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Y Comisiwn Elusennau
Y Comisiwn Elusennau yw rheoleiddiwr annibynnol elusennau yng Nghymru a Lloegr. Ei nod yw 
rheoleiddio elusennau yng Nghymru a Lloegr yn y ffordd orau bosibl er mwyn cynyddu effeithiolrwydd 
elusennau a ffydd a hyder y cyhoedd. Mae'n rhaid i'r rhan fwyaf o elusennau gofrestru gyda'r Comisiwn, 
ond nid oes rhaid i rai mathau arbennig o elusennau gofrestru. Mae mwy na 160,000 o elusennau 
cofrestredig yng Nghymru a Lloegr. Mae'r fframwaith yn wahanol yn yr Alban, ac nid yw'r Comisiwn yn 
rheoleiddio elusennau'r Alban.

Mae'r Comisiwn yn darparu amrywiaeth helaeth o gyngor a chanllawiau i elusennau a'u 
hymddiriedolwyr, ac yn aml iawn gall helpu i ddatrys problemau. Mae'n rhaid i elusennau cofrestredig 
sydd ag incwm blynyddol o fwy na £10,000 roi gwybodaeth flynyddol i'r Comisiwn. Mae pwerau eang 
gan y Comisiwn i ymyrryd ym musnes elusen pan fydd pethau wedi mynd o'i le.

Cyhoeddwyd gan y Comisiwn Elusennau
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A. Cyflwyniad

A1. Y canllaw hwn

Canllaw yw hwn i helpu elusennau a’u cynghorwyr i ddeall beth y mae’n ei olygu pan fydd y Comisiwn 
yn cychwyn ymchwiliad statudol.

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi’i sefydlu gan y gyfraith fel rheoleiddiwr a chofrestrydd elusennau yng 
Nghymru a Lloegr. Mae ein gwaith yn ceisio diogelu budd y cyhoedd mewn elusennau.

Mae’n rhaid i elusennau gydymffurfio â’r gyfraith. Rydym yn delio â phroblemau elusennau mewn sawl 
ffordd yn dibynnu ar y broblem dan sylw, difrifoldeb y broblem, y dystiolaeth i’w chefnogi, effaith y 
broblem a beth sydd angen ei wneud i’w datrys. Bydd camarfer bwriadol, gweithgarwch anghyfreithlon, 
troseddoldeb a chamddefnydd difrifol yn cael eu trin yn drylwyr ac yn derfynol.

Drwy ein gwaith rydym yn adnabod ac yn ymchwilio i gamymddwyn neu gamreoli ymddangosiadol 
wrth weinyddu elusennau, ac yn gweithio i geisio datrys materion o bryder. Gallwn gychwyn ymchwiliad 
statudol yn yr achosion mwyaf difrifol o gamddefnydd a phryder rheoleiddio. Nid yw’r penderfyniad 
i gychwyn ymchwiliad yn cael ei gymryd ar chwarae bach, ac mae’n dibynnu ar asesiad gofalus o 
gyfres o ffactorau. Cyn gwneud penderfyniad i gychwyn ymchwiliad statudol, byddwn yn defnyddio 
ein Fframwaith Risg, a byddwn yn sicrhau bod ymchwiliad yn cael ei gynnal yn unol ag egwyddorion 
arferion rheoleiddio gorau.

Pwrpas ymchwiliad yw archwilio’r problemau yn fwy manwl ac ymchwilio a sefydlu ffeithiau’r achos 
er mwyn i ni allu penderfynu hyd a lled unrhyw gamddefnydd neu gamreoli, sefydlu graddfa’r risg 
i’r elusen, ei gwaith, ei heiddo, neu ei buddiolwyr a pha gamau y mae angen eu cymryd i ddatrys y 
pryderon. Os nad yw’r honiadau wedi’u cyfiawnhau, bydd yr ymchwiliad yn dweud hynny. Ein nod yn y 
pen draw yw atal camddefnydd, sicrhau cydymffurfiaeth a rhoi elusen yn ôl ar sylfaen gadarn. Os yw 
hynny’n bosibl gall olygu adfer ei henw da, diogelu buddiolwyr neu asedau a diogelu a gwella enw da a 
ffydd y cyhoedd yn y sector elusennol yn gyffredinol.

Pan fyddwn yn cychwyn ymchwiliad fel rheol byddwn yn disgwyl delio’n uniongyrchol a’r 
ymddiriedolwyr elusen oherwydd dyma’r bobl sy’n rheoli gweinyddiad yr elusen yn gyffredinol ac sy’n 
gyfrifol yn uniongyrchol ac yn gyfreithiol am yr hyn sy’n digwyddo iddi. Bwriedir i’r canllaw hwn helpu 
ymddiriedolwyr i ddeall y broses ymchwilio a’u hawliau a’u rhwymedigaethau cyfreithiol. Gall y canllaw 
fod yn ddefnyddiol hefyd i gynghorwyr, gweithwyr, swyddogion neu asiantau’r elusen, oherwydd gall yr 
hyn a wnawn mewn ymchwiliad effeithio arnyn nhw hefyd.

Bydd elusennau sydd wedi’u lleoli neu sy’n gweithredu yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon yn dod o 
fewn awdurdodaeth Swyddfa Rheoleiddiwr Elusennau’r Alban (OSCR) neu Gomisiwn Elusennau Gogledd 
Iwerddon. Mae manylion y rheoleiddwyr hyn i’w gweld yn adran Dd.

A2. Canllawiau blaenorol

Mae'r canllaw hwn yn ategu'r wybodaeth arall am ein gwaith cydymffurfio sydd i'w gweld ar 
wefan y Comisiwn, gan gynnwys ein canllaw staff ein hunain OG117 - Sut mae'r Comisiwn yn delio â 
Gwaith Ymchwiliadau.

http://www.comisiwnelusennau.gov.uk/our-regulatory-work/how-we-regulate-charities/how-we-ensure-charities-comply-with-their-legal-requirements/charity-commission-risk-framework/
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A3. Cwmpas y canllaw hwn

Mae’r canllaw hwn ar gyfer elusennau y mae’r Comisiwn wedi cychwyn ymchwiliad iddynt, a’u 
cynghorwyr. Os hoffech wneud cwyn neu godi pryderon rheoleiddio am elusen, cyfeiriwch at y canllaw 
ar ein gwefan sy’n nodi’r materion y byddwn yn eu hystyried a’r wybodaeth y mae ei hangen arnom i 
weithredu arnynt.

A4. Defnyddio’r canllaw hwn

Mae pennawd pwnc gan bob adran ac o dan y pennawd rydym wedi gofyn cwestiynau perthnasol y 
byddech efallai yn eu gofyn ynghylch sut rydym yn delio ag ymchwiliad. Yn gyffredinol, rhown ateb 
cryno (‘Yr ateb byr’) ac yna mwy o gefndir (‘Yn fwy manwl’).

A5. Ffynonellau eraill o gymorth a chyngor

Byddwn bob amser yn ceisio trafod materion sy’n codi yn yr ymchwiliad gyda’r ymddiriedolwyr. Byddwn 
yn delio â’r ymddiriedolwyr yn uniongyrchol, ond gallant geisio eu cyngor proffesiynol annibynnol eu 
hunain. Rhestrir manylion cyswllt sefydliadau sy’n gallu helpu elusennau yn adran Dd.

A6. ‘Rhaid’ a ‘dylai’: beth ydym yn ei olygu

Yn y canllaw hwn, pan ddefnyddiwn ‘rhaid’ golygwn ei fod yn ofyniad cyfreithiol neu reoleiddiol penodol 
sy’n effeithio ar ymddiriedolwyr neu elusen. Mae’n rhaid i ymddiriedolwyr gydymffurfio â’r gofynion hyn. 
I ddangos pa adrannau sy’n cynnwys gofyniad cyfreithiol neu reoleiddiol, rydym yn rhoi  wrth ymyl yr 
ateb byr yn yr adran honno.

Defnyddiwn y term ‘dylai’ yn y cyngor ar yr hyn rydym yn ei ystyried yn arfer da lleiaf, ond nid oes 
unrhyw ofyniad cyfreithiol uniongyrchol. Yn aml iawn, mae cyngor o’r fath yn disgrifio beth yw’r ffordd 
orau o gydymffurfio â’r gofyniad cyfreithiol yn ein barn ni. Dylai ymddiriedolwyr ddilyn y canllawiau arfer 
da oni bai bod rheswm da dros beidio â gwneud hynny.

