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Beth yw Ymddiriedolwr?
Ymddiredolwr yw unigolyn sydd yn sicrhau fod yr elusen yn gwneud yr hyn
mai'n addo. Gallant fod yn :Cyfarwyddwyr
Aelod o'r bwrdd
Llywodraethwyr
Aelod o'r pwyllgor

Amodau cyffredinol.
Rhaid bod yn hyn na 18 mlwydd oed. Er hyn dim ond 16 mlwydd
oedd sydd rhaid bod os yw'r elusen yn ran o gwmni neu sefydliad
corfforedig elusennol*.
Ni gewch fod yn ymddiriedolwr os nad ydych yn cael gan Deddf
Elusennau (Charity Act).
Os rydych yn gwirfoddoli ar banel sydd yn ymwneud a plant mae
angen sicrhau eich bod yn cael trwydded Disclosure and Barring
Service (DBS) wedi ei ddiweddaru.

*Charitable Incorporated Organisation (C!O)

Sut?
Ystyried a darganfod posibliadau
Yn gyntaf, mae angen ymchwilio a darganfod elusen addas lle rydych yn
ymddori yn yr hyn a wnant.
Mae'n bwysig cynyddu eich cysylltiadau, ar-lein ac yn y byd go iawn e.e.
siarad a mudiadau lleol, ymuno â grwpiau megis Young Charity Trustees ar
LinkedIn.

Dewis elusen addas
Mae'n bwysig yn y broses yma i ddod i adnabod yr elusen yn iawn. Yn
ogystal, mae gofyn deall beth a wnaiff yr elusen. Cyn dechrau ar y pwyllgor
/ panel / bwrdd rheoli mae'n syniad i chi hefyd dreulio amser gyda'r elusen
yn gwirfoddoli a dod i adnabod y staff.

Ar ôl eich penodi
Syniad ar ôl cael eich penodi yw dod i adnabod un aelod o staff sydd ar y
pwyllgor a wnaiff eich cynghori a'ch harwain o'r cychwyn.

Angen help?
Cysylltwch â'ch canolfan gwirfoddoli lleol i drafod eich diddordeb i ddod yn
ymddiredolwr ifanc a darganfod elusen/mudiad addas.
Mwy o wybodaeth ar y dudalen olaf.

Pam y dylsech gymryd y
cyfle?
Crewyd holiadur ac fe gawsom sawl ateb gan unigolion ifanc
am pam fod gwirfoddoli ar fyrddau rheoli / paneli /
pwyllgorau o fudd i fobl ifanc. Mae'r manteision yn
ddiddiwedd. Mae'n gyfle i chi leisio eich barn a gwneud
newidiadau mewn meysydd sydd yn eich diddori chi.
Gall y manteision fod yn ddi-ddiwedd, o fod yn gyfle i fagu
hyder i'ch paratoi at y byd gwaith, i gael cyfle i ymddwyn yn
broffesiynol.

"Cael bod yn
rhan o dîm"
"Magu hyder"

"Cyfle i leisio
barn."

"Eich paratoi
at y
byd gwaith"

Eich Cyfrifoldebau
1. Sicrhewch bod eich elusen yn cyflawni ei dibenion er budd y
cyhoedd.
2. Cydymffurfiwch â dogfen llywodraethol eich elusen a'r gyfraith.
3. Gweithredwch er lles eich elusen.
4. Rheolwch adnoddau eich elusen yn gyfrifol.
5. Rhaid iddych ymddwyn â gofal ac yn gyfrifol.
6. Sicrhewch fod eich elusen yn atebol.

Cyfathrebu Effeithiol
Cynllun Mentor

Un ffordd i sicrhau eich bod yn cael eich clywed gan aelodau eraill y
panel/bwrdd rheoli/pwyllgor pan yn ymddiriedolwr ifanc yw cael system
mentor. Golygai hyn y bydd aelod o'r panel yn eich mentori chi ac yn
gwneud yn siŵr eich bod yn cael y cyfle i fynegi eich barn mewn
trafodaeth. Dyletswydd arall gan y mentor fydd eich cefnogi mewn
trafodaeth.

Byddwch yn hyderus
Cofiwch fod y profiad hwn yn brofiad y dylsech wneud y mwyaf ohono.
Byddwch yn hyderus wrth leisio eich barn. Cofiwch fod eich cyfranniad
chi i'r hyn a drafodir yr un mor bwysig â chydranniad pawb arall sydd yn
eistedd o amgylch y bwrdd.

Bwydwch yn ôl
Mae'n bwysig eich bod yn bod yn hyderus i fwydo yn ôl i'ch elusen/mudiad
ynghylch a beth sydd yn gweithio a beth nad yw'n gweithio. Fel hyn mi
fedrith eich profiad chi fod yn fwy buddiol a mi gaiff eich elusen/mudiad
fwy o'ch cyfraniad yn ogystal.

Linciau defnyddiol
Ynys Mon
www.medrwnmon.org
01248 724944
Gwynedd:
www.mantellgwynedd.com
01286 672626

Conwy:
www.cvsc.org.uk
01492 534091
Sir Ddinbych
www.dvsc.co.uk
01824 702441
Sir Y Fflint
www.flvc.org.uk
01352 744000
Wrecsam
www.avow.org
01978 312556

Linciau defnyddiol
Young Trustees Guide
https://www.cafonline.org/docs/defaultsource/about-uspublications/youngtrusteesreport_1682a_web_
080915.pdf?sfvrsn=

http://www.youngwales.wales/ind
ex.php/young-walescafe/news/192-young-trusteescymru

