
 

 

10 pwynt i'ch Ymddiriedolwyr eu hystyried a 10 pwynt ar gyfer cyfarfodydd 

Ymddiriedolwyr 

 

Ymddiriedolwyr 

1. Adolygwch eich ffurf gyfreithiol ac ystyriwch atebolrwydd personol - nawr yw'r amser i 

dalu sylw 

2. Creu tîm argyfwng - dirprwywch dîm bach a rhoi’r awdurdod iddynt wneud 

penderfyniadau - byddwch yn glir ar ffiniau 

3. Cyfarfod yn rheolaidd (yn rhithwir) 

4. Adolygu'r wybodaeth ariannol, manylion contract ayyb  

5. Adolygwch eich cronfeydd wrth gefn gwirioneddol a'ch polisi cronfeydd wrth gefn - 

dyma'r rheswm rydych chi'n eu dal 

6. Deall llif arian, gall amseriad arian sy'n dod i mewn ac yn mynd allan fod yn 

hollbwysig 

7. Cynllun senario ar gyfer argyfwng posib 

8. Daliwch i adolygu gwefan y llywodraeth - mae'r canllawiau'n newid yn ddyddiol 

9. Cyfathrebu - os ydych chi'n cael anawsterau – gyda’ch banc, CThEM, credydwyr, 

rhoddwyr, cyfreithwyr a chyfrifwyr 

10. Gofynnwch am gyngor - rydyn ni yma i helpu 

 

Cyfarfodydd ymddiriedolwyr  

1. Mae penderfyniadau da yn bwysicach na phroses ar hyn o bryd (dogfennwch popeth) 

2. Os oes angen i chi gynnal cyfarfodydd fideo neu ffôn ac nad yw'ch dogfen 

lywodraethol yn caniatáu ichi wneud hynny, dogfennwch pam eich bod wedi 

penderfynu ei fod yn briodol 

3. Os na allwch gael y broses yn iawn, cymerwch y penderfyniad a phoeni yn nes 

ymlaen - dogfennwch y rhesymau 

4. Cymerwch funudau a'u dosbarthu'n gyflym 

5. Byddwch yn ymwybodol o ddigwyddiadau difrifol - adolygwch ganllaw a thrafodwch 

unrhyw faterion yn gyflym - mae'r gofyniad hwn yn dal i fod yn berthnasol  

6. Dirprwywch swyddi penodol i ymddiriedolwyr er mwyn osgoi dyblygu ymdrechion, ee. 

cadw ar ben arweiniad y llywodraeth 

7. Os oes angen i chi gael mewnbwn eich cynghorwyr trwy Skype yna cofiwch rydyn ni 

yma i helpu 

8. Rhaid i ddiogelu fod yn flaenoriaeth ac yn eitem ar yr agenda ar gyfer pob cyfarfod 

9. Byddwch yn effro i dwyll posibl a throseddau seiber, mae'r risg wedi cynyddu - 

gwnewch hi'n eitem ar yr agenda i'w thrafod yn rheolaidd 

10. Mae'r risg o fater GDPR hefyd wedi cynyddu wrth i ni i gyd weithio o bell - ei 

gwnewch hi'n eitem ar yr agenda i'w thrafod yn rheolaidd 

 