A7. Rhai termau technegol a ddefnyddir

Er ein bod wedi gwneud ein gorau glas i ysgrifennu’r canllaw hwn mewn iaith bob dydd, roedd rhaid i ni 
ddefnyddio rhai termau technegol mewn mannau. Mae’r rhestr hon yn esbonio rhai ohonynt:

Breinio eiddo: Os oes perygl y gall tir neu asedau eraill elusen gael eu camddefnyddio neu gael eu 
colli i’r elusen, gallwn orchymyn bod yr eiddo yn cael ei ddal neu ei ‘freinio’ yn y Ceidwad Swyddogol i 
Elusennau neu rywun arall i’w cadw’n ddiogel. Mae ein gwefan yn rhoi rhagor o wybodaeth - gweler 
Gwasanaeth Dal Tir y Ceidwad Swyddogol i Elusennau (CC13).

Buddiolwyr: Y bobl y mae nodau’r elusen yn bwriadu bod o fudd iddynt.

Canllawiau Gweithredol: Canllawiau sydd wedi’u hysgrifennu ar gyfer ein staff yn bennaf. Rydym wedi 
ymrwymo i weithio mewn ffordd mor agored â phosibl, ac fel rhan o hyn, rydym wedi rhoi llawer o’n 
canllawiau ysgrifenedig ar y gyfraith elusennau ar ein gwefan.

http://www.comisiwnelusennau.gov.uk/how-to-complain/
http://www.comisiwnelusennau.gov.uk/how-to-complain/
http://www.comisiwnelusennau.gov.uk/detailed-guidance/land-and-property/the-official-custodian-for-charities-land-holding-service-cc13/
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Cyfarwyddyd: Dogfen gyfreithiol yw hon sy’n cael ei chyhoeddi pan fyddwn yn mynnu bod pobl yn 
cymryd camau arbennig. Gall hyn gynnwys rhoi gwybodaeth neu ddogfennau arbennig i ni, neu fynychu 
cyfarfod â ni. Bydd y Cyfarwyddyd yn pennu pa wybodaeth neu ddogfennau y mae’n rhaid eu darparu 
ac o fewn pa amserlen. Mae canlyniadau cyfreithiol difrifol yn codi os nad ydych yn cydymffurfio â 
Chyfarwyddyd y Comisiwn.

Cynllun: Yn y cyd-destun hwn mae’r term ‘Cynllun’ yn cyfeirio at gynllun rydym yn ei wneud o dan 
adran 79 o’r Ddeddf. Mae’n ddogfen gyfreithiol sy’n newid, yn disodli neu’n ehangu ymddiriedolaethau 
elusen. Gall fod yn Gynllun rheoleiddio llawn, sy’n cwmpasu pob agwedd ar weinyddiaeth a dibenion 
elusen gan gymryd lle ei dogfen lywodraethol flaenorol, neu gall ychwanegu at ryw ran o’r ddogfen 
lywodraethol, neu ei haddasu.

Datganiad statudol: Dogfen gyfreithiol yw hon, ar ffurf datganiad wedi’i lofnodi, a ddefnyddir yn aml i 
alluogi unigolyn i roi tystiolaeth am rywbeth nad oes unrhyw dystiolaeth annibynnol ar gael ar ei gyfer. 
Mae’n drosedd i unigolyn wneud datganiad statudol sy’n cynnwys deunyddiau y mae’n gwybod sy’n 
anghywir neu ei fod yn credu sy’n anwir.

Deddf Elusennau 2011: Mae’r Ddeddf hon yn amlinellu swyddogaethau’r Comisiwn Elusennau ac yn 
rhoi ystod o bwerau iddo, gan gynnwys ein pŵer o dan adran 46 i gychwyn ymchwiliadau statudol i 
elusennau. Drwy’r canllaw hwn ystyr ‘y Ddeddf’ yw Deddf Elusennau 2011.

Gorchymyn: Yn y canllaw hwn mae Gorchymyn yn ddogfen gyfreithiol rydym yn ei llunio i awdurdodi 
neu atal yr ymddiriedolwyr elusen neu unigolion a enwir eraill rhag gweithredu. Mae adran Ch yn 
ystyried y pwerau a ddefnyddiwn mewn ymchwiliad, a gaiff eu hamlinellu o fewn Gorchymyn. Mae 
canlyniadau cyfreithiol difrifol yn codi os nad ydych yn cydymffurfio â Gorchymyn y Comisiwn.

Sefydliad gwaharddedig: Sefydliad yw hwn y mae’r Ysgrifennydd Cartref yn credu sy’n ymwneud â 
therfysgaeth yn ôl y diffiniad ohoni yn Neddf Terfysgaeth 2000. Mae’n dramgwydd troseddol i rywun fod 
yn aelod o sefydliad gwaharddedig, neu wahodd pobl i gefnogi, neu drefnu cyfarfod ar gyfer sefydliad 
gwaharddedig. Ystyr gwahardd yw bod asedau ariannol y sefydliad yn eiddo terfysgwyr a gellir eu rhewi 
a’u hatafaelu.

Ymchwiliad Statudol: Mae’r Ddeddf Elusennau yn rhoi swyddogaeth statudol i’r Comisiwn ymchwilio i 
bryderon sy’n codi wrth weinyddu a rhedeg elusen. Mae ymchwiliad statudol yn ymchwiliad sy’n cael 
ei gynnal o dan y fframwaith cyfreithiol a amlinellwyd yn adran 46 o’r Ddeddf. Hefyd gallwn gychwyn 
ymchwiliadau i grwpiau o elusennau; fe’u gelwir yn ymchwiliadau ‘dosbarth’. Gellir defnyddio rhai 
pwerau i fynnu bod elusennau ac unigolion yn darparu gwybodaeth neu ddogfennau a gweithredu i 
ddiogelu elusennau dim ond ar ôl cychwyn ymchwiliad statudol.

Ymddiriedolwyr: Mae ymddiriedolwyr yn gwasanaethu ar gorff llywodraethu’r elusen ac maent 
yn gyfrifol am reoli a gweinyddu’r elusen yn gyffredinol. Gallant gael eu galw’n ymddiriedolwyr, yn 
gyfarwyddwyr, yn aelodau bwrdd, yn llywodraethwyr neu’n aelodau pwyllgor.

http://www.opsi.gov.uk/
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B. Cipolwg cyflym ar y canllaw hwn
Mae’r rhan hon yn cynnig cipolwg cyflym ar gynnwys y canllaw hwn.

Mae Rhan C yn esbonio o ble y cawn ein hawdurdod i ymchwilio i elusennau, a’n hymagwedd 
gyffredinol at y gwaith hwn.

Mae Rhan Ch yn esbonio beth sy’n digwydd pan fyddwn wedi cychwyn ymchwiliad ac mae’n disgrifio’r 
pwerau statudol y gallwn eu defnyddio.

Mae Rhan D yn amlinellu ein rhwymedigaethau, yn unol ag egwyddorion arfer reoleiddio orau, gan 
gynnwys gweithredu’n deg pan fyddwn yn cynnal ymchwiliad a pharchu hawliau ymddiriedolwyr a 
phartïon eraill sydd â diddordeb. Mae’n esbonio’r rhwymedigaethau cyfreithiol i’r rhai sy’n ein helpu 
gyda’r ymchwiliad. Mae hefyd yn esbonio pa gamau y gallwch eu cymryd os nad ydych yn fodlon â’n 
penderfyniadau neu’r ffordd rydym wedi defnyddio ein pwerau, a sut i gwyno am ein safon gwasanaeth.

Mae Rhan Dd yn rhoi manylion am y sefydliadau sy’n gallu helpu elusennau.
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C. Y Comisiwn Elusennau fel rheoleiddiwr

C1. Beth yw ystyr rheoleiddio?

Yr ateb byr

Mae rheoleiddio’n cyfeirio at ddyletswyddau, swyddogaethau, cyfrifoldebau a phwerau cyfreithiol y 
Comisiwn Elusennau i ddiogelu elusennau, ac felly gwella eu heffeithiolrwydd a ffydd a hyder y cyhoedd 
ynddynt. Mae ein hymagwedd gyffredinol at reoleiddio elusennau a sut rydym yn asesu ac yn rheoli’r 
risgiau i’w gweld yn ein canllaw Fframwaith Risg y Comisiwn Elusennau - Ein hymagwedd reoleiddio at 
ddiogelu budd y cyhoedd mewn elusennau.

Yn fwy manwl

Mae rôl statudol gennym i reoleiddio elusennau a phwerau cyfreithiol i’n helpu i wneud hynny. Mae’r 
pwerau hyn wedi’u hamlinellu yn y Ddeddf Elusennau.

