyll o’r neilltu os bydd wedi dechrau 
gwrthwynebu newid. Efallai y bydd Cadeirydd awtocratig sy’n 
codi rhwystrau yn llai tebygol byth o sefyll o’r neilltu oni wnaiff 
rhywun ei herio’n uniongyrchol. Ond mae’n ddyletswydd ar yr 
ymddiriedolwyr i sicrhau ar y cyd bod y mudiad yn gallu gwneud ei 
waith, hyd yn oed os bydd hyn yn golygu gwneud pethau annifyr 
ar brydiau. Dyma rai o’r pethau y gallwch roi cynnig arnynt:

•  osgoi gwrthdaro sy’n edrych fel ‘coup’ os gallwch chi - mae hyn 
yn debygol o galedu’r gwrthwynebiad

•  cyflwyno mater yr arweinyddiaeth fel rhan o hyfforddiant 
cyffredinol y bwrdd neu awgrymu y dylid adolygu perfformiad 
neu gyfeiriad y mudiad, a gorau oll os gellir trefnu i rywun o’r tu 
allan hwyluso hynny

•  agor trafodaeth am fanteision creu swydd is-gadeirydd i rannu 
dyletswyddau’r Cadeirydd

• cyfeirio at arferion da yn rhywle arall, ac at y canllawiau hyn

•  sicrhau bod unrhyw her mor amhersonol ag y bo modd; ceisio 
cyfeirio at dasgau y mae angen eu gwneud a phwysleisio bod 
angen i’r mudiad, yn hytrach na’r Cadeirydd, newid

•  os bydd popeth arall yn methu, etholwch rywun arall i’r swydd; 
efallai y bydd yn rhaid i chi fod yn barod i wynebu nifer o 
ymddiswyddiadau anfodlon yn sgil hynny, ond efallai y bydd 
yn haws recriwtio ymddiriedolwyr newydd wedyn os byddwch 
wedi rhoi’r mudiad ar drywydd newydd

Camau diogelu: Mae’n amlwg ei bod yn well o lawer ceisio 
osgoi sefyllfa fel hyn yn lle cyntaf yn hytrach na cheisio datrys 
pethau pan fydd pethau’n dechrau mynd o’u lle. 

•  Y cam cyntaf fydd creu swydd Is-gadeirydd, neu efallai ddau is-
gadaeirydd mewn mudiadau mwy o faint. 

•  Rhowch swyddogaeth go iawn i’r is-gadeirydd o ran cefnogi 
gwaith y Cadeirydd. 

•  Gwnewch yn siŵr bod disgwyl i’r is-gadeirydd gael yr un 
hyfforddiant â’r Cadeirydd (bydd hyn yn datblygu cronfa o 
sgiliau cadeirio, a bydd hefyd yn dileu unrhyw stigma personol 
pan awgrymir y dylai’r Cadeirydd gael hyfforddiant). 

•  Mae’n beth eithaf cyffredin i fudiadau bennu cyfnod penodol 
i’r Cadeirydd ddal ei swydd, dyweder pedair, pum neu chwe 
blynedd. Gallwch bennu terfyn absoliwt ar gyfer dal y swydd 
neu fynnu bod y Cadeirydd yn rhoi’r gorau iddi am o leiaf 12 
mis cyn y byddai’n gymwys i wasanaethu am gyfnod arall. Bydd 
hyn yn rhoi mwy o symbyliad i chi recriwtio darpar olynwyr a’u 
hyfforddi. 
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Mynd i’r afael â’r prif swyddog gweithredol awtocratig: Bydd 
angen ymateb mewn ffordd wahanol iawn i weithwyr sy’n 
rhwystro newid neu sydd i bob golwg yn bachu gormod o 
bŵer, a hynny fel rhan o drefniadau rheolaidd reolaeth linell, 
goruchwyliaeth ac adolygu cynnydd. Bydd angen i chi fod yn 
eithriadol o ofalus wrth eu trin (gweler Adran 2.2).

Rhestr wirio
  A fyddwch yn trafod sut y byddech yn llenwi’r bwlch 

petai eich cadeirydd neu’ch prif swyddog gweithredol 
yn ymadael â’r mudiad? 

  A fyddwch yn trafod materion sy’n ymwneud ag olynu’r 
arweinydd fel rhan reolaidd o adolygu’r drefniadaeth?

 A fyddwch chi’n pwyso a mesur y perygl?

 A oes gennych is-gadeirydd sydd â dyletswyddau clir? 

  A oes cyfnod penodol wedi’i bennu ar gyfer dal swydd 
y Cadeirydd? A fyddwch yn darparu hyfforddiant i 
baratoi pobl i wneud y gwaith yn y dyfodol 

  A oes gennych drefniadau i hyfforddi staff i ddirprwyo 
ar ran gweithwyr uwch?

Rhagor o wybodaeth
•��Y�Ganolfan�Prosiectau�Cymunedol,�y�pecyn�gwaith�‘Successful 

Succession’, www.communityprojectscentre.org.uk

http://www.communityprojectscentre.org.uk/Successful_Success_Final_Report_080428.doc
http://www.communityprojectscentre.org.uk/Successful_Success_Final_Report_080428.doc
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3.9 Beth os aiff pethau o’u lle?

Gall mudiadau gwirfoddol fod yn falch o lawer 
o’u llwyddiannau a’u doniau, ond, ar y cyfan, nid 
yw ymdrin â gwrthdaro’n un o’r rheini. Mae hyn 
yn ddealladwy mewn maes gwaith sy’n dibynnu 
gymaint ar gydweithredu ac ymddiriedaeth ac 
felly mae’n anodd gwybod at bwy i droi os bydd y 
rhinweddau hyn yn diflannu’n sydyn. 

Drwy ddilyn y cyngor yn y canllawiau hyn, dylai fod 
yn haws osgoi sefyllfa lle bydd cysylltiadau mewnol 
yn chwalu. Ond, beth os byddwch yn eich cael eich 
hun mewn gwrthdaro â’ch mudiad?

Y gwir anffodus am anghydfodau
Y difrod Nid yw gwrthdaro mewnol mewn mudiadau gwirfoddol 
yn beth anghyffredin, ac yn aml iawn, mae hyn yn digwydd 
oherwydd bod rhywbeth wedi mynd o’i le yn berthynas rhwng 
rheolwyr. 

Gall anghydfodau:

• fod yn draul enfawr ar amser ac arian

•  tynnu sylw’r ymddiriedolwyr a’r staff neu’r gwirfoddolwyr oddi 
ar fwrw ymlaen â gwaith y mudiad

•  gwneud difrod difesur i ddelwedd y mudiad - i’r graddau y 
gallai golli cyfleoedd i gael arian yn y dyfodol

•  arwain at gamau cyfreithiol - pan fydd pethau’n mynd o’u lle, fe 
all unigolion fod yn filain o awyddus i fynd i gyfraith
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Y realiti creulon Anghofiwch am funud y dadleuon ynglŷn â 
phwy sy’n iawn a phwy sy’n anghywir. Dyma’r ffeithiau syml:

•  yr ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am unioni pethau

•  cyfrifoldeb cyntaf yr ymddiriedolwyr yw diogelu asedau a 
buddiolwyr yr elusen, nid cael boddhad o ennill dadleuon gyda 
chydweithwyr y maent yn anghytuno â hwy

•  ni all elusennau ddisgwyl i’r Comisiwn Elusennau ruthro i mewn 
gydag ateb - y gorau y gallwch ei ddisgwyl gan amlaf fydd 
rhywfaint o ganllawiau dros y ffôn

•  ni ddylech gymryd camau cyfreithiol i ddatrys anghydfod oni 
fydd pethau wedi mynd i’r pen. Mae’n tynnu sylw pobl oddi 
ar y nod ac fe allai olygu bod adnoddau’r elusen yn cael eu 
defnyddio i dalu gweithwyr cyfreithiol proffesiynol

Pwy sy’n gyfrifol Byddwch yn ofalus iawn ynglŷn ag ar bwy y 
byddwch yn taflu’r bai pan fydd anghydfod mewnol yn ffrwydro. 
Er bod hynny’n annheg, dywedir yn aml pan aiff rhywbeth 
o’i le mai’r ymddiriedolwyr sydd ar fai bob tro - oherwydd na 
wnaethant ddigon i’w atal rhag digwydd. Pan fyddwch yn ceisio 
unioni pethau, mae’n beth da dechrau drwy geisio deall yn 
wrthrychol beth aeth o’i le. 

Ai canlyniad: 

•  rhywbeth eithaf dibwys oedd hyn yn y lle cyntaf - gwendid 
diniwed, arferion blêr, mân dorri’r rheolau

•  nad oes gennych weithdrefnau ymarferol i bobl eu dilyn (dyma 
un o’r pethau mwyaf cyffredin sy’n achosi trafferthion; mae 
Adran 2.9 yn trafod holl ystod y polisïau a’r gweithdrefnau sy’n 
angenrheidiol er mwyn sicrhau rheolaeth ddiogel ac effeithiol)

•  diffyg eglurdeb yn y ddogfen lywodraethu neu’r cod 
ymddygiad

• perthynas ag aelod o’r staff

• rheoli contract allanol (gweler Adran 2.8)

•  methu â rheoli peryglon ariannol yn effeithiol (gweler Adran 
4.5);

•  gwrthdaro rhwng buddiannau sydd heb ei ddatgan neu heb ei 
ddatrys 

• annifyrrwch bwriadol rhwng dau 

• anonestrwydd neu weithred anghyfreithlon gan rywun

• rhywbeth arall?
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Dyma’r hyn na ddylech ei wneud: 

Os bydd yr ymddiriedolwyr yn mynd i banig pan aiff rhywbeth o’i 
le, ni fydd hynny’n help o gwbl. 

•  Ni wnaiff ymddiswyddo eich hun ddatrys y broblem heblaw 
eich bod wedi cyfrannu at greu’r broblem yn y lle cyntaf - mae’n 
fwy tebygol o wneud bywyd yn anos i’r ymddiriedolwyr sy’n 
aros.

•  Peidiwch â datgelu’r hanes yn gyhoeddus, ni waeth pa mor 
ddig ydych chi. Efallai y bydd gan y cyfryngau ddiddordeb yn 
y ffaith bod rhwygiadau mewnol yn eich mudiad. Ond canfod 
ateb yw’ch gwaith chi, a’u gwaith hwy yw gwneud i’r sefyllfa 
ymddangos mor ddramatig ac mor amhosibl ei datrys ag sy’n 
bosibl.

•  Peidiwch â chlebran. Bydd hyn yn caledu safbwynt pawb ac yn 
gwneud difrod i enw da pawb.

Sut i ymdopi â chwalfa
Datrys anghydfod Gwaith yr ymddiriedolwyr yw datrys 
anghydfodau a sicrhau bod y mudiad yn gweithio eto gyda chyn 
lleied o darfu ar ei wasanaethau a chyn lleied o golli asedau ag 
sy’n bosibl. Mae hi bron bob tro’n well ceisio cael y sawl sydd 
mewn anghydfod i gytuno’n gyfeillgar er budd y mudiad. A 
chofiwch, gan mai dyletswydd yr ymddiriedolwyr yw sicrhau bod 

y mudiad yn gweithio’n effeithiol eto, ni all fod yn ddigon i chi 
ystyfnigo a mynnu mai chi sy’n iawn. Mae angen i chi ddod â’r 
anghydfod i ben.

Gweithdrefnau ar gyfer datrys anghydfodau Meddyliwch 
ymlaen. 

•  Mae sefydlu gweithdrefn gwyno sy’n berthnasol i holl aelodau’r 
mudiad, nid dim ond i staff cyflog yn arfer da. Dylai honno 
gynnwys cam datrys problemau neu negodi cyn y gellir rhoi 
cychwyn ar brosesau ffurfiol.

•  Bydd rhai elusennau’n cynnwys y gweithdrefnau hyn yn eu 
dogfen lywodraethu neu yn eu rheolau sefydlog ac felly maent 
yn anodd eu hosgoi.

•  Pan fydd pethau wedi mynd i’r pen, un mecanwaith ar gyfer 
ymdrin ag ymddiriedolwyr unigol sy’n achosi anawsterau difrifol 
yw cymal sy’n caniatáu i’r ymddiriedolwyr derfynu aelodaeth 
rhywun yn y mudiad os bydd yn gweithredu mewn ffordd 
sy’n niweidio enw da’r mudiad hwnnw a mynnu yn y ddogfen 
lywodraethu bod pob ymddiriedolwr yn aelod cofrestredig 
o’r mudiad. Os bydd rhywun yn colli ei aelodaeth, fe all hynny 
olygu’n awtomatig nad yw’r tramgwyddwr yn ‘ymddiriedolwr’ 
rhagor. (Nid oes sicrwydd y gwnaiff hyn weithio ym mhob 
sefyllfa, a rhaid cyfaddef y gallai grŵp penderfynol o 
ymddiriedolwyr gamddefnyddio’r drefn.)
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•  Os bydd y dulliau mewnol ffurfiol hyn yn methu, rhaid i chi fod 
yn barod i geisio help gan rywun y tu allan i’r mudiad.

Help gan rywun o’r tu allan Mae angen i’r llwybr a ddewiswch 
adlewyrchu natur yr anghydfod. Dyma ambell opsiwn.

•  ewch at eich corff cenedlaethol neu’ch mudiad ambarél os oes 
un ar gael

•  gofynnwch i’ch cyngor gwirfoddol sirol lleol neu’ch corff 
cenedlaethol (WCVA) am gyngor ynglŷn â dehongli eich 
rheolau neu’r gweithdrefnau cyfreithiol priodol

•  os yw’r materion dan sylw’n ymwneud â chred ac egwyddor, 
efallai y gall rhywun niwtral o’r tu allan sy’n ennyn parch gynnig 
canllawiau defnyddiol hefyd

•  gall gwasanaeth cyfryngu arbenigol helpu pawb i gydweithio 
er mwyn dod o hyd i’r ateb y maent hwy eu hunain yn cytuno 
arno

•  mae cymrodeddu’n golygu bod y sawl sydd mewn anghydfod 
yn cytuno i lynu wrth ateb a gynigir gan gorff allanol

•  gall y Comisiwn Elusennau cynnig canllawiau i elusennau o dan 
rai amgylchiadau, ac mewn achosion mawr, fe all gytuno bod 
anghydfodau mewnol yn cael eu datrys drwy dribiwnlys neu 
lys - ond gweler isod i ba raddau y gall y Comisiwn gyfrannu yn 
y cyswllt hwn

Pan fydd pethau wedi mynd i’r pen Os bydd ymdrechion 
cydweithredol yn methu a bod y bai’n amlwg ar unigolyn neu ar 
leiafrif bychan, efallai mai’r unig ddewis fydd gweithredu’n llym. 
Ond dylech gofio y gall hyn arwain at ganlyniadau hefyd.

•  Gallai disgyblu neu ddiswyddo staff sy’n euog o gamymddwyn 
arwain at gwynion ffurfiol ac achosion mewn tribiwnlys. 
Gwnewch yn siŵr eich bod ar dir cadarn cyn gwneud dim.

•  Fe all gofyn i ymddiriedolwyr sy’n tramgwyddo ymddiswyddo 
galedu eu gwrthwynebiad, ond mae’n werth rhoi cynnig arni 
weithiau;

•  Gall ceisio diswyddo ymddiriedolwr drwy ddefnyddio 
gweithdrefn fewnol fod yn niweidiol oherwydd mae’n debygol 
o ddenu sylw’r cyhoedd. Ar adegau prin, fe all ymddiriedolwr 
sydd wedi’u daflu allan hel ei gyfeillion i wrthymosod mewn 
cyfarfod cyffredinol, a dylai’r bwrdd fod yn barod i chwarae’r 
gêm niferoedd os bydd angen. 

Tribiwnlysoedd cyflogaeth Os bydd anghydfod rhwng 
cyflogai a chi ac nad oes modd trwsio’r berthynas, fe allai eich 
mudiad wynebu bygythiad achos yn eich erbyn mewn Tribiwnlys 
Cyflogaeth. Dylech geisio cyngor cyfreithiol ar unwaith, a sicrhau 
eich bod yn gallu cael gafael ar yr holl bapurau sy’n berthnasol i’r 
hawliad yn eich erbyn. Os yw’r honiad yn eich erbyn yn ymwneud 
â diswyddo annheg yn unig, efallai y gallwch sicrhau cytundeb y 
cyn-gyflogai i’r achos gael ei wrando o dan Gynllun Cymrodeddu 
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ACAS. Mae hyn yn gyflymach ac yn llai swyddogol gyfreithiol na 
gwrandawiad Tribiwnlys.

Un ddadl rymus o blaid cynllunio a rheoli gweithdrefnau cyflogi’n 
ofalus a sicrhau trefniadau goruchwylio, monitro a chefnogi staff 
a chadw cofnodion o’r radd flaenaf yw canlyniadau posibl camau 
cyfreithiol gan y staff yn erbyn y mudiad. Dyma pam.

•  mae colli achos diswyddo annheg yn gallu bod yn ddigon i 
ddifetha mudiad bach sy’n dibynnu ar grantiau

•  mae cyfraith gyflogaeth a chydraddoldeb yn mynnu bod 
cyflogwyr yn gwneud llawer o bethau’n iawn, nid yw gwneud y 
rhan fwyaf o bethau’n iawn yn ddigon da

•  nid yw bod yn iawn yn gwarantu y gallwch wrthsefyll 
hawliad gan gyflogai; mae’n bosibl y bydd cyfreithwyr yn 
argymell setliad ariannol preifat drudfawr er mwyn osgoi’r 
cyhoeddusrwydd gwael a ddaw i ran elusen neu grŵp 
cymunedol uchel eu proffil fel rheol yn sgil achos ‘taflu baw’ 
mewn tribiwnlys

Gwrthsefyll trosfeddiannu
Rhag-weld heriau o’r tu allan: Am eu bod yn ofni anghydfodau 
mewnol posibl a cholli rheolaeth, bydd llawer o fudiadau 
cymunedol yn codi rhwystrau i gadw’r union bobl draw y dylent 
fod yn eu croesawu. Y boen fwyaf cyffredin yw y bydd pobl o’r 

tu allan yn gorymdeithio neu’n sleifio i’r Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol ac yn meddiannu’r mudiad oddi ar y grŵp sy’n gyfrifol 
amdano. Oherwydd eu bod yn poeni fel hyn, mae’n bosibl y 
byddant yn creu rheolau llym i rwystro pobl neu i gadw newydd-
ddyfodiaid draw, i wrthwynebu ymgynghori a chyfranogi gan 
aelodau’r gymuned neu ddefnyddwyr y gwasanaeth, i gynnal 
cyfarfodydd cyffredinol preifat neu gyfrinachol, ac i ffafrio sefyll 
yn llonydd yn hytrach na bod yn agored ar lefel y bwrdd. 

Go brin bod pethau gynddrwg ag y byddech yn ei ddychmygu 
Ond dyma ambell beth i’w gadw mewn cof cyn i chi guddio’ch 
bwrdd y tu ôl i fur hunanamddiffynol.

•  Anaml iawn y bydd gan bobl gymaint o gymhelliant neu 
drefniadaeth i allu meddiannu mudiad cymunedol mewn 
cyfarfod cyffredinol.

•  Er mai anaml y bydd hyn yn digwydd, bydd rhai’n llwyddo 
weithiau i drosfeddiannu mudiad. Ond nid yw’n debygol iawn o 
ddigwydd i chi, felly peidiwch â phoeni gormod am y perygl. 

•  Wrth ddadansoddi sut mae trosfeddiannu’n llwyddo, fel rheol, 
fe welwch fod yr ymddiriedolwyr amddiffynnol heb gymryd 
hyd yn oed y camau symlaf i’w gwarchod eu hunain neu eu 
mudiad rhag ymosodiad o’r tu allan. 

•  Mae trosfeddiannu’n beth prin ond hefyd, anaml y bydd yn 
gwbl lwyddiannus. Efallai y llwyddir i sicrhau bod ychydig o 
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newydd-ddyfodiaid yn cael eu hethol i weithio ochr yn ochr â’r 
ymddiriedolwyr presennol. Beth sydd o’i le ar hynny? Rhaid inni 
i gyd gydweithredu â phobl y byddai’n well gennym beidio â 
chydweithio â hwy.

•  A beth sydd o’i le ar ychydig o waed newydd beth bynnag? 
Os oes pobl sy’n barod i drafferthu i gynnal eich mudiad, pwy 
sydd i ddweud na fyddant o reidrwydd yn gwneud hynny’n 
llwyddiannus? Beth am geisio cydweithio â hwy yn hytrach na 
gweithio yn eu herbyn? 

Ymatebion amgen: Prin bod paranoia a meddwl eich bod o dan 
warchae byth a beunydd yn eich arfogi i ddarparu gwasanaethau 
sy’n ymatebol ac sy’n deall yn iawn beth yw anghenion eich 
buddiolwyr neu’ch defnyddwyr. Mae gwell ffyrdd o ddiogelu 
buddiannau eich mudiad na dianc i gragen gysgodol. Dyma 
ambell awgrym a allai helpu os yw’r byd y tu allan yn codi ofn 
arnoch chi:

•  Gwnewch eich gweithdrefnau ethol a phenodi’n rhai trwyadl 
a chadarn. Un ffordd gyffredin a syml o fynd o’i chwmpas hi 
yw mynnu bod newydd-ddyfodiaid sydd am gael eu hethol 
yn ymddiriedolwyr yn cyflwyno enwebiadau wythnos neu 
ddwy cyn y cyfarfod blynyddol. Wedyn, os gwelwch chi fod 
rhywun ar fin meddiannu’ch mudiad, bydd yn ddigon rhwydd 
i chi gynnull eich cefnogwyr eich hun i’w curo mewn pleidlais 
(a thybio bod gennych gefnogaeth i’ch cadw mewn grym). 

Ni ddylech chwarae gêm wleidyddol er ei mwyn ei hun, ond 
weithiau nid oes modd osgoi gwneud hyn.

•  Yn eich dogfen lywodraethu, trefnwch system gylchol ddwy 
neu dair blynedd ar gyfer yr adegau pan fydd ymddiriedolwyr 
yn ymddeol Mae hyn yn golygu ei bod yn anos o lawer o rywun 
feddiannu’r mudiad ac fe all olygu bod aelodaeth y bwrdd yn 
fwy sefydlog. 

•  Bydd rhai mudiadau’n defnyddio trefniadau cymhleth gyda 
gwahanol ‘ddosbarthiadau’ o ymddiriedolwyr sy’n aelodau’n 
cael eu hethol gan wahanol grwpiau o aelodau ac yn eu 
cynrychioli. Fe all hyn leihau’r perygl o newid ar raddfa fawr ar 
lefel y bwrdd. Ond fe all systemau o’r fath fod yn anodd eu rhoi 
ar waith ac achosi mwy o broblemau nag y bwriedid iddynt eu 
datrys.

•  Os oes pobl sy’n beirniadu’ch gwaith yn groch a’u bod am 
ymuno â’r bwrdd, pam na wnewch eu gwahodd i fod yn 
sylwebwyr i ddechrau neu’n aelodau cyfetholedig am gyfnod 
byr, a gweld sut mae pethau’n gweithio. Efallai y bydd ganddynt 
lawer i’w gynnig.

•  Un ffordd o ochel yn eithaf da rhag newid sy’n tarfu a 
rhag colli rheolaeth wrth gwrs yw bod y bwrdd yn penodi 
ymddiriedolwyr anetholedig a bod y drefniadaeth o ran yr 
aelodau’n fach ac yn wan. Ond os dilynwch chi’r llwybr hwn er 
mwyn osgoi her, mae’n debyg bod hynny’n golygu eich bod 
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eisoes wedi colli’r ddadl, a bydd eich gwrthwynebwyr eisoes 
wedi dechrau profi mai chi yw’r dynion drwg.

Swyddogaeth y Comisiwn Elusennau
Peidiwch â disgwyl gormod Y gred gyffredinol yw, os ydych 
chi ar ochr iawn y ddadl mewn anghydfod mewnol ymhlith 
ymddiriedolwyr elusen, y gwnaiff y Comisiwn Elusennol gamu i’r 
adwy ar eich ochr chi. Peidiwch â dibynnu ar hynny. Mae terfyn ar 
yr hyn y gall y Comisiwn ei wneud.

•  Dim ond o dan yr amgylchiadau canlynol y gallant eich helpu’n 
uniongyrchol:

–  os nad oes ymddiriedolwyr sydd wedi’u penodi’n ddilys ar 
gael i ysgwyddo’r cyfrifoldeb am ddatrys y gwrthdaro, a

– bod ymdrechion eraill i ddatrys pethau wedi methu

•  Ar yr amod bod pob parti’n fodlon cydweithredu, efallai 
y gwnaiff y Comisiwn helpu gyda phroses ailsefydlu 
ymddiriedolwyr sydd wedi’u penodi’n briodol (ee, cyfeirio at 
wasanaethau cyfryngu, trefnu i gynnal etholiadau teg, cynghori 
ynglŷn â sut mae gwneud pethau’n iawn yn y dyfodol).

•  Nid eu blaenoriaeth gyntaf fydd ymdrin ag ystyriaethau eraill a 
bydd popeth yn dibynnu ar amgylchiadau unigol.

•  Bydd y Comisiwn Elusennau’n cynnig gwasanaethau 
cynhwysfawr i helpu’r elusennau eu hunain i gymryd y camau 
priodol. 

•  Mae gan y Comisiwn bwerau i gymryd ‘camau rheoleiddio’ 
(ymchwiliadau ffurfiol neu gamau cyfreithiol) ar faterion sy’n 
arbennig o ddifrifol, a bydd yn cyfeirio unrhyw achos lle yr 
amheuir bod trosedd wedi digwydd at asiantaethau rheoli’r 
gyfraith. Ond mae anghydfodau mewnol yn bethau cyffredin, 
ac ychydig ohonynt a gaiff eu trin fel hyn.

Pan na fydd y Comisiwn Elusennau’n ymyrryd Bydd y 
Comisiwn yn cael llu o gwynion gan ymddiriedolwyr a’r cyhoedd 
na fydd yn ymateb yn uniongyrchol iddynt o gwbl, er y gall 
gynnig arweiniad efallai ynglŷn â sut y dylai ymddiriedolwyr 
ymddwyn.

•  os byddwch yn anghytuno â phenderfyniadau’r ymddiriedolwyr 
a’r rheini’n benderfyniadau sydd wedi’u gwneud yn briodol yn 
unol â’r gyfraith a’r ddogfen lywodraethu

•  i ddatrys anghytundebau mewnol ynglŷn â pholisi neu 
strategaeth elusen

•� ynglŷn ag enghreifftiau o wasanaeth gwael gan elusen os nad 
oes perygl cyffredinol i’w gwasanaethau, i’w chleientiaid, neu 
i’w hadnoddau
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•  os nad yw’r hyn y cyfeirir ato’n peri risg ddifrifol i’r elusen, i’w 
hasedau neu i’w buddiolwyr

•  os yw’r mater yn cael ei drafod gan gorff statudol neu 
oruchwyliol arall, neu os yw’r corff hwnnw’n gyfrifol amdano - 
ee, ceisiadau cynllunio a rheoli datblygiadau

•  ynglŷn â materion sy’n ymwneud â chyflogaeth neu hawliadau 
bod rhywun wedi’i ddiswyddo’n annheg

• os oes anghytuno ynglŷn â thelerau cyflawni contract

•  lle bydd camau cyfreithiol yn cael eu cymryd gan rywun arall yn 
erbyn elusen, gan gynnwys camau i gasglu dyledion

Rhestr wirio
  A yw’r ymddiriedolwyr yn sylweddoli mai eu prif 

ddyletswydd yw gwarchod asedau a gwaith y mudiad, 
ac mai dyma’r egwyddor a ddylai dywys unrhyw broses 
datrys anghydfod? 

  A yw’r ymddiriedolwyr yn gwybod at bwy i fynd am 
help os bydd anghydfod mewnol yn codi?

  A ydych yn deall swyddogaeth gyfyngedig y Comisiwn 
elusennau pan fydd anghydfod yn codi mewn elusen?

  A oes angen i chi ddiweddaru’r ddogfen lywodraethu 
(y memorandwm cymdeithasu neu’r cyfansoddiad) 
neu’ch rheolau sefydlog er mwyn gwneud eich 
trefniadau a’ch rheolau mewnol yn eglurach i 
ymddiriedolwyr ac aelodau eraill?

  A oes gennych bolisïau a gweithdrefnau digonol i 
ymdrin â materion a allai achosi anghydfod?

  A ydych yn dilyn yr arferion gorau ym mhob agwedd ar 
eich trefniadau cyflogi? A fyddent yn gallu gwrthsefyll 
craffu arnynt mewn tribiwnlys?



190

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Rhagor o wybodaeth
• Y Comisiwn Elusennau: Cwynion am Elusennau, CC47

•  Y Comisiwn Elusennau, Where we can help resolve internal 
conflicts 

•��Charity Commission, Elusennau a rheoli risg, Canllaw i 
ymddiriedolwyr, CC26

 

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc47.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/our_regulatory_activity/compliance_work/resolve_internal_conflicts_index.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/our_regulatory_activity/compliance_work/resolve_internal_conflicts_index.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc26.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc26.aspx
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Rhan 4: Rheoli arian
4.1 Ymddiriedolwyr a chyllid

Nid yw sicrhau bod pob ymddiriedolwr yn cyrraedd 
yr un safon yn fater mor syml â darparu cwrs carlam 
mewn arferion cyfrifyddu. Ceir tystiolaeth bod nifer 
o bobl yn cael eu digalonni cymaint gan ffigurau 
fel eu bod yn annhebygol o fod eisiau cymryd 
rhan lawn yn y gwaith o graffu ar gyllid neu o allu 
gwneud hynny. Felly sut y gall ymddiriedolwyr 
honni eu bod yn cyflawni eu rhwymedigaethau 
cyfreithiol? 

Nid oes llawer o bwynt awgrymu y dylai elusennau ond 
recriwtio pobl sy’n gallu dysgu meistroli mantolenni, cyllidebau, 
datganiadau llif arian a chyfrifon incwm a gwariant. Byddai bydd 
rhai elusennau - y rhai sydd eisoes yn cael anawsterau i ddenu 
ymddiriedolwyr - yn dod i ben ar unwaith. 

Y ffordd ymarferol a gonest arall o fynd ati yw cyfaddef bod 
problem a dweud bod yn rhaid i’r ymddiriedolwyr hynny sy’n 
deall cyllid ysgwyddo baich ychwanegol ar ran y rhai na fydd byth 
yn gallu gwneud hynny. Nid oes modd derbyn safonau is o ran 
monitro ariannol, ac mae’n rhaid parhau â hyfforddiant ac addysg. 
Ond bydd y rhai sy’n deall y pwnc yn gorfod gweithio’n llawer 
caletach i wneud iawn am y rhai di-glem.

Cyfrifoldebau ariannol cyffredinol 
ymddiriedolwyr
Mae’r rheoliadau ar gyfer elusennau yn Adrannau 4.2 a 7.7 yn 
trafod gofynion penodol elusennau a mudiadau gwirfoddol o ran 
cyflwyno eu cyfrifon blynyddol. Bydd y rhain yn amrywio yn ôl y 
math o fudiad a lefel yr incwm.

Rheoliadau ar gyfer cyrff nad ydynt yn elusennau 

• Cymdeithasau anghorfforedig 

– nid oes ganddynt rwymedigaeth gyfreithiol awtomatig i 
gynhyrchu cyfrifon blynyddol, er y caiff hyn ei ystyried yn 
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hanfodol i bron bob mudiad gwirfoddol cyfrifol, ac yn ymarferol 
maent yn annhebygol o gael cyllid parhaus os na fyddant yn 
gwneud hynny 

–  rhaid iddynt ddilyn y rheolau ar adroddiadau ariannol yn eu 
cyfansoddiad

•  Rhaid i gwmnïau cofrestredig gydymffurfio â’r Ddeddf 
Cwmnïau 2006 sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt wneud 
datganiad blynyddol a chyflwyno cyfrifon i D?’r Cwmnïau yn 
flynyddol; ceir dirwyon llym am fethu â gwneud hynny.

Cyfrifoldebau Prif gyfrifoldebau ariannol ymddiriedolwyr yw:

• cymeradwyo a monitro cyllidebau

• sicrhau y rheolir incwm a gwariant yn briodol

• polisi a gweithgareddau codi arian

• goruchwylio unrhyw weithgareddau masnachu

• sicrhau y caiff materion treth y mudiad eu rheoli’n effeithiol

•  gwneud yn siŵr bod unrhyw fuddsoddiad yn sicrhau’r 
adenillion gorau posibl heb roi’r cyfalaf mewn perygl

•  sicrhau y caiff unrhyw fuddsoddiadau eu buddsoddi yn unol â 
phwerau’r mudiad fel y nodir yn ei ddogfen lywodraethu

•  sicrhau y caiff yr asedau a’r incwm ond eu defnyddio er mwyn 
cyflawni amcanion y mudiad

•  sicrhau y cymerir camau rhesymol i atal a chanfod twyll ac 
anghysonderau eraill

Gall ymddiriedolwyr elusennau fod yn atebol yn bersonol am 
gamddefnyddio cyllid eu mudiad gwirfoddol (gweler Adran 7.6) 
felly dylent sicrhau eu bod yn deall eu cyfrifoldebau ariannol eang.

Sgiliau
Y sgiliau ariannol sydd eu hangen ar ymddiriedolwyr 
Dylai pob ymddiriedolwr feddu ar sgiliau rheoli arian sylfaenol 
neu fod yn barod i ddatblygu’r sgiliau hynny. Yn benodol, dylai 
ymddiriedolwyr wybod sut i:

• ddarllen cyllidebau a chyfrifon

•  gwybod a yw’r cyfrifon blynyddol yn crynhoi gweithgareddau a 
sefyllfa eu mudiad yn gywir 

•  dehongli adroddiadau ariannol sylfaenol a chynghori ar y camau 
i’w cymryd mewn ymateb iddynt

•  rhoi cyfarwyddyd i gynghorwyr proffesiynol sy’n gyfrifol am 
eiddo a chronfeydd ariannol wrth gefn

• helpu gyda gweithgareddau codi arian a’u monitro

Datblygu sgiliau ariannol Mae llawer o ymddiriedolwyr 
nad oes ganddynt unrhyw brofiad blaenorol o ymdrin â chyllid 
mudiad. Mae’n bwysig eu bod yn cael cymorth i ddysgu’r 
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hanfodion o ran deall cyfrifon eu mudiad. Gall hon fod yn swydd 
eithriadol o heriol i rai grwpiau gwirfoddol bach, yn enwedig y 
rhai sy’n cael anawsterau i recriwtio ymddiriedolwyr. Ond nid oes 
ffordd well na sicrhau bod newydd-ddyfodiaid i’r maes monitro 
ariannol yn cael y cymorth angenrheidiol. 

Gall hyn gynnwys:

•  cymorth gan y Trysorydd (os oes gennych un) neu’r prif 
swyddog gweithredol neu’r swyddog cyllid

•  sesiynau hyfforddiant mewnol gan ddefnyddio cyfrifon fel 
enghraifft ymarferol, a mynychu cyrsiau hyfforddiant a gynhelir 
gan fudiadau megis cynghorau gwirfoddol sirol

•  gofyn i wybodaeth ariannol gael ei chyflwyno ar ffurf y gall 
ymddiriedolwyr ei deall, megis tablau, siartiau neu graffiau

•  ei gwneud yn ofynnol i wybodaeth gynnwys eglurhad 
ysgrifenedig o’r data ariannol

•  darparu geirfa i ymddiriedolwyr newydd gyda’r termau a 
ddefnyddir yn eu cyfrifon

•  archwilio’r canllawiau i ddeall mantolen ac adroddiadau ariannol 
y mudiad gwirfoddol yn Adrannau 4.9-4.11

Os yw cyllid yn eich digalonni Os ydych yn un o’r aelodau 
bwrdd hynny sy’n gwybod na fyddwch byth yn gyfforddus â 
ffigurau, dylech ddyfalbarhau â’r hyfforddiant, ond dylech hefyd 
gyfaddef yn agored i’ch cydweithwyr bod gennych broblem. 
Nid oes angen teimlo cywilydd – ac mae’n bosibl y byddwch yn 
gweld bod hanner y bwrdd yn cyfaddef nad oes ganddynt yr un 
broblem. 

Byddwch hefyd yn gwneud ffafr â’r bwrdd drwy sicrhau bod neb 
yn cael y syniad anghywir y byddai gwaith craffu ariannol eich 
mudiad yn gwbl ddiogel yn eich dwylo chi’n unig. Yn lle hynny, 
gofynnwch i rywun egluro nodweddion sylfaenol cyfrifyddu yn 
syml i chi fel na fyddwch yn y tywyllwch yn llwyr.

Dirprwyo ac atebolrwydd
Dirprwyo a chyfrifoldebau Mae elusennau yn aml yn dirprwyo 
cyfrifoldeb dros fonitro eu materion ariannol i’r Trysorydd neu 
bwyllgor cyllid bychan. Dyma ddull rhesymol o ddelio ag:

• archwiliadau manwl o incwm a gwariant misol

• y gwaith llafurus o lunio cynigion ar gyfer y gyllideb flynyddol

•  monitro materion ymarferol megis staff yn defnyddio’r 
gweithdrefnau’n briodol a threfniadau diogelwch
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Ond ni all gael gwared yn llwyr ar y cyfrifoldeb cyffredinol ar 
ymddiriedolwyr dros sicrhau bod:

•  materion ariannol y mudiad yn cael eu rheoli’n briodol a’u 
diogelu rhag drwgweithredu

•  staff a’r rhai â chyfrifoldeb uniongyrchol dros ymdrin â’r 
cyllid (gan gynnwys unrhyw bwyllgor cyllid) yn cael eu 
goruchwylio’n gywir ac yn cyflawni eu dyletswyddau yn 
ddigonol, yn onest ac yn effeithiol

Hyd a lled atebolrwydd yr ymddiriedolwyr Gellir defnyddio 
dau set o feini prawf i farnu perfformiad ymddiriedolwyr 
elusennau cofrestredig o ran cyflawni eu cyfrifoldebau 
ariannol (ac mae’r rhain yn safonau cadarn y dylai cyrff nad 
ydynt yn elusennau geisio eu cyflawni, er y bydd atebolrwydd 
ymddiriedolwyr yn wahanol yn dibynnu p’un a oes ganddynt 
ddiogelwch atebolrwydd cyfyngedig fel cyfarwyddwyr cwmni):

•  ‘gofal a diwydrwydd priodol’ - ni fydd ymddiriedolwr, er 
enghraifft, yn atebol yn bersonol am ddrwgweithredu gan 
unrhyw aelod o staff neu gynghorydd proffesiynol os yw 
bwrdd yr ymddiriedolwyr wedi rhoi sylw priodol i benodiad, 
dyletswyddau a goruchwyliaeth y cyflogai neu’r cynghorydd 
hwnnw

•  ‘doethineb dynion a gwragedd busnes cyffredin o ran rheoli 
eu materion ariannol eu hunain’ – mae hyn yn gofyn i’r 
ymddiriedolwyr fodloni eu hunain bod materion ariannol 
eu mudiad yn cael eu trin yn briodol yn yr un ffordd ag y 
byddent yn rheoli eu materion ariannol eu hunain neu faterion 
ariannol rhywun arall y maent yn gyfrifol amdanynt; mae’n 
bwysig nodi na chaiff anwybodaeth o’r hyn sy’n digwydd, neu 
ddiffyg anonestrwydd ar ran yr ymddiriedolwr, ei dderbyn fel 
ymddygiad doeth, a’ch cyfrifoldeb chi fel ymddiriedolwr yw 
bod yn wybodus o’r hyn sy’n digwydd
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Rhestr wirio
  A oes angen cymorth ar unrhyw aelod o’ch bwrdd i ddeall 

materion ariannol y mudiad?

  A oes angen i’ch bwrdd drefnu unrhyw hyfforddiant i 
wella sgiliau ariannol yr ymddiriedolwyr?

  Edrychwch ar eich dogfen lywodraethu. A yw’n rhoi 
pwerau i chi ddirprwyo materion ariannol?

  A ydych yn gwybod ar ba delerau y dirprwyodd bwrdd yr 
ymddiriedolwyr gyfrifoldeb ariannol i unigolion neu is-
bwyllgorau?

  A ydych yn fodlon bod eich cyfrifydd neu gynghorwyr 
eraill yn cael eu goruchwylio’n briodol ac yn atebol i’r 
bwrdd?

  A ydych wedi sicrhau eich bod yn gwybod pwy sy’n 
gyfrifol am bob agwedd ar waith rheoli ariannol eich 
mudiad?

  A ydych wedi sicrhau bod y gofynion o ran cyflwyno 
adroddiadau wedi’u cytuno a’u bod yn cael eu dilyn?

Rhagor o wybodaeth
Gweler y rhestr yn Adran 4.2
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4.2 Rheoliadau cyfrifyddu a 
chyflwyno adroddiadau

Mae’r rheoliadau cyfrifyddu amrywiol ar gyfer 
elusennau yn gymharol gymhleth. Maent wedi’u 
gosod a’u diwygio gan ddeddfwriaeth a rheoliadau 
amrywiol, gan gynnwys Deddf Elusennau 2006 
a Deddf Cwmnïau 2006 (sydd gyda’i gilydd yn 
berthnasol i bob cwmni gan gynnwys cwmnïau 
elusennol) a Datganiad o’r Arfer a Argymhellir 
(SORP) ar Gyfrifyddu gan Elusennau fel rhan o’r 
broses o wella atebolrwydd cyhoeddus. 

Yn yr adran hon amlinellir gwahanol ofynion cyflwyno 
adroddiadau ar gyfer mudiadau o wahanol fath ac o wahanol 
faint. Er mwyn cyflawnder, mae’n dwyn ynghyd bob adroddiad 
y mae’n rhaid i elusennau a chwmnïau eu llunio’n gyfreithiol 
- cyfrifon blynyddol, yr adroddiad blynyddol a’r Datganiad 
Blynyddol. Efallai y bydd angen i ymddiriedolwyr elusennau a 
chwmnïau cyfyngedig edrych ar y gofynion llawn a ddarperir 
gan y Comisiwn Elusennau a/neu Dŷ’r Cwmnïau. (Gweler Adran 

7.7 am ganllawiau mwy cyffredinol ar baratoi eich adroddiad 
blynyddol.)

Gofynion cyfrifyddu sylfaenol 
Pob elusen Yn gyffredinol, mae’r ddeddfwriaeth yn ei gwneud 
yn ofynnol i ymddiriedolwyr elusen:

•  gadw cofnodion cyfrifyddu cywir o holl drafodion eu mudiad. 
Dylai’r rhain gynnwys cofnodion o unrhyw arian a dderbyniwyd 
ac a wariwyd a chofnodion o bob ased a rhwymedigaeth

• paratoi cyfrifon blynyddol

• sicrhau bod cyfrifon blynyddol ar gael i’r cyhoedd ar gais

•  sicrhau, ar unrhyw adeg, bod y cyfrifon yn datgelu sefyllfa 
ariannol yr elusen mor gywir â phosibl

Mae’r rhain yn ofynion sylfaenol y dylai pob mudiad gwirfoddol 
eu dilyn, boed yn elusennau neu beidio.

Pob cwmni Rhaid i elusennau gyflwyno cyfrifon yn unol â 
chyfraith cwmnïau. Mae cyfraith cwmnïau ei gwneud yn ofynnol i 
ymddiriedolwyr cwmnïau elusennol:

• gadw cofnodion cyfrifyddu sy’n dangos yr holl drafodion

•  paratoi cyfrif incwm a gwariant a mantolen sy’n rhoi golwg 
‘cywir a theg’ o ganlyniadau eu helusen ar gyfer y flwyddyn a’i 
materion ariannol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol
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•  darparu manylion am yr eitemau yn y cyfrifon ar ffurf Nodiadau 
i’r Cyfrifon

• dewis polisïau cyfrifyddu addas a’u cymhwyso’n gyson

• gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon sy’n rhesymol a doeth

• nodi pan fydd archwiliad llawn wedi’i gynnal

•  gwneud darpariaeth arbennig yn y cyfrifon ar gyfer cwmnïau y 
disgwylir iddynt fynd i’r wal yn y dyfodol agos

Fformatau eraill ar gyfer cyfrifon blynyddol. Mae’r 
rheoliadau hyn yn cyfeirio at ddau ddull gwahanol o lunio cyfrifon 
blynyddol – ‘derbyniadau a thaliadau’ a ‘chroniadau’. Nid oes 
angen i ymddiriedolwyr wybod sut i baratoi cyfrifon fel arfer, ond 
gallai fod o ddefnydd iddynt allu gwahaniaethu rhwng y ddwy 
system.

•  Derbyniadau a thaliadau. Dyma’r dull mwyaf syml. Mae’n 
cynnwys cyfrif sy’n crynhoi’r holl arian a dderbyniwyd ac a 
wariwyd gan yr elusen yn y flwyddyn dan sylw, a datganiad yn 
rhoi manylion am ei hasedau a’i rhwymedigaethau ar ddiwedd 
y flwyddyn. Ni all cwmni elusennol baratoi ei gyfrifon ar y sail 
hon o dan gyfraith cwmnïau. 

•  Croniadau. Rhaid i bob elusen nad yw’n gwmni sydd ag 
incwm gros o dros £250,000 yn ystod y flwyddyn, a phob 
cwmni elusennol, baratoi eu cyfrifon ar sail croniadau yn unol 
â’r SORP. Maent yn cynnwys 

–  mantolen sy’n dangos sefyllfa ariannol yr elusen ar ddiwedd y 
flwyddyn

–  datganiad o weithgareddau ariannol (SoFA) yn dangos pob 
adnodd sy’n dod i mewn, ac adnoddau a ddefnyddiwyd yn 
ystod y flwyddyn (ac ar gyfer elusennau cwmni yn unig, cyfrif 
incwm a gwariant)

– nodiadau esboniadol 

– datganiad sy’n dangos, o ran cyfrifyddu, ‘golwg gwir a theg’

Cyflwyno cyfrifon blynyddol elusennau
Mae’n rhaid i bob elusen, gan gynnwys elusennau heb eu 
cofrestru

•  cadw cofnodion cyfrifyddu a’u cadw am chwe mlynedd (tair 
blynedd ar gyfer cwmnïau) – hy, llyfrau arian parod, anfonebau, 
derbynebau

• cadw cofnodion Cymorth Rhodd am chwe mlynedd

•  sicrhau bod cyfrifon ar gael i’r cyhoedd ar gais, a gall godi tâl 
bychan i dalu’r costau 

Elusennau nad ydynt yn gwmnïau

• elusennau cofrestredig, incwm gros o lai na £25,000 
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–  rhaid iddynt baratoi cyfrifon ar sail derbyniadau a thaliadau 
neu’r croniadau (Rheoliadau 2008 a’r SORP)

–  nid oes angen archwiliad annibynnol, oni bai bod y ddogfen 
lywodraethu yn gofyn am hynny

–  nid oes angen anfon cyfrifon i’r Comisiwn Elusennau oni bai ei 
fod yn gofyn amdanynt 

• incwm gros rhwng £25,000 a £250,000

–  caiff cyfrifon eu paratoi ar sail derbyniadau a thaliadau neu’r 
croniadau (Rheoliadau 2008 a’r SORP) 

– mae angen archwiliad annibynnol

– rhaid anfon y cyfrifon i’r Comisiwn Elusennau

•  incwm gros rhwng £250,000 a £500,000, a chyfanswm asedau 
o ddim mwy na £3.26m 

– rhaid paratoi cyfrifon ar sail croniadau 

–  rhaid cael archwiliad annibynnol gan gorff penodol, neu 
archwiliad cyffredinol

•  incwm gros o dros £500,000 (neu incwm gros o dros £250,000 
a chyfanswm asedau o dros £3.26m)

– rhaid paratoi cyfrifon ar sail croniadau 

– mae angen archwiliad statudol gan archwilydd cofrestredig

•  elusennau ag is-gwmnïau elusennol neu nad ydynt yn elusennol 
neu is-gwmnïau a chanddynt incwm cyfun o dros £500,000 

– caiff cyfrifon eu paratoi ar sail croniadau 

– mae angen archwiliad statudol gan archwilydd cofrestredig.

Adroddiadau blynyddol gan elusennau
Mathau o Adroddiad Blynyddol sydd eu hangen

•  rhaid i bob elusen gofrestredig, gan gynnwys cwmnïau 
elusennol (ond nid elusennau ‘esempt’ nac ‘wedi’u heithrio)

–  lunio Adroddiad Blynyddol yn unol â’r fformat a nodir gan y 
Comisiwn Elusennau, a rhaid sicrhau ei fod ar gael i’r cyhoedd 
ar gais  

–  rhaid i gwmnïau lunio adroddiad cyfarwyddwyr ar gyfer 
Tŷ’r Cwmnïau a’i ehangu i gynnwys yr holl wybodaeth sy’n 
angenrheidiol ar gyfer yr Adroddiad Blynyddol

• pob elusen, incwm sy’n llai na £10,000

– Gellir ‘symleiddio’r’ adroddiad

– dim angen anfon Adroddiad i’r Comisiwn

• elusennau ag incwm gros rhwng £10,000 a £25,000 

– Gellir ‘symleiddio’r’ adroddiad 
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–  dim angen anfon Adroddiad i’r Comisiwn, ond gall wneud 
cais am un

•  incwm gros rhwng £25,000 a £250,000 – rhaid anfon 
adroddiad i’r Comisiwn; gellir ei ‘symleiddio’

•  incwm gros rhwng £250,000 a £500,000 a chyfanswm 
asedau heb fod yn fwy na £3.26m – rhaid anfon adroddiad i’r 
Comisiwn; gellir ei ‘symleiddio’

• i ncwm gros o dros £500,000 (neu incwm gros o dros £250,000 
a chyfanswm asedau o dros £3.26m) 

•  elusennau ag is-gwmnïau elusennol neu rai nad ydynt yn 
elusennol sydd ag incwm cyfun o dros £500,000 – angen 
Adroddiad Blynyddol gyda datgeliadau ychwanegol ar 
weithgareddau’r is-gwmnïau fel sy’n ofynnol gan yr SORP 

Gofynion y Ffurflen flynyddol i bob elusen, gan gynnwys 
cwmnïau elusennol:

•  elusennau anghofrestredig – dim gofyniad i gyflwyno ffurflen 
flynyddol 

•  elusennau cofrestredig, incwm o lai na £10,000 – rhaid cwblhau 
ffurflen ‘diweddariad blynyddol’ gyda manylion ymddiriedolwyr

•  incwm rhwng £10,000 a £1,000,000 – rhaid cwblhau Ffurflen 
flynyddol 

•  incwm dros £1,000,000 – rhaid dychwelyd Ffurflen Flynyddol 
gyda Ffurflen Gwybodaeth Gryno

•  elusennau ag is-gwmnïau elusennol neu nad ydynt yn elusennol 
sydd ag incwm cyfun o dros £500,000 – caiff Ffurflen Flynyddol 
a Ffurflen Gwybodaeth Gryno eu cwblhau ar sail grŵp gan y 
rhiant elusen.

Adroddiadau blynyddol gan gwmnïau 
elusennol
Ffurflenni blynyddol cwmnïau elusennol’ Yn ogystal ag 
unrhyw adroddiadau i’r Comisiwn Elusennau, rhaid i bob cwmni 
anfon y canlynol at y Cofrestrydd Cwmnïau yn Nh?’r Cwmnïau o 
fewn 10 mis i ddiwedd y flwyddyn ariannol. 

•  cyfrifon yn y fformat a ragnodwyd o fewn 10 mis i ddiwedd y 
flwyddyn ariannol

• adroddiad ymddiriedolwyr (cyfarwyddwyr)

• adroddiad archwilydd lle y bo’n briodol

•  Ffurflen Flynyddol wedi’i chwblhau (gyda rhestr o 
gyfarwyddwyr presennol a ffi gofrestru)

Anogir pobl i gyflwyno’u cyfrifon ar-lein, a cheir gostyngiad 
am gwblhau’r Ffurflen flynyddol ar-lein. Ceir cosbau llym am 
gyflwyno ffurflenni’n hwyr.
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Datganiadau’r Comisiwn Elusennau: Hysbysir person cyswllt 
yr elusen yn flynyddol am ofynion cyflwyno’r ffurflen flynyddol a’r 
cyfrifon, ac mae’n bwysig bod y manylion cyswllt yn gyfredol. Ar 
adeg ysgrifennu’r canllawiau hyn, y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno 
cyfrifon elusen (lle mae’r rhain yn ofynnol) yw 10 mis o ddiwedd 
y flwyddyn ariannol. Bydd cofnod parhaol o unrhyw gyfrifon a 
gyflwynir yn hwyr yn ymddangos fel rhan o fanylion cyhoeddus 
yr elusen. Ond nid oes unrhyw system o ddirwyon a ffioedd am 
ffurflen flynyddol .

Rhestr wirio
  A oes angen i’ch bwrdd adolygu p’un a yw’ch mudiad yn 

cadw cofnodion cyfrifon ar ffurf a fydd yn bodloni eich 
gofynion cyfreithiol?

  A oes unrhyw ofynion cyfrifyddu arbennig a ddiffinnir 
gan eich dogfen lywodraethu a allai ddisodli’r trefniadau 
cyffredinol ar gyfer elusennau?

  A ydych yn siŵr bod y cyfrifon mwyaf diweddar a 
archwiliwyd ac adroddiad yr ymddiriedolwyr wedi’u 
hawdurdodi’n briodol gan y bwrdd cyfan a bod gan eich 
mudiad weithdrefn ar gyfer awdurdodi datganiadau yn 
y dyfodol?

  A oes angen i’ch bwrdd adolygu ei weithdrefnau ar 
gyfer sicrhau bod ffurflen flynyddol , adroddiad yr 
ymddiriedolwyr a chyfrifon yn cael eu cyflwyno’n gywir 
ac ar amser?

  A oes angen i chi benodi archwilydd annibynnol o dan y 
rheoliadau i elusennau?

  Os oes gennych archwilydd annibynnol yn barod, a 
ydych yn siŵr eich bod wedi cymryd gofal wrth ei 
ddewis?
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Rhagor o wybodaeth
Tŷ’r Cwmnïau: www.tyrcwmniau.gov.uk 

Canllaw’r Comisiwn Elusennau, www.charitycommission.gov.uk 

• Cyfrifon ac Adroddiadau Elusennau: Yr hanfodion, 2009, CC15b; 

• Pecyn Cyfrifon Croniadau, CC17 a CC39;

•  Archwiliad Annibynnol o Gyfrifon Elusennau: Canllaw 
Ymddiriedolwyr, CC31

•  Accounting and Reporting by Charities: Statement of Recommended 
Practice (SORP 2005) 

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/index.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc15b.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc17.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc31.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc31.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/Library/guidance/sorp05textcolour.pdf
http://www.charity-commission.gov.uk/Library/guidance/sorp05textcolour.pdf
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4.3 Rheoli buddsoddiadau

Mae gan nifer o elusennau cofrestredig gyfalaf dros 
ben ar adneuon yn y banc ac yn fwy na pharod i roi 
benthyciadau di-log i grwpiau eraill neu brosiectau 
newydd y maent yn gysylltiedig â hwy. Pan fyddant 
yn symiau bach gallent hyd yn oed anghofio bod 
angen eu had-dalu. Gallai eraill benderfynu roi 
eu harian mewn cyfrifon moesegol sy’n cynnig 
cyfraddau llog isel, neu hyd yn oed geisio gwneud 
mwy o’u potensial incwm gyda buddsoddiadau 
mwy anturus ac, o bosibl, mwy peryglus. Ond mae 
gan elusennau rwymedigaeth i wneud y gorau o 
incwm o’u cronfeydd. Ym mhob un o’r achosion 
hyn, gallent fod yn torri’r gyfraith – a gallai 
ymddiriedolwyr unigol fod yn bersonol atebol am 
unrhyw arian a gollir.

Cyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr
Mae’n rhaid i ymddiriedolwyr elusennau weithredu gyda’r un faint 
o ofal ag y byddai pobl fusnes ddoeth yn ymarfer ‘wrth fuddsoddi 
ar ran pobl y mae ganddynt gyfrifoldeb moesol drostynt’(a dylai 
ymddiriedolwyr unrhyw fudiadau gwirfoddol wneud hynny).

Wrth fuddsoddi cronfeydd, mae gan ymddiriedolwyr 
elusennau cofrestredig gyfrifoldebau cyfreithiol o dan Ddeddf 
Ymddiriedolwyr 2000:

•  i gael cyngor ysgrifenedig diduedd gan berson â digon o 
brofiad - gallai fod yn gyfrifydd, rheolwr banc, stocbrocer, 
aelod o staff y mudiad neu un o’r ymddiriedolwyr (gallai 
ymddiriedolwyr sy’n rhoi cyngor buddsoddi esgeulus fod yn 
atebol yn broffesiynol)

•  gwneud y gorau o adenillion ariannol buddsoddiadau mudiad 
gan leihau pa mor agored yw’r mudiad i risg (sy’n golygu nad 
yw benthyciadau di-log i fudiadau cysylltiedig yn dderbyniol)

•  ystyried dyfodol hirdymor y mudiad drwy ddiogelu ei gyfalaf 
rhag effaith chwyddiant

• gweithredu er budd y cwmni, nid er eu budd hwy eu hunain
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Yn ymarferol mae hyn yn golygu: 

•  osgoi buddsoddiadau hapfasnachol, hy, y rhai â risg uchel o 
wneud colled

•  sicrhau bod cronfeydd eich elusen yn amrywiol, hy, dylai 
cronfeydd a fuddsoddir gael eu rhannu ar draws nifer o 
fuddsoddiadau gwahanol i leihau’r risg i’r elusen os bydd un 
buddsoddiad yn colli’n drwm

Pwerau ymddiriedolwyr
Dylai dogfen lywodraethu’r mudiad gwirfoddol ddiffinio’r pwerau 
sydd gennych i fuddsoddi.

Cwmnïau elusennol Mae ymddiriedolwyr cwmnïau elusennol 
wedi’u rhwymo gan eu ‘dyletswydd ymddiriedolaeth’ gyffredinol 
i sicrhau bod buddsoddiadau’n briodol. Er nad ydynt wedi’u 
diogelu gan y Ddeddf Ymddiriedolwyr, dylai cwmnïau elusennol 
ddilyn nifer o’r rhagofalon sy’n ofynnol gan y Ddeddf sy’n cyfateb 
i arfer da. 

Diogelir elusennau anghorfforedig gan y Ddeddf 
Ymddiriedolwyr sy’n rhoi pwerau llawer ehangach iddynt 
fuddsoddi fel pe baent yn gyrff corfforedig. 

Ymddiriedolwyr:

•  rhaid iddynt gyflawni ‘dyletswydd gofal’ priodol wrth 
fuddsoddi a chymryd cyngor cywir

•  rhaid iddynt ystyried pa mor addasu yw’r buddsoddiadau i’r 
elusen

• rhaid iddynt sicrhau bod eu buddsoddiadau’n amrywiol

•  gallant ddirprwyo swyddogaethau buddsoddi i asiantau (a allai 
fod yn ymddiriedolwyr neu’n bobl o’r tu allan) ar rai amodau

•  gallant benodi ymddiriedolwyr fel ‘enwebeion’ i arwyddo 
dogfennau a dal eiddo yn eu henw, a ‘cheidwaid’ sy’n 
ymrwymo i gadw asedau a dogfennau buddsoddi yn ddiogel

•  rhaid iddynt lunio datganiad polisi ar gyfer buddsoddi 
cronfeydd elusennol pan fyddant yn penodi rheolwr buddsoddi 
allanol i weithredu fel eu hasiant

•  rhaid iddynt adolygu gwaith asiantau, enwebeion a cheidwaid, 
gan gynnwys p’un a yw’r datganiad polisi yn cael ei lunio a 
ph’un a yw’r bobl a benodir yn addas i barhau i wneud eu 
swydd

•  mae ganddynt bŵer i gaffael tir at unrhyw ddiben a ganiateir 
gan y ddogfen lywodraethu
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Dylai’r polisi buddsoddi ysgrifenedig:

•��gwmpasu anghenion byrdymor, tymor canolig a hirdymor eich 
mudiad gan ystyried gofynion cyfalaf ac incwm

•�diffinio cwmpas y buddsoddiadau sydd ar gael i’r mudiad

•� diffinio pwy sydd â’r awdurdod i wneud penderfyniadau 
buddsoddi ar eich rhan

•� cael ei gyfleu’n glir i unrhyw reolwyr buddsoddi a gyflogir gan 
eich mudiad

•� cael ei gytuno gan fwrdd yr ymddiriedolwyr a’i adolygu’n 
flynyddol

Dirprwyo i reolwyr buddsoddi Pan fydd buddsoddiadau 
elusen yn cyrraedd maint lle y byddai’n fuddiol cael barn 
arbenigol, mae’n gwneud synnwyr dirprwyo penderfyniadau i 
reolwr buddsoddi. Gallai methu â chydymffurfio â’r Ddeddf olygu 
bod ymddiriedolwyr yn atebol am weithredoedd neu ddiffygion y 
rheolwr buddsoddi. Gellir cael gwybodaeth am sut i ddirprwyo i 
reolwyr buddsoddi gan y Comisiwn Elusennau.

Buddsoddiadau moesegol Nid yw cyfrifoldeb ymddiriedolwyr 
i gael y budd ariannol gorau i elusen o’u buddsoddiadau yn 
newid yn sylweddol os byddant yn dewis dilyn polisïau buddsoddi 
moesegol: 

•  ni ddylai ymddiriedolwyr fuddsoddi mewn cwmnïau sy’n hollol 
groes i ddiben yr elusen – ee, ni ddylai elusen hyrwyddo iechyd 
fuddsoddi mewn cwmni tybaco 

•  ni ddylai ymddiriedolwyr ganiatáu i bortffolio buddsoddi 
moesegol wrthbwyso eu rhwymedigaeth i sicrhau amrywiaeth 
o ran eu buddsoddiadau 

•  rhaid i bolisi buddsoddi moesegol fod yn seiliedig ar waith yr 
elusen, nid ar foeseg bersonol yr ymddiriedolwyr

Buddsoddiadau wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer 
elusennau Mae CCLA Investment Management yn cynnig 
cronfeydd buddsoddi a sefydlwyd gyda chymeradwyaeth y 
Comisiwn Elusennau. Yr enw gwreiddiol oedd ‘Cronfa Fuddsoddi 
Swyddogol i Elusennau’ (Charities Official Investment Fund. Mae’r 
rhain yn cronni cronfeydd elusennau ac yn sicrhau amrywiaeth 
mewn buddsoddiadau dan reolaeth rheolwyr buddsoddi 
arbenigol. Mae’r gwasanaethau yn cynnwys cronfa adneuon sy’n 
cynnig cyfraddau llog sydd bob amser yn uwch na chyfraddau 
safonol y stryd fawr a chronfa buddsoddiad moesegol. Gwefan: 
www.ccla.co.uk
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Rhestr wirio 
  A oes gan eich mudiad bolisi buddsoddi ysgrifenedig 

ac a oes gennych gopi ohono? A gaiff ei ddiweddaru’n 
rheolaidd?

 A oes angen i’ch bwrdd wirio ei ddogfen lywodraethu?

  A ydych yn gwneud y gorau o’r cronfeydd rydych yn eu 
buddsoddi?

  A oes angen i’ch bwrdd wirio’r telerau a roddwyd i 
gynghorwyr neu reolwyr buddsoddi o ran briffio a 
goruchwylio?

  A oes gennych gofnodion diweddar o asedau a 
chronfeydd cyfyngedig eich elusen?

Rhagor o wybodaeth
•  Y Comisiwn Elusennau, Elusennau a Materion Buddsoddi:  

Canllaw i ymddiriedolwyr, CC14; 

• Y Comisiwn Elusennau, Acquiring Land, CC33; 

•  Y Comisiwn Elusennau, Gwerthiannau, prydlesi, trosglwyddiadau 
neu forgeisiau: Yr hyn y mae angen i ymddiriedolwyr wybod am 
waredu tir elusennau, CC28.

http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc14.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc14.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc33.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc28.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc28.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc28.aspx
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4.4 Yswiriant

Gall yswiriant fod yn fusnes cymhleth a gall 
mudiadau gwirfoddol fod ar eu colled yn hawdd os 
byddant yn methu â threfnu yswiriant cynhwysfawr 
neu os na fyddant yn darllen y print mân. Mae 
yswiriant yn ddi-werth os nad ydych wedi cyflawni 
amodau’r cwmni yswiriant. Yn y rhan fwyaf o 
achosion, bydd yn ddoethach i chi fuddsoddi eich 
arian a’ch ymdrech i sicrhau eich bod wedi’ch 
diogelu rhag y prif beryglon (eiddo, atebolrwydd 
cyflogwyr ac atebolrwydd cyhoeddus) cyn dechrau 
edrych ar yswiriant atebolrwydd ymddiriedolwyr. 
Gall chwilio am bolisïau cyfunol sy’n diogelu 
amrywiaeth o risgiau ac amrywiaeth o safleoedd 
gwahanol arbed llawer o arian i chi.

Cyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr
Mae gan ymddiriedolwyr gyfrifoldeb dros:

•  ddiogelwch digonol – sicrhau bod gan eu mudiad yswiriant 
digonol bob amser. 

Mae hyn yn berthnasol i:

– eiddo (megis tir, adeiladau, peiriannu, offer a chyfrifiaduron)

–  arian parod ar y safle neu tra bydd yn cael ei gludo o un lle i’r 
llall

– atebolrwydd i gyflogeion (gofyniad cyfreithiol)

– atebolrwydd i wirfoddolwyr a’r cyhoedd

– yswiriant modur (gofyniad cyfreithiol)

–  yswiriant ar gyfer digwyddiadau codi arian neu 
ddigwyddiadau arbennig;

•  adolygu polisïau i sicrhau bod yr yswiriant yn dal i fod yn 
ddigonol a bod y premiwm yn gystadleuol

• cadw rhestr gyfredol o holl eiddo, dodrefn a’r cyfarpar
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Bodloni amodau polisi Mae’n hanfodol bod ymddiriedolwyr yn 
deall amodau’r polisi yswiriant y maent yn ei drefnu ac yn bodloni’r 
amodau hynny’n llawn. Bydd cwmnïau yswiriant yn gorfodi telerau 
eu polisi yn llym, ac ni fyddant yn talu am hawliadau os byddwch 
wedi methu â gwneud hynny. Gallai amodau o’r fath ei gwneud yn 
ofynnol i chi osod systemau diogelwch mewn adeiladau neu sicrhau 
bod ffeiliau cyfrifiaduron wrth gefn mewn safleoedd gwahanol 
rhag ofn y bydd tân neu ladrad.

Diogelu data cyfrifiaduron: Efallai na fydd yn hawdd canfod 
yswiriant fforddiadwy i wneud iawn am golli eich ffeiliau 
cyfrifiadurol gwerthfawr mewn trychinebau fel y ddisg galed 
yn methu a firysau. A, hyd yn oed os gallech ganfod un, ni all 
yswiriant gael y ffeiliau yn ôl. Ar y sail hynny, fe’ch cynghorir i 
ddefnyddio systemau wrth gefn trwyadl a gosod meddalwedd 
diogelwch rhag feirysau a gaiff ei diweddaru’n awtomatig. 
Holwch bobl sydd wedi profi colledion. Byddant yn eich sicrhau 
nad yw eich rhagofalon presennol yn ddigonol fwy na thebyg, 
ac mae’n siŵr y byddwch yn aros nes byddwch yn colli eich data i 
gyd cyn gwneud unrhyw beth. Wel, rydym wedi’ch rhybuddio. 

Mathau o bolisïau
Eiddo P’un a yw’r elusen yn prydlesu neu’n berchen ar yr eiddo 
neu os caiff yr eiddo ei ddal ar ran yr elusen (gan ymddiriedolwyr 
mewn elusennau anghorfforedig), byddwch yn gyfrifol am sicrhau 
yswiriant digonol ar gyfer:

•  strwythur yr adeiladau - fe’ch cynghorir i ddewis polisi ‘pob 
risg’; dylai ymddiriedolwyr gael cyngor proffesiynol ar y swm a 
yswirir (a gwiriwch eich prydles i weld a ydych yn gyfrifol am 
dalu am yr yswiriant)

•  cynnwys yr eiddo – mae polisi ‘pob risg’ fel arfer yn cynnwys 
difrod i gynnwys o’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau; bydd angen 
yswiriant ychwanegol arnoch ar gyfer rhai o’r risgiau os nad 
polisi ‘pob risg’ ydyw

•  colled ganlyniadol - mae hwn yn cynnwys unrhyw gostau sy’n 
deillio o amharu ar weithgareddau’r elusen, ee, colli incwm ar ôl 
tân

Eich atebolrwydd fel cyflogwr 

•  yswiriant atebolrwydd cyflogwyr – mae’n ofynnol yn ôl y 
gyfraith i ymddiriedolwyr yswirio yn erbyn anafiadau personol 
neu salwch eu cyflogeion yn deillio o’u cyflogaeth;

–  rhaid i bob unigolyn sydd â chontract cyflogaeth gyda’r 
mudiad gael ei ddiogelu

–  rhaid i chi sicrhau bod copi o’r dystysgrif yswiriant yn cael ei 
arddangos ar y safle (gallech gael dirwy drom am beidio â 
gwneud)

•  mae yswiriant indemniad cyfreithiol cyflogwyr yn diogelu 
yn erbyn colledion sy’n ymwneud â materion cyflogaeth, 
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megis costau cyfreithiol ac iawndal sy’n deillio o ddyfarniadau 
tribiwnlys diwydiannol, ac mae’n werth ei ystyried

•  salwch staff – efallai y byddwch am yswirio i ddiogelu yn erbyn 
cost tâl salwch staff os byddant yn sâl, yn enwedig os ydych 
yn dibynnu’n fawr arnynt i godi’r arian sydd ei angen arnoch i 
oroesi

Yswiriant ffyddlondeb – gallwch yswirio yn erbyn 
anonestrwydd gan staff a gwirfoddolwyr sy’n ymdrin â symiau 
mawr o arian.

Mae yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn hanfodol i ddiogelu 
yn erbyn anafiadau, salwch neu ddifrod i eiddo gan aelodau o’r 
cyhoedd (gan gynnwys gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr) o 
ganlyniad i weithgareddau’r mudiad. Mae gennych gyfrifoldeb 
arbennig dros wirfoddolwyr a dylech sicrhau:

•  eu bod yn gwybod am y diogelwch yswiriant sy’n berthnasol 
iddynt hwy

•  bod gan wirfoddolwyr sy’n gyrru eu ceir eu hunain wrth 
ymgymryd â busnes y mudiad gwirfoddol yswiriant modur 
digonol (gallai olygu cynnydd bychan yn eu premiwm 
personol)

•  nad yw gwirfoddolwyr dros 70 oed wedi’u heithrio o’r yswiriant 
atebolrwydd cyhoeddus

Argymhellir y dylai’r yswiriant fod am o leiaf £5m.

Yswiriant indemniad proffesiynol Os bydd y staff neu’r 
ymddiriedolwyr yn cynghori’r cyhoedd neu fudiadau eraill, dylech 
ystyried trefnu yswiriant indemniad proffesiynol sy’n diogelu yn 
erbyn hawliadau am gyngor anghywir. Mewn rhai achosion, mae 
contractau yn amodol ar fudiadau gwirfoddol yn sicrhau yswiriant 
indemniad proffesiynol, er y gall fod yn ddrud. Ymchwiliwch i sawl 
yswiriant indemniad proffesiynol gwahanol - mae o leiaf un polisi 
ar y farchnad sydd wedi’i gynllunio ar gyfer mudiadau gwirfoddol 
ac na fydd yn costio ffortiwn i chi.

Yswiriant atebolrwydd ymddiriedolwyr Efallai y bydd 
ymddiriedolwyr cymdeithasau anghorfforedig am ddiogelu eu 
hunain yn erbyn camau a gymerir yn eu herbyn os aiff pethau o’u 
lle. Ond dylech gydnabod bod gan bobl farn wahanol ynghylch 
a yw yswiriant atebolrwydd ymddiriedolwyr yn werth ei gael ar y 
cyfan. Ni allwch yswirio’n gyfreithiol yn erbyn rhai risgiau, megis 
gweithredu’n anghyfreithlon gan gyfarwyddwyr cwmni. Mae’r 
sefyllfa hyd yn oed yn llai ffafriol ar gyfer yswirio ymddiriedolwyr 
elusennau (gweler isod).
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Yswiriant atebolrwydd personol ar gyfer 
ymddiriedolwyr elusennau
Yswirio ymddiriedolwyr elusen Tan yn ddiweddar roedd 
angen cymeradwyaeth y Comisiwn Elusennau ar elusennau 
i brynu yswiriant indemniad ar gyfer eu hymddiriedolwyr 
(gan ei fod wedi’i ddehongli fel budd personol). Nid oes 
angen cymeradwyaeth benodol gan y Comisiwn na’u dogfen 
lywodraethu ar ymddiriedolwyr bellach. Ond mae’r gyfraith 
yn dal i’w gwneud yn ofynnol iddynt fodloni nifer o amodau, 
gan gynnwys sicrhau bod y gwariant o’r budd gorau i’r elusen 
ac nad yw’n cwmpasu gweithgareddau anghyfreithlon ac 
ymddiriedolwyr sy’n gweithredu’n anonest. (Gweler hefyd Adran 
7.6.)

Asesu’r angen am yswiriant Anaml iawn y bydd 
ymddiriedolwyr sydd wedi ymddwyn yn onest yn dioddef 
colled ariannol o ganlyniad i fod yn ymddiriedolwyr, ac ni all 
ymddiriedolwyr anonest a’r rhai sy’n drwgweithredu gael eu 
diogelu gan yswiriant beth bynnag. Mae’n bosibl nad oes llawer 
o werth mewn diogelu ymddiriedolwyr cwmnïau elusennol 
gyda’r yswiriant hwn. Ond gall ymddiriedolwyr dalu’n breifat am 
yswiriant atebolrwydd personol os ydynt am wneud hynny. 

Contractau Ni all ymddiriedolwyr elusennau anghorfforedig 
gael eu hyswirio yn erbyn atebolrwydd o dan gontract, ee, os 
byddwch yn archebu nwyddau ac nad oes gan yr elusen ddigon o 
arian i dalu amdanynt.

Maint yr yswiriant Os byddwch yn penderfynu trefnu yswiriant 
atebolrwydd personol ar gyfer ymddiriedolwyr, dylech sicrhau 
bod yr yswiriant yn cynnwys:

•  yswiriant yn erbyn achos o dorymddiriedolaeth a wnaed o 
ganlyniad i gamgymeriadau gonest

•  diogelwch o ran hawliadau’n ymwneud â chyngor neu 
wybodaeth anghywir (yswiriant indemniad proffesiynol)

•  yswiriant i ddiogelu’r elusen rhag twyll neu anonestrwydd gan 
gyflogeion neu ymddiriedolwyr
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Rhestr wirio
  A yw’ch mudiad yn adolygu’r gweithdrefnau ar gyfer 

sicrhau bod yswiriant yn ddigonol?

  A yw’ch mudiad wedi cymryd cyngor priodol ar y 
symiau a yswiriwyd?

  A ydych yn fodlon bod holl amodau pwysig yr yswiriant 
wedi’u cyflawni?

  A yw’ch mudiad yn hysbysu gwirfoddolwyr am yr 
yswiriant y mae’n ei ddarparu ar eu cyfer?

  A ydych yn fodlon bod eich mudiad yn cyflawni 
ei ofynion cyfreithiol o ran yswiriant atebolrwydd 
cyflogwyr?

  A ydych yn wynebu risg sy’n cyfiawnhau gwario 
asedau’r mudiad i indemnio’r ymddiriedolwyr?

Rhagor o wybodaeth
•�Y Comisiwn Elusennau, Elusennau ac Yswiriant CC49

•� Y Comisiwn Elusennau, Defnyddio Neuaddau Eglwysi ar gyfer 
Neuadd Bentref a Dibenion Elusennol Eraill, CC18

•�Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA, 2.7 Rheoli Risg; 

•�Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA, 2.X11 Yswiriant;

•� Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
2.x12 Diogelu data.

http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc49.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc18.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc18.aspx
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1111
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1115
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1116
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4.5 Polisïau ar gronfeydd wrth 
gefn a risg

Mae’r cwestiwn ynghylch faint o gronfeydd wrth 
gefn y dylai mudiad gwirfoddol eu cadw yn boen 
meddwl mawr i rai grwpiau. A ddylent gael arian 
parod yn y banc pan fyddant yn gofyn i gyllidwyr am 
grantiau, neu a ddylent ddiogelu eu dyfodol drwy roi 
rhywbeth i’r naill ochr ar gyfer y diwrnodau anodd 
hynny y mae mudiadau gwirfoddol yn eu hwynebu? 
Mae’n bosibl y gellir cyfiawnhau eu pryder yn sgîl 
agweddau rhai cyllidwyr nad ydynt, yn hanesyddol, 
yn deall anghenion y mudiadau y maent yn honni 
eu bod yn eu cefnogi - ac a fyddai’n gwrthod rhoi 
grantiau os oes gan yr ymgeisydd rai miloedd o 
bunnoedd yn y banc. 

