
Yr Ymddiriedolwr Hanfodol
6 phrif ddyletswydd  

Cydymffurfio â  
dogfen lywodraethol 

eich elusen a’r  
gyfraith

Sicrhau bod eich 
elusen yn atebol

Rheoli adnoddau eich 
elusen mewn modd 
cyfrifol

Gweithredu 
gyda gofal a 

sgil rhesymol

Gweithredu 
er lles gorau 
eich elusen

Gwneud yn siŵr bod eich 
elusen yn cyflawni  
ei dibenion er budd  

cyhoeddus



Mae’n golygu gwybod:

•	 beth gall a beth na all 
eich elusen ei wneud 
o fewn ei dibenion

•	 sut mae’ch elusen yn 
cyflawni ei dibenion 
ac yn rhoi budd i’r 
cyhoedd

•	 pa wahaniaeth y 
mae’ch elusen yn 
ei wneud mewn 
gwirionedd

Mae’n golygu bod:

•	 yn gyfarwydd â’ch 
dogfen lywodraethol

•	 ffeilio cyfrifon, 
ffurflenni a gwneud 
unrhyw newidiadau i 
fanylion eich elusen 
ar y gofrestr mewn 
pryd

•	 yn ymwybodol o’r 
cyfreithiau eraill sy’n 
gymwys i’ch elusen 

Nid yw’n golygu:

•	 bod yn arbenigwr 
- ond mae’n rhaid i 
chi gymryd camau 
rhesymol i ganfod 
gwybodaeth

Mae’n golygu:

•	 gwneud 
penderfyniadau 
cytbwys a gwybodus

•	 cydnabod a delio â 
gwrthdaro buddiannau

•	 sicrhau bod buddion 
ymddiriedolwyr wedi’u 
caniatáu

•	 bod yn barod i 
gwestiynu a herio

•	 derbyn 
penderfyniadau’r 
mwyafrif 

Nid yw’n golygu:

•	 gwarchod yr elusen er 
ei mwyn ei hun

•	 diwallu buddion 
personol

Mae’n golygu:

•	 rheoli risgiau, diogelu 
asedau (enw da) a phobl

•	 cael yr adnoddau y mae 
eu hangen ar eich elusen

•	 cael y rheolaethau a’r 
gweithdrefnau priodol yn 
eu lle a’u dilyn

•	 delio â thir ac adeiladau

•	 bod yn gyfrifol am ac i 
staff a gwirfoddolwr

Mae’n golygu:

•	 defnyddio’ch sgiliau 
a’ch profiad

•	 penderfynu pryd y 
mae angen cyngor 
arnoch

•	 paratoi ar gyfer 
cyfarfodydd

•	 cael yr wybodaeth 
y mae ei hangen 
arnoch (rheolaeth 
ariannol)

•	 bod yn barod rhag 
ofn y bydd rhywbeth 
yn mynd o’i le

Mae’n golygu:

•	 bodloni gofynion 
cyfrifyddu ac adrodd 
cyfreithiol

•	 gallu dangos bod 
eich elusen yn 
cydymffurfio â’r 
gyfraith a’i bod yn 
effeithiol

•	 bod yn atebol i 
aelodau ac eraill sydd 
â budd yn yr elusen

•	 sicrhau bod staff a 
gwirfoddolwyr yn 
atebol i’r bwrdd

•	 croesawu 
atebolrwydd fel cyfle 
ac nid baich
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