Ein hamcanion, fel y’u nodwyd yn y Ddeddf, yw:

• cynyddu ffydd a hyder y cyhoedd mewn elusennau;

• hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o sut y mae’n rhaid i elusen weithredu er 
budd cyhoeddus;

• hyrwyddo cydymffurfiaeth gan ymddiriedolwyr elusennau â’u rhwymedigaethau cyfreithiol 
wrth iddynt reoli gweinyddiad eu helusen;

• hybu’r defnydd effeithiol o adnoddau elusennol; a

• gwneud elusennau’n fwy atebol i roddwyr, buddiolwyr a’r cyhoedd.

Wrth gyflawni ein hamcanion darparwn ystod eang o ganllawiau ar y we sy’n berthnasol i’r rhan fwyaf 
o elusennau. Mae gwasanaethau ar-lein gennym hefyd ar gyfer diweddaru a newid yr wybodaeth 
sydd gennym am eich elusen. Pan fydd angen rydym yn datrys materion yn ymwneud â llywodraethu 
elusennau drwy ddefnyddio ein pwerau cyfreithiol i wneud Cynlluniau neu Orchmynion os nad oes gan 
elusen ei phwerau ei hun.

Mae ein rôl reoleiddio yn canolbwyntio ar ymddiriedolwyr elusen a’u hymddygiad. Os yw rhywbeth yn 
mynd o’i le mewn elusen disgwyliwn i’r ymddiriedolwyr fod yn gyfrifol am unioni pethau. Yn yr achosion 
mwyaf difrifol o gamddefnydd gallwn ymchwilio a chychwyn ymchwiliad. Pan fydd asedau, enw da, 
gwasanaethau neu fuddiolwyr elusennau wedi cael eu niweidio neu maent mewn perygl difrifol o gael 
eu camddefnyddio neu eu niweidio, mae ein gwaith ymchwilio yn ceisio atal camddefnydd neu niwed 
a rhoi elusennau yn ôl ar sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys cychwyn ymchwiliad 
statudol i adnabod ac ymchwilio i achosion o gamymddwyn neu gamreoli wrth weinyddu elusennau 
(gweler adran Ch1) a datrys y problemau sy’n codi. Gall olygu defnyddio ein pwerau adfer a diogelu pan 
fydd yn briodol ac yn gymesur i wneud hynny. Byddwn hefyd yn monitro’r cynnydd y mae elusennau’n 
ei wneud yn dilyn ein hymyrraeth.

Mae ein pwerau rheoleiddio a’n cylch gwaith yn ymestyn i elusennau cofrestredig ac elusennau 
anghofrestredig, gan gynnwys cronfeydd a godwyd at ddibenion elusennol, er enghraifft 
apeliadau elusennol.

http://www.comisiwnelusennau.gov.uk/our-regulatory-work/how-we-regulate-charities/how-we-ensure-charities-comply-with-their-legal-requirements/charity-commission-risk-framework/
http://www.comisiwnelusennau.gov.uk/our-regulatory-work/how-we-regulate-charities/how-we-ensure-charities-comply-with-their-legal-requirements/charity-commission-risk-framework/
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C2. Pryd byddai’r Comisiwn yn debygol o gychwyn ymchwiliad statudol?

Yr ateb byr

Rydym yn debygol o ystyried cychwyn ymchwiliad statudol os yw’r mater rheoleiddio yn ddifrifol ac 
mewn amgylchiadau lle mae tystiolaeth neu amheuaeth ddifrifol o gamymddwyn neu gamreoli neu os 
yw’r risg i’r elusen neu i hyder cyhoeddus mewn elusennau yn gyffredinol yn uchel.

Pwrpas ymchwiliad yw ymchwilio a sefydlu ffeithiau’r achos er mwyn i ni allu:

• adnabod hyd a lled unrhyw gamymddwyn a chamreoli;

• asesu’r risgiau i’r elusen, ei gwaith, ei hasedau, ei buddiolwyr a’i henw da; a

• phenderfynu pa gamau y mae angen eu cymryd i ddelio â’r pryderon a sicrhau bod hyn 
yn digwydd.

Yn fwy manwl

Rydym yn ystyried cychwyn ymchwiliadau yn yr achosion mwyaf difrifol. Mae’r meini prawf rydym yn 
eu hystyried wrth benderfynu cychwyn ymchwiliad mewn unrhyw achos wedi’u nodi yn ein Dogfen 
Defnyddio’r Fframwaith Risg yn adran E4 ar ein gwefan.

Yn ymarferol, mae’n debygol y bydd yr ymchwiliad yn ymwneud â materion risg uwch, ond ni fydd pob 
mater risg uwch yn cael ei drin fel hyn. Rydym wedi nodi yn y Ddogfen Defnyddio’r Fframwaith Risg yn 
adran C1 beth yw’r materion difrifol, risg uwch, yn ein barn ni. Y materion hyn, heb fod mewn unrhyw 
drefn arbennig yw:

• colled ariannol sylweddol i elusen;

• niwed difrifol i fuddiolwyr ac, yn arbennig, buddiolwyr agored i niwed;

• camddefnyddio elusen at ddibenion terfysgaeth (gan gynnwys cysylltiadau elusennau â 
therfysgaeth neu gefnogi terfysgaeth, boed yn ariannol neu fel arall, cysylltiadau â sefydliadau 
gwaharddedig neu gamddefnyddio elusen i feithrin eithafiaeth droseddol);

• troseddoldeb difrifol a/neu weithgarwch anghyfreithlon o fewn elusen neu sy’n cynnwys elusen 
(gan gynnwys twyll a gwyngalchu arian);

• elusennau wedi'u sefydlu at ddiben anghyfreithlon neu amhriodol gan gynnwys defnyddio 
trefniadau treth anghywir;

• elusennau sy’n cael eu defnyddio’n fwriadol er mantais breifat arwyddocaol;

• os oes amheuaeth ddifrifol ynghylch annibyniaeth elusen;

• achosion arwyddocaol eraill o ddiffyg cydymffurfio, torri ymddiriedaeth neu gamddefnyddio a 
fydd yn cael effaith arwyddocaol fel arall ar ffydd a hyder y cyhoedd mewn elusen ac elusennau 
yn gyffredinol.

Pan ddaw pryder difrifol at ein sylw byddwn yn ystyried difrifoldeb y mater a graddfa’r risg dan sylw 
a sut y mae’r elusen yn delio â’r mater. Cyn cychwyn ymchwiliad, byddwn yn cynnal asesiad cyn 
ymchwiliad, a fydd yn cynnwys ystyried y pryder a godwyd, ffynhonnell y pryder, pa dystiolaeth sydd 
i’w gefnogi neu fwrw amheuaeth arno, cryfder y dystiolaeth hon ac effaith bosibl y materion a godwyd 
am yr elusen dan sylw.

http://www.charitycommission.gov.uk/media/89112/application-of-the-charity-commisssions-risk-framework.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/media/89112/application-of-the-charity-commisssions-risk-framework.pdf
http://www.charitycommission.gov.uk/media/89112/application-of-the-charity-commisssions-risk-framework.pdf
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Os yw’r asesiad cyn ymchwiliad yn dod i’r casgliad nad yw’r mater wedi’i gynnwys yn y categorïau 
mwyaf difrifol, byddwn yn penderfynu pa gamau eraill y gallai fod angen eu cymryd, os o gwbl. Efallai 
y byddwn yn penderfynu nad oes modd cyfiawnhau’r pryderon, neu eu bod yn ddi-sail ar hyn o bryd, a 
dod i’r casgliad nad oes angen i ni weithredu ymhellach neu fod modd delio â’r achos trwy roi cyngor 
rheoleiddio uniongyrchol ac arweiniad i unioni’r diffyg cydymffurfio neu ei rwystro rhag digwydd eto yn 
y dyfodol.

Byddwn yn trin pob achos yn unigol ac yn ystyried mwy na dim ond natur y pryder ei hun. Gall ffactorau 
eraill newid ein hasesiad o'r risg y mae'r broblem yn ei chreu a lefel y flaenoriaeth, y sylw a'r adnoddau 
a rown i'r broblem. Bydd y ffactorau hyn yn cynnwys a yw'r risg yn risg barhaus a faint o gydweithredu 
a gawn gan yr ymddiriedolwyr. Hyd yn oed os yw'r ymddiriedolwyr yn cydweithredu â'r Comisiwn, gall 
ymchwiliad gael ei gychwyn. Mae ffactorau hefyd yn cynnwys ystyried a yw'r ymddiriedolwyr wedi 
gweithredu'n onest ac yn rhesymol, neu i ba raddau y mae unrhyw dystiolaeth yn awgrymu eu bod 
nhw wedi gweithredu'n ddiofal neu'n ddi-hid, neu a fu unrhyw gamweithredu bwriadol neu o wirfodd. 
Mae'r ffactorau addasu hyn a sut rydym yn ystyried ymddygiad ac ymateb yr ymddiriedolwyr wedi'u 
hamlinellu yn ein dogfen Defnyddio Fframwaith Risg y Comisiwn ar ein gwefan.