Bellach mae’n ofynnol i elusennau gael polisïau clir ar gyfer 
penderfynu faint o arian y mae angen iddynt ei gadw wrth gefn. 
Ond dim ond ychydig o ganllawiau penodol sydd ar gael ar faint 
y dylai hyn fod o gymharu, er enghraifft, â’ch trosiant blynyddol. 
Bydd angen i chi ddefnyddio eich crebwyll eich hun.

Mae’r Comisiwn Elusennau hefyd yn cynghori elusennau i adolygu’r 
risgiau y maent yn eu hwynebu, er bod y rhwymedigaeth i wneud 
hynny ond yn berthnasol i fudiadau mwy.

Polisïau ar gronfeydd wrth gefn
Arfer da i bawb Mae cadw cronfeydd wrth gefn a rheoli risgiau 
ariannol yn effeithiol yn arfer doeth i unrhyw fudiad gwirfoddol. 
Felly argymhellir eich bod yn datblygu ac yn diweddaru 
polisïau yn rheolaidd ar gyfer ymdrin â’r materion hyn. Nid yw’r 
cyfyngiadau cyfreithiol ar elusennau yn berthnasol i gyrff nad 
ydynt yn elusennau, wrth gwrs. Ond maent yn rhoi sylfaen dda i 
weithredu’n llwyddiannus. Felly mae’n werth edrych ar y rheolau 
ar gyfer elusennau, hyd yn oed os nad ydynt yn berthnasol i chi.

Dylai mudiadau newydd sy’n credu y byddai’n syniad da cael 
cronfeydd wrth gefn gydnabod y gall cronni clustog ariannol 
rhesymol fod yn gwbl angenrheidiol er mwyn goroesi os byddant 
yn wynebu problemau neu gyfnodau anodd. Maent yn hanfodol a 
dylech eu cynnwys yn eich gwaith cynllunio ariannol a chyllidebu.



212

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Faint? 

•  Dirgelwch y cronfeydd wrth gefn Un o’r dirgelion mwyaf i 
fudiadau sy’n ymchwilio i bolisïau cronfeydd wrth gefn yw pam 
mae mor anodd cael cyngor ar ffigur cyffredinol da ar gyfer eu 
cronfeydd wrth gefn. Nid yw’n ofyniad afresymol. Ond mae gan 
y Comisiwn Elusennau, fel y prif reoleiddiwr, resymau da dros 
osgoi’r ateb - mae am i elusennau gyfrifo eu gwir anghenion yn 
hytrach na dewis ffigur ar hap.

•  Beth sy’n rhesymol? Iawn, ond mae ond yn deg rhoi 
rhywfaint o arweiniad, ac mae swm sy’n cyfateb i o leiaf dri mis 
o gostau rhedeg yn fan cychwyn da, ac i elusennau mawr a 
chymhleth, o leiaf chwe mis. Bydd yn dibynnu’n fawr ar nifer o 
ffactorau mewn mudiad unigol, a dylech yn sicr eu pwyso a’u 
mesur ac ysgrifennu polisi sy’n eu hegluro i gyd. Ond ni fyddai’n 
syndod pe byddai’r ffigur a gewch yn hafal i oddeutu dri neu 
chwe mis o weithredu. 

•  Beth fyddai’n llai rhesymol? Mae profiad yn awgrymu y 
gallai cyllidwyr ystyried bod maint cronfeydd wrth gefn mudiad 
gwirfoddol yn afresymol os yw’n agos i 100 y cant o’u gwariant 
blynyddol arferol neu’n fwy na hynny. Byddai cyllidwr sy’n 
cwestiynu lefel o 25 y cant yn unig o’ch trosiant blynyddol yn 
afresymol.

Trosolwg o ofynion y gyfraith a’r SORP 

Mae’r gyfraith elusennau a Datganiad o’r Arfer a Argymhellir 
(SORP) y Comisiwn Elusennau ar gyfrifyddu yn ei gwneud yn 
ofynnol:

•  i unrhyw incwm y bydd elusen yn ei dderbyn gael ei wario o 
fewn cyfnod rhesymol

•  i ymddiriedolwyr allu cyfiawnhau’r incwm y maent yn ei gadw 
fel cronfeydd wrth gefn

•  i gronfeydd wrth gefn fod yn rhan o gronfeydd incwm 
anghyfyngedig elusen sy’n rhydd i gael ei wario

• i elusennau gael polisi cronfeydd wrth gefn ac adrodd arno yn 
yr adroddiad blynyddol

•  hyd yn oed os nad oes polisi cronfeydd wrth gefn ar waith, 
mae’n rhaid i’r adroddiad blynyddol ddweud hynny

• i gael polisi cronfeydd wrth gefn sy’n

– ystyried amgylchiadau ariannol yr elusen a’r ffactorau 
perthnasol eraill 

– cael ei fonitro drwy gydol y flwyddyn

– cael ei adolygu’n rheolaidd 
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Beth yw cronfeydd wrth gefn? Gallai fod gwahaniaeth rhwng 
y cronfeydd wrth gefn sydd gennych a’r cronfeydd ariannol wrth 
gefn y gallwch gyfiawnhau eu cadw. Beth am ddechrau drwy 
gyfrifo beth yn union yw’ch cronfeydd wrth gefn. 

Fel arfer mae gan elusennau 

•  ‘gronfeydd cyfyngedig’ a gwaddolion y mae eu defnydd wedi’i 
gyfyngu gan ddymuniadau neu gyfarwyddiadau’r rhoddwyr 
ac at y diben y cawsant eu codi – ni fydd y rhain yn rhan o’ch 
cronfeydd wrth gefn, ond gallent ddylanwadu ar faint o arian 
sydd angen i chi ei gadw mewn cronfa wrth gefn

•  ‘cronfeydd anghyfyngedig’ y gellir eu gwario fel y gwêl yr 
ymddiriedolwyr yn dda at ddibenion elusennol, a byddant yn 
cynnwys eich cronfeydd wrth gefn ar ôl eithrio arian:

–  sy’n cael ei ddefnyddio yn eich gweithrediadau o ddydd i 
ddydd

– rydych yn ei gadw i ariannu rhaglenni parhaus

–  rydych yn ei fuddsoddi i wario ar brosiectau elusennol yn y 
dyfodol

Mae’n rhaid i chi nodi ffigur diwedd y flwyddyn eich cronfa yn 
eich adroddiad blynyddol. Dylai hyn gynnwys cronfeydd wrth 
gefn sydd gan unrhyw is-gwmni masnachu. (Gweler Adran 4.9 i 
gael eglurhad pellach ar gronfeydd cyfyngedig ac anghyfyngedig 
a gwaddolion.)

Pam cael polisi cronfeydd wrth gefn? Cyn cyfrifo faint o arian 
sydd angen i chi gadw yn eich cronfa wrth gefn, mae’n werth 
ystyried gwerth cael polisi cronfeydd wrth gefn o gwbl. Gall polisi 
cronfeydd wrth gefn

•  roi hyder i gyllidwyr drwy ddangos stiwardiaeth a rheolaeth 
ariannol dda

•  dangos cynaliadwyedd yr elusen a’i gallu i ymdopi ag 
anawsterau ariannol na ellir eu rhag-weld

•  sicrhau bod cyllidwyr fel rhoddwyr grantiau yn deall pam mae 
angen arian er mwyn ymgymryd â phrosiect neu weithgaredd 
penodol

•  rhoi sicrwydd i fenthycwyr a chredydwyr y gall yr elusen fodloni 
ei hymrwymiadau ariannol

•  osgoi beirniadaeth bosibl ynghylch cronfeydd heb eu gwario y 
sonnir amdanynt yn yr adroddiad blynyddol 

•  helpu gyda chynllunio strategol, ee, sut y caiff prosiectau neu 
weithgareddau newydd eu hariannu

• helpu gyda chyllidebu

•  helpu i reoli risg drwy nodi unrhyw ansicrwydd ynghylch 
incwm yn y dyfodol
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Amgylchiadau arbennig

•  Incwm o fuddsoddiadau Os bydd eich elusen yn cael incwm 
o fuddsoddiadau a gwaddolion efallai y bydd angen i chi 
gadarnhau sut y dylid ei drin. Fel arfer mae’n cyfrif fel rhan o’r 
cronfeydd anghyfyngedig ac ni ddylid caniatáu iddo gronni 
gyda’r cyfalaf.

•  Cronfeydd wrth gefn na ellir eu cyfiawnhau Dim ond 
pan gaiff arian ei fuddsoddi neu ei wario er budd yr elusen y 
mae eithriad treth ar gael ar gyfer incwm elusen. Felly efallai 
y codir treth ar lefelau uchel o gronfeydd wrth gefn na ellir eu 
cyfiawnhau. Gallai ymddiriedolwyr gael problemau hefyd yn 
cyfiawnhau cronfeydd wrth gefn annigonol.

•  Gweithgareddau a strwythurau cymhleth Mae’r daflen 
‘Elusennau a Chronfeydd wrth Gefn, CC19’ y gellir ei lawrlwytho 
gan y Comisiwn Elusennau yn rhoi cyngor ar sut i ddatblygu 
polisïau cronfeydd wrth gefn ar gyfer mudiadau cymhleth. 

Cyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr 
Mae gan ymddiriedolwyr nifer o gyfrifoldebau i’w cyflawni wrth 
ystyried beth yw lefel briodol cronfeydd wrth gefn:

Y ddyletswydd i ddarparu ar gyfer gwariant angenrheidiol 
Gallech gael eich barnu am fod yn esgeulus fel ymddiriedolwr 
elusen os na fyddwch yn sicrhau bod gan eich mudiad ddigon o 
gronfeydd wrth gefn i dalu costau angenrheidiol a rhagweladwy.

Y ddyletswydd i wario Gallech golli hygrededd gyda’r 
gymuned a chyllidwyr, a chael eich barnu o dan gyfraith 
elusennau am dorymddiriedolaeth os byddwch yn caniatáu i lefel 
eich cronfeydd wrth gefn gronni heb reswm da. Mae gennych 
ddyletswydd i wario incwm eich mudiad ar ei amcanion, oni bai:

• bod y ddogfen lywodraethu yn rhoi pŵer i chi gronni incwm

•  eich bod yn cynllunio ar gyfer prosiect elusennol penodol yn y 
dyfodol (canolfan gymunedol o bosibl, ond nid bloc swyddfa ar 
gyfer staff)

• ei fod yn waddol parhaol

Sut i benderfynu ar lefel eich cronfeydd  
wrth gefn? 
Beth i’w gynnwys Mae angen i ymddiriedolwyr feddwl yn 
ofalus am yr hyn y dylent ei ddarparu ar ei gyfer yn rhesymol yn 
eu cronfeydd wrth gefn. Gallai gynnwys arian i:

• ddarparu gwasanaethau

• talu’r staff a chredydwyr

• caniatáu am daliadau mamolaeth, salwch neu ddiswyddo posibl

• cadw eiddo mewn cyflwr da

• talu am yswiriant

• gosod cyfarpar newydd
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•  goroesi achos posibl o amharu ar eu hincwm – megis taliad 
grant hwyr neu anghydfod ynghylch taliad

Dylech wirio bob blwyddyn bod yr eitemau yn dal i fod yn 
berthnasol, ac ail-gyfrifo unrhyw eitemau sydd wedi newid - ee, 
dylai’r ddarpariaeth diswyddo amrywio yn ôl hyd gwasanaeth 
eich staff. Ond peidiwch â gadael i’r ymarfer fod yn dasg anferth. 
Meddyliwch am amcangyfrifon rhesymol yn hytrach nag union 
gyfrifiadau. 

Ffactorau sy’n effeithio ar lefelau eich cronfa wrth gefn 
Dylai lefel eich cronfeydd wrth gefn ystyried: 

• amrywiaeth eich ffynonellau incwm

•  y graddau y mae’ch incwm a’ch gwariant yn codi a gostwng 
o flwyddyn i flwyddyn – er enghraifft, os yw’ch mudiad yn 
ddibynnol iawn ar:

– incwm cymynrodd amrywiol 

– arian gan awdurdod lleol sy’n annibynadwy

– cyfamodau sefydlog

•  p’un a allai gwerth eich cronfeydd wrth gefn gael eu 
defnyddio’n gyflym os bydd angen

•  pa mor hawdd y gallwch addasu gwariant i ystyried 
amrywiadau mewn incwm

Elusennau a risg
Gofynion elusen Rhaid i bob elusen ag incwm blynyddol o 
dros £250,000 gynnwys datganiad risg yn y cyfrifon blynyddol. 
Mae’n arfer da i fudiadau eraill ddilyn dull tebyg, yn enwedig pan 
fyddant yn agored i risgiau mawr neu rai na ellir eu rhag-weld.

Dylai elusennau:

• nodi’r risgiau mawr sy’n berthnasol i’w helusen 

•  gwneud penderfyniadau ynghylch sut i ymateb i’r risgiau y 
maent yn eu hwynebu

•  gwneud datganiad priodol ynghylch rheoli risg yn yr Adroddiad 
Blynyddol

Mathau o risg 
Mae’r Comisiwn Elusennau yn nodi’r meysydd risgiau posibl 
canlynol:

•  risgiau llywodraethu - ee, strwythur sefydliadol amhriodol, 
anawsterau wrth recriwtio ymddiriedolwyr â’r sgiliau 
perthnasol, gwrthdaro buddiannau

•  risgiau gweithredol - ee, ansawdd a datblygu gwasanaeth, 
prisio contract, materion cyflogaeth; materion iechyd a 
diogelwch; twyll a chamddefnydd

•  risgiau ariannol – ee, cywirdeb a phrydlondeb gwybodaeth 
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ariannol, digon o gronfeydd wrth gefn a llif arian, amrywiaeth 
ffynonellau incwm, rheoli buddsoddiadau

•  risgiau allanol – ee, canfyddiad y cyhoedd a chyhoeddusrwydd 
andwyol, newidiadau demograffig, polisi’r llywodraeth

•  cydymffurfio â’r gyfraith a rheoliadau – ee, torri’r gyfraith 
ymddiriedolaeth, cyfraith cyflogaeth, a gofynion rheoliadol 
gweithgareddau penodol fel codi arian neu redeg cyfleusterau 
gofal

Rheoli risg yn ei gyd-destun Dim ond yn ddiweddar y mae 
rheoli risg wedi cael ei gymryd o ddifrif gan fudiadau gwirfoddol 
ac elusennau, ac yn aml dim ond elusennau mwy sydd â’r 
adnoddau i gyflawni’r prosesau cynllunio a awgrymir sy’n mynd 
i’r afael â hyn. Mae asesu risg wedi dod yn orfodol fel rhan o 
bolisïau iechyd a diogelwch, ond mae ganddo arwyddocâd 
ehangach o ran y nifer o bethau a allai fynd o’u lle mewn mudiad 
cymunedol neu elusen, o ymyriadau bach i’r gwaith arferol i 
sefyllfa drychinebus fel bygwth camau cyfreithiol costus neu 
golli’r prif swyddog gweithredol. Hefyd, yn hollbwysig, mae 
angen gwahaniaethu rhwng trychinebau ariannol a allai niweidio 
gwasanaethau ar unwaith a phroblemau rheoli a llywodraethau 
a allai arwain yn anuniongyrchol at yr un canlyniadau andwyol 
a bod, ar yr un pryd, yn gymhleth i’w datrys neu hyd yn oed eu 
canfod yn gywir. Ni ddylai cynllunio ymlaen llaw ganolbwyntio ar 
beth i’w wneud os bydd yr arian yn dod i ben yn unig.

Yr angen am strategaeth rheoli risg Fel y bobl sy’n gyfrifol 
am y cronfeydd elusennol ac adnoddau cymunedol, dylai’r 
ymddiriedolwyr (p’un a ydynt yn rhedeg elusennau cofrestredig 
neu beidio) ystyried yn ofalus eu polisïau ar gyfer delio â 
bygythiadau i’r asedau hynny. Dylech anelu at

•  strategaeth sy’n addas i anghenion a gallu eich mudiad chi yn 
hytrach na rhywbeth oddi ar y silff

•  dull sy’n cwmpasu lefelau gwahanol o fygythiad ar draws pob 
agwedd ar y mudiad, nid dim ond materion ariannol

•  cynlluniau ymarferol y gellir eu gweithredu’n effeithiol, ac o 
bosibl, yn gyflym, os bydd angen

Y dull sylfaenol Yn sylfaenol, mae’r prif gamau yn debygol o 
gynnwys y camau gweithredu canlynol:

• sefydlu Polisi Risg

• nodi risgiau a rheolaethau penodol

• asesu lefelau risg

• gwerthuso pa gamau sydd angen eu cymryd

• monitro ac asesu yn rheolaidd
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Rhagor o wybodaeth Mae datblygu strategaeth i ddelio’n 
effeithiol â risg yn bwnc mawr, ac nid yw’n hawdd ei drafod 
mewn canllawiau cyffredinol i ymddiriedolwyr. Mae taflen y 
Comisiwn Elusennau CC26 ‘Elusennau a risg’, yn ymdrin â’r broses 
yn gynhwysfawr.

Dim digon o amser? Mae’n ddigon hawdd dod i’r casgliad 
bod y dasg yn rhy fawr i ddelio â hi a bod yn rhaid delio â 
blaenoriaethau eraill. Ond mae hefyd yn werth ystyried 

•  bod mudiadau gwirfoddol sy’n cael amser i reoli risg yn 
dueddol hefyd o fod y rhai sy’n fwy parod i fanteisio ar 
gyfleoedd a’r rhai sy’n gwneud orau mewn cyfnodau anodd;

•  gall rheoli risg fod yn fuddsoddiad drud, ond nid mor ddrud â’r 
trychinebau nad ydych wedi paratoi ar eu cyfer pan aiff pethau 
o’u lle.

Rhestr wirio
  A oes gan eich mudiad bolisi ar lefel y cronfeydd wrth 

gefn? 

 A gaiff y polisi ei adolygu bob blwyddyn?

  A yw’ch adroddiad blynyddol yn yn cynnwys adroddiad 
ar gronfeydd wrth gefn fel mater o drefn?

 A yw ymddiriedolwyr newydd yn cael copi o’r polisi?

  A oes angen polisi risg arnoch? A ydych yn ei adolygu’n 
rheolaidd?

  A yw’ch adroddiad blynyddol yn cynnwys adroddiad ar 
risgiau sy’n wynebu eich mudiad yn rheolaidd?

http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc26.aspx
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Rhagor o wybodaeth
Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA, 2.7 Rheoli risg.

Canllawiau’r Comisiwn Elusennau i’w lawrlwytho:

• Elusennau a chronfeydd wrth gefn, CC19;

• Elusennau a Rheoli Risg: Canllaw i ymddiriedolwyr, CC26;

• Rheoli Trafferthion Ariannol ac Ansolfedd mewn Elusennau, CC12;

• Elusennau a Materion Buddsoddi: Canllaw i ymddiriedolwyr, CC14;

•  Charity Reserves and Defined Benefit Pension Schemes  
(Saesneg yn unig);

• Elusennau Bach a Chronfeydd Wrth Gefn, RS5.

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1111
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc19.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc26.aspx?  �	Rheoli Trafferthion Ariannol ac Ansolfedd mewn
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc12.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc14.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/Charity_requirements_guidance/Charity_governance/Managing_resources/pensions.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/rs5.aspx
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4.6 Elusennau a masnachu

Hyd yn oed ar adeg pan anogir mudiadau 
gwirfoddol i fod yn fwy cynaliadwy a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus, mae’n rhaid iddynt 
barhau i berfformio pob math o driciau acrobatig er 
mwyn sicrhau bod eu gweithgareddau masnachu 
yn gyfreithlon ac yn werth eu gwneud yn ariannol. 
Er gwaethaf newidiadau i’r gyfraith a threth yn 
y degawd diwethaf, gall gwaith masnachu gan 
elusennau fod yn fater dryslyd a llawn poen meddwl. 
Ac i gyrff nad ydynt yn elusennau, byddant yn poeni 
o hyd y bydd elw a gynhyrchir gan ymdrechion 
gwirfoddolwyr yn cael ei drethu gan yr un 
llywodraethau ag sy’n hyrwyddo gwirfoddoli.

Mae gwaith masnachu gan fudiadau gwirfoddol ac elusennau 
yn bwnc mawr y mae chwaer gyhoeddiad WCVA yn ei drafod 
Mae’n syniad, ond a yw’n fusnes - canllawiau ar gyfer masnachu yn 
y trydydd sector. Felly mae’r adran hon yn rhoi cyflwyniad bras i’r 
materion penodol sy’n wynebu elusennau. Un myth i’w ddiystyru 
ar unwaith yw na all elusennau fasnachu. Nid yw hynny’n wir. Y 
cwestiwn mawr yw a yw’r cyfyngiadau y maent yn eu hwynebu 
yn golygu ei bod yn werth masnachu.

Gwaith masnachu cyfreithlon elusennau
Pwy sy’n dweud p’un a all elusennau fasnachu? Mae gwaith 
masnachu gan elusennau yn cael ei gyfyngu gan:

•  y ddogfen lywodraethu

•  y Comisiwn Elusennau, sy’n gosod y rhan fwyaf o’r rheolau 
sylfaenol

•  Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC), sy’n asesu atebolrwydd 
ar gyfer treth ar elw masnachu ac yn caniatáu rhai consesiynau

•  Y brif fantais o ganiatáu i elusennau fasnachu yw nad oes rhaid 
iddynt dalu treth gorfforaeth ar eu helw i HMRC fel y mae’n 
rhaid i fusnesau confensiynol wneud, ar yr amod bod yr elw yn 
cael ei ddefnyddio at ddibenion yr elusen yn unig

http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20%27A%20guide%20to%20third%20sector%20trading%27_w.pdf
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20%27A%20guide%20to%20third%20sector%20trading%27_w.pdf
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Gall elusennau fasnachu:

•  os yw’r gweithgarwch masnachu yn dilyn eu hamcanion neu 
‘brif ddibenion’ – ee, gall amgueddfa godi tâl mynediad, a 
gall canolfan chwaraeon cymunedol godi tâl am ddefnyddio ei 
chyfleusterau

•  pan fydd y nwyddau neu’r gwasanaethau a fasnechir yn cael eu 
cynhyrchu neu eu cynnal yn bennaf gan fuddiolwyr yr elusen 
ee, gwerthu nwyddau a wneir gan bobl anabl mewn gweithdy 
lloches

•  drwy werthu nwyddau a roddwyd i’r elusen (ni chaiff hyn ei 
ystyried fel ‘masnachu’ gan y Comisiwn Elusennau na Chyllid a 
Thollau EM)

•  os yw’r gwaith masnachu yn ategol i amcanion yr elusen ac yn 
digwydd wrth i’r elusen gyflawni ei phrif swyddogaethau (‘prif 
ddiben’) - ee, gwerthu lluniaeth i ddefnyddwyr mewn canolfan 
gelfyddydau (ond ni fyddai sefydlu cyfleuster caffi masnachol ar 
gyfer y cyhoedd yn cael ei ystyried yn ategol)

Consesiynau treth neu fathau eraill o fasnachu Nid yw’r 
Comisiwn Elusennau fel arfer yn ystyried codi arian i fod yn fasnach 
ategol ei hun. Ond ceir darpariaethau sy’n eithrio elusennau rhag 
talu treth ar elw rhai mathau penodol o ddigwyddiadau codi arian a 
gweithgareddau masnachu ar raddfa fach.

•  Y ‘Consesiwn Allstatudol ar gyfer Gweithgareddau Codi 
Arian’ Mae hwn yn cwmpasu elw o ddigwyddiadau elusennol 
fel perfformiadau, cystadlaethau, ciniawau a dawnsfeydd, 
gwyliau ac ocsiynau, ar yr amod eu bod yn cael eu defnyddio 
at ddibenion elusennol sydd eisoes wedi’u heithrio o TAW. Mae 
HMRC hefyd yn rhoi cyngor ar sut i leihau rhwymedigaeth 
dreth ar gyfer digwyddiadau nad ydynt wedi’u heithrio.

•  Gweithgaredd masnachu bach Gall elusennau gynhyrchu 
elw di-dreth ar weithgareddau ‘masnachu bach’ nad ydynt eisoes 
wedi’u heithrio o dreth, ar yr amod eu bod yn defnyddio’r elw at 
ddibenion yr elusen. Dangosir y telerau sy’n ymwneud ag incwm 
gros yr elusen a’r incwm masnachu bach yn y tabl isod. Gellir hyd 
yn oed ystyried bod yr elw wedi’i eithrio o dreth os eir uwchlaw’r 
terfynau, ond mae’n rhaid bod gan yr elusen ‘ddisgwyliad 
rhesymol’ na fyddent yn mynd uwchlaw’r terfynau.

Incwm blynyddol gros elusen  
o bob ffynhonnell

Eithriad o dreth os yw’r 
gwerth o dan:

Llai na £20,000 £5,000

£20,000 i £200,000 25% o incwm gros

Dros £200,000 £50,000

Tabl yn dangos eithriadau treth ar waith masnachu bach
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Mathau eraill o incwm sy’n cael eu heithrio o dreth 

•  masnachu cymysg Mae HMRC hefyd yn caniatáu consesiwn 
treth pan fydd cymysgedd o waith masnachu ‘prif ddibenion’ a 
gwaith masnachu ategol (ee, amgueddfa sy’n gwerthu llyfrau 
ac eitemau codi arian fel mygiau a beiros). Mae’r eithriad yn 
berthnasol os yw’r trosiant ar gyfer y gwaith masnachu at 
ddibenion nad yw’n ‘brif ddibenion’ yn is na £50,000 ac yn llai 
na 10 y cant o’r holl waith masnachu ar gyfer y flwyddyn.

•  ni chaiff nawdd busnes ei ystyried fel dibenion treth onid 
ystyrir bod yr elusen yn hysbysebu’r noddwr yn sylweddol. 
Ni fyddai logo bychan a chyfeiriad at y noddwr ar ddeunydd 
cyhoeddusrwydd, er enghraifft, yn cael ei ystyried fel 
hysbysebu.

•  nid yw prydlesu safleoedd i denant yn drethadwy, ond gallai 
darparu gwasanaethau cysylltiedig fel gwasanaeth gofalwr gael 
ei ystyried fel masnachu ac felly rhaid talu treth arno.

•  os bydd elusen yn gweithredu fel asiant ar gyfer cwmni 
masnachu gall werthu eitemau newydd ochr yn ochr ag 
eitemau a roddwyd, a chodi tâl rhesymol ar gwmni masnachu 
am ddarparu’r gwasanaeth hwn; caiff y ddarpariaeth ddyrys 
hon, sy’n swnio fel ffordd o osgoi treth, ei chydnabod yn llawn 
gan y Comisiwn Elusennau a HMRC, ac mae’n dangos pa mor 
astrus o gymhleth y gall gwaith masnachu elusennau fod – 
dylech gael rhagor o wybodaeth cyn dechrau arni. 

•  gwaith masnachu yw loterïau cyfreithiol, ond cânt eu heithrio 
o dreth ac ni chânt eu hystyried fel eu bod yn torri cyfyngiad 
y gyfraith elusennau ar fasnachu uniongyrchol gan elusen at 
ddibenion codi arian; os ydych am gynnal loteri edrychwch ar y 
rheoliadau loteri yn ofalus iawn a gwnewch yn siŵr eich bod yn 
eu dilyn.

Is-gwmnïau masnachu a masnachu gan gyrff 
nad ydynt yn elusennau 
A allwch wneud hyn beth bynnag? Pan nad yw’r gwaith 
masnachu yn cael ei ganiatáu o dan gyfraith elusennau, y prif 
ddewis i elusen yw sefydlu is-gwmni masnachu (a all gael 
Cymorth Rhodd ar unrhyw elw i’r rhiant-fudiad er mwyn osgoi 
treth gorfforaeth). 

Cyn y gall eich elusen sefydlu is-gwmni masnachu rhaid i chi 
sicrhau:

• bod hyn yn dderbyniol o dan eich dogfen lywodraethu

•  na fydd y buddsoddiad yn rhy hapfasnachol a’i fod yn cael ei 
gynllunio’n briodol

• ei fod yn dderbyniol o dan eich polisi buddsoddi
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Beth yw’r nod? Mae cyngor i elusennau ar sut i oresgyn 
y cyfyngiadau ar eu gweithgareddau masnachu yn aml yn 
anwybyddu’r ystod o resymau dros fod eisiau gwneud hynny 
yn y lle cyntaf, a’r ffaith bod angen atebion gwahanol ar gyfer 
amcanion gwahanol. 

Mae hyn oherwydd bod y Comisiwn Elusennau yn dueddol 
o weld mai’r prif gyfiawnhad dros hyn yw buddsoddi yn 
adnoddau’r elusen er mwyn creu elw ar gyfer coffrau’r elusen. 
Mae’r byd go iawn yn fwy cymhleth. Mae’n bosibl mai eich nodau 
go iawn yw:

• creu cyflogaeth

•  datblygu gweithgarwch cymunedol masnachol cynaliadwy neu 
feithrin sgiliau a balchder lleol neu

•  ymestyn gweithgarwch yr elusen i faes cysylltiedig na fydd o 
bosibl wedi’i gwmpasu gan eich dibenion elusennol - ee, efallai 
y bydd elusen sy’n darparu dodrefn rhad i deuluoedd tlawd er 
mwyn gwella tlodi am wneud gwaith ailgylchu yn defnyddio 
pren o ddodrefn ail law

Opsiynau Os bydd eich elusen am hyrwyddo gweithgareddau 
masnachu nad ydynt yn cael eu cydnabod yn elusennol, yr unig 
ffordd realistig yw sefydlu (neu annog eraill i sefydlu) cwmni 
masnachu ar wahân nad yw’n gorff elusennol. Ceir sawl strwythur 
posibl, ond mae’n bwysig cydnabod mai dim ond y cyntaf o’r 

rhain yn y rhestr ganlynol, sef is-gwmni a berchnogir yn llwyr, 
fydd yn parhau i fod yn rhan o’r elusen:

•  is-gwmni a berchnogir yn llwyr sy’n gyfyngedig gan 
gyfranddaliadau (lle mae’r elusen yn berchen ar y 
cyfranddaliadau)

•  cwmni masnachu ‘cyfochrog’ - cwmni sy’n gyfyngedig drwy 
warant neu Gwmni Buddiannau Cymunedol (CBC) nad yw 
wedi’i gofrestru fel elusen, ond sy’n parhau i gael rhywfaint 
o gysylltiad â’r elusen (ee, mae’r elusen yn enwebu rhai o 
gyfarwyddwyr y cwmni masnachu)

•  cwmni cyfyngedig drwy warant cwbl ar wahân sy’n ‘eiddo’ i’r 
gymuned

•  cwmni cyfyngedig drwy warant sy’n rhedeg cwmni 
cydweithredol gweithwyr

• cwmni preifat sy’n gyfyngedig drwy gyfranddaliadau

•  i orffen, ni ddylech anwybyddu’r posibilrwydd y gallai 
amcanion elusen newid er mwyn ymestyn yr ystod o fasnachu 
‘prif ddiben’ cymeradwy, ond dylech hefyd gydnabod bod y 
Comisiwn Elusennau yn annhebygol o ganiatáu i chi wneud hyn 
heb resymau dilys iawn



223

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Dewis yr opsiwn gorau i chi

•  is-gwmnïau masnachu yn amlwg yw’r opsiwn mwyaf diogel i 
greu incwm i’r elusen oherwydd yr elusen sy’n ei reoli’n llwyr, 
er bod hyn yn golygu cyfyngiadau cyfrifon ac adroddiadau 
ychwanegol

•  mae cwmni ‘cyfochrog’ (neu gwbl ar wahân) sy’n gyfyngedig 
drwy warant neu CBC yn dyblu’r gwaith gweinyddol a’r 
costau cyfrifyddu, ond gallai fod yn well ar gyfer rhai mentrau 
cymdeithasol oherwydd: 

–  mae’n osgoi cymhlethdodau cyfrifyddu ar gyfer yr elusen, ac 
yn annog gwahanu’r gwaith o reoli’r gweithgareddau’n well

–  creu mwy o fwlch rhwng y gweithgaredd masnachu a’r 
elusen, a allai fod yn ddefnyddiol i ddelwedd yr elusen ar 
gyfer rhai mathau o fentrau masnachol

–  gall roi cyfle i ehangu’r ystod o bobl sy’n rhan o’ch 
gweithgareddau (ee, preswylwyr lleol), ac i gyflwyno 
cyfarwyddwyr â sgiliau sy’n fwy priodol i’r fenter masnachu 
na’r elusen – gall is-gwmni’r elusen wneud hyn hefyd os bydd 
yn dewis

•  os ydych am fynd y tu hwnt i’ch amcanion elusennol presennol i 
greu swyddi, bydd y math o fudiad masnachu yn cael ei bennu 
gan y bobl a gyflogir a pha mor annibynnol y byddant am fod 
ar gyfyngiadau buddsoddi’r elusen (boed yn gwmni preifat, 

cwmni cydweithredol o weithwyr, neu gwmni cyfyngedig drwy 
warant sy’n eiddo i’r gymuned)

•  ni ddylech anwybyddu’r ffaith os mai dim ond creu arian 
i’r elusen yw eich nod, y gallech wneud hynny drwy 
ddefnyddio’ch adnoddau presennol yn well ac osgoi 
gweithgareddau masnachu ar wahân yn llwyr:

–  gallech greu incwm drwy is-osod rhan o’ch safle (ni chaiff hyn 
ei ystyried yn weithgaredd masnachu, ac mae’n rhaid i chi 
godi rhent realistig beth bynnag)

–  gallai’ch staff wneud gwaith ymchwil neu waith ymgynghori 
ar gyfer mudiadau eraill o dan amcanion addysgol cyffredinol 
eich elusen (gallai hyn olygu goblygiadau treth, a dylech gael 
cyngor)

–  efallai y gallech ehangu cwmpas neu wella hyfywedd 
gweithgaredd masnachu elusennol ‘prif ddiben’ presennol,

–  efallai’n bwysicach i fudiadau bach, mae’r ddarpariaeth ar 
gyfer ‘gwaith masnachu bach’ (gweler tud ? wherever ‘small 
trading’ is) yn golygu y gallech fod yn masnachu am amser 
hir iawn o dan faner yr elusen cyn i chi gyrraedd y trothwy 
incwm o £50,000
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Eich rhwymedigaeth i weld ffurflen flynyddol Gan fod 
cyfraith elusennau yn gweld is-gwmni masnachu fel buddsoddiad 
gan yr elusen gyda’r diben o greu adenillion ariannol, mae’n 
rhaid i chi sicrhau bod rhywfaint o fudd yn deillio o’r elusen cyn 
gynted â phosibl. Mae canllawiau yn awgrymu os nad oes arwydd 
o elw o fewn tair i bum mlynedd, dylid ystyried y buddsoddiad 
yn fethiant – a bydd y gweithgaredd masnachu yn dod i ben. 
Ond yn ymarferol gallai fod gwahaniaeth mawr rhwng is-gwmni 
masnachu yn dod yn gynaliadwy a gwneud elw bychan (fel y 
disgwylir iddo’i wneud) a’i allu i greu adenillion ariannol realistig 
i’r elusen. 

A dyma realiti mentrau cymdeithasol i nifer o fudiadau gwirfoddol 
bach a chanolig eu maint. Mae’n drueni nad yw’r holl newidiadau 
cyfreithiol a threth dros y blynyddoedd diwethaf heb gydnabod 
yn iawn yr agwedd bwysig ac arloesol hon ar waith yn y sector 
gwirfoddol.

Gwahanu’r elusen a’r corff masnachu Ar sail cyfraith 
elusennau ac arferion busnes cadarn, dylai ymddiriedolwyr 
sicrhau:

•  bod strwythurau ariannol yr elusen ac unrhyw gwmni 
masnachu yn cael eu cadw ar wahân yn llwyr (mae hyn ar ei 
anoddaf a phwysicaf pan fydd yr elusen yn berchen ar is-gwmni 
masnachu)

•� nad yw buddiannau’r elusen yn cael eu llethu gan rai’r corff 
masnachu (ac, am resymau masnachol, i’r gwrthwyneb)

•  bod unrhyw fenthyciadau a wneir i gwmni masnachu o fewn 
telerau dogfen lywodraethu’r elusen, ar gyfradd llog fasnachol 
ac wedi’u diogelu’n briodol

•  os bydd yr elusen a’r is-gwmni masnachu yn rhannu safle, 
cyfarpar neu staff, bod gofal yn cael ei gymryd i ddosrannu 
costau’n gywir rhyngddynt, rhag ofn i’r cwmni masnachu gael 
cymhorthdal cudd gan yr elusen

•  na all cwmni masnachu ar wahân gael yr hawl i benodi 
ymddiriedolwyr i’r elusen (ond gallai’r elusen gael pŵer i gael lle 
ar fwrdd y cwmni masnachu)

•  pan fydd gennych gwmni masnachu ar wahân, dylech o 
leiaf gael un ymddiriedolwr ar bwyllgor yr elusen ac un 
ymddiriedolwr ar bwyllgor y cwmni masnachu nad yw’n aelod 
o’r ddau - fel arall cewch drafferth yn ymarferol i sicrhau bod 
gan y ddau fwrdd swyddogaethau penodol

Goblygiadau cyfrifyddu Mae’r Datganiad o’r Arfer a 
Argymhellir (SORP) ar Gyfrifyddu gan Elusennau yn gofyn 
i elusennau wneud datganiad cyflawn o incwm ac elw o 
weithgaredd masnachu. Er enghraifft, pan gaiff prif ddiben elusen 
ei gynnal yn llwyr neu’n bennaf gan weithgaredd masnachu, 
megis codi ffioedd ar gyfer darparu gwasanaethau, dylid datgan 
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yr incwm crynswth o weithgaredd o’r fath a’r gwariant crynswth 
yn y Datganiad o Weithgareddau Ariannol (SOFA). Mae angen i 
ymddiriedolwyr sicrhau bod cyfrifon is-gwmnïau masnachu yn 
cael eu paratoi yn unol â’r SORP ar Gyfrifyddu gan Elusennau.

Manteision ac anfanteision
Y cyfaddawd Mae’r trefniadau amrywiol i gwmnïau masnachu 
wahanu eu gweithgareddau oddi wrth elusennau fel arfer yn 
cynnwys rhyw fath o gyfaddawd. Mae’n debygol y bydd angen i 
chi ystyried cydbwyso manteision ac anfanteision y dull hwn.

Manteision dewisiadau masnachu amgen 

•  maent yn cadw statws elusennol yr elusen

•  maent yn amddiffyn yr elusen rhag colledion os bydd y fenter 
masnachu yn methu (bydd atebolrwydd y cwmni masnachu yn 
gyfyngedig i faint ei asedau)

•  dylai’r elusen, yn y pen draw, gael budd o elw’r cwmni 
masnachu (Ond cofiwch, wrth sôn am fentrau masnachu 
yn y gymuned, bydd pobl, yn ddieithriad, yn dechrau gyda 
disgwyliadau cwbl afrealistig o ran elw, ac mae’r syniad y gallant 
ariannu swyddi newydd yn yr elusen neu gynnal gwasanaethau 
cymdeithasol fel arfer yn bell iawn o’r gwir.)

•��gall y cwmni masnachu roi cyfran o’i elw cyn treth i’r elusen gan 
ddefnyddio Cymorth Rhodd neu gyfamod, gan alluogi’r elusen 
i elwa o unrhyw dreth gorfforaeth a delir gan y busnes (gweler 
Codi arian, Adran 4.8)

Anfanteision cwmnïau masnachu

•  gall trefniadau Cymorth Rhodd fod yn niweidiol i fentrau 
masnachu oherwydd mae’n anodd asesu’r lefel orau ar gyfer 
rhoddion elusennol a gall y busnes weld nad oes ganddo 
ddigon i ail-fuddsoddi gwarged ar gyfer ei ddiogelwch 
hirdymor

•  yn wahanol i siopau elusen sy’n gwerthu nwyddau a roddwyd, 
nid yw safleoedd sy’n gwneud gwaith masnachol er mwyn 
creu arian ar gyfer elusen yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi 
awtomatig o 80 y cant y mae hawl gan elusennau i’w gael (felly 
mae unrhyw gonsesiynau yn unol â disgresiwn yr awdurdod 
lleol)

•  efallai y bydd angen caniatâd HMRC i atal yr elusen rhag colli 
rhai o’i eithriadau treth

•  mae cymhlethdodau ychwanegol o ran arferion cyfrifyddu ar 
gyfer is-gwmnïau sydd dan berchnogaeth lwyr, ond nid ar gyfer 
cwmnïau ‘cyfochrog’ ac sy’n masnachu’n annibynnol (gweler 
goblygiadau SORP uchod)
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Rhybuddion swyddogol
Yr angen am gyngor Mae’r Comisiwn Elusennau yn nodi 
bod rhai elusennau wedi colli symiau sylweddol drwy wneud 
buddsoddiadau annoeth mewn is-gwmnïau masnachu. Mae nifer 
o faterion cyfreithiol, buddsoddi a threthu cymhleth i’w hystyried 
sydd y tu hwnt i gwmpas y canllawiau hyn, felly mae’n hanfodol 
cael arweiniad pellach gan arbenigwyr. Gwnewch yn siŵr bod y 
bobl hyn yn gallu cynnig profiad a gwybodaeth eang am fasnachu 
ac elusennau mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ac amrywiaeth o 
strwythurau masnachu gwahanol - peidiwch â dilyn yn awtomatig 
arweiniad rhywun rydych yn ei adnabod sydd wedi sefydlu 
strwythur masnachu mewn ffordd benodol.

Pethau i fod yn wyliadwrus ohonynt: Disgwylir i ymddiriedolwyr 
ystyried y pwyntiau hyn:

•  dylid gwneud hunaniaeth ar wahân yr is-gwmni masnachu a’r 
elusen yn glir i’r cyhoedd a pheidio â’u drysu - ee, defnyddio 
enwau gwahanol

•  ni ellir defnyddio’r is-gwmni masnachu fel ffordd o dalu 
ymddiriedolwyr drwy’r drws cefn

•  ni ddylai’r elusen deimlo unrhyw rwymedigaeth foesol i 
ariannu’r cwmni masnachu, ac ni ddylai dalu dyledion y cwmni 
masnachu

•  dylech gynllunio i’r cwmni masnachu fod yn hyfyw yn ariannol 
cyn gynted â phosibl, fel arfer o fewn 5 mlynedd

•  efallai y bydd angen awdurdod er mwyn caniatáu i’r elusen 
brydlesu eiddo i is-gwmni

•  gwnewch yn siŵr bod buddsoddiad yr elusen yn yr is-gwmni 
wir yn gymwys i gael y budd treth rydych yn gobeithio ei gael - 
gallai camgymeriad fod yn ddrud iawn

•  os bydd y cwmni masnachu yn ymwneud â gwerthu dros y 
rhyngrwyd (cyfle sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd i fudiadau 
gwirfoddol) bydd yn amodol ar Reoliadau Diogelu Defnyddwyr 
(Gwerthu o Bell) 2000 (ceir gwybodaeth gan Businesslink, 
www.businesslink.gov.uk)
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Rhestr wirio
	 A oes angen i’ch bwrdd adolygu gweithgaredd 

masnachu eich elusen er mwyn bod yn fodlon ei fod yn 
cydymffurfio â’r gyfraith elusennau?

		A oes angen i chi adolygu dulliau cyfrifyddu 
gweithgareddau masnachu eich elusen?

		A oes gan eich is-gwmnïau masnachu nad ydynt yn 
gyrff elusennol ddigon o gyfalaf heb roi cronfeydd eich 
elusen mewn perygl?

		A oes digon o fwlch rhyngddynt a gwaith rheoli’r 
elusen?

		A fyddech yn gallu adennill eich buddsoddiad cyfan 
os byddwch nawr yn cael gwared ar eich cwmni 
masnachu?

Rhagor o wybodaeth
•  Cyllid a Thollau EM - edrychwch ar adran elusennau ar eu 

gwefan, www.hmrc.gov.uk 

•  Y Comisiwn Elusennau, Ymddiriedolwyr, masnachu a threth, CC35;

•  Mel Witherden, Mae’n syniad, ond a yw’n fusnes? Canllawiau ar 
gyfer masnachu yn y trydydd sector, WCVA.

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc35.aspx
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20%27A%20guide%20to%20third%20sector%20trading%27_w.pdf
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20%27A%20guide%20to%20third%20sector%20trading%27_w.pdf
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4.7 Trethiant ac ardrethi

Un peth y gellir ei ddweud yn hyderus am 
atebolrwydd treth mudiadau elusennol a 
gwirfoddol yw nad yw’n syml. Felly byddwch 
yn ofalus am gael cyngor gan rywun rydych 
yn ei gyfarfod yn y dafarn (neu yn y bar mewn 
cynhadledd). Os oes gennych amheuaeth, 
gofynnwch am gymorth proffesiynol. 

Cyfrifoldeb ac atebolrwydd ymddiriedolwyr
Cyfrifoldebau 

•  mae angen i ymddiriedolwyr ddeall sut y gallai trethiant 
effeithio ar eu mudiad oherwydd:

–  gallai bil treth annisgwyl neu ryddhad treth heb ei hawlio gael 
effaith andwyol ar sefyllfa ariannol y mudiad

–  gallai methiant i reoli materion treth y mudiad yn gywir olygu 
bod yr ymddiriedolwyr yn agored i atebolrwydd ariannol 
personol ar ei filiau treth

•��mae�ymddiriedolwyr�yn�gyfrifol�am�sicrhau�yr�ymdrinnir�â�
materion treth y mudiad yn briodol, gan gynnwys:

– talu TWE, TAW, treth gorfforaeth a threth enillion cyfalaf

– cymryd camau i leihau atebolrwydd treth

– hawlio rhyddhad treth yn brydlon

–  adennill treth incwm a dalwyd gan roddwyr ar roddion o dan 
gynlluniau Cymorth Rhodd, rhoi wrth ennill a chyflogres a 
chyfamodau

–  hawlio rhyddhad ardrethi gorfodol o 80 y cant gan 
awdurdodau lleol ar eiddo y mae’r elusen yn ei feddiannu

–  gweld a yw awdurdodau lleol yn cynnig rhyddhad ardrethi 
dewisol o 100 y cant ar gyfer elusennau.

Atebolrwydd 

•  gall ymddiriedolwyr pob math o fudiadau gwirfoddol fod yn 
atebol yn bersonol os ydynt yn gyfrifol am weinyddu materion 
treth eu mudiad yn wael

•  gall ymddiriedolwyr mudiadau gwirfoddol anghorfforedig fod 
yn atebol yn bersonol os bydd eu mudiad yn dod yn fethdalwr 
ac yn methu â thalu ei filiau treth

•  gellir amddiffyn ymddiriedolwyr rhag atebolrwydd personol os 
ydynt wedi cael cyngor priodol
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Cyngor Gall materion megis TAW a threth gorfforaeth fod yn 
eithriadol o gymhleth i elusennau a mudiadau gwirfoddol, ac 
maent y tu hwnt i gwmpas y canllawiau hyn. Dylech:

• ofyn am gyngor gan HMRC

•  siarad â chynghorydd proffesiynol - nid yw sgwrs gyflym ag 
arbenigwr TAW er enghraifft yn ddrud a gallai arbed ffortiwn i chi 

• cadw nodiadau o unrhyw gyngor a gynigir

Rhagor o wybodaeth
•��Cyllid a Thollau EM - edrychwch ar adran elusennau ar eu 

gwefan, www.hmrc.gov.uk 

•��Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
8.7 Treth ar werth; 

•�Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA, 8.8 Cyflogres;

•��Kate Sayer ac Alastair Hardman, A Practical Guide to VAT: For 
Charities and Voluntary Organisations, Trydydd Rhifyn, 2008, 
Directory for Social Change. 

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1100
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1101
http://www.dsc.org.uk/Publications/Finance/@2561
http://www.dsc.org.uk/Publications/Finance/@2561
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4.8 Cyfrifoldebau codi arian

Mae codi arian yn ganolog i lwyddiant y rhan fwyaf 
o fudiadau gwirfoddol. Ond caiff yn aml ei wneud 
yn wael - naill ai’n orfrwdfrydig (gan adael darpar 
gyllidwyr yn rhwystredig, y cyhoedd yn flinedig 
neu wedi’u dadrithio a’r gyfraith yn orthrymedig) 
neu ddim o gwbl (gyda chyfleoedd yn cael eu 
hanwybyddu a mudiadau ddim ond ychydig yn well 
eu byd nag yr oeddent pan gychwynont). Neu gall 
fod yn waith i’r prif swyddog gweithredol, a wneir 
yn gyflym deg munud cyn dyddiad cau’r cais (gan 
dybio bod y swyddog yn ymwybodol o’r cyfle yn 
y lle cyntaf) neu ei anfon ar hap at unrhyw un sy’n 
debygol o fod y fodlon cyfrannu punt neu ddwy. Y 
cyfan y mae’r ymddiriedolwyr am ei wybod yw bod 
y siec ar ei ffordd. 

Mae’n amlwg o fudd i bob mudiad gwirfoddol gynllunio 
eu gweithgareddau codi arian a chynnal gwaith ymchwil i’r 
cyfleoedd sydd ar gael iddynt. Ond mae hwn yn bwnc enfawr. 
Mae rhai o’r canllawiau a restrir o dan ‘rhagor o wybodaeth’ 
yn awgrymu lle y gallech ddechrau chwilio. Fodd bynnag, 
mae’r adran hon yn canolbwyntio ar gyfrifoldebau cyfreithiol 
ymddiriedolwyr yr elusen - gan gynnwys y rheoliad newydd a 
gyflwynir gan Ddeddf Elusennau 2006 - a’r cymorth sydd ar gael 
gan y wladwriaeth i helpu i wneud y gorau o’u hymdrechion. 

Cyfrifoldebau ymddiriedolwyr
Rhaid i ymddiriedolwyr sicrhau bod gan eu mudiad ddigon o 
adnoddau i gyflawni ei nodau ac amcanion. Bydd hyn yn sicr yn 
cynnwys gweithgareddau codi arian oni bai bod eich grŵp yn 
eithriadol o dda ei fyd o ganlyniad i roddion. 

Rhwymedigaethau sylfaenol Mae cyfrifoldebau 
ymddiriedolwyr yn cynnwys:

•  sicrhau bod gweithgareddau codi arian eu mudiad yn cael eu 
rheoli’n briodol drwy:

– gyllidebu priodol

– rheoli swyddogion codi arian proffesiynol

– gweithredu o fewn y gyfraith
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– cytundebau priodol gyda chwmnïau masnachol

• sicrhau y cedwir cyfrifon gweithgareddau codi arian

•  goruchwylio is-bwyllgor codi arian (os yw’ch dogfen 
lywodraethu yn rhoi pŵer i chi gael un) drwy:

– ddarparu ei gylch gorchwyl 

– cael adroddiadau am ei weithgareddau 

– monitro’r arian a gaiff ei wario ar weithgareddau codi arian

•  sicrhau bod gweithgareddau codi arian yn unol â nodau ac 
amcanion y mudiad

•  sicrhau nad yw gweithgareddau codi arian yn pechu aelodau 
o’r cyhoedd

• sicrhau nad yw’n camfanteisio ar bobl sy’n fuddiolwyr y mudiad

•  diogelu cywirdeb y mudiad wrth ymuno â chwmnïau 
masnachol mewn hyrwyddiadau ar y cyd (ee, ymuno â 
chwmnïau tybaco ar gyfer ymgyrchoedd iechyd, neu helpu 
alcoholigion gyda chymorth bragdy)

•  cynnal gweithgareddau codi arian mewn modd effeithlon 
ac effeithiol (ee, peidio â gwario swm enfawr ar gyflogau i 
swyddogion codi arian)

‘Hunanreoleiddio’ Mae’r Comisiwn Elusennau yn y gorffennol 
wedi annog elusennau i gymryd y syniad o hunanreoleiddio i 
gynnal safonau uchel wrth godi arian o ddifrif. Roedd hyn yn 
cynnwys mabwysiadu’r safonau a argymhellir gan y Sefydliad Codi 
Arian a dilyn eu canllawiau ar faterion megis 

• cadarnhau amcanion

• datblygu cynllun codi arian

• asesu’r risgiau ar gyfer yr elusen, risgiau ariannol ac ati

• dewis dull priodol o godi arian

• defnyddio swyddogion codi arian yn briodol os bydd angen

Mae’r rhwymedigaethau ar ymddiriedolwyr yn cyfiawnhau’r dull 
hwn ar gyfer mudiadau mwy, ond mae’n fwy na’r hyn y disgwylir i 
nifer o elusennau bach ei wneud. 

Mae’r egwyddor hunanreoleiddio wedi’i chymhwyso, i ryw 
raddau, gan y gwaith rheoleiddio ychwanegol a gyflwynwyd gan 
Ddeddf Elusennau 2006. 
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Rheoleiddio a rheolaeth
Trosolwg o’r peryglon Mae codi arian yn faes lle y gall 
elusennau fynd i drafferthion, a hynny’n ddifrifol weithiau. Bwriad 
y rhestr ganlynol yw rhoi rhagflas o’r hyn y dylai ymddiriedolwyr 
edrych amdano. Waeth pa fath o weithgarwch codi arian rydych 
yn ei gynllunio, dylech fod yn barod i wneud peth gwaith cartref 
yn gyntaf i wneud yn siŵr eich bod yn osgoi’r peryglon. Ymysg y 
peryglon mae:

• torri rheoliadau’n ymwneud â chyflogi swyddogion codi arian

•  gofynion cyfreithiol anodd ar gynnal loterïau, apeliadau elusen, 
casgliadau stryd ac o dŷ i dŷ, a gweithgareddau lle ceir alcohol

• cadw cofnodion Cymorth Rhodd digonol

•  rheoli gweithgareddau masnachu o fewn cyfraith elusennau a 
threth (gweler Adran 4.6)

• rheoliadau cymhleth ar TAW a digwyddiadau cyhoeddus

•  torri safonau a osodwyd gan gyrff fel yr Awdurdod Safonau 
Hysbysebu 

• diogelwch arian a gesglir gan staff a gwirfoddolwyr

• anfanteision yn ymwneud â phlant wrth godi arian

Codi arian yn effeithlon a chyfreithlon
•  Swyddogion codi arian proffesiynol a chyfranogwyr 

masnachol Caiff unrhyw un heblaw gwirfoddolwr, aelod o 
staff neu ymddiriedolwr sy’n codi arian ar gyfer eich mudiad 
ei reoleiddio o dan Ddeddf Elusennau 1992. Caiff ei ddiffinio 
naill ai fel ‘swyddog codi arian proffesiynol’ neu ‘gyfranogwr 
masnachol’ (cwmni neu fusnes a allai gefnogi eich mudiad 
drwy nawdd) Dylai elusennau astudio eu cyfrifoldebau cyn 
defnyddio gwasanaethau swyddogion codi arian proffesiynol 
neu gychwyn cytundeb â chwmni. Dyma rai pethau y bydd eu 
hangen arnoch:

–  cytundeb ysgrifenedig ar ffurf ragnodedig rhwng yr elusen a’r 
swyddog codi arian proffesiynol 

–  darpariaeth ddigonol ar gyfer trosglwyddo cronfeydd a 
godwyd gan swyddog codi arian o’r fath i’r elusen (ni all y 
swyddog codi arian gadw unrhyw arian ond mae’n rhaid 
iddo anfon anfoneb i’r elusen am unrhyw ffioedd y cytunwyd 
arnynt neu gostau)

–  gwneud yn siŵr bod y swyddog codi arian yn gwneud 
datganiad clir i unrhyw roddwr ei fod yn cael ei dalu gan eich 
mudiad i godi arian a nodi cyfran yr arian a fydd yn mynd i’r 
elusen
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–  cytundeb ysgrifenedig ar ffurf ragnodedig rhwng yr elusen a 
chyfranogwr masnachol (ee, pan fydd yr elusen yn cael rhodd 
bob tro y caiff cynnyrch penodol ei werthu neu pan gaiff 
gwasanaeth ei ddefnyddio gan gwmni)

–  trefniadau cyfrifyddu cywir ar gyfer delio ag enillion codi arian 
(ee, rhaid i’r holl arian a godwyd gan apêl y cyhoedd gael ei 
gadw mewn cyfrif banc ar wahân)

•  Cyllidebau codi arian - Dylai mudiadau gwirfoddol sy’n 
ymwneud â gweithgareddau codi arian sylweddol ystyried 
sefydlu cyllideb codi arian ar wahân i nodi costau codi arian yn 
glir. Bydd hyn yn helpu’r mudiad i benderfynu os yw mathau 
arbennig o weithgareddau codi arian yn gost-effeithiol gan y 
bydd cymhareb glir o gostau i arian a godwyd. Dylai unrhyw 
gyllideb gynnwys targedau ar gyfer incwm a gwariant, a dylai 
adroddiadau rheolaidd yn cymharu ffigurau gwirioneddol 
â ffigurau cyllideb gael eu paratoi ar gyfer ymddiriedolwyr i 
edrych ar berfformiad a chynnydd.

Rheoliadau newydd - y Ddeddf Elusennau 
Trosolwg Mae Deddf Elusennau 2006 yn gwneud newidiadau 
pwysig i’r ffordd y caiff gweithgaredd codi arian ei reoleiddio, gan 
gynnwys:

•  tynhau rhwymedigaethau swyddogion codi arian proffesiynol;

•  dyletswyddau newydd i ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr 
wrth wneud apêl elusen;

•  cynllun trwyddedu newydd ar gyfer casgliadau stryd ac o 
ddrws i ddrws

Trwyddedau newydd ar gyfer casgliadau stryd 

• Mathau o gasgliadau a gwmpesir gan y drwydded newydd; 

–  pob casgliad at ddibenion elusennol, dyngarol neu lesiannol 
a gynhelir naill ai o ddrws i ddrws neu mewn lle cyhoeddus, 
gan gynnwys casglu arian parod, debydau uniongyrchol neu 
archebion sefydlog a nwyddau

–  mae safleoedd a gwmpesir yn cynnwys safleoedd preifat fel 
canolfannau siopa a gorsafoedd rheilffyrdd

• Mathau o gasgliadau na chânt eu cwmpasu: 

–  Casgliadau sy’n digwydd mewn siopau neu safleoedd busnes 
eraill, eglwysi, neuaddau pentref, cartrefi pobl, ac ati 

– tuniau, a chasgliadau at ddibenion heblaw dibenion elusennol

•  Trwyddedau Bydd trwydded ar gyfer casglu o ddrws i ddrws 
yn cwmpasu Cymru a Lloegr i gyd. Mae’n rhaid i drefnwyr 
casgliadau mewn mannau cyhoeddus, , wneud cais am 
dystysgrif casgliadau cyhoeddus cyffredinol i ddechrau ac 
yna drwydded i gasglu ar adegau penodol mewn mannau 
penodol yn ardal yr awdurdod lleol. 
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•  Mae ‘casgliadau elusennol byrdymor lleol’ wedi’u heithrio o’r 
cynllun trwyddedu: ee, casgliadau yn ymwneud â gwirfoddoli, 
megis canu caswyddogaethau, neu gasgliad ar gyfer ffair 
sborion. Ni fydd angen trwydded ar gyfer casgliadau a eithrir 
ond bydd yn rhaid i gasglwyr hysbysu’r awdurdod lleol ymlaen 
llaw. 

Rheolau newydd ar gyfer apeliadau a chasgliadau 
elusennol: Pan fyddant yn codi arian yn gyhoeddus neu o ddrws 
i ddrws, bydd rhaid i weithwyr elusennol (heblaw am swyddog 
codi arian proffesiynol) ddatgan

• i bwy maent yn codi arian 

•  cyfran y casgliadau a fydd yn mynd i fuddiolwyr gwahanol os 
oes mwy nag un

•  y ffaith eu bod yn swyddog, cyflogai neu ymddiriedolwr yr 
elusen

• eu bod yn cael eu talu am godi arian

Mae’n rhaid i swyddogion codi arian proffesiynol a chyfranogwyr 
masnachol wneud datganiadau llawer mwy clir ynghylch eu 
swyddogaeth a diben codi arian o gymharu ag o’r blaen.

Elusennau a rhoddion treth effeithiol 
Mae gan y llywodraeth nifer o gynlluniau a fydd yn caniatáu i 
elusennau a chlybiau chwaraeon adennill y dreth a dalwyd eisoes 
ar arian a roddwyd, neu i hawlio’r rhodd cyn talu treth. 

Mae’r cyfleoedd yn cynnwys:

•  Rhoi drwy’r Gyflogres - rhoddion uniongyrchol gan gyflogeion 
a ddidynnir yn ddi-dreth o’u cyflog

•  Cymorth Rhodd - rhoddion gan unigolion lle y gall yr elusen 
adennill treth incwm ar gyfradd sylfaenol a dalwyd gan y 
rhoddwr;

•  rhoddion o rai cyfranddaliadau a gwarannau - holwch HMRC ar 
ba rai fydd yn gymwys

• cymynroddion sy’n gwbl rydd o dreth etifeddiant

• rhoddion sy’n asedau, fel tir, sy’n rhydd o dreth enillion cyfalaf

•  rhoddion sy’n asedau, fel adeiladau, sy’n rhydd o dreth incwm 
neu dreth gorfforaeth

• cyfamodau elusennol
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Rhoi drwy’r Gyflogres Gall elusennau wneud trefniadau 
gyda chwmnïau i annog eu cyflogeion i wneud rhoddion yn 
uniongyrchol o’u cyflog - ar ôl didynnu Yswiriant Gwladol ond cyn 
didynnu TWE. Mae’n rhaid i gyflogwyr gofrestru gydag asiantaeth 
Rhoi drwy’r Gyflogres sy’n rheoli’r gwaith o ddosbarthu’r cronfeydd 
i bob elusen a enwebir gan y cyflogeion. Mae’r asiant fel arfer yn 
cymryd swm bach o bob rhodd ar gyfer costau gweinyddol. Mae 
WCVA yn gweithredu cynllun rhoi drwy’r gyflogres ar y cyd â’r 
asiant rhoi drwy’r gyflogres, Charitable Giving, lle mae WCVA yn 
talu’r tâl gweinyddol, sy’n golygu bod rhodd gyfan cyflogai yn 
mynd yn unionyrchol i’r elusen o’i ddewis. 

Mae Rhoi drwy’r Gyflogres yn ddefnyddiol i elusennau sydd eisoes 
â pherthnasau da gyda mudiadau busnes. Ond nid yw wedi bod 
yn boblogaidd iawn hyd yma.

Cymorth Rhodd i unigolion Mae Cymorth Rhodd yn ffordd 
hyblyg o ddenu rhoddion. Mae’n apelio at roddwyr sy’n gallu 
gweld gwerth eu rhodd yn cynyddu pan fydd y llywodraeth 
yn pasio’r dreth incwm y maent wedi’i didynnu yn flaenorol i’r 
elusen. Os mai’r gyfradd dreth gyffredinol yw 20 y cant, bydd 
rhodd o £10 yn cynyddu i £12.00.

Mae’n welliant sylweddol o ran rhwyddineb, cyflymder a 
hygyrchedd o gymharu â’r trefniadau cyfamodi blaenorol. Mae 
Cymorth Rhodd yn berthnasol i hyd yn oed y rhoddion lleiaf a gall 
elusennau bach iawn ei weithredu, ar yr amod eu bod yn barod i 

reoli’r fiwrocratiaeth anochel ar gyfer cofnodi rhoddion ac adennill 
treth. Mae angen i roddwyr gwblhau ffurflen syml sy’n cynnwys 
eu henw, cyfeiriad a chymeradwyaeth wedi’i harwyddo er mwyn 
adennill treth. Darperir ffurflenni hawlio gan CTEM. 

Cymorth Rhodd ar gyfer cwmnïau Nid oes angen i gwmnïau 
ddidynnu unrhyw dreth cyn gwneud rhodd i elusen. Gall taliadau 
gan is-gwmnïau masnachu gael eu gwneud hyd at naw mis ar ôl 
diwedd y cyfnod masnachu pan enillwyd yr elw. 

Cymynroddion Gall unrhyw elusen ag enw da gyda’r cyhoedd 
gael budd o gymynroddion yn ewyllysiau cefnogwyr pan fyddant 
farw. Ni ellir rhag-weld yr incwm fel arfer, ni fydd yn rheolaidd, a 
gall gymryd hyrwyddiadau dros gyfnod hir i ddechrau cynhyrchu 
rhoddion. Ond gall un gymynrodd fawr wneud gwahaniaeth 
sylweddol. 

Rhoddion ‘eiddo tirol’ Gall rhoddion ar ffurf tir ac adeiladau fod 
yn rhydd o dreth incwm neu dreth gorfforaeth ac mae rhoddion 
ar ffurf adeiladau wedi’u heithrio o dreth enillion cyfalaf. 

Mae gweithredoedd cyfamod wedi’u disodli ar y cyfan. 
Ond maent yn gymharol hawdd i’w sefydlu a gallent fod yn 
ddefnyddiol o hyd i elusen sydd am rwymo’n gyfreithiol unigolion 
neu gwmni, nad yw’n is-gwmni, i wneud rhoddion di-dreth 
rheolaidd am gyfnod o bedair blynedd o leiaf. Cymorth Rhodd eto 
yw’r dull ar gyfer cadw treth a fyddai fel arall yn cael ei didynnu 
cyn i’r rhodd gael ei gwneud.
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Clybiau chwaraeon Ni all clybiau chwaraeon gofrestru fel 
elusennau yn awtomatig. Ond ceir consesiynau treth arbennig i 
glybiau os ydynt ar agor i’r gymuned gyfan. Holwch HMRC neu’r 
Swyddog Rhoi Cymru yn WCVA am fanylion.

Codi arian yn well
Strategaeth codi arian Cynghorir mudiadau gwirfoddol yn gryf 
i drin codi arian fel rhan annatod ond amlwg o’u gweithgareddau 
cynllunio ac i neilltuo amser i ddatblygu strategaeth codi 
arian gydlynol a all wneud ymdrechion yn llai chwit chwat, yn 
fwy trefnus, ac yn fwy medrus gyda ffocws pendant. Dylai’r 
strategaeth gynnwys:

• enwau’r rhai a fydd yn ei gweithredu

•  cydnabyddiaeth o anghenion sgiliau a’r modd yr ymdrinnir â 
hwy

• syniadau am brosiectau

• adnoddau a neilltuwyd ar gyfer y swydd

• mudiadau a gweithgareddau targed

• amserlenni o ddyddiadau cau ar gyfer cyllid

•  targedau ariannol i anelu atynt ac i’w cyfateb yn erbyn 
llwyddiannau

Y Bwrdd Safonau Codi Arian (FRSB) Nod FRSB yw meithrin 
hyder ymysg y cyhoedd wrth roi i elusennau. Caiff ei gefnogi gan 
lywodraethau Cymru, yr Alban a Lloegr ac mae’n rhedeg yr unig 
gynllun hunanreoleiddio annibynnol ar gyfer codi arian yn y DU. 
Mae ei swyddogaeth yn cynnwys:

•  gweithio gyda’r sector elusennau i roi’r newyddion diweddaraf 
a chymorth er mwyn cynyddu ymrwymiad i arfer gorau wrth 
godi arian

•  monitro a helpu i ddatrys cwynion y cyhoedd ynghylch codi 
arian

•  gofyn i aelodau ddefnyddio’r logo â thic ‘rhoi gyda hyder’ 
ar ddeunyddiau codi arian er mwyn rhoi sicrwydd o’u 
hymrwymiad i arfer gorau.

Cymorth allanol

•  Mae WCVA yn darparu pecyn codi arian manwl, ac mae’n 
gyfrifol am brosiect Cyllid Cynaliadwy Cymru sy’n cynnig 
gwybodaeth ymarferol i’r rhai sy’n gweithio tuag at 
gynaliadwyedd ariannol hirdymor. Mae hefyd yn cynnig cyngor 
ac arweiniad ar ffynonellau cyllid, sut i sicrhau amrywiaeth yn 
eich ffynonellau ariannu, a ble i fynd i gael cymorth.

•  I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar roddion 
treth-effeithiol cysylltwch â Swyddog Rhoi Cymru yn WCVA, 
givingwales@wcva.org.uk.
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•  Mae gan y Sefydliad Codi Arian amrywiaeth o daflenni ar 
safonau codi arian.

•  Mae’r Directory of Social Change yn cyhoeddi llyfrau ar nifer o 
bynciau codi arian, ac yn gweithredu cyfeirlyfrau codi arian a 
allai fod yn werth i fudiadau mwy fuddsoddi ynddynt.

•  Gallai elusennau llai gael budd o hyfforddiant a chymorth gan 
gynghorwyr a swyddogion codi arian llwyddiannus mewn 
elusennau eraill, a gallant ddefnyddio’r cyfleusterau chwilio 
cyllid sydd ar gael drwy’r cynghorau gwirfoddol sirol lleol.

Rhestr wirio
	  A oes angen i’ch bwrdd adolygu gweithgareddau 

codi arian eich mudiad i wneud yn siŵr ei fod yn 
cydymffurfio â gofynion cyfreithiol?

	  A oes gan eich mudiad gyllideb ar gyfer codi arian?

	  A yw eich bwrdd yn cael adroddiadau monitro 
rheolaidd ar ei weithgareddau codi arian?

	  Os oes gan eich mudiad is-bwyllgor codi arian, a oes 
ganddo gylch gorchwyl clir ar gyfer ei weithgareddau?

	  A yw’ch bwrdd wedi ystyried a oes angen hyfforddiant 
ar ymddiriedolwyr ar swyddogaeth a thechnegau codi 
arian?

	  A oes mwy y gall eich elusen ei wneud i hyrwyddo rhoi 
treth effeithiol?
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Rhagor o wybodaeth
Cysylltiadau:

•  Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi - ewch i’r adran elusennau ar eu 
gwefan, www.hmrc.gov.uk 

•  Y Sefydliad Codi Arian, www.institute-of-fundraising.org.uk

•  Cyllid Cynaliadwy Cymru,  
www.sustainablefundingcymru.org.uk

•  y cynllun Rhoi Elusennol gweler www.charitablegiving.co.uk

•  Directory for Social Change, www.dsc.org.uk 

Y Comisiwn Elusennau, Elusennau a Chodi Arian, CC20

Y Comisiwn Elusennau, Adrodd am Ddigwyddiadau Difrifol - 
canllaw i ymddiriedolwyr

Taflenni i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA: 

• 7.1 Datblygu strategaeth codi arian; 

• 7.2 Grantiau – addas ar gyfer ariannu; 

• 7.3 Gwneud ceisiadau i gyrff ariannu; 

•  7.3.1 Cyfrif amser gwirfoddolwyr wrth wneud cais am nawdd; 

• 7.4 Ffynonellau cyllid; 

• 7.4.1 Grantiau bach;

• 7.4.2 Cyllid loteri; 

• 7.4.3 Ymddiriedolaethau a sefydliadau; 

• 7.4.4 Grantiau gan Lywodraeth Cymru; 

•  7.4.5 Arian grant annatganoledig gan Lywodraeth y DU; 

• 7.4.6 Ewrop; 

•� 7.4.7 Ffynonellau ariannu ar gyfer prosiectau iechyd a gofal 
cymdeithasol; 

•  7.4.8 Ffynonellau ariannu ar gyfer prosiectau chwaraeon; 

•  7.4.9 Ffynonellau ariannu ar gyfer prosiectau’r celfyddydau; 

•  7.4.10 Ffynonellau ariannu ar gyfer prosiectau amgylcheddol; 

•  7.4.11 Nawdd ar gyfer adeiladau cymunedol; 

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc20.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/Our_regulatory_activity/Reporting_issues/rsinotes.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/Our_regulatory_activity/Reporting_issues/rsinotes.aspx
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1067
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1068
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1086
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1181
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1121
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1087
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1088
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1124
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1125
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1128
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1129
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1123
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1123
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1147
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1126
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1122
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1118
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•  7.4.12 Cyllid i brosiectau sy’n ymwneud ag ieuenctid; 

• 7.4.14 Ariannu ar gyfer mannau addoli; 

•  7.4.16 Ffynonellau ariannu ar gyfer prosiectau newid yr hinsawdd; 

• 7.5 Benthyciadau; 

• 7.6.1 Codi arian - digwyddiadau; 

• 7.6.2 Codi arian - cymynroddion; 

• 7.6.3 Codi arian - rhoddion; 

• 7.7 Cyflwyniad i gaffael; 

• 7.7.1 Cyflwyniad i dendro;

• 7.7.2 Datblygu tendr llwyddiannus;

• 7.7.3 Costio eich tendr;

• 7.8 Masnachu; 

• 7.8.1 Siopau Elusen

• 7.9 Rhoi (ffynonellau arian gan noddwyr); 

• 7.x10 Dulliau o roi arian sy’n effeithiol o ran treth; 

• 7.x10.1 Cyflwyniad i roi arian trwy’r gyflogres; 

• 7.x10.2 Codi arian trwy’r gyflogres;

• 7.x10.3 Consortia rhoi o’r gyflogres; 

• 7.x10.4 Cyflwyniad i Gymorth Rhodd; 

• 7.x10.5 Hyrwyddo Cymorth Rhodd;

• 7.x10.6 Cadw Cofnodion Cymorth Rhodd; 

• 7.x10.7 Cwestiynau cyffredin Cymorth Rhodd; 

• 7.x11 Ariannu corfforaethol; 

• 7.x12 Timau Ewropeaidd Arbenigol;

•�7.x13 Cydweithio i godi incwm

• 7.x14 Buddsoddi Cymunedol. 

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1130
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1191
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1911
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1089
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1119
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1141
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1131
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1127
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/2070
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/2071
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/2072
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1120
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/2100
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1132
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1090
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1183
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1184
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1185
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1621
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1622
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1623
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1624
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1091
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1190
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/2069
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/2101
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4.9 Deall y fantolen

Mae gwahaniaeth mawr rhwng yr hyn y disgwylir 
i ymddiriedolwyr elusennau bach ei wybod a’r 
wybodaeth ariannol y gallant ei deall mewn 
gwirionedd. Nid yw hyn oherwydd eu bod yn ddwl, 
ond yn rhannol oherwydd iaith dechnegol breifat 
cyfrifyddu ariannol a allai fod yn gur pen i’r rhai 
nad ydynt yn hoffi jargon. 

Mae’r adran hon yn rhoi geirfa sylfaenol i helpu 
ymddiriedolwyr wrth ddarllen y fantolen yn eu 
cyfrifon blynyddol – sy’n rhywbeth y mae angen 
iddynt ei deall. Am ddull mwy di-lol, gweler 
adran 4.10 ar fonitro ariannol ymarferol a 4.11 ar 
adroddiadau ariannol. 

Mae’r fantolen yn rhoi cipolwg ar asedau (yr hyn y mae’r 
mudiad yn berchen arno), credydwyr (beth sy’n ddyledus gan y 
mudiad) a chronfeydd (yr adnoddau sydd ar gael gan y mudiad) 
ar ddyddiad penodol. Caiff y termau a ddefnyddir eu hegluro isod. 
Maent yn cyfeirio at y penawdau ar y Fantolen Enghreifftiol ar 
ddiwedd yr adran hon, a’r Fantolen Enghreifftiol wedi’i Symleiddio 
ar gyfer adroddiadau ariannol misol ar ddiwedd Adran 4.9.

Asedau
‘Asedau’ Eitemau yw’r rhain y mae mudiad yn berchen arnynt ag 
iddynt werth ariannol. Mae’n bosibl bod y mudiad wedi’u prynu 
neu eu bod yn rhoddion: 

•  maent naill ai’n yn ‘asedau sefydlog’ y gellir disgwyl iddynt gael 
eu cadw gan y mudiad am fwy na blwyddyn, neu

• ‘asedau cyfredol’ (fel balans yn y banc) sy’n newid yn gyson

Caiff asedau eu cadw at ddefnydd y mudiad ei hun neu at 
ddibenion buddsoddi.
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‘Asedau sefydlog’ Ceir dau fath o ased sefydlog:

•  asedau ‘diriaethol’ - sef tir, eiddo rhydd-ddaliad, cerbydau 
modur, dodrefn ac offer, a ddangosir ar y mantolenni ar eu 
gwerth pan y’u cafwyd, llai’r gwerth y maent wedi’u colli ers 
hynny neu ‘dibrisio’ (gall adeiladau serch hynny gynyddu eu 
gwerth)

• asedau ‘haniaethol’ - gan gynnwys buddsoddiadau hirdymor

Mae ‘dibrisio’ yn golygu dileu gwerth eitem yn ystod ei oes 
ddefnyddiol - er enghraifft, gellir tybio bod gan gyfrifiadur sy’n 
costio £900 ychydig iawn o werth, os o gwbl, ar ôl tair blynedd, 
felly yn y cyfrifon nodir ei fod yn werth £600 ar ddechrau’r 
flwyddyn gyntaf a £300 ar ddiwedd yr ail flwyddyn.

