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Rhestr wirio
Pan fyddwch yn cynllunio sut i ad-drefnu eich elusen yng nghyfarfod yr ymddiriedolwyr Tic

Dewiswch y 
strwythur iawn

Trafodwch y mathau o strwythurau elusennol a nodwyd yn ‘Mathau o 
elusennau: sut i ddewis strwythur (CC22a)’ a dewiswch y strwythur iawn 
i’ch elusen chi.

Cytunwch ar 
ddibenion eich 
elusen

Trafodwch ddibenion eich elusen (y cymal amcanion yn ei dogfen 
lywodraethol) a diweddarwch nhw os oes angen yn unol â’r canllawiau 
‘Sut i ysgrifennu dibenion elusennol’.

Penderfynwch sut 
y bydd unrhyw 
asedau yn 
trosglwyddo

Gwnewch yn siŵr bod eich dogfen lywodraethol yn caniatáu i chi 
drosglwyddo asedau presennol eich elusen i un newydd - mae’r rheolau 
hyn yn debygol o fod yn ei chymal diddymu. Os nad yw, efallai y bydd 
rhaid i’r comisiwn neu gorff arall gymeradwyo’r trosglwyddiad.

Gwnewch yn siŵr 
bod eich elusen 
yn cadw i fyny â 
gwaith gweinyddol 
a ffeilio 

Gwnewch yn siŵr bod eich ffurflen flynyddol a chyfrifon diweddaraf 
wedi cael eu hanfon i’r comisiwn (os yw’n gymwys). Ceisiwch ddatrys 
unrhyw faterion a gododd yng nghyfarfodydd yr ymddiriedolwyr neu 
gyda’r comisiwn.

Penderfynwch a oes 
angen i chi geisio 
cyngor

Ceisiwch gyngor proffesiynol os oes angen i gynllunio’r ad-drefnu, neu 
ymgynghorwch â chorff mantell os oes un gennych chi.

Pan fyddwch yn gwneud cais i gofrestru’r elusen newydd Tic

Atebwch bob un o’r 
cwestiynau yn llawn

Ni all y comisiwn dderbyn ceisiadau anghyflawn oherwydd mae’n rhaid 
iddo fodloni ei hun bod eich sefydliad newydd yn elusen ac yn gymwys 
i gofrestru. Bydd rhaid i chi gadarnhau bod eich ymddiriedolwyr yn 
deall eu rôl a’u cyfrifoldebau hefyd - darllenwch ‘Sut i gofrestru eich 
elusen (CC21b)’.

Dywedwch fod yr 
elusen newydd yn 
cymryd lle elusen 
sy’n bodoli

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cwblhau’r adran berthnasol ar y ffurflen 
gais - gofynnir i chi am eich rhif elusen gwreiddiol.

Esboniwch unrhyw 
ddewisiadau i 
ddibenion eich 
elusen

Dywedwch wrth y comisiwn am unrhyw newidiadau i’ch amcanion 
a’ch rhesymau dros wneud y newidiadau hyn - mae adran ar gyfer hyn 
ar y ffurflen.

https://www.gov.uk/charity-types-how-to-choose-a-structure.cy
https://www.gov.uk/charity-types-how-to-choose-a-structure.cy
https://www.gov.uk/how-to-write-charitable-purposes.cy
https://www.gov.uk/how-to-register-your-charity-cc21b.cy
https://www.gov.uk/how-to-register-your-charity-cc21b.cy


Newid strwythur eich elusen: rhestr wirio 

2 o 2

Rhowch fanylion am 
unrhyw asedau a 
fydd yn trosglwyddo 
a sut

Esboniwch pa asedau fydd yn trosglwyddo, y pwerau sydd gennych i 
wneud hyn ac unrhyw gymeradwyaeth y mae’n rhaid i chi ei chael. 
Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer gwaddol parhaol - ased gydag 
amodau sy’n datgan sut y gellir ei ddefnyddio.

Lanlwythwch yr 
holl ddogfennau 
angenrheidiol fel 
ffeiliau PDF

Bydd rhaid i chi ddarparu dogfen lywodraethol gytunedig newydd eich 
elusen, copi wedi’i lofnodi a’i sganio o’ch datganiad ymddiriedolwyr, 
prawf incwm (ar gyfer SCEau, esboniwch sut y caiff ei gyllido) ac unrhyw 
ddogfennau ategol eraill.

Ar ôl i’ch elusen newydd gael ei chofrestru Tic

Trosglwyddwch 
unrhyw asedau a 
rhwymedigaethau

Cytunwch i drosglwyddo asedau a rhwymedigaethau’r elusen wreiddiol i’r 
elusen newydd, fel y bwriadwyd.

Caewch yr elusen 
wreiddiol

Caewch yr elusen wreiddiol yn unol â’r rheolau a nodwyd yn ei dogfen 
lywodraethol. Dilëwch yr elusen o’r gofrestr elusennau.

https://www.gov.uk/permanent-endowment-rules-for-charities
https://www.gov.uk/government/publications/confirmation-of-charity-trustee-eligibility
https://www.gov.uk/remove-charity-register