Fel arfer byddwn yn gwneud datganiad cyhoeddus yn cadarnhau bod ein hymchwiliad wedi cychwyn. 
Byddwn yn dilyn y drefn yn ein polisi cyhoeddedig, sef ei fod er budd y cyhoedd i wneud hynny, o 
ystyried ein rôl reoleiddio, ac atebolrwydd elusennau am eu gweithgareddau. Fodd bynnag, weithiau 
byddwn yn penderfynu nad yw er budd y cyhoedd i wneud hynny. Fe gewch ragor o fanylion am ein 
hymagwedd a’r polisi ar ein gwefan.

Nid oes rhaid i ni roi gwybod i'r ymddiriedolwyr am ein pryder neu roi cyfle iddynt ymateb neu 
weithredu yn gyntaf, cyn cychwyn ymchwiliad.

Nid yw ein cylch gwaith yn cynnwys ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â throsedd a threth. Nid ydym 
yn awdurdod erlyn ychwaith. Byddwn yn rhoi gwybod i'r awdurdodau priodol am faterion o'r fath. Ein 
gwaith ni yw sicrhau bod ymddiriedolwyr yn cyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol fel ymddiriedolwyr o 
ran rheoli a gweinyddu'r elusen yn briodol ac yn gyfrifol. Os yw materion yn ymwneud â throseddau neu 
ddefnyddio trefniadau treth anghywir yn codi, neu os yw pryderon am ddulliau gweithredu elusen yn 
cael eu harchwilio gan reoleiddwyr eraill, byddwn yn ystyried a ydynt yn awgrymu bod camymddwyn 
neu gamreoli'n digwydd wrth weinyddu'r elusen, ac a oes angen i ni ddiogelu eiddo'r elusen. Gall 
hyn olygu y byddwn yn ystyried cychwyn ein hymchwiliad ein hunain yr un pryd ag asiantaeth neu 
reoleiddiwr arall.

http://www.comisiwnelusennau.gov.uk/media/89112/arf.pdf
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Ch. Ffurf yr ymchwiliad a’r pwerau cyfreithiol

Ch1. Beth sy’n digwydd pan fyddwn yn cychwyn ymchwiliad statudol?

Yr ateb byr

Pan fyddwn yn cychwyn ymchwiliad statudol fel arfer byddwn yn cysylltu â’r ymddiriedolwyr yn 
uniongyrchol i esbonio’r rheswm pam a rhoi cyfle iddynt drafod y mater â ni. Gan ein bod yn cysylltu 
â’r bobl a restrir ar y Gofrestr Elusennau mae’n bwysig rhoi gwybod i ni ar unwaith os yw’r 
enwau hynny yn newid.

Rydym yn debygol o ofyn am wybodaeth a dogfennau, ac fel arfer gwnawn hynny drwy ddefnyddio 
ein pwerau rheoleiddio. Hefyd fel arfer bydd rhaid i ni gael mynediad i gofnodion yr elusen. Gallem 
ddefnyddio ein pwerau rheoleiddio i ddiogelu buddiolwyr a/neu asedau elusennau. Pan fydd ymchwiliad 
wedi'i gwblhau fel arfer byddwn yn paratoi adroddiad cyhoeddus ar y camau rydym wedi'u cymryd a'n 
casgliadau drwy gyhoeddi Datganiad o Ganlyniadau Ymchwiliad..

Yn fwy manwl

Mae ymchwiliad statudol yn bŵer cyfreithiol sy’n ein galluogi i ymchwilio’n ffurfiol i faterion o bryder 
rheoleiddio o fewn elusen a defnyddio ein pwerau diogelu er budd yr elusen a’i buddiolwyr, ei hasedau 
neu ei henw da.

Bydd ymchwiliad yn helpu i adnabod hyd a lled camymddwyn neu gamreoli wrth weinyddu’r elusen, 
os oes; asesu unrhyw risg i’r elusen a’i hasedau; a phenderfynu a oes angen i ni weithredu i ddiogelu 
eiddo’r elusen.

• Mae camymddwyn yn cynnwys unrhyw weithred yr oedd y sawl sy’n ei chyflawni yn gwybod 
(neu y dylasai fod wedi gwybod) ei bod yn droseddol, yn anghyfreithlon neu’n amhriodol.

• Mae camreoli yn cynnwys gwneud unrhyw beth i:

• golli neu gamddefnyddio adnoddau elusennol;

• tanseilio enw da elusen; neu

• roi buddiolwyr mewn perygl.

Fel arfer bydd ein hymchwiliad yn canolbwyntio ar yr ymddiriedolwyr elusen ac a ydynt wedi cyflawni 
eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau fel ymddiriedolwyr o dan y gyfraith elusennau. Mae ymchwiliad yn 
ffurfioli ein gwaith gyda'r elusen a'i hymddiriedolwyr. Mae rhai pwerau cyfreithiol ar gael i ni dim ond 
pan fydd ymchwiliad wedi cychwyn. Esboniwn y defnydd o'r pwerau hyn yn fwy manwl yn adrannau 
Ch3 ac Ch4. Yn wyneb arwyddocâd ymchwiliad statudol mae'n bosibl y bydd yr ymddiriedolwyr yn 
dymuno ystyried ceisio eu cyngor cyfreithiol neu broffesiynol eu hunain, a gallant wneud hynny unrhyw 
bryd yn ystod yr ymchwiliad.

Mae'n bwysig bod ymddiriedolwyr a'u cynghorwyr yn cydweithredu â ni yn ystod yr ymchwiliad 
drwy ateb ein hymholiadau'n llawn a gwneud hynny o fewn yr amserlenni a bennwyd. Mae methu â 
chydweithredu neu gydymffurfio â Chyfarwyddiadau neu Orchmynion yn cael ei ystyried yn dystiolaeth o 
gamymddwyn neu gamreoli wrth weinyddu'r elusen. Hefyd, mae canlyniadau cyfreithiol difrifol yn codi 
trwy beidio â dilyn Cyfarwyddiadau neu Orchmynion.
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Mae’n bwysig dweud wrthym ar y cam hwn os nad Saesneg yw iaith gyntaf yr ymddiriedolwyr ac 
os oes angen cyfieithwyr ar y pryd ar gyfer cyfarfodydd, neu, os am unrhyw resymau eraill mae’r 
ymddiriedolwyr yn ei chael hi’n anodd deall cynnwys llythyrau, Gorchmynion neu Gyfarwyddiadau.

Yn dilyn asesu’r pryderon cychwynnol bydd ymchwiliad yn dilyn y camau canlynol fel arfer:

• Gosod cwmpas yr ymchwiliad a’n strategaeth achos. Byddwn yn sefydlu’r tîm sy’n rhedeg 
yr ymchwiliad a byddwn yn cysylltu ag ymddiriedolwyr yr elusen dan sylw i esbonio pam ein 
bod wedi cychwyn ymchwiliad, ei ffocws a’i nodau. Pan fydd y materion yn cyfiawnhau hynny, 
gallwn ddefnyddio ein pwerau rheoleiddio cyn ein bod yn dweud wrth yr elusen ein bod wedi 
cychwyn ymchwiliad. Byddwn yn adolygu ein strategaeth achos yn gyson a gallwn ei newid yn 
sgîl tystiolaeth neu amgylchiadau newydd.

• Casglu, dadansoddi a dilysu gwybodaeth a thystiolaeth. Gall hyn gynnwys dadansoddi'r 
cofnodion sydd gennym eisoes, neu gasglu gwybodaeth newydd gan yr ymddiriedolwyr a 
ffynonellau perthnasol eraill, gan gynnwys archwilio llyfrau a chofnodion ariannol. Pan fyddwn 
yn cynnal cyfweliadau bydd nodyn o'r sgwrs yn cael ei gadw ar gyfer ein cofnodion. Weithiau 
byddwn yn recordio cyfarfodydd gyda'r ymddiriedolwyr ar dâp, ac os felly byddwn yn rhoi 
trawsgrifiad o'r cyfarfod iddynt. Bydd tystiolaeth newydd yn cael ei gwerthuso a'i hasesu wrth iddi 
gael ei chasglu. Byddwn yn ystyried i ba raddau, os o gwbl, y mae'r pryderon wedi'u cyfiawnhau 
neu beidio gan y dystiolaeth neu a oes angen eu harchwilio ymhellach. Byddwn yn ystyried 
defnyddio ein pwerau casglu gwybodaeth sydd wedi'u cynnwys yn y Ddeddf fel yr esbonnir 
yn adran Ch3. Bydd y prosesau hyn yn parhau trwy gydol yr ymchwiliad. Caiff y dystiolaeth ei 
defnyddio i lunio ein casgliadau a llywio'r camau a gymerwn.