‘Buddsoddiadau’ Buddsoddiadau yw asedau a gedwir ar gyfer 
yr incwm y maent yn eu creu. Mae rhai buddsoddiadau’n rhai 
hirdymor a chânt eu cynnwys o dan asedau sefydlog; mae eraill 
yn fuddsoddiadau tymor byr a chânt eu cynnwys o dan asedau 
cyfredol. Mae enghreifftiau o fuddsoddiadau yn cynnwys stociau 
a chyfranddaliadau, ac eiddo sy’n creu incwm ar gyfer y mudiad.

‘Asedau cyfredol’ Enghreifftiau o asedau cyfredol yw: 

• arian parod sydd gennych ar eich safle 

• balans yn y banc - eich cyfrifon cyfredol ac adneuon 

•  buddsoddiadau o natur fyrdymor (ee, benthyciadau i is-
gwmnïau masnachu) 

•  ‘dyledwyr’ - symiau o arian sy’n ddyledus i’r mudiad, fel 
anfonebau heb eu talu

•  symiau eraill sy’n ddyledus i’r mudiad, fel rhandaliadau grantiau 
sy’n ddyledus ond sydd heb eu talu eto

Credydwyr
‘Credydwyr cyfredol’ Credydwyr cyfredol yw’r hyn y mae’r 
mudiad gwirfoddol yn atebol i’w dalu i eraill (y gwrthwyneb 
i ddyledwyr). Maent yn symiau a fydd yn cael eu talu i’r 
‘credydwyr’ (hy, y person neu’r cwmni y mae’r ddyled yn 
ddyledus iddynt). Gallai credydwyr cyfredol gynnwys:

• gorddrafftiau neu fenthyciadau banc 

• symiau sy’n ddyledus i gyflenwyr - ‘credydwyr masnach’

• croniadau

• incwm gohiriedig
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‘Croniadau’ yw’r treuliau sy’n codi iddynt yn ystod y cyfnod 
a gwmpesir gan y cyfrifon, sy’n parhau heb eu talu ar ddiwedd 
y cyfnod (ee, archeb am ddeunydd ysgrifennu a gyrhaeddwyd 
gydag anfoneb ar 31 Mawrth, ac y byddwch yn ei thalu yn y 
flwyddyn ariannol nesaf neu fil trydan sy’n cwmpasu’r tri mis 
diwethaf.)

‘Incwm gohiriedig’ yw’r incwm a geir cyn dyddiad y fantolen 
ond sy’n ymwneud â’r cyfnod canlynol ac a gaiff ei ddwyn 
ymlaen. Un enghraifft fyddai grant a dderbyniwyd yn fuan cyn 
dyddiad y fantolen, ond a ddefnyddir i ariannu gweithgareddau’r 
mudiad yn ystod ei flwyddyn ariannol nesaf.

‘Darpariaethau’ Un peth a gaiff ei gynnwys yn y grŵp hwn 
weithiau yw eitem o’r enw ‘darpariaethau’. Mae’n adlewyrchu 
swm a nodwyd ar gyfer costau neu dreuliau na ellir eu cyfrifo’n 
fanwl ar hyn o bryd.

‘Asedau cyfredol net’ yw’r asedau cyfredol llai y credydwyr 
cyfredol. Yn fras, dyma’r swm o arian y byddai gan eich mudiad 
ar ôl pe byddai’n talu ei holl filiau ar unwaith ac yn mynnu bod ei 
ddyledwyr yn talu popeth sy’n ddyledus ganddynt.

‘Credydwyr hirdymor’ neu ‘gredydwyr sy’n ddyledus ar 
ôl blwyddyn’ yw rhwymedigaethau hirdymor nad yw’r mudiad 
yn bwriadu eu talu yn ystod y flwyddyn nesaf, ee, y balans ar 
fenthyciad hirdymor neu forgais.

‘Asedau net’ Y ffigur hwn yw’r balans sy’n weddill ar ôl 
didynnu’r holl rwymedigaethau (credydwyr cyfredol a 
chredydwyr hirdymor) o’r holl asedau sefydlog a chyfredol.

Cronfeydd
‘Cronfeydd’ Mae’r adran hon o’r fantolen yn nodi o ble y daw’r 
asedau net. Cânt eu rhannu rhwng: 

•  ‘cronfeydd cyffredinol’ neu ‘gronfeydd anghyfyngedig’, gan 
gynnwys ‘cronfeydd dynodedig’, a 

• ‘chronfeydd cyfyngedig’ gan gynnwys: 

– ‘cronfeydd gwaddol parhaol’ 

– arian a roddir ar gyfer apêl arbennig

‘Cronfeydd anghyfyngedig’ neu ‘gronfeydd cyffredinol’ yw 
cronfeydd y gall y mudiad eu defnyddio at ddibenion cyffredinol 
o ddydd i ddydd gan nad ydynt yn amodol ar gyfyngiadau 
arbennig. Ar yr amod y cânt eu defnyddio ar gyfer amcanion y 
mudiad (ac ar gyfer elusennau rhaid i hyn fod yn gyson â statws 
elusennol y mudiad) mae eu defnydd yn unol â disgresiwn llwyr 
yr ymddiriedolwyr.

Mae ‘cronfeydd dynodedig’ yn rhan o gronfeydd 
anghyfyngedig y mudiad sydd wedi’u rhoi i’r naill ochr gan y 
mudiad gwirfoddol ei hun (yn hytrach na rhoddwr allanol) i’w 
defnyddio at ddiben penodol. 
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Ymysg yr enghreifftiau mae:

• cronfeydd a ddyrannwyd ar gyfer adeilad newydd

• cronfa wrth gefn ar gyfer diswyddo staff

•  arian a ddyrannwyd gan elusen sy’n rhoi grantiau i dalu am 
grantiau y mae wedi ymrwymo iddynt yn y dyfodol

Gellir defnyddio cronfeydd dynodedig yn unol â disgresiwn yr 
ymddiriedolwyr, felly cânt eu dangos ar wahân i’r ‘cronfeydd 
cyfyngedig’.

Mae ‘cronfeydd cyfyngedig’ yn ddibynnol ar amodau penodol 
a osodwyd gan y rhoddwr ac y mae ymddiriedolwyr yr elusen 
yn rhwymedig iddynt. Gellir datgan yr amodau yn ffurfiol gan 
y rhoddwr neu gellir eu hawgrymu, yn yr un achos ag arian a 
anfonir mewn ymateb i apêl arbennig. Mae’r cronfeydd hyn yn 
cynrychioli incwm heb ei wario neu asedau, na ellir eu defnyddio 
at unrhyw ddiben arall.

Mae ‘gwaddol parhaol’ yn ffurf arbennig ar gronfa gyfyngedig 
y mae’n rhaid i elusen ei chadw’n barhaol - er enghraifft, adeilad 
cymunedol sydd wedi’i ddiogelu rhag cael ei ddefnyddio at 
ddibenion eraill, neu swm cyfalaf mawr y mae’n rhaid ei gadw i 
greu llog at ddefnydd yr elusen. Dim ond yr incwm a enillir ar y 
cyfalaf y gellir ei wario.

Cyfanswm y cronfeydd Rhaid i gyfanswm y mathau gwahanol 
o gronfeydd fod yn hafal (hy, mantoli, sef ystyr yr enw ‘mantolen’) 
i’r ffigur ‘asedau net’. 

Datganiadau o asedau a rhwymedigaethau
Mae datganiad o asedau a rhwymedigaethau yn ddatganiad 
symlach na mantolen a ddefnyddir o dan y SORP ar Gyfrifyddu 
mewn Elusennau gan elusennau anghorfforedig bach sy’n paratoi 
eu cyfrifon ar sail ‘derbyniadau a thaliadau’. Gweler Adran 4.2.
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Rhestr wirio
  A oes angen cymorth ar unrhyw aelod o’ch bwrdd i 

ddeall cyfrifon y mudiad? 

  A yw’ch mudiad yn rhoi canllawiau ar gyfrifon i’w 
holl ymddiriedolwyr, sy’n trafod eitemau fel unrhyw 
gronfeydd dynodedig neu gyfyngedig, ac yn rhoi 
unrhyw eglurhad angenrheidiol, er enghraifft egluro 
p’un a yw symiau a godwyd mewn digwyddiadau codi 
arian yn cael eu dangos fel gwerth crynswth neu net, 
neu os bydd gwerth ariannol wedi’i gynnwys ar gyfer 
nwyddau sy’n rhoddion?

  A yw’ch mudiad yn rhoi rhestr i’r holl ymddiriedolwyr 
o unrhyw asedau arwyddocaol, ac unrhyw 
rwymedigaethau sydd ynghlwm â hwy?
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Mantolen Enghreifftiol ar gyfer cwmni elusennol bach -Prosiect Cymunedol Aberunrhywle Cyfyngedig

Mantolen ar 31 Mawrth 2010

2010 2009
Nodiadau £ £ £

Asedau sefydlog

    Asedau diriaethol 8 11,250 10,000
    Buddsoddiadau 9 11,654 10,892

22,904 20,892
Asedau cyfredol
    Dyledwyr 10 7,835 5,628
    Arian parod yn y banc ac wrth gefn 26,473 3,797

34,308 9,425
Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn 11 8,384 8,752
Asedau cyfredol net 25,924 673
Asedau net 12 48,828 21,565

Cronfeydd anghyfyngedig
    Cronfeydd dynodedig 10,000
    Cronfeydd cyffredinol 18,396 20,249

28,396 20,249
Cronfeydd cyfyngedig  20,432 1,316
Cyfanswm cronfeydd 13 48,828 21,565

Paratowyd y cyfrifon hyn yn unol â darpariaethau arbennig Rhan VII o Ddeddf Cwmnïau 1985 sy’n ymwneud ag endidau bach.
Cymeradwywyd gan y pwyllgor rheoli ar 13 Medi 2010 a llofnodwyd ar ei ran gan: 

J. Smith, Trysorydd
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4.10 Monitro ariannol ymarferol

Un peth yw i ganllawiau gynghori ymddiriedolwyr 
i wneud yn siŵr eu bod yn deall y fantolen a 
baratowyd gan gyfrifydd ar gyfer y cyfrifon 
blynyddol. Peth arall yw sicrhau bod y bwrdd yn 
meddu ar y gallu i amddiffyn materion ariannol 
y mudiad gwirfoddol am y 12 mis rhwng yr 
archwiliadau ariannol annibynnol blynyddol. Gellid 
dadlau, mewn rhai achosion, mai’r peth olaf ar eu 
meddwl yw’r cyfrifon blynyddol, oherwydd mae’n 
adeg o’r flwyddyn pan fydd rhywun arall sydd 
wir yn deall cyfrifyddu yn debygol o edrych ar eu 
materion ariannol. 

Y brif her yw sefydlu system fonitro syml sy’n gweithio y gall y 
rhan fwyaf o ymddiriedolwyr ei deall, sy’n gymharol hawdd ei 
gweithredu, ond sy’n rhoi darlun cywir o sefyllfa’r mudiad. Ni 
fyddwch yn canfod hyn mewn canllaw arferol ar gyfrifoldebau 
cyfreithiol ymddiriedolwyr. 

Mae’r adran hon yn disgrifio’r angen am fonitro ariannol a’r heriau 
a ddaw yn sgil hynny. Mae Adran 4.11 yn argymell system adrodd 
ac yn awgrymu sut y gellir eu defnyddio gyda’i gilydd.

Monitro er mwyn rheoli a deall
Cyfrifoldebau ymddiriedolwyr Cyfrifoldeb bwrdd yr 
ymddiriedolwyr yw rheolaeth ariannol. Cyfrifoldeb y bwrdd 
hefyd yw penodi pobl i reoli eich arian (y trysorydd, ceidwad y 
cyfrifon, y rheolwr cyllid, eich cyfrifydd). Mae’r ymddiriedolwyr yn 
gyfrifol am y wybodaeth a’r cyfarwyddiadau a roddir i’r bobl hyn 
wneud eu gwaith. Os aiff pethau o’u lle, bydd yn rhaid i’r pwyllgor 
ysgwyddo’r baich. Mae’r rhan fwyaf o ymddiriedolwyr yn gwybod 
hyn, ond gallai fod yn anodd tu hwnt troi pryder yn ymarfer cyfrifol.
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Monitro ariannol 

Yn anad dim, mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am sicrhau:

• bod arian y mudiad yn ddiogel

•  bod y gwaith o symud arian yn cael ei gofnodi’n gywir

•  bod gan y mudiad yr adnoddau sydd eu hangen arno i wneud 
ei waith ac y bydd yn parhau i gael yr adnoddau hynny

Mae monitro yn ffordd systematig o gyflawni hyn. Nid proses 
fiwrocrataidd bengaead yw hi, oherwydd mae’r adroddiadau 
a ddefnyddir gan yr ymddiriedolwyr i fonitro pa mor effeithiol 
yw’ch systemau a’ch rheolaethau ariannol hefyd yn hanfodol ar 
gyfer gwneud penderfyniadau ariannol hysbys ar lefel polisi a lefel 
weithredol. Ni allwch reoli eich mudiad os nad ydych yn deall sut 
mae’n gweithio.

Monitro fel rhan o’r broses gyfan 

Mae gan nifer o bobl swyddogaethau pwysig mewn gwahanol 
rannau o’ch trefniadau ar gyfer rheoli eich arian:

•  cedwir cofnodion o ddydd i ddydd gan o leiaf un cyflogai neu 
wirfoddolwr, y gweinyddwr neu geidwad y cyfrifon, sy’n:

–  cadw cofnodion ariannol sylfaenol o arian a dderbyniwyd, 
arian a wariwyd, biliau a dderbyniwyd

– gofalu am fancio arian a chodi arian o’r banc

– gweinyddu’r system arian mân, os oes gennych un

–  talu cyflogau’r staff ac yn cadw cofnodion y gyflogres

•  gall adroddiadau a chynlluniau ariannol gael eu paratoi gan y 
prif swyddog gweithredol neu’r gweinyddwr, a fydd yn rhoi’r 
wybodaeth ariannol grai mewn fformat ystyrlon a dealladwy - 
hy, mewn mantolenni, cyfrifon incwm a gwariant, cyllidebau ac 
adroddiadau cyllideb

•  monitro - bydd yr ymddiriedolwyr a’r prif swyddog gweithredol 
yn defnyddio’r adroddiadau hyn i ddeall y mudiad yn well, hy, i

– asesu sefyllfa ariannol y mudiad

–  eu harwain wrth wneud penderfyniadau polisi a gwariant

– eu helpu i edrych am unrhyw  beryglon

–  tynnu sylw at unrhyw ddiffygion yn y ffordd y caiff cofnodion 
eu cadw a’r ffordd y gofelir am arian

–   sicrhau bod cofnodion cyfrifiaduron wedi’u diogelu rhag 
colledion oherwydd firysau neu broblemau technegol
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Bydd yr un bobl sy’n monitro’r adroddiadau ariannol yn gyfrifol 
hefyd am wiriadau monitro ffisegol, hy, sicrhau: 

–  bod y system llyfrau cofnodion neu raglen gyfrifiadurol yn 
cael eu defnyddio’n gywir

–  bod trefniadau diogelwch i ddiogelu arian parod, sieciau, 
trefniadau prynu ac ati yn cael eu cynnal yn gywir

Dewisiadau eraill yn lle iaith cyfrifyddu Un rhan allweddol 
o ddeall eich mudiad yw’r iaith cyfrifyddu a ddefnyddiwch. Bydd 
yn amrywio’n fawr yn ôl profiad a diddordebau’r ymddiriedolwyr. 
Ond nid ddi-os ni fydd llawer o fyrddau ymddiriedolwyr yn gallu, 
nac yn dymuno, siarad iaith cyfrifyddu. Mae’n swnio fel iaith 
dramor iddynt, fel jargon rhywun arall - a gallai llawer o bobl ei 
osgoi am y rheswm hwn yn unig.

Felly mae angen fersiwn arall o iaith cyfrifyddu ar fyrddau 
ymddiriedolwyr i wneud iddynt deimlo’n gyfforddus â hi ac fel na 
fydd yn digalonni eu hanner pan fyddant yn darllen yr adroddiad 
ariannol misol. Mae angen cymorth a hyfforddiant ar ymddiriedolwyr 
er mwyn gwneud hyn. Ond mae hefyd yn golygu y dylech annog 
eich cynghorwyr ariannol i siarad â chi, os bydd angen, mewn iaith 
heb jargon y gallwch i gyd ei deall yn hawdd. Os yw iaith cyfrifyddu 
yn broblem, dylech wneud rhywbeth am y sefyllfa.

Sut all pethau fynd o’u lle
Gall monitro ariannol greu amrywiaeth o agweddau negyddol 
ymysg ymddiriedolwyr a staff fel ei gilydd. Mae’n werth bod 
yn ymwybodol o’r rhain cyn dechrau oherwydd gall diffyg 
cydweithredu neu ddealltwriaeth ddifetha hyd yn oed y system orau.

‘Pam trafferthu â monitro ariannol?’ Mae rhai 
ymddiriedolwyr yn gweld monitro ariannol fel baich 
angenrheidiol, yn hytrach na thasg go iawn â phwrpas iddi. I’r 
rhai sinigaidd, dyma rai rhesymau ymarferol er mwyn cymryd 
gwaith monitro o ddifrif:

•  Os bydd eich mudiad yn methu gan na wnaeth yr 
ymddiriedolwyr gadw rheolaeth briodol o’i faterion ariannol 
gallwch fod yn bersonol atebol am y colledion. Os na fyddwch 
yn monitro’n rheolaidd mae’n amhosibl i chi gadw rheolaeth 
briodol.

•  Gall mudiad prysur ond sy’n cael ei monitro’n wael lithro o 
lwyddiant i fod yn fethdalwr ymhen ychydig fisoedd; mae hyn 
yn golygu y gall eich mudiad ddod i ben gydag ambell gyfarfod 
bwrdd lle mae’r prif swyddog gweithredol neu’r trysorydd yn 
cyflwyno esgusodion yn hytrach nag adroddiadau ariannol.
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•  Mae’r rhan fwyaf o brif swyddogion gweithredol a 
thrysoryddion yn onest i’r carn ac yn ddigon cymwys i reoli 
arian fel bod eu mudiadau gwirfoddol mewn dwylo cwbl 
ddiogel heb i fwrdd yr ymddiriedolwyr orfod dod yn agos atynt. 
Ond sut ydych chi’n gwybod mai dyma’r achos yn eich mudiad 
chi heb fonitro?

•  Pam y byddech yn gweithio mor galed i sefydlu a rhedeg eich 
mudiad, dim ond i droi eich cefn pan fydd eich angen fwyaf?

‘Os nad yw’r arian gennym, gallwn ei godi’ Nid yw’n 
anghyffredin i bobl sy’n ymwneud â gweithgareddau 
gwirfoddol oherwydd eu diddordeb mewn ‘gwneud rhywbeth 
i’r gymuned’ gredu mai’r unig faterion ariannol y mae angen i 
chi boeni amdanynt yw’r rhai sy’n gysylltiedig â chodi arian yn 
llwyddiannus.

Yn syml nid ydynt yn deall rheolaeth ariannol. Mae’n hawdd 
eu hadnabod oherwydd, pan fyddwch yn ystyried cael gwared 
ar swyddi ar ôl colli grant, maent yn cynnig y dylid cynnal ffair 
sborion. Pan fyddwch yn gwerthuso manteision ac anfanteision 
cyfle am gontract mawr maent yn awgrymu y caiff eich 
problemau eu datrys gan y Loteri Genedlaethol (cael grant 
ganddi, neu ei chwarae o bosibl). 

Mae pobl o’r fath fel arfer yn llawn bwriadau da a gallent fod 
yn werthfawr tu hwnt i’r mudiad mewn swyddogaethau eraill. 
Ond dyna yw’r perygl, oherwydd weithiau mae’n ymddangos 
yn greulon ceisio cau eu cegau. Mae angen i chi drefnu sesiwn 
hyfforddi yn ddi-oed. 

‘Peidiwch â’n trafferthu ni’ Mae nifer o resymau dealladwy 
pam y bydd ymddiriedolwyr unigol, neu’r bwrdd cyfan, yn 
methu â monitro materion ariannol y prosiect yn gywir. Mae’n 
ddefnyddiol eu nodi:

•  ‘wnaeth neb ddangos i ni sut i wneud hynny’ – mater sy’n 
ymwneud â hyfforddiant

•  ‘roeddem yn rhy brysur gyda phethau eraill’ - mater yn 
ymwneud â blaenoriaethu

•  ‘dydyn ni ddim eisiau gwneud hynny’, hy, rydym yn barod i 
weithio’n galed fel gwirfoddolwr i wneud unrhyw beth cyhyd 
â’i fod yn ddiddorol (ac nid yw materion ariannol yn ddiddorol i 
ni) - mater o recriwtio ymddiriedolwyr ychwanegol o bosibl

•  ‘allwn ni ddim’ - mae’n realistig tybio na ellir hyfforddi, 
perswadio na bwlio cynifer â hanner aelodau unrhyw grŵp 
i gymryd rhan weithgar ac o ddifrif yn y gwaith o fonitro 
adroddiadau ariannol misol
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‘Mae gennyf fy rhesymau’

•  Cuddio diffyg sgiliau: Weithiau mae gwirfoddolwyr a staff 
cyflogedig yn amharod i gyfaddef nad oes ganddynt y 
sgiliau angenrheidiol, ac maent yn cuddio hyn drwy wneud 
esgusodion: dylid defnyddio arfarniadau rheolaidd staff 
cyflogedig i ganfod a yw hyn yn broblem.

•  Cuddio’r gwir: Rheswm arall llai cyffredin ar gyfer cynhyrchu 
adroddiadau ariannol annigonol yw anonestrwydd; gall yr 
amheuaeth leiaf posibl o anonestrwydd fod mor niweidiol i 
fudiad, p’un a ellir ei gyfiawnhau ai peidio, fel bod yn rhaid 
i’r bwrdd ymddiriedolwyr gael gwared ar unrhyw amheuaeth 
drwy fynnu bod adroddiadau llawn ac agored yn cael eu 
cyflwyno iddynt bob mis.

‘Rydym yn ymrwymedig i fonitro, ond nid ydym yn dda iawn 
am wneud hynny’ Dyma rai o’r camgymeriadau mwyaf cyffredin 
a wneir gan grwpiau sy’n gwybod y dylent fonitro, ond heb allu 
gwneud hynny’n iawn:

•  nid oes adroddiad ariannol wedi’i greu y mis hwn oherwydd

–  ni allwch ddod o hyd i drysorydd dibynadwy (nid ydych wedi 
rhoi’r flaenoriaeth gywir i’r mater)

–  roedd eich rheolwr neu’ch trysorydd yn rhy brysur (roedd eu 
blaenoriaethau yn anghywir siŵr o fod)

– rydych i gyd yn rhy gwrtais i ofyn

•  y wybodaeth anghywir – yn aml mae gan grwpiau gwirfoddol 
bach obsesiwn â chyfrifon incwm a gwariant misol, sy’n golygu 
nad ydynt byth yn edrych ar fantolen i weld pa mor iach yw eu 
mudiad

•  gwybodaeth amherthnasol - os byddwch yn dweud wrth 
bwyllgor faint yw cost papur tŷ bach y swyddfa yn hytrach na’r 
costau o ddarparu’ch gwasanaethau, yna dyna’n union beth 
fyddant yn ei drafod

•  gormod o wybodaeth - mae’n gyffredin iawn i brif swyddog 
gweithredol gorawyddus ddarparu gormod o wybodaeth fel 
na all yr ymddiriedolwyr benderfynu beth sy’n berthnasol a 
phwysig, felly mae angen i chi benderfynu beth y mae angen i 
chi ei wybod

Monitro ariannol: yr hanfodion
Yr hanfodion 

Nid yw’r eitemau canlynol yn ddewisol:

• cyfrif banc

•  llyfrau cyfrifon neu raglen gyfrifiadurol ar gyfer cofnodi’r holl 
drafodion ariannol, incwm a gwariant a chyfansymiau misol

•  rhywun i gadw’r llyfr arian parod yn gyfredol ac i baratoi 
adroddiadau ariannol
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•  cyllideb realistig sy’n dangos bod gennych ddigon o incwm i 
dalu am wariant annisgwyl

•  cyfarfod misol (bwrdd yr ymddiriedolwyr i gyd neu is-bwyllgor 
cyllid neu’r ddau)

•  yr ‘Adroddiad Ariannol’ fel eitem sefydlog ar yr agenda yn y 
cyfarfod hwnnw

•  adroddiad ariannol ysgrifenedig sydd ar gael i bob aelod sy’n 
bresennol ymlaen llaw

Beth rydych chi’n chwilio amdano? Nid oes unrhyw bwrpas 
i wybodaeth os nad ydych yn gwybod at beth rydych am ei 
defnyddio. Dyma’r prif faterion y dylech eu hystyried wrth drafod 
yr adroddiad ariannol:

• Beth yw sefyllfa bresennol eich mudiad:

–  faint o arian sydd gennych sydd ar gael ar unwaith i chi ei 
ddefnyddio? 

–  pa mor ddiddyled ydych chi? hy, os byddwch yn rhoi’r 
gorau i weithredu heddiw a fyddai’r mudiad yn gallu talu ei 
ddyledion i gyd

–  a yw’ch mudiad yn mynd yn fwy cyfoethog neu’n dlotach?

–  beth sy’n ddyledus gennych y mae’n rhaid i chi ei dalu’n fuan 
(ee, TWE, Yswiriant Gwladol, TAW, cyflogau eich staff a’ch 
cyflenwyr)?

–  a oes angen i chi gadw rhywfaint o’r arian sydd gennych at 
ddibenion arbennig?

• a yw popeth dan reolaeth:

–  pa arian sy’n ddyledus i chi, pwy sydd ag arian yn ddyledus i 
chi?

–  a ydych yn disgwyl taliadau grant?

–  sut yr ydych chi’n mynd i sicrhau eich bod yn cael yr hyn sy’n 
ddyledus i chi?

–  a fyddwch yn gallu parhau i weithredu yn ystod yr wythnosau 
a’r misoedd nesaf?

–  pa ymdrechion rydych yn eu gwneud i ddenu neu gynnal 
ffynonellau incwm newydd a phresennol?

• pa mor dda ydych chi’n rheoli eich materion ariannol:

–  a ydych yn hyfyw? hy, a ydych yn gwario mwy neu lai na’r hyn 
rydych yn ei dderbyn bob mis?

–  a ydych yn cadw o fewn eich cyllideb y cytunwyd arni?

– a ydych yn gwario arian yn ddoeth?
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Canllawiau cyffredinol ar fonitro i 
ymddiriedolwyr
Deall beth rydych yn ei wneud a pham Efallai yr hoffech 
gyfeirio yma at Adran 4.11, sy’n argymell system ar gyfer 
llunio adroddiadau ariannol ac sy’n cynnwys y tabl ‘Defnyddio 
adroddiadau ariannol yn dangos pam y dylech fonitro yn ogystal â 
beth y dylech ei fonitro. 

Peidiwch â sôn am y papur tŷ bach Dylai unrhyw un y mae 
adroddiadau ariannol yn gwneud iddynt fynd i banig, wneud 
hynny’n agored.

Mae’r parchedig ofn a grëir gan golofnau o ffigurau yn gyffredin. 
Yn sydyn iawn mae nifer o bobl sydd fel arfer yn rhesymegol, 
yn ddeallus ac yn gyfrifol yn cael trafferth ymdopi. Un ffordd 
o guddio’r annigonolrwydd hwn yn troi’r sgwrs at rywbeth 
mwy diriaethol, fel cost papur t̂y bach. Os na fyddwch yn gallu 
trafod hyn yn agored, gallai eu distawrwydd neu rwystr eu 
cyndynrwydd atal gweddill yr ymddiriedolwyr sy’n gallu ymdopi 
â ffigurau rhag trafod y materion ariannol o gwbl. 

Lleihau’r braw 

Gwnewch fywyd yn hawdd i chi a’ch cydweithwyr:

•  sicrhewch fod yr adroddiadau a ddosberthir yn amlygu’r 
manylion pwysicaf 

•  atodwch nodiadau esboniadol syml a chryno sy’n dehongli’r 
ffigurau

•  dylech gynnwys ambell graff i wneud y wybodaeth yn fwy 
hygyrch (ee, graff llinell neu graff bar neu ffigurau ‘ased 
cyfredol net’ bob mis ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf)

•  darparu adroddiadau ysgrifenedig clir a chryno i gyd-fynd â’r 
ffigurau

Peidiwch â bod ofn holi cwestiynau 

Mae gan ymddiriedolwyr hawl i holi cwestiynau am y cyfrifon. 

•  Peidiwch â bod ofn holi cwestiynau amlwg Nid oes 
unrhyw gywilydd am fod eisiau deall pethau’n well. Beth 
bynnag, nid yw cwestiynau amlwg bob amser yn golygu 
atebion amlwg, a gallai’r atebion a gewch fod yn ddefnyddiol 
iawn i bawb.

•  Holwch gwestiynau anodd Monitro yw hyn wedi’r 
cyfan, felly mae unrhyw gwestiwn a allai’ch helpu chi a’ch 
cydweithwyr i fynd yn agosach at berfformiad go iawn y 
mudiad fel arfer yn ddilys. Os nad yw’r wybodaeth ar gael 
yn hawdd neu os nad ydych yn fodlon ar yr ateb a gewch, 
mae digonedd o ffyrdd o fynd ati – trafodaeth breifat yn 
ddiweddarach gyda’r prif swyddog gweithredol neu’r 
trysorydd, cyflwyno adroddiad yn y cyfarfod nesaf, neu edrych 
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ar y cofnodion ariannol eich hun. Mae gennych hawl i wneud 
hynny fel ymddiriedolwr.

•  Ond nid cwestiynau cas. Ceir math arall o gwestiwn anodd 
a allai anelu at gythruddo a thanseilio yn hytrach nag egluro, 
ee, ‘faint o’r cyfanswm mawr hwn o dreuliau teithio staff a 
hawliwyd gan y prif swyddog gweithredol’, neu ‘pam nad 
ymgynghorwyd â’r ymddiriedolwyr ynghylch yr archeb fawr 
ar gyfer papur tŷ bach?’ Ni ddylid annog y mathau hyn o 
gwestiynau.

Byddwch yn feddwl agored ac yn gefnogol Dyma eich 
cyfle i gefnogi, nid baglu’r prif swyddog gweithredol. Mae’r rhan 
fwyaf o reolwyr yn croesawu ymddiriedolwyr yn cymryd unrhyw 
ddiddordeb yn y cyfrifon oherwydd mae’n golygu y gallant 
rannu eu pryderon a’u llwyddiannau. Yn sicr mae angen i chi 
fod yn amheus os byddwch yn gweld amharodrwydd i ddatgelu 
gwybodaeth. Ond hyd yn oed wedyn dylech fod yn ofalus iawn 
ynghylch dangos unrhyw ddrwgdybiaeth, ac yn fwy penodol 
ynghylch herio gonestrwydd cyflogai neu wirfoddolwr. Ni fydd y 
berthynas byth yr un fath.

Peidiwch â bod yn fyrbwyll Bydd nifer fawr o awgrymiadau 
ar gyfer gwella’r ffordd y caiff y mudiad ei redeg yn deillio o 
drafodaethau ar yr adroddiadau ariannol. Mae hynny’n rhan o 
werth y broses. Ond dylech fod yn eithriadol o ofalus ynghylch 
neidio, er enghraifft, o drafod problem a amlygwyd gan fantolen 

i roi cyfarwyddyd uniongyrchol i’ch prif swyddog gweithredol 
ar sut i redeg y mudiad. Mae’r rheolwr, fwy na thebyg, yn llawer 
mwy cyfarwydd â’r sefyllfa ariannol na’r ymddiriedolwyr, a gallai 
polisïau newydd radical fod yn amhriodol. Os yw’n ymddangos 
bod angen newidiadau mawr dylech sicrhau yr ymchwilir iddynt 
ac y cânt eu gwerthuso’n briodol gan y staff, neu mewn cyfarfod 
arall, cyn i chi gymryd camau na ellir eu gwrthdroi.

Sefydlwch bwyllgor cyllid Yr anfantais o drosglwyddo 
cyfrifoldeb monitro i is-bwyllgor cyllid yw ei bod yn bosibl na fydd 
aelodau eraill o’r prif fwrdd ymddiriedolwyr neu’r bwrdd yn cael 
cyfle i gyfrannu. Mae’n eithaf posibl hefyd dyblygu trafodaethau’n 
ofer yn y ddau grŵp os caiff y cyfarfodydd eu cadeirio’n wael. 

Ond gall is-bwyllgor cyllid bychan gyda chylch gorchwyl wedi’i 
ddiffinio’n gywir fod yn ddefnyddiol i gefnogi’r staff, cynnal 
profion mewn ffordd nad yw’n fygythiol, ac ymdopi â mân 
fanylion a allai dynnu sylw oddi wrth y prif waith fel arall. Yna 
gall y bwrdd gael adroddiadau cryno a chadw eu cyfraniadau 
manwl ar gyfer materion megis pennu’r gyllideb flynyddol a 
thrafodaethau polisi gyda goblygiadau gwario mwy. Cofiwch, 
er hynny, bod y bwrdd yn dal i fod yn gyfrifol am sicrhau bod y 
pwyllgor cyllid yn gweithredu’n effeithiol.
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Rheoliadau ariannol mewnol
Safonau ar gyfer arferion ariannol da Mae’n hanfodol bod yr 
ymddiriedolwyr yn gosod safonau ar gyfer arferion ariannol da, 
a sicrhau bod cyfarwyddiadau a gweithdrefnau clir ar gyfer delio 
â materion ariannol. Dylai’r ‘rheoliadau mewnol’ fod yn briodol 
i faint eich mudiad ac ni ddylent fod yn rhy fiwrocrataidd. Os 
ydych wedi penodi archwilydd annibynnol, gall eich helpu i 
benderfynu pa fesurau sy’n addas i’ch mudiad. Yn gyffredinol, 
dylai ymddiriedolwyr sicrhau bod rheoliadau ariannol mewnol yn 
cynnwys:

•  manylion am bwy sy’n gyfrifol am bob agwedd ar gynnal 
cofnodion ariannol a pharatoi adroddiadau

•  dirprwyo cyfrifoldebau dros faterion ariannol i staff cyflogedig, 
is-bwyllgorau o wirfoddolwyr a phobl allanol

•  gweithdrefnau ar gyfer paratoi a chymeradwyo cynlluniau 
ariannol a chyllidebau

• y trefniadau bancio

• talu staff

•  polisïau a gweithdrefnau ar gyfer prynu nwyddau a 
gwasanaethau

•  gweithdrefnau ar gyfer awdurdodi gwariant ar ran y mudiad

• disgrifiad manwl o ddyletswyddau a chyfrifoldebau’r trysorydd

•  gweithdrefnau ar gyfer rheoli, agor, gwrando a dosbarthu post 
sy’n dod i mewn pan dderbynnir arian fel hyn

•  gweithdrefnau ar gyfer awdurdodi a rheoli gweithgareddau 
yn ymwneud â chodi neu gynhyrchu arian gan neu ar ran y 
mudiad

Dylai’r bwrdd adolygu’r rheoliadau hyn o bryd i’w gilydd i sicrhau 
eu bod yn cyd-fynd ag anghenion newidiol y mudiad.

Camau diogelu Mae hefyd yn bwysig cadarnhau gweithdrefnau 
i sicrhau diogelwch eich cronfeydd ac i amddiffyn unigolion sy’n 
ymdrin â hwy:

•  dylai o leiaf ddau berson fod yn bresennol wrth ymdrin ag arian 
(ee, wrth wagio tuniau casglu, cyfrif enillion ar ôl ffair sborion)

• dylai’r holl arian a dderbynnir gael ei fancio’n fel arian crynswth

•  ni ddylech byth wneud taliadau o arian a dderbyniwyd – mae 
hon yn drosedd ddifrifol oherwydd mae’n gwneud y dasg o 
gyfrifyddu eich incwm a’ch gwariant yn gywir yn amhosibl a 
gallai olygu bod anghysonderau yn eich incwm arian parod a 
fydd yn amhosibl eu holrhain

•  cadwch gronfa arian parod ar gyfer taliadau bach, a’i 
hailgyflenwi o’r cyfrif banc, nid o’r arian parod a dderbynnir
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•  ni ddylai unrhyw un gael awdurdod ar ei ben ei hun i archebu 
nwyddau ac i awdurdodi prynu’r nwyddau hyn

•  ni ddylai unrhyw un allu awdurdodi unrhyw daliadau iddynt 
hwy eu hunain, ee, cyflogau a hawlio treuliau – fel arall, os aiff 
pethau o’i le, hyd yn oed o ganlyniad i gamgymeriad diniwed, 
bydd yn anodd i’r unigolyn gael gwared ar yr amheuaeth honno

Rhestr wirio
  A ydych yn cael adroddiadau monitro ariannol misol? 

Os nad ydych, pam? 

  A ydych wedi cymryd camau priodol i ddelio ag 
unrhyw ddiffygion yn y gyllideb? 

  A oes angen i’ch bwrdd adolygu’r adroddiadau ariannol 
rydych wedi’u cael i sicrhau eu bod yn darparu digon 
o fanylion am berfformiad ariannol gweithgareddau 
unigol eich mudiad?

  A oes angen i’ch bwrdd wirio bod eich rheoliadau a’ch 
gweithdrefnau diogelu ariannol yn gynhwysfawr ac yn 
berthnasol i anghenion y mudiad?

  A ydych yn gofyn i’ch archwilydd annibynnol wneud 
sylwadau ar reolaethau ariannol y mudiad?

Rhagor o wybodaeth
Y Comisiwn Elusennau, Rheolaeth Ariannol Mewnol ar gyfer 
Elusennau, CC8;

Morgan. Gareth G, The Charity Treasurer’s Handbook, 3ydd rhifyn, 
Directory of Social Change, 2010.

Taflenni i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA:

• 8.1 Sefydlu system ariannol; 

•�8.2 Sefydlu cyllideb; 

• 8.4 Monitro gwariant a chyllideb; 

• 8.5 Rheolaeth gyllidol;

• 8.x11 Osgoi twyll.

http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc8.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc8.aspx
http://www.dsc.org.uk/Publications/Finance/@2601
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1094
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1095
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1097
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1098
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1104
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4.11 Fformat ar gyfer adroddiadau 
ariannol

Mae’n rhyfeddol cyn lleied y gallwch ei ddysgu 
am iechyd ariannol mudiad o adroddiad cyffredin 
ar incwm a gwariant y mis diwethaf y mae nifer 
o fyrddau yn eu cael bob mis. Mae gwybodaeth 
ychwanegol er mwyn cymharu’r ffigurau hyn â 
rhagolygon y gyllideb yn helpu ychydig. Ond os 
hoffech wybod yn union beth yw’ch sefyllfa, rhaid 
i chi gael darlun o beth yw gwerth eich mudiad 
heddiw - a sut mae hyn yn cymharu â’r sefyllfa 
mewn misoedd blaenorol. Mae’r adran hon yn 
dangos sut y gall ymddiriedolwyr amhrofiadol 
ddefnyddio ‘mantolen wedi’i symleiddio’ i gael y 
wybodaeth sydd wir ei hangen arnoch.

Elfennau o’r adroddiad misol
Y nod 

Mae angen i bwyllgorau gael gwybodaeth ariannol:

• sy’n cynnwys y pethau y mae angen iddynt wybod

• y gallant ei darllen yn gyflym

• y gallant ddysgu ei deall

• y gallant ei chwestiynu

Y dull Mae’r model canlynol a argymhellir ar gyfer adroddiad 
misol sylfaenol wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion amrywiaeth 
eang o fudiadau bach a chanolig eu maint. Nid yw’n honni ei 
fod yn dilyn arferion cyfrifyddu ffurfiol. Yn hytrach, mae wedi’i 
gynllunio i ddiwallu anghenion ymarferol hysbys ymddiriedolwyr 
ar gyfer gwybodaeth sylfaenol sy’n hawdd ei deall ac sy’n hepgor 
unrhyw fanylion diangen sy’n tynnu sylw. Ceir cyn lleied â phosibl 
o jargon cyfrifyddu ac nid yw materion fel asedau sefydlog a 
dibrisio yn cael eu cynnwys. Gellir addasu’r dull hwn yn hawdd i 
gynnwys gwybodaeth ychwanegol sydd ei hangen ar elusennau 
unigol.
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Yr adroddiad ariannol misol hanfodol Mae’r adroddiad 
ariannol a argymhellir yn cynnwys tair rhan, pob un ddim mwy 
nag un ochr o bapur A4: 

•� ‘mantolen’ wedi’i symleiddio ar ddiwedd bob mis, yn 
dangos gwerth eich adnoddau ariannol (nid yw’n ‘fantolen’ 
gyfrifyddu wirioneddol, felly gall yr enw bechu rhai cyfrifwyr); 
mae’n syml i’w rhoi at ei gilydd, yn hawdd ei deall, a gallwch 
weld yn gyflym p’un a fyddwch yn mynd yn fwy cyfoethog 
neu’n dlotach 

•  adroddiad cyllideb ar gyfer y mis presennol a’r flwyddyn hyd 
yma, gan gymharu eich rhagolygon cyllideb â chrynodeb o’ch 
incwm a’ch gwariant gwirioneddol

•  adroddiad ysgrifenedig i ddehongli’r fantolen wedi’i 
symleiddio ac adroddiad y gyllideb

Y ‘fantolen’ wedi’i symleiddio Mae’r fantolen yn hawdd iawn 
ei pharatoi (os ydych yn cadw cofnodion ariannol da) ac yn llawn 
gwybodaeth. Ar ei symlaf, gall unrhyw ymddiriedolwr, fwy na lai, 
ddysgu ei deall yn gyflym. 

Mae’r fantolen yn rhoi cipolwg o 

•  faint o arian a fyddai gennych (eich ‘asedau cyfredol net’) ar 
unrhyw ddiwrnod penodol (diwrnod ola’r mis fel arfer)

•  pe bai’r bobl sydd ag arian yn ddyledus i chi yn talu ar unwaith, 
ac

•  os byddech yn talu’ch holl ddyledion i’ch cyflenwyr, unrhyw 
TAW a thaliadau Cyllid y Wlad sy’n ddyledus, ac unrhyw 
fenthyciadau banc

Nid yw’r ‘asedau cyfredol net’ yn symiau o arian go iawn, felly 
peidiwch â chyffroi’n ormodol. Ond gall fod yn ddangosydd 
gwerthfawr o’ch sefyllfa ariannol o fis i fis. Hefyd, mae’n 
anwybyddu’n fwriadol bethau fel gwerth eich cyfarpar a’ch 
adeiladau oherwydd mae’r gwerth yn gymharol statig ac mae’r 
swm yn amherthnasol mewn gwirionedd i ba mor dda rydych 
yn rheoli eich materion ariannol – oherwydd pe byddech yn eu 
gwerthu i wireddu eu gwerth, ni fyddech fwy na thebyg yn gallu 
parhau i ddarparu eich gwasanaeth. 

Os yw’r ffigur yn finws yn lle plws mae’n bosibl bod esboniad 
digon diniwed. Ond gallai olygu problem fawr.

Yr adroddiad cyllideb misol Mae adroddiad y gyllideb yn 
dwyn ynghyd wybodaeth o ddau le yn eich system cyfrifon – eich 
cyllideb flynyddol a’r ‘cyfrif incwm a gwariant’ misol sy’n crynhoi 
trafodion y mudiad bob mis. Mae’n dweud wrthych:

•  beth roeddech yn disgwyl ei dderbyn a’i wario yn wreiddiol 
yn ystod y mis cyntaf ac yn ystod y flwyddyn ariannol hyd yma 
(wedi’u crynhoi o dan benawdau safonol)

• crynodeb o’r hyn a gawsoch mewn gwirionedd

• crynodeb o’r hyn y gwnaethoch ei wario mewn gwirionedd
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Mynegai

Gwybodaeth y gallech wneud hebddi:

•  Cofnodion llyfr arian parod – mewn mudiadau gwirfoddol 
bach gyda nifer fechan o drafodion bob mis, mae pob un o’r 
ymddiriedolwyr yn aml am edrych ar y cofnodion llyfr arian 
parod i weld popeth a dalwyd i mewn ac a wariwyd yn ystod 
y mis; nid yw’r arfer hwn yn ddoeth pan fydd nifer fawr o 
drafodion.

•  Y gyllideb lawn – mae’n gyffredin iawn i ymddiriedolwyr 
gael adroddiad cyllideb llawn bob mis yn dangos rhagolygon 
ar gyfer pob mis o’r flwyddyn, a’r canlyniad yw nad yw rhai 
ymddiriedolwyr yn gwybod ble i ddechrau chwilio. Felly dylech 
ond ddarparu’r adroddiad llawn os bydd ymddiriedolwyr yn 
gofyn amdano ac, os byddwch yn gwneud hynny, mae’n syniad 
da uwcholeuo’r ffigurau’r mis presennol gyda phen uwcholeuo 
neu ar y cyfrifiadur.

•  Yn ymarferol, gallai rhai mudiadau hepgor y gyllideb ac astudio 
incwm a gwariant diweddar yn unig. Ond byddai angen i chi 
gael cyfiawnhad sy’n argyhoeddi.

Gwneud synnwyr o’r fantolen
Mae’r nodiadau canlynol yn egluro sut mae’r fantolen wedi’i 
symleiddio yn gweithio yn ymarferol. Gallai fod yn ddefnyddiol 
eu darllen ar y cyd â’r enghraifft o fantolen wedi’i symleiddio ar 
ddiwedd yr adran hon.

Gwybod eich bod mewn dwylo diogel Mae’r wybodaeth 
ar y fantolen yn dystiolaeth bwerus bod eich cyfrifon yn cael eu 
rheoli’n dda.

Mae’r ffaith ei bod wedi cael ei pharatoi o gwbl yn awgrymu bod 
y person sy’n gyfrifon am eich cyfrifon wedi:

• cofnodi holl drafodion ariannol y mis yn gywir

• cysoni â’r datganiadau banc

• mantoli cofnodion yr arian mân

• gwirio’r anfonebau a anfonwyd atoch ond sydd heb eu talu eto

•��edrych ar yr hyn sy’n ddyledus gan eich cyflenwyr, ac, o bosibl, 
sicrhau bod taliadau HMRC yn gyfredol

• cynnal cofnod TAW parhaus os bydd angen

• cyfrif (a bancio gobeithio) yr holl arian parod

• chwilota i sicrhau nad oes problemau yn weddill

• gwirio am gamgymeriadau yn y cyfrifon
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Mynegai

Ond byddwch yn ofalus. Nid yw’n anarferol clywed am rai staff a 
gwirfoddolwyr sydd dan bwysau, neu rai hollol anghymwys neu 
anonest, yn dyfeisio gwybodaeth er mwyn cuddio eu ffaeleddau. 
Felly fe’ch cynghorir i wneud gwiriadau ffisegol eraill o’ch 
systemau, yn enwedig pan fydd pobl newydd yn dod yn rhan o’ch 
systemau. 

Dylech ddarllen y nodiadau canlynol ar y cyd â’r fformat 
enghreifftiol ar gyfer y Fantolen wedi’i Symleiddio uchod.

Golwg gytbwys ar falans y cyfrif banc Mae rhai 
ymddiriedolwyr yn camddeall faint o arian sydd yn y banc. 
Peidiwch â chyffroi’n ormodol wrth weld balans banc mawr na 
digalonni wrth weld un bach.

Efallai na fydd cyfrif banc sydd wedi cael siec grant o £20,000 
i dalu am gyflogau dros y chwe mis nesaf yn ddigon i sicrhau 
eich goroesiad. Ar y llaw arall, gallai anfon anfoneb am gontract 
£20,000 y gwnaethoch ei gwblhau’r mis diwethaf wneud i chi 
deimlo’n ddiogel, hyd yn oed os mai dim ond ychydig o arian 
sydd yn y banc.

Dylai ffigur ‘balans y cyfrif banc’ fod yn ‘falans wedi’i gysoni’ 
ar ddyddiad y fantolen (hy, dylai fod yn seiliedig ar gyfriflen 
banc ddiweddaraf y mudiad gydag addasiadau ar gyfer incwm a 
gwariant ychwanegol diweddar). Gofynnwch am gyngor os bydd 
ei angen arnoch.

Arian wrth gefn ‘Arian wrth gefn’ yw’r arian sydd gennych 
ar eich safle, fel arfer arian parod rydych wedi’i dderbyn gan 
ddefnyddwyr neu gwsmeriaid sy’n aros i gael ei fancio. Dylech 
nodi os oes symiau mawr dan sylw gan ei fod yn awgrymu 
problem bosibl gyda’ch trefniadau bancio a risg diogelwch.

‘Dyledwyr’ (arian sy’n ddyledus i’r mudiad) Dylech anfon 
anfoneb yn brydlon pan fydd unrhyw un yn cael nwyddau neu 
wasanaethau gennych ond nad ydynt yn talu ar yr adeg y byddant 
yn eu derbyn (gelwir y rhain yn ‘drafodion credyd’). Dylech 
gadw’r ffigur dyledwyr mor isel â phosibl. Os bydd yn tyfu neu 
os na fydd yn lleihau, mae’n golygu nad yw’ch trefniadau ar gyfer 
rheoli credyd yn ddigon da, ee, nid ydych yn ddigon cadarn neu 
ddiwyd i fynd ar ôl pobl sydd ag arian yn ddyledus i chi. Os mai 
dim ond ychydig sydd, gallech restru pawb sydd ag arian yn 
ddyledus i chi ar y fantolen o dan ‘dyledwyr’ er mwyn eich atgoffa 
pwy y dylech gadw llygad arnynt neu fynd ar eu holau. Fel arall, 
dangoswch y cyfanswm. 
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Cymryd stoc Os ydych yn rhedeg caffi neu siop neu’n gwneud 
gwaith masnachu arall fel rhan o’ch gweithgareddau, gall y ffigur 
‘gwerth stoc’ eich cyfeirio at nifer o faterion pwysig: 

•  p’un a ydych yn prynu’r nifer cywir o ddeunyddiau crai

•  p’un a ydych yn colli nwyddau a deunyddiau drwy ddifrod 
neu wastraff (yn enwedig eitemau fel bwyd a diod sydd ag oes 
gyfyngedig)

• p’un a oes rhywun yn dwyn eich nwyddau

Gall gwiriad stoc misol i gyfrifo gwerth y nwyddau a’r deunyddiau 
heb eu gwerthu fod yn ffynhonnell wybodaeth dda, ac fe’i 
hargymhellir yn gryf. Mae’n orfodol mewn nifer o fusnesau 
cymunedol.

Ad-daliadau TAW Dim ond mewn sefyllfaoedd prin pan 
fyddwch wedi cofrestru ar gyfer TAW ac yn gallu adennill eich 
taliadau TAW y mae hyn yn berthnasol.

Benthyciadau i gyrff eraill Os byddwch yn rhoi benthyciadau 
i gorff arall (ee, i helpu i ariannu is-gwmni masnachu) mae’n 
bwysig eich bod yn sicrhau bod yr ad-daliadau’n cael eu gwneud.

‘Credydwyr (arian sy’n ddyledus gennych i gyflenwyr 
ac ati) Credydwyr yw pobl a mudiadau y mae gennych arian 
yn ddyledus iddynt. Fel arfer byddwch wedi cael anfoneb 
ganddynt yn dangos y swm. Ond mae’n werth cynnwys unrhyw 
fil mawr rydych wedi’i gael yng nghyfanswm eich credydwyr ar 
y fantolen fisol, hyd yn oed os nad ydych wedi cael anfoneb eto. 
Dylech gadw pob anfoneb rydych wedi’i chael gyda’i gilydd a’u 
trosglwyddo i ffeil arall cyn gynted ag y byddwch yn eu talu. Yna 
gallwch gadw golwg ar gredydwyr bob mis. Wrth gwrs, bydd 
system cyfrifon cyfrifiadurol yn gwneud hyn yn awtomatig.

Cyllid y Wlad Dylech gynnwys pob taliad treth TWE ac Yswiriant 
Gwladol sy’n ddyledus gennych ar gyflogau sydd wedi’u talu neu 
y disgwylir iddynt gael eu talu hyd ddyddiad y fantolen. Dylech 
fonitro’r ffigur yn ofalus. Mae’n eithriadol o bwysig nad ydych ar 
ei hôl hi gyda’r taliadau hyn.

TAW Dylid sefydlu system cofnodi â llaw mewn ffordd sy’n 
gadael i chi gofnodi’r TAW rydych yn ei godi wrth fynd ymlaen, fel 
y gallwch gael gafael ar y ffigur sy’n ddyledus i HMRC yn gyflym.
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‘Cronfeydd cyfyngedig’ Os oes gennych arian yn eich cyfrif 
banc sydd wedi’i glustnodi gan gyllidwr i’w wario ar brosiect 
penodol neu i brynu rhywbeth penodol yn y dyfodol, dylech ei 
ddangos yma fel rhwymedigaeth yn hytrach nag ased. Efallai y 
bydd hyn yn ymddangos yn rhyfedd i ddechrau. Ond nid yw’r 
arian yn dechnegol yn rhydd i chi ei wario ar hyn o bryd, felly ni 
allwch ei hawlio’n gywir fel ased.

Oni bai eich bod yn cael taliadau grant yn fisol, bydd faint o 
gronfeydd cyfyngedig sydd gennych yn amrywio llawer o fis i fis. 
Felly mae angen i chi ail-gyfrifo’n rheolaidd faint sydd ar ôl. Pan 
fydd nifer o grantiau gwahanol i gadw llygad arnynt mae angen i 
chi gadw cofnodion ar gyfrifiadur (ac o bosibl gweithredu system 
‘canolfan gost’ - sydd y tu hwnt i gwmpas y canllawiau hyn, ond a 
drafodir yn chwaer gyhoeddiad Mae’n syniad, ond a yw’n fusnes - 
canllawiau ar gyfer masnachu yn y trydydd sector - WCVA. 

Blaendaliadau Efallai y cewch weithiau daliadau eraill ymlaen 
llaw nad ydynt o reidrwydd yn ‘gronfeydd cyfyngedig’ o dan y 
gyfraith elusennau, ee, ar gyfer gwaith contract nad ydych wedi’i 
gwblhau. Dylid trin blaendaliadau ar y fantolen yn yr un ffordd â 
chronfeydd cyfyngedig. (Eto, efallai na fydd yn amlwg ar unwaith 
pam y dylid trin arian rydych eisoes wedi’i gael fel rhwymedigaeth 
yn hytrach nag ased. Ond os nad ydych wedi gwneud y gwaith 

eto i gyfiawnhau taliad, bydd y darlun ariannol wedi’i gamliwio 
oni bai eich bod yn ei drin fel pe na fyddech wedi’i gael.)

Rhwymedigaethau yr ydych yn debygol o anghofio 
amdanynt Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall popeth a 
gwmpesir gan ‘rwymedigaethau eraill’. A oes unrhyw daliadau 
arbennig y bydd angen i chi eu gwneud ar gyfer cyflogau, 
gwyliau neu ddiswyddo staff? 

Deall eich ‘asedau cyfredol net’ Y ffigur ‘asedau cyfredol 
net’ sylfaenol yw cyfanswm eich asedau llai cyfanswm eich 
rhwymedigaethau. Er ei fod yn ddiystyr ar ei ben ei hun, y 
‘ffigur asedau cyfredol net’ yw’r prif ddangosydd o p’un a yw’ch 
sefyllfa ariannol yn datblygu neu’n dirywio dros gyfnod o amser. 
Cymharwch y ‘ffigurau asedau cyfredol net’ bob mis ar gyfer 
y flwyddyn ddiwethaf, a byddwch yn gweld y patrwm. Gallai 
amrywiadau dros un neu ddau fis fod yn rhywbeth dros dro, 
ond gallai unrhyw beth mwy na hynny fod yn batrwm. Gall graff 
syml helpu i ddangos tueddiadau’n weledol i’r rhai nad ydynt yn 
mwynhau ffigurau. Os yw’r tueddiad tuag i lawr yn gyson mae’n 
bryd cymryd camau unioni.

http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20'A%20guide%20to%20third%20sector%20trading'_w.pdf
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20'A%20guide%20to%20third%20sector%20trading'_w.pdf
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Mynegai

Monitro’r gyllideb
Gweler hefyd yr ‘Adroddiad Cyllideb Misol’ enghreifftiol ar ddiwedd yr 
adran hon.

Felly nid oes gennych gyllideb Os nad ydych yn paratoi 
cyllideb mae’n bosibl nad oes gennych lawer o syniad i ba 
gyfeiriad rydych yn mynd. Ni fyddwch yn gallu gwneud 
penderfyniadau’n ddiogel am eitemau gwariant newydd, 
prosiectau newydd, codiadau cyflog i staff, ac ati. Gallech oroesi 
am flynyddoedd fel hyn. Ond nid yw hynny lawer gwell na mynd 
gyda’r llif yn y Môr Tawel mewn cwch rhwyfo ac osgoi Awstralia - 
yn wir gallech foddi mewn storm ar unrhyw adeg.

Mae’n rhaid i chi ddirprwyo rhywun yn eich mudiad i lunio 
cyllideb a’i diweddaru. Dylai’r gyllideb:

•  gwmpasu cyfnod llawn o 12 mis, yn ddelfrydol 12 mis eich 
blwyddyn ariannol

•  cadw’r penawdau ar gyfer categorïau incwm a gwariant 
mor agos â phosibl i’r rhai rydych wedi’u defnyddio mewn 
cyllidebau blaenorol, ceisiadau grant ac ati, fel y gallwch wneud 
cymariaethau hanesyddol a throsglwyddo gwybodaeth yn 
hawdd o un lle i un arall

•  bod yn seiliedig, cyn belled ag y bo’n bosibl, ar gofnodion eich 
cyfrifon blaenorol, neu brofiad mudiadau yn gwneud gwaith 
tebyg a/neu ddefnyddio safleoedd tebyg

•  cynnwys darpariaethau ar gyfer ‘argyfyngau’ - gwariant arall 
na ellir ei rag-weld fel canran (dyweder tri i bump y cant) o’r 
cyfanswm - os yw hyn yn debygol o fod yn berthnasol i’ch 
mudiad

•  dangos amrywiadau tymhorol mewn eitemau fel taliadau nwy 
a thrydan mor realistig â phosibl drwy’r flwyddyn (hy, nid yr un 
ffigur cyfartalog ar gyfer pob mis neu chwarter)

•  cynnwys nodiadau manwl ar sut y cawsoch y ffigurau hyn - 
fel arall ni fyddant yn golygu dim i bobl eraill yn y mudiad 
(ee, dylai’r costau teithio fod yn gysylltiedig â chyfanswm 
milltiroedd ar y gyfradd filltiroedd safonol; a dylai ffigurau 
incwm fod yn gysylltiedig â rhywbeth real fel cyfanswm y 
defnyddwyr sy’n talu swm cyfartalog y pen); gwnewch yn 
siŵr bod unrhyw wybodaeth ategol nad yw’n ymddangos yn 
eich cyllideb orffenedig yn cael ei chadw er gwybodaeth yn 
y dyfodol - mae’n hawdd anghofio sut y daethoch i ffigurau’r 
flwyddyn flaenorol.
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Mynegai

Yr hyn sydd wir ei angen arnoch yw rhagolwg llif arian Nid 
yw rhagolwg llif arian yn llawer mwy o waith na chreu cyllideb 
syml, a bydd yn llawer mwy defnyddiol ar gyfer monitro. Y prif 
nodweddion gwahanol yw:

•  dangosir incwm yn y mis rydych yn disgwyl derbyn a bancio’r 
taliad, nid o reidrwydd yr adeg y gwnaethoch anfon yr anfoneb 
neu wneud y gwaith

•  dangosir gwariant yn y mis y disgwylir i chi wneud y taliad, nid 
o reidrwydd yr adeg y gwnaethoch brynu eitem neu fynd i’r 
ddyled

•  dangosir ffigur ‘balans diwedd mis’ neu ‘balans a ddygwyd 
ymlaen’ ar gyfer pob mis (dyma’r balans banc ar ddechrau’r mis 
yn ogystal ag incwm a ddisgwylir minws gwariant a ddisgwylir, 
a gellir ei gymharu’n uniongyrchol â’ch balans banc go iawn, fel 
y gallwch fonitro’n hawdd pa mor gywir yw’ch rhagolygon)

Yr unig gyllideb sydd gennych yw’r un ffug yn eich Cynllun 
Busnes? Felly dylech ei hailwampio ar unwaith fel ei bod yn 
cyfateb â’r byd go iawn. Dylech ddiweddaru unrhyw gyllideb 
sydd mor hen neu mor bell o’ch profiad go iawn fel nad yw’n 
ddefnyddiol mwyach. Efallai eich bod yn credu mai twyllo yw 
ailysgrifennu eich rhagolygon ariannol pryd bynnag y byddant 
yn anghywir? Ond diben rhagolygon cyllideb yw rhoi arweiniad i 

chi, nid profi eich gallu i weld i’r dyfodol. Mae’r gyllideb yn fodel 
y gallwch asesu eich perfformiad presennol yn ei erbyn. Po fwyaf 
o fersiynau y byddwch yn eu creu, yr agosaf y dewch at ddeall 
sut y mae’ch cyllidebau yn gweithio, a’r mwyaf o reolaeth y bydd 
gennych drostynt.

Monitro o fis i fis Mae adroddiad y gyllideb wedi’i gynllunio er 
mwyn i chi allu cymharu eich incwm a gwariant gwirioneddol, 
fesul pennawd, yn erbyn eich rhagolwg gwreiddiol. Dyfeisgarwch 
a chanfyddiad eich ymddiriedolwyr a’r staff fydd yn penderfynu 
sut i gyflwyno’r wybodaeth hon.

•  Byddwch yn dechrau gweld pa agweddau ar eich gweithgaredd 
y mae angen eu rheoli’n well a’u harchwilio’n fanylach - gall hyn 
fod yn hynod bwysig os ydych yn gweithio ar gontractau lle 
rydych yn gwybod bod yr arian yn dynn.

•  Gall fod yn ddefnyddiol dangos contractau parhaus mawr a’r 
mathau gwahanol o incwm gwerthiannau ar wahân yn eich 
adroddiad cyllideb.

•  Mae angen adroddiad cyllideb ar wahân ar fudiadau mawr 
ar gyfer pob prosiect sylweddol y maent yn ei weithredu er 
mwyn gallu eu monitro’n annibynnol ar ei gilydd. Mae hyn yn 
cynnwys gweithredu system ‘canolfan gost’.
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Mynegai

Cymariaethau hyd yn hyn yn ystod y flwyddyn mae’r 
cymariaethau rhwng cyllid gwirioneddol a’r rhagolwg ar gyfer y 
mis diwethaf yn llawer llai defnyddiol na chymariaethau ar gyfer 
y flwyddyn hyd yn hyn (oni bai eich bod yn digwydd bod yn 
ail fis y flwyddyn ariannol, wrth gwrs). Hefyd, gall yn aml fod 
yn addysgiadol gweld beth ddigwyddodd ar yr un pryd mewn 
blynyddoedd blaenorol, yn enwedig os yw’ch gweithgareddau 
yn dymhorol (fel trefnu gwyliau i grwpiau difreintiedig, neu 
gyfleusterau chwarae awyr agored). Yna gallwch gynllunio i 
fanteisio ar y llanw a’r trai yn y galw am eich gwasanaeth.
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Enghraifft o ‘fantolen wedi’i symleiddio’ ar gyfer cyflwyno adroddiad ariannol mudiad gwirfoddol.
Ni fydd pob pennawd yn berthnasaol i chi. Ond gallwch olygu’r daflen i ddiwallu anghenion eich mudiad.  
A pheidiwch â bod ofn newid y geiriau os ydych am gael gwared ar fwy o jargon.

Prosiect Cymuned Aberunrhywle – Mantolen Wedi’i Symleiddio
Asedau cyfredol net ar …………….………… (diwedd mis)

ASEDAU

Balans banc £

Arian mân £

Arian wrth gefn £

Dyledwyr(arian sy’n ddyledus i’r mudiad)

       Anfoneb Rhif 001  £

       Anfoneb Rhif 002 £

       Anfoneb Rhif 003 £

Gwerth y stoc (mudiadau sy’n masnachu yn unig)  £

Ad-daliadau TAW yn ddyledus £

Benthyciadau i gyrff eraill £

Asedau eraill £  _______

Cyfanswm asedau £A

RHWYMEDIGAETHAU

Benthyciad banc £

Benthyciadau eraill £

Credydwyr (arian sy’n ddyledus i gyflenwyr)

       Cyflenwr X £

       Cyflenwr Y £

       Cyflenwr Z £

Cyllid y Wlad yn ddyledus £

Taliad TAW yn ddyledus £

Cronfeydd cyfyngedig £

Blaendaliadau £

Rhwymedigaethau eraill £

Cyfanswm rhwymedigaethau        £B_______

Asedau Cyfredol Net _______   £A-B  
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

 Rhagolwg
ar gyfer (mis)

Gwirioneddol
ar gyfer (mis)

Rhagolwg 
blwyddyn hyd yma

Gwirioneddol
blwyddyn hyd yma

INCWM
Contract 1
Contract 2
Grantiau/rhoddion
Incwm o werthu
Ffioedd aelodau
Llog banc
Incwm arall
Cyfanswm

GWARIANT
Cyflogau, YG
Ffioedd
Rent/ardrethi
Gwres/golau
Ffonau
Deunydd ysgrifennu/
postio
Treuliau teithio
Yswiriant
Cyhoeddusrwydd/argraffu
Glanhau
Trwsio
Cyfarpar cyfalaf
Banc ac archwilio
Argyfyngau
Cyfarpar cyfalaf
Cyfanswm

Balans ar gyfer y cyfnod

Enghraifft o Adroddiad 
Cyllideb misol syml (gall hwn 
fod yn ddarn o daenlen o’r gyllideb 
ar gyfer y flwyddyn gyfan, neu’r 
daenlen lawn gyda’r pedair prif 
golofn wedi’u hamlygu.

Prosiect Cymunedol Aberunrhywle  Adroddiad cyllideb ar gyfer ……....…… (mis a blwyddyn)
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Defnyddio adroddiadau ariannol
Beth sydd angen i chi ei wybod Pam? Sut i gael gwybodaeth

Beth yw sefyllfa bresennol eich mudiad?

Faint o arian sydd ar gael i chi ei 
ddefnyddio ar unwaith? 

Fel na fyddwch yn drysu rhwng arian 
parod ac asedau eraill (ni fyddai bod yn 
berchen ar adeilad gwerth £200,000 yn 
eich helpu i dalu’r bil nwy i’w wresogi)

‘Cyfrifon banc’ ar y fantolen gyfredol

Pa mor ddiddyled ydych chi? hy, os 
byddwch yn rhoi’r gorau i weithredu 
heddiw a fyddai’r mudiad yn gallu talu ei 
ddyledion i gyd?

Eich swydd yw diogelu buddiannau’r 
mudiad - gall ymddiriedolwyr (hyd yn oed 
cyfarwyddwr cwmni) fod yn atebol yn 
bersonol am unrhyw ddyledion os byddant 
yn parhau i wneud busnes tra bod y 
mudiad yn fethdalwr

Y ffigur ‘asedau cyfredol net’ (ac eithrio 
eitemau o eiddo na allech eu gwerthu ar 
frys) neu ffigur ‘cyfanswm asedau’ ar y 
fantolen

A yw’ch mudiad yn mynd yn fwy 
cyfoethog yntneu’n dlotach?

Mae’n bosibl y bydd angen i chi weithredu 
os yw’r sefyllfa yn mynd yn gwaethygu’n 
gyson

Cymharu’r ffigur ‘asedau cyfredol net’ ar 
nifer o fantolenni ddiweddar

Beth sy’n ddyledus gennych y mae’n rhaid 
i chi ei dalu’n fuan (ee, TWE, TAW, eich 
staff a’ch cyflenwyr)?

Fel y gallwch neilltuo arian neu ddod ag 
arian i mewn er mwyn talu ar amser

‘Credydwyr cyfredol’ ar y fantolen

A oes angen i chi gadw arian at ddibenion 
arbennig?

Ni all grantiau na rhoddion a dderbyniwyd 
at ddibenion arbennig gael eu defnyddio 
i dalu costau rhedeg cyffredinol neu am 
brosiectau eraill

‘Cronfeydd cyfyngedig’ ar y fantolen
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Beth sydd angen i chi ei wybod Pam? Sut i gael gwybodaeth

A yw popeth dan reolaeth?

Pa arian sy’n ddyledus i chi, a phwy sydd 
ag arian yn ddyledus i chi?

I weld sut yr ydych yn mynd i’w gasglu ‘Dyledwyr’ ar y fantolen 

A ydych yn disgwyl taliadau grant? Efallai bod angen yr arian arnoch Dylai rhandaliadau hwyr ymddangos ar 
y fantolen o dan ‘dyledwyr’ neu ‘asedau 
eraill’; dylai’r prif swyddog gweithredol 
wybod dyddiadau taliadau i ddod

Sut ydych ch’n mynd i sicrhau eich bod yn 
cael yr hyn sy’n ddyledus i chi?

I osgoi dyledion rhag cronni i’r mudiad a 
phrinder arian yn y dyfodol

Drwy drafod â’r dyledwyr cyfredol, a 
sicrhau bod systemau rheoli credyd yn 
gweithio

A fyddwch yn gallu parhau i weithredu yn 
ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf?

Mae ffigurau minws yn y rhes ‘balans ar 
ddiwedd y mis’ ar waelod yr adroddiad 
cyllideb yn rhybudd o broblemau ‘llif arian’ 
- hy, dim arian ar gael i dalu biliau

Drwy edrych ar y rhes ‘balans ar ddiwedd 
y mis’ ar waelod yr adroddiad cyllideb, a 
thrwy drafod cynlluniau dyfodol

Pa ymdrechion yr ydych yn eu gwneud i 
ddenu/cynnal ffynonellau incwm?

Drwy adolygu eich gwaith cynllunio a 
chodi arian

Pa mor dda yr ydych yn rheoli eich materion ariannol?

A ydych yn hyfyw? hy, yn talu mwy neu lai 
na’r hyn rydych yn ei wario bob mis?

Dyletswydd sylfaenol ymddiriedolwyr Drwy edrych am ffigurau minws rheolaidd 
ar falans diwedd mis yn yr adroddiadau 
cyllideb
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Beth sydd angen i chi ei wybod Pam? Sut i gael gwybodaeth

A ydych yn cadw o fewn y gyllideb y 
cytunwyd arni?

Gallai gorwario nawr olygu trafferth yn 
hwyrach

Drwy gymharu’r ffigurau cyllideb misol 
‘gwirioneddol’ â ffigurau cyllideb misol 
‘rhagolwg’ yn yr adroddiad cyllideb

A ydych yn gwario arian yn ddoeth? Dyletswydd sylfaenol ymddiriedolwyr Drwy gymharu ffigurau gwirioneddol a 
rhagolwg yn yr adroddiad cyllideb, a thrwy 
archwilio cost eitemau gwariant unigol

A oes gennych yr holl wybodaeth sydd ei 
hangen arnoch?

Ni allwch wneud penderfyniadau cadarn 
heb ddigon o wybodaeth

Bylchau yn y wybodaeth ac amheuon 
posibl ynghylch ei chywirdeb
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

4.12 Cyllid cynaliadwy

Nid oes dim yn haws na dod yn ddibynnol ar 
un ffynhonnell ariannu fel grant blynyddol gan 
awdurdod lleol neu gontract mawr i ddarparu 
gwasanaethau elusennol. Mae wedi digwydd 
droeon dros y blynyddol i nifer fawr o fudiadau 
gwirfoddol. Yn ddiweddar mae grwpiau wed 
dechrau gresynu at eu dibyniaeth ar grantiau gan 
yr Undeb Ewropeaidd, er enghraifft, a chyn hynny 
cawsant gymorth gan raglenni’r llywodraeth ar 
gyfer y di-waith. 

Y wers y mae mudiadau gwirfoddol wastad yn methu â’i dysgu 
yw nad oes unrhyw gyllid yn para am byth, ac mae cyrff ariannu 
yn rhyfeddol o ansentimental ynghylch torri’r cyflenwad pan 
fydd angen iddynt wneud hynny. Os bydd y rhan fwyaf o’ch 
cyllid yn dod o un grant neu un ffynhonnell incwm a ddaw i ben 
yn sydyn, gallech fod yn ddigon ffodus i ddianc gyda dim ond 
argyfwng ariannu a allai effeithio ar eich gwaith am fisoedd neu 
flynyddoedd. 

Fel arall, efallai y bydd eich mudiad yn cau ac yn diflannu. Os 
ydych yn credu y gallech fod mewn perygl, bydd angen i chi 
wneud gwaith cynllunio brys i ganfod ffrydiau incwm eraill.

Beth yw ‘cynaliadwyedd’ a ‘chyllid 
cynaliadwy’?
Iaith annibynadwy Byddwch yn ofalus. ‘Cynaliadwyedd’ yw un 
o’r termau a gaiff ei orddefnyddio a’i gamddefnyddio fwyaf mewn 
iaith polisi cyhoeddus. Caiff ei ddefnyddio gan bawb fwy na lai - 
o beirianwyr cymdeithasol i amgylcheddwyr - i hybu eu hachos 
unigol ac i reoli eu tiriogaeth. Mae gan fudiadau gwirfoddol eu 
dehongliadau amrywiol eu hunain o’r gair ‘cynaliadwy’, ac mae’n 
bosibl bod gan wleidyddion a chyllidwyr syniadau gwahanol 
iawn. Gallai camgymryd eu gofynion a’u disgwyliadau fod yn 
gamgymeriad drud.

Gwneud synnwyr o ‘gyllid cynaliadwy’: Cyllid cynaliadwy fel 
y disgrifir yma yw proses ar gyfer gwella sefydlogrwydd ariannol 
mudiad. Mae’n ymwneud â sicrhau’r dyfodol hirdymor. Yn syml ac 
yn ymarferol mae’n golygu goroesi’n ariannol - gweithio i sicrhau 
y bydd gennych yr adnoddau i fod yma ymhen tair blynedd, pum 
mlynedd a gobeithio deg mlynedd.
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Nid yw’n golygu

• unrhyw ffynhonnell ariannu benodol

•  bod y gorau am gael grantiau (oherwydd gall hynny eich 
gwneud yn fwy yn hytrach na llai dibynnol ar gyllid grant 
anniogel)

Beth mae cyllid cynaliadwy yn ei olygu Peidiwch â chael eich 
synnu os yw’r disgrifiad canlynol yn ymddangos fel ffordd gall o 
adeiladu mudiad cadarn a gwydn. Dyna’r union bwynt. Mae cyllid 
cynaliadwy yn benodol yn golygu:

• sicrhau amrywiaeth yn eich ffynonellau incwm

• sicrhau amrywiaeth yn eich mathau o incwm

•  cynllunio effeithio a phopeth a ddaw gyda hynny - 
gweledigaeth dychymyg, gwybodaeth am gyfleoedd a 
chyfyngiadau, a rhaglen weithredu realistig, y gallu i gyflawni, 
monitro cynnydd ac ati

•  datblygu sgiliau a gallu’ch mudiad i reoli’r gweithgareddau creu 
incwm newydd hyn

• ymrwymiad o ddifrif i newid

Rhwymedigaethau’r ymddiriedolwyr 
Y bygythiad cyllido Prin bod angen tynnu sylw at y bygythiadau 
i elusennau a mudiadau cymunedol bach yn sgil lleihad mewn 
ffynonellau incwm. Mae’r wasgfa ym mhobman - toriadau 
gwariant y llywodraeth, colli grantiau’r Undeb Ewropeaidd, llai 
o incwm buddsoddi ar gael i ymddiriedolaethau elusennol, llai 
o arian yn cael ei roi i elusennau a dirywiad mewn gwariant 
cyhoeddus, a pholisïau’r llywodraeth sy’n dueddol o ‘broffesiynoli’ 
gwasanaethau elusennol a rhoi adnoddau yn nwylo nifer 
gyfyngedig o fudiadau mwy. Mae’r problemau yn barhaol, ac 
mae’n anodd dianc rhag y casgliad na fydd nifer o’r mudiadau 
gwannaf yn goroesi.

