
8. All ymddiriedolwyr yr elusennau 
perthnasol reoli'r gwrthdaro buddiannau 
sy'n deillio o'r trosglwyddiad arfaethedig 
yn unol â thelerau dogfen lywodraethol 

pob elusen?

1. Oes gan yr elusennau 
perthnasol un neu ragor 

o ymddiriedolwyr 
cyffredin?

Bydd awdurdod yn 
ofynnol ar gyfer y 

trosglwyddiad ar gyfer y 
ddwy elusen o dan adran 

105 o Ddeddf 
Elusennau 2011.

Bydd awdurdod yn ofynnol 
ar gyfer yr elusen sy'n 

derbyn i roi 
indemniad i 

ymddiriedolwyr yr elusen 
sy'n trosglwyddo (adran 105 
o Ddeddf Elusennau 2011).

Bydd awdurdod yn ofynnol 
ar gyfer y ddwy elusen (ar 
gyfer trosglwyddo a rhoi 
indemniad i ymddiriedol-

wyr yr elusen sy'n 
trosglwyddo: adran 105 o 
Ddeddf Elusennau 2011).

Bydd awdurdod yn ofynnol 
ar gyfer y Cwmni o dan 

adran 201 o Ddeddf 
Elusennau 2011, ac o dan 

adran 105 ar gyfer yr elusen 
sy'n trosglwyddo (i 

drosglwyddo).

Bydd awdurdod (i 
dderbyn trosglwyddiad) 

yn ofynnol ar gyfer y 
Cwmni o dan adran 201 o 
Ddeddf Elusennau 2011.

7. All ymddiriedolwyr yr elusennau 
perthnasol reoli'r gwrthdaro buddiannau 
sy'n deillio o'r trosglwyddiad arfaethedig 
yn unol â thelerau dogfen lywodraethol 

pob elusen?

4. All ymddiriedolwyr unrhyw elusennau 
perthnasol nad ydynt yn gwmnïau reoli'r 

gwrthdaro buddiannau sy'n deillio o'r 
trosglwyddiad arfaethedig yn unol â 

thelerau dogfen lywodraethol pob elusen?

Nid oes angen 
cydsyniad y Comisiwn

5. Fydd yr elusen sy'n 
derbyn yn rhoi 

indemniad i 
ymddiriedolwyr yr elusen 

sy'n trosglwyddo?

2. Ydy unrhyw un o'r 
elusennau perthnasol yn 

gwmnïau elusennol?

6. Ydy dogfen lywodraethol 
yr elusen sy'n derbyn yn 
cynnwys darpariaeth sy'n 
awdurdodi'r indemniad 
arfaethedig yn benodol?

3. Fydd y cwmni elusen-
nol yn caffael neu'n 
trosglwyddo 'ased 

anariannol sylweddol'?

NA

IE

NA

IE NA

IE NANA

NA

NA

IE

NA

IE

IE

IE

Dim angen awdurdodi 
budd ymddiriedolwr OND

IE

Corffori ac uno 
elusennau – Pa fath o 
awdurdod sydd ei angen 
gan y Comisiwn?



Cwestiwn 3 "Ased anariannol sylweddol"

Mae "ased anariannol" yn ei hanfod yn unrhyw fath o eiddo (neu unrhyw fudd mewn eiddo o'r fath), heblaw arian parod neu arian cyfred tramor – adran 1163 o
Ddeddf Cwmnïau 2006

Mae "ased anariannol" yn "sylweddol" os yw ei werth naill ai: (a) yn fwy na 10% o werth ased y cwmni ac yn fwy na £5,000; neu (b) yn fwy na £100,000 – adran 191
o Ddeddf Cwmnïau 2006

Cwestiynau 4, 7 ac 8 Gwrthdaro buddiannau

Mae gwrthdaro buddiannau bob amser yn codi mewn achosion lle mae ymddiriedolwyr cyffredin gan yr elusen sy'n trosglwyddo a'r elusen sy'n derbyn. Y rheswm am
hyn yw oherwydd bod y dyletswyddau sydd gan yr ymddiriedolwyr cyffredin i'r elusen sy'n trosglwyddo yn gwrthdaro, neu gallai wrthdaro, â'r rhai sydd ganddynt i'r
elusen sy'n derbyn. Gallai hyn atal, neu gael ei ystyried ei fod yn atal, yr ymddiriedolwyr cyffredin rhag gwneud penderfyniad i symud ymlaen â'r trosglwyddiad er
lles gorau pob elusen yn unigol.