• Ystyried a defnyddio pwerau rheoleiddio. Lle bynnag y bo’n bosibl, byddwn yn ceisio 
cydweithio ag ymddiriedolwyr i ddatys materion drwy arweiniad, cyngor rheoleiddio ac 
arolygiaeth heb ddefnyddio pwerau cyfreithiol i ymyrryd. Byddwn yn defnyddio ein pwerau unioni 
neu ddiogelu cyfreithiol os yw’n briodol ac yn gymesur. Defnyddir rhai pwerau dros dro yn ystod yr 
ymchwiliad, mae eraill yn fwy parhaol ac yn ymestyn y tu hwnt i ddiwedd ymchwiliad. Esbonnir 
graddfa ein pwerau yn adrannau Ch3 ac Ch4.

• Casgliad y prif ymchwiliad a gwaith dilynol. Fel arfer bydd ein prif ymchwiliad yn dod i ben pan 
fyddwn wedi:

• cymryd y camau sydd eu hangen i ddatrys y pryderon;

• rhannu ein casgliadau â’r ymddiriedolwyr. Os nad yw’r pryderon wedi’u cyfiawnhau neu ni ellir 
eu dilysu, byddwn yn rhoi gwybod i’r ymddiriedolwyr; ac

• yn egluro i’r ymddiriedolwyr pa gamau dilynol y mae angen eu cymryd i ddatrys ein pryderon 
ac erbyn pryd.

Fel arfer bydd hyn yn nodi diwedd y prif gam neu gamau rhagweithiol yr ymchwiliad.

• Cyhoeddi datganiadau o ganlyniadau ymchwiliadau. Mae ymchwiliad statudol yn fater o 
gofnod cyhoeddus a’n polisi cyffredinol yw cyhoeddi datganiad o ganlyniadau ar gyfer pob 
ymchwiliad statudol. Fel arfer byddwn yn cyhoeddi’r datganiad ar ein gwefan cyn pen tri mis 
o ddiwedd ein prif ymchwiliad. Bydd y datganiad yn tynnu sylw at y materion allweddol, a 
chasgliadau’r ymchwiliad. Bydd hefyd yn amlinellu unrhyw faterion pwysig mwy cyffredinol i’r 
sector elusennol.
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Weithiau, ni fydd yn briodol i ni gyhoeddi Datganiad o Ganlyniadau Ymchwiliad. Ni fyddwn yn cyhoeddi 
Datganiad os ydym yn teimlo y byddai’n gwneud rheoleiddio yn llai effeithiol ac yn niweidio ffydd y 
cyhoedd mewn elusennau. Mae’r meini prawf a ddefnyddiwn wrth benderfynu peidio â chyhoeddi 
Datganiad wedi’u nodi ar ein gwefan. Gallwch ddarllen mwy am hyn a’n Datganiadau ar ein gwefan.

Mae swydd ymddiriedolwr yn swydd o ymddiriedaeth sydd â chyfrifoldebau a dyletswyddau 
ymddiriedol. Mae gan y cyhoedd ddiddordeb dilys yn y dyletswyddau hynny a chael sicrwydd bod 
ymddiriedolwyr yn cydymffurfio â nhw. Felly cyhoeddwn ddatganiad i'r wasg pan fydd adroddiad y 
Datganiad o Ganlyniadau Ymchwiliad yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan.

Fel arfer byddwn yn gwneud datganiad cyhoeddus yn cadarnhau bod ein hymchwiliad wedi cychwyn. 
Byddwn yn dilyn y drefn yn ein polisi cyhoeddedig, sef ei fod er budd y cyhoedd i wneud hynny, o 
ystyried ein rôl reoleiddio, ac atebolrwydd elusennau am eu gweithgareddau. Fodd bynnag, weithiau 
byddwn yn penderfynu nad yw er budd y cyhoedd i wneud hynny. Fe gewch ragor o fanylion am ein 
hymagwedd a’r polisi ar ein gwefan.

Mae rhagor o wybodaeth am y modd y byddwn yn delio ag ymholiadau’r cyfryngau ynghylch ein gwaith 
cydymffurfio i’w gweld ar ein gwefan.

Ch2. Am faint fydd ymchwiliad statudol yn para?

Yr ateb byr

Mae’n anodd rhagweld am faint y bydd ymchwiliad yn para ond byddwn yn ceisio dod ag ymchwiliad i 
ben cyn gynted â phosibl.

Yn fwy manwl

Gall cynnydd pob ymchwiliad ddibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys:

• natur a chymhlethdod y materion sy'n cael eu dwyn at ein sylw;

• faint o wybodaeth y mae ei hangen;

• yr asiantaethau eraill sy'n rhan o'r ymchwiliad;

• materion newydd sy'n dod i'r amlwg yng nghamau olaf ein hymchwiliadau neu pan fyddwn yn 
ysgrifennu'r Datganiad o Ganlyniadau Ymchwiliad;

• a oes angen i ni addasu ein strategaeth achos wrth i faterion newydd godi neu wrth i dystiolaeth 
newydd ddod i law; a

• sut mae'r ymddiriedolwyr ac eraill sy'n ymwneud â'r achos wedi ymateb a chydweithredu. Gall 
hyn gynnwys banciau, cynghorwyr cyfreithiol a chyfrifwyr.

Mae cael cydweithrediad llawn yr ymddiriedolwyr yn hanfodol er mwyn sicrhau casgliad boddhaol 
ac amserol.

Er nad oes unrhyw gyfnod penodedig ar gyfer ymchwiliad, ein nod yw dod â’r prif ymchwiliad i ben 
cyn pen naw mis a’r cam terfynol, sef cyhoeddi Datganiad o Ganlyniadau Ymchwiliad, cyn pen tri mis 
wedi hynny.

http://www.comisiwnelusennau.gov.uk/our-regulatory-work/reporting-our-regulatory-work/inquiry-reports/
http://www.comisiwnelusennau.gov.uk/our-regulatory-work/reporting-our-regulatory-work/public-statements-on-live-cases/how-we-respond-to-enquiries-about-our-regulatory-work/
http://www.comisiwnelusennau.gov.uk/our-regulatory-work/reporting-our-regulatory-work/public-statements-on-live-cases/how-we-respond-to-enquiries-about-our-regulatory-work/
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Ch3. Beth yw pwerau casglu gwybodaeth y Comisiwn?
Yr ateb byr 

Mae’r pwerau hyn ar ffurf Gorchymyn neu Gyfarwyddyd i geisio gwybodaeth neu ddogfennau neu ei 
gwneud hi’n ofynnol i unigolion a enwir gwrdd â ni i ateb ein cwestiynau.

Defnyddir yr wybodaeth yn yr ymchwiliad a gellir ei defnyddio i asesu a oes angen i ni ddefnyddio 
ein pwerau diogelu neu adfer. Byddwn yn gofyn am yr wybodaeth sy’n berthnasol i’r ymchwiliad a’n 
swyddogaethau yn unig.

Rhaid i’r sawl a enwir yn y Gorchymyn neu’r Cyfarwyddyd gydymffurfio â’r cais am wybodaeth o fewn yr 
amserlen a roddir iddynt.

Yn fwy manwl

Mae’r pwerau casglu gwybodaeth yn adran 47 o’r Ddeddf yn caniatáu i ni, ymysg pethau eraill, 
gyfarwyddo rhywun o fewn amser penodol i:

• roi cyfrifon a datganiadau ysgrifenedig i ni ar unrhyw fater dan sylw fel rhan o’r ymchwiliad a 
dilysu unrhyw gyfrifon, datganiadau neu atebion, drwy ddatganid statudol os oes angen;

• rhoi copïau o ddogfennau sydd ganddynt neu sydd dan eu rheolaeth, sy’n berthnasol i unrhyw 
ran o’r ymchwiliad; a dilysu unrhyw ddogfennau o’r fath fel copïau cywir o’r gwreiddiol, drwy 
ddatganiad statudol os oes angen; a

• bod yn bresennol ar amser penodol ac mewn lleoliad penodol i roi tystiolaeth neu gynhyrchu 
dogfennau o’r fath. Os ydym yn defnyddio’r pŵer hwn dylech roi gwybod i ni ar unwaith os ydych 
yn cael unrhyw anhawster i fod yn bresennol ar amser ac mewn lleoliad arbennig.