Cyfrifoldebau ymddiriedolwyr Yn llai amlwg, o bosibl, mae 
cyfrifoldeb ymddiriedolwyr i ddelio â’r bygythiadau hyn - ac mae 
hyn yn orfodol mewn elusennau, y mae Deddf Elusennau 2006 
a’r cynllun hunanreoleiddio ar gyfer codi arian yn rhoi pwyslais 
ychwanegol arnynt. Mae cyllid yn bryder craidd oherwydd 
hebddo mae ymddiriedolwyr yn annhebygol o fodloni’r gofynion 
a ddisgrifir drwy gydol y canllawiau hyn ar gyfer:

•  sicrhau bod gan eu mudiad adnoddau i ddarparu 
gwasanaethau a chyflawni ei nodau

• cynllunio ar gyfer ei ddyfodol hirdymor

• cyfleu eu hachos yn effeithiol 
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

•  bod yn atebol i’r cyhoedd a datblygu perthnasau hirdymor â 
chefnogwyr

• diogelu asedau eu mudiad

Sicrhau ffynonellau incwm amrywiol 
Yr her Mae’n well gan y rhan fwyaf o fudiadau gwirfoddol gadw 
at yr hyn y maent yn gyfforddus ag ef. Os yw eu prif incwm 
wastad wedi dod o grant gan y cyngor, gall fod yn eithriadol o 
anodd i hyd yn oed ystyried unrhyw beth gwahanol, ac efallai nad 
yw’r sgiliau i fynd ar drywydd ffynonellau incwm arall yn bodoli. 
Mae’n sicr yn anodd iawn, ond nid oes esgus dros beidio â rhoi 
cynnig arni. Bydd unrhyw un sydd wedi dianc rhag y math hwn o 
ddibyniaeth yn tystio i’r manteision anferthol a ddaw yn sgîl hyn. 

Canfod rhagor o ffynonellau 

•  Y perygl Os daw’ch holl gyllid neu’r rhan fwyaf o’ch cyllid o un 
ffynhonnell - grant gan lywodraeth ganolog o bosibl a gaiff ei 
adnewyddu bob tair blynedd, cytundeb lefel gwasanaeth cyngor, 
mudiad elusennol neu elusennau sy’n rhoi grantiau rydych yn 
gweithio’n agos gyda hwy, neu roddion grŵp bach o aelodau a 
thanysgrifwyr - byddwch mewn mwy o berygl os ceir newidiadau 
sydyn sydd y tu hwnt i’ch rheolaeth. Gellir dinistrio blynyddoedd 
o waith dros nos os daw’r ffynhonnell honno i ben. 

•  Eich ymateb Un cam cychwynnol tuag at gynaliadwyedd cyllid 
yw dod o hyd i arian ychwanegol sy’n debyg i’r incwm rydych 
eisoes yn ei gael. Gall hyn fod yn anodd, ond mae’n debyg y 
byddwch ar dir eithaf cyfarwydd ac ni fydd hyn yn amharu’n 
ormodol ar eich mudiad. 

Y mathau gwahanol o gyllid Gall fod yn llawer anoddach (ond 
gall roi mwy o foddhad) i anelu at fathau gwahanol o gyllid. Yn 
gyffredinol, ceir pedwar math gwahanol o gyllid sy’n cefnogi 
cyrff gwirfoddol. Mae pob un yn cynnwys perthynas wahanol 
iawn rhwng y sawl sy’n derbyn yr arian a’r person neu’r corff sy’n 
darparu’r arian. Mae’r mwyafrif helaeth o fudiadau yn gaeth i un 
o’r ddau gategori cyntaf hyn:  

•  yr ‘economi rhoddion’ - cyllid a gynhyrchir gan ddyngarwch 
a rhoddion gwirfoddol y gellir ei defnyddio’n aml heb 
gyfyngiadau yn ôl disgresiwn y mudiad sy’n eu derbyn (er 
yn achos elusennau dim ond at ddibenion elusennol wrth 
gwrs); mae enghreifftiau yn cynnwys apeliadau a chasgliadau 
cyhoeddus, Cymorth Rhodd (gweler Adran 4.8), cymynroddion 
a nawdd

•  arian grant - arian a ddarperir gan fudiadau elusennol a chyrff 
cyhoeddus sydd fel arfer yn cynnwys amodau o ran yr hyn y 
gellir ei wario arno, targedau i’w cyflawni a gofynion cyflwyno 
adroddiadau
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

•  contractio - mae hyn yn cynnwys y mudiad gwirfoddol yn 
darparu gwasanaethau neu nwyddau a bod yn rhwymedig gan 
delerau contract cyfreithiol neu gytundeb lefel gwasanaeth i 
brynwr cyhoeddus, preifat neu wirfoddol; gall y contract fanylu 
ar gyllidebau, targedau cyflawni ac amserlenni

•  masnachu mewn marchnad agored - mae hyn yn cynhyrchu 
incwm anghyfyngedig ar gyfer y mudiad gwirfoddol yn 
gyfnewid am ddarparu gwasanaethau neu gynnyrch i 
gwsmeriaid. Gall y gwaith masnachu ‘menter gymdeithasol’ 
hwn, fel y’i gelwir bellach, gynhyrchu incwm ar yr un pryd â 
datblygu nodau ac amcanion elusen (ee, clwb cinio yn codi 
tâl am ginio i bobl hŷn) neu gellir ei wneud yn bennaf i greu 
elw (ee, y bar mewn theatr gymunedol, neu rentu lle mewn 
swyddfa i denantiaid masnachol mewn adeilad cymunedol). 
Gweler Adran 4.6.

Sut y gall sicrhau amrywiaeth eich gwneud yn fwy 
cynaliadwy Ni all pawb gynyddu’r nifer neu’r mathau o 
ffynonellau ariannu y maent yn eu defnyddio yn hawdd. Ond mae 
manteision mawr i gymryd pa bynnag gamau y gallwch.

•  Lleihau risg Mae dibynnu ar gyllidwr am 90 y cant o’ch incwm 
yn golygu y byddwch fwy na thebyg yn cael eich gorfodi i 
fynd i’r wal os caiff yr arian ei dynnu’n ôl. Ond os gallwch 
ddenu incwm o sawl ffynhonnell wahanol fel na fydd unrhyw 
un ohonynt yn darparu mwy na hanner yr hyn sydd ei angen 

arnoch, byddwch yn llawer mwy tebygol o oroesi os caiff un 
ohonynt ei thorri’n sydyn.

•  Meddwl ymlaen Ni ddylech aros nes bod eich cyllid dan 
fygythiad, mae hynny’n rhy hwyr. Dechreuwch amrywio’ch 
ffynonellau cyllid nawr tra byddwch yn ddiogel.

•  Creu argraff dda ar gyllidwyr Mae amrywiaeth o ffynonellau 
cyllid yn creu argraff dda ar gyllidwyr drwy eu hargyhoeddi eich 
bod yn barod i sefyll ar eich traed eich hun - ac mae hynny’n 
lleihau eu pryderon distaw y gallech fod yn faich neu’n embaras 
drwy ddod yn ddibynnol arnynt. 

•  Codi arian yn barhaus Hyd yn oed os byddwch yn parhau 
i fod yn gwbl ddibynnol ar grantiau elusennol, gall rheoli eich 
dulliau codi arian yn barhaus olygu y daw grantiau gwahanol 
i ben ar adegau gwahanol. Mae hyn yn lleihau’r elfen o banig 
grantiau, ac yn gwneud eich mudiad yn llawer llai agored i 
niwed os na chaiff un o’ch ffrydiau ariannu ei hadnewyddu.

•  Cynyddu dewis Mae cynyddu’r mathau gwahanol o gyllid a 
ddefnyddiwch yn rhoi mwy o ddewis i chi. Pan fyddwch wedi 
ychwanegu incwm a enillwyd o weithgareddau masnachu at 
eich cyllid grant ni fyddwch fawr o dro yn dod o hyd i syniadau 
masnachu cyffrous i’w dilyn, ac yn eu tro, byddant yn darparu 
cyfleoedd ehangach ar gyfer cynigion grant.
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•  Creu sgiliau trosglwyddadwy Mae darparu gwasanaethau 
ar sail contract yn gofyn am waith rheoli o safon, ac efallai 
y byddwch yn ei gael yn fwy heriol na’r gwaith cyllid grant 
rydych wedi arfer ag ef. Ond gall y sgiliau rydych yn eu dysgu 
o gyflawni contractau yn effeithlon fwydo yn ôl i bopeth arall a 
wnewch, gan gynnwys codi arian.

•  Creu ffioedd rheoli Dylech sicrhau, lle bynnag y bo’n bosibl, 
bod pob grant a chontract a sicrhewch wedi’u cynllunio i 
godi ffi rheoli fach - y gallwch ei defnyddio i gyflogi staff o’ch 
dewis, neu wella neu gynnal gweithgareddau pwysig na ellir eu 
hariannu fel arall.

•  Rhannu gorbenion Ceir camddealltwriaeth mawr ac eang 
ynghylch y ffordd y gall gwaith masnachu menter gymdeithasol 
ennill arian i chi. Dim ond rhywfaint o elw, os o gwbl, y bydd 
y rhan fwyaf o waith masnachu yn y blynyddoedd cynnar yn 
ei greu (ac anaml iawn y mae’n creu digon o elw i’ch galluogi 
i gyflogi staff ychwanegol i gynnal prosiectau cymdeithasol ar 
wahân fel y mae llawer o bobl yn gobeithio). Ond yr hyn y gall 
gwaith masnachu ei wneud o’r cychwyn cyntaf yw lleihau baich 
eich costau cyffredinol presennol - drwy dalu cyfran o’r costau 
rhent, gwresogi, gweinyddu, cyfrifyddu ac offer ac ati. Gall 
hyn wneud y gwahaniaeth rhwng cynaliadwyedd a methiant 
mudiad bach gyda’r anghenion ariannol lleiaf.

•  Ennill rhent masnachol Gosod adeiladau a swyddfeydd, 
fwy na thebyg, yw’r un ffordd symlaf a mwyaf proffidiol i 
sicrhau ffynonellau incwm amrywiol. Cam arall yn y cyfeiriad 
hwn yw cael gafael ar adeiladau (yn ddelfrydol adeilad rhydd-
ddaliad ac ar gyfraddau is na chyfraddau’r farchnad lle mae 
gan gyrff cyhoeddus eiddo dros ben) i’w defnyddio ar gyfer 
gweithgareddau cymunedol neu elusennol a chodi incwm 
rent. Cyhyd â bod yr adeiladau yn addas, gall y math hwn o 
ddatblygiad roi ernes os oes ei angen arnoch, a rhoi sicrwydd 
i chi o wybod os bydd popeth arall yn methu y bydd gennych 
werth yr eiddo wrth gefn.

Cynllunio ar gyfer yr hirdymor 
Pwysigrwydd cynllunio Mae cynllunio effeithiol yn hanfodol ar 
gyfer iechyd unrhyw fudiad. Ac mae mudiadau iach yn dueddol 
o fod yn gynaliadwy. Mae The trustees Guide to Fundraising a 
gyhoeddwyd gan y Sefydliad Codi Arian a’r canllawiau y gellir 
eu lawrlwytho o wefan WCVA (gweler Adran 4.8 am restr) yn 
trafod materion cynllunio a chynaliadwyedd. Ond mae nifer o 
ffyrdd eraill o egluro eich amcanion, archwilio cyfleoedd newydd, 
pennu nodau a mireinio eich sgiliau a all eich helpu i wella 
cynaliadwyedd eich mudiad. Mae Rhan 1 o’r canllawiau hyn ac 
Adran 1.2 yn delio’n benodol â chynllunio yn gyffredinol.
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Dull cynllunio: I ymddiriedolwr, mae meddwl am gyllid 
cynaliadwy yn golygu datblygu dull gweithredu strategol 
hirdymor (yn hytrach na chyllid ymatebol byrdymor) sy’n edrych 
dair, pump neu ddeng mlynedd i’r dyfodol. Mae hefyd yn golygu 
cynllunio eich strategaeth weithredol yn seiliedig ar y ffrydiau 
incwm sydd gennych. 

Er mwyn cynllunio ar gyfer dyfodol eich elusen, mae angen i chi 
ddeall yn glir eich sylfaen gyllido gyfredol a sut y gellid datblygu 
hyn. Mae angen i chi ofyn:

•  Beth yw eich cynlluniau ar gyfer creu incwm dros y tair blynedd 
a’r pum mlynedd nesaf? 

•  Pa adnoddau ariannol sydd eu hangen arnom i gyflawni’r 
cynlluniau hyn? 

•  Pa feysydd codi arian rydym yn dibynnu arnynt i ddarparu’r 
adnoddau hyn - a sut y gellir eu hymestyn? 

Y prif faterion Darllenwch y rhestr wirio isod i weld y materion 
penodol y mae angen i chi eu hystyried.

Gwneud eich mudiad yn fwy cynaliadwy
Y dull cywir: Mae’r dull cywir yn hollbwysig. Mae bod yn barod 
i newid yn gwbl hanfodol. Mae hyn yn swnio’n amlwg, ond mae 
rhai mudiadau yn dod i stop pan fyddant yn wynebu’r her. Efallai 
y cânt eu darbwyllo i fynd drwy’r broses o gynllunio ar gyfer cyllid 
cynaliadwy, ond dyna ddiwedd y broses. Gyda lwc gallant hyd yn 
oed oroesi mewn cyfnodau anodd, ond nid oes sicrwydd o hynny.

Weithiau bydd angen i chi fod yn barod i gymryd risgiau, yn 
arbennig os ydych eisoes yn wynebu problemau oherwydd eich 
trefniadau cyllid anghynaliadwy presennol. 

Y mudiad cywir Ni ellir gwahaniaethu rhwng datblygu cyllid 
cynaliadwy a datblygu mudiad cynaliadwy. 

Mae’n gofyn am:

• genhadaeth glir 

• cysylltiadau iach â sectorau eraill

• etholwyr/aelodau/gwirfoddolwyr ymrwymedig 

• hyblygrwydd a gallu i addasu

• cynlluniau strategol clir a realistig 

•� digon o adnoddau ariannol i’ch galluogi i weithredu eich 
cynlluniau (mae grwpiau yn aml yn petruso ynghylch 
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arallgyfeirio amser staff i godi arian, ond gall bod yn ddarbodus 
yma olygu trychineb yn ddiweddarach)

• staff ymrwymedig, cymwys ac wedi’u hyfforddi’n dda 

•  arweinyddiaeth gref a chynaliadwy (gweler Adran 3.8)

• gwaith effeithiol o safon uchel 

• canlyniadau a dylanwadau defnyddiol

• proffil cryf, enw da ac atebolrwydd cyhoeddus

Y sgiliau cywir Gall paratoi ar gyfer y newidiadau fod yn 
eithriadol o heriol. Gall datblygiad menter gymdeithasol fynd a’ch 
mudiad i dir anghyfarwydd, ac os byddwch yn ei wneud yn gywir 
bydd yn sicr yn newid y ffordd rydych yn rheoli eich gwaith. Mae 
chwaer gyhoeddiad y canllawiau hyn (Mae’n syniad, ond a yw’n 
fusnes - canllawiau ar gyfer masnachu yn y trydydd sector) yn trafod 
y pwnc yn fanwl. 

Yn benodol, mae’n debygol y bydd angen i chi ddatblygu sgiliau 
newydd mewn meysydd megis

•  gwaith ymchwil i’r farchnad a rhai agweddau ar gynllunio 
busnes

• gwaith costio, tendro am gontractau cystadleuol

• asesu a rheoli risg (gweler Adran 4.5)

•  rheoli contractau, cydymffurfio a rheoli ansawdd  
(gweler Adran 2.8)

•  trin cyfrifon rheoli a systemau rheoli ariannol  
(gweler Adran 4.11)

Manteision llwyddiant: Mae ambell beth cadarnhaol iawn na 
fydd cynghorwyr fel arfer yn dweud wrthych ynglŷn â chynllunio 
cynaliadwyedd.

•  Mae’r broses o gael cyllid cynaliadwy yn heriol, ond nid oes 
rhaid iddo fod yn frawychus. Gall agor sawl drws newydd a 
rhyddhau eich mudiad i roi cynnig ar bethau newydd sbon. 
Mae’n rhoi cyfle i chi feddwl yn wahanol, a dod yn greadigol 
ac arloesol, a gall fod yn gyffrous i’ch ymddiriedolwyr a staff o’r 
funud y bydd y gwaith cynllunio yn dechrau.

•  Nid yw’r manteision yn golygu goroesiad ariannol yn unig. 
Dychmygwch godi un dydd a darganfod eich bod mwyaf sydyn 
yn rhydd i wireddu potensial llawn eich mudiad, ac nad oes 
rhaid i chi fod yn gaeth i gyllidwyr sy’n dweud wrthych beth 
maent am i chi ei wneud. Gall ymddangos yn rhyfedd os ydych 
yn wynebu argyfwng ariannol, ond mae cyllid cynaliadwy 
weithiau yn golygu hynny yn union os byddwch yn dechrau yn 
ddigon buan.

http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20'A%20guide%20to%20third%20sector%20trading'_w.pdf
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20'A%20guide%20to%20third%20sector%20trading'_w.pdf


277

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Rhestr wirio
  Beth yw strwythur cyffredinol eich cyllid a sut mae’r 

gwaith codi arian yn perthyn i’r strwythur hwnnw? 

 Pa fathau o incwm rydych yn eu cael? 

  A ydych yn dibynnu’n fawr ar un ffynhonnell neu un 
math o incwm? 

  Pwy yw’r rhoddwyr rydych yn dibynnu fwyaf arnynt a 
pha mor hir rydych yn disgwyl eu cadw? 

  Faint o’r incwm a gewch sy’n gyfyngedig (wedi’i glymu 
i brosiect neu ddarn o waith penodol) a faint sydd ar 
gael fel cyllid craidd neu anghyfyngedig? 

  A ydych yn gwneud y gorau o dechnegau codi arian 
treth-effeithiol? 

  A ydych yn adeiladu cynlluniau wrth gefn pan fyddwch 
yn datblygu eich strategaeth? 

Rhagor o wybodaeth
•  Mel Witherden, Mae’n syniad, ond a yw’n fusnes? Canllawiau ar 

gyfer masnachu yn y trydydd sector, 2011, WCVA

•  Sefydliad Codi arian, The Trustees Guide to Fundraising, 2007. 
Mae’r Canllaw yn cynnwys cysylltiadau a rhestr lyfrau helaeth.

•��Peter Dyer ac Anne Moynihan, Sustainable funding: A guide for 
trustees, 2012, Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol 

•��Cyllid Cynaliadwy Cymru (www.sustainablefundingcymru.org.uk)  
Gweler Adran 4.8 ar gyfrifoldebau codi arian i gael cysylltiadau a 
rhestr o wybodaeth i’w lawrlwytho.

http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20%27A%20guide%20to%20third%20sector%20trading%27_w.pdf
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20%27A%20guide%20to%20third%20sector%20trading%27_w.pdf
http://www.institute-of-fundraising.org.uk/library/trustees-guide-to-fundraising/trusteesguidetofundraising.pdf
http://www.ncvo-vol.org.uk/sites/default/files/Sustainable_Funding_for_Trustees.pdf
http://www.ncvo-vol.org.uk/sites/default/files/Sustainable_Funding_for_Trustees.pdf
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Rhan 5: Swyddogaeth yr ymddiriedolwr
5.1 Beth yw ‘ymddiriedolwyr’?

Damwain ieithyddol anffodus yw bod enwau torfol 
megis ‘pwyllgor rheoli’ a ‘bwrdd cyfarwyddwyr’ 
yn cael eu defnyddio ar gyfer pobl sy’n gyfrifol 
am redeg mudiadau gwirfoddol – sy’n awgrymu 
bod dyletswydd arnynt i ganfod rhywbeth i’w 
reoli a’i gyfarwyddo. Does dim syndod felly bod 
aelodau pwyllgorau rheoli a chyfarwyddwyr yn 
gwneud cryn dipyn o ‘reoli’ a ‘chyfarwyddo’, 
hyd yn oed pan nad oes angen iddynt wneud 
hynny. Mae’r geiriau hynny yn cuddio’r ffaith mai 
eu swyddogaeth go iawn, yn gyfreithiol ac yn 
foesol, yw swyddogaeth ymddiriedolwyr, ac mae’r 
gair hwn, sy’n hen ffasiwn braidd, yn awgrymu 
swyddogaeth wahanol iawn.

Rydym yn ymddiried mewn ‘ymddiriedolwyr’ i edrych ar ôl 
rhywbeth er budd pobl eraill. Gellid dadlau y byddai rhai 
mudiadau gwirfoddol yn gallu cyflawni hyd yn oed mwy pe baent 
yn canolbwyntio ar ofalu am eu hadnoddau, ac yn gadael i bobl 
eraill (megis eu staff cyflogedig) i wneud y gwaith rheoli.

Bod yn ymddiriedolwr
Os ydych yn gyfrifol am reolaeth dros y gwaith o reoli a 
gweinyddu mudiad gwirfoddol, ac nad ydych wedi eich cyflogi 
gan y mudiad, mae’n fwy na thebyg eich bod yn ymddiriedolwr. 
Os felly, mae gennych gyfrifoldebau cyfreithiol. Os yw eich 
mudiad hefyd yn elusen gofrestredig, rydych yn ymddiriedolwr 
elusen a bydd gennych nifer o gyfrifoldebau cyfreithiol 
eraill. Er hynny, o ran rheoli mudiadau yn dda, ni ddylai fod 
gwahaniaethau sylweddol rhwng y ffordd mae ymddiriedolwyr yn 
gweithredu, p’un a yw cyfraith elusennau yn berthnasol ai peidio.
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Pobl yr ydym yn ymddiried ynddynt i ofalu am arian neu 
adnoddau eraill sy’n cael eu rhoi i fudiad gan eraill er budd 
trydydd parti yw ymddiriedolwyr. Gwaith yr ymddiriedolwyr 
yw sicrhau bod yr adnoddau yn cael eu defnyddio’n effeithiol er 
mwyn cyflawni’r diben penodol y cawsant eu rhoi ar ei gyfer.

Er enghraifft, os caiff arian ei roi gan y cyhoedd neu gan 
awdurdod lleol i helpu pobl ddigartref, dyletswydd amlwg 
ymddiriedolwyr yw sicrhau ei fod yn cael ei wario ar wella eu 
gobaith o gael llety neu leihau eu dioddefaint, neu ar brosiectau 
eraill sy’n mynd i’r afael â phroblem digartrefedd. 

Beth os cewch eich galw’n rhywbeth arall?
Mae’n bosibl y caiff y bobl sy’n llywodraethu eich mudiad 
gwirfoddol eu galw yn un o’r canlynol:

• aelodau’r pwyllgor

• aelodau’r pwyllgor rheoli

• aelodau’r cyngor

• aelodau’r pwyllgor gwaith

• llywodraethwyr

• aelodau’r bwrdd

• cyfarwyddwyr

‘Ymddiriedolwyr’ yw pob un o’r rhain. Ymddiriedolwyr yw 
cyfarwyddwyr cwmni elusennol, beth bynnag yw eu teitl yn yr 
erthyglau cymdeithasu (gweler Adran 6.3 ac Adran 7.2). Mae 
cyfraith elusennau yn diffinio ymddiriedolwyr elusennau fel y bobl 
sy’n gyfrifol o dan ddogfen lywodraethu’r elusen am reolaeth 
dros y gwaith o reoli a gweinyddu’r elusen. Mae’r diffiniad hwn 
yn ddefnyddiol ar gyfer ymddiriedolwyr mewn unrhyw fudiad 
gwirfoddol.

Cysondeb ac eglurder Caiff llawer o ddryswch ei greu gan y 
gwahanol deitlau hyn, ac mae llawer o bobl yn ymddiriedolwyr er 
nad ydynt yn gwybod bod y term – a gwybodaeth a chanllawiau 
i ymddiriedolwyr, a’r cyfrifoldebau cyfreithiol cysylltiedig – yn 
berthnasol iddyn nhw. Dylai eich mudiad wneud hyn yn eglur 
pan fydd ymddiriedolwyr newydd yn cael eu recriwtio i’r Pwyllgor 
Rheoli, y Cyngor, y Bwrdd, neu ba enw arall bynnag yr ydych yn 
ei roi i’ch grŵp chi o ymddiriedolwyr. Gallai elusennau newydd 
ystyried defnyddio’r teitl ‘Aelod o Fwrdd yr Ymddiriedolwyr’ er 
mwyn gwneud y pwynt. (Bydd modd ei fyrhau i ‘Ymddiriedolwr’ 
neu ‘Aelod o’r Bwrdd’ er hwylustod at ddefnydd bob dydd.) Er 
cysondeb, mae’r canllawiau hyn yn defnyddio ‘bwrdd’ ar gyfer y 
corff ac ‘ymddiriedolwr’ neu ‘aelod o’r bwrdd’ ar gyfer yr aelod.
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Pa bryd nad yw ‘cyfarwyddwr’ yn gyfarwyddwr? Mae 
llawer o fudiadau gwirfoddol yn ychwanegu at y dryswch 
drwy alw’r aelod uchaf o staff yn ‘Gyfarwyddwr’ - er mai o dan 
gyfarwyddyd yr ymddiriedolwyr y mae’r holl staff yn gweithredu. 
Mae hyn yn arbennig o ddryslyd mewn cwmnïau elusennol, pan 
fo’r aelod staff hwnnw yn annhebygol o fod yn gyfarwyddwr ar y 
cwmni. Mae’r Canllawiau hyn yn cyfeirio at yr aelod uchaf o staff 
fel ‘prif swyddog gweithredol’, er y bydd yn well gan fudiadau 
bach ddefnyddio’r term syml ‘rheolwr’ o bosibl.

Pan nad yw ymddiriedolwr yn 
ymddiriedolwr
Mae llawer o amgylchiadau eraill lle gall pobl sy’n gweithio i 
fudiadau gwirfoddol fod yn ansicr a ydynt yn ymddiriedolwyr 
mewn gwirionedd. Mae’n hanfodol bwysig bod pobl yn 
gwybod eu statws, a bod y swyddogaeth maen nhw’n ei 
chwarae yn adlewyrchu eu cyfrifoldebau yn gywir. Y mathau o 
ymddiriedolwyr sydd yn fwyaf tebygol o achosi dryswch yw:

• cyfarwyddwyr cysgodol

•  ymddiriedolwyr cynrychioliadol ac ymddiriedolwyr a 
enwebwyd

• ymddiriedolwyr neu bwyllgorau cangen leol

• ymddiriedolwyr daliadau (neu ymddiriedolwyr gwarcheidiol)

Ymddiriedolwyr daliannol Mae gan rai mudiadau grŵp o bobl 
sy’n cael eu galw yn ‘ymddiriedolwyr’ a’u swydd yw:

• gweithredu fel noddwyr, neu

• dal eiddo’r ymddiriedolaeth ar ran yr elusen

‘Ymddiriedolwyr daliannol’ yw’r rhain, ac nid ydynt yn 
ymddiriedolwyr yn ôl y gyfraith. Dim ond y rheini sy’n cymryd 
cyfrifoldeb rheolaeth dros y gwaith o reoli a gweinyddu sy’n 
ymddiriedolwyr yn ôl y gyfraith. Weithiau, bydd aelodau o grŵp 
yr ymddiriedolwyr daliadau hefyd yn ymddiriedolwyr y mudiad 
gyda chyfrifoldebau llawn amdano.

Cyfarwyddwyr cysgodol Mewn rhai amgylchiadau, gall y prif 
swyddog gweithredol, y Cyfarwyddwr Cyllid neu ymgynghorydd 
allanol fod yn ‘gyfarwyddwr cysgodol’ cwmni cyfyngedig drwy 
warant. Gallai hyn ddigwydd mewn mudiad gyda rheolwyr sy’n 
tra-arglwyddiaethu a bwrdd ymddiriedolwyr goddefol sy’n ufudd 
ac yn gadael i’r uwch aelod o staff neu’r ymgynghorydd wneud 
pob penderfyniad. Gellid dal aelod o staff y penderfynir ei fod 
yn gyfarwyddwr cysgodol yn ymddiriedolwr ‘i bob diben’ o dan 
gyfraith cwmnïau, a fyddai’n golygu ei fod yn rhannu cyfrifoldebau 
a rhwymedigaethau’r ymddiriedolwyr ar gyfer rhai pwrpasau.



281

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Ymddiriedolwyr cynrychioliadol ac ymddiriedolwyr a 
enwebwyd a’u cyfrifoldebau personol. Mae rhai mudiadau 
gwirfoddol yn rhoi’r hawl i fudiadau eraill benodi ymddiriedolwyr 
cynrychioliadol neu ymddiriedolwyr a enwebwyd. Fel arfer, 
gwneir hyn er mwyn sicrhau:

•  bod modd llenwi lleoedd gwag ar fwrdd yr ymddiriedolwyr yn 
eithaf hawdd

•  bod modd i gyrff sydd â budd yng ngwaith y mudiad fod yn 
rhan ohono

•  bod y gymuned neu ddefnyddwyr gwasanaethau’r mudiad 
gwirfoddol yn cael eu cynrychioli ar fwrdd yr ymddiriedolwyr

•  bod arianwyr mawr yn gallu monitro defnydd o’r arian hwnnw 
yn uniongyrchol

(Gofalwch wahaniaethu rhwng ymddiriedolwr unigol a 
enwebwyd gan fudiad arall neu sy’n cynrychioli mudiad arall, ac 
ymddiriedolwr corfforaethol – hy, mudiad sy’n gweithredu fel 
ymddiriedolwr ei hun ond sy’n anfon unigolyn i gyfarfodydd. 
Gweler Adran 5.2.)

Mae problem eang iawn gyda’r ffordd y mae ymddiriedolwyr 
cynrychioliadol yn gweld eu swyddogaeth. Os ydych wedi eich 
penodi yn ymddiriedolwr cynrychioliadol, mae’n hanfodol 
eich bod yn deall mai chi’n bersonol sy’n dal y cyfrifoldebau 
a’r rhwymedigaethau o fod yn ymddiriedolwr. Eich cyfrifoldeb 

a’ch dyletswydd chi yw gweithredu’n annibynnol ac er budd 
gorau’r mudiad y penodwyd chi iddo. 

Nid ydych ar fwrdd yr ymddiriedolwyr i gynrychioli 
buddiannau’r mudiad a’ch enwebodd chi, a gallai yn hawdd fod 
sefyllfaoedd lle byddai gweithredu er budd y mudiad gwirfoddol 
yn groes i fuddiannau gorau y corff a’ch enwebodd chi.

Os byddwch yn dod ar draws gwrthdaro buddiannau na ellir 
ei oresgyn, dylech dynnu’n ôl o drafod yr eitem a dylid cofnodi 
hynny yn y cofnodion.

Er hynny, fe allech gael eich dal yn gyd-gyfrifol o hyd, a gallech 
fod yn atebol am unrhyw benderfyniad a wneir gan y mudiad. 
Os yw hyn yn debygol o fod yn broblem i chi neu’r mudiad a’ch 
enwebodd chi, efallai y byddai’n well i chi ymddiswyddo fel 
ymddiriedolwr.

Canghennau lleol Mae gan rai mudiadau cenedlaethol grwpiau 
neu ganghennau gyda phwyllgorau lleol. Os yw’r gangen yn rhan 
o’r mudiad cenedlaethol yn gyfansoddiadol (gweler Adran 2.7), 
yna nid yw aelodau’r pwyllgor lleol yn ymddiriedolwyr. Aelodau’r 
corff llywodraethu cenedlaethol fydd yr ymddiriedolwyr. Mae’n 
hollol bosibl, wrth gwrs, i aelod unigol o’r pwyllgor lleol fod hefyd 
yn ymddiriedolwr yr elusen genedlaethol.



282

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Os yw pob un o’r grwpiau neu’r canghennau lleol yn annibynnol 
gyda’u dogfennau llywodraethu eu hunain, ac mai cysylltiad 
sydd rhyngddynt a’r mudiad cenedlaethol, yna bydd aelodau’r 
pwyllgorau lleol yn ymddiriedolwyr y gangen neu’r grŵp lleol.

Rhestr wirio
  A oes dealltwriaeth drylwyr yn eich mudiad ynghylch 

pwy yw’r ymddiriedolwyr? A oes angen i chi gymryd 
camau i sicrhau eglurder ynghylch y sefyllfa?

  A ydych yn darparu esboniadau o swyddogaethau 
ymddiriedolwyr a’r prif swyddog gweithredol yn y 
deunydd sefydlu ar gyfer ymddiriedolwyr newydd?

  A oes angen gwneud y swyddogaethau hyn yn eglur 
drwy eu hysgrifennu yn rheolau sefydlog eich mudiad? 

Rhagor o wybodaeth
•  Y Comisiwn Elusennau Yr Ymddiriedolwr Hanfodol: cyflwyniad, CC3 

•  Taflen i’w llwytho i lawr am ddim o wefan WCVA,  
5.1 Egwyddorion Llywodraethu 

http://www.charity-commission.gov.uk/library/guidance/cc3awtext.pdf
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1150
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5.2 Pwy all ddod yn 
ymddiriedolwr?

Mae llawer o fudiadau gwirfoddol mewn sefyllfa 
mor anobeithiol o ran cael gafael ar bobl i fod yn 
aelodau o’u byrddau ymddiriedolwyr, fel nad oes 
ots ganddynt pwy yw eu hymddiriedolwyr, dim 
ond eu bod yn dod i ambell gyfarfod a’i bod yn 
weddol hawdd cyd-dynnu â nhw. Yn aml iawn 
bydd rhywun yn dweud wrth ymddiriedolwyr 
newydd “peidiwch â phoeni, fydd dim rhaid i chi 
wneud dim byd”. Mewn amgylchiadau felly, fe 
allai fod yn anodd sicrhau bod yr aelodau newydd 
yn gymwys ac yn addas. Y gorau y gallech obeithio 
amdano wedyn fyddai eu bod yn tyfu i fod yn 
ymddiriedolwyr effeithiol. Ond gall hynny fod yn 
strategaeth beryglus.

Y gofynion cyfreithiol
Unigolion fel ymddiriedolwyr Gall unrhyw un sy’n 18 oed 
neu’n hŷn ac sydd yn ei iawn bwyll weithredu fel ymddiriedolwr 
elusen anghorfforedig. Gall unrhyw un sy’n 16 oed neu’n hŷn 
fod yn ymddiriedolwr cwmni cyfyngedig, oni bai bod y gyfraith 
yn eu hanghymwyso. Gall cymdeithasau anghorfforedig eraill 
benderfynu ar y rheolau drostyn hwy eu hunain – ond dylent 
gofio bod ymddiriedolwyr yn bersonol atebol os bydd unrhyw 
beth yn mynd o chwith.

A all unrhyw un fod yn ymddiriedolwr? Mae cyfraith elusennau a 
chyfraith cwmnïau yn anghymwyso pobl:

•  sydd â chollfarn heb ei disbyddu sy’n ymwneud â thwyll neu 
anonestrwydd

• sy’n fethdalwyr heb eu rhyddhau

•  a gafodd eu tynnu o swydd ymddiriedolwr elusen unrhyw bryd 
yn y gorffennol gan y Comisiwn Elusennau neu gan y llys yng 
Nghymru, Lloegr neu’r Alban, oherwydd camymddwyn neu 
gamreoli

•  sydd wedi eu hanghymwyso rhag bod yn gyfarwyddwr 
cwmnïau

•  sydd wedi methu â gwneud taliadau o dan orchymyn 
gweinyddu llys sirol



284

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

•  sydd wedi dod i drefniant cyfrandalu gyda’u credydwyr ac sydd 
heb eu rhyddhau

Mae gweithredu fel ymddiriedolwr elusen pan fyddwch wedi’ch 
anghymwyso rhag gwneud hynny yn drosedd. Caiff unrhyw un 
sy’n cael ei gollfarnu o drosedd yn ymwneud ag anonestrwydd ei 
anghymwyso yn awtomatig rhag gweithredu fel ymddiriedolwr 
ar ddiwrnod eu collfarn. Os bydd rhywun a anghymhwyswyd yn 
gwrthod ymddiswyddo, fe allech gael trafferth yn eu diarddel, oni 
bai bod cymal yn eich dogfen lywodraethu yn datgan bod rhaid i 
ymddiriedolwyr o’r fath sefyll i lawr.

Eithriadau ar gyfer ymddiriedolwyr elusennau sydd 
wedi’u hanghymwyso Weithiau bydd gan elusennau reswm 
da dros gynnwys pobl a fyddai wedi cael eu hanghymwyso fel 
arall – ee, cyn-droseddwyr mewn elusennau sy’n gweithio gyda 
throseddwyr. Gall y Comisiwn Elusennau ganiatáu eithriad i 
unigolion sydd wedi eu collfarnu o drosedd berthnasol neu sydd 
wedi methdalu.

Deddf Anghymwyso Cyfarwyddwyr Cwmnïau 1986
Gall y llys anghymwyso unrhyw un rhag dod yn ymddiriedolwr 
cwmni elusennol:

•  os ydynt wedi eu collfarnu o drosedd yn ymwneud â chreu, 
rheoli neu ddiddymu cwmni

•  os ydynt wedi torri deddfwriaeth cwmni yn barhaus drwy fethu 
â chyflwyno dogfennau

• os ydynt wedi eu cael yn euog o fasnachu twyllodrus neu dwyll

•  os yw eu hymddygiad fel cyfarwyddwr wedi eu gwneud yn 
anaddas

Cyfyngiadau yn y ddogfen lywodraethu Gall dogfen 
lywodraethu’r mudiad gwirfoddol hefyd gyfyngu ar aelodaeth y 
mudiad neu fwrdd yr ymddiriedolwyr – ee, i bobl sy’n byw mewn 
ardal arbennig neu i aelodau enwad crefyddol arbennig.

Ymddiriedolwyr corfforaethol Mae’n bosibl i gorff 
corfforaethol (ee, awdurdod lleol) weithredu fel ymddiriedolwr 
elusen. Mewn sefyllfa felly y corff ei hun sy’n gweithredu fel 
ymddiriedolwr (yn hytrach nag unigolyn sy’n cael ei benodi gan 
y corff hwnnw i’w gynrychioli ar fwrdd yr elusen). Cyn penodi 
ymddiriedolwr corfforaethol mae angen sicrhau bod y grym gan 
yr elusen a’r corff corfforaethol yn eu dogfennau llywodraethu 
i hyn ddigwydd. Mae’n werth cofio bod hyn yn creu perthynas 
gymhleth; cymharol ychydig o achosion fyddai’n golygu bod 
penodiad o’r fath yn fanteisiol i’r elusen. 
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Nodweddion ymddiriedolwyr
Mae nifer o ffactorau sy’n gallu llywio’r gwaith o ddewis pobl i 
ddod yn ymddiriedolwyr: 

Dylid dewis ymddiriedolwyr unigol ar sail y ffaith eu bod:

•��yn onest, yn ddibynadwy, yn ddiduedd ac yn deilwng o 
ymddiriedaeth

•�wedi ymrwymo i waith y mudiad

•�yn dod â sgiliau a phrofiad perthnasol 

Cydbwysedd Dylai’r bwrdd gynnwys cydbwysedd o’r sgiliau 
a’r profiad sydd eu hangen i gyfarwyddo gwaith y mudiad. Mae 
peryglon gwirioneddol, er enghraifft, os caiff ymddiriedolwyr 
grŵp chwarae eu dewis dim ond gan eu bod yn rhieni, a bod 
neb ar y bwrdd yn deall cyllid, neu reoliadau gofal plant. (Gweler 
hefyd Adran 3.4 ar adeiladu’r bwrdd.)

Nodweddion allweddol eraill Dylai ymddiriedolwyr:

•  ddeall y cyfrifoldebau maen nhw’n eu cymryd (a dylent fod yn 
barod i gael hyfforddiant os nad ydynt)

•  fod yn barod i ymrwymo’r amser sydd ei angen i chwarae rhan 
weithredol

• fod yn bobl y gellir ymddiried yn llwyr ynddynt

Rhoddir mwy o fanylion yn y fanyleb person enghreifftiol (gweler 
Adran 5.4).

Rhestr wirio
		A ydych yn gwirio bod y bobl sy’n dod yn ymddiriedolwyr 

eich mudiad yn gymwys i’r gwaith, a hynny fel mater o 
drefn?

Rhagor o wybodaeth
•  Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol, Good Practice in 

Trustee Recruitment Toolkit

•  Y Comisiwn Elusennau, Cael hyd i Ymddiriedolwyr Newydd: Yr hyn 
y mae angen i elusennau ei wybod CC30.

http://www.ncvo-vol.org.uk/products-services/publications/good-practice-trustee-recruitment-toolkit
http://www.ncvo-vol.org.uk/products-services/publications/good-practice-trustee-recruitment-toolkit
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc30.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc30.aspx
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5.3 Swyddogaeth bwrdd yr 
ymddiriedolwyr

Pan fo arian yn brin a niferoedd ac ysbryd 
aelodau bwrdd yr ymddiriedolwyr yn isel, gall 
fod yn anodd esbonio swyddogaeth bwysig 
ymddiriedolwyr a thynnu sylw at eu cyfrifoldebau 
a’u rhwymedigaethau. Gallai neges rhy chwyrn 
godi ofn ar ymddiriedolwyr newydd posibl pan fo 
cymaint o angen amdanynt. Ond gall dweud dim 
olygu rheoli gwan ac aneffeithiol, a gall hyd yn oed 
eich cael i drafferth gyda’r Comisiwn Elusennau, 
eich arianwyr, eich staff, neu’ch cleientiaid.

Bod yn ymddiriedolwr
Y swyddogaeth sylfaenol Swyddogaeth ymddiriedolwr yn y 
bôn yw cael asedau gan gyfranwyr, eu diogelu, a’u defnyddio 
at ddiben elusennol yn unol â dymuniad y cyfrannwr. Bwrdd yr 
ymddiriedolwyr yw corff llywodraethu mudiad gwirfoddol, a’r 
bwrdd yn y pen draw sy’n gyfrifol am bopeth mae’r mudiad yn ei 
wneud. Mewn elusennau cofrestredig mae’r bwrdd neu’r pwyllgor 
yn atebol yn gyfreithiol i’r cyfranwyr drwy’r Twrnai Cyffredinol a’r 
llysoedd.

Cyfrifoldebau craidd Yn ogystal, rhaid i’r ymddiriedolwyr wneud y 
canlynol:

•�g weithredu er budd gorau’r buddiolwyr

•  arfer yr un gofal ag y byddai person busnes darbodus yn 
ei wneud wrth ofalu am fusnes rhywun y maent yn gyfrifol 
amdanynt (caiff y ‘ddyletswydd gofal’ hon ei hamlinellu yn 
Neddf Ymddiriedolwyr 2000 ac yng nghanllawiau’r Comisiwn 
Elusennau ar y Ddeddf o ran buddsoddiadau, er ei bod yn 
berthnasol yn ehangach na hynny wrth gwrs)

•  gweithredu gyda’i gilydd fel grŵp, yn hytrach nag fel unigolion, 
gan fwrw eu buddiannau personol o’r neilltu
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• r hoi o’u hamser i gyflawni eu dyletswyddau, fel arfer heb dâl 
na mantais (heblaw mewn rhai amgylchiadau arbennig megis 
rhai mentrau cymdeithasol sy’n penodi eu prif swyddog 
gweithredol fel aelod o’r bwrdd, ac yn achlysurol iawn mewn 
elusennau cofrestredig, yn amodol ar ganiatâd y Comisiwn 
Elusennau (gweler adran 7.3)

•  gweithredu o fewn telerau eu dogfen lywodraethu (ee, 
pwerau i ddirprwyo tasgau i is-bwyllgorau, i newid y ddogfen 
lywodraethu, i wneud buddsoddiadau; a phrynu yswiriant 
atebolrwydd ymddiriedolwyr - gweler Adrannau 3.3, 4.3, 4.4, 
6.2, 6.3 a 7.2)

Tasgau eraill Mae bod yn ymddiriedolwr yn gyfrifoldeb mawr 
ac ni ddylid ymgymryd â swydd o’r fath yn ysgafn. Rhaid i 
ymddiriedolwyr fod yn barod i roi’r amser sydd ei angen i wneud 
y canlynol:

• darllen papurau’r bwrdd

• mynd i gyfarfodydd y bwrdd

•  sicrhau eu bod yn parhau i fod yn wybodus ynghylch 
gweithgareddau’r mudiad

•  sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf ganddynt (fel y 
bo’n briodol) am reoliadau, arfer da a argymhellir, cyfraith 
cyflogaeth, cyfraith elusennau a deddfwriaeth arall

•  ymgymryd â gwaith arall a allai fod yn angenrheidiol, naill 
ai gydag eraill neu ar y cyd – ee, helpu gyda rheoli mewn 
mudiadau bach heb staff cyflogedig

Rhedeg y mudiad gwirfoddol
Mae’n amlwg mai un o swyddogaethau ymddiriedolwyr yw 
rhedeg y mudiad. Ond mae diffinio ystyr hyn mewn unrhyw 
fudiad gwirfoddol ac ymhob un ohonynt ac ymhob amgylchiad 
ymhell o fod yn syml. Mae elusen cymorth rhyngwladol yn 
wahanol iawn i bwyllgor y neuadd gymunedol sy’n cael ei rhedeg 
yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr. Ychydig iawn o debygrwydd, 
os o gwbl, fydd rhwng eu strwythurau rheoli, eu staffio, eu 
hadnodau, eu gweithrediadau a’u strategaethau codi arian. Yn 
yr un modd gallai grŵp y neuadd gymunedol benderfynu ei fod 
am ymestyn yr eiddo a’r cyfleusterau sydd ganddo yn sylweddol, 
gan ymgymryd â llu o brosiectau cymdeithasol, amgylcheddol ac 
economaidd newydd. Efallai mai’r un mudiad fydd e, gyda’r un 
ddogfen lywodraethu, ond bydd y ffordd mae’n gwneud ei waith 
cyn ehangu ac wedyn yn debyg o fod yn wahanol iawn.

‘Llywodraethu’ a ‘rheoli’ Eto i gyd, nid yw cyfrifoldeb sylfaenol 
yr ymddiriedolwyr dros lywodraethu y mudiad gwirfoddol yn 
newid, er y gallai ei reolaeth fod yn esblygu’n barhaus er mwyn 
bodloni amgylchiadau newydd a gwella ei effeithiolrwydd. 
Disgrifir cyfrifoldebau rheoli ymddiriedolwyr yn fanwl yn Rhan 2.
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Gwaith realistig fel rheolwyr a gwirfoddolwyr Mae’r 
canllawiau hyn yn annog ymddiriedolwyr yn gryf i beidio ag 
ymwneud â gwaith rheoli os ydynt yn talu staff i wneud y gwaith 
hwn. Yn amlwg, mewn mudiadau llai nad ydynt yn cyflogi staff, 
bydd angen i’r ymddiriedolwyr rannu’r gwaith hwn. Ond ni 
ddylai’r llwyth gwaith fod yn afrealistig. Dylai byrddau:

•  ofalu gwneud yn eglur i’r holl aelodau faint a ddisgwylir 
ganddynt

•  peidio â disgwyl i bob aelod allu cyfrannu’r un faint o ran amser 
nac ansawdd y gwaith

•  peidio â gadael i un person gario holl faich rheoli ar sail 
wirfoddol – byddwch yn dod yn ddibynnol arnynt, ac fe allent 
orweithio i flinder gan eich gadael heb reolwyr o gwbl

•  annog yr ymddiriedolwyr i gymryd rhan mewn gweithgarwch 
gwirfoddol, hyd yn oed pan fo’r mudiad yn cyflogi staff – mae 
hynny’n annog gweithio ar y cyd a gwaith tîm, ac yn helpu 
ymddiriedolwyr i ddeall y mudiad yn well (gweler Adran 
2.4 ar staff a’r bwrdd), dim ond bod ffiniau eglur ar gyfer eu 
cyfrifoldebau

Gwahaniaethu rhwng llywodraethu a rheoli 
Nid yw’r rhan fwyaf o fudiadau gwirfoddol bach yn gwahaniaethu 
rhwng rheoli a llywodraethu – mae’n bosibl bod y gair ei hun yn 
anghyfarwydd i ymddiriedolwyr newydd. O ganlyniad, yn aml 
byddant yn cael anhawster, neu hyd yn oed yn teimlo’n chwithig, 
wrth siarad am eu hamcanion sylfaenol neu eu ‘gweledigaeth’. Yn 
waeth byth, yn aml byddant yn wynebu anghytuno a dryswch di-
ben-draw ynghylch pwy ddylai ‘reoli’, y staff neu’r ymddiriedolwyr, 
ac ynghylch ystyr rheoli (gweler Adran 2.1).

‘Llywodraethu’ yw’r term a ddefnyddir ar gyfer materion y 
mae’n rhaid i ymddiriedolwyr ymdrin â hwy yn bersonol, o’i 
gyferbynnu â’r materion y gallant eu dirprwyo i staff ac eraill.

Mae llywodraethu yn golygu sicrhau bod gan y mudiad:

• arweiniad a chyfeiriad

•  gweledigaeth eglur a rennir ynghylch diben y mudiad a’r hyn 
mae’n anelu at ei gyflawni

•  dealltwriaeth gyffredinol o sut, mewn ystyr eang, y cyflawnir y 
diben a’r amcanion

• ymdeimlad o bwysigrwydd y gwaith

•  blaenoriaethau a sefydlwyd ar gyfer gwahanol elfennau o’i 
waith
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•  amddiffynfeydd ar gyfer ei asedau (arian, eiddo, cyfarpar ac 
adnoddau dynol)

•  y gallu i ddefnyddio’i asedau yn effeithiol wrth ddarparu ei 
wasanaethau

• y gallu i oruchwylio’r prif swyddog gweithredol

•��trefniadau rheoli i alluogi’r mudiad i weithredu o fewn terfynau 
a gytunwyd o ran polisi, y gyfraith a’i gyllideb

Rheoli O’i gyferbynnu â hynny, nid oes angen i’r ymddiriedolwyr 
yn bersonol ymdrin â materion gweithredol a rheoli dyddiol, a 
gellir eu dirprwyo i staff os cyflogir rhai. Dyma nodweddion mwy 
amlwg rhedeg y mudiad:

• trefnu a goruchwylio staff a gwirfoddolwyr

• codi arian, rheoli arian, gweinyddu arferol

• trefnu’r gwaith o weithredu a darparu gwasanaethau

Manteision cydnabod ‘llywodraethu’ Gall cydnabod y 
gwahaniaeth rhwng llywodraethu a rheoli ddod â manteision 
sylweddol, hyd yn oed mewn mudiadau bach lle nad oes llawer o 
staff, neu lle nad oes staff o gwbl:

•  bydd ymddiriedolwyr wedi eu paratoi’n well i ddiogelu 
dyfodol hirdymor y mudiad yn ogystal ag i ymdrin ag 
argyfyngau tymor byr

•  gall ymddiriedolwyr fod yn fwy parod i fanteisio ar gyfleoedd 
newydd ac ymestyn gwasanaethau’r mudiad gwirfoddol os 
ydynt yn rhannu cydweledigaeth

•  gall ymddiriedolwyr ymryddhau yn haws o waith rheoli a 
gweinyddu arferol, gwaith y gellir ei ddirprwyo i staff wrth i’r 
mudiad dyfu

•  gall staff fod yn fwy eglur ynghylch eu swyddi, a pherfformio yn 
fwy effeithlon

Prif swyddogaethau’r bwrdd
Prif swyddogaethau’r bwrdd yw:

•  rhoi eglurder ynghylch cenhadaeth a diben y mudiad, a’u 
datblygu

• cynnal ethos a gwerthoedd y mudiad

•  datblygu cynllun hirdymor (neu gynllun strategol) y mudiad a 
chytuno arno (gweler Adran 1.2)

• datblygu polisïau’r mudiad a chytuno arnynt

•  sicrhau bod holl weithgareddau’r mudiad o fewn y gyfraith 
(gweler Rhan 2 a Rhan 7)

•  sicrhau bod yr holl weithgareddau yn dod o fewn ei amcanion 
(gweler Adran 7.2)



290

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

•  sicrhau atebolrwydd fel mae’r gyfraith yn ei fynnu (i’r Comisiwn 
Elusennau, Cyllid y Wlad, Tollau Tramor a Chartref, ac ati) ac 
i eraill megis rhoddwyr, buddiolwyr, staff, gwirfoddolwyr, a’r 
cyhoedd yn gyffredinol; sicrhau atebolrwydd i’r Cofrestrydd 
Cwmnïau, fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith

• sicrhau bod gan y mudiad adnoddau digonol

•  sicrhau bod eiddo, asedau ac adnoddau eraill y mudiad wedi 
eu diogelu a’u rheoli’n effeithiol (gweler Adran 2.5 ac Adrannau 
4.1-4.7)

•��cytuno ar gyllideb a monitro perfformiad ariannol (gweler 
Adrannau 4.9-4.11)

• monitro’r rhaglen waith a gwasanaethau

•  adolygu perfformiad bwrdd yr ymddiriedolwyr yn flynyddol 
(gweler Adran 3.5)

•  sefydlu gweithdrefnau ar gyfer recriwtio, cefnogi, arfarnu, 
cydnabyddiaeth i staff, ac ar gyfer ymdrin â materion disgyblu 
(gweler Adran 2.2)

Er mwyn cyflawni ei swyddogaeth, rhaid i’r bwrdd wneud y 
canlynol:

•  cyfarfod mor aml ag sydd ei angen er mwyn gweinyddu’r 
mudiad yn briodol (misol fyddai hyn fel arfer, ac ni ddylai fod 
byth yn llai aml na bob chwarter)

• ceisio cyngor proffesiynol ac arbenigol arall lle bo angen

Dirprwyo i bwyllgorau Nid yw’n bosibl i ymddiriedolwyr 
ymryddhau o’r angen i gymryd cyfrifoldeb personol am 
lywodraethu eu mudiad na’r rhwymedigaeth i weithredu gyda’i 
gilydd wrth wneud penderfyniadau sy’n effeithio arno. Ond 
fe allai’r ddogfen lywodraethu roi grym i’r ymddiriedolwyr 
ddirprwyo awdurdod i is-bwyllgor o’r bwrdd ar gyfer agwedd 
benodol ar waith y mudiad, neu ddirprwyo awdurdod i 
dasglu neu bwyllgor, nad oes rhaid i’w haelodau i gyd fod yn 
ymddiriedolwyr. Fodd bynnag, cyfrifoldeb bwrdd cyfan yr 
ymddiriedolwyr fydd unrhyw benderfyniad a wneir gan grwpiau 
o’r fath. Bydd angen i unrhyw gylch gorchwyl ac unrhyw 
weithdrefnau adrodd yn ôl gan unrhyw bwyllgorau, isbwyllgorau 
neu dasgluoedd gael eu cofnodi yn ysgrifenedig a dylai bwrdd yr 
ymddiriedolwyr gytuno arnynt (gweler Adran 3.3 i gael rhagor o 
wybodaeth).

Mae awdurdod wedi’i ddirprwyo yn golygu y gall pwyllgorau 
weithredu ar ran y mudiad, a dim ond adrodd yn ôl ar yr hyn 
maent wedi ei wneud. Gallwch hefyd ofyn i isbwyllgorau 
ymchwilio, gwneud argymhellion, paratoi dogfennau a cheisiadau 
grant ac ati heb roi awdurdod llawn iddynt weithredu ar eu 
pennau eu hunain. Ond mae’n werth cofio eich bod yn fwy 
tebygol o gael aelodau pwyllgor ymrwymedig os cânt gyfrifoldeb 
i weithredu, yn hytrach na rheidrwydd i gael caniatâd y bwrdd 
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llawn ar gyfer popeth maent am ei wneud. A byddwch yn sylwi y 
caiff pethau eu cyflawni yn llawer cyflymach.

Dirprwyo awdurdod i staff Gall mudiad gwirfoddol ddewis 
dirprwyo ei waith rheoli dyddiol a’i holl weithrediadau i staff o 
dan yr amgylchiadau canlynol:

• rhaid i’r ddogfen lywodraethu roi caniatâd iddo wneud hynny

•  dylid nodi hyd a lled yr awdurdod a ddirprwywyd yn 
ysgrifenedig

•  rhaid adrodd ar benderfyniadau mae staff yn eu gwneud ar 
faterion pwysig i fwrdd yr ymddiriedolwyr yn ddi-oed

•  y bwrdd sy’n gyfreithiol gyfrifol am holl weithgareddau’r 
mudiad, gan gynnwys materion a ddirprwyir i staff

Bydd y materion a hyd a lled y gweithgareddau a ddirprwyir 
i’r staff yn dibynnu ar faint y mudiad. Mewn egwyddor, 
ymddiriedolwyr ddylai wneud y canlynol:

• gosod y fframwaith polisi y dylai staff weithredu o’i fewn

•  darparu canllawiau priodol i nodi beth y caiff staff ei wneud a 
sut y dylent weithredu

Mae’n bosibl y bydd hyn yn gymharol rwydd i fudiadau mwy 
gyda thasgau sylweddol sydd wedi eu diffinio’n eglur ac y 
gall staff eu cyflawni (ee, rheoli’r gwaith o ddosbarthu cronfa 
grantiau fawr, neu ddarparu un gwasanaeth hunangynhwysol i 
gleientiaid), neu i elusennau gyda changhennau lleol lle gallai’r 
gofyniad i nodi hyd a lled ymreolaeth cangen leol fod yn amhosibl 
ei osgoi.

Ond fe allai’r sefyllfa fod yn llai eglur, er enghraifft, ar gyfer 
prosiect datblygu cymunedol sy’n darparu amrywiaeth eang o 
wasanaethau lleol, ac yn gwneud y gorau o gyfleoedd i ariannu 
prosiectau wrth iddynt godi. Mae’n bosibl y bydd diffinio 
amcanion cyffredinol yn ddigon syml, ond gall fod tensiynau, 
rhwng dymuniadau’r ymddiriedolwyr i ddilyn rhaglen ddatblygu 
gan benderfynu ar y blaenoriaethau ymlaen llaw, a rhyddid y staff 
i weithredu’n gyflym er budd gorau’r mudiad. Gweler Adran 2.1 i 
ddarllen rhagor ar y pwnc hwn.
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Pa bryd na ddylai ymddiriedolwyr 
lywodraethu? 
Gwirfoddoli – pan nad yw ymddiriedolwyr wrth y llyw 
Mae llawer o ymddiriedolwyr yn methu â gwahaniaethu rhwng 
eu swyddogaeth wirfoddol fel aelod o’r bwrdd, a’r gwaith 
gwirfoddol arall y gallent fod yn ei wneud i’r mudiad – a gall 
effaith hyn fod yn drychinebus. Yn ogystal â’ch prif swyddogaeth 
fel ymddiriedolwr, a ddisgrifiwyd uchod, sy’n rhoi cyfrifoldeb 
cyffredinol i chi dros y mudiad gwirfoddol, mae’n bosibl eich bod 
hefyd yn helpu i gadw trefn ar y cyfrifon, codi arian, cysylltiadau 
cyhoeddus, neu ddarparu gwasanaethau eich mudiad. Bryd 
hynny, byddwch fwy na thebyg yn atebol i’r prif swyddog 
gweithredol neu i aelod arall o staff. Cael eich cyfarwyddo, nid 
cyfarwyddo eraill, fydd eich swydd bryd hynny. Hyd yn oed os 
nad yw’r mudiad yn cyflogi neb, bydd rheoli da yn mynnu bod 
unigolyn neu grŵp yn bodoli ar gyfer goruchwylio a chydlynu’r 
gwaith gwirfoddoli; byddwch chi’n atebol iddyn nhw.

Rhestr wirio
  A yw holl aelodau eich bwrdd yn deall swyddogaeth y 

bwrdd yn drylwyr?

  A yw eich bwrdd yn sicrhau bod y prif swyddog 
gweithredol a’r staff yn deall swyddogaeth yr 
ymddiriedolwyr yn drylwyr?

  A yw ymddiriedolwyr yn gwahaniaethu rhwng y 
gwahanol swyddogaethau maen nhw’n eu chwarae, a 
sut maen nhw’n gwneud hynny?

  A oes angen i chi adolygu agendâu eich cyfarfodydd, 
a grwpio materion sy’n ymwneud â llywodraethu’r 
mudiad a’r rheini sy’n ymwneud â rheoli gweithredol y 
mudiad o ddydd i ddydd?

  A yw eich bwrdd yn treulio rhan o gyfarfod bob 
blwyddyn yn adolygu ei swyddogaeth ac yn asesu ei 
berfformiad ei hun?

  A yw eich dogfen lywodraethu yn rhoi grymoedd i chi 
ddirprwyo i isbwyllgorau neu i staff?

  A yw eich pwerau dirprwyo yn ddigonol? Os nad ydynt, 
a oes angen eu diwygio?
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Rhagor o wybodaeth
•  Y Comisiwn Elusennau, Yr Ymddiriedolwr Hanfodol: yr hyn y mae angen  

i chi ei wybod, CC3; 

•  Y Comisiwn Elusennau, Taliadau a threuliau ymddiriedolwyr, CC11;

• Trusteenet, www.trusteenet.org.uk

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Charity_requirements_guidance/Charity_essentials/The_essential_trustee.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Charity_requirements_guidance/Charity_essentials/The_essential_trustee.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc11.aspx
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Anhunanoldeb:

Mae gan ymddiriedolwyr ………………………………………………………………………………………………………………………………………… (enw’r grŵp) 
ddyletswydd gyffredinol i weithredu er budd gorau’r mudiad yn ei gyfanrwydd. Ni ddylent wneud hynny er mwyn ennill manteision 
ariannol na sylweddol iddynt eu hunain, eu teulu, eu cyfeillion na’r mudiad y maent yn dod ohono neu yn ei gynrychioli.

Uniondeb:

Ni ddylai ymddiriedolwyr ………………………………………………………………………………………………………………………………………… (enw’r grŵp) 
roi eu hunain o dan unrhyw rwymedigaeth ariannol na rhwymedigaeth arall i unigolion na mudiadau allanol a allai geisio dylanwadu 
arnynt wrth iddynt gyflawni eu swyddogaeth. Yn ogystal ag osgoi amhriodoldeb gwirioneddol, dylent hefyd osgoi:

• ymddangos fel pe baent yn ymddwyn yn amhriodol mewn unrhyw ffordd

• derbyn anrhegion a lletygarwch y gellid yn rhesymol gasglu ei fod yn dylanwadu ar eu crebwyll

Gwrthrychedd:

Wrth gyflawni eu swyddogaeth, gan gynnwys penodi (gan gynnwys penodi ymddiriedolwyr), dyfarnu contractau, argymell unigolion 
ar gyfer gwobrwyon a buddion neu wneud busnes arall, dylai’r ymddiriedolwyr sicrhau bod penderfyniadau yn cael eu gwneud ar sail 
teilyngdod a dim arall.

Sampl o God Llywodraethu ar gyfer Ymddiriedolwyr 
Diben y ddogfen hon yw darparu model o god ymddygiad ar gyfer ymddiriedolwyr. Nod y model hwn yw portreadu arfer da. 
Yn hynny o beth, fel canllaw y dylid ei ddefnyddio yn hytrach nag fel cod awdurdodol, a dylid ei addasu i ddiwallu anghenion 
penodol eich mudiad. Mae egwyddorion Pwyllgor Nolan ar safonau mewn bywyd cyhoeddus wedi helpu i ddarparu 
fframwaith ar gyfer y canllawiau hyn.
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Atebolrwydd:

Mae ymddiriedolwyr ………………………………………………………………………………………………………………………………………… (enw’r grŵp)

•  â chyfrifoldeb i gydymffurfio â’r gyfraith ar bob achlysur yn unol â’r ymddiriedaeth a roddwyd ynddynt ac mewn ffordd sy’n diogelu 
hyder y cyhoedd yn y mudiad

• yn atebol am eu penderfyniadau a’u gweithredoedd i’r cyhoedd, i arianwyr ac i ddefnyddwyr gwasanaeth

• rhaid iddynt ymostwng i ba graffu bynnag sy’n briodol ar gyfer eu swyddogaeth

Bod yn agored:

Dylai ymddiriedolwyr ………………………………………………………………………………………………………………………………………… (enw’r grŵp)

• sicrhau bod deunydd cyfrinachol, gan gynnwys deunydd am unigolion, yn cael ei drin gyda gofal dyledus

•  fod mor agored â phosibl ynghylch eu penderfyniadau a’r camau gweithredu y maent yn eu cymryd. Dylent roi rhesymau am eu 
penderfyniadau, a dim ond cyfyngu gwybodaeth pan fyddo’n amlwg bod budd ehangach yn galw am hynny

Gonestrwydd:

Mae gan ymddiriedolwyr ………………………………………………………………………………………………………………………………………… (enw’r grŵp) 
ddyletswydd i ddatgan unrhyw fuddiannau sy’n ymwneud â’u swyddogaeth fel ymddiriedolwyr ac i gymryd camau i ddatrys unrhyw 
wrthdaro a allai godi, a lle bo buddiannau preifat ymddiriedolwr yn gwrthdaro â’u dyletswyddau fel ymddiriedolwr, rhaid iddo/iddi 
ddatrys y gwrthdaro o blaid ei swyddogaeth fel ymddiriedolwr.

•  Rhaid i’r ymddiriedolwyr wneud datganiadau buddiannau perthnasol yn y gwahanol amgylchiadau a swyddogaethau y maent yn eu 
chwarae o fewn y mudiad a’r tu allan iddo.
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Arweiniad:

Dylai ymddiriedolwyr ………………………………………………………………………………………………………………………………………… (enw’r grŵp) 
hyrwyddo a chefnogi egwyddorion arweiniad drwy esiampl.

•  Rhaid iddynt barchu swyddogaeth y prif swyddog gweithredol. Bydd amgylchiadau pan fydd yr ymddiriedolwyr yn gweithio’n 
uniongyrchol gyda staff. Rhaid i ganllawiau ynghylch perthnasau gwaith o’r fath fod yn eglur i’r staff ac i ymddiriedolwyr, a phan fo’r 
achlysuron hyn yn codi, dylid rhoi gwybod i’r prif swyddog gweithredol/Cadeirydd ymlaen llaw.

Gwrthdaro buddiannau:

•  rhaid i unrhyw ymddiriedolwr sydd â budd ariannol mewn mater sy’n cael ei drafod ddatgan natur y budd hwnnw a gadael yr ystafell 
oni bai ei fod yn cael caniatâd arbennig i siarad

•  os bydd gan ymddiriedolwr unrhyw fudd mewn mater sy’n cael ei drafod sy’n creu perygl gwirioneddol o duedd (hynny yw, mae’r 
budd yn effeithio arno neu aelod o’i aelwyd yn fwy nag y mae’r penderfyniad yn effeithio ar bobl eraill) dylai ddatgan natur y budd a 
gadael yr ystafell, oni bai ei fod yn cael caniatâd arbennig i siarad

•  os bydd gan ymddiriedolwr unrhyw fudd arall nad yw’n creu perygl gwirioneddol o duedd, ond y gallai pobl eraill yn rhesymol 
gredu y gallai effeithio ar ei benderfyniad, dylai ddatgan natur y budd, ond gall aros yn yr ystafell, cymryd rhan yn y drafodaeth, a 
phleidleisio os bydd yn dymuno gwneud hynny;

•  os bydd unrhyw amheuaeth ynghylch gweithredu’r rheolau hyn, dylai ymgynghori â’r Cadeirydd

•��argymhellir y dylid cofnodi buddiannau pob ymddiriedolwr mewn datganiad ysgrifenedig a’u rhestru mewn cofrestr
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5.4 Disgrifiad o swyddogaeth 
ymddiriedolwr

Beth sy’n digwydd pan fo gennych ymddiriedolwr 
nad yw’n gwybod beth yw ei swydd? Maen 
nhw’n dawel mewn cyfarfodydd, yn ymatal rhag 
cyfrannu dim. Efallai eu bod yn torri ar draws eich 
cyfarfodydd gyda phrotestiadau fel “dw i ddim 
yn gwybod beth dw i’n ei wneud yma” neu’n 
gwastraffu amser ac yn creu rhwystredigaeth drwy 
dorri ar draws yn amhriodol. Efallai eu bod hyd yn 
oed yn creu helynt drwy geisio gwneud swyddi 
pobl eraill. Efallai ei bod yn bryd rhoi arweiniad 
i’ch ymddiriedolwyr ar ffurf disgrifiad iawn o’u 
swyddogaethau?

Manteision cael disgrifiad o swyddogaeth a 
‘manyleb person’
Bellach mae llawer o fudiadau gwirfoddol yn rhoi disgrifiadau 
o swyddogaeth a manylebau person i’w hymddiriedolwyr 
(Cynghorir mudiadau am resymau cyfreithiol i beidio â 
defnyddio’r term ‘disgrifiad swydd’ ar gyfer unrhyw benodiadau 
gwirfoddol, gan gynnwys yr ymddiriedolwyr).

Disgrifiadau o swyddogaethau 

Manteision disgrifiadau o swyddogaeth yw:

•  helpu’r mudiad i roi eglurder ynghylch swyddogaeth ei 
ymddiriedolwyr

• rhoi arweiniad i bobl sy’n ystyried dod yn ymddiriedolwyr

•  rhoi arweiniad i bobl wrth iddynt ystyried enwebu pobl i ddod 
yn ymddiriedolwyr

•  rhoi math o god ymddygiad i’r mudiad y gellir ei ddefnyddio i 
fesur ymddygiad ymddiriedolwyr sy’n achosi trafferthion neu’n 
camymddwyn mewn rhyw ffordd
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Manteision ‘manyleb person’ Mae manyleb person yn diffinio’r 
nodweddion a’r sgiliau rydych am eu cael mewn ymddiriedolwyr. 
Gall hyn fod yn ddefnyddiol er mwyn:

•  pwysleisio cydbwysedd a hyd a lled y nodweddion sydd eu 
hangen i gael bwrdd effeithiol

•  helpu i roi eglurder ynghylch ystod y nodweddion a’r sgiliau 
arbennig sydd eu hangen wrth benodi ymddiriedolwyr newydd

•  rhoi arweiniad i bobl sy’n ystyried dod yn ymddiriedolwyr

•  atgoffa ymddiriedolwyr o’r safonau y mae angen iddynt gadw 
atynt

Datganiad ymddiriedolwr I bwysleisio pwysigrwydd eu 
swyddogaeth a thynnu sylw ymddiriedolwyr newydd at y 
ddeddfwriaeth ar anghymwyso, gellir gofyn i ymddiriedolwyr 
lofnodi datganiad yn dweud eu bod yn deall eu cyfrifoldebau 
ac nad ydynt wedi eu hanghymwyso rhag gweithredu fel 
ymddiriedolwr. Darperir datganiad enghreifftiol isod. Nid yw 
pawb yn teimlo’n hyderus ynghylch gofyn i ymddiriedolwyr 
gymryd y cam ffurfiol hwn, yn enwedig os yw’n anodd cael 
gafael ar aelodau newydd i’r bwrdd. Ond unwaith y mae’n arfer 
sefydledig ar gyfer aelodau presennol, ni fydd gwneud hynny 
gydag aelodau newydd yn teimlo mor anarferol. Mae’r mudiadau 
hynny sy’n gwneud hyn fel arfer yn falch gyda’r canlyniadau.

Rhaglen sefydlu i ymddiriedolwyr
Hyfforddiant sefydlu Mae’n hanfodol darparu rhyw fath o 
hyfforddiant sefydlu ar gyfer yr holl ymddiriedolwyr newydd er 
mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau. Efallai 
y bydd hyn ar ffurf deunyddiau ysgrifenedig (megis adrannau’r 
canllawiau hyn) neu hyfforddiant fel rhan o gyfarfodydd arferol 
y bwrdd neu gyngor ac arweiniad un i un gan y Cadeirydd neu’r 
prif swyddog gweithredol.

Y Pecyn Sefydlu Cofiwch fod rhaid i hyfforddiant ar gyfer 
ymddiriedolwyr newydd gynnwys darparu pecyn o ddeunyddiau 
iddynt ynghylch y mudiad, a’u helpu i’w deall. Bydd y deunyddiau 
hynny’n cynnwys:

• y ddogfen lywodraethu

• yr adroddiad blynyddol a’r cyfrifon

• y gyllideb bresennol

• y cod ymddygiad

• datganiadau polisi mewnol

• y cynllun strategol, cynllun busnes a/neu gynllun gweithredol
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Cwrdd i ffwrdd Gall y digwyddiadau cynllunio strategaeth a 
drafodwyd yn Adran 1.2 fod yn gyfle sefydlu ardderchog ar gyfer 
ymddiriedolwyr newydd, ac yn aml mae’n well eu trefnu yn fuan 
ar ôl y cyfarfod cyffredinol blynyddol pan gaiff aelodau newydd 
eu penodi i’r bwrdd.

‘Archwiliad o sgiliau’ ymddiriedolwyr Peidiwch â chymryd 
yn ganiataol eich bod yn gwybod yn awtomatig beth y gall 
pob un o’ch ymddiriedolwyr ei gynnig. Gallech fethu allan ar 
sgiliau a phrofiad defnyddiol os nad ofynnwch iddynt. Gall 
fod yn ddefnyddiol, yn enwedig mewn mudiadau newydd, i 
ymddiriedolwyr gwblhau ffurflen syml yn rhestru eu profiad 
gwaith, eu sgiliau, eu gwybodaeth eu cymwysterau a meysydd 
o arbenigedd penodol. Fel arall, gallwch ofyn i aelodau’r bwrdd 
baratoi hunan bortread ysgrifenedig neu siarad amdanynt hwy 
eu hunain fel rhan o sesiwn hyfforddi ymddiriedolwyr neu wrth 
baratoi’r cynllun strategol. Ond cadwch gofnod o’r hyn maen 
nhw’n ei ddweud.

Rhestr wirio
  A oes gan eich mudiad ddisgrifiadau swyddogaeth ar 

gyfer ei ymddiriedolwyr?

  A yw eich mudiad yn gweithredu ei bolisi cyfle cyfartal 
yn ei weithdrefnau recriwtio, enwebu a dewis ar gyfer 
ymddiriedolwyr?

  A oes gan eich bwrdd drefniadau effeithiol ar gyfer 
sefydlu ymddiriedolwyr? A oes mwy y gellir ei wneud?

Rhagor o wybodaeth
• WCVA, Llwyodraethu da: Cod i’r trydydd sector yng Nghymru;

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
5.2 Dyletswyddau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr; 

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
5.4 Recriwtio, dethol a sefydlu; 

•  Taflen i’w lawrlwytho am ddim o wefan WCVA,  
5.5 Hyfforddiant a datblygiad ar gyfer ymddiriedolwyr; 

http://www.wcva.org.uk/all/dsp_Pub_list.cfm?Publicationid=1430&catid=0&lang=cy
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1162
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1173
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1171
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

1.   Sicrhau bod y mudiad yn gweithredu o fewn y gyfraith – gan 
gynnwys gofynion cyfraith elusennau a chyfraith cwmnïau, 
a deddfwriaeth ar faterion megis cyflogaeth ac iechyd a 
diogelwch.

2.  Sicrhau bod y mudiad yn dilyn yr amcanion a osodir yn ei 
gyfansoddiad/yn ei ddogfen lywodraethu.

3.  Sicrhau mai dim ond er mwyn dilyn yr amcanion hyn y mae’r 
mudiad yn defnyddio’i adnoddau (hy, nad oes arian yn cael ei 
wario ar weithgareddau eraill, waeth pa mor fuddiol y gallent 
fod).

4.  Gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r bwrdd yn ei waith ar 
osod cyfeiriad, polisïau a thargedau’r mudiad, a gwerthuso’i 
berfformiad.

5.  Diogelu enw da’r mudiad yn llygaid y cyhoedd a’i 
ddefnyddwyr/cleientiaid.

6.  Sicrhau bod y mudiad yn cael ei redeg yn effeithiol ac yn 
effeithlon.

7. Gweithio er diogelwch ariannol y mudiad.

8.  Cadw rheolaeth dda ar eiddo ac arian y mudiad.

9.  (Os yw’r mudiad yn cyflogi staff) penodi prif swyddog 
gweithredol, ei gefnogi a monitro ei berfformiad.

10.  Darllen papurau’r bwrdd, arwain trafodaethau, codi materion 
perthnasol, a darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad 
yn ôl cais y bwrdd ar faterion y mae gan yr ymddiriedolwr 
wybodaeth neu brofiad neu allu penodol ynddynt.

11.   (Lle bo ymddiriedolwyr wedi eu henwebu gan gorff arall) 
gweithio er budd y mudiad yn hytrach nag er budd y corff 
sy’n enwebu.