Am y rheswm hwn, rhaid i'r gwrthdaro naill ai gael ei reoli yn unol â dogfen lywodraethol pob elusen neu ei awdurdodi gan y Comisiwn. Bydd hyn yn sicrhau bod y
penderfyniad i symud ymlaen â'r trosglwyddiad yn cael ei wneud er lles gorau pob elusen perthnasol, ac y gall pob elusen ddangos bod hyn yn wir.

Mewn sawl achos, bydd dogfen lywodraethol yr elusen a/neu bolisi gwrthdaro buddiannau yr elusen yn amlinellu'r gweithdrefnau i'w dilyn er mwyn rheoli'r
gwrthdaro buddiannau sy'n deillio o'r trosglwyddiad arfaethedig. Fel arfer bydd yn ei gwneud hi'n ofynnol i'r ymddiriedolwyr sydd â'r gwrthdaro:

 ddatgan natur a graddfa eu budd cyn dechrau trafodaethau ar y mater;
 tynnu'n ôl a heb eu cyfrif yn y cworwm ar gyfer y rhan o'r cyfarfod sy'n delio â'r trosglwyddiad arfaethedig; ac
 atal rhag pleidleisio ar y trosglwyddiad arfaethedig (neu heb eu cyfrif yn y bleidlais).

Gall elusennau nad ydynt yn gwmnïau sydd heb unrhyw ddarpariaethau penodol sy'n delio â gwrthdaro buddiannau yn eu dogfen lywodraethol reoli gwrthdaro
buddiannau hefyd trwy ddilyn y gweithdrefnau hyn. Fodd bynnag, gall cwmnïau elusennol reoli gwrthdaro buddiannau yn y ffordd hon dim ond os yw eu dogfen
lywodraethol yn caniatáu iddynt wneud hynny yn benodol.

Mewn rhai achosion, ni fydd elusennau yn gallu rheoli gwrthdaro buddiannau sy'n deillio o gorffori neu uno arfaethedig. Gall hyn ddigwydd oherwydd bod pob un
(neu'r mwyafrif) o'r ymddiriedolwyr yn eistedd ar fyrddau'r ddwy elusen, felly nid oes modd i'r naill elusen neu'r llall wneud penderfyniad â chworwm ar y
trosglwyddiad arfaethedig heb gynnwys yr ymddiriedolwyr sydd â gwrthdaro. Yn yr achosion hyn, rhaid cael awdurdod y Comisiwn.

Am ragor o arweiniad ar wrthdaro buddiannau, gweler CC29: Gwrthdaro buddiannau – canllaw i ymddiriedolwyr elusen.

Cwestiynau 5 a 6 – Indemniad ymddiriedolwyr

Mewn achosion o gorffori neu uno, mae'n arferol i'r elusen sy'n derbyn indemnio ymddiriedolwyr yr elusen sy'n trosglwyddo ar gyfer y rhwymedigaethau a ddaw
iddynt wrth weithredu yn eu rôl fel ymddiriedolwyr yr elusen sy'n trosglwyddo. Os oes gan yr elusennau sy'n trosglwyddo ac sy'n derbyn ymddiriedolwyr cyffredin,
mae indemniad o'r fath yn fudd ymddiriedolwr y mae angen ei awdurdodi, naill ai yn nogfen lywodraethol yr elusen sy'n derbyn neu gan y Comisiwn.

Corffori ac uno elusennau – Pa fath o awdurdod sydd ei angen gan y Comisiwn?
Canllawiau

https://www.gov.uk/government/publications/conflicts-of-interest-a-guide-for-charity-trustees-cc29