Efallai y byddwn yn defnyddio pwerau yn adran 52 o’r Ddeddf hefyd i orchymyn bod rhywun yn darparu 
copïau neu ddarnau o ddogfennau neu ddogfennau gwreiddiol.

Gall Cyfarwyddyd neu Orchymyn gael ei chyfeirio at ymddiriedolwyr unigol, yr elusen a enwir (os yw’n 
gwmni), gweithwyr elusen, cynghorwyr, cyfrifwyr, archwilwyr, cyfreithwyr, banciau ac ati.

Weithiau bydd angen diogelwch Gorchymyn ar drydydd partïon, er enghraifft, bod yn drech na’r 
ddyletswydd hyder a all fod ganddynt efallai fel arall.

Byddwn yn ystyried, cyn belled ag y bônt yn berthnasol, egwyddorion arfer reoleiddio orau pan fyddwn 
yn defnyddio'r pwerau hyn, gan gynnwys cymesuredd. Oherwydd natur ymchwiliad a'r nod o ymchwilio 
i bryderon difrifol am elusen, fel rheol byddwn bob amser yn gohebu â'r ymddiriedolwyr yn ystod 
ymchwiliad o dan Gyfarwyddyd (neu Orchymyn) cyfreithiol, er gall fod achosion eithriadol pan nad yw'n 
briodol i wneud hynny. Mae defnyddio'r pwerau hyn yn golygu bod y sawl a enwir yn y Gorchymyn neu'r 
Cyfarwyddyd wedi'i orfodi'n gyfreithiol i ddarparu'r wybodaeth a geisiwn neu fynychu cyfarfod fel y bo 
angen. Byddwn yn gofyn am wybodaeth dim ond os yw'n berthnasol i'r materion yn yr ymchwiliad, ac 
mae ei hangen i symud yr ymchwiliad yn ei flaen.

Mae’n bwysig bod y sawl a enwir yn y Gorchymyn neu’r Cyfarwyddyd yn ymateb yn brydlon gyda’r 
wybodaeth. Byddwn bob amser yn egluro erbyn pa ddyddiad y bydd angen yr wybodaeth arnom.

Os na all y sawl a enwir ddarparu’r wybodaeth dylent roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl, gan ddweud 
pam na allant gydymffurfio, a pheidio â gadael pethau nes bod y dyddiad cau wedi mynd heibio. Mae 
canlyniadau cyfreithiol difrifol yn codi os ydych yn methu â chydymffurfio â’n ceisiadau am wybodaeth. 
Gall methu â chydymffurfio gael ei ystyried yn dystiolaeth o gamreoli a/neu gamymddwyn wrth 
weinyddu’r elusen, a gallwn gyfeirio ato yn y Datganiad o Ganlyniadau Ymchwiliad.
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Mae adran 48 o’r Ddeddf yn rhoi’r pŵer i ni fynd i mewn i adeiladau a chymryd dogfennau a 
gwybodaeth arall o dan warant ynad, ond ni ddefnyddir hwn fel mater o arfer.

Amlinellir y pwerau hyn yn adrannau 47, 48 a 52 o’r Ddeddf. Gallwch eu gweld nhw ar-lein yn 
www.opsi.gov.uk - mae Deddf Elusennau 2011 wedi’i rhestru yn nhrefn yr wyddor o dan y flwyddyn 
berthnasol. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch pryd a sut y byddwn yn eu defnyddio i’w gweld yn ein 
canllaw staff OG117 ar ein gwefan.

Ch4. Pwerau diogelu dros dro - beth ydynt a phryd y cânt eu defnyddio?

Yr ateb byr 

Mae pwerau diogelu dros dro yn ein galluogi i ddiogelu eiddo elusen (er enghraifft drwy gyfyngu 
ar drafodion ariannol neu atal unigolion arbennig rhag ymwneud â’r elusen) am gyfnod dros dro tra 
byddwn yn parhau â’r ymchwiliad.

Byddwn yn adolygu’n gyson ein defnydd o’r pwerau hyn i sicrhau eu bod yn parhau ar waith cyhyd ag y 
bo angen. Yn arbennig, mae’r Ddeddf yn ein cyfyngu i atal unigolyn dros dro o’i swydd neu ei gyflogaeth 
o fewn elusen am ddim mwy na 12 mis.

Rhaid i unrhyw un a enwir mewn Gorchymyn o dan ein pwerau diogelu dros dro gydymffurfio â’r 
Gorchymyn hwnnw. Bydd canlyniadau cyfreithiol difrifol yn codi o ganlyniad i fethu â chydymffurfio.

Yn fwy manwl

Defnyddir pwerau diogelu dros dro i ddiogelu elusen tra y byddwn yn parhau â’n hymchwiliad. Byddant 
bob amser wedi’u targedu ar y meysydd risg a nodwyd er mwyn cyfyngu ar eu heffaith, cyn belled ag 
y bo’n briodol, ar weinyddiad dyddiol yr elusen. Ceisiwn osgoi amharu ar waith elusennol cyfreithlon 
cyn belled ag y bo modd a, lle’n bosibl, byddwn yn parhau i gydweithio â’r ymddiriedolwyr i’w helpu i 
ddiogelu eu helusen, eu buddiolwyr neu eu hasedau.

Er mwyn defnyddio’r pwerau hyn rhaid i ni fodloni ein hunain bod camymddwyn neu gamreoli yn 
digwydd neu wedi digwydd yng ngweinyddiad yr elusen neu mae’n ofynnol neu’n ddymunol i ni 
weithredu er mwyn diogelu eiddo’r elusen (gweler adran Ch1). Rydym yn debygol o ddefnyddio’r 
pwerau hyn i weithredu ar frys neu am gyfnod cyfyngedig i ddiogelu’r elusen, ac felly bydd swm a 
chryfder y dystiolaeth y byddwn yn dibynnu arni yn wahanol pan fyddwn yn arfer pŵer sy’n cael 
effaith fwy parhaol.

Nid yw’n ofynnol i ni roi gwybod i elusen cyn ein bod yn defnyddio ein pwerau diogelu dros dro. Fodd 
bynnag, oni bai y byddai’n lliwio’r ymchwiliad neu ni fyddai er lles yr elusen, byddwn yn esbonio i’r 
ymddiriedolwyr pam ein bod yn defnyddio ein pwerau pan fyddwn yn cyhoeddi’r Gorchymyn neu cyn 
gynted â phosibl wedi hynny. Byddwn bob amser yn dweud wrth ymddiriedolwyr am eu hawliau apelio 
(gweler adran D3).

O dan adran 78 o’r Ddeddf mae’n rhaid i ni adolygu’n gyson y defnydd o’n pwerau diogelu dros dro i 
sicrhau bod y sail ar gyfer eu cadw yn parhau. O dan ein polisi cyfredol, bydd adolygiadau’n digwydd 
bob dau fis fel arfer a byddwn yn adrodd ar y canlyniadau i’r ymddiriedolwyr ac unrhyw un arall y mae’r 
Gorchymyn yn gymwys iddo. Byddwn hefyd yn cynnal adolygiad pan fyddwn yn derbyn gwybodaeth 
newydd arwyddocaol a allai effeithio ar ein penderfyniad i gadw’r Gorchymyn yn ei le neu beidio.

http://www.opsi.gov.uk
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Mae pwerau diogelu dros dro yn cynnwys:

• atal ymddiriedolwr, ymddiriedolwr elusen, swyddog, asiant neu weithiwr yr elusen o’i swydd neu 
ei gyflogaeth dros dro tra y byddwn yn ystyried ei ddiswyddo o’r swydd honno;

• breinio eiddo elusen yn y Ceidwad Swyddogol ar gyfer Elusennau;

• rhwystro unigolyn sy’n dal eiddo elusen rhag cael gwared ag ef heb ein cydsyniad;

• rhwystro pobl rhag ad-dalu unrhyw fath o ddyled sydd ganddynt i’r elusen heb ein cydsyniad;

• cyfyngu’r trafodion y gall elusen ymgymryd â nhw neu natur neu symiau’r taliadau y gallant eu 
gwneud, heb ein cydsyniad, wrth weinyddu’r elusen;

• penodi rheolwr dros dro i reoli busnes yr elusen ochr yn ochr neu yn lle’r ymddiriedolwyr; ac

• atal ymddiriedolwr, ymddiriedolwr elusen, swyddog, asiant neu weithiwr rhag bod yn aelod 
o’r elusen dros dro os ydynt wedi’u hatal o’i swydd neu ei gyflogaeth ac yn ceisio defnyddio ei 
aelodaeth i gael ei dderbyn yn ôl.