12.  Defnyddio unrhyw wybodaeth neu brofiad penodol sydd 
ganddo neu ganddi er mwyn helpu bwrdd yr ymddiriedolwyr 
i gyrraedd penderfyniadau doeth.

Disgrifiad enghreifftiol o swyddogaeth ymddiriedolwyr 
Gellir addasu’r disgrifiad enghreifftiol hwn ar gyfer ymddiriedolwyr i ddiwallu anghenion penodol eich mudiad..

Ymddiriedolwr …………………………………………………………… (enw’r mudiad)

Dyletswyddau ymddiriedolwr yw:
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Rhaid i bob ymddiriedolwr:

• fod yn onest, yn ddibynadwy ac yn deilwng o ymddiriedaeth

• fod wedi ymrwymo i’r mudiad gwirfoddol

•  fod yn ymwybodol o’r cyfrifoldebau, y rhwymedigaeth a’r 
dyletswyddau cyfreithiol o weithredu fel ymddiriedolwr, a’u 
derbyn

•  fod yn fodlon rhoi’r amser a’r ymdrech sydd ei angen i gyflawni 
eu dyletswyddau fel ymddiriedolwyr

•  fod yn fodlon chwarae rhan adeiladol yn y gwaith o 
lywodraethu’r mudiad

• fod yn eglur ynghylch swyddogaeth y mudiad yn y gymuned

•  fod yn gallu dod i farn ddiduedd ynghylch materion sy’n 
effeithio ar y mudiad;

• fod yn gallu meddwl yn greadigol

•  fod yn fodlon dweud eu barn mewn cyfarfodydd, a herio 
safbwyntiau a datganiadau y maent yn anghytuno â nhw

•  fod yn gallu gweithio’n effeithiol fel aelod o dîm, ac yn fodlon 
derbyn barn y mwyafrif

• fod yn fodlon cymryd rhan mewn hyfforddiant

Bydd angen i fwrdd yr ymddiriedolwyr gyda’i gilydd fod â sgiliau 
a phrofiadau yn y meysydd canlynol:

• gosod targedau, monitro a gwerthuso perfformiad

• rheolaeth ariannol

• y math o waith mae’r mudiad yn ei wneud

• codi arian

• materion cyfreithiol megis cyflogaeth ac iechyd a diogelwch

Gan ddibynnu ar faint y mudiad gwirfoddol a natur ei waith, 
mae’n bosibl y bydd angen i’r rhestr o feysydd arbenigedd sy’n 
ofynnol ar y bwrdd gynnwys y canlynol:

• recriwtio a rheoli personél

•  hyrwyddo’r mudiad a marchnata’i wasanaethau i ddefnyddwyr 
a’r cyhoedd

• cyfrifiaduron a thechnoleg gwybodaeth

• ymgyrchu a lobïo 

• gwybodaeth am wasanaeth y mudiad fel defnyddiwr

• profiad fel gwirfoddolwr gyda’r mudiad

•  aelodaeth o gyrff a mudiadau gwirfoddol eraill sy’n gweithio 
gyda’r mudiad

Manyleb person enghreifftiol ar gyfer ymddiriedolwyr 
Ymddiriedolwr ………………………………………………………………………………………………………………………………………  (enw’r mudiad)
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Mae’r gyfraith yn anghymwyso pobl:

•��sydd�â�chollfarnau�heb�eu�disbyddu�am�
unrhyw drosedd yn ymwneud â thwyll neu 
anonestrwydd

•��sydd�wedi�eu�dyfarnu’n�fethdalwyr�sydd�â’u�
hystâd wedi ei hatafaelu ac (yn y naill achos 
neu’r llall) sydd heb eu rhyddhau

•��sydd�wedi�gwneud�cynllun�cyfrandalu�neu�
drefniant gyda’u credydwyr, neu wedi rhoi 
gweithred ymddiriedaeth iddynt, ac sydd 
heb eu rhyddhau mewn perthynas â hynny

•��sydd�wedi�eu�tynnu�o�swydd�
ymddiriedolwr elusen drwy orchymyn 
gan y Comisiynwyr neu’r Uchel Lys, ar 
sail unrhyw gamymddwyn neu gamreoli 
o ran gweinyddu elusen yr oeddent yn 
gyfrifol amdano neu yr oeddent yn gwybod 
amdano, neu y gwnaethant, drwy eu 
hymddygiad, gyfrannu ato neu ei hwyluso

•��sydd�wedi�eu�tynnu,�o�dan�Adran�7�
Deddf Diwygio’r Gyfraith (Darpariaethau 
Amryfath) (Yr Alban) 1990 (sef pwerau Llys 
Sesiwn i ymdrin â rheolaeth elusennau), 
rhag ymwneud â rheolaeth neu reoli 
unrhyw gorff

•��yn�destun�gorchymyn�anghymwyso�o�
dan Ddeddf Anghymwyso Cyfarwyddwyr 
Cwmnïau 1986 neu orchymyn a wnaed o 
dan adran 429(2)(b) Ddeddf Ansolfedd 
1986 (methu â thalu o dan orchymyn 
gweinyddu llys sirol)

Ffurflen enghreifftiol ar gyfer datganiad o ymrwymiad a 
chymhwyster fel ymddiriedolwr

Rydw i (enw) …………………………………………………………………………………… wedi ymrwymo i gyflawni 
amcanion (enw’r mudiad gwirfoddol) ………………………………………………………………………………………

Rwy’n deall y cyfrifoldebau a’r rhwymedigaethau rwy’n eu mabwysiadu drwy ddod yn 
ymddiriedolwr (enw’r mudiad gwirfoddol) ……………………………………………………… ac yn cytuno y 
byddaf yn rhoi’r amser a’r ymdrech sydd eu hangen ar fy swyddogaeth fel ymddiriedolwr.

Rwyf dros 18 oed.

Nid wyf wedi fy natgymhwyso rhag gweithredu fel ymddiriedolwr o dan adran 
72 Deddf Elusennau 1993.*

Nid wyf o dan unrhyw orchymyn anghymwyso o dan Ddeddf Cyfarwyddwyr Cwmnïau 1980. 

Nid oes gennyf unrhyw fuddiannau ariannol sy’n gwrthdaro â rhai (enw’r mudiad gwirfoddol) 

……………………………………………………………… (yn bersonol na thrwy gysylltiadau teuluol na 
busnes) heblaw’r rheini yr wyf wedi eu nodi’n ffurfiol mewn datganiad i’r ymddiriedolwyr. Byddaf 
yn rhoi gwybod yn benodol am unrhyw fudd o’r fath mewn unrhyw gyfarfod lle bydd gofyn i 
ymddiriedolwyr wneud penderfyniad sy’n effeithio ar fy muddiannau personol, a byddaf yn sicrhau 
fy mod yn absennol o unrhyw benderfyniad ar y mater, ac yn peidio â phleidleisio.

Llofnodwyd: ………………………………………………………………………… Dyddiad: ………………………………….



303

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

5.5 Swyddogaeth y swyddogion

Mae cyfarfodydd cyffredinol blynyddol a 
chyfarfodydd bwrdd ar hyd y wlad wedi hen arfer 
â chlywed mwmian digalon fel ‘Wel os nad oes neb 
arall ar gael, mae’n siŵr y bydd rhaid i fi fod yn 
Ysgrifennydd’, ‘Dw i’n fodlon bod yn Drysorydd, 
ond dw i ddim yn gwybod dim am arian’, ‘Dw 
i’n fodlon gwneud y swydd tan i chi ddod o hyd 
i rywun arall, ond peidiwch â disgwyl i fi wneud 
dim byd’. Mae hwn yn adlewyrchiad eitha realistig 
o’r problemau wrth ddod o hyd i bobl i wneud 
swyddi’r swyddogion ar fwrdd ymddiriedolwyr. 
Ond nid yw hynny’n esgus dros beidio â chymryd 
y swyddi o ddifrif, am eu gwneud yn wael, nac am 
fethu cynnig cymorth ac arweiniad i swyddogion 
amhrofiadol. Mewn rhai achosion nid yw’r 
gwahaniaeth rhwng swyddog gwan a swyddog 
effeithiol yn ddim mwy na gwybod beth sy’n 
ddisgwyliedig ganddynt.

Grŵp y swyddogion
Gwaith grŵp y swyddogion 

Mae llawer o fyrddau ymddiriedolwyr yn ei chael ei ddefnyddiol 
cael grŵp bach o ymddiriedolwyr:

•  sydd yn ymdrin â materion sydd angen sylw rhwng cyfarfodydd 
y bwrdd llawn

• sy’n arwain o ran paratoi busnes ar gyfer cyfarfodydd y bwrdd

•  sy’n gweithredu fel dolen gyswllt effeithiol rhwng y staff a 
bwrdd yr ymddiriedolwyr

•  sy’n rhannu’r dasg, gyda’r prif swyddog gweithredol, o 
gynrychioli’r mudiad yn gyhoeddus

• sy’n eistedd ar baneli recriwtio ar gyfer penodi uwch staff

• sy’n eistedd ar baneli disgyblu a phaneli apêl

Dim ond os bydd y ddogfen lywodraethu yn caniatáu iddynt 
wneud hynny y bydd grŵp bach o’r fath yn cael gweithredu ar ran 
y bwrdd, ac ni ddylid caniatáu iddo yn ddiofal gymryd grym na’r 
cyfrifoldeb yn y pen draw oddi wrth y bwrdd llawn.
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Cyfansoddiad grŵp y swyddogion Weithiau gelwir grwpiau 
o’r fath yn ‘swyddogion anrhydeddus’, y ‘swyddogion’ neu’r 
‘pwyllgor gwaith’ (er y gall y term ‘pwyllgor gwaith’ gyfeirio 
at bwyllgorau eraill mwy o ymddiriedolwyr). Yn aml maent yn 
cynnwys y Cadeirydd, Is-Gadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd, 
a gaiff eu hethol fel arfer gan aelodau bwrdd yr ymddiriedolwyr 
(ond weithiau gan y cwmni neu’r gymdeithas gyfan yn y cyfarfod 
cyffredinol blynyddol). 

Swyddogaethau a chyfrifoldebau 

•  Gall y ddogfen lywodraethu roi swyddogaethau a 
chyfrifoldebau penodol i’r swyddogion unigol (gweler isod).

•  Oni bai bod y bwrdd wedi dirprwyo grymoedd penderfynu 
yn benodol i’r swyddogion, dim ond mewn capasiti cynghori y 
dylai grŵp y swyddogion weithredu.

•  Dylai swyddogion adrodd ar eu gweithredoedd i’r bwrdd llawn 
cyn gynted ag y bo’n ymarferol er mwyn atal yr ymddiriedolwyr 
eraill rhag teimlo bod grŵp mewnol yn eu heithrio. 

Y swyddogion
Gweler isod i gael disgrifiadau swyddogaeth manwl ar gyfer y 
swyddogion anrhydeddus.

Y Cadeirydd Mae gan y Cadeirydd swyddogaeth bwysig a 
sylweddol:

•��rheoli cyfarfodydd a darparu arweiniad (gweler Adrannau 3.1 – 
3.3)

•� cefnogi’r prif swyddog gweithredol, a gweithredu fel llwybr 
cyfathrebu rhwng yr ymddiriedolwyr a’r staff

•�gweithredu fel arweinydd cyhoeddus y mudiad

Gallai tasgau eraill gynnwys:

•� awdurdodi camau gweithredu rhwng cyfarfodydd y bwrdd 
llawn

•�llofnodi sieciau a dogfennau cyfreithiol

•�goruchwylio ac arfarnu gwaith y prif swyddog gweithredol

Yr Is-Gadeirydd Mae’r Is-Gadeirydd yn gweithredu ar ran y 
Cadeirydd pan na fydd y Cadeirydd ar gael, ac yn gweithio gyda’r 
Cadeirydd neu ar ei gais. Swyddogaeth bwysig i’r Is-Gadeirydd 
yw helpu i rannu cyfrifoldeb a gwybodaeth allweddol fel bod 
rhywun i gymryd yr awenau pe bai’r Cadeirydd yn gadael (gweler 
Adran 3.8 ar olyniaeth yr arweinyddiaeth).
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Yr Ysgrifennydd Mae’r tasgau yn cynnwys y canlynol:

•  mewn mudiadau gwirfoddol heb staff, bydd dyletswyddau’r 
ysgrifennydd yn cynnwys anfon agendâu a phapurau’r bwrdd, 
gwneud cofnodion, sicrhau bod cworwm yn y cyfarfodydd ac 
archebu’r ystafell gyfarfod

•  gwneud cofnodion yn ystod rhannau o gyfarfod lle mae staff 
wedi eu heithrio

•  dyletswyddau eraill a ddirprwywyd i’r swyddogion 
anrhydeddus neu ar gais y Cadeirydd

Weithiau caiff y gwaith hwn ei rannu rhwng ysgrifennydd 
cofnodion a swyddog sy’n gofalu am ohebiaeth, agendâu ac ati.

Ysgrifennydd y Cwmni Erbyn hyn, mater dewisol i gwmnïau yw 
cael Ysgrifennydd Cwmni, ond os oes angen y swydd yn ôl eich 
erthyglau presennol, bydd angen i chi barhau â hynny. Swydd 
Ysgrifennydd y Cwmni yw sicrhau bod y mudiad yn cydymffurfio 
â gofynion cyfraith cwmnïau, gan gynnwys:

• cadw’r Gofrestr Aelodau a’r Gofrestr Cyfarwyddwyr yn gyfredol

•  rhoi gwybod i Dŷ’r Cwmnïau am unrhyw newidadau o ran 
ymddiriedolwyr

• paratoi a chwblhau’r fantolen flynyddol

• sicrhau bod dogfennau’r cwmni yn cael eu cadw’n ddiogel

Mewn cwmnïau sydd â staff cyflogedig, nid yw swydd 
Ysgrifennydd y Cwmni yn cael ei rhoi i’r Ysgrifennydd 
Anrhydeddus fel arfer, ond yn hytrach caiff ei dirprwyo i uwch 
aelod o staff.

Y Trysorydd Swydd y Trysorydd yw:

• arwain y gwaith o oruchwylio busnes ariannol y mudiad

•  sicrhau bod y mudiad yn ariannol hyfyw, a bod cofnodion a 
gweithdrefnau ariannol priodol ganddo

•  dehongli ac esbonio’r gofynion cyfrifyddu i’r ymddiriedolwyr, 
a sicrhau eu bod yn cael unrhyw adroddiadau y mae arnynt eu 
hangen

•  sicrhau bod y cyfrifon a’r systemau ariannol yn cael eu 
harchwilio yn ôl gofynion y gyfraith

•  (mewn rhai mudiadau gwirfoddol bach heb ddim staff neu 
heb lawer o staff) cynnal y cofnodion ariannol yn bersonol, a 
pharatoi cyllidebau ac adroddiadau

• gweithredu fel llofnodwr sieciau

Dylai fod gan y Trysorydd ddigon o arbenigedd technegol 
i arwain busnes ariannol eu mudiad. Er enghraifft, os oes 
buddsoddiadau mawr gan y mudiad gwirfoddol, dylai fod gan 
y Trysorydd wybodaeth ddigonol i sicrhau eu bod yn gwneud y 
gorau o’r buddsoddiadau hynny. 
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Gwaith y Trysorydd yn ymarferol Caiff swydd y Trysorydd ei 
gwneud yn wael yn aml oherwydd mai ychydig o ddealltwriaeth 
sydd am y swydd, nid oherwydd diffyg gallu pobl. Mewn 
gwirionedd, nid oes gan fyrddau ymddiriedolwyr aelod fel arfer 
sydd â’r sgiliau i baratoi set gyfan o gyfrifon blynyddol, ac nid oes 
angen aelod o’r fath. Yr hyn sydd ei angen yw rhywun i gymryd 
cyfrifoldeb am oruchwylio’r busnes ariannol. Mae’r sgiliau sy’n 
eisiau ar Drysoryddion pan fyddant yn dechrau yn y swydd yn 
eithaf hawdd eu datblygu drwy brofiad, cyngor cydweithwyr a 
staff, ac o bosibl, hyfforddiant. Bydd y tasgau yn amrywio, yn 
dibynnu ar faint y mudiad a sgiliau’r staff sy’n gyfrifol am gadw 
cyfrifon ariannol, ond mae’n debygol o gynnwys:

•  sicrhau bod yr arian sydd ei angen ar fudiad er mwyn 
gweithredu’n effeithiol gan y mudiad – drwy drafod yn 
uniongyrchol ac yn rheolaidd gyda’r aelodau staff neu’r 
gwirfoddolwyr sy’n gyfrifol am y cyfrifon, hy, nid o reidrwydd 
drwy baratoi’r cyfrifon yn bersonol

•  sicrhau bod y staff neu’r gwirfoddolwyr yn darparu 
adroddiadau ariannol mewn pryd (a gwneud yr adroddiadau eu 
hunain os oes angen)

•  helpu i ganfod ffyrdd gwell o ddarparu gwybodaeth i’r 
ymddiriedolwyr

•  cynnal hapwiriadau rheolaidd i sicrhau bod y llyfrau cyfrifon yn 
gyfredol ac yn cyfateb ag adroddiadau i’r bwrdd

•  cynnal gwiriadau i sicrhau bod y systemau ariannol yn 
gweithio’n iawn, yn arbennig trefniadau ar gyfer diogelwch 
arian parod, llofnodi sieciau, pwrcasu, gwneud taliadau a rheoli 
credyd

•  atgoffa aelodau i ystyried goblygiadau ariannol y 
penderfyniadau y maent yn eu gwneud a pheidio â gwneud 
penderfyniadau oni bai bod gwybodaeth ddigonol o’u blaenau

I wneud swydd y Trysorydd yn effeithiol:

• rhaid iddo fod â chefnogaeth lawn y bwrdd

•  rhaid bod ganddo berthynas weithio gydweithredol gyda’r prif 
swyddog gweithredol (a/neu’r Cadeirydd)

•  rhaid iddo fod yn drwyadl, yn wyliadwrus (ac weithiau’n 
amheus), ac wedi ymrwymo i ofal ariannol da

•  rhaid iddo wybod bod systemau cadw cyfrifon a diogelwch ar 
waith;

• nid oes rhaid iddo fod yn ddewin ariannol

•  dylai wirio gydag eraill, gan gynnwys y swyddog proffesiynol 
sy’n paratoi’r cyfrifon blynyddol, o ran materion ac arferion y 
mae’r Trysorydd yn ansicr yn eu cylch
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Disgrifiadau o swyddogaethau
Gall y disgrifiadau o swyddogaethau a’r manylebau person 
enghreifftiol canlynol ar gyfer swyddogion anrhydeddus fod 
yn werthfawr o ran rhoi eglurder ar y swyddogaethau i’ch prif 
swyddogion ac o ran canolbwyntio ar faterion lle gallai fod angen 
hyfforddiant neu gymorth arbennig i bobl ymgymryd â nhw. 
Mae’r iaith yn fwy addas i fyrddau hirsefydlog sy’n gwybod beth 
y dylent fod yn ei wneud. Ond gellir addasu’r modelau i fod yn 
addas ar gyfer anghenion penodol eich mudiad. 

Gallai’r disgrifiadau o swyddogaethau hefyd fod yn fuddiol 
fel rhan o sesiwn hyfforddi fewnol ar swyddogaeth yr 
ymddiriedolwyr a’r swyddogion.

Rhagor o wybodaeth
•  Taflen i’w lawrlwtho am ddim o wefan WCVA,    

5.3 Y corff llywodraethu a swyddogion anrhydeddus; 

•  Taflen i’w lawrlwtho am ddim o wefan WCVA,    
5.6 Gweithio gyda’r prif swyddog; 

Disgrifiad enghreifftiol o swyddogaeth: 
Cadeirydd ac Is-Gadeirydd 
Disgrifiad o swyddogaeth

Swyddogaeth y Cadeirydd yw arwain bwrdd yr ymddiriedolwyr, 
gan sicrhau ei fod yn cyflawni ei gyfrifoldebau am lywodraethu’r 
mudiad. Pan gyflogir staff, mae gweithio gyda’r prif swyddog 
gweithredol hefyd yn rhan o swyddogaeth y Cadeirydd, gan 
ei helpu i gyflawni amcanion y mudiad, a sefydlu perthynas 
gynhyrchiol ac effeithiol rhwng bwrdd yr ymddiriedolwyr a’r staff/
gwirfoddolwyr.

Bydd cyfrifoldebau’r Cadeirydd yn cynnwys:

• darparu arweiniad i fwrdd yr ymddiriedolwyr

•  cynllunio cylch blynyddol cyfarfodydd y bwrdd, gosod agendâu 
ar gyfer cyfarfodydd y bwrdd, cadeirio cyfarfodydd y bwrdd

•  gwirio bod penderfyniadau sy’n cael eu gwneud mewn 
cyfarfodydd yn cael eu gweithredu

•  cynrychioli’r mudiad mewn digwyddiadau a chyfarfodydd a 
gweithredu fel llefarydd fel y bo’n briodol

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1151
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1152
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Lle caiff staff eu cyflogi:

•  trafod gyda’r prif swyddog gweithredol er mwyn cadw 
gorolwg o fusnes y mudiad a darparu cymorth i’r prif swyddog 
gweithredol fel y bo’n briodol

•  arfarnu perfformiad y prif swyddog gweithredol yn unol â’r 
gweithdrefnau y cytunwyd arnynt

• eistedd ar baneli recriwtio a disgyblu

Manyleb person

Yn ogystal â’r nodweddion sydd eu hangen gan yr holl 
ymddiriedolwyr, dylai fod y nodweddion canlynol gan y 
Cadeirydd/Is-Gadeirydd:

•  arweinyddiaeth – gan gynnwys y gallu i ganolbwyntio sylw 
cydweithwyr ar faterion allweddol, arwain busnes cyfarfodydd, 
rhag-weld ac osgoi problemau posibl, gweithredu gyda 
chymorth ymddiriedolwyr eraill, ac ati

•  dealltwriaeth o reolaeth, gan gynnwys heriau a chyfleoedd 
rheoli gwaith penodol y mudiad

• profiad o waith pwyllgorau

•  pwyll a doethineb – hy, bod yn sensitif i farn a theimladau eraill, 
gallu cael canlyniadau drwy drafod a chyfaddawdu, a gallu 
perswadio eraill i drafod a chyfaddawdu

• sgiliau gweithio gyda phobl eraill a chael y gorau ohonynt

• natur ddiduedd, deg a’r gallu i barchu cyfrinachedd

• amser i gyflawni’r swyddogaeth yn effeithiol

Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, bydd hefyd yn ddymunol i’r 
Cadeirydd/Is-Gadeirydd fod â:

• gwybodaeth o’r math o waith y mae’r mudiad yn ei wneud

•  ymwneud ehangach â’r sector gwirfoddol a rhwydweithiau 
eraill
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Disgrifiad enghreifftiol o swyddogaeth: 
Trysorydd
Disgrifiad o swyddogaeth

Mae’r disgrifiad engrheifftiol o swyddogaeth hwn ar gyfer 
Trysorydd yn cynnwys ystod eang o gyfrifoldebau nad ydynt o 
reidrwydd yn briodol i fudiadau llai, felly dylid ei olygu’n ofalus 
i’w wneud yn berthnasol i’ch mudiad unigol. Bydd hefyd angen 
sefydlu yn eglur beth yw’r berthynas rhwng y Trysorydd a’r prif 
swyddog gweithredol os cyflogir un.

Swyddogaeth gyffredinol y Trysorydd yw cynnal gorolwg o 
fusnes y mudiad, gan sicrhau ei hyfywedd ariannol a sicrhau bod 
gweithdrefnau a chofnodion ariannol priodol yn cael eu cynnal.
Bydd cyfrifoldebau’r Trysorydd yn cynnwys:

• monitro ac ymdrin â’r cyfrifon

•  goruchwylio, cymeradwyo a chyflwyno’r cyllidebau, y cyfrifon 
a’r datganiadau ariannol

•  sicrhau bod adroddiadau ariannol yn cael eu paratoi a’u 
cyflwyno i’r bwrdd

•  sicrhau bod gweithdrefnau a rheoliadau cyfrifyddu priodol ar 
waith

•  trafod materion ariannol ag unrhyw aelodau staff cyflogedig a 
gwirfoddolwyr

•  sicrhau bod y bwrdd yn cael gwybod yn barhaus am ei 
ddyletswyddau a’i gyfrifoldebau ariannol

•  cyflwyno’r cyfrifon yn ffurfiol yn y cyfarfod cyffredinol 
blynyddol a thynnu sylw at bwytiau pwysig mewn ffordd 
drefnus a hawdd ei deall

•  sicrhau bod y cyfrifon yn cael eu harchwilio a’u paratoi yn unol 
â Rheoliadau’r Swyddfa Gartref, bod unrhyw argymhellion gan 
archwilwyr yn cael eu gweithredu, bod y cyfrifon yn cael eu 
cynnwys yn yr adroddiad blynyddol ac yn cael eu cyflwyno i’r 
cyrff statudol perthnasol

• eistedd ar baneli arfarnu, recriwtio a disgyblu fel bo’r angen



310

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Cynllunio ariannol:

•  bod yn sicr bod yr adnoddau ariannol yn diwallu anghenion 
presennol y mudiad a’i anghenion yn y dyfodol

• cyfrannu at strategaeth codi arian y mudiad

•  sicrhau bod cynllun strategol y mudiad yn ystyried goblygiadau 
ariannol

Rheoli’r adnoddau ariannol:

•  sicrhau bod gan y mudiad bolisi cronfeydd wrth gefn priodol

•  sicrhau bod gan y mudiad bolisi buddsoddi priodol (ee, bod 
ei gronfeydd ariannol wrth gefn yn ddiogel ac yn ennill llog 
rhesymol)

•  sicrhau nad oes gwrthdaro rhwng unrhyw fuddsoddiadau 
sy’n cael eu dal a nodau ac amcanion y mudiad; monitro 
gweithgarwch buddsoddi’r mudiad a sicrhau ei fod yn gyson â 
pholisïau a chyfrifoldebau cyfreithiol y mudiad

Manyleb person

Yn ogystal â’r nodweddion sydd eu hangen gan yr holl 
ymddiriedolwyr, dylai fod y nodweddion canlynol gan y Trysorydd 
(i’r graddau y bo hynny’n bosibl) yn ogystal:

•  profiad ariannol a gwybodaeth ynghylch cynllunio busnes, a 
pheth profiad o faterion megis cynlluniau pensiwn, codi arian a 
chyllid yn y sector gwirfoddol

• y sgiliau i ddadansoddi cynigion a’u goblygiadau ariannol

• parodrwydd i wneud argymhellion amhoblogaidd i’r bwrdd

•  bod ar gael i ddarparu gwybodaeth i staff neu i wirfoddolwyr 
yn ôl y galw

•  gallu cyflwyno gwybodaeth ariannol mewn modd hawdd ei 
ddeall

• parodrwydd i ddysgu sgiliau newydd priodol os oes angen
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Disgrifiad enghreifftiol o swyddogaeth: 
Ysgrifennydd 
Disgrifiad o swyddogaeth

Swyddogaeth yr Ysgrifennydd yw cefnogi’r Cadeirydd drwy 
sicrhau bod y bwrdd yn gweithredu’n ddidrafferth. Bydd 
cyfrifoldebau’r Ysgrifennydd yn cynnwys naill ai gwneud y tasgau 
canlynol neu eu dirprwyo i aelodau o staff a sicrhau eu bod wedi 
eu cyflawni:

•  gwneud yr holl drefniadau ar gyfer cyfarfodydd (archebu 
ystafell, trefnu cyfarpar a lluniaeth, trefnu cyfleusterau i’r rheini 
ag anghenion penodol, ac ati)

•  paratoi agendâu drwy ymgynghori â’r Cadeirydd a’r prif 
swyddog gweithredol a’u cylchredeg gydag unrhyw bapurau 
ategol mewn da bryd (o leiaf wythnos cyn y cyfarfod)

• derbyn eitemau agenda gan ymddiriedolwyr eraill/staff

• sicrhau bod cworwm yn bresennol

•  cofnodi’r cyfarfodydd a chylchredeg y cofnodion drafft i’r holl 
ymddiriedolwyr

•  cael llofnod y Cadeirydd ar y cofnodion unwaith y byddant wedi 
eu cymeradwyo

•  sicrhau bod yr ymddiriedolwyr a’r staff wedi cyflawni’r camau 
gweithredu y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod blaenorol

•  cylchredeg agendâu a chofnodion y cyfarfod cyffredinol 
blynyddol ac unrhyw gyfarfodydd cyffredinol arbennig neu 
eithriadol

• eistedd ar baneli recriwtio a disgyblu yn ôl y gofyn

•  gweithredu fel Ysgrifennydd y Cwmni pan nad yw’r 
swyddogaeth hon wedi ei dirprwyo i aelod o staff

Manyleb person

Yn ogystal â’r nodweddion sydd eu hangen ar bob ymddiriedolwr, 
dylai fod y nodweddion canlynol gan yr Ysgrifennydd yn ogystal:

• sgiliau trefnu cyfarfodydd a rheoli gwaith papur

• gwybodaeth neu brofiad o weithdrefnau busnes a phwyllgorau

•  profiad o wneud cofnodion, os nad yw hyn yn cael ei ddirprwyo 
i staff
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Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Rhan 6: Pa fath o fudiad?

Cynlluniwyd Rhan 6 y canllawiau hyn i roi esboniad 
cam wrth gam o’r prif fathau o fudiad yr ydych 
yn debygol o ddod ar eu traws fel mudiadau 
gwirfoddol, mewn ffordd a fydd yn helpu newydd-
ddyfodiaid i ddeall yr opsiynau y byddant yn eu 
hwynebu. Mae hyn yn golygu bod gwahaniaethau 
sylfaenol rhwng cymdeithasau anghorfforedig 
a chwmnïau cyfyngedig drwy warant yn cael eu 
trafod yn gyntaf. Yn wahanol i’r arferion dryslyd 
mewn rhai canllawiau eraill, mae nodweddion 
cymhleth statws elusennol yn cael eu trafod ar 
wahân yn ddiweddarach yn y canllaw, fel ‘lefel’ 
arall o fudiad gwirfoddol.

6.1 Deall y ffeithiau sylfaenol
Mae statws elusennol, cwmnïau cyfyngedig drwy warant 
a’r risgiau ariannol personol posibl sy’n wynebu aelodau 
cymdeithasau anghorfforedig yn faterion sy’n peri dryswch a 
gofid i nifer o ymddiriedolwyr. Nid dim ond newydd-ddyfodiaid 
sy’n cael anhawster i ddeall termau megis ‘strwythurau 
cyfreithiol’. Mae angen i chi ystyried y materion hyn o ddifrif. 
Ond nid oes angen i chi gynhyrfu, ac yn sicr ni ddylech eu 
hanwybyddu a gobeithio y byddant yn diflannu.

Mae’r adran hon yn esbonio rhai o’r ffeithiau sylfaenol ynglŷn 
â mathau o fudiadau a chyfansoddiadau, gan ddechrau gydag 
awgrymiadau ar gyfer grwpiau newydd. Mae Adrannau 6.2 a 
6.3 yn edrych ar ‘gymdeithasau anghorfforedig’ a ‘chwmnïau 
cyfyngedig drwy warant’, sef yr opsiynau mwyaf cyffredin ar 
gyfer mudiadau cymunedol a gwirfoddol. Er mwyn cadw pethau 
mor syml â phosibl, trafodir cwestiynau mwy cymhleth sy’n 
gysylltiedig â statws elusennol a chofrestru elusen ar wahân yn 
adrannau 6.5 a 6.6.



313

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
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y gyfraith

Mynegai

Y camau cyntaf i grwpiau newydd
Y grŵp llywio Pan fydd grwpiau newydd yn dod at ei gilydd am 
y tro cyntaf, maent yn aml yn teimlo pwysau afrealistig i ddechrau 
elusen ar unwaith, creu cwmni neu o leiaf ddewis cyfansoddiad 
a dechrau mudiad ffurfiol. Ond ni ddylech boeni’n ormodol am 
hyn. Tra byddwch ond yn trafod yr hyn rydych yn bwriadu ei 
wneud (yn hytrach na gwneud unrhyw beth neu wario arian) nid 
oes angen hyn arnoch. Gallwch drafod hyn eto. Gelwir y cam hwn 
o greu mudiad yn ‘grŵp llywio’ weithiau, oherwydd mae’n llywio 
tuag at greu corff ffurfiol (er nad oes gan y term unrhyw ystyr 
cyfreithiol).

Creu cyfansoddiad Pan fyddwch wedi penderfynu ar eich 
nodau, bydd angen rheolau syml arnoch sy’n esbonio sut y dylech 
weithredu ac sy’n rhoi rhywfaint o hygrededd a sicrwydd i chi 
ymhlith mudiadau allanol, megis noddwyr.

Er enghraifft, byddwch yn debygol o fod angen rheolau a fydd yn 
sicrhau bod eich arian yn cael ei ddiogelu, bod yr arian hwnnw 
ond yn cael ei ddefnyddio at ddibenion y mudiad, ac na ellir ei roi 
i aelodau’r grŵp hyd yn oed os bydd y mudiad yn dirwyn i ben. 
Y rheolau hyn yw eich cyfansoddiad neu ‘ddogfen lywodraethol’ 
(dyma’r term safonol a ddefnyddir yn y canllawiau hyn).

•  Cadw pethau’n syml Oni bai y byddwch yn gyfrifol am 
gyfrifoldebau ariannol neu gyfreithiol mawr ar unwaith, fe’ch 
cynghorir yn gryf i gadw eich trefniadau cyfansoddiadol mor 
syml â phosibl ar y dechrau. Peidiwch â phoeni am statws 
elusennol neu ffurfio cwmni, hyd yn oed os ydych yn gadarn yn 
bwriadu cofrestru’n ddiweddarach. Mantais hyn yw y byddwch 
yn osgoi’r risg o orfod cynnal trafodaethau technegol na fydd 
aelodau eich grŵp o bosibl yn eu deall, ac a allai eu gyrru i 
ffwrdd.

•  Cyfansoddiadau enghreifftiol Ni ddylech byth geisio 
ysgrifennu cyfansoddiad newydd o’r dechrau eich hun. 
Chwiliwch am dempled cyfansoddiad sylfaenol ar gyfer 
‘cymdeithas anghorfforedig’ (gweler Adran 6.2).

 –   Mae gan y Comisiwn Elusennau enghraifft ar eu gwefan 
‘Adnoddau ar gyfer elusennau ag incwm o dan £5000’ (Nid 
yw’n gwneud gwahaniaeth os nad ydych yn bwriadu bod yn 
elusen – mae’n fan cychwyn defnyddiol.)

 –   Os ydych yn bwriadu sefydlu grŵp lleol sy’n gysylltiedig 
â chorff cenedlaethol, gallai’r rhiant-fudiad ddarparu eu 
cyfansoddiad enghreifftiol hwy.

 –  Bydd eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol a mudiadau cymorth 
eraill yn darparu dogfennau a chyngor i chi.



314

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

•  Defnyddio’r model Dylech weithio drwy’r cyfansoddiad 
amlinellol neu enghreifftiol gydag aelodau eich grŵp llywio, 
gan lenwi’r bylchau pan fydd angen dewisiadau, a newid 
manylion eraill o bosibl i gyd-fynd â’ch amgylchiadau chi. 
Mae’n debygol y bydd yn rhaid i chi wneud penderfyniadau ar 
rai pwyntiau sylfaenol wrth i chi ei drafod, yn cynnwys :

 – enw eich mudiad

 –  ei ddiben neu amcanion a phwy fydd yn elwa, ac efallai’r 
ardal ddaearyddol a fydd yn cael ei chynnwys gan eich 
gweithgareddau 

 –  y nifer o bobl fydd yn gorfod mynychu cyfarfodydd er mwyn 
gwneud penderfyniadau dilys (y ‘cworwm’)

 –  uchafswm ac isafswm derbyniol y bobl ar eich pwyllgor neu 
fwrdd

 –  sut y byddant yn cael eu penodi neu eu hethol, ac efallai 
am ba hyd y byddant yn gwasanaethu a’r amgylchiadau lle 
disgwylir iddynt ymddeol neu adael 

•  Rhagofalon Gwnewch yn siŵr bod aelodau’r grŵp llywio yn 
deall y cyfansoddiad. Gofynnwch i ymgynghorydd gadarnhau 
unrhyw newidiadau arwyddocaol a wnewch i eiriad enghraifft 
safonol. Gwnewch yn siŵr na fydd y rheolau yn eich rhwystro 
rhag newid y cyfansoddiad, neu gael gwared arno’n llwyr 
pan fyddwch yn barod i symud ymlaen i’r cam nesaf yn eich 
datblygiad.

Nesaf Mae eich dogfen lywodraethol newydd yn golygu eich 
bod yn fudiad gwirfoddol gwirioneddol yn awr, ac y gallwch 
symud ymlaen i ddechrau cynllunio eich gweithgareddau ar eich 
cyflymder eich hun. Os byddwch yn dymuno, gallwch ymchwilio i 
fanylion strwythurau cyfreithiol a mathau eraill o statws elusennol. 
Ond cymerwch eich amser i ymchwilio’n ddigonol i hyn. Ceir 
rhagor o wybodaeth am ddogfennau llywodraethol yn Adran 7.2.

Strwythurau cyfreithiol – sicrwydd i 
newydd-ddyfodiaid
Peidiwch ag anobeithio Nid yw’n ddiwedd y byd os byddwch 
yn gwneud camgymeriadau wrth sefydlu a rhedeg mudiad 
gwirfoddol. Mae llawer iawn o wybodaeth a phrofiad ar gael i 
chi, felly mae’r risg y byddwch yn gwneud camgymeriadau yn isel 
iawn beth bynnag.

Ond mae yna rai rhesymau dealladwy pam fod rhai pobl, yn 
arbennig y rhai sy’n anghyfarwydd â gweithio gydag elusennau 
a mudiadau cymunedol, yn teimlo’n nerfus wrth glywed am 
‘strwythurau cyfreithiol’. Nid chi fyddai’r person cyntaf i gael eich 
arswydo gan y manylion cymhleth a’r jargon anghyfarwydd. Ond 
nid yw mor ddrwg ag y mae’n swnio, a dyma pam:
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•  Mae’r term ‘strwythurau cyfreithiol’ sy’n cael ei ailadrodd dro 
ar ôl tro yn golygu bod pobl ar drugaredd system gyfreithiol 
sy’n debygol o fod yn anghyfarwydd iddynt. Peidiwch â 
phoeni – mae gyrru car i waelod eich stryd yn cyflwyno mwy o 
gyfrifoldebau cyfreithiol nag ymuno â bwrdd grŵp gwirfoddol, 
ac nid yw hynny’n rhwystro pobl.

• Jargon am ‘fath o fudiad’ yw’r gair haniaethol ‘strwythur’. 

•  Ac mae’r ymadrodd ‘dogfen lywodraethol’ hyd yn oed yn 
waeth, ac sy’n derm cyffredinol am reolau neu gyfansoddiad 
mudiad. (Y prif gyfiawnhad dros ddefnyddio ‘dogfen 
lywodraethol’ yw ei fod yn rhoi ystyr technegol penodol i’r gair 
‘cyfansoddiad’ y byddwn yn ei drafod yn ddiweddarach. Ond 
byddai mwy o bobl yn teimlo’n llai dryslyd pe byddent yn cael 
defnyddio gair mwy cyfarwydd na hyn.) 

•  Mae pobl yn aml yn rhyfeddu bod elusennau’n gallu bod yn 
gwmnïau cyfyngedig, ac fel arall. Y ffaith yw y gallant fod yn 
gwmnïau cyfyngedig. Er bod gan y gair ‘cwmni’ arwyddocâd 
busnes y dyddiau hyn, ystyr gwreiddiol y gair oedd grŵp o bobl 
sy’n dod ynghyd at ddiben cyffredin.

•  Am yr un rheswm, mae’r syniad y gall ‘pobl gyffredin’ 
(yn arbennig mewn cymunedau difreintiedig) fod yn 
‘gyfarwyddwyr cwmni’ hefyd yn gallu teimlo’n estron. Gall fod 

yn bwysig goresgyn y rhwystr cymdeithasol ac emosiynol hwn 
drwy gofrestru mudiad cymunedol fel cwmni cyfyngedig. Gall 
unrhyw un dros 16 mlwydd oed ddod yn gyfarwyddwr cwmni 
ac mae cannoedd ar filoedd o bobl yn gyfarwyddwyr cwmni. 
Os oes gennych amheuon o hyd, ceisiwch feddwl amdano fel 
cymryd rheolaeth a dangos y gall grwpiau o bobl sefyll eu tir 
a chyflawni pethau drwy gydweithio na fyddent wedi gallu eu 
gwneud eu hunain. Dyma ddylai pobl ei wneud!

•  Mae llywodraethau diweddar wedi cymryd camau bwriadol 
i godi ymwybyddiaeth o gyfrifoldebau ymddiriedolwyr 
elusennau yn dilyn nifer o achosion proffil uchel lle cafodd 
statws elusennol ei gamddefnyddio neu ei gamreoli.  Nid 
yw nifer y cyfrifoldebau wedi cynyddu llawer – ond mae’r 
ymwybyddiaeth ohonynt wedi cynyddu.

•  Mae newidiadau i gyfreithiau cwmnïau ac elusennau yn 2006 
wedi creu dau fath newydd o gwmni sydd o ddiddordeb i 
fudiadau gwirfoddol. Mae’r dewis ehangach o opsiynau sydd 
ar gael yn sicr o ychwanegu at y dryswch i bobl sydd eisoes yn 
teimlo’n ansicr ynglŷn â ‘strwythurau cyfreithiol’. 
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Mynegai

Mae’n symlach na’r disgwyl Os yw dewis y math cywir o 
fudiad neu strwythur cyfreithiol yn peri pryder i chi, gallai’r 
wybodaeth ganlynol helpu.

•  Peidiwch â rhuthro Ni ddylai mudiadau newydd gael eu 
gwthio i ddewis strwythurau cyfreithiol yn syth ar ôl dechrau. 
Efallai y bydd gan awdurdodau lleol ac asiantaethau cymorth eu 
rhesymau eu hunain weithiau dros annog grwpiau i gofrestru’n 
gyflym fel cwmnïau neu elusennau. Ond nid hwy fydd yn 
gyfrifol am y mudiadau hyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn 
deall y goblygiadau cyn i chi weithredu.

•  Mae’n debygol bod gennych gyfrifoldebau cyfreithiol 
eisoes: Nid yw cael cyfansoddiad cyfreithiol yn eich amlygu 
i fwy o risg – mae’n eich helpu i reoli eich cyfrifoldebau’n 
well. Cyn gynted ag y bydd pobl yn dechrau cydweithio 
mewn unrhyw fath o grŵp gwirfoddol, bydd ganddynt rai 
cyfrifoldebau cyfreithiol (cyfyngedig iawn fel arfer). Mae creu 
rheolau cyfansoddiadol a gweithio fel pwyllgor ffurfiol yn 
debygol o roi mwy o ddiogelwch i chi, nid llai. 

•  Ond os ydych ar fin derbyn cyfrifoldebau ariannol 
sylweddol Os byddwch yn cyflogi staff, yn dod yn berchen ar 
adeilad neu’n prydlesu adeilad, yn delio â symiau mawr o arian 
neu’n darparu gwasanaethau cyhoeddus cyn hir, yna dylech 
ffurfio cwmni. Bydd gweithredu fel cwmni cyfyngedig yn rhoi 
diogelwch i’ch mudiad chi ac i’r bobl sy’n ei redeg. Yn y sefyllfa 
hon, ni ddylech fod yn gofyn ‘a ddylem ni ffurfio cwmni?’ ond 
yn hytrach ‘a oes yna reswm da pam na ddylem ffurfio cwmni?’ 
(Un eithriad i’r cyngor ‘peidiwch â rhuthro’ yw pan fydd 
gennych un o’r cyfrifoldebau pwysig hyn yn barod, ac nad oes 
gennych gyfansoddiad ffurfiol. Os yw hyn yn wir, peidiwch ag 
oedi - gofynnwch am gyngor.)

•  Nid ydych ar eich pen eich hun Mae sefydlu mudiad 
gwirfoddol newydd yn gam mawr i’r bobl sy’n rhan o hyn. Ond 
mae’n rhywbeth sy’n digwydd bob dydd ar hyd a lled y wlad, 
ac mae yna swm aruthrol o brofiad a gwybodaeth ar gael yn 
gyfleus i chi. Cysylltwch â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol, rhiant-
fudiad neu fudiad ambarél neu grŵp gwirfoddol tebyg yn ddi-
oed, i ofyn am gyngor.
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Y prif opsiynau
Gellir rhannu mudiadau gwirfoddol (yn cynnwys elusennau) 
i nifer o gategorïau cydnabyddedig, ac mae’r rhai pwysicaf yn cael 
eu trafod mewn mwy o fanylder yn adrannau eraill y canllawiau 
hyn. Mae gan bob un statws cyfreithiol gwahanol, ac mae’n 
bwysig bod ymddiriedolwyr yn ymwybodol o’r math o fudiad y 
maent yn gyfrifol amdano. Y rhain yw: 

• cymdeithasau anghorfforedig

• cwmnïau cyfyngedig

• ymddiriedolaethau

• cymdeithasau diwydiannol a darbodus

Beth am elusennau? Gall y tri math cyntaf hyn o fudiad fod yn 
elusennau hefyd mewn rhai amgylchiadau. Os bydd y gwahanol 
fathau o opsiynau yn peri dryswch i chi, ceisiwch feddwl am 
statws elusennol fel ffordd o redeg eich mudiad gwirfoddol ar ôl 
i chi benderfynu ar ei strwythur cyfreithiol sylfaenol. I’ch helpu 
i sicrhau’r gwahaniaeth hwn, trafodir elusennau ar wahân yn 
Adrannau 6.5 i 6.8. 

Mathau sylfaenol o gwmnïau cyfyngedig: Ceir pedwar 
math cyfreithiol penodol o gwmni neu bartneriaeth gyfyngedig, 
sy’n cael eu diffinio gan y sawl sy’n berchen arnynt. O’r rhain, 
dim ond dau fath sy’n cael eu defnyddio’n helaeth gan fudiadau 
gwirfoddol, ac mae gan un o’r rhain arwyddocâd ar gyfer mentrau 
masnachu yn bennaf. Y pedwar yw:

•  cwmnïau cyfyngedig cyhoeddus (anghofiwch am y rhain – ni 
fyddwch yn ffurfio CCC!)

•  partneriaethau atebolrwydd cyfyngedig (a gynllunnir yn bennaf 
ar gyfer unigolion)

•  cwmnïau cyfyngedig drwy gyfranddaliadau (a ddefnyddir yn 
achlysurol gan fentrau masnachu cymunedol)

•  cwmnïau cyfyngedig drwy warant, sy’n cael eu defnyddio’n 
helaeth gan grwpiau cymunedol ac elusennau

Y cwmni hyblyg cyfyngedig drwy warant Mae cwmnïau 
cyfyngedig drwy warant (a chwmnïau cyfyngedig drwy 
gyfranddaliadau os bydd angen i chi eu defnyddio) yn 
galluogi trefniadau hyblyg iawn. Os bydd pobl yn gwneud 
camgymeriadau, ni fyddant fel arfer wedi gwneud camgymeriad 
gyda’r strwythurau ond yn hytrach y ffordd maent yn eu haddasu 
i’w hamgylchiadau unigol eu hunain. Mae gwneud addasiadau yn 
ddiweddarach hefyd yn fwy syml nag y byddech yn ei feddwl.
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Strwythurau mwy newydd gyda defnyddiau arbennig: 
Mae’r llywodraeth wedi datblygu’r hyblygrwydd hwn yn 
ddiweddar i ychwanegu dau strwythur cyfreithiol newydd. 
Gallwch ystyried y rhain fel ‘ychwanegiadau dewisol’ yn hytrach 
na dewisiadau craidd anodd. Y rhain yw:

•  Mudiadau Corfforedig Elusennol (MCE) – sef cwmnïau 
cyfyngedig drwy warant sydd â statws elusennol ‘cynwysedig’ 
(gweler Adran 6.6).

•  Cwmnïau Buddiannau Cymunedol (CBC) - mae’r rhain yn 
gwmnïau sy’n cael eu rheoleiddio’n arbennig a gynlluniwyd 
ar gyfer masnachu mentrau cymdeithasol, sydd naill 
ai’n gyfyngedig drwy warant neu’n gyfyngedig drwy 
gyfranddaliadau. Ceir esboniad manwl o CBC yn llawlyfr ategol 
WCVA Mae’n syniad ond a yw’n fusnes? Canllawiau ar gyfer 
masnachu yn y trydydd sector.

•  Cyd-destun y strwythurau cyfreithiol newydd Mae’n wir fod 
CBC ac MCE wedi cymhlethu’r dewisiadau ar gyfer mudiad 
gwirfoddol newydd. Ond nid ydynt yn ddigon pwysig i chi golli 
cwsg drostynt. Dyma fanylion pellach i dawelu eich meddwl:

 –   Dim ond amrywiadau yw’r opsiynau newydd o strwythurau 
a threfniadau sy’n bodoli eisoes ar gyfer cwmnïau 
cyfyngedig drwy warant neu gwmnïau cyfyngedig drwy 
gyfranddaliadau.

 –   Os gwelwch fanteision o ddefnyddio un o’r strwythurau 
hynny, yna gwnewch hynny. Maent yn ddiogel.

 –   Os byddwch yn gwneud dewis gwael ar y dechrau, er 
bod hynny’n annhebygol, gallwch newid y strwythur yn 
ddiweddarach yn y rhan fwyaf o amgylchiadau. Efallai y 
byddwch yn profi anghyfleustra neu fil treth uwch, fel y 
senario gwaethaf, yn hytrach na chosbau cyfreithiol. 

Trefniadau cyfansoddiadol eraill: Efallai y byddwch yn canfod 
fformatau cyfreithiol sydd ychydig yn fwy mympwyol sy’n cael 
eu defnyddio gan rai mathau o fudiadau mentrau cymdeithasol. 
Ond, ac eithrio mewn rhai amgylchiadau penodol iawn, nid 
oes ganddynt fwy o fanteision na chwmnïau cyfyngedig. Gall 
newydd-ddyfodiaid eu diystyru fel arfer fel opsiynau.

•  Mae Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus (CDD) yn dueddol 
o fod yn fwy trafferthus ac maent yn llai hyblyg na chwmnïau 
cyfyngedig drwy warant. Mae ganddynt y fantais y gallant 
werthu cyfranddaliadau i’r cyhoedd, a allai fod yn ddefnyddiol i 
fentrau cymdeithasol.

•  Mae undebau credyd yn fudiadau bancio cymunedol arbenigol 
sy’n cael eu rheoleiddio’n fanwl iawn. 

http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20'A%20guide%20to%20third%20sector%20trading'_w.pdf
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20'A%20guide%20to%20third%20sector%20trading'_w.pdf
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•  Mae ymddiriedolaethau (pan fydd y term yn cael ei ddefnyddio 
mewn cyd-destun penodol) yn defnyddio strwythur cyfreithiol 
sydd braidd yn hen ffasiwn ar gyfer elusennau, ac nid yw’n 
cael ei argymell ar gyfer mudiadau gwirfoddol y dyddiau hyn 
(gweler Adran 6.8). Noder: defnyddir y gair ‘ymddiriedolaeth’ 
yn aml hefyd yn enwau cyrff cymunedol a datblygu, ond nid 
oes ganddo ystyr cyfreithiol penodol.

Termau nad oes ganddynt statws cyfreithiol: Nid oes 
gan nifer o dermau ystyr yng nghyfreithiau Prydain, ac nid 
oes ganddynt unrhyw drefniadau cyfansoddiadol penodol yn 
gysylltiedig â hwy. Disgrifiadau ydynt mewn gwirionedd o ffyrdd 
o weithio (sydd braidd yn aneglur ar adegau) ac maent weithiau’n 
adlewyrchu ffasiynau a gwleidyddiaeth amrywiol y 30 mlynedd 
ddiwethaf. Ni ddylech dreulio gormod o amser yn ystyried y 
rhain – er y gallai eu cefnogwyr argymell cyfansoddiadau parod. 
Ymhlith y termau mae:

• cymdeithas gymunedol

• busnes cymunedol

• cwmni cydweithredol cymunedol

• ymddiriedolaeth datblygu cymunedol

• partneriaeth gymunedol

• ymddiriedolaeth gymunedol

• ymddiriedolaeth ddatblygu

• mudiad dielw

• cwmni cymdeithasol

• pwyllgor neuadd bentref

• mudiad gwirfoddol

• cwmni cydweithredol gweithwyr

• menter gymdeithasol

Gwybod beth ydych chi
Pam mae angen rheolau arnoch: Dylai bod gan bob 
ymddiriedolwr a phob uwch aelod o staff eu copi eu hunain o 
ddogfen lywodraethol y mudiad. Dylai unrhyw ymddiriedolwr 
sydd wedi colli fersiwn cyfredol, neu os nad ydynt wedi derbyn 
un o gwbl, ofyn am gopi ar unwaith gan y Cadeirydd neu’r prif 
swyddog gweithredol. Nid yw’r ddogfen lywodraethol bob amser 
mor glir ag y gallai fod, ond dylai: 

• diffinio statws cyfreithiol y mudiad

•  rhoi gwybodaeth sylfaenol i ymddiriedolwyr ynglŷn â’u 
cyfrifoldebau ar gyfer y mudiad

• cyflwyno’r rheolau ar y ffordd y dylid rhedeg y mudiad
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Bod yn glir ynghylch statws eich mudiad: Mae rhai 
mudiadau’n cael anhawster i sefydlu beth yw eu statws cyfreithiol, 
pwy yw eu hymddiriedolwyr, neu a oes gan yr ymddiriedolwyr 
atebolrwydd personol. Dyma rai dangosyddion os ydych yn cael 
anhawster gyda hyn.

•� Cwmnïau Os yw eich mudiad yn gwmni cyfyngedig, gelwir 
y ddogfen lywodraethol yn ‘femorandwm ac erthyglau 
cymdeithasu’ ar gyfer fersiynau a grëwyd ar ôl 2006. Bydd 
arwydd hefyd i ddangos a yw’r cwmni ‘yn gyfyngedig drwy 
warant’ neu’n ‘gyfyngedig drwy gyfranddaliadau’. Edrychwch 
ar ddeunydd ysgrifennu eich mudiad hefyd. Yn unol â chyfraith 
cwmnïau, mae’n ofynnol i gwmni nodi ar ei bennawd llythyr os 
yw’n gwmni.

•� Elusennau Os yw eich mudiad yn elusen gofrestredig, bydd y 
cyfansoddiad, y memorandwm a’r erthyglau, neu’r weithred 
ymddiried (fel y bo’n briodol) yn datgan hynny. Fodd bynnag, 
gall dogfennau fod yn gamarweiniol, a’r unig warant o statws 
elusennol yw cofnod yng nghofrestr y Comisiwn Elusennau 
sydd ar gael ar y rhyngrwyd. 

•� Cymdeithasau ac ymddiriedolaethau anghorfforedig Gall 
cyfansoddiadau a gweithredoedd ymddiried, yn arbennig y rhai 
sy’n dyddio’n ôl nifer o flynyddoedd, ddarparu gwybodaeth 
gyfyngedig neu gallai fod wedi’i eirio mewn iaith gyfreithiol 
ac anodd. Weithiau gall fod yn anodd nodi’n union pwy yw’r 
ymddiriedolwyr, ond bydd eu hatebolrwydd personol fel arfer 
yn amlwg yn y cyd-destun. Yn achos elusennau cofrestredig, 
gall y Comisiwn Elusennau gynnig cyngor i chi.

(Gweler Adrannau 6.2, 6.3, 6.4 a 6.7 i gael esboniadau o’r 
gwahanol fathau o fudiadau. Mae Adran 7.2 yn disgrifio 
dogfennau llywodraethol mewn mwy o fanylder, ac mae Adran 
7.6 yn esbonio atebolrwydd cyfreithiol ymddiriedolwyr.)

Rhagor o wybodaeth
• Y Comisiwn Elusennau, Cyfansoddiad Elusennau Bach

http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/gd4textw.pdf
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

6.2 Cymdeithasau anghorfforedig

Os ydych yn chwilio am symlrwydd a hyblygrwydd, 
ac na fyddwch yn gyfrifol am eiddo na symiau o 
arian sylweddol, gallai cymdeithas anghorfforedig 
fod yn strwythur addas i chi. 

Addasrwydd
Mae cymdeithas anghorfforedig yn grŵp o bobl sy’n dod ynghyd 
i ddilyn nod cyffredin. Mae’n addas ar gyfer mudiadau bach sydd:

• ag asedau cymedrol

• ag aelodaeth

•  ag ymddiriedolwyr etholedig (y gellir eu galw’n ‘aelodau 
pwyllgor’)

• eisiau ystyried safbwyntiau preswylwyr neu aelodau

•  yn dibynnu’n rhannol neu’n bennaf ar ymdrechion 
gwirfoddolwyr

Fe’i defnyddir fel arfer, er enghraifft, ar gyfer:

• grwpiau hunan gymorth

•�cymdeithasau lleol

• mudiadau ymgyrchu lleol

Manteision cymdeithasau anghorfforedig
Mae Cymdeithasau anghorfforedig:

• yn syml i’w sefydlu ac yn rhad i’w rhedeg

•  yn hyblyg iawn oherwydd gellir teilwra’r cyfansoddiad i gyd-
fynd ag anghenion y mudiad

•  yn galluogi’r aelodaeth gyfan neu grŵp llai o ymddiriedolwyr 
(a elwir yn aml yn ‘bwyllgor rheoli’) sydd wedi’u hethol gan yr 
aelodau i fod yn gyfrifol amdano, neu hyd yn oed grŵp bach yn 
unig heb orfod cael aelodaeth

•  yn gymdeithas a allai feddu ar gyfansoddiad y gellir ei newid 
yn gymharol rwydd, a bod hynny fel arfer yn amodol ar 
gymeradwyaeth canran benodol o’i haelodaeth

•  yn meddu ar annibyniaeth a rhyddid sylweddol i weithredu (os 
nad ydynt yn elusennau cofrestredig) – er enghraifft, nid oes 
rhaid iddynt gyflwyno cyfrifon i gyrff allanol



322

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Anfanteision cymdeithasau anghorfforedig
Cymdeithasau anghorfforedig:

•  nid oes ganddynt bersonoliaeth gyfreithiol, felly ni allant 
feddu’n uniongyrchol ar eiddo a gallant gael anhawster i 
fenthyca arian - mae’n rhaid i drafodion ariannol fod yn enwau’r 
ymddiriedolwyr unigol ac ni ellir eu trefnu yn enw’r mudiad 
(bydd angen i chi benodi grŵp bach o ymddiriedolwyr cynnal 
neu geidwad sy’n cynnal yr asedau yn eu henwau hwy)

•  nid ydynt yn rhoi unrhyw ddiogelwch i ymddiriedolwyr rhag 
atebolrwydd personol anghyfyngedig, hy, os nad oes gan y 
gymdeithas asedau digonol i dalu ei dyledion, bydd yn rhaid i’r 
ymddiriedolwyr eu talu’n bersonol (mewn achosion eithriadol, 
gall yr atebolrwydd personol gynnwys yr aelodaeth ehangach)

*  gallant fod yn agored i gamddefnydd gan ymddiriedolwyr, ee, 
lleihau hawliau democrataidd yr aelodau

Y ‘cyfansoddiad’
Rheolau hyblyg ar gyfer mudiadau nad ydynt yn 
elusennau Mae gan y ddogfen lywodraethol (a elwir fel arfer 
yn ‘gyfansoddiad’) gwmpas diderfyn bron ar gyfer cymdeithas 
anghorfforedig heb statws elusennol. Mewn egwyddor, gallwch 
redeg y mudiad yn unol â dymuniadau eich aelodau. Os 
ydych eisiau rhedeg clwb ar gyfer pobl sy’n gwneud cwiltiau 
neu gerddwyr mynydd, nid yw’n gwneud gwahaniaeth beth 
yw’r rheolau ar gyfer casglu tanysgrifiadau aelodaeth neu 
benodi swyddogion, ar yr amod bod y bobl y byddwch yn eu 
gwahodd i ymuno yn derbyn y gwahoddiad. Mae’r rhyddid 
hwnnw’n diflannu’n gyflym os byddwch yn gofyn i’r cyhoedd 
gefnogi eich digwyddiadau, gan roi rhoddion neu grantiau, 
ac ymddiried ynoch chi i ddarparu gwasanaethau cymunedol. 
Yna bydd angen i’ch cyfansoddiad ddatgan yn benodol sut y 
bydd yr ymddiriedolwyr a’r gymdeithas yn ei chyfanrwydd yn 
gweithredu’n deg, yn dryloyw ac yn onest. Bydd yr hyblygrwydd 
yn cyfyngu ymhellach ar gyfer cymdeithasau anghorfforedig sy’n 
gwneud cais i gofrestru fel elusennau (gweler Adran 6.6 a 6.7).
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Symud ymlaen o ddechrau syml Mae Adran 6.1 yn esbonio 
sut y gall grwpiau newydd sefydlu eu hunain gyda chyfansoddiad 
‘parod’ sylfaenol iawn (a all fod yn ddim ond dwy i dair tudalen 
o hyd). Ond efallai na fydd hyn yn ddigon cadarn neu drylwyr ar 
gyfer mudiad aelodaeth neu grŵp cymunedol sy’n ceisio cyflawni 
proffil uwch neu grantiau mawr. Os felly, bydd angen i’r rheolau 
ar benodi ymddiriedolwyr, y gweithdrefnau ar bleidleisio, datgan 
gwrthdaro buddiannau ac yn y blaen fod yn gliriach neu’n fwy 
cymhleth. Os yw hyn yn wir, dylech ystyried uwchraddio eich 
cyfansoddiad.

Ffynonellau cyfansoddiadau Mae’r Comisiwn Elusennau yn 
darparu Cyfansoddiad Enghreifftiol i Gymdeithasau Elusennol 
GD3, y gall elusennau a mudiadau nad ydynt yn elusennau 
ei addasu a’i ddefnyddio. Mae rhai mudiadau ac elusennau 
cenedlaethol yn darparu cyfansoddiadau enghreifftiol cymeradwy 
ar gyfer aelodau neu grwpiau cyswllt. Mae’r rhain wedi’u rhestru 
ar wefan y Comisiwn Elusennau.

Fe’ch argymhellir i ddefnyddio model safonol oherwydd bydd nifer 
o noddwyr a chefnogwyr yn barod i helpu mudiadau nad ydynt 
yn elusennau os ydynt yn fodlon â’u hamcanion, bod y mudiad 
yn un agored a democrataidd, ac y bydd eu harian yn ddiogel 
rhag cael eu camddefnyddio gan unigolion. Efallai y byddwch yn 
dymuno addasu’r cyfansoddiad elusen at eich dibenion eich hun. 
Ond byddai’n annoeth cael gwared ar is-gymalau sy’n diogelu’r 
cyhoedd, oni fydd rhaid i chi wneud hynny.

Cynnwys Fel arfer, dylai cymdeithas anghorfforedig gael 
cyfansoddiad sy’n nodi:

• yr enw a ddefnyddir i weinyddu’r gymdeithas

• ‘amcanion’ y mudiad

• pwerau’r ymddiriedolwyr

• y meini prawf ar gyfer aelodaeth a hawliau pleidleisio

•  y gweithdrefnau ar gyfer ethol ymddiriedolwyr, cynnal 
cyfarfodydd ac yn y blaen

• materion ariannol

• gweithdrefnau addasu

• gweithdrefnau diddymu

Penodi’r ymddiriedolwyr Bydd yr ymddiriedolwyr fel arfer yn 
cael eu hethol o blith yr aelodaeth gan ddilyn y gweithdrefnau a 
gyflwynir yn y cyfansoddiad. Gall cyrff allanol, megis awdurdod 
lleol, benodi ymddiriedolwyr hefyd.
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Beth fydd yn digwydd os byddwch yn tyfu? Bydd angen 
i nifer o gymdeithasau anghorfforedig newid i ddod yn gwmni 
cyfyngedig drwy warant – ee, os yw wedi tyfu a’i fod bellach yn 
cyflogi staff ac yn rheoli eiddo ac nad yw’r ymddiriedolwyr am 
fod yn atebol yn bersonol mwyach. Nid yw hyn yn anodd. Mae 
canllaw ar gael gan y Comisiwn Elusennau. Bydd angen i chi gael 
cyngor proffesiynol gan gyfrifydd os ydych yn cau un mudiad ac 
yn trosglwyddo ei asedau i un arall. 

Beth fydd yn digwydd i’ch asedau os byddwch yn cau? 
Gall cymdeithas gau am nad yw’n denu ymddiriedolwyr 
mwyach, oherwydd bod eu harian yn dod i ben, neu am ei 
bod yn trosglwyddo i fod yn gwmni cyfyngedig drwy warant. 
Mae’n hollbwysig sicrhau bod ymddiriedolwyr yn gwaredu 
unrhyw asedau sy’n weddill yn ofalus iawn. Pan fydd arian y 
mudiad wedi’i roi gan y cyhoedd, neu gan gyrff cyhoeddus, 
mae’n amlwg y byddai’n amhriodol (ac yn sicr yn anghyfreithlon 
yn achos elusennau) i’r asedau gael eu dosbarthu ymhlith yr 
ymddiriedolwyr neu’r aelodau. Mae’n arfer cyffredin i ddatgan 
bod yn rhaid i’r asedau, yn yr amgylchiadau hyn, gael eu rhoi i 
fudiad arall ag amcanion tebyg, neu fod corff annibynnol, megis 
awdurdod lleol neu elusen yn penderfynu sut i gael gwared ar yr 
asedau hynny.

Mae cyfansoddiadau cymdeithasau anghorfforedig sydd wedi’u 
cofrestru fel elusennau gyda’r Comisiwn Elusennau fel arfer yn 
datgan yr hyn fydd yn digwydd i’w hasedau os byddant yn cau. 
Os nad oes is-gymal o’r fath yn bodoli, dylai elusennau ofyn am 
arweiniad gan y Comisiwn Elusennau.

Rhestr wirio
  A yw’r ymddiriedolwyr yn ymwybodol eu bod yn 

atebol yn bersonol os oes gan y mudiad ddyledion na 
all eu talu?

  A oes angen i’ch bwrdd adolygu ai cymdeithas 
anghorfforedig yw’r strwythur cyfreithiol mwyaf 
priodol ar gyfer cyflawni diben eich mudiad?

Rhagor o wybodaeth
• Y Comisiwn Elusennau, Cyfansoddiad Elusennau Bach

•  Y Comisiwn Elusennau, Cymdeithasau Elusennol: Cyfansoddiad 
Enghreifftiol

http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/gd4textw.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/gd3wtext.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/gd3wtext.pdf
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

6.3 Cwmnïau cyfyngedig drwy 
warant

Mae’r syniad y gall mudiad gwirfoddol fod yn 
gwmni cyfyngedig ac y gallai aelodau’r pwyllgor 
dderbyn y teitl urddasol ‘cyfarwyddwyr cwmni’ 
yn frawychus i rai pobl. Yn wir, gall cyfarwyddwyr 
alw eu hunain yn unrhyw beth y dymunant yn 
breifat ac yn gyhoeddus. Mae ‘aelodau’r pwyllgor’ 
yn dderbyniol os dyma fyddai’n well gennych ei 
ddefnyddio. 

Beth yw cwmni cyfyngedig drwy warant?
Y Cwmni Pan fydd mudiadau gwirfoddol yn creu cwmnïau, 
y math o strwythur cyfreithiol a ddefnyddir ganddynt fel arfer 
yw ‘cwmni cyfyngedig drwy warant’ sydd â rhai nodweddion 
cyffredin yn ogystal â gwahaniaethau arwyddocaol â chwmnïau 
cyfyngedig cyhoeddus a chwmnïau preifat cyfyngedig drwy 
gyfranddaliadau – sy’n nodweddion cyffredin o’r sector preifat.

Mewn cwmni cyfyngedig drwy warant:

•  mae gan aelodau’r cwmni hawliau pleidleisio cyfartal (sy’n 
wahanol i bleidleisiau sy’n ddibynnol ar nifer y cyfranddaliadau 
sydd ganddynt mewn mathau eraill o gwmnïau)

•� yn hytrach na bod yn ddeiliaid cyfranddaliadau (sy’n awgrymu 
risg ariannol) atebolrwydd cyfyngedig sydd gan yr aelodau - ac 
yn y bôn mae hyn yn golygu na fydd yn rhaid i chi dalu dyledion 
y cwmni os bydd yn mynd i’r wal, ar yr amod eich bod wedi 
ymddwyn yn briodol fel cyfarwyddwr

Mudiadau gwirfoddol fel cwmnïau cyfyngedig Yn 
dechnegol, gall dogfen lywodraethol cwmni cyfyngedig drwy 
warant ganiatáu hyblygrwydd sylweddol i’r ymddiriedolwyr 
(‘cyfarwyddwyr’ neu ‘aelodau’r bwrdd’). Nid yw’n bosibl, 
nac yn arbennig o ddefnyddiol, i ddisgrifio’r holl opsiynau 
yn y canllawiau hyn. Y fformat a ddisgrifir yma yw’r un sy’n 
berthnasol i’r rhan fwyaf o fudiadau gwirfoddol. (Ond mae’n 
anwybyddu’r darpariaethau sy’n galluogi gweithwyr mewn rhai 
cwmnïau cydweithredol i reoli eu cwmnïau ac elwa’n ariannol fel 
ymddiriedolwyr.) 

Mae’r ddogfen lywodraethol benodol a ddisgrifir yn yr adran hon 
wedi’i llunio mewn ffordd sy’n cael ei chydnabod fel un elusennol 
gan y Comisiwn Elusennau. Cyfeirir at amrywiadau ar gyfer 
mudiadau nad ydynt yn elusennau pan fydd hynny’n berthnasol. 
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Manteision ac anfanteision
Manteision cwmnïau cyfyngedig 

•  Mae gan gwmnïau y statws cyfreithiol o fod yn fudiadau 
corfforedig. Mae corfforiad yn rhoi personoliaeth gyfreithiol 
benodol i fudiadau gwirfoddol. Gellir llunio contractau yn enw’r 
mudiad, gellir cyflogi staff a gall y mudiad fod yn berchen ar 
eiddo. Mae hyn yn golygu nad oes angen newid yr enwau ar 
ddogfennau cyfreithiol bob tro y bydd yr ymddiriedolwyr yn 
newid (sydd yn wir yn achos cymdeithasau anghorfforedig).

•  Mae cwmnïau cyfyngedig drwy warant yn gwmnïau preifat 
gydag aelodaeth yn hytrach na rhanddeiliaid. Mae’r holl 
aelodau’n gwarantu i dalu swm uchaf enwol, sef £1 neu £5 
fel arfer, os bydd y cwmni’n mynd yn fethdalwr – hynny 
yw, byddant yn atebol i dalu dyledion na ellir eu had-dalu o 
asedau’r elusen.

• Atebolrwydd cyfyngedig 

 –  Mudiadau nad ydynt yn elusennau Mae ymddiriedolwyr fel 
arfer, ond nid o reidrwydd, yn aelodau’r cwmni. Fel aelodau, 
ni fydd ymddiriedolwyr fel arfer yn atebol yn bersonol am 
ddyledion cwmni uwchlaw’r swm enwol y maent wedi’i 
warantu. Ceir esboniad o rai eithriadau penodol yn Adrannau 
7.5 a 7.6.

 –  Elusennau Mae gan ymddiriedolwyr cwmnïau sydd 
hefyd wedi’u cofrestru fel elusennau, yr un diogelwch o 
dan gyfraith cwmnïau. Ond dylent fod yn ymwybodol 
y gallant, fel elusennau, gael eu hystyried yn atebol yn 
bersonol gan y Comisiwn Elusennol am unrhyw achos o 
dorymddiriedaetholaeth, megis gwario asedau’r elusen 
ar brosiect sydd y tu hwnt i gwmpas eu gweithgareddau, 
sydd wedi’u diffinio yn eu memorandwm ac erthyglau 
cymdeithasu, neu wneud penderfyniadau buddsoddi gwael 
heb ofyn am gyngor. Gweler Rhan 7.

Anfanteision cwmnïau cyfyngedig Y prif anfanteision, o 
gymharu â chymdeithasau anghorfforedig, yw:

•  y fiwrocratiaeth ychwanegol sy’n gysylltiedig â cheisio bodloni 
gofynion cyfraith cwmnïau - cyflwyno ffurflenni blynyddol i D?’r 
Cwmnïau, cyflwyno cyfrifon cyhoeddus, ac yn y blaen

• y gost ychwanegol isel ar gyfer y corfforiad cychwynnol

•  y gofyniad bod enwau’r ymddiriedolwyr a’r cyfrifon ar gael i’w 
harchwilio gan y cyhoedd 

• y costau o baratoi cyfrifon blynyddol
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Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Erthyglau Cymdeithasu 
Yr hen ‘femorandwm ac erthyglau’ Hyd at 2009 roedd 
cwmnïau’n cael eu cofrestru gyda dwy ddogfen, a oedd braidd yn 
ddryslyd – sef y memorandwm cymdeithasu (a oedd yn diffinio 
diben a phwerau’r cwmni) a’r erthyglau cymdeithasu (a oedd yn 
nodi’r rheolau gweinyddol ar faterion megis aelodaeth, penodi 
cyfarwyddwyr a’r broses o gynnal cyfarfodydd).

Y ddogfen sengl newydd Mae’n rhaid i bob cwmni newydd 
gael eu cofrestru gyda chyfres o ‘erthyglau cymdeithasu’ sy’n 
cynnwys yr holl fanylion hyn. (Mae’r ‘memorandwm’ wedi’i leihau 
erbyn hyn i fod yn ffurflen sy’n rhestru’r bobl a ffurfiodd y cwmni, 
a fydd ddim ond yn gofnod hanesyddol cyn hir).

Cynnwys yr erthyglau cymdeithasu Nid yw’r rhestr ganlynol 
o reidrwydd yn rhestr gynhwysfawr, ond mae’n cynnwys y prif 
faterion y byddech yn disgwyl i erthyglau cwmni cyfyngedig drwy 
warant eu cynnwys:

• enw’r cwmni

• lleoliad y swyddfa gofrestredig

• yr amcanion neu nodau

• y ffaith bod gan yr aelodau atebolrwydd cyfyngedig

• maint gwarant yr aelodau

• pwerau’r ymddiriedolwyr i gyflawni’r amcanion

•  pwerau arbennig, yn ôl yr angen, megis darparu ar gyfer 
gweithiwr-ymddiriedolwr neu bŵer i ddefnyddio asedau’r 
cwmni i dalu am yswiriant atebolrwydd ymddiriedolwyr

•  manylion o’r hyn fydd yn digwydd i’r asedau pe byddai’r 
cwmni’n dirwyn i ben

• pwy all ddod yn aelod o’r cwmni

•  nifer yr ymddiriedolwyr, sut maent yn cael eu hethol neu eu 
penodi, am ba hyd, ac unrhyw gyfyngiadau ar bwy all ddod yn 
ymddiriedolwr

•  gweithdrefnau ar gyfer cynnal cyfarfodydd, yn cynnwys 
cyfarfod blynyddol cyffredinol a chyfarfod arbennig cyffredinol, 
ac ar gyfer pleidleisio

• gweithdrefnau ariannol ac archwilio

• y gweithdrefnau ar gyfer penodi archwilwyr

• pwerau i ddirprwyo i staff neu is-bwyllgorau

• rheolau ar ddatgan gwrthdaro buddiannau a delio â hwy

•  darpariaethau gweinyddol, ee, hysbysiadau, indemniadau, 
rheolau sefydlog
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Ethol a phenodi ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr a chyfarwyddwyr Gydag eithriadau prin 
iawn, cyfarwyddwyr y cwmni yw’r ymddiriedolwyr. Gallant 
ddefnyddio unrhyw derm yr hoffant i ddisgrifio eu hunain – 
‘cyfarwyddwyr’, ‘aelodau’r bwrdd’, ‘llywodraethwyr’ ac yn 
y blaen. Nid yw’r cwmnïau eu hunain yn defnyddio’r term 
‘ymddiriedolwyr’ yn aml. Mae’n syniad da ceisio osgoi’r termau 
‘pwyllgor rheoli’ a ‘bwrdd rheoli’ oherwydd gall hyn greu’r syniad 
camarweiniol bod yr ymddiriedolwyr yn gyfrifol am y gwaith 
rheoli o ddydd i ddydd. Nid yw hyn yn wir – gweler Rhan 1.)