Amlinellir ein pwerau yn adran 76 ac 83 o’r Ddeddf. Gallwch eu gweld nhw ar-lein yn www.opsi.gov.uk - 
mae Deddf Elusennau 2011 wedi’i rhestru yn nhrefn yr wyddor o dan y flwyddyn berthnasol.

Ch5. Pwerau diogelu parhaol - beth ydynt a phryd y gellir eu defnyddio?

Yr ateb byr 

Mae pwerau diogelu parhaol yn bwerau adfer sy’n ein galluogi i weithredu atebion hirdymor i broblemau 
sy’n codi drwy ymchwiliad. Mae’r pwerau hyn a’r terfynau ar gyfer eu defnyddio wedi’u hamlinellu isod.

Rhaid i unrhyw un a enwir mewn Gorchymyn o dan bwerau diogelu parhaol gydymffurfio â’r Gorchymyn 
hwnnw. Mae canlyniadau cyfreithiol difrifol yn codi o ganlyniad i fethu â chydymffurfio â’n Gorchymyn.

Yn fwy manwl

Bydd pwerau diogelu parhaol yn cael eu targedu ar ddatrys problemau elusen yn y tymor hir. Fe’u 
defnyddir yng nghyd-destun ymchwiliad yn unig.

Cyn ein bod yn defnyddio pwerau diogelu parhaol byddwn yn sicrhau eu bod yn angenrheidiol ac yn 
gymesur, ac yn gyffredinol byddwn yn rhoi cyfle i’r ymddiriedolwyr gynnig sylwadau ar yr hyn rydym yn 
bwriadu ei wneud. Mewn rhai achosion mae hawl gyfreithiol gan yr ymddiriedolwyr i gynnig sylwadau 
cyn ein bod yn gweithredu.

Er mwyn defnyddio’r pwerau canlynol rhaid i ni fodloni ein hunain bod camymddwyn neu gamreoli 
yn digwydd neu wedi digwydd yng ngweinyddiad yr elusen ac mae’n ofynnol neu’n ddymunol i ni 
weithredu er mwyn diogelu eiddo’r elusen (gweler adran Ch1).

Mae pwerau diogelu parhaol yn cynnwys:

• diswyddo unrhyw ymddiriedolwr, ymddiriedolwr elusen, swyddog, asiant neu weithiwr yr elusen 
a fu’n gyfrifol neu’n sy’n gwybod am gamymddwyn neu gamreoli yn yr elusen neu sydd wedi 
cyfrannu ato neu adael iddo fynd rhagddo;

• dirymu aelodaeth swyddog, asiant neu weithiwr o elusen os cawsant ei ddiswyddo o’i swydd neu 
ei gyflogaeth ac wedi defnyddio ei aelodaeth i geisio cael ei dderbyn yn ôl; a

http://www.opsi.gov.uk
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• sefydlu cynllun ar gyfer gweinyddu’r elusen. Mae ein canllaw Newid Dogfen Lywodraethol eich 
Elusen (CC36) yn amlinellu ein gweithdrefnau gwneud cynllun yn rhan Ch.

Gall dau bŵer diogelu pellach y gallwn eu defnyddio gael effaith barhaol sy’n ein galluog i:

• orchymyn bod elusen yn cymryd camau penodol o ran gweinyddiaeth neu eiddo’r elusen (er 
enghraifft, cymryd a gweithredu ar gyngor proffesiynol, galw Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr 
elusen i benodi ymddiriedolwyr newydd, neu gynnal adolygiad llywodraethu);

• sefydlu pwy yw aelodau elusen.

Gellir defnyddio’r pwerau hyn mewn ymchwiliad lle y bu camymddwyn neu gamreoli yng ngweinyddiad 
yr elusen, neu mae’n ofynnol neu’n ddymunol i ni weithredu er mwyn diogelu eiddo’r elusen (gweler 
adran Ch1).

Amlinellir y pwerau hyn yn adrannau 76, 83, 84 ac 11 o’r Ddeddf. Gallwch eu gweld nhw ar-lein 
yn www.opsi.gov.uk - mae Deddf Elusennau 2011 wedi’i rhestru yn nhrefn yr wyddor o dan y 
flwyddyn berthnasol.

Ch6. Pwerau eraill y gallem eu defnyddio gydag ymchwiliad - beth ydynt a 
phryd y gellir eu defnyddio?

Yr ateb byr 

Gallwn ddefnyddio pwerau eraill hefyd i ddiswyddo neu benodi ymddiriedolwyr yn ystod ymchwiliad. 
Fe’u defnyddir mewn amgylchiadau penodol lle nad oes rhaid i ni sefydlu camymddwyn neu gamreoli 
neu weithredu i ddiogelu eiddo elusen.

Yn fwy manwl

Os yw ymchwiliad wedi cael ei gychwyn neu beidio, gallwn gymryd camau penodol i ddiswyddo neu 
benodi ymddiriedolwyr yn yr achosion canlynol:

• Gallwn ddiswyddo ymddiriedolwyr elusen os:

• o fewn y pum mlynedd diwethaf mae ystâd ymddiriedolwr (sydd wedi cael ei ddyfarnu’n 
fethdalwr yn flaenorol) wedi cael ei hatafaelu, mae wedi cael ei ryddhau o fethdaliad neu wedi 
cael ei ryddhau mewn perthynas â chyfansoddiad, trefniadau neu weithred ymddiriedolaeth 
gyda chredydwyr;

• mae’r ymddiriedolwr yn gorfforaeth sy’n cael ei diddymu;

• nid yw’r ymddiriedolwr yn gallu cyflawni ei rôl fel ymddiriedolwr oherwydd anhwylder meddwl 
fel y’i diffinnir gan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983;

• nid yw’r ymddiriedolwr wedi cyflawni ei rôl fel ymddiriedolwr, ac ni fydd yn datgan parodrwydd 
neu amharodrwydd i weithredu fel ymddiriedolwr; ac

• mae’r ymddiriedolwr y tu allan i Gymru a Lloegr neu ni ellir dod o hyd iddo neu nid yw’n 
cyflawni ei rôl fel ymddiriedolwr, ac mae ei absenoldeb neu fethiant i weithredu fel 
ymddiriedolwr yn amharu ar weinyddiad priodol yr elusen.

http://www.opsi.gov.uk
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• Gallwn benodi ymddiriedolwr elusen ychwanegol:

• yn lle’r rhai a ddiswyddwyd gan y Comisiwn;

• os nad oes unrhyw ymddiriedolwyr elusen;

• os nad oes digon o ymddiriedolwyr neu, oherwydd anallu neu absenoldeb, nid yw’n 
gyfreithiol iddynt gyflawni eu rôl fel ymddiriedolwr;

• os oes un ymddiriedolwr yn unig (hynny yw nid corff corfforedig) ac rydym yn barnu ei 
fod yn angenrheidiol er mwyn gweinyddu’r elusen yn briodol; ac

• os teimlwn ei fod yn angenrheidiol i benodi ymddiriedolwyr ochr yn ochr ag ymddiriedolwyr 
presennol, os nad oes modd dod o hyd i’r ymddiriedolwyr presennol, nid ydynt yn gweithredu, 
neu maent y tu allan i Gymru a Lloegr.

• Gallwn ddefnyddio ein pŵer hefyd i:

• orchymyn i unigolyn sy’n meddu ar eiddo’r elusen neu sy’n ei reoli i’w ddefnyddio mewn 
ffordd benodol os nad yw ef neu hi yn barod i’w ddefnyddio ar gyfer ei ddiben priodol.

Amlinellir y pwerau hyn yn adrannau 80 ac 85 o’r Ddeddf. Gallwch eu gweld nhw ar-lein yn 
www.opsi.gov.uk - mae Deddf Elusennau 2011 wedi’i rhestru yn nhrefn yr wyddor o dan y 
flwyddyn berthnasol.

http://www.opsi.gov.uk
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D. Eich hawliau a’ch rhwymedigaethau cyfreithiol

D1. Beth yw ymrwymiad y Comisiwn i chi os yw’ch elusen yn cael ei 
hymchwilio?