Y gwahaniaeth rhwng aelodaeth cwmni a’r bwrdd Mae 
cwmnïau cyfyngedig wedi’u cynllunio mewn egwyddor i gael 
cydbwysedd gofalus rhwng y cyfarwyddwyr, sy’n gyfrifol am 
reoli’r mudiad yn effeithiol ac aelodau cyffredinol y cwmni sy’n 
gyfrifol (drwy’r Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol a chyfarfodydd 
cyffredinol eraill) am sicrhau bod y bwrdd yn gwneud ei waith yn 
iawn. Mae hyn yn gweddu nifer o fudiadau cymunedol, er ei bod 
yn bosibl, yn ymarferol, i’r bwrdd a’r aelodaeth gynnwys yr un 
aelodau. 

Gweithdrefnau Mae cyfraith cwmnïau yn ei gwneud yn ofynnol 
i aelodau cwmni benodi neu ethol y cyfarwyddwyr gan ddilyn 
gweithdrefnau sydd wedi’u cynnwys yn yr erthyglau cymdeithasu. 
Mae’r erthyglau fel arfer yn datgan:

•  y gweithdrefnau ar gyfer enwebu ac ethol cyfarwyddwyr, o’r 
aelodaeth neu o’r tu allan i’r aelodaeth

•� y gweithdrefnau ar gyfer penodi ymddiriedolwyr gan gyrff 
allanol (os bydd hyn yn berthnasol)

•� pwy all ddod yn aelod o’r cwmni, y weithdrefn ar gyfer dod yn 
aelod a’r weithdrefn ar gyfer diarddel aelod

Cwmnïau sy’n cael eu harwain gan fwrdd Pan fydd pob 
aelod o gwmni yn gyfarwyddwyr (ymddiriedolwyr) mae yna 
broses benodi gylchol i ryw raddau. Mae’r cyfarwyddwyr 
presennol yn penodi aelodau newydd o’r cwmni. Bydd y cwmni’n 
cwrdd, yn nodi ymddeoliad rhai o’r ymddiriedolwyr ac yn ‘ethol’ 
yr aelodau newydd fel ymddiriedolwyr. Mae gan fudiadau 
gwirfoddol ac elusennau sy’n dilyn y broses hon is-gymal fel arfer 
yn eu herthyglau sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r ymddiriedolwyr 
fod yn aelodau o’r cwmni.
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•  Manteision: Mae hyn yn drefniant sefydlog sy’n rhoi’r pŵer 
i’r rhai sy’n gyfrifol am y mudiad ar y pryd (a ddylai feddu ar 
wybodaeth drylwyr o’i waith a swyddogaeth ymddiriedolwyr 
a’r rhinweddau sydd eu hangen) i ethol eu holynwyr.

•  Anfanteision: Nid yw’r broses hon yn ddemocrataidd ac 
mae’n arwain at fyrddau hunanbarhaol nad ydynt yn rhoi 
cyfle i bobl eraill a allai fod yn barod ac yn gymwys i gyfrannu. 
Mae hefyd yn golygu nad oes grŵp o bobl a all ddiarddel yr 
ymddiriedolwyr o’u swydd os bydd yr ymddiriedolwyr yn 
ymddwyn yn llwgr neu os ydynt yn esgeuluso eu dyletswyddau. 
Mae rhai mudiadau gwirfoddol yn ceisio goresgyn hyn drwy 
gael o leiaf dwywaith cymaint o aelodau nag ymddiriedolwyr.

Cwmnïau sy’n cael eu harwain gan aelodau Mae mudiadau 
eraill yn defnyddio proses mwy democrataidd sy’n galluogi i ystod 
eang o bobl ddod yn aelodau ac ethol yr ymddiriedolwyr.

•  manteision yr ymagwedd hon yw ei bod yn cynnwys aelodaeth 
eang, a all gynnwys rhoddwyr, cefnogwyr a buddiolwyr neu 
ddefnyddwyr, yn y broses o ethol ymddiriedolwyr, sy’n golygu 
mwy o atebolrwydd

•  anfanteision byrddau sydd wedi’u hethol yn gyfan gwbl yw 
nad oes ganddynt o bosibl rai o’r sgiliau a phrofiad sydd eu 
hangen er mwyn llywodraethu mudiad gwirfoddol yn effeithiol, 
felly mae’n syniad da cadw rhai lleoedd wrth gefn ar gyfer 
ymddiriedolwyr sydd wedi’u penodi neu eu cyfethol sy’n cael 
eu cyflwyno er mwyn cau unrhyw fylchau mewn sgiliau

Pwy sy’n ‘aelod’?
Gwahanol fathau o aelodau Mae’r term ‘aelod’ yn peri 
dryswch yn aml, ac mae angen i chi sicrhau eich bod yn gallu 
gwahaniaethu rhwng y gwahanol fathau:

•  aelodau’r bwrdd/cyfarwyddwyr: hwy yw’r ymddiriedolwyr

•  mae gan aelodau cwmni hawl cyfreithiol i ethol y cyfarwyddwyr 
(ymddiriedolwyr) a gallant fod yn unigolion neu’n gyrff 
corfforaethol, neu’r ddau; mae cyfrifoldeb cyfreithiol arnoch 
i gofnodi eu henwau; gall yr erthyglau roi’r pŵeri chi godi 
tanysgrifiad aelodaeth blynyddol

•  gallai aelodau ‘defnyddwyr’ fod yn bobl sy’n talu tanysgrifiad 
aelodaeth blynyddol er mwyn derbyn gwasanaethau eich 
mudiad, ond nid oes ganddynt unrhyw hawliau eraill; yn ôl 
y gyfraith, gellir eu hystyried yn ‘aelodau cysylltiedig’ neu 
‘gyswllt’; y broblem o gael strwythur sy’n cynnwys lefel 
wahanol o aelodau ‘defnyddwyr’ yw y gall fod yn gynhennus, 
ac achosi drwgdeimlad i’r aelodau a’r bwrdd sy’n rheoli’r cwmni
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Os oes unrhyw bosibilrwydd y bydd statws aelodau yn cael 
ei herio, ee, os byddant yn mynnu hawliau pleidleisio, dylech 
gadarnhau’r diffiniad o ‘aelod’ yn yr erthyglau cymdeithasu a’r 
telerau aelodaeth;

Olrhain: Er mwyn osgoi dryswch ynglŷn â phwy yn union sy’n 
aelod o gwmni atebolrwydd cyfyngedig (sy’n ofyniad cyfreithiol), 
gallwch gymryd dau gam ymarferol:

•  codi tâl ymlaen llaw sy’n gyfwerth â’u hatebolrwydd 
cyfyngedig (£1 fel arfer) pan fydd pobl yn dod yn aelodau – a 
chofnodi hyn yn y cyfrifon

•  gall codi ffi aelodaeth flynyddol fach fel y bydd yn amlwg pwy 
sydd wedi rhoi’r gorau i gynnal eu haelodaeth - gan osgoi 
aelodau anweithgar yn eich aelodaeth (pobl sydd wedi colli 
diddordeb neu wedi symud i fyw) arbed arian ac amser i chi 
gyda’ch rhestr bostio

Cwmnïau elusennol
Os ydych yn bwriadu cofrestru yn ddiweddarach fel elusen, bydd 
angen i chi sefydlu cwmni cyfyngedig drwy warant gydag ‘is-
gymal amcanion’ ac erthyglau sy’n cael eu cydnabod fel rhai 
elusennol gan y Comisiwn Elusennau (gweler adrannau 6.6 a 6.7).

Rhestr wirio
  A fyddai’n bosibl gwella eich memorandwm a’ch 

erthyglau drwy eu diweddaru yn unol â darpariaethau 
Deddf Cwmnïau 2006 a Deddf Elusennau 2006?

  Ydych chi’n adolygu eich memorandwm a’ch erthyglau 
cymdeithasu yn rheolaidd, er mwyn sicrhau eu bod yn 
parhau i gyflawni eich anghenion?

  A oes angen i’ch bwrdd adolygu ei bolisi aelodaeth 
neu’r ffordd mae’n ethol neu’n penodi ymddiriedolwyr?

 Allwch chi olrhain yn rhwydd pwy sy’n aelod?

Rhagor o wybodaeth
•��Y�Comisiwn�Elusennau,�Cwmnïau Elusennol: Erthyglau Cymdeithasu 

Enghreifftiol GD1

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Start_up_a_charity/Guidance_on_registering/Governing_document_index.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Start_up_a_charity/Guidance_on_registering/Governing_document_index.aspx
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6.4 Cwmnïau Buddiannau 
Cymunedol

Mae cwmnïau buddiannau cymunedol (CBC) yn 
gydnabyddiaeth bwysig o bwysigrwydd a gwerth 
mudiadau mentrau cymdeithasol - sy’n cynnwys 
y mudiadau gwirfoddol niferus sy’n cyflawni 
gweithgareddau masnachu. Ond ers eu cyflwyno fel 
rhan o Ddeddf Cwmnïau (Archwilio, Ymchwiliadau 
a Mentrau Cymunedol) 2004, mae’r strwythur 
cyfansoddiadol wedi bod yn llai defnyddiol i 
fentrau lleol bychain nag yr oedd nifer o bobl wedi’i 
obeithio. Mae’r adran hon yn darparu trosolwg 
byr o’r trefniadau newydd ar gyfer CBC, ac mae 
masnachu yn cael ei drafod yn gynhwysfawr yn ein 
chwaer-gyhoeddiad gan WCVA ‘Mae’n syniad ond 
a yw’n fusnes - canllawiau ar gyfer masnachu yn y 
trydydd sector’. 

Beth yw CBC? 
Diben CBC: Cyflwynwyd CBC gan y llywodraeth er mwyn:

•  lleihau costau a’r dryswch sy’n gysylltiedig â sefydlu mudiadau 
masnachu sy’n gweithredu ar sail ‘dielw’ er budd cymunedol

• helpu i godi proffil ‘menter gymdeithasol’

•  helpu cwmnïau sy’n cael eu cynnal er budd cymunedol a 
chymdeithasol i gael gafael ar nawdd

Y ‘clo asedau’: 

•  Cyn creu CBC, nid oedd yna ffordd syml a chlir o gloi asedau 
cwmnïau cyfyngedig ar gyfer budd cyhoeddus, ar wahân i 
statws elusennol. Roedd hyn yn golygu bod adeiladau ac eiddo 
arall yr oedd mudiadau sy’n masnachu er budd cymunedol 
yn berchen arnynt yn agored i niwed, yn arbennig pe byddai 
mentrau’n ymgymryd â buddsoddiadau mawr wedi’u 
hariannu’n fasnachol.

•  Mae cwmni buddiannau cymunedol yn darparu model 
diogelwch neu ‘glo’ tryloyw a hyblyg ar gyfer asedau, er mwyn 
sicrhau eu bod yn cael eu cadw er budd cymunedol. Bwriedir i’r 
fformat hwn fod yn glir ac yn hawdd ei adnabod. 

•  Mae elusennau yn darparu’r un diogelwch, ond gyda mwy o 
reoliadau a chyfyngiadau ar y mathau o arferion masnachu y 
mae cwmnïau’n ymgymryd â hwy.

http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20'A%20guide%20to%20third%20sector%20trading'_w.pdf
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20'A%20guide%20to%20third%20sector%20trading'_w.pdf
http://www.wcva.org.uk/images_client/publication/WCVA%20'A%20guide%20to%20third%20sector%20trading'_w.pdf
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Rheoleiddio CBC

•  Yn yr un modd â chwmnïau preifat cyffredin, gall CBC fod yn 
gyfyngedig drwy warant neu gyfranddaliadau. (Gweler Adran 
6.3).

•  Mae’r rhan fwyaf o strwythur cyfansoddiadol CBC yn 
debyg neu’r un fath â strwythur cyfansoddiadol cwmnïau 
preifat cyfyngedig drwy warant neu gyfyngedig drwy 
gyfranddaliadau.

•  Y prif wahaniaeth yw swyddogaeth y Rheoleiddiwr, sy’n gyfrifol 
am sicrhau bod cwmnïau sy’n defnyddio’r strwythur hwn yn 
cydymffurfio â gofynion cynhyrchu adroddiad blynyddol a’u 
bod yn gweithredu er budd gwirioneddol y gymuned.

•  I bob pwrpas, mae’r rheoliad hwn yn gyfnewid am yr hawl i 
gael y cyfleuster cloi asedau.

Gwerth CBC
Y manteision

•  Mae model safonol CBC yn cynnig fformat cyfansoddiadol 
safonol a chymharol syml i fudiadau er mwyn ei gwneud yn 
haws iddynt ddenu buddsoddiadau masnachol ar gyfer eu 
datblygiad.

•  Clo asedau Mae clo asedau CBC yn sicrhau bod asedau cwmni 
yn cael eu ‘cloi’ a’u bod ond yn cael eu defnyddio er budd 
cymunedol.

•  Cysylltiadau cymunedol Bwriedir i’r trefniadau rheoliadol 
sicrhau bod CBC yn creu cysylltiadau cryf rhwng eu 
gweithgareddau a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

•  Llai o reoliadau nac elusennau Mae CBC yn ddewis amgen 
i elusennau, gyda llai o reoliadau a rheolau. (Ni all CBC fod yn 
elusennau: y dewis yw naill ai/neu.) 

•  Y ‘clwb CBC’ Y bwriad oedd i CBC ddatblygu i fod yn fformat 
cydnabyddedig ar gyfer masnachu mentrau cymdeithasol, er 
bod hyn yn digwydd braidd yn araf a’i fod o bosibl eisoes wedi 
chwythu plwc yn barod.

•  Hyblygrwydd Mae CBC yn cynnig bron i bopeth y gall 
cwmnïau cyfyngedig drwy warant a chwmnïau cyfyngedig 
drwy gyfranddaliadau cyffredin ei wneud yn barod.
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Pan na all CBC helpu Nid yw CBC wedi profi i fod yn ffordd 
o annog datblygiad mentrau cymdeithasol ymhlith mudiadau 
gwirfoddol bychan. Nid oes unrhyw beth o’i le â CBC – y ffaith yw 
nad ydynt yn gwneud llawer o wahaniaeth i’r math hwn o fudiad.

•  Treth gorfforaeth Nid yw CBC yn mwynhau manteision 
treth elusennau os ydynt yn gwneud elw. Felly, ni fydd llawer 
o fanteision i elusennau sydd â gweithgareddau masnachu 
cymedrol newid i fod yn CBC.

•  Hyblygrwydd a symlrwydd cyfansoddiadol Bydd mentrau 
na allant fforddio bod yn CBC am resymau treth, yn cael eu 
cyfyngu gan gyfyngiadau cyfraith elusennau a’r strwythurau 
cyfansoddiadol dryslyd presennol, yn cynnwys is-gwmnïau 
masnachu.

•  Dyblygu clo asedau elusennau Mae elusennau eisoes yn 
gallu defnyddio clo asedau’r CBC 

•  Dim cymorth gyda thwf Bydd CBC yn creu’r buddiannau 
gorau i fudiadau gwirfoddol mawr nad ydynt yn elusennau 
ac sy’n ehangu’n weithredol oherwydd y dylai fod ganddynt 
fynediad gwell at fenthyciadau a phartneriaid posibl yn y sector 
preifat. Y broblem, wrth gwrs, yw nad yw deddfwriaeth yn ei 
gwneud yn hawdd i fentrau bach dyfu i fod yn fentrau mawr yn 
y lle cyntaf. 

Prif ddarpariaethau’r ddeddfwriaeth
Trefniadau sylfaenol Mae CBC: 

•��yn gallu bod yn gwmnïau cyfyngedig drwy warant neu’n 
gwmnïau cyfyngedig drwy gyfranddaliadau (o dan Ddeddf 
Cwmnïau 1985)

•  yn dilyn yr un broses gorffori sylfaenol a’r gweithdrefnau 
cynhyrchu adroddiad blynyddol gyda ffioedd blynyddol â 
chwmnïau eraill (gyda rhai elfennau ychwanegol)

•  yn gorfod bod yn ymrwymedig i ddilyn buddiannau 
cymunedol, ac mae’n rhaid iddynt fodloni’r Rheoleiddiwr 
CBC pan fyddant wedi’u corffori, eu bod yn bodloni ‘Prawf 
Buddiannau Cymunedol’

•  yn gorfod cynhyrchu ‘adroddiad buddiannau cymunedol’ 
blynyddol i ddangos y camau a gymerwyd i ddilyn budd 
cyhoeddus cymunedol

•  yn gorfod adlewyrchu swyddogaeth a phwysigrwydd 
rhanddeiliaid lleol (staff, buddiolwyr, noddwyr, cyfranddalwyr) 
drwy eu cynnwys gymaint â phosibl yn y cwmni ac adrodd am 
eu hymdrechion i’w cynnwys
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Asedau a chyllid Mae gan CBC

•  ‘clo’ statudol parhaol ar werth eu helw a’u hasedau – sy’n 
golygu y gallant fasnachu a gwneud elw, ond ni ellir defnyddio 
adnoddau’r cwmnïau er mwyn creu buddiannau preifat

•��yn gallu defnyddio asedau fel sicrwydd cyfochrog ar gyfer 
ariannu benthyciadau

•  yn gallu codi cyfalaf drwy werthu cyfranddaliadau (er y bydd y 
difidendau sy’n daladwy ar y cyfranddaliadau yn cael eu capio 
er mwyn cyfyngu ar ddosbarthiad elw i gyfranddalwyr) ond.....

•  … yn eu diogelu rhag achosion o feddiannu niweidiol ac atal 
buddsoddwyr yn gyfreithiol rhag eu rheoli’n llwyr

•  yn gallu sefydlu is-gwmnïau – CBC eraill neu rai nad ydynt yn 
CBC

•  yn gallu trosglwyddo gwargedau i elusennau a CBC eraill, os 
bydd y rhanddeiliaid a’r Rheoleiddiwr yn cytuno â hynny

•  yn gorfod defnyddio asedau er budd cymunedol os ydynt yn 
dirwyn i ben – hy, yn cael eu trosglwyddo i elusen neu i CBC 
arall (ac nad ydynt yn cael eu dosbarthu i aelodau)

•  yn ddarostyngedig i gyfraith ansolfedd – hy, gallant golli eu 
hasedau os byddant yn mynd yn ansolfedd

•  yn gallu atal asedau a roddwyd gan roddwyr rhag cael eu 
cymryd gan gredydwyr anaddas pe byddai’r CBC yn mynd yn 
ansolfedd (gall y rhoddwr atodi amodau i’w rhodd) 

Gweithgareddau anghymwys 

Mae gan CBC gryn ryddid, ond ni allant:

• gweithredu fel, na chefnogi pleidiau gwleidyddol

•  cynnal ymgyrchoedd gwleidyddol neu ddod yn gysylltiedig 
â dadl wleidyddol, ee, ymgyrchu o blaid neu yn erbyn 
bywddyraniad, erthyliad, y rhyddid i smygu ac yn y blaen

Rheoliadau eraill

• gall cwmnïau presennol drosglwyddo i fod yn CBC

•  mae’n rhaid i’r Rheoleiddiwr gymeradwyo newidiadau i 
amcanion cwmni

Ceisiadau Mae’r broses gwneud cais yn debyg i’r broses ar gyfer 
cwmnïau eraill ar y cyfan, er bod yna ffurflen ychwanegol ar gyfer 
datgan buddiannau cymunedol yr ymgeisydd. Gellir lawrlwytho 
ffurflenni a gwybodaeth oddi ar wefan CBC i’ch cynorthwyo.
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Os hoffech gofrestru ar unwaith efallai’r hoffech ddefnyddio 
strwythur corfforedig elusennol sy’n symleiddio’r broses i chi. 
(Gweler Adran 6.8).

Rhestr wirio
  Os nad yw eich mudiad yn elusen a’i fod yn caffael 

adeiladau neu asedau tir, a ydych wedi ymchwilio i 
weld a fyddai’r clo asedau CBC yn fanteisiol i chi?

  Cyn i chi gofrestru CBC, ydych chi wedi ymchwilio i 
weld a allech elwa ar fanteision statws elusennol?

Rhagor o wybodaeth 
•  Cysylltwch â’r Rheoleiddiwr CBC, Tŷ’r Cwmnïau, Ffordd y 

Goron, Caerdydd, CF14 3UZ, ffôn: 029 2034 6228.  
Gwefan CBC: www.cicregulator.gov.uk.
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6.5 Beth yw elusen?

Bydd manteision treth i elusennau ond o fudd 
i’r elusennau hynny sy’n cynhyrchu gwargedau, 
ac yn sicr nid yw statws elusennol yn darparu’r 
llwybr hawdd at grantiau a ddisgwylir weithiau. 
Mae llai na thraean o’r mudiadau gwirfoddol 
yng Nghymru a Lloegr yn elusennau cofrestredig. 
Felly, nid yw bod yn elusen o reidrwydd yn statws 
rhagosodedig i grwpiau cymunedol, clybiau a 
chymdeithasau neu fentrau cymdeithasol. Ac mae 
rheswm da am hyn: mae’r fraint o dderbyn statws 
elusen yn cael ei gwrthbwyso gan gyfrifoldebau 
difrifol i ymddiriedolwyr a goblygiadau i’w 
mudiadau, ac nid yw pawb yn barod i dderbyn y 
cyfrifoldebau hyn.

Os nad yw’r amodau llywodraethu llym sy’n ymddangos 
yn rhannau eraill y canllawiau hyn wedi gwneud i chi golli 
diddordeb, dylai’r disgrifiad yn yr adran hon o’r ffactorau a 
ddefnyddir i asesu ceisiadau ar gyfer statws elusennol o leiaf roi 
ymdeimlad i chi o’r agweddau cyfreithiol a’r fiwrocratiaeth sy’n 
gysylltiedig â’r mater. Pa bynnag lwybr a ddewiswch, dyma’r 

pethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt cyn penderfynu o 
blaid neu yn erbyn cofrestru elusen.

Statws elusennol
Cwmpas y canllawiau hyn Mae’r wybodaeth yn adrannau 6.5, 
6.6, 6.7 a 6.8 yn berthnasol i elusennau yng Nghymru a Lloegr yn 
unig.

Yr hanes Deddf Elusennau 2006 yn sicr yw’r achos mwyaf o ad-
drefnu cyfreithiau elusennau ers i ddibenion elusennol gael eu 
diffinio ym 1601 gan y Ddeddf Defnyddiau Elusennol. Cyn hyn, 
gallai’r gyfraith ddweud wrthym beth oedd yn ‘elusennol’ ond 
nid beth yn union oedd ‘elusen’. Roedd gweithgareddau y gellid 
eu hystyried yn elusennol yn parhau i gronni’n fympwyol ar ôl i’r 
‘pedwar pennawd elusennol’ gael eu cyflwyno ym 1891, sef:

• lleihau tlodi

• datblygu addysg

• datblygu crefydd

•�  ‘dibenion eraill sy’n fuddiol i’r gymuned’ sydd (mewn ffordd 
sy’n haeru cyn profi) yn cael eu cydnabod yn rhai elusennol

Hyd at 2006, roedd y ‘dibenion eraill’ yn cwmpasu materion 
amrywiol iawn yn cynnwys lles anifeiliaid, diogelu’r amgylchedd, 
adfywio cymunedau a llawer mwy.
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Elusen Mae Deddf Elusennau 2006 yn diffinio elusen fel ‘corff 
neu ymddiriedolaeth sydd â diben elusennol sy’n darparu budd 
i’r cyhoedd’, ac mae’n rhaid iddi fod yn gwbl elusennol. Mae ystyr 
hyn yn bwysig iawn. Mae’n rhaid i elusen arddangos:

•  bod ei gweithgareddau yn berthnasol i un neu fwy o’r 13 o 
ddibenion elusennol newydd

•  nad yw’n gwneud unrhyw beth arall nad yw wedi’i gynnwys yn 
y 13 pennawd

•� ei bod yn gweithredu er budd cyhoeddus (yn hytrach na grŵp 
cyfyngedig o unigolion)

•  nad oes ganddi rai nodau sydd er budd i’r cyhoedd ac eraill nad 
ydynt er budd i’r cyhoedd

Nid yw bodloni dim ond un neu ddau o’r amodau hyn yn 
ddigonol.

Y 13 pennawd Mae rhestr newydd Y Ddeddf Elusennau o 
benawdau yn disodli’r pedwar pennawd elusennol gwreiddiol 
gyda 12 o ‘ddisgrifiadau o ddibenion’ penodol ac un disgrifiad 
cyffredinol (sy’n cwmpasu pawb er mwyn atal eithriadau 
anhyblyg fel o’r blaen). Y rhestr yw:

• atal neu leihau tlodi

• datblygu addysg

• datblygu crefydd

• gwella iechyd neu achub bywydau

• datblygu dinasyddiaeth neu ddatblygiad cymunedol

•  datblygu’r celfyddydau, diwylliant, treftadaeth neu 
wyddoniaeth

• datblygu chwaraeon amatur

•  datblygu hawliau dynol, datrys anghydfodau neu gymodi, neu 
hyrwyddo cytgord crefyddol neu hiliol neu gydraddoldeb ac 
amrywiaeth

• datblygu diogelwch neu welliannau amgylcheddol

•  rhoi cymorth i’r rhai sydd mewn angen am eu bod yn ifanc, 
oherwydd oedran, salwch, anabledd, caledi ariannol neu 
anfantais arall

• datblygu lles anifeiliaid

•  hyrwyddo effeithlonrwydd lluoedd arfog y Goron, neu 
effeithlonrwydd yr heddlu, y gwasanaeth tân a’r gwasanaeth 
achub neu’r gwasanaethau ambiwlans, a

•  dibenion eraill sy’n cael eu cydnabod fel dibenion elusennol ar 
hyn o bryd neu sydd yn ysbryd unrhyw ddibenion sy’n cael eu 
cydnabod fel rhai elusennol ar hyn o bryd
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Dibenion elusennol Gall y rhestr ddarparu ffordd i helpu’r 
Comisiwn Elusennau, y rhai sy’n gwneud cais am statws elusennol 
a’r cyhoedd yn gyffredinol, i ganfod a yw gweithgarwch penodol 
yn elusennol ai peidio. Mae gwefan y Comisiwn yn darparu 
dadansoddiad manwl o’r gweithgareddau amrywiol y gallai pob 
pennawd eu cynnwys, ac mae’n rhestru enghreifftiau penodol. 
Mae’r ymagwedd yn nodweddiadol gyfreithiol a biwrocrataidd (a 
braidd yn ddiflas i’w hesbonio mewn manylder), felly ni fydd gan 
bawb ddiddordeb yn hyn.

Ond mae’n cynnwys y budd, nad yw’n cael ei hysbysebu’n eang, 
bod angen i ymgeiswyr esbonio’n gliriach nag yr oeddent o bosibl 
yn y gorffennol, beth yn union yw amcanion eu helusen a beth yn 
union y byddent yn ei wneud i’w cyflawni. Mewn amgylchedd lle 
mae arian yn brin ac mae mwy a mwy o elusennau’n cystadlu am 
sylw, mae hyn yn beth da.

Dwy egwyddor budd cyhoeddus Ceir dwy egwyddor bwysig 
y mae’n rhaid eu cyflawni er mwyn dangos bod nodau mudiad er 
budd cyhoeddus. O fewn pob egwyddor unigol ceir rhai ffactorau 
pwysig y bydd angen eu hystyried ym mhob achos.

•  Egwyddor 1: Mae’n rhaid bod budd neu fuddiannau 
adnabyddadwy, ac

 – mae’n rhaid dangos yn glir beth yw’r buddiannau hynny

 – mae’n rhaid i’r buddiannau fod yn gysylltiedig â’r nodau

 –  mae’n rhaid bod y buddiannau’n cydbwyso yn erbyn unrhyw 
anfantais neu niwed

•  Egwyddor 2: Mae’n rhaid ei fod yn fudd i’r cyhoedd, neu ran o’r 
cyhoedd, ac 

 – mae’n rhaid i’r buddiolwyr fod yn briodol ar gyfer y nodau

 –  pan fydd y budd ar gyfer rhan o’r cyhoedd, ni ddylai’r 
cyfle i elwa gael ei gyfyngu’n afresymol gan gyfyngiadau 
daearyddol neu gyfyngiadau eraill neu allu i dalu unrhyw 
ffioedd a godir

 – ni ddylai pobl mewn tlodi gael eu heithrio o’r cyfle i elwa

 –  mae’n rhaid i unrhyw fuddiannau preifat fod yn atodol
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Y goblygiadau i elusennau presennol ac 
ymgeiswyr newydd
Y prawf budd cyhoeddus

Nid yw’r ffaith bod gan fudiad nod penodol y gellir ei gynnwys 
o fewn un o’r disgrifiadau o ddibenion o reidrwydd yn golygu ei 
fod yn elusennol. Er mwyn bod yn ‘ddiben elusennol’ mae’n rhaid 
iddo hefyd gael buddiannau cyhoeddus. Mae gan y Comisiwn 
Elusennau bwerau i fynnu bod elusennau cofrestredig presennol 
yn profi hyn.

Mae’r prawf budd cyhoeddus yn newid y safbwynt cynharach 
bod unrhyw beth sy’n gysylltiedig â’r penawdau gwreiddiol, sef 
tlodi, crefydd ac addysg yn elusennol yn awtomatig, ac mae’n 
agor y drws y gweithgareddau buddiol eraill gael eu cydnabod.

Mae’r her i statws ‘elusen addysg’ ysgolion cyhoeddus, am y 
rhesymau dealladwy mai teuluoedd cefnog sy’n elwa arnynt yn 
hytrach na’r cyhoedd yn gyffredinol, yn dangos yn glir beth sydd 
yn y fantol yma. Yn yr achos hwn, ystyriwyd bod yr ysgolion wedi 
pasio’r prawf budd cyhoeddus pan oeddent yn cytuno i gynnig 
nifer fach o fwrsariaethau i blant teuluoedd tlotach. Mae’r bar 
yn ymddangos yn gymharol isel, ond mae’n rhaid darbwyllo’r 
Comisiwn Elusennau.

Buddiannau nad ydynt yn elusennol Ni all mudiad fod yn 
elusennol os: 

•  yw ei nodau yn anghyfreithlon neu gellid dweud eu bod yn 
hyrwyddo nodau anghyfreithlon o dan gyfreithiau Cymru a 
Lloegr, neu’n

•  cael ei sefydlu er budd personol ei ymddiriedolwyr, cyflogeion 
neu grwpiau eraill o bobl sydd wedi’u diffinio gan eu perthynas 
bersonol neu gytundebol gyda’i gilydd, megis mudiad 
proffesiynol; yr eithriad i hyn yw elusennau sy’n lleihau tlodi

• yw wedi’i sefydlu am resymau gwleidyddol

Rhai mudiadau nad ydynt yn gymwys Tybir yn aml fod rhai 
mathau o fudiad yn elusennol, pan nad ydynt mewn gwirionedd, 
yn cynnwys:

•  clybiau chwaraeon a sefydlwyd er budd eu haelodau neu er 
mwyn hyrwyddo rhagoriaeth (sy’n wahanol i gyfleusterau 
chwaraeon sy’n agored i bawb neu a ddarperir yn benodol ar 
gyfer grwpiau penodol o bobl megis yr henoed)

• cyrff sy’n hyrwyddo nodau gwleidyddol neu bropaganda

• cyrff cyfeillio megis cymdeithasau cyfeillio trefi

•  grwpiau sy’n codi arian ar gyfer elusennau eraill pan nad oes 
gan y trefnwyr unrhyw hawl dros y ffordd y bydd yr arian yn 
cael ei wario
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Beth am godi arian? Mae codi arian yn ffordd o gyflawni 
amcanion elusennol ac nid yw’n nod elusennol ei hun. Os 
ydych am godi arian fel elusen, bydd angen i chi sicrhau bod 
eich amcanion yn gyson â’r defnydd arfaethedig o arian rydych 
yn gobeithio ei godi. Ar gyfer elusennau sy’n bodoli eisoes, 
gall hyn olygu weithiau sefydlu elusennau newydd neu newid 
eu hamcanion. Ond dylech gadarnhau hyn gyda’r Comisiwn 
Elusennau i ddechrau.

Arddangos dibenion elusennol: Wrth wneud cais am statws 
elusennol, mae’n rhaid darparu tystiolaeth bod y gweithgareddau 
arfaethedig yn cyd-fynd yn llwyr â’r 13 pennawd ac y bydd 
y cyhoedd yn elwa. (Ceir rhagor o wybodaeth am y broses o 
wneud cais yn Adran 6.7). Mae hyn yn fwy penodol a hwyrach yn 
fwy heriol na’r sefyllfa cyn Deddf 2006. Nid yw o reidrwydd yn 
ddigon i ymgeiswyr ddweud bod gweithgareddau eu mudiadau 
yn fuddiol.

Ceisiadau am eglurhad Mae ymgeisydd sy’n honni ei fod yn 
bwriadu gwneud gwaith datblygu cymunedol mewn adeilad 
cymunedol newydd, er enghraifft, yn debygol o dderbyn cais 
dilynol gan y Comisiwn Elusennau am wybodaeth ynglŷn â 
pha weithgareddau fydd yn cael eu cynnal, ar gyfer pwy fydd y 
gweithgareddau a beth yw’r canlyniadau a ddisgwylir. Gall hyn 
fod yn berthnasol hyd yn oed pan fydd ymgeisydd yn dyfynnu 
gair am air y geiriad ar gyfer un o’r ‘disgrifiad o ddiben’ a 
ddefnyddir ar wefan y Comisiwn. Mae’r cais yn un nodweddiadol 
ac nid yw’n golygu bod eich cais ar fin cael ei wrthod. (Y rheswm 
a roddir dros y math hwn o gwestiynu yw y gallai’r disgrifiadau 
cyffredinol a roddir gael mwy nac un ystyr, ac nad yw pob un 
ohonynt yn elusennol. Felly, mae’n rhaid i’r ymgeisydd nodi un 
sy’n gyfan gwbl, ac yn ddiamwys, elusennol. Bydd y Comisiwn 
Elusennau yn ystyried pob achos ar ei rinweddau ei hun).
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Manteision bod yn elusen
Prif fanteision statws elusennol yw:

•  nad yw elusennau fel arfer yn gorfod talu treth incwm/
corfforaethol, treth ar enillion cyfalaf, neu dreth stamp

• nid oes rhaid talu treth etifeddiaeth ar roddion i elusennau

•  mae elusennau’n elwa’n awtomatig ar ostyngiad o 80 y cant yn 
y trethi busnes arferol ar yr adeiladau maent yn eu defnyddio ac 
yn eu meddiannu, ac efallai y rhoddir gostyngiad o 100 y cant 
iddynt

•  mewn rhai amgylchiadau gall elusennau gael triniaeth TAW 
arbennig (ond anaml iawn y bydd y fantais hon yn berthnasol 
yn ymarferol)

•  y gallant godi arian yn aml gan y cyhoedd, ymddiriedolaethau 
sy’n rhoi grantiau a llywodraeth leol yn haws na chyrff nad 
ydynt yn rhai elusennol

•  y gallai elusennau ganfod bod eu statws yn rhoi cydnabyddiaeth 
iddynt a swyddogaeth ffurfiol o gynrychioli pobl ac anghenion 
y gymuned

•  gall elusennau roi sicrwydd i’r cyhoedd ei bod yn ofynnol 
iddynt ddilyn arfer da a’u bod yn cael eu monitro gan y 
Comisiwn Elusennau

•  bod elusennau’n derbyn gwybodaeth berthnasol ddigonol gan 
y Comisiwn Elusennau, ac y gallant ofyn am gyngor ganddynt

Cyfyngiadau bod yn elusen
Rheolau a chyfyngiadau Ochr yn ochr â’r manteision ceir 
nifer o gyfyngiadau a goblygiadau y mae elusennau’n gorfod eu 
dilyn, sy’n effeithio ar beth y gallant ei wneud a’r ffordd maent yn 
gweithio. Mae’r rhain yn cynnwys:

•  mae’n rhaid iddynt gael nodau cwbl elusennol, a allai eu 
rhwystro rhag cyflawni rhywfaint o’r gwaith y byddent yn hoffi 
ei wneud

•  cyfyngiadau ar weithgareddau gwleidyddol neu ymgyrchu 
(gweler Adran 7.4)

• rheolau caeth ar fasnachu (gweler Adran 4.6)

•  bar ar ymddiriedolwyr yn derbyn buddiannau ariannol oni fydd 
hyn wedi’i awdurdodi’n benodol yn y ddogfen lywodraethol 
neu gan y Comisiwn Elusennau (gweler Adran 3.6)

•  yr angen i ymddiriedolwyr osgoi unrhyw sefyllfa lle gellir 
ystyried bod eu buddiannau personol yn gwrthdaro â’u 
dyletswyddau fel ymddiriedolwyr (hyd yn oed os nad oes 
gwrthdaro gwirioneddol (gweler Adran 3.6)

• goblygiadau cynhyrchu adroddiad ariannol
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Gorbwysleisio Manteision 

•  Grantiau Er ei bod yn wir y bydd rhai mudiadau ond yn 
rhoi grantiau i elusennau, mae’r fantais i elusennau’n cael ei 
gorbwysleisio weithiau, ac efallai y byddwch hyd yn oed yn 
wynebu dadleuon angerddol o blaid ac yn erbyn cofrestru 
elusen sy’n canolbwyntio ar y mater hwn. Y gwirionedd yw 
ei bod yn dibynnu ar yr hyn a wnewch gyda’r arian, pa fath o 
fudiad ydych chi ac i bwy y byddwch yn debygol o ofyn am 
grantiau. Felly nid yw cyffredinoli yn ddefnyddiol.

•  Treth Bydd manteision treth corfforaethol ond yn berthnasol os 
ydych yn cynhyrchu gwargedau sy’n debygol o gael eu trethu, 
ac ychydig iawn o elusennau sy’n gymwys i gael buddiannau 
TAW.

•  Bydd rhyddhad ardrethi ond yn ddefnyddiol os ydych yn 
meddiannu adeiladau ar sail barhaol, ac mae gan rai mudiadau 
nad ydynt yn elusennau drefniadau partneriaeth gydag 
awdurdodau lleol sydd yr un mor fanteisiol â rhyddhad ardrethi.

•  Proffil cyhoeddus Bydd unrhyw fantais i’ch gwaith o 
ganlyniad i’r bri a’r hygrededd sy’n gysylltiedig â statws 
elusennol yn dibynnu ar natur eich gwaith a chysylltiadau 
presennol â’r gymuned. Efallai na fydd mudiadau llwyddiannus 
â phroffil uchel yn elwa o gwbl oherwydd y label elusen, ac 
efallai na fydd rhai grwpiau mwy diymhongar yn croesawu’r 
angen am atebolrwydd cyhoeddus.

Newidiadau eraill i Ddeddf Elusennau 2006
Trosolwg o’r Ddeddf: Mae Deddf Elusennau 2006 yn 
ddeddfwriaeth sylweddol sydd wedi cyflwyno nifer fawr o 
newidiadau. Gallai fod yn bwysig i bobl sy’n gwybod rhywbeth 
am y sefyllfa, cyn y broses hirfaith o gyflwyno ei darpariaethau 
gam wrth gam, fod yn ymwybodol o beth sy’n wahanol yn awr.

Ond nid yw’n hawdd crynhoi’r Ddeddf. Y rheswm am hyn yw 
bod ei heffeithiau mor bellgyrhaeddol – ar yr elusennau lleiaf i’r 
rhai mwyaf, ar elusennau presennol ac ymgeiswyr newydd, ar 
strwythurau elusennol confensiynol a threfniadau cyfansoddiadol 
newydd, ar ddyletswyddau ymddiriedolwyr unigol a’u 
cyfrifoldebau cyfunol, ar fiwrocratiaeth sydd wedi’i llacio a 
rheolau sydd wedi’u tynhau, ac ar waith y Comisiwn Elusennau 
ei hun. Mae taflen y Comisiwn ‘Deddf Elusennau 2006 – yr hyn 
y mae angen i ymddiriedolwyr wybod’ yn darparu gwybodaeth 
ddefnyddiol am y manylion yn ogystal â chrynodeb hawdd ei 
ddarllen.

Mae’r wybodaeth ganlynol yn rhoi syniad o’r materion sydd wedi 
newid, yn hytrach na rhoi rhestr gynhwysfawr o’r newidiadau eu 
hunain. Efallai y byddwch yn dymuno ymchwilio ymhellach i rai 
materion.



343

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Cofrestru Mae’n rhaid i elusennau sydd ag incwm blynyddol o 
fwy na £5,000 gofrestru (£1,000 yn flaenorol).

Newid yr amcanion Gall elusennau anghorfforedig wneud mân 
addasiadau i’w dibenion elusennol heb ganiatâd y Comisiwn 
Elusennau, ar yr amod bod 75 y cant o’r aelodau wedi’u 
cymeradwyo a’u bod yn cael eu trosglwyddo i’r Comisiwn.

Newid y cyfansoddiad neu’r erthyglau Nid oes angen 
caniatâd y Comisiwn Elusennau o reidrwydd i wneud newidiadau 
i reolau gweinyddol elusennau anghorfforedig (ee, cworwm y 
pwyllgor), neu i wneud newidiadau i erthyglau cymdeithasu 
cwmnïau elusennol, ac eithrio erthyglau sy’n gysylltiedig ag: 

• amcanion yr elusen

• gwaredu asedau os bydd y cwmni’n cael ei ddiddymu

• awdurdodi buddiannau i ymddiriedolwyr

Talu am wasanaethau a ddarperir gan ymddiriedolwyr 
Yn ddarostyngedig i amodau caeth, mae’n llawer haws yn awr i 
dalu ymddiriedolwyr am nwyddau a gwasanaethau y maent yn 
eu darparu i’w helusen (ond nid talu iddynt am weithredu fel 
ymddiriedolwr). I wneud hyn, dylech:

•  nodi telerau’r taliad mewn cytundeb ysgrifenedig

• sicrhau bod swm y taliad yn rhesymol

•  sicrhau bod y trefniant yn arbed arian neu’n darparu 
gwasanaeth o ansawdd gwell

•  cadw nifer yr ymddiriedolwyr sy’n cael eu talu i isafswm ar y 
bwrdd

•  cydymffurfio â’r rheolau yn y ddogfen lywodraethol (neu eu 
newid os bydd yn bosibl ac yn angenrheidiol)

•  sicrhau nad yw ymddiriedolwyr sy’n debygol o gael budd yn 
cymryd unrhyw ran yn y gwaith o lunio’r cytundeb

•  parchu dyletswydd gofal ymddiriedolwyr os oes ganddynt 
arbenigedd neu wybodaeth arbennig i weithredu yn yr un 
ffordd ag y byddent yn gweithredu fel arfer mewn capasiti 
busnes

 – darllenwch ganllawiau ar-lein y Comisiwn Elusennau 

•  trosglwyddo asedau, mae gwario cronfeydd gwaddol a 
morgeisio tir yn haws i elusennau anghorfforedig llai

• mae rheoli’r broses o uno yn haws pan fydd elusennau’n uno

•  mae’r mudiad corfforedig elusennol yn strwythur cyfreithiol ar 
gyfer elusennau corfforedig sydd ag atebolrwydd cyfyngedig, 
er mwyn osgoi rheoleiddiad deuol gan y Comisiwn a Thŷ’r 
Cwmnïau
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Pan fydd pethau’n mynd o’u lle Mae gan y Comisiwn 
Elusennau fwy o bwerau i ymyrryd pan fydd pethau’n mynd o 
chwith yn ddifrifol i elusennau, yn cynnwys:

•  Tribiwnlys Elusennau i wrando ar apeliadau yn erbyn eu 
penderfyniadau

• darparu cyngor ar eiddo a rhoddion a roddwyd

• gwneud dyfarniadau ar aelodaeth elusennau

Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y disgwylir i’r pwerau 
hyn gael eu defnyddio, a’r ymddiriedolwyr fydd fel arfer yn 
gyfrifol am ddatrys eu problemau a’u hanghydfodau (gweler 
Adran 3.9).

Rhagor o wybodaeth 
Mae’r Comisiwn Elusennau yn darparu gwybodaeth helaeth i 
helpu ymddiriedolwyr ddeall beth yw elusennau a beth fydd eu 
cyfrifoldebau. Ymhlith y dogfennau a lawrlwythiadau amrywiol 
a defnyddiol sydd ar gael ar eu gwefan www.charitycommission.
gov.uk mae’r canlynol:

• Charities Act 2006: what trustees need to know

• Canllawiau ar gofrestru elusen newydd;

• Dewis a Pharatoi Dogfen Lywodraethol, CC22;

• Amcanion elusennol enghreifftiol;

•  Yr Ymddiriedolwr Hanfodol: yr hyn y mae angen i chi wybod, CC3;

•  Dweud eich Dweud – Canllaw ar Ymgyrchu a Gweithgareddau 
Gwleidyddol gan Elusennau, CC9

• Treuliau a thaliadau ymddiriedolwyr; CC11;

• Cyfrifon ac Adroddiadau Elusennau: Yr hanfodion 2009, CC15b; 

•  Gwerthiannau, prydlesi, trosglwyddiadau neu forgeisiau: Yr hyn y 
mae angen i ymddiriedolwyr ei wybod am waredu tir elusennau, 
CC28;

• Ymddiriedolwyr, masnachu a threth, CC35.

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/index.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/index.aspx
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100304041448/http:/www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/third_sector/assets/charities_act_interactive.pdf
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Start_up_a_charity/Guidance_on_registering/default.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc22.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Start_up_a_charity/Guidance_on_registering/Example_objects/default.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Charity_requirements_guidance/Charity_essentials/The_essential_trustee.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc9.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc9.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc11.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc15b.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/cc28wtext.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/cc28wtext.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/cc28wtext.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc35.aspx
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6.6 Gwneud cais am statws 
elusennol

Os byddwch yn penderfynu gwneud cais i gofrestru 
fel elusen, bydd angen i chi fod yn barod i wneud 
rhywfaint o waith ar gyfer hyn. Mae yna ffyrdd o 
gyflymu’r broses – megis gwneud ceisiadau ar-lein 
a defnyddio dogfennau safonol. Ond hyd yn oed 
ar ôl i chi gyflwyno’r holl ffeiliau a’r gwaith papur, 
efallai y bydd angen i chi ddarparu esboniadau a 
chyfiawnhad pellach i’r Comisiwn Elusennau. Bydd 
ymagwedd feddylgar, systematig ac amyneddgar 
yn talu ar ei ganfed. 

Statws elusennol cam wrth gam
A ydych wir am fod yn elusen? 

Mae’n bosibl rhedeg mudiadau cymunedol a gwirfoddol 
gwerthfawr sy’n effeithiol ac yn werthfawr yn gymdeithasol heb 
statws elusennol. Ac mae statws elusennol yn cyflwyno ystod 
eang o gyfrifoldebau cyfreithiol difrifol i’r ymddiriedolwyr sy’n 
eu rhedeg. Mae’r canllawiau hyn yn esbonio’r rhain mewn cryn 
fanylder, felly nid oes angen i chi weithredu gyda’ch llygaid 
ynghau. Dylech ddechrau drwy ystyried

• a fydd eich grŵp yn gallu cyflawni’r holl oblygiadau hyn

• a yw manteision statws elusennol yn uwch na’r anfanteision

•  a fydd eich gweithgareddau hyd yn oed yn cael eu hystyried yn 
rhai elusennol

Mae canllaw’r Comisiwn Elusennau ‘Pethau i’w hystyried cyn 
sefydlu elusen newydd’ hefyd yn fan cychwyn da. 

http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Start_up_a_charity/Set_up/Things_to_think_about.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Start_up_a_charity/Set_up/Things_to_think_about.aspx
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Dysgu am statws elusennol Bydd angen i’r Comisiwn 
Elusennau dderbyn sicrhad ynglŷn â’r materion canlynol am eich 
mudiad cyn y byddant yn ei gofrestru:

• bod ganddo ddiben elusennol cydnabyddedig

• bod ei ddibenion yn gwbl elusennol

• y bydd yn darparu buddiannau cyhoeddus

•  bod ymddiriedolwyr yn deall eu dyletswyddau buddiannau 
cyhoeddus – sef i weithio er budd cyhoeddus, gan roi ystyriaeth 
i ganllawiau a gwneud adroddiadau blynyddol

Mae’r Comisiwn Elusennau yn darparu canllaw yn ‘Commentary 
on the Descriptions of Charitable Purposes in the Charities Act 
2006’ a ‘Charities and Public Benefit’ i’ch helpu i benderfynu a 
allai eich mudiad fod yn gymwys.

Pwyso a mesur Dylech ystyried manteision ac anfanteision 
statws elusennol yn Adran 6.5 cyn penderfynu bwrw ymlaen â 
hyn ai peidio.

Sicrhau bod ymddiriedolwyr yn gyfrifol o’u cyfrifoldebau 
Astudiwch adrannau’r canllawiau hyn ar gyfrifoldebau 
ymddiriedolwyr a lawrlwytho canllaw gan y Comisiwn Elusennau, 
a rhannu’r wybodaeth gyda’ch ymddiriedolwyr. Efallai na fyddant 
yn croesawu’r baich a’r rheolau.

Gwneud yn siŵr y gallwch ddelio â’r heriau

•  a fyddwch yn gallu codi arian i gyflawni eich amcanion 
elusennol (os na allwch wneud hyn, nid oes pwynt bwrw 
ymlaen)?

•  a oes yna unrhyw elusennau presennol sy’n gwneud yr un peth 
y byddech mewn cystadleuaeth â hwy?

•  a fyddwch yn gallu recriwtio a chadw ymddiriedolwyr 
ymroddedig? (mae hyn yn her i’r rhan fwyaf o elusennau, ac 
mae’r methiant hwn yn aml yn achosi i elusennau gau).

Dewis enw Wrth benderfynu ar enw eich elusen newydd, 
dylech:

• dewis enw clir na fydd yn camarwain y cyhoedd

•  osgoi geiriau a allai achosi tramgwydd neu eiriau sy’n cael eu 
gwahardd gan y gyfraith

•  edrychwch ar y gofrestr ar-lein o elusennau ar wefan y Comisiwn 
Elusennau (a Thŷ’r Cwmnïau) i wneud yn siŵr nad yw’r enw yn 
debyg i enw sy’n bodoli eisoes (efallai y bydd y Comisiwn yn 
awgrymu eich bod yn ei newid a gallant hefyd ei gwneud yn 
ofynnol i enw gael ei newid os canfyddir ei fod yn annerbyniol 
ar ôl i chi ei gofrestru – ac ni fyddant yn gyfrifol am y costau 
cysylltiedig)
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•  gwneud cais arbennig ar wahân os ydych yn dymuno 
defnyddio’r gair ‘elusen’ neu ‘elusennau’ yn enw cwmni 
elusennol (dylech gadarnhau hyn gyda’r Comisiwn a Thŷ’r 
Cwmnïau)

Dewis y math cywir o fudiad ar gyfer eich elusen Mae 
adrannau amrywiol Adran 6 y canllawiau hyn yn disgrifio’r 
prif fathau o fudiad y bydd angen i chi eu hystyried (ac eithrio 
mentrau arbenigol megis undebau credyd pan fydd angen i chi 
gael cyngor wedi’i deilwra ar eich cyfer chi).

•  Cymwys ar gyfer cofrestru fel elusen Dim ond pedwar math 
o fudiad y gellir eu cofrestru fel elusen, ac mae hyn yn lleihau’r 
nifer ar unwaith. Y rhain yw:

 – cymdeithasau anghorfforedig (gweler Adran 6.2)

 – ymddiriedolaethau elusennol (gweler Adran 6.7)

 –  cwmnïau cyfyngedig drwy warant (gweler Adran 6.3)

 –  mudiadau corfforedig elusennol (gweler Adran 6.8)

•  Anghymwys i gofrestru Mae’r rhain yn cynnwys cyrff sy’n 
fwy arbenigol:

 – cwmnïau buddiannau cymunol

 – cwmnïau cyfyngedig drwy gyfranddaliadau

 – undebau credyd

 – cymdeithasau llesiant

•  Mae cymdeithasau elusennol anghorfforedig yn cael 
eu defnyddio’n helaeth ac maent yn arbennig o addas ar 
gyfer mudiadau bach lleol sydd â chyfrifoldebau cymharol 
gyfyngedig. Gall ymddiriedolwyr cymdeithasau presennol 
wneud cais am statws elusennol unrhyw adeg.

•  Mae cwmnïau elusennol (cwmnïau cyfyngedig drwy 
warant) yn cael eu hargymell pan fydd gan yr ymddiriedolwyr 
gyfrifoldebau arwyddocaol am adeiladau, cyllid a staff. Maent 
yn gyffredin iawn ac yn gymharol rwydd i’w sefydlu. Dylid 
hefyd ystyried strwythur mudiadau corfforedig elusennol gan 
fod llawer o debygrwydd rhyngddynt a chwmnïau elusennol 
ond maent yn osgoi cofrestriad deuol gyda’r Comisiwn 
Elusennau a Thŷ’r Cwmnïau.

•  Mae ymddiriedolaethau elusennol braidd yn hen ffasiwn, 
ond efallai y bydd ymddiriedolwyr sy’n dymuno gweithredu’n 
anffurfiol a heb ormod o sylw cyhoeddus yn eu ffafrio.
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Llunio’r ‘cymal amcanion’ Efallai mai dyma fydd rhan bwysicaf 
dogfen lywodraethol neu ‘gyfansoddiad’ eich elusen oherwydd 
mae’n diffinio’r hyn mae eich mudiad yn bwriadu ei gyflawni. 
Bydd eich cais am statws elusennol yn dibynnu ar a fydd y 
Comisiwn Elusennau yn credu ei fod yn briodol ac yn realistig. 
Ond gall fod yn anodd iawn eu llunio’n gywir. Sut y dylech fynd 
ati i lunio’r is-gymal amcanion?

•  Os ydych yn ymwybodol o elusen debyg sy’n bodoli eisoes, 
efallai y gallant roi’r geiriad i chi, y gallwch ei fabwysiadu neu ei 
addasu.

•  Efallai y gall mudiadau sy’n ganghennau o elusennau 
cenedlaethol neu’n aelodau o rwydweithiau a ffederasiynau 
dderbyn is-gymal safonol ar amcanion sy’n disgrifio eu 
hamcanion yn briodol

•  Mae’r Comisiwn Elusennau yn rhestru mudiadau cenedlaethol y 
mae eu hamcanion eisoes wedi’u cymeradwyo’n ffurfiol.

•  Mae adran ar wefan y Comisiwn sy’n darparu’r is-gymalau 
cymeradwy ar amcanion ar gyfer nifer o wahanol fathau o 
elusennau.

•  Os na fydd unrhyw rai o’r rhain yn eich helpu, gallwch chwilio 
drwy’r Gofrestr o Elusennau am mudiadau tebyg i’ch mudiad 
chi. Ond byddwch yn ofalus: mae Deddf 2006 wedi cyflwyno 
ymagweddau newydd ar graffu ar is-gymalau amcanion, ac 
mae’r safonau wedi newid dros y blynyddoedd. Felly nid yw 
elusennau hŷn bob amser yn fodelau defnyddiol i’w dilyn.

Paratoi’r ddogfen lywodraethu.

•  Opsiynau Bydd y math o ‘gyfansoddiad’ neu ddogfen 
lywodraethol yn dibynnu ar y math o fudiad (gweler hefyd 
Adran 6.1). Y tri opsiwn yw:

 – cymdeithas anghorfforedig – ‘cyfansoddiad’ neu ‘reolau’

 – ymddiriedolaethau elusennol – ‘gweithred ymddiried’

 – cwmnïau cyfyngedig drwy warant – erthyglau cymdeithasu

 – mudiad corfforedig elusennol – erthyglau cymdeithasu

• Defnyddio dogfen dulliau llywodraethu enghreifftiol

 –  Mae’r Comisiwn Elusennau yn gallu darparu dogfennu 
llywodraethu enghreifftiol gyda nodiadau canllaw cynhwysfawr 
y gallwch eu haddasu ar gyfer eich anghenion chi.
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 –  Mae rhai elusennau cenedlaethol mawr hefyd yn cynhyrchu 
dogfen lywodraethol gymeradwy (yn cynnwys is-gymalau 
safonol ar amcanion) y gall mudiadau sy’n gysylltiedig â’r 
elusen honno ei defnyddio.

 –  Mae’n rhaid bod gennych resymau da dros beidio defnyddio 
un o’r modelau hyn oherwydd mae’r baich gwaith a’r risgiau 
o gamgymeriadau yn sylweddol os byddwch yn ceisio llunio’r 
ddogfen eich hun.

 –  Fodd bynnag, nad yw’r Comisiwn Elusennau’n darparu eu 
dogfennau enghreifftiol mewn fformat y gellir ei addasu 
ar gyfrifiadur ac mae cynllun y dogfennau’n golygu bod y 
ffeiliau’n gallu gwrthsefyll y rhan fwyaf o feddalwedd trosi. 
Golyga hyn y gallai fod angen gwneud gwaith i’w trosi i 
ffurflen y gallwch ei haddasu ar gyfer eich anghenion chi – 
oni bai eich bod yn adnabod rhywun sydd wedi cynhyrchu 
fersiwn y gellir ei addasu. 

•  Meddwl cyn talu Anaml iawn y bydd angen talu 
cyfreithiwr i lunio’r ddogfen lywodraethol, yn wir, gall nifer o 
gyfansoddiadau ansafonol greu llawer o broblemau, a gallant 
fod yn eithriadol o anodd eu haddasu os bydd anghenion y 
mudiad yn newid yn ddiweddarach.

•  Dysgu gyda’ch gilydd Dylech drafod strwythur y 
ddogfen gyda’r ymddiriedolwyr, neu drefnu hyfforddiant i 
esbonio’r broses gyfan o ddewis a chwblhau eich trefniadau 
cyfansoddiadol.

•  Mabwysiadu’r ddogfen Bydd angen i chi fabwysiadu’r 
cyfansoddiad/erthyglau cymdeithasu neu weithred ymddiried 
cyn y gallwch wneud cais cofrestru ffurfiol i’r Comisiwn 
Elusennau. Os ydych yn defnyddio erthyglau cymdeithasu, 
dylech fwrw ymlaen a chofrestru’r cwmni. 

Os nad oes angen i chi gofrestru Nid oes angen i bob mudiad 
elusennol wneud cais i gofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau (ac 
weithiau ni allant wneud hynny).

•�Yr�eithriadau�yw:

 – elusennau gydag incwm o dan £5,000

 – cyrff y tu allan i Gymru a Lloegr

 –  rhai cyrff sydd wedi’u ‘heithrio’ – nad ydynt wedi’u cynnwys 
yn y canllawiau hyn, a buddiannau mudiadau gwirfoddol 
cyffredin
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•  Gall elusennau bach gydag incwm o dan £5,000 ddefnyddio 
ffurflen gyfansoddiad syml sydd ar gael gan y Comisiwn 
Elusennau. Byddant yn cael eu hystyried yn elusennau 
gwirioneddol ar yr amod bod ganddynt amcanion sy’n gwbl 
elusennol a’u bod yn gweithredu er budd cyhoeddus. Ond ni 
fydd y Comisiwn yn rhoi rhif elusen iddynt.

•  Er mwyn cael rhif cyfeirnod, a fydd yn dystiolaeth o statws 
elusen ac i’w gwneud yn gymwys i gael rhyddhad treth 
corfforaethol, bydd angen i elusennau bach gofrestru gyda 
Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (gweler gwefan Cyllid a Thollau 
Ei Mawrhydi i gael rhagor o wybodaeth).

•  Disgwylir i drefniadau gael eu cyhoeddi maes o law a fydd 
yn galluogi elusennau bach i gofrestru’n wirfoddol gyda’r 
Comisiwn Elusennau. Ond nid yw hyn yn bosibl ar adeg 
ysgrifennu’r canllawiau hyn.

Y broses gofrestru
Opsiynau cofrestru Gallwch wneud cais drwy gwblhau ffurflen 
ar-lein neu drwy gyflwyno ffurflen bapur, beth bynnag sydd orau 
gennych. Mae gan y ddau ddull eu manteision eu hunain.

Dogfennaeth

•�Gwnewch yn siŵr bod y cais yn gyflawn  
Bydd angen i chi anfon y canlynol i’r Comisiwn Elusennau:

 – y ffurflen gais wedi’i chwblhau

 – ffurflen datganiad ymddiriedolwyr wedi’i llofnodi

 – copi o’r ddogfen lywodraethol

 – tystysgrif corfforiad ar gyfer cwmnïau cyfyngedig

 –  tystiolaeth o incwm (neu lythyr neu e-bost gan y Comisiwn 
yn cadarnhau eu bod wedi cytuno i asesu’r cais os nad yw 
trothwy’r incwm wedi’i gyrraedd)

•  Cadw copïau Cofiwch gadw copïau o bopeth y byddwch yn ei 
anfon, oherwydd efallai y bydd angen i chi gyfeirio atynt eto yn 
y dyfodol, ac ni allwch ddibynnu ar y Comisiwn i ddychwelyd 
eich gwaith papur.
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•  Peidiwch â chyflwyno copïau drafft Yn y gorffennol 
byddai’r Comisiwn yn rhoi cyngor ar ddogfennau llywodraethol 
drafft ac is-gymalau drafft ar amcanion cyn cyflwyno’r 
cais. Ni fyddant yn gwneud hyn mwyach ac eithrio mewn 
amgylchiadau arbennig iawn, megis cyflymu cofrestriad 
elusennau ar gyfer apeliadau brys yn dilyn argyfyngau.

Gwiriadau’r CRB Os ydych yn bwriadu gweithio gyda 
buddiolwyr agored i niwed, mae’n rhaid i’r ymddiriedolwyr 
gadarnhau yn y datganiad ymddiriedolwyr bod y mudiad wedi 
cynnal unrhyw wiriadau angenrheidiol neu wiriadau a argymhellir 
gyda’r Swyddfa Cofnodion Troseddol neu unrhyw asiantaeth 
berthnasol arall.

‘Cyflymu eich cais’ Mae’r Comisiwn Elusennau yn annog 
ymgeiswyr i ddefnyddio’r ffurflen gais a’r dogfennau enghreifftiol 
ar-lein oherwydd bod hyn yn cyflymu’r broses gofrestru. (Mae’n 
amlwg yn haws asesu dogfen lywodraethol a gyflwynwyd mewn 
fformat safonol, er enghraifft). Ond nid yw effeithlonrwydd 
gweinyddol o reidrwydd yn golygu hyblygrwydd i’r defnyddwyr. 
Felly, efallai y bydd angen i chi feddwl a fyddai’n well gennych 
gael ymateb cyflym i’ch cais neu gais y mae eich mudiad yn 
teimlo’n berchen arno.

Datganiad gan yr ymddiriedolwyr (neu ‘hyrwyddwyr’) Mae’n 
rhaid i’r holl ymddiriedolwyr lofnodi’r ffurflen datganiad a darparu 
gwybodaeth er mwyn gallu gwirio eu cymhwyster ar gyfer swydd 
ymddiriedolwyr.

Yr asesiad 

Mae’r Comisiwn Elusennau yn asesu

• a all amcanion eich mudiad fod yn rhai elusennol

•  bod y gweithgareddau arfaethedig yn debygol o allu cyflawni’r 
amcanion hyn

• y gall eich mudiad arddangos ‘budd cyhoeddus digonol’

Ymateb y Comisiwn Elusennau 

Mae’n arferol i’r Comisiwn Elusennau: 

•  awgrymu newidiadau i eiriad yr is-gymal amcanion (fe’ch 
cynghorir i fod yn hyblyg ac ystyried eu hawgrymiadau o 
ddifrif oherwydd y dewis arall, o bosibl, fyddai cais sy’n cael ei 
wrthod)

• cynnig cyngor ar newidiadau i’r trefniadau gweinyddol
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• gofyn am wybodaeth neu eglurhad pellach i’w galluogi i asesu:

 – a yw diben arfaethedig yn elusennol

 – bod y gweithgareddau arfaethedig yn gwbl elusennol

 –  y bydd y gweithgareddau er budd i’r cyhoedd  
(gweler Adran 6.5)

Gwrthodiadau Os bydd y Comisiwn yn penderfynu nad yw’r 
mudiad yn gwbl elusennol byddant yn esbonio pam wrthych. Os 
byddwch yn anghytuno â’u penderfyniad cewch gyfle i ddarparu 
rhagor o wybodaeth a bydd gennych hawl yn y pen draw i apelio 
i’r Tribiwnlys Elusennau.

Dyddiad cofrestru Mae cofrestriad yn dyddio o’r pwynt y 
bydd eich elusen yn cael ei chofnodi ar y Gofrestr Elusennau. Os 
byddwch yn dymuno i Gyllid a Thollau EM ôl-ddyddio rhyddhad 
treth i’r dyddiad y gwnaethoch ddechrau gweithredu fel elusen, 
bydd angen i chi wneud cais ffurfiol iddynt. 

Dim ond y dechrau Ar ôl cofrestru, bydd eich cyswllt â’r 
Comisiwn Elusennau yn cynnwys: 

•  eu hysbysu ynglŷn ag unrhyw newidiadau i’ch dogfen 
lywodraethol 

•  eu hysbysu ynglŷn â newidiadau i’r wybodaeth ar y Gofrestr 
Elusennau (ee, cyfeiriad y gohebydd) drwy ddychwelyd y 
ffurflen diweddaru manylion ar gyfer elusennau bob blwyddyn

•  eu hysbysu os bydd eich elusen wedi dod i ben neu wedi rhoi’r 
gorau i weithredu

•  anfon ffurflen flynyddol (elusennau gydag incwm gros sy’n fwy 
na £10,000) o fewn 10 mis i ddiwedd blwyddyn ariannol yr 
elusen

•  anfon eich Cyfrifon, Adroddiad Archwiliwr neu Archwilydd ac 
Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr (elusennau gydag 
incwm gros sy’n fwy na £25,000) o fewn 10 mis
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Rhagor o wybodaeth
Mae’r Comisiwn Elusennau yn darparu gwybodaeth 
gynhwysfawr er mwyn helpu gyda’r broses o sefydlu a chofrestru 
elusen. Ymhlith y dogfennau a lawrlwythiadau defnyddiol sydd ar 
y wefan www.charitycommission.gov.uk mae:

• Canllawiau ar gofrestru elusen newydd;

• Dewis a Pharatoi Dogfen Lywodraethol, CC22;

• Cwmnïau Elusennol: Erthyglau Cymdeithasu Enghreifftiol GD1;

•  Ymddiriedolaethau Elusennol: Gweithred Ymddiriedolaeth 
Enghreifftiol;

• Cymdeithasau Elusennol: Cyfansoddiad Enghreifftiol;

• Amcanon Enghreifftiol;

• Elusennau bach (Saesneg yn unig)

• Yr Ymddiriedolwr Hanfodol: yr hyn y mae angen i chi wybod, CC3;

• Treuliau a thaliadau ymddiriedolwyr; CC11;

•�Cyfrifon ac Adroddiadau Elusennau: Yr hanfodion 2009, CC15b; 

•  Cynnwys Defnyddwyr: Buddiolwyr sy’n dod yn ymddiriedolwyr, 
CC24;

•  Cael hyd i ymddiriedolwyr newydd: Yr hyn y mae angen i 
elusennau wybod, CC30;

• Ymddiriedolwyr, masnachu a threth, CC35.

Cyllid a Thollau EM: Mae Cyllid a Thollau EM yn darparu 
nodiadau canllaw i elusennau ar eu gwefan, yn cynnwys canllaw i 
elusennau ar gofrestru a threth.

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/index.aspx?
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Start_up_a_charity/Guidance_on_registering/default.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc22.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Start_up_a_charity/Guidance_on_registering/Governing_document_index.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/gd2wtext.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/gd2wtext.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/gd3wtext.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Start_up_a_charity/Guidance_on_registering/Example_objects/default.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/Charity_requirements_guidance/Specialist_guidance/Small_charities/default.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Charity_requirements_guidance/Charity_essentials/The_essential_trustee.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc11.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc15b.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc24.aspx?
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc24.aspx?
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc30.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc30.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc35.aspx
http://www.hmrc.gov.uk/charities/guidance-notes/intro.htm
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6.7 Ymddiriedolaethau elusennol

Mae ymddiriedolaethau elusennol yn fath arbennig 
o elusen y dyddiau hyn, yn bennaf oherwydd bod 
yn well gan y rhan fwyaf o bobl eu hosgoi. Mae 
eu diffyg hyblygrwydd tybiedig, atebolrwydd 
cyhoeddus gwael a’r posibilrwydd o drefniadau 
anhreiddiadwy ar gyfer ymddiriedolwyr yn golygu 
nad ydynt fel arfer yn cael eu hargymell ar gyfer 
cofrestru elusennau newydd. Ond mae ganddynt 
eu manteision a gall fod yn ddefnyddiol deall ym 
mha ffordd y maent yn wahanol i gymdeithasau 
anghorfforedig a chwmnïau elusennol cyfyngedig 
drwy warant.

Y strwythur Mae ymddiriedolaeth yn sefydlu perthynas rhwng 
tri grŵp o bobl: rhoddwyr, sy’n cytuno i roi arian neu eiddo i 
ymddiriedolwyr, sy’n rheoli’r ased hwnnw er budd y buddiolwyr.

Defnyddiau Defnyddir y fformat ymddiriedolaeth elusennol gan 
nifer o elusennau hŷn, ac yn nodweddiadol y dyddiau hyn gan:

• ymddiriedolaethau sy’n rhoi grantiau

• cronfeydd adnewyddu eglwysi neu atgyweirio adeiladau

• rhai mudiadau llai sy’n darparu gwasanaethau

• mudiadau nad oes angen strwythur aelodaeth arnynt

Manteision ymddiriedolaethau elusennol
Mae ymddiriedolaethau elusennol:

• yn gymharol rad i’w sefydlu a’u rhedeg

• yn ymddiriedolaethau heb gostau parhaus

•  fel arfer yn syml i’w gweinyddu ac mae ganddynt fwrdd 
sy’n gallu bod yn hunanbarhaol, sydd wedi’u penodi gan y 
sylfaenydd neu’r ymddiriedolwyr eraill (a allai gael eu penodi 
gan gyrff allanol) – sy’n galluogi i bobl sydd wedi sefydlu’r 
ymddiriedolaeth i arfer dylanwad parhaus (mae’n fwy cyffredin 
yn awr i ymddiriedolwyr gael eu penodi am gyfnod cyfyngedig)

•  yn gallu cadw eu materion yn breifat, oherwydd bod yr 
ymddiriedolwyr ond yn atebol i’r llys a’r Comisiwn Elusennau 
(sy’n eu gwneud yn arbennig o addas ar gyfer cyrff sy’n rhoi 
grantiau nad ydynt eisiau i’w penderfyniadau gael eu cwestiynu 
neu eu rhesymau gael eu datgelu i ymgeiswyr)

Mae’r gallu i redeg y mudiad mewn ffordd anffurfiol yn fanteisiol 
iawn i rai elusennau.
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Anfanteision ymddiriedolaethau elusennol
•  Mae ymddiriedolaethau yn fudiadau anghorfforedig ac felly 

nid oes ganddynt endid cyfreithiol ar wahân – felly mae’n 
rhaid i drafodion cyfreithiol gael eu cwblhau yn enwau’r 
ymddiriedolwyr ‘cynnal’ neu warchod, ac nid yn enw’r elusen.

•  Pan fydd ymddiriedolwyr gwarchod yn ymddiswyddo neu 
pan fydd ymddiriedolwyr newydd yn cael eu penodi, bydd yn 
rhaid trosglwyddo asedau’r ymddiriedolaeth i enwau’r grŵp 
newydd o ymddiriedolwyr a gall hyn olygu y bydd costau 
cyfreithiol (er y gellir osgoi hyn drwy benodi corff corfforaethol 
fel ymddiriedolwr gwarchod sy’n cynnal yr asedau am gyfnod 
amhenodol).

•  Gall bodolaeth ymddiriedolwyr gwarchod greu dryswch ynglŷn 
â phwy sy’n gyfrifol am yr elusen, ond mewn gwirionedd nid 
ydynt yn cyflawni unrhyw swyddogaeth weithredol ac mae’n 
rhaid iddynt gydymffurfio â chyfarwyddiadau cyfreithlon 
ymddiriedolwyr yr elusen.

•  Nid oes gan ymddiriedolwyr ymddiriedolaethau elusennol y 
diogelwch atebolrwydd cyfyngedig a roddir i ymddiriedolwyr 
cwmnïau elusennol: os nad oes gan yr ymddiriedolaeth asedau 
digonol i dalu ei dyledion, neu atebolrwydd sy’n deillio o 
esgeulustod neu enllib, bydd yn rhaid i’r ymddiriedolwyr eu 
talu’n bersonol.

•  Gall strwythur yr ymddiriedolaeth fod yn anhyblyg: os nad yw’r 
weithred ymddiried yn cynnwys y pŵer i ddiwygio, efallai mai 
dim ond drwy orchymyn llys neu orchymyn gan y Comisiwn 
Elusennau y gellir ei addasu, ac ni roddir caniatâd ym mhob 
achos, felly mae’n bwysig iawn llunio is-gymal amcanion mor 
eang â phosibl ac y dylai gynnwys pwerau i ddiwygio.

•  Gall fod yn anodd cael gwared ar ymddiriedolwr sy’n gwrthod 
ymddiswyddo os ydynt yn anaddas neu os ydynt wedi 
gweithredu’n amhriodol, oni fydd y weithred ymddiried yn 
cynnwys y pŵer i gael gwared ar ymddiriedolwyr (fel arall 
byddai’n rhaid paratoi cais i’r Comisiwn Elusennau neu’r llys, a 
byddai’n annhebygol o lwyddo oni fyddai dyfodol yr elusen yn 
y fantol).
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Y ddogfen lywodraethu – ‘gweithred 
ymddiriedolaeth’ 
Mae dogfen lywodraethol ymddiriedolaeth elusennol fel arfer yn 
ddatganiad ymddiriedolaeth neu’n weithred ymddiriedolaeth. 
Mae’n nodi:

• enwau’r ymddiriedolwyr cyntaf

• y gronfa ymddiriedolaeth gychwynnol

• yr enw a ddefnyddir i weinyddu’r ymddiriedolaeth

• amcanion elusennol

• pwerau’r ymddiriedolwyr

• cymhwyster i fod yn ymddiriedolwr

•  gweithdrefnau ar gyfer penodi ymddiriedolwyr, cynnal 
cyfarfodydd, pleidleisio ac yn y blaen

• gweithdrefnau diwygio

• gweithdrefnau diddymu 

Penodi ymddiriedolwyr Mae byrddau ymddiriedolaethau 
elusennol fel arfer yn hunanbarhaol, er y gellir eu penodi am 
gyfnodau penodol gan gyrff allanol. Caiff ymddiriedolwyr 
newydd eu penodi gan ymddiriedolwyr presennol yn unol â’r 
meini prawf cymhwyster a’r gweithdrefnau a gyflwynir gan y 
weithred ymddiried.

Cau Gellir cau ymddiriedolaethau elusennol, ee, oherwydd bod 
eu gwaith wedi’i gyflawni, mae eu dibenion wedi dyddio neu mae 
angen strwythur cyfreithiol newydd arnynt. Os nad yw’r weithred 
ymddiried yn datgan beth fydd yn digwydd i asedau sy’n weddill 
pan fydd yr elusen yn cau, dylai’r ymddiriedolwyr gysylltu â’r 
Comisiwn Elusennau. Gall fod yn bosibl trosglwyddo’r asedau i 
elusen arall ag amcanion tebyg. 

Rhestr wirio
  A oes angen i’ch bwrdd adolygu ai ymddiriedolaeth 

yw’r strwythur mwyaf priodol i chi yn awr ar gyfer 
cyflawni diben y mudiad?

Rhagor o wybodaeth
•  Y Comisiwn Elusennau, Ymddiriedolaethau Elusennol: Gweithred 

Ymddiriedolaeth Enghreifftiol;

•  Y Comisiwn Elusennau, Penodi Enwebedigion a Gwarcheidwaid: 
Arweiniad dan adran 19(4) Deddf Ymddiriedolwyr 2000

http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/gd2wtext.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/gd2wtext.pdf
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc42.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc42.aspx
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6.8 Mudiadau Corfforedig 
Elusennol

Pwrpas y Mudiadau Corfforedig Elusennol yw 
galluogi cwmnïau elusennol i gael eu creu mewn 
un cam gyda strwythur cyfansoddiadol pwrpasol. 
Cyn y cawsant eu sefydlu yn hwyr yn 2012, roedd 
angen sefydlu cwmni cyfyngedig drwy warant ac 
yna gwneud cais i’r Comisiwn Elusennol am statws 
elusennol – proses nad oedd bob amser yn rhedeg 
yn esmwyth, fel y gall nifer o ymddiriedolwyr 
rhwystredig gadarnhau.

Beth yw’r canlyniad? 
Ar ei ffurf symlaf, mae Mudiad Corfforedig Elusennol (MCE) yn 
fath arall o gwmni a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer elusennau. 
Yn ymarferol, mae fformat a goblygiadau MCE yn debyg iawn i rai 
cwmnïau elusennol presennol. Ac er bod angen cofrestru’r rhain 
gyda Thŷ’r Cwmnïau a’r Comisiwn Elusennol, ac maent yn atebol 
iddynt, mae yna broses un cam symlach ar gyfer sefydlu MCE a’r 
Comisiwn Elusennau yw’r unig reoleiddiwr.

 Cafwyd llawer o oedi rhwng pasio Deddf Elusennau 2006 a’r 
is-ddeddfwriaeth ar gyfer MCEau yn cael ei chyhoeddi gan y 
llywodraeth, gan alluogi o’r diwedd i’r MBEau cyntaf gofrestru â’r 
Comisiwn Elusennau ym mis Rhagfyr 2012. Ar ôl y cofrestriadau 
cyntaf hynny, rhoddwyd amserlen raddol ar waith er mwyn 
cynnal y broses gofrestru fesul cam ar gyfer gwahanol fathau o 
fudiadau (yn amrywio o elusennau cwbl newydd gydag incwm 
blynyddol disgwyliedig o dros £5,000 i elusennau anghorfforedig 
sydd eisoes yn bod gydag incwm blynyddol o dros £25,000, ac yn 
y blaen).
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Cyfleoedd a manteision
Yn yr un modd â chwmnïau elusennol a rhai nad ydynt yn 
elusennau, mae ymddiriedolwyr MCE wedi’u diogelu rhag 
atebolrwydd cytundebol yn y rhan fwyaf o amgylchiadau. Bydd 
MCE ond yn cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau, ond bydd y 
buddiannau cymharol yn dibynnu ar y math o fudiad ydych chi.

I fudiadau anghorfforedig: 

Prif fanteision cofrestru elusen newydd fel MCE yw:

•  mae’r aelodau a’r ymddiriedolwyr wedi’u diogelu’n bersonol fel 
arfer rhag yr atebolrwydd ariannol a ddaw i law’r elusen, ac nid 
yw hyn fel arfer yn wir yn achos elusennau anghorfforedig

•  mae gan yr elusen bersonoliaeth gyfreithiol ei hun, sy’n ei 
galluogi i gynnal ei busnes yn ei henw ei hun, yn hytrach nac yn 
enw’r ymddiriedolwyr

I elusennau anghorfforedig presennol: Mae trawsnewid 
elusen anghorfforedig bresennol i MCE yn cyfateb i greu cwmni 
elusennol newydd. Mae hwn yn gam naturiol pan fydd angen 
diogelwch ychwanegol ar ymddiriedolwyr neu pan fydd yr 
elusen anghorfforedig yn ymgymryd â goblygiadau cyfreithiol, 
megis prydlesi a pherchenogaeth eiddo, ond mae’r broses yn un 
eithaf llethol. 

Mae’n cynnwys:

• cofrestru’r MCE newydd gyda’r Comisiwn Elusennau

• trosglwyddo asedau’r elusen bresennol yn ffurfiol i’r MCE

• dirwyn yr elusen wreiddiol i ben.

I gwmnïau elusennol: Ac eithrio proses cyflwyno adroddiad 
blynyddol sydd ychydig yn fwy syml, nid oes llawer o fanteision 
o drosglwyddo cwmni elusennol presennol i fod yn MCE 
– er bod y trefniadau ar gyfer gwneud hynny’n syml. Dylai 
elusennau mwy, a allai ddymuno cynyddu cyllid benthyciadau 
drwy gyhoeddi debenturau (pwnc nad yw wedi’i gynnwys 
yng nghwmpas y canllawiau hyn) gynnal y strwythur cwmni 
cyfyngedig drwy warant.

Rhwymedigaethau MCE
Y trefniadau sylfaenol 

Mae’r rheolau sy’n llywodraethu MCE yn cynnwys y gofynion 
canlynol:

•  mae’n rhaid i bob MCE gofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau, 
waeth beth yw eu hincwm, hyd yn oed os oes ganddynt incwm 
o lai na £5,000

• ni all MCE fod yn elusen wedi’i heithrio

http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Start_up_a_charity/Do_I_need_to_register/Excepted_charities_index.aspx
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• ni fydd MCE yn bodoli hyd nes bydd y Comisiwn yn ei gofrestru

•  mae’n rhaid i MCE gael prif swyddfa gofrestredig yng Nghymru 
neu Loegr

•  mae pob MCE yn cyflwyno adroddiad blynyddol a chyfrifon i’r 
Comisiwn; mae’r rheolau ar y cyfrifon yr un peth â’r rhai ar gyfer 
cwmnïau elusennol (gweler Adran 7.7)

•  mae’n ofynnol i MCE gynnal cofrestr o aelodau a chofrestr 
o ymddiriedolwyr – gall unrhyw un ofyn i gael gweld, neu i 
dderbyn copi o’r gofrestr ymddiriedolwyr

•  ar gyfer cwmnïau elusennol, mae’n rhaid i gyfansoddiad MCE 
gynnwys rhai darpariaethau penodol; ceir dau gyfansoddiad 
enghreifftiol y gall MCE eu defnyddio, un lle nad yr aelodau 
yw’r ymddiriedolwyr o reidrwydd (y model cymdeithas) ac un 
lle dim ond yr aelodau yw’r ymddiriedolwyr (y model sylfaen)

•  ni fydd diwygiadau i gyfansoddiad MCE yn ddilys hyd nes 
y byddant wedi cofrestru gyda’r Comisiwn a bydd angen 
cydsyniad ymlaen llaw ar gyfer gwneud rhai diwygiadau;

• mae cyfraith ansolfedd yn berthnasol i MCE

Ceisiadau Mae’n rhaid cyflwyno cais ar-lein i’r Comisiwn 
Elusennau er mwyn sefydlu MCE. Mae ymgeiswyr yn cael eu 
hargymell i ddefnyddio un o ddwy gyfres o reolau’r Comisiwn er 
mwyn sicrhau bod geiriad cyfansoddiad MCE yn cydymffurfio â 
gofynion Deddf Elusennau 1993. 

Newid o elusennau presennol a strwythurau eraill

•  Nid oes unrhyw ddarpariaethau arbennig yn Neddf Elusennau 
2011 ar gyfer newid ymddiriedolaethau elusennol ac elusennau 
anghorfforedig yn MCE (fel y ceir ar gyfer newid cwmni 
elusennol), ond mae proses ar gael – gweler gwefan y Comisiwn 
Elusennau ar gyfer y manylion. 

•  Bydd angen i elusennau anghorfforedig gyda gwaddolion 
parhaol wneud trefniadau i drosglwyddo’r rhain i’r MCE.

•  Bydd angen i elusennau gyda chynlluniau pensiwn budd 
penodol gadarnhau’r goblygiadau o newid i fod yn MCE.

•  Bydd rheoliadau arbennig yn cael eu cyflwyno maes o law 
er mwyn galluogi Cwmnïau Buddiannau Cymunedol a 
Chymdeithasau Diwydiannol a Darbodus i newid i fod yn MCE.

Rhagor o wybodaeth

•  Y Comisiwn Elusennau, Dewis a pharatoi dogfen lywodraethol, 
CC22;

•  Y Comisiwn Elusennau, Foundation model constitution for a CIO, 
PDF

•  Y Comisiwn Elusennau, Association model constitution for a CIO, 
PDF.

Ceir gwybodaeth gyfredol am reoliadau’n ymwneud â MCE ar 
wefan y Comisiwn Elusennau.

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc22.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc22.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/Library/start/found_model_cio.pdf
http://www.charity-commission.gov.uk/Library/start/found_model_cio.pdf
http://www.charity-commission.gov.uk/Library/start/assoc_model_cio.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Start_up_a_charity/Do_I_need_to_register/CIOs/
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6.9 Y newid mawr: 
Deddf Cwmnïau 2006 

Rydych yn aros am newid mawr a fydd yn llacio’r 
rheoliadau ar gyfer elusennau a mudiadau 
gwirfoddol, ac mae dau ohonynt yn cael eu 
cyflwyno’r un pryd. Er bod Deddf Elusennau 2006 
wedi cael effaith arwyddocaol ar y ffordd mae 
elusennau’n cael eu rhedeg, roedd Deddf Cwmnïau 
2006 yn cynrychioli newidiadau mawr i’r ffordd yr 
oedd cwmnïau o bob math yn cael eu sefydlu a’u 
rheoli. Ar gyfer ymddiriedolwyr (cyfarwyddwyr) 
cwmnïau elusennol a chymunedol a sefydlwyd cyn 
Deddf 2006, mae rhai o’r rheoliadau newydd yn 
rhai dewisol, ac mae eraill yn orfodol ar unwaith i 
fudiadau newydd a sefydledig. Mae hyn yn golygu y 
gall gymryd rhywfaint o amser i oblygiadau llawn y 
ddeddfwriaeth ddod yn glir, ac efallai y byddwch yn 
canfod rhywbeth annisgwyl os byddwch yn newid 
eich erthyglau cymdeithasu yn ddiweddarach.

Sut mae hyn yn effeithio ar fudiadau 
gwirfoddol
Cwmnïau yn gyffredinol 

Mae angen i fudiadau gwirfoddol a oedd yn gwmnïau cyfyngedig 
cyn y daeth Deddf Cwmnïau 2006 i rym, fod yn ymwybodol o’r 
prif newidiadau sydd wedi’u cyflwyno.

•  Bydd rhai newidiadau ond yn effeithio ar y cwmnïau hynny 
sydd wedi cofrestru ers i’r ddeddf dod i rym, ac mae gan 
gyfarwyddwyr y dewis o addasu eu herthyglau yn unol â’r 
trefniadau newydd, neu eu cadw fel y maent – ee, llacio 
gofynion ar gyfarfodydd cyffredinol, pleidlais fwrw’r cadeirydd, 
penodi ysgrifennydd cwmni a chyfathrebu electronig;

•  Mae’n rhaid cyflwyno rhai o’r newidiadau – ee, y ddarpariaeth 
ar gyfer pleidleisio drwy ddirprwy, ac yn arbennig y rheoliad ar 
wrthdaro buddiannau. 
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Cwmnïau elusennol: 

Mae yna ddarpariaethau penodol ar gyfer elusennau sy’n 
gysylltiedig â:

• gwrthdaro buddiannau

• caniatâd y Comisiwn Elusennau i newid yr amcanion elusennol.

A oes angen i chi ddiweddaru eich erthyglau cymdeithasu? 
Mae’r ystod a’r amrywiaeth o newidiadau i agweddau pwysig ar 
redeg cwmni cyfyngedig (sy’n elusennol neu fel arall) yn ddigon 
arwyddocaol i gyfarwyddwyr fod angen ystyried ymgymryd â 
phroses radical i ddiweddaru eu herthyglau cymdeithasu. Dyma 
rai awgrymiadau a allai eich helpu:

•  Os ydych eisoes yn credu bod angen diweddaru eich dogfen 
lywodraethol oherwydd bod eich amgylchiadau wedi newid, 
efallai mai dyma yw’r cyfle i chi wneud newidiadau trylwyr.

•  Mae’r Comisiwn Elusennau’n awgrymu ei bod yn arfer da i 
elusennau adolygu eu cyfansoddiadau ac, os yw’n briodol, 
mabwysiadu eu Herthyglau Cymdeithasu Enghreifftiol (sy’n uno 
cynnwys y memorandwm a’r erthyglau enghreifftiol blaenorol).

•  Nid oes unrhyw beth yn rhwystro mudiadau nad ydynt yn 
elusennau rhag gwneud newidiadau dethol er mwyn diweddaru 
eu herthyglau yn unol â darpariaethau unigol y Ddeddf. Ond ni 
ddylech ddibynnu ar y crynodeb isod yn unig – dylech wneud yn 
siŵr eich bod yn deall y gofynion cyfreithiol yn llwyr.

•  Mae yna risg sylweddol bob amser o gyflwyno anghysondebau 
os ydych yn gwneud mân newidiadau i’ch erthyglau. Os nad 
yw eich mudiad gwirfoddol yn elusen ond bod yr erthyglau 
presennol yn cyfateb yn gyffredinol ag erthyglau elusennau 
cofrestredig, byddai’n fuddiol i chi ystyried gwneud newidiadau 
cyffredinol, a mabwysiadau Erthyglau Enghreifftiol cynhwysfawr 
y Comisiwn Elusennau, gyda mân addasiadau er mwyn cyfateb 
â’ch anghenion chi. 

•  Nid yw newid eich erthyglau cymdeithasu yn golygu cost 
ariannol i chi. Gall ymddiriedolwyr neu staff wneud hyn yn 
fewnol, yn arbennig os ydych ond yn mabwysiadu’r model 
safonol. Ond gallai cynnal adolygiad cyfansoddiadol a mudiadol 
trylwyr gyda chymorth hwyluswr neu gynghorydd fod yn 
fuddiol iawn i fudiadau mwy. Gall hyn gynnwys llunio cyfres 
newydd o reolau eilaidd neu ‘reolau sefydlog’ er mwyn esbonio 
manylion eraill ynglŷn â dull gweithredu’r bwrdd a’r cwmni.

•  Os byddwch yn penderfynu newid o ddull hŷn o femorandwm 
ac erthyglau i fformat un ddogfen newydd (gweler isod), bydd 
angen i chi ei chofrestru gyda Thŷ’r Cwmnïau mewn ffordd 
benodol. Mae taflen CC36 y Comisiwn Elusennau yn disgrifio 
sut i wneud hyn. Gallai mabwysiadu un ddogfen hefyd arwain 
at ddwy set o reolau anghyson ar indemniad ymddiriedolwyr, a 
byddai’n rhaid i chi ddatrys y mater hwn.
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•  Mae rhagor o wybodaeth ar Ddeddf Cwmnïau 2006 ar gael ar 
wefan Tŷ’r Cwmnïau.

Elusennau a gwrthdaro buddiannau: Mae’r rheolau ar 
y ffordd y dylai elusennau ddelio ag achosion o wrthdaro 
buddiannau yn cael eu trafod yn Adran 3.6. Ond gallai’r 
rheoliadau fod yn gymhleth ar yr olwg gyntaf i ymddiriedolwyr 
elusennau a gofrestrodd cyn cyflwyno’r Ddeddf – y gallai eu 
herthyglau cymdeithasu gynnwys cyfarwyddiadau priodol i’r 
ymddiriedolwyr ai peidio. Fe’u cynghorir yn gryf i ddarllen y 
deunydd canllaw a ddarperir gan y Comisiwn Elusennau. Gweler 
A guide to conflicts of interest for charity trustees a Conflicts of 
interest and the Companies Act 2—6 – questions and ansawers ar 
wefan y Comisiwn.

Newidiadau perthnasol i’r Ddeddf
Cyfathrebu electronig Gellir cynnal gohebiaeth ffurfiol rhwng 
cwmni a’i aelodau drwy e-bost neu ddulliau e-gyfathrebu eraill 
sy’n cael eu diffinio gan y Ddeddf, yn ddarostyngedig i amodau 
penodol.

Dyletswyddau cyfarwyddwyr Mae’r Ddeddf yn nodi’r 
ddyletswydd newydd i gyfarwyddwyr unigol weithredu yn y 
ffordd y maent hwy’n credu, yn ddiffuant, fyddai’n fwyaf tebygol 
o gyflawni dibenion y cwmni (a. 172).

Pleidlais fwrw Ni all Cadeirydd, o dan erthyglau sy’n cael eu 
mabwysiadu ar ôl 1 Hydref 2007, gael pleidlais fwrw mewn 
cyfarfod cyffredinol (ond gall gael y bleidlais fwrw mewn 
cyfarfodydd cyfarwyddwyr pan ganiateir hynny gan yr erthyglau 
cymdeithasu).

Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol (CCB) Nid oes gofyniad 
cyfreithiol erbyn hyn i gwmni gynnal CCB. Fodd bynnag, mae 
CCB yn parhau i gael eu hargymell fel arfer da i elusennau a 
mudiadau gwirfoddol, felly dylai’r erthyglau wneud darpariaethau 
ar eu cyfer.

Cyfarfodydd Cyffredinol Arbennig (CCA) Mae’r categori 
‘cyfarfodydd arbennig cyffredinol’ wedi dod i ben erbyn hyn. Mae 
cyfarfodydd cwmni yn ‘gyfarfodydd cyffredinol’ yn unig erbyn 
hyn a’r hysbysiad gofynnol cyn cynnal cyfarfod yw 14 diwrnod. 
Ond efallai y byddai’n ddefnyddiol gofyn am hysbysiad hwy ar 
gyfer CCB a chyfarfodydd cyffredinol pan fydd penderfyniadau 
arbennig yn cael eu hystyried.

Cyfarfodydd byr-rybudd Gellir lleihau’r cyfnod hysbysu 
gofynnol ar gyfer cyfarfodydd cyffredinol os bydd hyn yn cael ei 
gefnogi gan aelodau sy’n cynrychioli o leiaf 90 y cant o gyfanswm 
yr hawliau pleidleisio (neu hyd at 95 y cant os bydd hynny wedi’i 
nodi yn yr erthyglau).

http://www.tyrcwmniau.gov.uk/
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Hawl aelodau i benodi dirprwyon Mae gan aelodau cwmnïau 
elusennol hawl i benodi dirprwyon i bleidleisio ar eu rhan, ac 
mae’n rhaid i hysbysiadau am gyfarfodydd cyffredinol gyfeirio at 
yr hawl hwn.

Penderfyniadau ysgrifenedig Nid oes angen i benderfyniadau 
ysgrifenedig sydd wedi’u llofnodi’n unigol gan aelodau fod yn 
benderfyniadau unfrydol erbyn hyn. Mae angen mwyafrif ar gyfer 
penderfyniad ysgrifenedig arferol a mwyafrif o 75 y cant ar gyfer 
penderfyniadau ysgrifenedig arbennig.

Cyfrifyddu Mae’r gofynion ar gyfer paratoi a chraffu cyfrifon 
cwmnïau elusennol yr un peth â’r gofynion ar gyfer elusennau nad 
ydynt yn gwmnïau. (Gweler canllaw’r Comisiwn Elusennau Charity 
Reporting and Accounting: The essential.)

Ysgrifennydd Cwmni Nid yw bellach yn ofyniad i gael 
ysgrifennydd cwmni.

Gwrthdaro buddiannau Mae’r Ddeddf yn rhoi dyletswydd 
statudol i gyfarwyddwyr er mwyn osgoi sefyllfa lle mae ganddynt, 
neu y gallent gael, budd uniongyrchol neu anuniongyrchol sy’n 
gwrthdaro, neu a allai wrthdaro, gyda buddiannau’r cwmni. 
(Gweler Adran 3.6 gyfan). Roedd y goblygiad hwn eisoes yn 
berthnasol i gyfarwyddwyr cwmnïau elusennol. Ond mae yna 
drefniadau arbennig ar gyfer delio ag achosion o wrthdaro 
buddiannau mewn elusennau:

•  Yn achos cwmni elusennol, nid yw dyletswydd y Ddeddf 
Cwmnïau yn berthnasol i wrthdaro buddiannau sy’n deillio o 
weithred neu drefniant gyda’r cwmni os caniateir hynny gan 
erthyglau cymdeithasu’r cwmni.

•  Gall y Comisiwn Elusennau awdurdodi gweithred neu drefniant 
penodol a allai arwain at wrthdaro buddiannau – ee, rhoi 
caniatâd i briod cyflogai weithredu fel ymddiriedolwr ar yr 
amod bod trefniadau diogelwch addas ar waith.

•  Gall cyfarwyddwyr heb wrthdaro buddiannau hefyd awdurdodi 
achos o wrthdaro buddiannau os bydd yr erthyglau yn caniatáu 
iddynt wneud hynny – ee, pan fydd cynrychiolydd corff arall 
yn cael ei benodi fel ymddiriedolwr yr elusen (a allai gael ei 
ystyried yn ‘wrthdaro teyrngarwch’)

Yr isafswm oedran ar gyfer cyfarwyddwr cwmni yw 16 oed. 

Mae’n rhaid i o leiaf un cyfarwyddwr fod yn ‘berson 
naturiol’ Mae’n rhaid i gwmni gael o leiaf un cyfarwyddwr sy’n 
berson unigol (yn hytrach na chorff corfforaethol).

Dogfen sengl Mae gan gwmnïau newydd un ddogfen 
lywodraethol sengl erbyn hyn – yr erthyglau cymdeithasu – sy’n 
cyflwyno eu pwerau ac yn rheoleiddio’r ffordd maent yn cael 
eu gweinyddu. (Mae gan gwmnïau a sefydlwyd cyn y Ddeddf 
ddogfennau ar wahân ar gyfer eu memorandwm a’u herthyglau, 
ond nid oes angen iddynt wneud unrhyw newidiadau). Mae 
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angen memorandwm cymdeithasu ar gwmnïau o hyd, ond 
bydd yn ddogfen gryno iawn sy’n datgan bod y tanysgrifwyr yn 
dymuno ffurfio cwmni o dan Ddeddf Cwmnïau 2006 a’u bod yn 
cytuno i fod yn aelodau o’r cwmni hwn. 

Cydsyniad i newid amcanion elusennol Bydd angen i 
gwmnïau elusennol barhau i ofyn am gydsyniad y Comisiwn 
Elusennau er mwyn gwneud newidiadau sy’n newid eu 
hamcanion neu eu pwerau yn sylweddol. Ond nid oes angen 
cydsyniad i wneud mân newidiadau i eiriad neu nifer eu 
hamcanion, nac i ymgorffori’r amcanion fel rhan o’r erthyglau. 
Ni fydd unrhyw newid i’r amcanion yn weithredol nes y 
byddant wedi’u cofrestru gyda Thŷ’r Cwmnïau. Mae’n rhaid i 
gyfarwyddwyr hysbysu’r Comisiwn Elusennau o’r dyddiad y bydd 
Tŷ’r Cwmnïau wedi cofrestru eu diwygiadau.

Enwau Cwmni Mae unrhyw gwmni sy’n elusen yn cael ei eithrio’n 
awtomatig o’r gofyniad i gael y gair ‘cyfyngedig’ yn ei enw.

 
Rhestr wirio
  A oes angen i chi ddiweddaru eich erthyglau 

cymdeithasu?

  A fyddai’n gwneud synnwyr i chi ailwampio eich 
erthyglau’n llwyr er mwyn eu bod yn cydymffurfio’n 
llwyr â Deddf 2006?

  A fyddai’n ddefnyddiol i fabwysiadu cyfres safonol 
gyfredol o erthyglau cymdeithasu fel y rhai a 
ddarparwyd gan y Comisiwn Elusennau?

Rhagor o wybodaeth
•  Tŷ’r Cwmnïau, Companies Act 2006 Guidance -  

www.tyrcwmniau.gov.uk;

• Cwmnïau Elusennol: Erthyglau Cymdeithasu Enghreifftiol GD1;

•  Y Comisiwn Elusennau, Newid Dogfen Lywodraethol eich Elusen, 
CC36.

http://www.tyrcwmniau.gov.uk/
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Start_up_a_charity/Guidance_on_registering/Governing_document_index.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc36.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc36.aspx


365

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Rhan 7: Gwybod beth sy’n ofynnol dan  
y gyfraith 

Er bod cyfraith elusennau yn eithaf eglur ynghylch 
cyfrifoldebau cyfreithiol ymddiriedolwyr elusennau 
cofrestredig, ni ŵyr llawer o ymddiriedolwyr beth 
yw’r cyfrifoldebau hynny. Fodd bynnag ni ddylai 
mudiadau gwirfoddol nad ydynt wedi cofrestru 
fel elusennau dybio nad oes ganddynt hwy 
gyfrifoldebau. Bydd eu hymddiriedolwyr hwy, er 
enghraifft, yn atebol dan gytundeb a chyfraith 
cyflogaeth a Deddfau Cwmnïau, os ydynt yn 
gwmnïau cyfyngedig.

Rhaid i gymdeithasau anghorfforedig nad ydynt wedi cofrestru 
fel elusennau fod yn arbennig o wyliadwrus, er mai ganddynt 
hwy i bob golwg y mae’r rhyddid mwyaf, oherwydd gall eu 
rheolau mewnol fod yn amwys ac yn aneglur. Gall anghydfod 
gychwyn yn hawdd ymhlith aelodau ac ymddiriedolwyr, ac mae’n 
anodd ei ddatrys pan nad oes corff allanol ar gael i ddweud y 
drefn - heblaw bod unigolion yn cymryd camau eithafol ac yn 
dwyn achos cyfreithiol yn erbyn eu cydweithwyr. Un ffordd y gall 
mudiadau anelusennol osgoi’r fath drychineb yw drwy sefydlu, os 
oes modd, gweithdrefnau sy’n debyg i rai elusennau cofrestredig - 
ac os ydynt yn gwyro oddi wrthynt, dylid gwneud hynny yn dilyn 
ystyriaeth yn hytrach na thrwy ddiffyg neu anwaith. 

Bwriedir Rhan 7 ar gyfer elusennau cofrestredig yn bennaf, 
ond nid yw hynny’n golygu nad yw’n berthnasol i fudiadau 
gwirfoddol eraill.



366

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

7.1 Crynodeb o gyfrifoldebau 
cyfreithiol Ymddiriedolwyr
Mae’r rhan hon yn dwyn at ei gilydd y cyfrifoldebau cyfreithiol 
allweddol a drafodir mewn rhannau eraill o’r canllawiau hyn. 

Atebolrwydd ymddiriedolwyr
Cyfarwyddwyr cwmnïau cyfyngedig Mae cyfarwyddwyr 
cwmnïau yn cael eu diogelu i raddau (ond nid yn llwyr) gan 
statws atebolrwydd cyfyngedig - ar yr amod eu bod wedi 
gweithredu’n briodol. 

Mae bwrdd neu aelodau pwyllgor mudiadau gwirfoddol 
anghorfforedig yn atebol yn bersonol am unrhyw ddyledion 
neu golledion a geir gan eu mudiad. 

Gall pob ymddiriedolwr elusen fod yn atebol am 
dorymddiriedolaeth i’w helusennau, ond gellir eu hesgusodi os 
ydynt wedi gweithredu’n onest ac yn rhesymol.

Gweler Adran 7.6 am ragor o fanylion ynghylch atebolrwydd.

Y prif gyfrifoldebau
Beth yw’r cyfrifoldebau cyfreithiol? Mae ymddiriedolwyr yn 
gyfrifol dan y gyfraith am weinyddu eu mudiad yn briodol ac yn 
unol â’i ddogfen lywodraethu. Mae hynny’n golygu:

•  chi sy’n gyfrifol yn y pen draw am bopeth y mae eich elusen yn 
ei wneud a sut y mae’n ei wneud

•  eich prif ddyletswydd yw gweithredu’n ddidwyll (hynny yw, yn 
y gred bod yr hun yr ydych yn wneud yn gywir)

•  rhaid i chi sicrhau bod yr elusen yn dilyn ei hamcanion, yn 
defnyddio ei hasedau ar gyfer dim byd ond dilyn yr amcanion 
hynny, ac yn gweithredu er lles ei buddiolwyr

•  yn bersonol, rhaid i chi gymryd rhan weithgar a gweithredu 
er lles yr elusen, osgoi gwrthdaro â’ch buddiannau personol 
(gweler Adran 5.5), ac ni ddylech elwa o’ch swyddogaeth fel 
ymddiriedolwr (gweler Adran 7.3)
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Prif ofynion cyfraith elusennau Rhaid i elusennau weithredu o 
fewn y gyfraith o ran:

•  cymhwyster: ni all unrhyw un a ystyrir yn ‘anghymwys’ 
weithredu fel ymddiriedolwr (gweler grwpiau o bobl sy’n 
anghymwys yn Adran 5.2) 

•  datgelu: rhaid i chi gydymffurfio â gofynion datgelu, adrodd 
a chyfrifyddu’r Comisiwn Elusennau fel y nodir yn Neddf 
Elusennau 1993 – mae methu â gwneud hyn yn drosedd 

• masnachu: (gweler Adran 4.6)

• gweithgareddau gwleidyddol (gweler Adran 7.4)

• codi arian (gweler Adran 4.8)

Cyfraith cwmnïau Fel ymddiriedolwr cwmni elusennol, mae’n 
rhaid i chi gydymffurfio â’r gofynion cyfreithiol yn ymwneud â:

• chyfarwyddwyr cwmni

• cyflwyno ffurflenni blynyddol y cwmni

• cadw cofnodion

•  buddiannau’r cwmni - rhaid i chi weithredu er lles y cwmni hyd 
yn oed pan fo hynny yn gwrthdaro â’ch buddiannau preifat neu 
fuddiannau eraill

•  methdaliad - ni chewch barhau i fasnachu fel cwmni os ydych 
yn gwybod, neu dylech chi fod yn gwybod, bod eich cwmni yn 
fethdaliadol (gweler Adran 7.5)

Eich safonau fel ymddiriedolwr Disgwylir i ymddiriedolwyr 
ymddwyn yn rhesymol ac yn ddarbodus ymhob mater yn 
ymwneud â’r elusen a’i buddiannau hir dymor.

Yn ymarferol:

•  mae’n rhaid i chi weithredu gyda’r un graddau o ofal a arferir 
gan bobl fusnes darbodus wrth reoli eu busnes ei hun neu 
fusnes rhywun arall y maent yn gyfrifol amdano

•  mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol o’r materion cyfreithiol, 
ariannol a rheoli sy’n effeithio ar eich elusen, er nad oes disgwyl 
bod gennych wybodaeth arbenigol

•  mae’n rhaid i chi weithredu o fewn y gyfraith - ee, ar faterion 
cyflogaeth ac iechyd a diogelwch

•  os ydych yn datgan bod gennych arbenigedd mewn maes 
penodol, bydd y llysoedd a’r Comisiwn Elusennau yn disgwyl i 
chi weithredu gyda mwy o ofal na’ch cyd-ymddiriedolwyr llai 
arbenigol

•  os nad ydych yn arbenigwr a’ch bod yn methu â cheisio cyngor 
ar faterion cyfreithiol, ariannol neu reoli, gellir ystyried eich bod 
wedi gweithredu yn annoeth a gallech gael eich dal yn bersonol 
atebol am y canlyniadau



368

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

•  yn unol â ddeddfwriaeth elusennau, mae’n ofynnol i chi geisio 
cyngor proffesiynol ar adegau, er enghraifft, mewn perthynas â 
rhai trafodion tir (gweler Adran 2.5). Pan fyddwch yn gofyn am 
gyngor, dylech gadw copïau o unrhyw ohebiaeth berthnasol a/
neu nodiadau o sgyrsiau

Cydgyfrifoldeb Mae ymddiriedolwyr yn gydgyfrifol am 
weithgareddau’r elusen a rhaid i chi weithredu ar y cyd. Mae gan 
hyn oblygiadau pwysig o ran delio ag ymddiriedolwyr anystywallt 
ac ymddiriedolwyr unigol sy’n anghytuno â phenderfyniadau 
pwysig: 

•  ni all unrhyw ymddiriedolwr sy’n gweithredu ar ei ben ei hun 
ymrwymo ei gyd-ymddiriedolwyr neu ei chyd-ymddiriedolwyr, 
oni chafodd ei awdurdodi’n benodol i wneud hynny, ond

•  nid oes rhaid i benderfyniadau’r bwrdd fod yn unfrydol 
- rydych yn cael eu rhwymo gan benderfyniadau eich cyd-
ymddiriedolwyr hyd yn oed os ydych yn absennol o gyfarfod 

•  os byddwch yn pleidleisio yn erbyn penderfyniad pwysig, 
dylech sicrhau bod eich pleidlais yn cael ei nodi yn y cofnodion

•  yn achos materion difrifol, ee, cynlluniau i wario adnoddau 
ar rywbeth y tu hwnt i amcanion yr elusen (a fyddai’n 
dorymddiriedolaeth) dylech dynnu sylw aelodau eraill y bwrdd 
at y peryglon a’r canlyniadau posib, ac oni dderbynnir eich 
cyngor, dylech ystyried ymddiswyddo

Diogelu asedau’r elusen
Mae gan ymddiriedolwyr ddyletswydd i ddiogelu asedau’r elusen 
drwy sicrhau rheolaeth ariannol ddigonol (gweler Adrannau 4.1, 
4.10-4.11) a bod unrhyw dir neu adeiladau y mae’r elusen yn 
berchen arnynt yn cael eu cynnal yn dda a’u hyswirio (gweler 
Adrannau 2.6 a 4.4).

Trafod arian Mae’n arfer da i gael dau unigolyn yn bresennol 
pryd bynnag y trafodir arian parod ac wrth awdurdodi taliadau 
(gweler Adran 4.10 ar reoliadau ariannol mewnol). Mae hyn nid 
yn unig yn synhwyrol o safbwynt yr elusen, ond mae hefyd yn 
diogelu unigolion rhag amheuaeth os bydd arian yn mynd ar goll. 

Cyfrifon banc Dylech sicrhau bod gennych reolaeth ddigonol 
dros gyfrif banc yr elusen, fel nad oes modd ei gamddefnyddio. 
Dylai sieciau fel arfer gael eu harwyddo gan o leiaf dau unigolyn, 
gan gynnwys un ymddiriedolwr, heblaw bod trefniadau rheoli 
eraill mewn lle sy’n rhoi lefel debyg neu uwch o ddiogelwch. Dylai 
unrhyw arian sydd gan yr elusen gael roi mewn cyfrif cadw os 
oes ei angen yn y dyfodol agos, neu fel arall dylid ei fuddsoddi yn 
unol â’r pwerau buddsoddi a nodir yn eich dogfen lywodraethu. 
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Gwaddolion Dylai unrhyw arian, tir, adeiladau neu asedau eraill 
sy’n ffurfio rhan o ‘waddol parhaol’ yr elusen (hynny yw asedau a 
roddwyd i’r elusen i’w cadw’n barhaol, tra bod yr elusen yn elwa 
o unrhyw incwm a enillir o’r asedau) gael eu cadw’n ddiogel a’u 
buddsoddi er mwyn creu incwm da a diogelu gwir werth y cyfalaf.

Deddfwriaeth berthnasol Mae’r ddeddfwriaeth sy’n effeithio ar 
eich elusen yn cynnwys:

•  Deddfau Elusennau a Chwmnïau: y brif ddeddfwriaeth 
sy’n effeithio ar waith elusennau yw Deddfau Elusennau 
1992 a 1993 a 2006. Dylech hefyd fod yn ymwybodol o 
Ddeddf Dadreoleiddio a Chontractio Allan 1994 a Deddf 
Ymddiriedolwyr 2000. Mae cwmnïau elusennol hefyd dan 
reolaeth Deddfau Cwmnïau 1985 a 1989 a 2006;

•  Deddfwriaeth arall sy’n effeithio ar elusennau: Gan ddibynnu 
ar waith yr elusen, efallai y bydd yn rhaid i chi gydymffurfio â 
deddfwriaeth yn ymwneud â materion megis cyflogaeth, iechyd 
a diogelwch, treth, yr amgylchedd, diogelu data, diogelwch 
plant a safonau masnachu. Ceir manylion pellach yn Adrannau 2 
a 4 ar reolaeth a chyllid.

Eich gwybodaeth am y ddeddfwriaeth? Fel ymddiriedolwr 
ni ddisgwylir bod gynnych wybodaeth fanwl ynghylch y deddfau 
uchod. Ond dylech fod yn ymwybodol ohonynt a chymryd camau 
priodol i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â hwy, er enghraifft 
drwy:

•  ddirprwyo cyfrifoldeb dros gasglu gwybodaeth a hysbysu’r 
bwrdd i wirfoddolwr neu aelod o staff (ond eich cyfrifoldeb chi 
yn rhinwedd eich swydd fel ymddiriedolwr yw sicrhau bod yr 
unigolyn yn cael ei oruchwylio’n briodol) 

•  trefnu hyfforddiant a sesiynau trafod i dynnu sylw aelodau’r 
bwrdd at y ddeddfwriaeth sy’n effeithio ar eich mudiad 

•  defnyddio gweithdrefnau archwilio mewnol (elusennau mawr 
yn bennaf)

Cydymffurfio â’ch rheolau
Mae eich dogfen lywodraethu neu gyfansoddiad, neu’r 
Memorandwm a’r Erthyglau Cwmni os yw eich mudiad yn 
gwmni cyfyngedig, hefyd yn cynnwys rheolau y mae’n rhaid i’r 
ymddiriedolwyr gydymffurfio â hwy (gweler Adran 7.2). Gall y 
rheiny gynnwys:

•  ‘pwerau’ i gyflawni amcanion y mudiad, megis y p?er i fenthyg 
arian neu fod yn berchen ar eiddo; os byddwch yn gweithredu 
y tu hwnt i bwerau’r elusen, er enghraifft drwy werthu 
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eiddo’r elusen yn anghyfreithlon, neu wneud buddsoddiadau 
anghyfreithlon, byddwch yn euog o dorymddiriedolaeth a 
gallech chi yn bersonol gael eich dal yn gyfrifol am ad-dalu 
unrhyw golled neu wariant

•  rheolau gweithredu: mae’n bosib y bydd y ddogfen 
lywodraethu yn cynnwys manylion megis pwy all fod yn aelod, 
a chyfansoddiad y Bwrdd neu’r Pwyllgor Rheoli

•  rheolau sefydlog: mae rhai elusennau hefyd yn ysgrifennu 
rheolau ychwanegol neu ‘reolau sefydlog’ ar gyfer 
gweithdrefnau mewnol megis cynnal cyfarfodydd y bwrdd, 
cyfansoddiad y bwrdd a phwyllgorau eraill os nad yw’r rheiny 
wedi’u cynnwys yn y ddogfen lywodraethu. Dylech wybod a 
dilyn y rheolau hyn, na ddylent wrth-ddweud neu ddiddymu 
unrhyw beth a gynhwysir yn y ddogfen lywodraethu, (gweler 
hefyd Adran 3.3)

Rhestr wirio
  A yw eich ymddiriedolwyr yn ymwybodol o bob un o’u 

cyfrifoldebau cyfreithiol?

  A oes angen i chi ddarparu mwy o wybodaeth ynghylch 
y cyfrifoldebau yn eich pecyn sefydlu neu drwy 
sesiynau hyfforddi?

Rhagor o wybodaeth
•  Comisiwn Elusennau, Yr Ymddiriedolwr Hanfodol: yr hyn y mae 

angen i chi wybod, CC3;

•  Sandy Adirondack, Just About Managing, 4ydd argraffiad, 2006 o 
www.sandy-a.co.uk

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Charity_requirements_guidance/Charity_essentials/The_essential_trustee.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Charity_requirements_guidance/Charity_essentials/The_essential_trustee.aspx
http://www.sandy-a.co.uk/books.htm#jam
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7.2 Y ddogfen lywodraethu

Mae gan nifer o elusennau femorandwm ac 
erthyglau cwmni neu gyfansoddiad na fyddant yn 
cyfeirio atynt hyd nes y bydd rhywbeth yn mynd 
o’i le - os gallant ddod o hyd iddynt. Os nad oes 
rhywun yn cymryd diddordeb cyson yn eich dogfen 
lywodraethu, o newid ysgrifennydd ychydig o 
weithiau, fe allai fynd ar goll yn gyfan gwbl neu 
ddirywio i lungopi pumed cenhedlaeth prin y gellir 
ei ddarllen. Hyd yn oed os yw’r ddogfen wedi ei 
ffeilio’n ddiogel, gellid bod wedi osgoi’r broblem 
sydd wedi peri i chi fynd i chwilio am y rheolau, pe 
bai eich grŵp yn ymwybodol o’r ddogfen yn y lle 
cyntaf. Neu efallai y byddai eich ymddiriedolwyr 
anystywallt wedi meddwl ddwywaith pe baent yn 
gwybod bod eu cyd-ymddiriedolwyr yn ddigon 
gwybodus ynghylch y cyfansoddiad i allu eu ffrwyno.

Mae’r neges yn glir: mynnwch wybod beth 
sydd yn naill ai eich cyfansoddiad neu yn eich 
memorandwm ac erthyglau.

Braslun o’r ddogfen lywodraethu 
Mae eich ‘dogfen lywodraethu’ (ymddiheuriadau am y ‘jargon’ 
elusennol) yn diffinio amcanion eich mudiad, y pwerau sydd 
gennych i gyflawni’r amcanion hynny, a sut y mae’n rhaid i’r 
mudiad weithredu. 

Yr hyn y mae angen i chi wybod

•  dylech fod yn gyfarwydd â’r ddogfen lywodraethu (ond nid oes 
angen gwybodaeth fanwl arnoch) fel y bod modd di chi droi ati 
am arweiniad pan fydd angen

•  dylech dderbyn copi personol fel rhan o’r broses sefydlu pan 
fyddwch yn dod yn ymddiriedolwr

•  os ydych angen help i ddeall yr iaith a ddefnyddir yn y ddogfen 
neu yr hyn y mae’n ei olygu yn ymarferol, gofynnwch a oes 
modd trafod y ddogfen mewn cyfarfod neu sesiwn hyfforddi 
ar gyfer aelodau’r bwrdd (gall yr iaith gyfreithiol hynafol a 
ddefnyddir mewn rhai hen ddogfennau fod yn anodd ei deall) 
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Enw eich dogfen lywodraethu Mae’r derminoleg yn amrywio 
gan ddibynnu ar natur yr elusen ond mae’r ddogfen lywodraethu 
yn fwy tebygol o gael ei hadnabod fel:

• y ‘cyfansoddiad’ (mudiadau anghorfforaethol)

• ‘gweithred ymddiriedolaeth’ (ymddiriedolaethau elusennol)

•  ‘memorandwm ac erthyglau cwmni’ neu ‘erthyglau cwmni’ 
(cwmnïau cyfyngedig trwy warant)

• ‘rheolau’ (cymdeithasau diwydiannol a darbodus)

Cynnwys y ddogfen Mae dogfen lywodraethu nodweddiadol 
yn cynnwys y canlynol: 

•  nodau ac amcanion (cymal yr ‘amcanion’): hynny yw, yr hyn 
yr ydych yn anelu ato a phwy fydd yn elwa (y buddiolwr) 

•  yr ardal fydd yn elwa: mae hwn yn disgrifio’r ardal ddaearyddol 
leol, rhanbarthol, cenedlaethol neu ryngwladol a wasanaethir 
gennych (gall hwn gael ei gynnwys yng ‘nghymal yr amcanion’)

•  pwerau: yr hyn y caniateir i chi wneud er mwyn cyflawni eich 
nodau a’ch amcanion (gweler isod)

•  aelodaeth: pwy all fod yn aelod o’r mudiad, sut y mae ymuno, 
tanysgrifiadau, a sut i derfynu aelodaeth 

•��cyfarfodydd cyffredinol aelodau: rheolau ar gyfer cynnal a 
threfnu cyfarfodydd cyffredinol blynyddol a chyfarfodydd eraill 
gan gynnwys y cworwm (y nifer lleiaf sy’n rhaid eu cael yn 
bresennol i gynnal cyfarfod dilys) 

•  y bwrdd (neu ‘bwyllgor rheoli’): rheolau ar gyfer ethol 
neu benodi ymddiriedolwyr (‘aelodau bwrdd’ neu ‘aelodau 
pwyllgor’) a’r gweithdrefnau ar gyfer rhedeg y bwrdd, y 
cworwm ar gyfer cyfarfodydd y bwrdd, uchafswm ac isafswm 
yr aelodau, gwahanol ddosbarth o aelodau pwyllgor, penodi 
swyddogion 

• cyllid: rheolau ar gyfer rheoli arian ac eiddo

• newidiadau: sut i newid y rheolau hyn

•  indemniad: cymal dewisol y gellir ei gynnwys er mwyn caniatáu 
aelodau’r bwrdd i gael eu hyswirio, gan ddefnyddio asedau’r 
mudiad, rhag unrhyw rwymedigaethau all godi wrth iddynt 
gyflawni eu gwaith yn briodol

•  pwyllgorau: ‘yr awdurdod i sefydlu pwyllgorau ac unrhyw 
gyfyngiadau o ran y modd y gwneir hynny ’

•  rheolau sefydlog: sut i ddefnyddio ‘is reolau’ ar gyfer y mudiad 
nad ydynt yn golygu newid y ddogfen lywodraethu

• diddymu: sut i ddiddymu’r mudiad
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Ysgrifennu eich amcanion
Mae cymal yr amcanion yn nodi amcanion eich mudiad. 
Yn achos elusennau, dim ond gweithgareddau a ystyrir gan y 
Comisiwn Elusennau yn rhai elusennol y gellir cyfeirio atynt fel 
amcanion (gweler Adran 6.5) ac fe’ch cyfyngir i amcanion sy’n 
hawdd eu hadnabod fel rhai elusennol. Gellir mynegi amcanion 
mudiadau anelusennol ym mha fodd bynnag y dymunwch. Serch 
hynny, dylech ystyried yn ofalus yr hyn y byddwch yn ei ddweud.

Canllawiau cyffredinol Dyma rai materion y dylech eu 
hystyried:

•  Beth yw’r diben? Yr amcanion yw’r hyn yr ydych yn dymuno 
ei gyflawni, nid yr hyn yr ydych am ei wneud. Felly yn hytrach 
na defnyddio ymadrodd tebyg i hyn, ‘adeiladu canolfan 
amlbwrpas ar gyfer pobl Caer-tlodion, gallech sôn am wella 
mynediad i addysg a chyfleoedd ar gyfer adloniant a ffordd iach 
o fyw.

•  Amcanion eang neu rai cyfyng? Gall amcanion cyfyng 
megis ‘darparu gweithgareddau grŵp chwarae’ fod yn iawn. 
Ond beth os bydd eich mudiad yn tyfu’n gyflym ac yn dymuno 
darparu cyfleusterau i blant o oed ysgol, neu redeg meithrinfa 
dydd? Trwy ddewis amcanion ehangach o’r cychwyn, yn 
enwedig os ydych yn ymwneud â phlant, ni fyddwch yn creu 
anesmwythyd yn nes ymlaen drwy roi’r argraff eich bod wedi 
newid cyfeiriad. Gall cyfuno amcanion cyffredinol iawn gyda 

rhai mwy penodol fod yn ddefnyddiol i fudiadau anelusennol 
ee, ‘i wella ansawdd bywyd trigolion Caer-tlodion, yn enwedig 
pobl hŷn a phobl â symudedd cyfyngedig’.

•  Cynnwys popeth Wrth ddrafftio eu hamcanion, mae 
grwpiau’n aml yn cael eu temtio i restru yn fanwl pob 
gweithred y maent yn dymuno ei chyflawni gan gredu y bydd 
hyn yn creu argraff dda ar noddwyr neu gefnogwyr posib. Ond 
mae hyn yn eu gadael yn agored i feirniaid fydd yn tynnu sylw 
at yr holl amcanion nad ydynt wedi eu cyflawni oherwydd 
prinder adnoddau neu amser.

Ystyriaethau arbennig ar gyfer elusennau 

•  Profion llymach Mae Deddf Elusennau 2006 wedi newid 
y ffordd y dylid drafftio amcanion - mae’r profion a wneir 
wrth i chi wneud cais i gofrestru yn llymach. Oni fyddwch yn 
defnyddio ffurf safonol o eiriau (defnyddio ‘Amcanion Elusennol 
Enghreifftiol’ y Comisiwn Elusennol neu ddogfen lywodraethu 
mudiad a gymeradwyir ganddynt) bydd rhaid i chi fodloni’r 
Comisiwn bod eich amcanion:

 – yn cydymffurfio â phwrpas elusennol cydnabyddedig

 – yn elwa’r cyhoedd

 – yn ymarferol gyraeddadwy.

•  Gweithgareddau sydd y tu hwnt i’r amcanion Ystyrir bod 
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elusennau sy’n gweithredu y tu hwnt i’w hamcanion yn euog o 
dorymddiriedolaeth - ee, elusen a sefydlwyd ar gyfer trigolion 
tlawd Caer-tlodion yn dechrau dargyfeirio’u hadnoddau i 
drigolion cyfoethog dinas gyfagos Nant-yr-arian. Os yw elusen 
Caer-tlodion yn debygol o ehangu yn nes ymlaen i helpu’r 
nifer fach o drigolion tlawd yn Nant-yr-arian, byddai’n well 
nodi’r ardal ddaearyddol ehangach hon yn eich amcanion 
o’r cychwyn. Fel arall, mae’n bosib y byddai rhaid gofyn i’r 
Comisiwn Elusennau gymeradwyo’r newid hwn yn nes ymlaen.

•  Drysu rhwng yr amcanion a’r pwerau Gofalwch rhag drysu 
rhwng yr amcanion a’r pwerau. Yr amcanion yw prif bwrpas 
mudiad; ei bwerau sy’n ei alluogi i gyflawni’r pwrpas hwnnw, 
ac nid yw’r pwerau yn elusennol ee, gall cyflogi cynghorwyr a 
chyhoeddi taflenni fod yn hanfodol i elusen sy’n rhoi cefnogaeth 
mewn galar, ond nid amcanion mohonynt

•  Gosod amcanion heb y modd i’w cyflawni Ni fydd 
amcanion elusennol yn unig yn sicrhau bod elusen newydd 
yn cael ei derbyn gan y Comisiwn Elusennol; bydd yn rhaid 
i chi ddangos bod ganddi’r pwerau, y gallu cyfundrefnol a’r 
adnoddau angenrheidiol i wneud y gwaith.

•  Cyfyngiadau ar newid yr amcanion Mae Deddf Elusennau 
2006 yn tanlinellu pwysigrwydd cymal yr amcanion. Dan 
y ddeddf hon mae hi’n llawer haws addasu eich dogfen 
lywodraethu. Ond mae cymal yr amcanion yn dal i fod yn un o’r 
ychydig feysydd lle mae’n rhaid cael cymeradwyaeth benodol y 
Comisiwn Elusennol cyn gwneud unrhyw newidiadau. 

Pwerau
Mae’r ddogfen lywodraethu yn debygol o restru’r pwerau sydd ar 
gael i’r bwrdd i’w galluogi i gyflawni’r amcanion.

Rhestr enghreifftiol o bwerau 

Efallai bod y pwerau canlynol wedi eu cynnwys yn eich dogfen 
lywodraethu:

•  cydweithio â chyrff a phobl eraill er mwyn cyflawni eich 
amcanion 

•  hybu neu sefydlu gwasanaethau megis cartrefi, clinigau, 
hostelau ac ati

•  hybu neu ffurfio cyrff neu fudiadau eraill all gynorthwyo’r 
mudiad yn ariannol neu mewn rhyw fodd arall

•  gwella neu gynyddu gwybodaeth neu ddealltwriaeth y cyhoedd 
ynghylch y materion y mae’r mudiad yn ymwneud â hwy
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•  argraffu, cyhoeddi a dosbarthu llyfrau, pamffledi, papurau 
newyddion, ac ati, sy’n berthnasol i’r mudiad

•  caffael neu brydlesu adeiladau; a hefyd cyfarparu, gwerthu, 
prynu, rheoli, datblygu, prydlesu, dodrefnu, morgeisio eiddo,  
ac ati

•  caffael a derbyn arian drwy roddion, cyfraniadau, 
cymynroddion, ac ati

•  yn achos cwmni, gweithredu fel ymddiriedolwr ar gyfer cyrff 
eraill

• buddsoddi arian

• benthyca neu godi arian

• trosglwyddo eiddo neu asedau sy’n eiddo i’r mudiad

•  hybu newidiadau yn y gyfraith neu ddeddfau seneddol er 
mwyn cyflawni amcanion y mudiad

•  ymuno â neu fod yn rhan o gyrff eraill a chanddynt amcanion 
tebyg

•�darparu ar gyfer lles gweithwyr a chyn weithwyr cyflogedig

• y gallu i yswirio’r ymddiriedolwyr rhag atebolrwydd personol

•  i wneud unrhyw beth arall fydd yn cynorthwyo’r mudiad i 
gyflawni ei amcanion (mae hwn yn bŵer cynhwysfawr sy’n 
safonol ar gyfer cwmnïau cyfyngedig ac a welir mewn amryw o 
gyfansoddiadau eraill)

Gweithio o fewn eich pwerau
Fel ymddiriedolwr presennol, mae’n rhaid i chi sicrhau na fydd 
eich mudiad yn gweithredu y tu hwnt i’w bwerau. Dylai mudiad 
newydd ystyried yn ofalus pa bwerau y bydd eu hangen ar ôl 
iddo gael ei sefydlu; mae’n well cynnwys rhestr gynhwysfawr ar y 
cychwyn er mwyn osgoi problemau maes o law, er dylech fod yn 
ofalus i beidio â phennu pwerau sy’n hollol anaddas i’ch gwaith.

Memorandwm ac erthyglau cymdeithasu 
Y fformat newydd Cyflwynodd Deddf Cwmnïau 2006 
newid sylweddol i fformat dogfennau llywodraethu cwmnïau 
cyfyngedig.

•  Y memorandwm a’r erthyglau: Cyn 2007 disgrifiwyd amcanion 
a phwerau cwmni yn y ‘memorandwm sefydlu’ a disgrifiwyd y 
manylion gweinyddu a gweithredu yn yr ‘erthyglau cwmni’.

•  Dogfen sengl: Mae gan gwmnïau newydd yn awr un ddogfen 
sengl, yr erthyglau cymdeithasu, sy’n cynnwys y manylion a 
oedd yn arfer ymddangos ar wahân yn y memorandwm. Erbyn 
hyn rhestr yn unig o enwau’r bobl a ffurfiodd y cwmni yn y lle 
cyntaf yw’r memorandwm ei hun. 
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•  Newidiadau: Efallai y bydd cwmnïau a gofrestrwyd cyn y 
ddeddf yn dymuno mabwysiadu cyfres newydd o erthyglau 
sefydlu gan ddefnyddio model safonol sydd ar gael wrth 
y Comisiwn Elusennau - ac sy’n cynnwys fersiynau wedi’u 
diweddaru o’r rheoliadau a gyflwynwyd dan y ddeddfwriaeth. 
Gweler Adran 6 am ragor o fanylion.

Rhagor o wybodaeth
•  Comisiwn Elusennau, Dewis a Pharatoi Dogfen Lywodraethu, 

CC22;

• Comisiwn Elusennau, Amcanion enghreifftiol

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc22.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc22.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Start_up_a_charity/Guidance_on_registering/Example_objects/default.aspx
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7.3 Taliadau i ymddiriedolwyr 
elusen a buddiannau eraill

Efallai eich bod yn teimlo bod cymryd arian oddi 
wrth elusen yn annerbyniol, yn enwedig un sy’n brin 
o arian ac yn brwydro i gynnal ei gwasanaethau. 
Neu efallai eich bod yn ofni y gallai ad-dalu 
ymddiriedolwyr am dreuliau arwain at gymryd 
mantais ddireolaeth fyddai’n niweidiol i goffrau ac 
enw da’r elusen. Ond fe all annog ymddiriedolwyr 
i beidio â derbyn treuliau rwystro darpar aelodau 
da rhag ymuno â’ch grŵp, gyda’r canlyniad bod 
gennych fwrdd anghytbwys yn cynnwys dim ond y 
rhai all fforddio gweithio gyda chi.

Ar y pegwn arall, mae’r Comisiwn Elusennau yn awr 
yn ei gwneud hi’n haws i dalu rhai ymddiriedolwyr 
am ddarparu gwasanaethau i elusennau. Ond 
efallai mai blaen y gyllell ydyw hyn, ac mewn rhai 
achosion doeth fyddai gwrthsefyll y demtasiwn.

Y gyfraith
Cyfnod o newid Mae cyfraith elusen yn dweud na ddylai 
ymddiriedolwyr gael eu rhoi mewn sefyllfa all arwain at wrthdaro 
rhwng eu hymddiriedolaeth a’u buddiannau personol. 

•  Yn ymarferol mae hyn yn golygu na ddylent gael unrhyw 
fudd personol o ganlyniad i’w gwaith fel ymddiriedolwyr. 
Yn draddodiadol, mae’r fantra ‘dim budd personol’ wedi 
dylanwadu’n drwm ar y modd y mae’r Comisiwn Elusennau yn 
rheoli’r mwyafrif o elusennau.

•  Mae Deddf Elusennau 2006 yn ei gwneud hi rhywfaint yn 
haws i ymddiriedolwyr dderbyn tâl am ddarparu nwyddau 
a gwasanaethau i’w helusen lle y mae modd cyfiawnhau 
hynny. Ond mae’r rheiny yn dal i fod yn achosion gymharol 
anghyffredin (gweler isod). 

Mân dreuliau Ni ddisgwylir i ymddiriedolwyr weithio ar ei draul 
ei hun, a gall elusennau dalu mân dreuliau rhesymol am:

•�costau teithio a llety dros nos a ystyrir yn angenrheidiol

•�costau ffôn a phostio

•��mynychu seminarau neu ddigwyddiadau hyfforddi gyda 
chaniatâd yr elusen

•� rhai costau gofal teulu tra bod yr ymddiriedolwr yn gweithio ar 
ran yr elusen
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•�cost cynorthwyydd i hebrwng ymddiriedolwr ag anableddau

Ble bynnag y bo modd, dylid cael derbynneb ar gyfer pob taliad.

Defnyddwyr gwasanaeth Gall ymddiriedolwyr elusen 
sydd hefyd yn ddefnyddwyr gwasanaeth wneud defnydd o’r 
cyfleusterau, gwasanaethau a buddion eraill, ar yr amod na 
fyddant yn cael unrhyw freintiau arbennig, ee, gall ymddiriedolwr 
clwb cinio ar gyfer yr henoed fanteisio ar y prydau cymorthdaledig 
heblaw eu bod yn rhy ifanc ac felly yn anghymwys.

Cyfyngiadau ar fuddiannau Mae’n hawdd i ymddiriedolwyr 
ganfod eu hun mewn sefyllfa lle maent yn derbyn buddiannau 
nad oes ganddynt yr hawl i’w cael mewn gwirionedd. Felly os 
ydych yn amau y gallai ymddiriedolwyr fynd i’r fath sefyllfa, 
gwiriwch eich rheolau eich hun a’r hyn y mae’r Comisiwn 
Elusennau yn ei ystyried yn dderbyniol. Dyma rai canllawiau: 

•  bydd rhai buddiannau posibl yn cael eu gwahardd yn benodol 
yn y ddogfen lywodraethu

•  os ydych am roi budd arbennig i’r ymddiriedolwyr rhaid sicrhau 
bod hyn yn dderbyniol gan y Comisiwn Elusennau ac yn cael 
ei nodi yn y ddogfen lywodraethu, ee, llefydd di-dâl neu 
gymorthdaledig mewn meithrinfa ar gyfer plant ymddiriedolwyr 
pan fydd defnyddwyr eraill yn gorfod talu’r pris llawn

•  rhaid bod yn arbennig o ofalus os bydd ymddiriedolwyr yn 
cael gwneud defnydd preifat o offer yr elusen, neu’n rhentu 
neu brydlesu eiddo’r elusen am lai na phris y farchnad (rhaid 
cael cymeradwyaeth y Comisiwn), neu’n derbyn ‘honorariwm’ 
(hynny yw, taliad mewn cydnabyddiaeth) am eu gwaith 
gwirfoddol

• ni ddylai elusennau roi benthyciadau i’w hymddiriedolwyr

Gwrthdaro buddiannau Mae gwrthdaro buddiannau yn 
bwnc eang a chymhleth ac ymdrinnir ag ef yn Adran 3.6. Mae 
elusennau’n gallu dioddef ôl-effeithiau difrifol os canfyddir 
bod gwrthdaro rhwng buddiannau eu hymddiriedolwyr a 
buddiannau’r elusen. Noder y gair ‘canfod’: dylech gyflwyno 
mesurau i ddiogelu’r elusen rhag y posibilrwydd bod pobl 
o’r tu allan yn credu ar gam eich bod yn drwgweithredu. Gall 
buddiannau fod yn rhai anuniongyrchol. Er enghraifft, dylech 
sicrhau bod yr elusen wedi cael caniatâd i benodi ymddiriedolwr, 
os yw ei briod/phriod yn weithiwr cyflogedig gyda’r mudiad, 
ac ni ddylai’r ymddiriedolwr gymryd rhan mewn unrhyw 
drafodaeth ynghylch cyflog ac amodau gwaith ei b/pherthynas 
- oherwydd bod taliad iddynt hwy yn cael ei ystyried yn fudd i’r 
ymddiriedolwr. 
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Torymddiriedolaeth Mae torri’r rheol ‘dim budd’ yn gyfystyr 
â thorymddiriedolaeth, a gellir ei ystyried yn fater difrifol iawn 
a allai eich gadael chi yn bersonol atebol am adfer unrhyw 
golled a geir gan yr elusen o ganlyniad. Os byddwch yn 
gwneud elw wrth ddelio a’r elusen, a hynny’n cael ei ystyried yn 
dorymddiriedolaeth, gellir eich gorfodi i dalu’r elw i’r elusen.

Pryd y gall elusen dalu ei hymddiriedolwyr
Yr egwyddor wirfoddol Fel arfer, mae’n annerbyniol i 
ymddiriedolwyr elusen dderbyn tâl am weithio i’r elusen. Mae hyn 
yn cynnwys gwaharddiad cyffredinol sy’n atal ymddiriedolwyr 
rhag cael eu cyflogi gan is-gwmni. I sicrhau nad ydynt yn 
deillio budd personol o’r elusen rhaid iddynt barhau i fod yn 
wirfoddolwyr. Tra bod yr egwyddor wirfoddol yn parhau i fod 
yn bwysig iawn, mae Deddf Elusennau 2006 yn cydnabod y gall 
fod er lles gorau’r elusen ar adegau i dalu ymddiriedolwyr am eu 
gwaith. 

Yr hyn y gellir talu ymddiriedolwyr am ei wneud Gall bwrdd 
elusen benderfynu talu cyd-ymddiriedolwr am ddarparu nwyddau 
neu wasanaethau i’r elusen ar yr amod y gellir dangos bod hyn 
er budd yr elusen - efallai ar sail pris, ansawdd y nwyddau neu 
wasanaeth, neu anhawster o ran cael rhywun arall i wneud y 
gwaith. Yr enghreifftiau mwyaf amlwg yw ymddiriedolwyr a 
chanddynt arbenigedd penodol megis cyfreithwyr, cyfrifyddion, 
trydanwyr a phlymwyr.

Cyfrifoldebau ymddiriedolwyr cyflogedig I fanteisio ar y 
llacio yn y rheoliadau, rhaid i elusennau lynu’n llym at nifer o 
amodau. 

•  Rhaid i’r ymddiriedolwyr gael eu bodloni bod y trefniadau er 
lles yr elusen. 

•  Rhaid cael cytundeb ysgrifenedig yn ymwneud â’r gwasanaeth 
a ddarperir.

•  Rhaid i swm y taliad fod yn rhesymol i ateb y gwasanaethau a 
ddarperir gan yr unigolyn.

•  Rhaid i’r ymddiriedolwyr dan sylw absenoli eu hunain o unrhyw 
drafodaeth yn ymwneud a’u penodiad neu’u tâl.

•  Os oes mwy nag un ymddiriedolwr yn cael eu talu, rhaid i’r 
ymddiriedolwyr hynny fod yn y lleiafrif.

•  Rhaid sicrhau nad yw dogfen lywodraethu’r elusen yn cynnwys 
unrhyw beth fyddai’n gwahardd unigolyn perthnasol rhag 
derbyn taliad.

•  Rhaid i’r elusen weithredu yn unol â chanllawiau’r Comisiwn 
Elusennau.

•  Gellir disgwyl i ymddiriedolwyr sy’n derbyn taliad naill am 
wasanaethau proffesiynol neu fel aelod o staff ddangos 
dyletswydd gofal uwch wrth gyflawni eu dyletswyddau - hynny 
yw yr un gofal a ddefnyddir gan unigolyn proffesiynol wrth ei 
waith yn hytrach nag aelod cyffredin o’r cyhoedd.
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Ni chaniateir talu rhywun am fod yn ymddiriedolwr 
Mae caniatáu elusen i dalu ymddiriedolwr am wasanaethau 
proffesiynol yn hollol wahanol i dalu unigolyn am ei waith fel 
ymddiriedolwr, ac mae hynny’n dal i fod yn annerbyniol. 

Aelodau staff Mae gan nifer fach ond cynyddol o elusennau 
bwerau yn eu dogfennau llywodraethu (a gymeradwyir gan y 
Comisiwn Elusennau) sy’n eu caniatáu i benodi aelod o staff i’r 
bwrdd ymddiriedolwyr. Mae’r Comisiwn Elusennau yn caniatáu 
hyn os yw elusen wedi gallu dangos ei bod yn angenrheidiol 
i rywun fod yn ymddiriedolwr yn ogystal ag yn weithiwr 
cyflogedig, am ei bod wedi methu â dod o hyd i unrhyw un arall 
sy’n meddu ar sgiliau a phrofiad arbenigol yr unigolyn. Mae’r 
Comisiwn Elusennau yn gosod amod na ddylid byth cael mwyafrif 
o ymddiriedolwyr felly ar y bwrdd.

Polisïau hawlio treuliau
Anfanteision peidio â hawlio Mae nifer o ymddiriedolwyr yn 
penderfynu peidio â hawlio treuliau, gan ystyried bod hyn yn 
fodd o gefnogi’r elusen. Fodd bynnag mae rhai elusennau yn 
mynnu bod pob ymddiriedolwr yn hawlio’u treuliau, gan adael 
i’r rheiny nad ydynt yn dymuno gwneud i’w rhoi yn ôl i’r elusen 
ar ffurf rhodd breifat. Mae hyn yn golygu nad oes pwysau ar 
ymddiriedolwyr, sydd angen y treuliau sy’n ddyledus iddynt, i 
beidio â’u hawlio oherwydd nad yw eu cyd-ymddiriedolwyr yn eu 
hawlio.

Rhoi treuliau yn ôl fel rhodd Os bydd ymddiriedolwyr yn 
hawlio’u treuliau ac yna’n eu rhoddi yn ôl, ni fydd hyn at ei gilydd 
yn newid eu sefyllfa ariannol, ond fe all yr elusen elwa drwy 
hawlio’r dreth drwy’r cynllun Cymorth Rhodd.

Ffurflenni hawlio treuliau Os telir treuliau, mae’n arfer da i 
gynnwys ffurflen hawlio treuliau gyda phapurau cyfarfod, gan roi 
cyfarwyddyd ynghylch y symiau y gellir eu hawlio. Dylid annog 
defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ble bynnag y bo modd.
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Rhestr wirio
  A yw eich elusen yn cydymffurfio â’r rheol ‘dim budd’ i 

ymddiriedolwyr?

  A yw eich dogfen lywodraethu yn rhoi’r pŵer 
angenrheidiol i chi wneud taliadau i ymddiriedolwyr? 

  A ydych chi’n monitro ac yn rheoli’r buddion a 
dderbynnir gan ymddiriedolwyr oddi wrth eich mudiad 
a thrwy ddefnyddio ei wasanaethau? A fedrwch eu 
cyfiawnhau?

  A oes angen adolygu eich polisi ar gyfer ad-dalu 
treuliau’r ymddiriedolwyr?

  A oes gennych bolisi clir ar gyfer ymdrin â gwrthdaro 
buddiannau? 

Rhagor o wybodaeth
•  Comisiwn Elusennau, Treuliau a thaliadau ymddiriedolwyr, CC11;

• Comisiwn Elusennau, Taliadau Ex-Gratia gan Elusennau, CC7;

•  Cynnwys Defnyddwyr: Buddiolwyr sy’n dod yn ymddiriedolwyr, 
CC24

•  Comisiwn Elusennau, Taliadau i Ymddiriedolwyr: pŵer newydd i 
dalu am wasanaethau a ddarperir gan ymddiriedolwr, CSD-1381A;

•  Comisiwn Elusennau, Nodyn canllaw ar gyflogi ymddiriedolwr 
dan gytundeb, CSD-1381B;

•  Comisiwn Elusennau, Canllaw ynghylch gwrthdaro buddiannau i 
ymddiriedolwyr elusennau;

•  Comisiwn Elusennau, Yr Ymddiriedolwr Hanfodol: yr hyn y mae 
angen i chi wybod, CC3;

•  Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus, Saith Egwyddor 
Bywyd Cyhoeddus (Saesneg yn unig)

 

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc11.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc7.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc24.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc24.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/csd1381a.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/csd1381a.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/csd1381b.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/csd1381b.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Charity_requirements_guidance/Charity_governance/Good_governance/conflicts.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/Charity_requirements_guidance/Charity_governance/Good_governance/conflicts.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Charity_requirements_guidance/Charity_essentials/The_essential_trustee.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Charity_requirements_guidance/Charity_essentials/The_essential_trustee.aspx
http://www.public-standards.gov.uk/About/The_7_Principles.html
http://www.public-standards.gov.uk/About/The_7_Principles.html
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7.4 Elusennau a gweithgareddau 
gwleidyddol

Mae llawer o bobl yn credu na chaiff elusennau 
gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau 
gwleidyddol, ond nid felly. Yn wir, efallai y bydd 
gweithgaredd gwleidyddol yn hanfodol er mwyn 
cyflawni amcanion eich elusen. Ond gall fod yn 
anodd gwahaniaethu rhwng yr hyn sy’n dderbyniol 
a’r hyn a allai eich rhoi mewn trafferthion. Beth 
am godi baner ar orymdaith? Neu gynnal ymgyrch 
yn y wasg i ddweud wrth y cyhoedd pam y dylai’r 
llywodraeth newid y gyfraith? Neu gyfarfod â 
gwleidyddion cyn etholiad i sicrhau eu bod yn 
cynnwys eich amcanion yn eu maniffesto? Beth am 
ymuno â hwy ar lwyfan gwleidyddol i gefnogi’r 
blaid a fydd yn cyflawni’r newidiadau yr ydych 
am eu gweld neu feirniadu’r blaid y gwyddoch na 
fydd byth yn cytuno â chi? Mae’n hawdd gadael i 
ansicrwydd eich llethu a gwneud dim - ac yn hawdd 
gadael i’ch brwdfrydedd fynd yn drech na chi.

Canllawiau’r Comisiwn Elusennau
Mae’r Comisiwn Elusennau’n derbyn:

•  gall elusennau gyflwyno eu barn i’r llywodraeth, ceisio hysbysu 
ac addysgu’r cyhoedd a dod o hyd i atebion i’r problemau y 
maent yn ceisio eu datrys, ar yr amod bod yr ymgyrch a’r gwaith 
addysg hwn yn seiliedig ar achos cryf a rhesymegol ac yn cael 
ei fynegi mewn ffordd sy’n galluogi pobl i benderfynu drostynt 
hwy eu hunain, gan osgoi data y maent yn gwybod, neu y 
dylent wybod, eu bod yn anghywir

•  ni ddylai elusennau gymryd rhan mewn gwrthdystiadau gan 
bleidiau gwleidyddol

•  er y gallant gynhyrchu a chyhoeddi astudiaethau neu arolygon 
wedi’u cyfansoddi’n gywir, ni ddylai elusennau ystumio 
ymchwil i gefnogi safbwynt neu farn ragdybiedig

•  caniateir i elusennau ymateb i wahoddiadau i wneud sylwadau 
ar ddeddfwriaeth arfaethedig, i roi deunydd i aelodau o gyrff 
deddfwriaethol neu gyrff sy’n llunio polisïau i’w defnyddio 
mewn dadl a fyddai’n hybu diben yr elusen, ac i eirioli dros 
newid yn y gyfraith neu i gorff cyhoeddus drwy gyflwyno 
memorandwm rhesymegol yn amlinellu ei hachos

•  gallu elusen ymuno â chynghrair ymgyrch hyd yn oed os bydd 
y gynghrair yn cynnwys mudiadau nad ydynt yn elusennau, os 
bodlonir amodau penodol
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•  wrth benderfynu p’un a ddylid gwario arian yr elusen ar y 
math hwn o weithgaredd gwleidyddol, rhaid i ymddiriedolwyr 
fodloni eu hunain bod cyfle rhesymol y bydd y gweithgaredd 
yn llwyddo i hyrwyddo diben yr elusen ac felly helpu’r rhai y 
crëwyd yr elusen er eu budd

Y gyfraith
Y prif reswm dros ansicrwydd ynghylch gweithgaredd 
gwleidyddol yw bod yr hyn sy’n dderbyniol a’r hyn sy’n 
annerbyniol yn cael ei bennu drwy ddehongli cyfraith achos 
yn hytrach na statws cyfreithiol. Mae canllawiau’r Comisiwn 
Elusennol yn seiliedig ar y dehongliad hwn. Dyma ychydig o 
egwyddorion sylfaenol:

•  mae ymddiriedolwyr yn gyfrifol am sicrhau bod eu helusen 
yn cydymffurfio â chyfraith elusennau sy’n ymwneud â 
gweithgaredd gwleidyddol gan elusennau

•  mae gan elusennau ddyletswydd yn ogystal â hawl i ymgyrchu 
i newid polisi cyhoeddus ar unrhyw fater sy’n berthnasol i’w 
gwaith lle mae ganddynt brofiad uniongyrchol i’w gynnig; 
oherwydd natur eu gwybodaeth a’u pryder cyhoeddus, mae 
rhai elusennau mewn sefyllfa dda i chwarae rhan mewn dadl 
gyhoeddus bwysig ar faterion cyfoes

•  mae’r gyfraith yn gwahaniaethu rhwng dibenion gwleidyddol 
a gweithgareddau gwleidyddol - nid oes modd cofrestru 
mudiad sydd wedi’i greu i gyflawni diben gwleidyddol fel 
elusen (ond gall mudiad a grëwyd at ddiben elusennol gymryd 
rhan mewn gweithgareddau sydd wedi eu hanelu at sicrhau, 
neu wrthwynebu, newidiadau yn y gyfraith neu ym mholisi’r 
llywodraeth, ar yr amod eu bod yn ystyried y cyfyngiadau y mae’r 
gyfraith yn eu gosod ar weithgaredd gwleidyddol gan elusennau)

•  mae’r llysoedd wedi diffinio dau fath gwahanol o 
weithgareddau gwleidyddol:

 –  gweithgareddau’n gysylltiedig â phleidiau gwleidyddol: ni 
ddylai elusennau gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn, a 
rhaid iddynt geisio â pheidio darbwyllo aelodau i bleidleisio 
dros neu yn erbyn ymgeisydd neu blaid wleidyddol

 –  gweithgareddau wedi’u cynllunio i newid neu i gadw polisi 
neu gyfreithiau penodol gartref neu dramor: caniateir y rhain 
ar gyfer elusennau mewn rhai amgylchiadau (gweler isod)

• caniateir i elusennau ymgymryd â gweithgareddau gwleidyddol: 

 –  os ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig â gwaith yr elusen i 
hyrwyddo ei hamcanion

 –  os ydynt yn cefnogi gwaith yr elusen ond yn weithgaredd 
ategol

 – os cânt eu gwneud mewn ffordd sy’n briodol ar gyfer elusen
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Gweithgareddau gwleidyddol derbyniol
Nodau gweithgareddau gwleidyddol gan elusennau Mae 
elusennau wedi chwarae rhan allweddol yn y broses o newid 
cymdeithas ers y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg drwy gyfrannu 
at newidiadau mewn deddfwriaeth a pholisïau’r llywodraeth. 
Mae eu gwaith yn rhoi dealltwriaeth iddynt o natur y problemau 
y maent yn ceisio mynd i’r afael â hwy, eu maint, eu hachosion 
a’r atebion iddynt. Felly maent yn amlwg mewn sefyllfa dda i 
hyrwyddo a rhoi cyngor ar y camau y mae angen eu cymryd. 
Gwnânt hyn drwy ymgyrchu. Mewn llawer o achosion ni allant 
osgoi bod yn wleidyddol. Dengys ymdrechion gwleidyddol 
y Gymdeithas Gwrth Gaethwasiaeth 200 mlynedd yn ôl 
swyddogaeth hollbwysig ymgyrchu gan elusennau.

Beth a ganiateir? Gall elusennau, o fewn cyfyngiadau, 
ddefnyddio dulliau gwleidyddol i gyflawni eu hamcanion 
elusennol, er enghraifft:

•  gall elusen wneud gwaith polisi a gweithgaredd gwleidyddol 
pan fydd yn wynebu problem sy’n effeithio ar y bobl neu’r 
achos y mae’n bodoli i’w hyrwyddo, ar yr amod bod hyn yn 
debygol o fod yn ffordd effeithiol o ymdrin â’r mater

•  gall elusen gymryd rhan mewn gweithgareddau ymgyrchu 
gwleidyddol yn seiliedig ar ei brofiad uniongyrchol neu 
ymchwil, ar yr amod bod ganddo ddisgwyliad rhesymol y bydd 
hyn yn hyrwyddo ei hamcanion

Mathau o weithgareddau gwleidyddol y gall elusennau gymryd 
rhan ynddynt:

•  ymateb i geisiadau am farn elusennau ar faterion polisi gan 
wleidyddion a gweision sifil mewn llywodraeth ganolog 
a llywodraeth leol, ac mewn llywodraethau tramor ac 
asiantaethau rhyngwladol

•  codi materion gyda mudiadau llywodraeth ganolog a 
llywodraeth leol

•  ymateb i Bapurau Gwyrdd a Gwyn, a gwneud cyflwyniadau 
ynghylch Biliau

•  darparu papurau briffio i ASau a’r Arglwyddi a lobïo yn y 
Cynulliad ac Ym Mrwsel a Strasbourg

• gwneud gwaith ymchwil a chyhoeddi’r canlyniadau

•  gwneud gwaith addysg gyhoeddus ac ymgyrchu i hysbysu 
buddiolwyr, cefnogwyr a’r cyhoedd am faterion fel polisïau 
presennol y llywodraeth neu bolisïau arfaethedig, sy’n effeithio 
ar y bobl neu’r achos y cafodd yr elusen ei sefydlu i’w hyrwyddo

•  annog cefnogwyr i godi’r materion mewn trafodaeth hyddysg a 
thrwy ddadleuon rhesymegol
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Gweithgareddau gwleidyddol annerbyniol
Rhaid i elusennau:

•  beidio â chodi materion nad ydynt yn ymwneud yn 
uniongyrchol ag amcanion eu helusen - ni allai cylch chwarae i 
blant, er enghraifft, ymgyrchu dros les anifeiliaid, waeth pa mor 
agos at eu calon yw anifeiliaid bach blewog

•  ceisio osgoi propaganda a defnyddio data y gwyddant, neu y 
dylent wybod, eu bod yn anghywir

• peidio â chyflwyno achos oni bai ei fod yn seiliedig ar ymchwil

• osgoi cymryd rhan mewn gwleidyddiaeth plaid

Osgoi gwleidyddiaeth plaid Ni ddylai elusennau gael eu llywio 
gan ideoleg wleidyddol benodol, ond mae’n anochel y bydd eu 
polisïau weithiau’n cyd-daro â rhai plaid wleidyddol benodol, 
neu y bydd plaid wleidyddol yn penderfynu mabwysiadu polisi 
a gafodd ei hybu gyntaf gan elusen. Nid yw hyn yn atal yr elusen 
rhag parhau i hyrwyddo ei pholisi ar y mater ond rhaid i’r elusen 
ei gwneud yn glir bod ei barn yn annibynnol ar y blaid wleidyddol 
ac nad yw’n ymgyrchu ar y mater er mwyn cefnogi un blaid 
wleidyddol benodol.

Darpariaethau arbennig adeg etholiad

•  Cyfraith etholiadol Mae cyfyngiadau’r gyfraith etholiadol 
yn berthnasol i elusennau, ond gall elusen ymateb i sylwadau 
pleidiau gwleidyddol yn ystod etholiad ar faterion sy’n 
uniongyrchol berthnasol iddi. Ni ddylai elusennau ddarbwyllo’r 
cyhoedd i bleidleisio dros neu yn erbyn plaid benodol.

•  Maniffestos elusennau mae llawer o elusennau’n cynhyrchu 
‘maniffestos’ adeg etholiad i hysbysu’r cyhoedd ble maent yn 
sefyll ar faterion penodol. Ond dylent wrthod ceisiadau gan 
wleidyddol sy’n ceisio defnyddio ymgyrch yr elusen fel rhyw 
fath o gymeradwyaeth ar gyfer plaid wleidyddol.

•  Refferenda Mae canllawiau tebyg yn berthnasol i refferenda. 
Gall elusen amlinellu manteision ac anfanteision plediais 
‘ie’ neu ‘na’ i fuddiolwyr yr elusen. Ond dylai fod cysylltiad 
pendant rhwng amcanion yr elusen a’r cwestiwn a ofynnir yn 
y refferendwm os ydynt yn bwriadu ymgyrchu er mwyn i bobl 
bleidleisio mewn ffordd benodol. Dylent yn sicr osgoi gwneud 
hynny mewn refferenda sy’n ymylol i amcanion yr elusen neu a 
chanddynt ddimensiwn cryf o ran plaid wleidyddol ac a allai fod 
yn niweidiol.



386

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

Sefydlu cyrff ymgyrchu cyfochrog 
Mae rhai elusennau sy’n awyddus i ddianc yn gyfan gwbl o’r 
cyfyngiadau ar ymgyrchu gwleidyddol yn sefydlu cymdeithasau 
neu gwmnïau gwirfoddol nad ydynt yn elusennau sy’n rhedeg 
ochr yn ochr â’r elusen ond sy’n gorff cwbl ar wahân.

Manteision 

•  ni fydd y cyfyngiadau a osodir ar elusennau yn berthnasol iddo, 
yn cynnwys codi arian at ddibenion gwleidyddol

• caiff bob rhyddid ymgyrch

Anfanteision 
Ni ellir defnyddio arian elusen i sefydlu nac i ariannu corff o’r fath:

•  rhaid i’r trefniadau gweinyddol a chyfrifyddu fod yn drefniadau 
cwbl ar wahân i drefniadau’r elusen

• mae’n golygu costau gweinyddol ychwanegol

• bydd yn colli manteision cynlluniau cyfrannu treth-effeithlon

•  ni fydd yr adeilad yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnes 
yn awtomatig

•  mae’n ddoeth cael cyngor cyfreithiol cyn cymryd y cam hwn, er 
mwyn sicrhau bod hyn yn angenrheidiol a bod y gwahaniaeth 
rhwng y ddau gorff yn ddigonol

Canllawiau a gorfodi
Swyddogaeth yr ymddiriedolwr Yn dibynnu i ba raddau y 
mae eich elusen yn ymwneud ag ymgyrchu a gweithgareddau 
gwleidyddol, dylai’r ymddiriedolwyr:

•  wneud penderfyniadau pwysig am waith addysgol, polisi ac 
ymgyrch eich elusen (a pheidio â gadael hyn i’r staff)

•  rhoi canllawiau i staff, gwirfoddolwyr neu gefnogwyr yn 
amlinellu eich polisi ar weithgareddau gwleidyddol a sut y 
cymeradwyir ymgyrchoedd

•  gwneud trefniadau i adolygu datganiadau polisi, adroddiadau 
cyhoeddedig a gweithgareddau gwleidyddol o bryd i’w gilydd i 
sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chyfraith elusennau

•  gwirio p’un a yw eich gweithgareddau gwleidyddol wedi’u 
cwmpasu gan amcanion eich elusen a’ch pwerau, a’u bod yn 
debygol o fod yn effeithiol o ran cyflawni eich amcanion

•  adolygu’r adnoddau sy’n cael eu neilltuo i weithgareddau 
gwleidyddol ac ystyried a oes modd cyfiawnhau hyn

•  adolygu aelodaeth o gynghreiriau ymgyrchu a chyrff eraill 
i sicrhau y gellid yn rhesymol ddisgwyl iddynt hyrwyddo 
amcanion yr elusen
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Swyddogaeth y Comisiwn Elusennau 

Mae’r Comisiwn Elusennau:

•  yn rhoi arweiniad yn seiliedig ar ei ddehongliad o egwyddorion 
cyfreithiol ac mae’n disgwyl i ymddiriedolwyr gydymffurfio â’r 
canllawiau

• yn monitro gweithgareddau elusennau

• yn gallu trefnu ymchwiliadau i weithgareddau gwleidyddol

Lle yr ymddengys fod elusen yn gweithredu y tu allan i’r 
canllawiau, bydd y Comisiwn yn gofyn am esboniad. Os na 
fydd yn fodlon gall ddefnyddio un o blith ystod o opsiynau yn 
dibynnu ar faint a natur y gweithgaredd gwleidyddol, agwedd yr 
ymddiriedolwyr ac unrhyw hanes o weithgareddau amhriodol yn 
y gorffennol. Mae’r opsiynau’n cynnwys:

• rhoi cyngor i ymddiriedolwyr

• gofyn am ad-dalu arian sydd wedi’i gamwario

• cyfyngu ar weithgaredd gwleidyddol yn y dyfodol

Rhestr wirio
  A oes gennych chi a’ch cyd-ymddiriedolwyr gopïau o 

ganllawiau diweddaraf y Comisiwn Elusennau?

		 A oes angen i’ch bwrdd adolygu gweithgareddau 
gwleidyddol eich elusen i sicrhau eu bod o fewn y 
gyfraith?

		A oes angen i’ch bwrdd ystyried p’un a allai ddiwallu 
anghenion ei fuddiolwyr yn fwy effeithiol drwy 
ymgymryd â gweithgareddau gwleidyddol sy’n 
gydnaws â statws elusennol yr elusen, neu drwy 
sefydlu cwmni neu gymdeithas nad yw’n elusen i 
wneud gwaith polisi a lobïo?

Rhagor o wybodaeth
Y Comisiwn Elusennau, Dweud eich Dweud – Ymgyrchu a 
Gweithgareddau Gwleidyddol gan Elusennau, CC9;

•  Y Comisiwn Elusennau, Elusennau, Etholiadau a Refferenda, 
Diweddariad i’r canllaw – Ionawr 2011

•  Y Comisiwn Elusennau, Charities and Political Donations, 
Guidance Update – Ebrill 2009

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc9.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc9.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/electw.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/electw.pdf
http://www.charity-commission.gov.uk/Library/guidance/gucharpol.pdf
http://www.charity-commission.gov.uk/Library/guidance/gucharpol.pdf


388

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Rhagair 1: Strategaethau, 
cynllunio a 
monitro

2: Rheoli gwaith 
y mudiad

3: Gwell ffyrdd 
o weithio

4: Rheoli arian 5: Swyddogaeth 
yr ymddiriedolwr

6: Pa fath o 
fudiad?

7: Gwybod beth 
sy’n ofynnol dan 
y gyfraith

Mynegai

7.5 Cwmnïau a cham-fasnachu 
neu fasnachu twyllodrus

Mae’n anghyffredin i gyfarwyddwyr cwmnïau 
cyfyngedig drwy warant beidio â chael unrhyw 
syniad o anawsterau ariannol arfaethedig. Ond 
efallai na fyddent yn sicr pa mor wael yw’r sefyllfa, 
ac efallai ei bod yn well ganddynt ddibynnu ar eu 
prif swyddog gweithredol neu eu swyddog cyllid i 
roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt. Yn anffodus, 
mewn rhai achosion dyma’r union adeg pan fydd 
swyddogion anghymwys, neu waeth, swyddogion 
â rhywbeth i’w guddio, leiaf tebygol o ddarparu’r 
wybodaeth y bydd ei hangen ar ymddiriedolwyr, a 
dyma’r adeg y maent fwyaf tebygol o gymryd risgiau 
peryglus. Ond os bydd y cwmni’n mynd i’r wal, 
efallai mai’r ymddiriedolwyr fydd yn gorfod talu am 
y camgymeriadau hyn. Mae’r achos dros sicrhau bod 
ymddiriedolwyr yn wyliadwrus yn amlwg.

Ansolfedd a chamfasnachu 
Y gyfraith Mae camfasnachu’n digwydd os bydd cwmni yn 
parhau i weithredu pan oedd y cwmni neu gyfarwyddwyr y 
cwmni yn gwybod, neu pan ddylent fod wedi gwybod, nad oedd 
siawns resymol o atal y cwmni rhag datodiad ansolfedd. Mae 
datodiad ansolfedd yn golygu dirwyn cwmni i ben pan na fydd 
ganddo ddigon o asedau i dalu ei ddyledion i’w gredydwyr (sef 
sefyllfa sy’n cyfateb ag unigolyn yn mynd yn fethdalwr). Dan 
Ddeddf Ansolfedd 1986, gall cyfarwyddwyr y cwmni ddangos eu 
bod wedi cymryd pob cam rhesymol i leihau’r colledion posibl i’r 
credydwyr.

Cyfarwyddwyr cysgodol Yr ymddiriedolwyr yw cyfarwyddwyr 
cwmni a, phan fydd camfasnachu’n digwydd, gellir ymestyn y 
term cyfarwyddwr i gynnwys ‘cyfarwyddwyr cysgodol’ hy, pobl 
eraill a allai roi cyfarwyddyd a chyfarwyddiadau i gyfarwyddwyr y 
cwmni weithredu arnynt. Mae hyn yn cwmpasu’r rhai sy’n rheoli’r 
cwmni ond nad ydynt ar y bwrdd yn ffurfiol. Mewn rhai achosion 
gallai staff fel y prif swyddog gweithredol neu’r cyfarwyddwr 
cyllid neu ymgynghorydd rannu’r cyfrifoldeb.
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Cosbau 

Pan fydd cwmni elusennol yn mynd yn fethdalwr:

•  gellir gwahardd ymddiriedolwyr (am gyfnod o rhwng dwy a 15 
mlynedd) rhag bod yn gyfarwyddwr cwmni

•  gall llys ddal ymddiriedolwyr a geir yn euog o gamfasnachu yn 
bersonol atebol i ad-dalu arian i gredydwyr (ond mae’r risg y 
bydd hyn yn digwydd mewn cwmni elusennol yn fach iawn)

Beth y dylech ei wneud? Pan fydd cwmni’n mynd i drafferthion 
ariannol gall fod yn demtasiwn fawr parhau â gweithgareddau’r 
mudiad yn y gobaith y bydd y sefyllfa’n gwella. Ond cyfrifoldeb 
cyntaf yr ymddiriedolwyr yw ystyried credydwyr y cwmni a 
chymryd camau i leihau eu colledion, yn arbennig os oes perygl o 
ddatodiad ansolfedd. Y ffordd orau i ymddiriedolwyr osgoi syrthio 
i’r fagl o gamfasnachu yw:

• monitro’r cyllid yn fanwl bob mis

•  paratoi rhagolygon ariannol cyfoes ar yr arwydd cyntaf o 
anhawster

• gofyn am gyngor ariannol proffesiynol

• oedi cyn gwneud ymrwymiadau ariannol newydd

•  atal pob gweithgaredd cyn gynted ag y bydd yn ymddangos 
mai mynd yn fethdalwr yw’r canlyniad tebygol

Masnachu twyllodrus
Bydd masnachu twyllodrus yn digwydd mewn cwmni os oes 
unrhyw fusnes wedi cael ei wneud gyda’r bwriad o dwyllo 
credydwyr y cwmni neu at unrhyw ddibenion twyllodrus tra bydd 
y cwmni’n cael ei ddirwyn i ben. Byddai ymddiriedolwyr yn euog 
o fasnachu twyllodrus os, er enghraifft, byddent wedi cronni 
dyled nad oedd ganddynt fawr o obaith o’i had-dalu.

Mae masnachu twyllodrus yn drosedd droseddol ac yn drosedd 
sifil ac mae’n berthnasol lle ceir achos o anonestrwydd yn 
gysylltiedig â rhedeg y mudiad. Ar wahân i unrhyw gosbau 
gan lys, gall fod yn ofynnol i ymddiriedolwyr wneud iawn am 
golledion y credydwyr.
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Rhestr wirio
  A yw eich bwrdd yn amddiffyn ei hun rhag 

camfasnachu drwy sicrhau ei fod yn cael gwybodaeth 
ariannol reolaidd, ddigonol a chyfoes?

  Os yw eich mudiad mewn trafferthion ariannol a oes 
angen i chi gysylltu ag ymarferydd ansolfedd i gael 
cyngor ar eich gallu i fasnachu drwy’r anawsterau neu 
ar weithdrefnau ansolfedd amgen y gellid eu dilyn?

Rhagor o wybodaeth
•  Y Comisiwn Elusennau, Rheoli trafferthion ariannol ac ansolfedd 

mewn elusennau̧ CC12

•  Y Comisiwn Elusennau, Adrodd am ddigwyddiadau difrifol – 
canllaw i ymddiriedolwyr.

http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/cc12wtext.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/cc12wtext.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Our_regulatory_activity/Reporting_issues/rsinotes.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/Our_regulatory_activity/Reporting_issues/rsinotes.aspx
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7.6 Atebolrwydd Ymddiriedolwyr

Gall ymddiriedolwyr yn hawdd deimlo fel eu 
bod yn cael eu llethu gan wybodaeth frawychus 
sy’n gwrth-ddweud ei hun am eu cyfrifoldebau a 
chanlyniadau gwneud camgymeriadau. Nid yw’n 
anghyffredin i fyrddau deimlo eu bod wedi’u 
parlysu, a heb eu hargyhoeddi eu bod mewn perygl 
gwirioneddol (ond eu bod yn pryderu am hynny 
beth bynnag) ac yn ansicr a ddylent newid eu 
cymdeithas elusennol i ddod yn gwmni elusennol 
(ac felly beidio â gwneud dim am y sefyllfa). Mae’n 
ddigon i atal rhai mudiadau rhag cofrestru fel 
elusennau yn y lle cyntaf - er y gallent wynebu’r risg 
fwyaf os nad oes neb yn pennu’r rheolau ynghylch 
sut y dylent reoli eu materion. A ddylech roi terfyn 
ar yr amheuon a thalu cyfran sylweddol o’ch arian 
prin i gyfreithiwr neu ymgynghorydd eich troi’n 
gwmni cyfyngedig drwy warant? Ni all yr adran 
hon ateb y cwestiynau hyn ar ran eich mudiad, ond 
efallai y gall roi’r broblem yn ei chyd-destun.

Y risgiau
Yr agwedd gadarnhaol Prin yw’r ymddiriedolwyr gonest sydd 
wedi dioddef colledion ariannol o ganlyniad i’w swyddogaeth fel 
ymddiriedolwyr. Mae nifer o ffactorau o’ch plaid:

•  cyngor y Comisiwn Elusennau yw os bydd ymddiriedolwyr 
elusennau yn gweithredu’n ddoeth, yn gyfreithlon ac yn unol 
â’r ddogfen lywodraethu yna gellir talu unrhyw atebolrwydd 
gydag adnoddau’r elusen

•  mae gan y Comisiwn Elusennau a’r llysoedd y p?er i ryddhau 
ymddiriedolwyr elusennau o atebolrwydd os byddant wedi 
gweithredu’n onest ac yn rhesymol

•  fel ymddiriedolwr, nid ydych yn bersonol atebol am 
gamweithredoedd staff neu asiantau, ar yr amod eich bod wedi 
cymryd gofal priodol wrth eu penodi a’u goruchwylio

Mae’n dibynnu beth mae’ch mudiad yn ei wneud Fel 
ymddiriedolwr, mae’r risg o atebolrwydd personol yn dibynnu’n 
rhannol ar waith eich mudiad. Yn gyffredinol bydd mudiadau sy’n 
darparu gwasanaethau yn wynebu mwy o risg nag elusennau 
sy’n gysylltiedig â rhoi grantiau oherwydd bydd gennych 
gyfrifoldebau cyfreithiol ehangach a mwy o bosibilrwydd o 
wynebu problemau ariannol.
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Cymdeithasau anghorfforedig

Fodd bynnag, mae achosion prin iawn lle nad oedd gan 
gymdeithasau anghorfforedig ddigon o asedau i dalu eu 
credydwyr ac mae ymddiriedolwyr wedi gorfod talu dyledion y 
mudiad.

•  Atebolrwydd pawb Gellir dal ymddiriedolwyr pob 
ymddiriedolaeth a chymdeithas anghorfforedig (elusennol neu 
fel arall) yn bersonol atebol am:

 –  ddyledion contract neu gamweddau sifil fel esgeulustod neu 
enllib (y term cyfreithiol am y maes hwn yw ‘camwedd’) 

 –  methiant i gydymffurfio â gofynion statudol perthnasol ym 
meysydd fel iechyd a diogelwch, disgrifiadau masnach a 
gwasanaethau ariannol

 – methiant i ddidynnu taliadau TWE cyflogeion

•  Ymddiriedolwyr elusennau Mae gan ymddiriedolwyr 
elusennau yn benodol atebolrwydd ychwanegol am 
dorymddiriedolaeth dan gyfraith elusen; er enghraifft:

 –  gwario arian elusen ar weithgaredd sydd y tu allan i amcanion 
cyfreithiol yr elusen

 – gweithgaredd gwleidyddol gwaharddedig gan elusennau

 –   benthyciadau gan elusennau i gwmnïau masnachu 
cysylltiedig ar gyfradd is na’r gyfradd fasnachol lawn

 – colled gan elusennau yn deillio o hapfuddsoddiad;

 –  gweithredu fel ymddiriedolwyr elusen pan fyddwch wedi’ch 
gwahardd

Cwmnïau atebolrwydd cyfyngedig

•  Diogelwch rhag atebolrwydd yn gyffredinol Nid yw 
ymddiriedolwyr cwmnïau cyfyngedig drwy warant yn atebol y 
tu hwnt i’r swm y maent wedi’i warantu os ydynt yn aelod o’r 
cwmni, fel arfer rhwng £1 a £5:

 –  am ddyledion y cwmni neu 

 –  am esgeulustod neu enllib

•  Lle y daw’r diogelwch i ben Ond nid yw manteision dod 
yn gwmni a chyfyngu atebolrwydd ymddiriedolwyr mor 
gynhwysfawr i ag y credir. Gall ymddiriedolwyr fod yn atebol am:

 –  dorri eu dyletswyddau fel cyfarwyddwyr cwmni ee 
camfasnachu dan Ddeddf Ansolfedd 1986 (gweler Adran 7.5), 
masnachu twyllodrus (gweler Adran 7.5), a gweithredu fel 
cyfarwyddwr cwmni pan fyddant wedi’u gwahardd

 –  methiant i gydymffurfio â gofynion statudol perthnasol mewn 
meysydd fel iechyd a diogelwch

 – methiant i ddidynnu taliadau TWE cyflogeion
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Atebolrwydd ychwanegol ymddiriedolwyr cwmnïau 
elusennol Fel ymddiriedolwyr mudiadau elusennol 
anghorfforedig, gall cyfarwyddwyr cwmnïau elusennol fod yn 
bersonol atebol hefyd am:

• dorymddiriedolaeth dan gyfraith elusennol; er enghraifft:

 –  gwario arian yr elusen ar weithgaredd sydd y tu hwnt i 
amcanion cyfreithiol yr elusen

 – gweithgaredd gwleidyddol nas caniateir

 –  rhoi benthyciadau i gwmni masnachu cysylltiedig ar gyfradd 
is na’r gyfradd fasnachol lawn

 – colled yn deillio o hapfuddsoddiad

• torri eu dyletswyddau fel cyfarwyddwr cwmni; er enghraifft:

 –  defnyddio asedau elusennol y cwmni i gael mantais i’r 
ymddiriedolwyr

 – rhoi benthyciad i ymddiriedolwr

Atebolrwydd ymddiriedolwyr sydd wedi 
ymddeol ac ymddiriedolwyr newydd
Ymddiriedolwyr newydd Er bod y Comisiwn Elusennau yn 
disgwyl i ymddiriedolwyr newydd gymryd cyfrifoldeb dros 
benderfyniadau a wneir gan fwrdd yr ymddiriedolwyr yn y 
gorffennol, nid oes rhaid i aelodau newydd o gymryd cyfrifoldeb 
dros achosion o dorymddiriedolaeth elusen yn y gorffennol. Fel 
ymddiriedolwr newydd, os byddwch yn darganfod ar ddechrau 
eich cyfnod yn y swydd achos o dorymddiriedolaeth yn yr elusen, 
rhaid i chi gymryd camau i unioni’r sefyllfa neu byddwch chithau 
hefyd yn dod yn atebol am yr achos o dorymddiriedolaeth.

Ymddiriedolwyr sydd wedi ymddeol Nid yw ymddiriedolwyr 
yn peidio â bod yn atebol am eu gweithredoedd mewn 
perthynas â thorymddiriedolaeth pan fyddant yn ymddeol neu’n 
ymddiswyddo. Byddwch yn parhau i fod yn atebol am unrhyw 
achos o dorymddiriedolaeth a fydd yn codi yn ystod eich tymor yn 
y swydd. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, os bydd y Comisiwn 
Elusennau wedi ymchwilio i achos a ddigwyddodd flwyddyn yn 
ôl, gallai orchymyn i bob ymddiriedolwr a oedd ar y bwrdd ar y 
pryd rannu cost unrhyw golledion neu niwed - ond yn ymarferol 
mae’n anghyffredin iawn i ymddiriedolwr ddioddef colled 
ariannol o ganlyniad i’w swyddogaeth fel ymddiriedolwyr.
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Sut y gellir diogelu ymddiriedolwyr 
Gall ymddiriedolwyr gyfyngu’r risg o atebolrwydd personol mewn 
nifer o ffyrdd. Mae rhai’n amlwg, ac ni all dim guro rheolaeth dda. 

Arferion rheoli da Os hoffech gadw rheolaeth dros eich mudiad 
gwirfoddol a diogelu eich hunain fel ymddiriedolwyr, y peth 
gorau i’w wneud yw sicrhau bod y mudiad yn cael ei redeg yn 
dda. Yn ymarferol nid oes dewis amgen synhwyrol. Dylech roi 
sylw arbennig i’r canlynol:

•  monitro: os bydd ymddiriedolwyr yn gwybod beth mae eu 
mudiad yn ei wneud (drwy adroddiadau rheoli da) ac, yn 
bwysicach, ei sefyllfa ariannol (o ganlyniad i adroddiadau 
ariannol da) mae’n llawer llai tebygol o golli rheolaeth

•  bydd rheolaethau ariannol cadarn a gweithdrefnau clir yn atal 
colledion ac achosion o gamddefnyddio’r system

•  bydd disgrifiadau da o swyddogaethau, gweithdrefnau 
sefydlu a hyfforddiant perthnasol i aelodau’r bwrdd yn sicrhau 
bod ymddiriedolwyr yn gwybod y gyfraith, ac yn gwybod 
pwysigrwydd arferion da a gwyliadwriaeth dda

•  gall eglurder atal y dryswch sy’n achosi camgymeriadau y gellir 
eu hosgoi ac sydd weithiau’n cuddio drwgweithredoedd unigol 
- bydd cyfrifoldebau clir, canllawiau cyllidebol, datganiadau 
polisi ysgrifenedig i sicrhau bod pawb yn deall eu cyfrifoldebau, 
a chyfathrebu da ar yr holl faterion hyn yn helpu yn hyn o beth

•  gwirio’r cofnodion: dylech wneud eich nodiadau eich hun 
ar benderfyniadau’r bwrdd, a’u gwirio yn erbyn y cofnodion 
cyn cytuno arnynt; daw’r cofnodion yn gofnod cyfreithiol o 
benderfyniadau’r bwrdd

Gweler Rhannau 2 a 4 i gael rhagor o arweiniad.

Yswiriant atebolrwydd ymddiriedolwyr ar gyfer 
ymddiriedolwyr elusennau (Gweler hefyd Adran 4.4)

•  Llacio’r rheolau: Ers Deddf Elusennau 2006 nid oes angen 
cymeradwyaeth y Comisiwn Elusennau ar elusennau er mwyn 
prynu yswiriant indemniad ar gyfer eu hymddiriedolwyr, ar yr 
amod bod yr Ymddiriedolwyr yn bodloni eu hunain nad yw 
dogfen lywodraethu’r elusen yn ei gwahardd yn benodol rhag 
prynu yswiriant indemniad.

•  Cyfyngiadau: Rhaid i unrhyw bolisi yswiriant indemniad eithrio 
rhai meysydd penodol, yn bennaf mewn perthynas â thalu 
costau a dirwyon yn deillio o ymddiriedolwyr yn gweithredu’n 
dwyllodrus.

•  Y goblygiadau i elusennau: Nid yw’n gwbl glir o hyd p’un 
a yw’n werth yswirio ymddiriedolwyr elusen rhag y risgiau y 
maent yn eu hwynebu ym mhob achos. Efallai y bydd cwmnïau 
elusennol yn darganfod nad yw’n werth y gost.
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Yswiriant atebolrwydd ymddiriedolwyr i gwmnïau yn 
gyffredinol

•  Cyfyngiadau Yn sgil Deddf Cwmnïau (Archwilio, Ymchwiliadau 
a Mentrau Cymdeithasol) 2004 caewyd y bwlch rhwng 
elusennau a chyrff nad ydynt yn elusennau drwy wahardd 
cwmnïau rhag darparu yswiriant i indemnio (amddiffyn) 
eu cyfarwyddwyr rhag atebolrwydd y cwmni ac achosion 
troseddol. (Mae hyn hefyd yn berthnasol i gwmnïau cysylltiedig 
ac is-gwmnïau mudiad.)

•  Pa bryd y gall cwmnïau nad ydynt yn elusennau 
indemnio cyfarwyddwyr? Gan ystyried yr eithriadau hynny, 
caniateir i gwmnïau a chwmnïau cysylltiedig:

 –  indemnio cyfarwyddwyr rhag rhai mathau o atebolrwydd 
(ond nid y cyfan) i drydydd partïon

 –   talu costau cyfreithiol cyfarwyddwyr ymlaen llaw ar yr 
amod bod y cyfarwyddwr yn ad-dalu’r benthyciad os caiff ei 
gollfarnu mewn unrhyw achos troseddol

 –  eithrio swyddogion cwmni ac eithrio’r cyfarwyddwyr, neu eu 
hindemnio rhag atebolrwydd, yn cynnwys atebolrwydd i’r 
cwmni 

 –  prynu yswiriant atebolrwydd ar gyfer cyfarwyddwyr a 
swyddogion

Creu bwlch rhyngoch chi a’r Bwrdd Gall ymddiriedolwyr sy’n 
anghytuno gyda phenderfyniadau a wneir gan eu byrddau ac 
sy’n pryderu ynghylch y ffordd y bydd y rhain yn effeithio ar eu 
hatebolrwydd wynebu dewisiadau anodd iawn. Efallai na fydd 
modd bod yn wrthrychol neu ddadlau’n rhesymol os bydd y 
sefyllfaoedd hyn yn codi yn ystod anghydfodau chwerw, fel sy’n 
aml yn digwydd. Mae yna rai camau defnyddiol y gallwch eu 
cymryd:

•  gwnewch yn siŵr bod eich anghytundeb yn cael ei gofnodi

•  gwnewch yn siŵr eich bod yn esbonio’n glir y cysylltiad rhwng 
eich pryder a’r posibilrwydd o atebolrwydd personol - un peth 
yw anghytuno â phenderfyniad yn ymwneud â gwariant, er 
enghraifft, ond peth cwbl wahanol yw dweud eich bod yn 
credu ei fod yn achos o dorymddiriedolaeth ac y gallai beri i 
bob cyfarwyddwr fod yn atebol am ad-dalu’r swm eu hunain

•  peidiwch â mynegi eich rhwystredigaeth drwy fynd yn syth at 
y wasg neu at gyllidwr i gondemnio’r hyn sydd wedi digwydd 
- gallai hyn ynddo’i hun fod yn achos o dorymddiriedolaeth 
gennych chi’n bersonol (yn arbennig os byddwch yn anghywir 
neu wedi gorymateb) a gall cecru mewnol mewn elusennau fod 
yn rhywbeth a fydd yn digwydd yn rhy aml i bobl o’r tu allan eu 
cymryd o ddifrif
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•  os credwch fod eich cyd ymddiriedolwyr yn gyfeiliornus ac 
yn disgwyl i ganlyniadau eu penderfyniad fod yn niweidiol, 
dylech ystyried ymddiswyddo o’r bwrdd: gan y bernir y dylai 
ymddiriedolwyr weithredu ar y cyd gellid dadlau na fyddai 
parhau i fod yn aelod o’r bwrdd yn dileu eich atebolrwydd

Gwarantau personol Gall banc neu fenthycwr ofyn i chi am 
warantau personol gan ymddiriedolwyr unigol pan fydd elusen yn 
gofyn iddynt am fenthyciad. Mae hwn yn gam difrifol i’w gymryd 
oherwydd efallai bydd yn rhaid i’r bobl sydd wedi rhoi gwarant 
ad-dalu’r benthyciad eu hunain os bydd y mudiad yn mynd i 
drafferthion ariannol. Dylech ystyried y risgiau’n ofalus iawn bob 
tro a cheisio cyngor cyfreithiol cyn cytuno i ddarparu gwarant 
bersonol.

Rhestr wirio
  A ydych wedi asesu maint y risg o atebolrwydd 

personol y mae bwrdd eich ymddiriedolwyr yn ei 
wynebu ac a ydych yn sicrhau bod arferion rheoli da ar 
waith?

  A allwch gyfyngu ar y risg drwy roi trefniadau rheoli 
gwell ar waith?

  A oes angen i’r bwrdd ystyried trefnu yswiriant 
atebolrwydd i ymddiriedolwyr?

 A oes angen i’ch bwrdd ystyried ymgorffori’r mudiad?

Rhagor o wybodaeth
•  Y Comisiwn Elusennau, Yr Ymddiriedolwr Hanfodol: yr hyn y mae 

angen i chi ei wybod, CC3

• Y Comisiwn Elusennau, Elusennau ac Yswiriant, CC49;

•  Charity Commission, Rheoli Trafferthion Ariannol ac Ansolfedd 
mewn Elusennau, CC12;

•  Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau, Guidance on Companies 
(Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004 
provisions relating to directors’ liability -www.bis.gov.uk

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Charity_requirements_guidance/Charity_essentials/The_essential_trustee.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Charity_requirements_guidance/Charity_essentials/The_essential_trustee.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc49.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/cc12wtext.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/Library/guidance/cc12wtext.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.bis.gov.uk/files/file13420.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.bis.gov.uk/files/file13420.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.bis.gov.uk/files/file13420.pdf
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7.7 Yr adroddiad blynyddol

Mae’n hawdd cael eich llethu gan bwysau a 
graddau’r rheoliadau a’r argymhellion ar yr hyn 
y dylai elusennau ei gynnwys yn eu hadroddiad 
blynyddol. Nid yw rhai elusennau’n cyrraedd y cam 
hwn hyd yn oed. Maent yn cynhyrchu adroddiadau 
(a all fod yn lungopïau blêr neu’n llyfrynnau 
sgleiniog drud a lliwgar) sy’n cynnwys gwybodaeth 
ddigyswllt sy’n awgrymu’n gryf nad oes neb wedi 
trafferthu meddwl pwy fydd yn ei darllen, na pha 
argraff y dylent ei chreu. Y gamp o ran cynhyrchu 
adroddiadau blynyddol derbyniol yw cynnwys y 
pethau angenrheidiol, ac mae’n gwbl sylfaenol 
cynnwys gofynion perthnasol Tŷ’r Cwmnïau a’r 
Comisiwn Elusennau.

Y gofynion cyfreithiol a’r argymhellion ar 
gyfer cyfrifon ac adroddiadau 
Mae nifer o reoliadau statudol sy’n ei gwneud yn ofynnol i 
elusennau a chwmnïau cyfyngedig baratoi gwybodaeth am 
eu gweithgareddau a’i rhyddhau i’r cyhoedd, yn cynnwys 
cyhoeddi adroddiadau blynyddol. Maent yn amlinellu’r mathau 
o wybodaeth y mae’n rhaid i adroddiadau blynyddol eu cynnwys 
mewn achosion unigol. Rhestrir y gofynion penodol ar gyfer y 
trefniadau adrodd gan elusennau a chwmnïau cyfyngedig - a all 
amrywio yn dibynnu ar lefelau incwm - yn Adran 4.2. Yn ogystal, 
ceir awgrymiadau am arferion da, a rhai canllawiau synhwyrol 
ynghylch sut y dylid paratoi a defnyddio’r ddogfen gyhoeddus, sef 
yr Adroddiad Blynyddol:

Y gofynion sylfaenol ar gyfer adroddiadau blynyddol 
Mae cyfraith elusennau yn ei gwneud yn ofynnol i bob elusen 
gynhyrchu adroddiad blynyddol sy’n cynnwys:

•  adroddiad naratif, sy’n amlinellu beth mae’r elusen yn ceisio’i 
gyflawni a sut y mae’n mynd ati i wneud hynny

•  adolygiad ariannol, yn dangos sefyllfa’r elusen, ei drafodion yn 
ystod y cyfnod cyfrifyddu a syniad o allu’r elusen i fodloni ei 
rwymedigaethau ariannol
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Paratoi a chymeradwyo Mae’r adroddiad yn gyfrifoldeb 
ar y cyd i bob ymddiriedolwr. Er bod yr Adroddiad Blynyddol 
a’r Cyfrifon Blynyddol yn ddwy ddogfen wahanol, fel arfer 
cânt eu cyflwyno gyda’i gilydd yn yr un cyhoeddiad. Rhaid i 
ymddiriedolwyr gymeradwyo’n ffurfiol yr adroddiad a’r cyfrifon 
fel corff mewn cyfarfod, a dylai gael drafft gyfnod rhesymol o 
amser ymlaen llaw.

Adroddiadau gan gwmnïau 
•  Mae’n ofynnol i bob cwmni gynhyrchu adroddiad blynyddol i 

gyfarwyddwyr dan gyfraith cwmnïau.

•  Yn ymarferol, gall cwmnïau elusennol fodloni manylebau 
ychwanegol cyfraith elusennau drwy ymhelaethu ar adroddiad 
y cyfarwyddwyr i gynnwys y wybodaeth sy’n ofynnol a’r 
wybodaeth a argymhellir.

Cyfrifon blynyddol a ffurflenni blynyddol. 
•  Mae’n ofynnol i bob cwmni cyfyngedig ac elusen, yn dibynnu 

ar eu hincwm blynyddol (edrychwch ar Adran 4.2 am fanylion) 
anfon ffurflenni blynyddol (neu ffurflen ddiweddaru flynyddol) 
i D?’r Cwmnïau, neu i’r Comisiwn Elusennol, neu’r ddau. Mae 
ffurflenni blynyddol yn cynnwys rhestrau ymddiriedolwyr a’u 
manylion cyswllt.

•  Rhaid i elusennau a chanddynt incwm o fwy na £25,000 y 
flwyddyn anfon eu hadroddiadau blynyddol a’u cyfrifon at y 
Comisiwn Elusennau. Mae amrywiol fanylebau ynghylch fformat 
y cyfrifon blynyddol a phwy all eu paratoi.

•  Mae’r ddwy asiantaeth yn ei gwneud yn ofynnol i gyfrifon gael 
eu darparu o fewn 10 mis i ddiwedd y flwyddyn ariannol, ac 
mae Tŷ’r Cwmnïau yn codi dirwy ar elusennau sy’n cyflwyno’u 
cyfrifon yn hwyr. 

Rheoliadau Datganiad o’r Arfer a Argymhellir (SORP) 
Caiff gofynion adrodd sylfaenol ar gyfer adroddiadau blynyddol 
elusennau a’r hyn y dylent eu cynnwys eu hamlinellu yn:

•  Rheoliadau Elusennau (Cyfrifon ac Adroddiadau), a ddaeth i rym 
yn 1996, a

•  Datganiad o’r Arfer a Argymhellir (SORP) ar Gyfrifyddu gan 
Elusennau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Gartref yn 1997 ac a 
ddiwygiwyd yn 2000 (cyfeirir ato fel ‘SORP 2000’) i ymhelaethu 
ar Reoliadau ffurfiol 1996. Mae SORP 2000 yn symleiddio rhai o 
ofynion 1997 ac yn ychwanegu ambell ofyniad newydd.

Gyda’i gilydd mae’r rheoliadau a’r arferion a argymhellir hyn yn 
fanwl ac yn eang eu cwmpas, ac maent yn gwneud elusennau’n 
gwbl atebol i’r cyhoedd am eu materion ariannol. Er nad oes gan 
argymhellion SORP rym y gyfraith yn gefn iddynt mae’n hanfodol 
eu trin ar y cyd â Rheoliadau 1996 fel templed sylfaenol ar gyfer 
adroddiad blynyddol a chyfrifon elusennau.
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Gwybodaeth Mae’r Comisiwn Elusennau’n darparu gwybodaeth 
gynhwysfawr am ofynion SORP, yn cynnwys pecynnau Cyfrifon 
ac enghreifftiau ymarferol. Dylai ymddiriedolwyr sicrhau bod eu 
cyfrifwyr neu eu harchwilwyr annibynnol yn llwyr ymwybodol o 
Reoliadau 1997 a SORP 2000. Rhestrir y gofynion manwl pwysicaf 
yn yr is-adran ‘Gofynion cyflwyno adroddiadau’ isod.

Cymeradwyaeth y sector gwirfoddol Er gwaethaf y 
problemau’n gysylltiedig â chynhyrchu adroddiadau blynyddol 
cynhwysfawr, mae SORP wedi cael cefnogaeth asiantaethau’r 
sector cyhoeddus a chyrff cymorth, gan gynnwys Cyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru, ac mae mudiadau’n cael eu 
hannog i wella eu perfformiad yn y maes hwn.

Cynhyrchu adroddiad blynyddol defnyddiol
Mae’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau wedi cael eu cyflwyno er 
mwyn sicrhau bod elusennau yn fwy atebol i’r cyhoedd. A gall 
adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr fod yn ddogfen hanfodol 
bwysig ar gyfer cyflwyno gwaith y mudiad i’r cyhoedd. Felly, er 
y gall fod yn faich, gellir troi’r rheidrwydd i gynhyrchu adroddiad 
bob blwyddyn yn gyfle gwerthfawr. Y peth olaf y dylech ei wneud 
yw cynhyrchu adroddiad dim ond er mwyn bodloni gofynion y 
Comisiwn Elusennau - mae gan elusennau gynulleidfaoedd eraill 
sy’n llawer pwysicach.

Gall manteision cynhyrchu adroddiad blynyddol gynnwys:

•  adolygiad: cyfle i gymryd cam yn ôl o’r gwaith dyddiol ac 
adolygu eich cynnydd yn fewnol, neu’n well byth

•  adroddiad ‘archwiliad cymdeithasol’: y ddogfen sy’n dod â 
gwybodaeth gynhwysfawr am eich perfformiad ynghyd ac 
yn dangos sut y mae hyn yn cymharu â’r targedau a osodwyd 
gennych ar gyfer y flwyddyn

•  hyrwyddo: cynhyrchu dogfen i’r ‘cyhoedd a fydd yn pennu 
eich swyddogaeth ac yn adrodd eich hanes a sut yr ydych yn 
gwneud eich gwaith a manteision eich gwaith i’r gymuned, 
gan roi llawer mwy o wybodaeth na’r hyn a fydd mewn taflen 
gyhoeddusrwydd neu ddatganiad i’r wasg arferol

•  cyhoeddusrwydd: cyfle i gael cyhoeddusrwydd - efallai mai’r 
cyfan fydd yn rhaid i chi ei wneud fydd anfon copi i bapur 
newydd er mwyn cael sylw cadarnhaol a gwerthfawr yn wasg

•  recriwtio: dogfen ag iddi ddiben cyffredinol y gellir ei 
defnyddio i ennyn diddordeb a chefnogaeth - o wirfoddolwyr, 
darpar ymddiriedolwyr, defnyddwyr newydd neu gleientiaid 
newydd - a’i hamgáu gyda disgrifiadau swydd er mwyn rhoi 
rhagflas o’r mudiad i ymgeiswyr

•  sefydlu: cyflwyniad i wirfoddolwyr a staff newydd i ategu’r 
wybodaeth y byddwch yn eu rhoi iddynt mewn sesiynau 
sefydlu
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•  hygrededd i’r gwasanaeth: cyfle i roi gwybod i gyllidwyr 
eu bod yn cael gwerth am arian drwy fanylu ar ganlyniadau 
ansoddol a meintiol eich elusen, neu

•  lleihau niwed: ffordd o wyntyllu’r problemau a’r rhwystrau 
sydd wedi llesteirio cynnydd y mudiad, ac esbonio beth 
sy’n cael ei wneud i’w goresgyn- hy,, rhoi gwedd onest a 
chadarnhaol ar faterion a allai wneud eich cyllidwyr a’ch 
cefnogwyr yn nerfus ynghylch eich gwaith

•  codi arian: dogfen gefndir i ateb eu ceisiadau am grant a 
chynigion am gontractau

Fformat adroddiadau Mae’r ddelwedd y bydd eich adroddiad 
yn ei chreu yn bwysig. Felly mae’n werth treulio amser yn meddwl 
am yr hyn y bydd yn ei gynnwys, pa negeseuon yr ydych am eu 
cyfleu a sut y dylai edrych. Y prif fater i’w ystyried yw pwy fydd y 
prif gynulleidfaoedd, a sut yr ydych am siarad â hwy:

•  gall adroddiad amlbwrpas sy’n gwneud nifer o’r pethau a 
nodir uchod, gyfiawnhau defnyddio rhywfaint o’r gyllideb 
cyhoeddusrwydd, a gall arbed costau yn gyffredinol

•  anaml y bydd angen i elusennau bach wario symiau mawr o 
arian ar waith dylunio - gall cyfrifiaduron modern helpu pobl i 
greu adroddiadau trawiadol yn gymharol hawdd, yn enwedig 
os byddwch yn edrych ar adroddiadau elusennau eraill ac yn 
ceisio efelychu’r nodweddion yr ydych yn eu hoffi

•  nid oes angen i’r adroddiad fod yn un sgleiniog – gall 
cyflwyniad crand arwain at feirniadaeth ynghylch gwastraffu 
arian hyd yn oed 

•  nid oes angen dilyn unrhyw fformat a nodir yn awgrymiadau 
arferion da SORP yn slafaidd, ar yr amod eich bod yn cynnwys 
yr holl wybodaeth berthnasol (ond byddwch yn anochel yn cael 
eich cyfyngu o ran sut i gyflwyno’r wybodaeth ariannol)

•  gall hyd yn oed yr adroddiad mwyaf llwm gael ei adfywio drwy 
gynnwys llun neu ddau

•  gall ystadegau olygu mwy i bobl a gallant edrych yn fwy 
deniadol os cânt eu cyflwyno mewn graff syml

Pwy ddylai ei ysgrifennu? Os bydd elusen yn cyflogi staff, 
gweithiwr cyflogedig fydd yn cynhyrchu’r adroddiad blynyddol 
bron yn ddieithriad. O ran yr ymddiriedolwyr, efallai na fydd 
angen dim mwy nag adroddiad cryno gan y Cadeirydd ar gyfer 
tudalen 2. Ond mewn rhai achosion, yn arbennig lle mae dulliau 
eraill o ddatblygu delwedd yr elusen yn brin, gall fod yn werth 
cynnwys yr ymddiriedolwyr yn y broses o’r cychwyn gan drafod 
amcanion a fformat yr adroddiad.
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Cynnwys yr Adroddiad Blynyddol
Y fformat a’r cynnwys Mae’r fformat sy’n ofynnol gan y 
Comisiwn Elusennau yn dibynnu ar yr elusen – mae gofynion 
manylach yn berthnasol i elusennau y mae’n rhaid iddynt gael 
archwiliadau statudol o’u cyfrifon.

Pob elusen 

Mae angen cynnwys y canlynol ym mhob adroddiad blynyddol

•  Cyfeiriadau a manylion gweinyddol yr elusen, ei ymddiriedolwyr 
a’i gynghorwyr

 –  enw cofrestredig yr elusen; unrhyw enw arall y mae’r elusen 
yn ei ddefnyddio

 –  rhif cofrestru’r elusen, ac os yn berthnasol, rhif cofrestru’r 
cwmni 

 – cyfeiriad prif swyddfa/swyddfa gofrestredig yr elusen

 –  enw pob un o ymddiriedolwyr yr elusen neu’r 
ymddiriedolwyr-geidwaid ar y dyddiad y cymeradwywyd 
yr adroddiad (os oes mwy na 50 o ymddiriedolwyr, enwau 
o leiaf 50 o’r ymddiriedolwyr, yn cynnwys pob un o’r 
swyddogion). Lle mae’r ymddiriedolwyr yn gorff corfforedig, 
enw’r sawl sy’n gyfarwyddwr y corff corfforedig

 –  enw unrhyw un arall sydd wedi gweithredu fel ymddiriedolwr 
elusen neu ymddiriedolwr-geidwad yn y flwyddyn ariannol 
dan sylw

 –  noder, gall y Comisiwn Elusennau roi caniatâd i beidio â 
datgelu enwau ymddiriedolwr os byddai hyn yn eu rhoi 
mewn perygl (ee, elusen sy’n cynnig lloches i fenywod)

•  Strwythur, llywodraethu a rheoli Yn dibynnu ar faint yr 
elusen ac anghenion y darllenwyr, dylai’r Adroddiad Blynyddol 
roi dealltwriaeth i’r darllenwyr o gyfansoddiad yr elusen a’i 
strwythur, sut y penodir a sut yr hyfforddir yr ymddiriedolwyr a 
sut mae’r broses penderfyniadau yn gweithio. Bydd y manylion 
yn cynnwys:

 – y math o ddogfen lywodraethu a’r strwythur cyfreithiol

 –  dulliau ar gyfer recriwtio a phenodi ymddiriedolwyr newydd, 
yn cynnwys manylion unrhyw ddarpariaethau cyfansoddiadol 
fel etholiadau

 – enwau’r ymddiriedolwyr a benodwyd gan gorff allanol

• Adolygiad o gyllid ac asedau yn cynnwys: 

 –  polisi ar gronfeydd wrth gefn, eu maint a diben unrhyw arian 
sydd wedi’u neilltuo, ac amseriad tebygol y gwariant

 –  datganiad os nad oes polisi cronfeydd wrth gefn
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 – y camau a gymerir i ddileu unrhyw ddiffygion ariannol

 – manylion yr asedau a gedwir gan ymddiriedolwyr-geidwaid

•  Datganiad budd y cyhoedd yn dweud p’un a yw 
ymddiriedolwyr yr elusen yn rhoi ystyriaeth briodol i’r 
canllawiau ar fudd y cyhoedd a gyhoeddwyd gan y Comisiwn.

Elusennau nad oes rhaid iddynt gael archwiliad statudol 
Rhaid i’r elusennau hyn gynnwys y canlynol yn eu Hadroddiadau 
Blynyddol:

•  amcanion a gweithgareddau Amcanion yr elusen a’i brif 
weithgareddau i hyrwyddo ei ddibenion elusennol er budd y 
cyhoedd

•  cyflawniadau a pherfformiad crynodeb byr o gyflawniadau’r 
elusen yn ystod y flwyddyn mewn perthynas â’i hamcanion

Elusennau y mae angen iddynt gael archwiliad statudol 
Mae’r gofynion adrodd ar gyfer yr elusennau mawr hyn yn llawer 
mwy sylweddol, ac yn cael eu pennu gan y Datganiad o’r Arfer 
a Argymhellir (SORP 2005). Mae gwybodaeth ar gael gan y 
Comisiwn Elusennau.

Rhagor o fanylion: I gael rhagor o wybodaeth am ofynion 
cyfrifyddu elusennau o wahanol faint gweler Adran 4.2.

Rhestr wirio
  A ydych chi wedi asesu’r elfen o risg o atebolrwydd 

personol a wynebir gan eich bwrdd ymddiriedolwyr ac 
a yw eich bwrdd yn sicrhau arferion rheoli da?

 A allwch gyfyngu’r risg hon drwy well arferion rheoli?

  A oes angen i’ch bwrdd ystyried yswiriant atebolrwydd 
ymddiriedolwyr?

  A oes angen i’ch bwrdd ystyried yswiriant atebolrwydd 
ymddiriedolwyr?

 A oes angen i’ch bwrdd ystyried corfforiad?

Rhagor o wybodaeth
•  Y Comisiwn Elusennau, Cyfrifon ac Adroddiadau Elusennau: Yr 

hanfodion, 2009, CC15b

•  Y Comisiwn Elusennau, Accounting and Reporting by Charities: 
Statement of Recommended Practice (SORP 2005) 

•  Y Comisiwn Elusennau, Pecyn Cyfrifon Derbyniadau Derbyniadau 
a Thaliadau, CC16

•  Y Comisiwn Elusennau, Pecyn Cyfrifon Croniadau, CC17;

http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc15b.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc15b.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/Library/guidance/sorp05textcolour.pdf
http://www.charity-commission.gov.uk/Library/guidance/sorp05textcolour.pdf
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc16.aspx
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/cc16.aspx
http://www.charitycommission.gov.uk/welsh/Publications/cc17.aspx
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7.8 Uno a chau mudiadau

Mewn cyfnod ariannol anodd y realiti i rai 
ymddiriedolwyr yw bod yn rhaid iddynt ddechrau 
meddwl am y posibilrwydd o weithio ar y cyd 
â mudiadau eraill a chynllunio ar gyfer uno neu 
drosfeddiannu er mwyn goroesi. I eraill efallai 
bod hynny’n rhy hwyr. Y flaenoriaeth wedyn yw 
dirwyn pethau i ben yn daclus gan achosi cyn 
lleied o niwed â phosibl i fuddiolwyr a chleientiaid, 
cyflogeion a phobl y mae arnynt arian iddynt.

Yn achos elusennau, mae’r Comisiwn Elusennau’n 
darparu canllawiau ar sut i weithredu’n gyfreithlon 
ac yn briodol. Gall hyn fod yn ganllawiau arferion 
da hyd yn oed i fudiadau nad yw cyfraith 
elusennau’n berthnasol iddynt.

Uno a throsfeddiannu 
Beth ydyn nhw? Nid yw mudiadau gwirfoddol fel arfer yn 
gweithredu fel cwmnïau masnachol rheibus sy’n trosfeddiannu ei 
gilydd er mwyn camfanteisio ar eu hadnoddau. Ac os byddant yn 
gwneud hynny, nid ddylai’r canllawiau hyn eu hannog. Ond mae 
amgylchiadau lle:

•  y bydd cyfuno dau neu fwy o fudiadau tebyg yn cynhyrchu 
un corff sy’n gallu gweithredu’n fwy effeithiol, cynhyrchu 
mwy o incwm a darparu gwasanaeth mwy cynhwysfawr neu 
ddefnyddiol drwy weithredu fel un

•  y ffordd orau o atal mudiad rhag methu a cholli ei 
wasanaethau’n barhaol yw gadael i fudiad arall gymryd yr 
awenau - fel arfer er mwyn cyflawni arbedion neu er mantais 
ariannol arall

Sut y mae’n gweithio? Mae dau ddewis sylfaenol.

•  Gall y mudiadau gydweithio ar greu corff newydd y byddant yn 
cyfrannu eu hasedau a’u harbenigedd ato, eu henwau da ac ati

•  Gall un mudiad drosfeddiannu asedau’r llall. Gall hyn fod yn 
gyfle i ailstrwythuro ac ail-frandio, ond nid oes angen creu 
cwmni neu elusen newydd.
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Realiti’r sector gwirfoddol Mae uno’n gyfeillgar ar sail 
partneriaeth a manteision i’r ddwy ochr yn nod wych. Ond nid 
yw’r cydweithio sydd ei angen er mwyn llwyddo yn hawdd.

•  Mae’r Comisiwn Elusennau yn cefnogi’r syniad o uno mewn 
egwyddor oherwydd mae llawer o elusennau yng Nghymru a 
Lloegr sy’n gwneud yr un gwaith, a gallent wneud hynny’n fwy 
effeithlon pe byddent yn dod ynghyd. Ond mewn gwirionedd 
mae uno yn eithaf anghyffredin.

•  Efallai bod uno yn cael ei hyrwyddo fel digwyddiad cadarnhaol 
yn deillio o gydweithio ac ewyllys da. Mewn gwirionedd, 
gall fod yn drafferthus ac yn anodd a chael ei drefnu ar frys 
oherwydd bod un neu fwy o’r mudiadau mewn trafferthion.

•  Yn aml gall mudiadau gwirfoddol fod yn gystadleuol iawn 
ac yn amheus o’i gilydd. Nid yw’n anghyffredin i grwpiau 
sy’n ymgymryd â gweithgareddau tebyg ddisgrifio ei gilydd 
fel ‘tiriogaethol’ a ‘didrugaredd’. Gallant ei chael hi’n anodd 
cydweithio, ac mae’r ofn o gael eu trosfeddiannu yn rhwystr 
enfawr i ymddiriedolwyr sy’n meddwl o ddifrif am uno.

Sut i uno’n llwyddiannus. Er gwaetha’r cefndir negyddol hwn, 
mae mudiadau gwirfoddol yn uno’n llwyddiannus ac mewn 
ffordd gynhyrchiol. Ond rhaid i chi fod yn ymroddedig a gwneud 
llawer o waith caled er mwyn i hynny ddigwydd. Dyma rai o’r 
materion dan sylw:

•  Dechreuwch drwy gasglu digonedd o wybodaeth am 
strwythur, asedau, adnoddau ac ati y mudiadau dan sylw.

•  Mae’n bwysig sicrhau nad yw dogfennau llywodraethu’r holl 
fudiadau dan sylw yn dweud dim sy’n gwahardd uno.

•  Mae’r rhan fwyaf o ddogfennau llywodraethu yn caniatáu i 
fudiadau drosglwyddo eu hasedau i fudiad arall a chanddo 
amcanion tebyg. Ond gall elusennau gael help gan y 
Comisiwn Elusennau os byddant yn dod ar draws rhwystrau 
cyfansoddiadol.

•  Nid oes rhaid i amcanion mudiadau sy’n uno fod yr un fath. 
Ond dylent fod yn gydnaws a’i gilydd yn ddelfrydol.

•  Bydd angen i’r rhan fwyaf o fudiadau gael cefnogaeth eu 
haelodau a sicrhau pleidlais o blaid uno mewn cyfarfod 
cyffredinol.

•  Gall cost uno fod yn sylweddol, ac mae risg o danamcangyfrif 
y gwariant, yr amser, yr ymdrech a’r rhwystrau dan sylw. (Ond 
i elusennau nid oes rhwystr mewn egwyddor o dalu am yr uno 
gydag arian elusennol).
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•  Mae swm sylweddol o gynllunio’n hanfodol, a dylid ystyried 
y risgiau cyfreithiol yn ofalus iawn (yn arbennig yn achos 
elusennau a chwmnïau cyfyngedig a chanddynt ddyletswydd 
gofal cyfreithiol i’w buddiolwyr a/neu rwymedigaeth i sicrhau 
‘diwydrwydd dyladwy’ wrth werthuso cyfleoedd.) Mae 
canllawiau’r Comisiwn Elusennau ‘Cydweithio a Chyfuniadau’ 
yn cynnwys rhestr ddefnyddiol o’r camau i’w cymryd a’r 
materion i’w hystyried.

•  Mae Deddf Elusennau 2006 yn ei gwneud yn haws i elusennau 
bach anghorfforedig drosglwyddo eu heiddo i gyrff eraill. Nid 
oes angen caniatâd penodol gan y Comisiwn Elusennau bellach, 
ond rhaid ei hysbysu. (Mae’r Ddeddf hefyd wedi sefydlu 
Cofrestr Uno i gadw golwg ar elusennau sy’n dod ynghyd.)

•��Efallai na fydd y manteision i’w gweld ar unwaith, ond os bydd 
y broses uno wedi’i chynllunio’n gywir daw’r manteision i’r 
amlwg dros amser.

•  Gall fod yn bwysig cofio y bydd yn rhaid i broses uno sy’n 
debygol o beri i’r prif swyddog gweithredol golli ei swydd gael 
ei rheoli gan yr ymddiriedolwyr gydag ychydig o gymorth gan 
staff cyflogedig.

Diwedd y daith?
Dim amser i aros i weld Pan fydd mudiad gwirfoddol yn dod 
yn ymwybodol o broblemau ariannol neu anghydfod arall a allai 
roi ei ddyfodol yn y fantol, fel y risg y bydd y bwrdd cyfan yn 
ymddiswyddo, mae’n bryd gweithredu. Nid yw hyn o reidrwydd 
yn golygu y bydd y mudiad yn cau. Ond nid yw’n amser i 
ddamcaniaethu ac aros i weld.

Ddim yn rhy hwyr i’w achub? Mae argyfyngau difrifol y tu 
hwnt i gwmpas y canllawiau hyn. Mae angen i chi gael cyngor 
proffesiynol. Y gobaith yw y byddwch wedi bod yn monitro’r 
sefyllfa’n ofalus ers peth amser, ac yn gallu cydnabod bod 
argyfwng ar eich dwylo cyn ei bod yn rhy hwyr. Yna efallai 
bod modd i achubiaeth ariannol (yn cynnwys cytundeb gyda 
chredydwyr i ad-drefnu eich ad-daliadau a chamau i gwtogi’n 
sylweddol ar wariant) neu uno gyda mudiad arall achub y dydd. 
Yn anffodus, nid dyma’r gwir a’r prif amcan fydd lleihau’r boen a’r 
trallod i’r staff ac i ddefnyddwyr eich gwasanaeth, a’r niwed i enw 
da (neu, mewn achosion eithafol, i bocedi) yr ymddiriedolwyr.

Cyngor Os mai problem ariannol sydd gennych dylech siarad 
â chyfrifydd. Mewn amgylchiadau eraill os na fydd y sefyllfa 
y tu hwnt i achubiaeth, efallai y bydd modd i chi gael cyngor 
defnyddiol gan y rhiant-fudiad neu fudiad ymbarél neu asiantau 
gyngor. Ond os mai chi fel mudiad sy’n gyfrifol am achosi’r 
sefyllfa, peidiwch â synnu os bydd eich cefnogwyr yn dechrau 
diflannu.
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Cau cymdeithasau nad ydynt yn gymdeithasau 
cofrestredig Mae dirwyn mudiad gwirfoddol nad yw’n gwmni 
cyfyngedig i ben yn gymharol hawdd yn yr ystyr na ellir eich 
gorfodi i ddirwyn i ben fel corff.

•  Ond gallai credydwyr gymryd camau i adennill dyledion yr 
elusen yn erbyn ymddiriedolwr unigol - ac felly mae’n ddoeth 
ceisio cyngor proffesiynol, ac efallai benodi arbenigwr ar 
ddatodiad os gall yr elusen ei fforddio, er mwyn rheoli’r broses.

•  Dylai’r cyfansoddiad egluro’r trefniadau ar gyfer cau’n 
wirfoddol. Fel arfer mae hyn yn golygu cyfarfod cyffredinol 
a phenderfyniad ar sail mwyafrif penodedig. Yn achos 
elusennau mae angen i chi edrych ar y cyfansoddiad yn ofalus, 
a chadarnhau (gyda’r Comisiwn Elusennau os ydych yn ansicr) 
eich bod yn gweithredu’n briodol.

•  Dylai ymddiriedolwyr gadw cofnod manwl o’u holl gyfarfodydd 
a’r penderfyniadau er mwyn dangos eu bod wedi gweithredu’n 
briodol.

•  Ni ddylid symud yr asedau, ond gallech werthu rhai er mwyn 
talu credydwyr.

•  Dylid rhoi gwahanol gredydwyr mewn trefn blaenoriaeth os na 
fydd gennych ddigon o arian i dalu pawb. Gwnewch yn gwbl 
sicr eich bod yn gwybod beth rydych yn ei wneud. A pheidiwch 
â dilyn cyngor banc o reidrwydd os oes arnoch chi arian iddo - 
byddant yn awyddus i gael yr arian hwnnw yn ôl.

Cau cwmnïau cyfyngedig
Camfasnachu Os ydych yn wynebu trafferthion ariannol, cyn i 
chi gymryd cam dylech fod yn ymwybodol o’r materion a drafodir 
yn Adran 7.5 ar gamfasnachu.

Dulliau posibl Dylai cwmnïau cyfyngedig ymddwyn mewn 
ffordd debyg i fudiadau gwirfoddol anghorfforedig. Ond mae 
mwy o gyfleoedd i chi golli rheolaeth dros y sefyllfa o ganlyniad 
i achos llys. Mae cyngor proffesiynol yn hollbwysig. Ond mae 
posibiliadau. Er ei bod yn hawdd sefydlu cwmnïau cyfyngedig, 
gall eu cau fod yn gymhleth, a bydd sut y bydd hynny’n digwydd 
yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Os bydd y cwmni’n ddiddyled 
(yn gallu bodloni ei rwymedigaethau ariannol) mae’n debygol o 
ddewis cael ei ddiddymu Os na all dalu ei ddyledion gall ddewis 
datodiad gwirfoddol neu gellid gorfodi datodiad gorfodol arno 
gan ei gredydwyr.

Diddymu Dim ond os bydd y cwmni’n parhau i fod yn 
ddiddyled ac os bydd y cyfarwyddwyr a’r aelodau’n cytuno y 
gallwch ddefnyddio’r opsiwn hwn. Mae’n rhatach na datodiad 
oherwydd nid oes angen i chi benodi datodwr. Rhaid i chi roi’r 
gorau i fasnachu a darparu gwasanaethau, a sicrhau bod pob 
rhwymedigaeth ariannol (trethi, cyflogau staff, contractau ac ati) 
yn cael ei thalu a bod yr awdurdodau priodol yn cael eu hysbysu. 
Gellir dileu’r cwmni o gofrestr Tŷ’r Cwmnïau dri mis ar ôl iddo roi’r 
gorau i fasnachu (Gweler Rhagor o wybodaeth isod.)
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Datodiad P’un a yw’r datodiad yn wirfoddol neu’n orfodol 
yn gyfreithiol mae angen penodi datodwr a fydd yn cymryd 
cyfrifoldeb oddi wrth gyfarwyddwyr y cwmni. Gall datodiad 
gwirfoddol fod ychydig yn fwy derbyniol, ond nid yw’r profiad 
o orfod cwrdd â’r rhai y mae ar y mudiad arian iddynt mewn 
cyfarfod credydwyr yn brofiad y mae cyfarwyddwyr yn ei 
fwynhau. Mae Gwasanaeth Ansolfedd y llywodraeth yn darparu 
ystod eang o daflenni canllaw ar ei wefan www.insolvency.gov.uk

Osgoi cau: Gallai cwmnïau sy’n wynebu anawsterau ariannol 
osgoi cau drwy ddod i gytundeb gwirfoddol â’u credydwyr 
(siarad â phob un a chytuno ar delerau ar gyfer ad-dalu rhywfaint 
o’r ddyled neu’r ddyled gyfan) neu ddefnyddio’r Trefniant 
Gwirfoddol mwy ffurfiol (sy’n golygu mynd i’r llys). Mae’n 
hanfodol cael cyngor proffesiynol yn yr amgylchiadau hyn, yn 
arbennig gan fod perygl o dorri’r gyfraith yn erbyn masnachu tra 
byddwch yn fethdalwr (gweler Adran 7.5).

Rhagor o wybodaeth
•  Tŷ’r Cwmnïau, Liquidation and Insolvency, GPO8 a Strike off, 

Dissolution and Restoration - GP4 - www.tyrcwmniau.gov.uk

•  Y Gwasanaeth Ansolfedd: Dealing with Debt, how to wind up your 
own company, www.insolvency.gov.uk; 

• Y Comisiwn Elusennau, Cydweithio a Chyfuniadau, CC34;

•  Y Comisiwn Elusennau, Cerrig milltir: rheoli digwyddiadau 
allweddol ym mywyd elusen, RS6.

http://www.companieshouse.gov.uk/about/gbhtml/gpo8.shtml
http://www.companieshouse.gov.uk/about/gbhtml/gp4.shtml
http://www.companieshouse.gov.uk/about/gbhtml/gp4.shtml
http://www.charity-commission.gov.uk/Library/guidance/cc34wtext.pdf
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/rs6.aspx?
http://www.charity-commission.gov.uk/welsh/Publications/rs6.aspx?
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absenoldeb mamolaeth, 76, 78

adolygu cyflogau, 83

adolygu cynnydd, 28

adrodd – gofynion cyfreithiol, 397

adroddiadau – cyfrifon blynyddol elusennau, 196

adroddiadau misol, 256

adroddiad blynyddol – cynnwys, 401

adroddiad blynyddol – gofyniad, 198, 199, 212, 213, 397, 398

aelodaeth, 329

aflonyddu, 77, 79, 85

agendâu, 137

amrywio incwm, 272

anabledd, 10, 76, 77, 104, 337

anghydfodau, 182, 184

ansolfedd, 388

apêl elusennau, 232, 233, 234

arfarnu staff, 81

argyfyngau rheoli, 63

asedau, 240, 241, 242, 245,257, 262, 265, 267

asedau ac atebolrwydd, 243

astudiaethau dichonoldeb, 39

atebolrwydd, 43, 51, 295

atebolrwydd ariannol, 191

atebolrwydd cyflogwyr, 207

buddsoddiadau, 202

buddsoddiadau elusennau, 202

bwrdd, y, a’r Prif Swyddog Gweithredol, 95

bwrdd, y – swyddogaeth rheoli, 64, 70, 71, 72, 73, 161

byrddau – prif swyddogaethau, 289, 292

cadeirio, 139

cadeirydd, 65, 96, 139, 304, 307

camfasnachu, 388, 392, 406

Mynegai
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codi arian, 230

cod ymddygiad, 82, 123, 125, 132, 183, 294, 297

cod ymddygiad gwirfoddolwyr, 132

cofnodion, 137, 305

cofnodion troseddol, 101, 102, 123, 135, 351

cofrestru cwmnïau elusennol, 202, 330, 347, 361

Comisiwn Elusennau, y, ac anghydfodau, 187

Comisiwn Elusennau, y – ceisiadau, 346

Comisiwn Elusennau, y – gwefan wybodaeth, 12

contractau, 74, 115, 116, 119, 209, 326

credydwyr, 241

crefydd, 78, 336, 339

cronfeydd wrth gefn elusennau, 113, 211

croniadau, 197, 198, 241

Cwmnïau Buddiannau Cymunedol, 222, 318, 331

cwmnïau cyfyngedig – cau, 406

cwmnïau cyfyngedig drwy warant, 325

cyfansoddiadau elusennau, 372

cyfarfodydd, 136, 140, 145

cyfarwyddwyr cysgodol, 280, 388

cyfrifoldebau cyflogwyr, 74

cyfrifon banc, 368

cyfrifon blynyddol, 196, 197

cyfrifon – derbynebion a dull talu, 197, 198, 243

cyfrifon – dull croniadau, 197, 198, 241

cyfrinachedd, 173

cyfweld, 80

cyllid cynaliadwy, 270

cymdeithasau anghorfforedig, 321

Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus, 317, 318, 372

Cymorth Rhodd, 234, 235, 238

cymynroddion, 234, 235, 272, 374

cynllun iaith Gymraeg, 123, 129, 130

cynllunio busnes, 30

cynllunio busnes – defnyddio cynlluniau model, 34

cynllunio datblygiadau, 30
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cynllunio strategaeth, 21, 27, 29, 33, 299

cysylltiadau cyheoddus, 123, 126, 168

cytundebau partneriaeth, 126

chwythu’r chwiban, 131, 173, 175

dadansoddiad SWOT, 22, 26

dal ymddiriedolwyr, 107, 280

datblygiad y bwrdd, 132, 155, 156, 160

datganiadau polisi, 122, 298

datganiad o genhadaeth, 22, 25, 168

Deddf Cwmnïau 2006 – crynodeb, 349

Deddf Cydraddoldebau, 76, 77, 79, 84, 100

Deddf Diogelu Data, 102, 103

Deddf Elusennau 2006 – crynodeb, 342

derbynebion a thaliadau, 197, 243, 402

diogelu data, 103, 105, 123, 207

diogelu ymddiriedolwyr, 392

dirwyn mudiadau gwirfoddol i ben, 388, 406

disgrifiadau swyddi, 41, 82, 86, 150

disgyblaeth staff, 98

diswyddo, 75, 83, 131

diwrnod cwrdd i ffwrdd, 29

dogfen lywodraethu, 112, 116, 203, 219, 284, 286, 290, 298, 303, 
313, 322, 348, 356, 361, 364, 371

elusennau a pheryglon, 215, 217

elusennau – pwerau, 152, 369, 372, 374, 375

fformat adroddiadau ariannol, 256

fformat cynllun busnes, 34, 40

goruchwyliaeth, 67, 81

gosod targedau, 44

grwpiau llywio, 158, 313, 314

gwaddolion, 369

gwahaniaethu, 77, 78

gwahaniaethu ar sail oed, 77

gwefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, 12

gweithgareddau gwleidyddol, 382

gweithredoedd ymddiried, 320

gwerthuso, 54
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gwerthuso’r bwrdd, 166

gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr, 98

gwrthdaro buddiannau, 169

hunanwerthuso, 56

hyfforddiant, 67, 70, 72, 80, 85, 89, 93, 95, 132, 155, 157, 161, 298, 
394, 400

hyfforddwyr ac ymgynghorwyr, 39, 40

iechyd a diogelwch, 10, 79, 80, 90, 91, 92, 131

incwm - amrywio, 272

is-bwyllgorau, 149

is-bwyllgor codi arian, 150, 231, 237

is-bwyllgor cyllid, 150, 153, 250, 253 llywodraethu, 160, 163, 166, 
287, 288, 294

is-gadeirydd, 152, 304, 308

is-gwmnïau masnachu, 224, 241

llywodraethu a rheoli, 287

mantolen, 240, 245, 257, 258, 265

masnachu elusennol, 219

masnachu gan elusennau, 219

masnachu twyllodrus, 388

memorandwm ac erthyglau cymdeithasu, 375

model cyfansoddiad, 313, 314, 323, 324, 357

model cynllun busnes, 40

Model Datganiad Diogelu Data, 105

monitro, 48

monitro ariannol, 246, 247, 248, 250

monitro cyllidebau ac adroddiadau cyllidebau, 262

mudiadau cangen, 111

Mudiadau Corfforedig Elusennol, 318, 347, 357

olyniaeth, 178, 179

olyniaeth i arweinwyr, 178

panel penodi, 80, 86

partneriaethau, 141

penderfynu, 146

polisi aelodaeth, 125

polisi amgylcheddo, 123

polisi cronfeydd wrth gefn, 212, 213
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polisi cyflogaeth, 128

polisi gwirfoddoli, 128

polisi prynu, 127

prif swyddog gweithredol – a’r bwrdd, 96

prif swyddog gweithredol – swyddogaethau, 96

pwyllgor archwilio, 51

pwyllgorau, 149, 150

recriwtio, 42, 45, 80, 86, 123, 128, 150, 156, 157, 163, 159, 171, 285, 
399

rhagolwg ariannol, 34

rhagolwg o’r llif arian, 36, 37, 38, 43, 262

rheolaeth ariannol, 192

rheolau sefydlog, 123, 154, 184, 233, 370, 356

rheoliadau ariannol, 254

rheoliadau cyfrifyddu, 196

rheoli ansawdd, 60, 127, 276

rheoli risg, 91, 110, 210, 213, 215, 216, 217

rhestr wirio wrth recriwtio, 86

rhoddion treth effeithiol, 234, 236, 386

rhoi drwy’r gyflogres, 235, 239

rhyddhad ardrethi, 225, 228, 342, 384

sgiliau ariannol, 192, 305

siopau elusennol, 225, 238

staff, 95

statws elusennol – anfanteision, 341, 342

statws elusennol – cais, 345

statws elusennol – cofrestru, 343, 350

statws elusennol – diffiniad, 337

statws elusennol – manteision, 341

strwythurau cyfreithiol, 106, 314

strwythurau cyfreithiol – camau cyntaf, 314

strwythurau cyfreithiol – prif opsiynau, 317

swyddogion y bwrdd, 303

TAW, 117

tir, 17, 106, 107, 108, 110

trafod telerau contractau, 119
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trethi, 228

trethiant, 228

treuliau ymddiriedolwyr, 377, 380, 381

trosfeddiannu’r bwrdd, 186

trysorydd, 255, 304, 305, 306, 309, 310

undebau credyd, 318, 347

uno a chau, 403

uno a throsfeddiannu, 403

ymddeol, 77, 131, 187

ymddiriedolaeth, 278, 286

ymddiriedolaethau elusennol, 354

ymddiriedolwyr – atebolrwydd, 391

ymddiriedolwyr – atebolrwydd cyfyngedig, 392

ymddiriedolwyr – Cod Llywodraethu, 294

ymddiriedolwyr – cyfrifoldebau, 366

ymddiriedolwyr – cyfrifoldebau cyfreithiol, 100, 366

ymddiriedolwyr – cymhwysedd, 101, 156, 285

ymddiriedolwyr cynrychiadol, 281

ymddiriedolwyr – diffiniad, 278

ymddiriedolwyr – ethol a phenodi, 328

ymddiriedolwyr – manyleb person, 300

ymddiriedolwyr - recriwtio, 156

ymddiriedolwyr – rhinweddau, 283

ymddiriedolwyr – swyddogaethau, 286, 300

ymddiriedolwyr – talu a buddion, 377

ymddiriedolwyr – terminoleg, 278

ymddiriedolwyr – treuliau, 377

ymgynghorwyr, 38, 39, 60

ymgyrchu, 384, 380

ysgrifennu amcanion elusennol, 373

ysgrifennydd, 304, 305, 311

ysgrifennydd cwmni, 305

yswiriant, 206, 207 208, 266, 327, 394

yswiriant atebolrwydd ymddiriedolwyr, 208, 286, 327, 394, 395

yswiriant indemniad proffesiynol, 208
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