Yr ateb byr

Mae natur y gwaith a wnawn yn golygu na fydd ein penderfyniadau bob amser yn boblogaidd ond 
byddwn yn dilyn y gweithdrefnau cyfreithiol perthnasol, yn gweithio i safonau uchel ac yn esbonio’n glir 
y rhesymau dros y camau a gymerwn.

Byddwn yn ymrwymo i fodloni safonau arbennig o ran y ffordd y byddwn yn trin gohebiaeth ac 
ymholiadau gennych chi. Mae’r safonau hyn, sef Gwasanaeth yn Gyntaf, wedi’u hamlinellu ar ein gwefan, 
a hefyd ein trefn gwyno sy’n dweud wrthych sut i gwyno am y gwasanaeth a gawsoch.

Yn fwy manwl

Mewn ymchwiliad ein hymrwymiad yw:

• asesu’r hyn sy’n achos pryder yn wrthrychol a chyda meddwl agored;

• peidio ag ystyried cwynion dibwys neu sy’n amlwg yn ddi-sail;

• rhoi gwybod i chi beth yw natur y cwynion neu’r problemau sydd wedi codi;

• rhoi cyfle i chi ymateb i’r materion sy’n achos pryder;

• ystyried eich ymateb mewn modd teg a gwrthrychol;

• os ydym yn defnyddio pwerau diogelu, darparu Datganiad o Resymau dros wneud y Gorchymyn 
sy’n gweithredu’r pwerau hyn, oni bai y byddai’r datganiad yn lliwio’r ymchwiliad neu ni fyddai er 
lles yr elusen;

• rhoi gwybod i chi ar yr adeg briodol ac yn ysgrifenedig am eich hawliau i adolygu ac apelio yn 
erbyn penderfyniad;

• rhoi enw, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y swyddog arweiniol sy’n cynnal yr ymchwiliad;

• lle y bo’n bosibl, ymateb i lythyrau neu ohebiaeth e-bost cyn pen o leiaf 15 diwrnod gwaith;

• rhoi rheswm i chi os bydd oedi cyn ymateb;

• rhoi gwybod i chi beth yw canlyniad ymchwiliad cyn gynted â phosibl;

• rhoi cyfle i’r ymddiriedolwyr a phobl eraill a nodwyd drwy enw mewn Datganid o Ganlyniadau 
Ymchwiliad i gynnig sylwadau ar gywirdeb ffeithiol y Datganiad neu’r rhan berthnasol cyn iddi 
gael ei gyhoeddi; a

• darparu arweiniad a chyngor rheoleiddiol pan fydd ei angen.

Mae Adran D4 yn nodi’r hyn y dylech ei wneud os ydych yn teimlo na chawsoch eich trin yn deg.

http://www.comisiwnelusennau.gov.uk/how-to-complain/complain-about-a-service-we-provided/
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D2. A fydd yr wybodaeth a roddaf yn cael ei chadw’n gyfrinachol?

Yr ateb byr

Yn ystod ymchwiliad ceisiwn a chasglwn wybodaeth ar gyfer ein dibenion statudol mewn perthynas â’r 
ymchwiliad hwnnw.

Mae’r holl wybodaeth, boed yn bersonol neu fel arall, yn cael ei dal yn ddiogel ond mewn rhai achosion 
gall fod yn ofynnol i ni ei datgelu. Bydd unrhyw wybodaeth yn cael ei datgelu yn unol ag egwyddorion 
diogelu data neu yn unol â’n rôl fel rheoleiddiwr elusennau.

Y math mwyaf cyffredin o ddatgeliad fydd pan fyddwn yn cyhoeddi Datganiad o Ganlyniadau Ymchwiliad.

Yn fwy manwl

Gofynnwn am yr wybodaeth sy’n angenrheidiol ac yn briodol i’r pryderon rydym yn ymchwilio iddynt 
yn unig. Felly, pan ofynnir am wybodaeth disgwyliwn iddi gael ei rhoi waeth beth fo natur sensitif ei 
chynnwys. Fodd bynnag, ymrwymwn i drin a thrafod yr wybodaeth yn briodol a chyda gofal.

Defnyddir yr wybodaeth a roddir i ni ynghylch ymchwiliad, gan gynnwys o dan ein pwerau casglu 
gwybodaeth, ar gyfer ein dibenion statudol yn unig. Fodd bynnag, ni allwn warantu’n ddiamod i beidio 
â datgelu’r wybodaeth a ddarperir. Gall fod achosion pan fydd angen i ni ddarparu gwybodaeth o’r fath i 
drydydd partïon. Efallai y bydd rhaid i ni ddefnyddio’r wybodaeth a roddwyd i weithredu ar ein pryderon 
rheoleiddio. Efallai y bydd rhaid i ni ei datgelu hefyd, er enghraifft, o ganlyniad i orchymyn llys neu 
ofyniad cyfreithiol lle mae angen i ni weithredu er lles y cyhoedd a chydweithio â rheoleiddwyr eraill a 
throsglwyddo gwybodaeth iddynt. Ac, wrth gwrs, efallai y bydd angen i ni gynnwys yr wybodaeth yn ein 
Datganiad o Ganlyniadau Ymchwiliad cyhoeddedig.

Fel awdurdod cyhoeddus rydym yn ddarostyngedig i Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac felly mae’n 
bosibl y gall yr wybodaeth sydd gennym gael ei datgelu ar gais o dan y ddeddfwriaeth honno. Fodd 
bynnag, lle y bo’n briodol, gallwn geisio atal rhoi gwybodaeth a dderbyniwyd yn ystod ymchwiliad 
statudol o dan esemptiadau sydd wedi’u cynnwys yn y ddeddfwriaeth honno. Mae’r rhain yn cynnwys 
esemptiadau ynghylch ymchwiliadau, diogelu data, sensitifrwydd masnachol a gwybodaeth y mae’r 
gyfraith yn ei thrin fel gwybodaeth gyfrinachol. Os yw’r wybodaeth a rowch yn arbennig o sensitif neu 
gyfrinachol ac nid yw hyn yn debygol o fod yn amlwg, mae’n rhaid i chi ddweud wrthym ac esbonio pam.

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rheoleiddio’r defnydd o ddata personol sydd yn ei hanfod yn golygu 
unrhyw wybodaeth, sut bynnag y caiff ei storio, am unigolion byw adnabyddadwy. Fel rheolydd data o 
dan y Ddeddf honno, rhaid i’r Comisiwn Elusennau gydymffurfio â’i gofynion.

Bydd unrhyw wybodaeth a rowch i ni yn cael ei chadw’n ddiogel a’i phrosesu yn unol â’r rheolau ar 
ddiogelu data. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion personol i unrhyw un sydd heb fod yn gysylltiedig â’r 
Comisiwn Elusennau oni bai:

• eich bod wedi caniatáu i’r manylion gael eu rhyddhau; neu

• mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i’w datgelu; neu

• mae eu datgelu yn angenrheidiol yn ein barn ni er mwyn i ni allu cyflawni ein swyddogaethau 
statudol yn briodol.

Hefyd, gallwn ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi i awdurdod cyhoeddus perthnasol arall ond dim ond 
pan fydd yn gyfreithlon i ni wneud hynny, ac yn ein barn ni, mae datgelu’r wybodaeth yn angenrheidiol 
neu’n briodol at ddibenion diogelwch gwladol, gorfodi’r gyfraith neu faterion eraill sydd er budd 
cyhoeddus tra phwysig.

http://www.opsi.gov.uk/
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Byddwn yn sicrhau bod unrhyw ddatgeliad o’r fath yn gymesur, ei fod yn ystyried eich hawl i barchu eich 
bywyd preifat, a’i fod yn cael ei wneud yn deg ac yn gyfreithlon yn unol ag egwyddorion diogelu data’r 
Ddeddf Diogelu Data.

Fodd bynnag, rhaid i ymddiriedolwyr gofio bod swydd ymddiriedolwr yn fater o gofnod cyhoeddus a bod 
iddi gyfrifoldebau a dyletswyddau ymddiriedol. Mae gan y cyhoedd ddiddordeb dilys yn y dyletswyddau 
hynny a chael sicrwydd bod ymddiriedolwyr yn cydymffurfio â nhw.

D3. Beth mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i ymddiriedolwyr, gweithwyr, 
swyddogion, asiantau neu bartïon eraill sydd â diddordeb ei wneud neu ei 
ddarparu i’r Comisiwn?

Yr ateb byr 

Disgwyliwn i ymddiriedolwyr elusen, gweithwyr, swyddogion, asiantau neu bartïon eraill sydd â 
diddordeb y mae angen i ni ymgysylltu â nhw gydweithredu â'n hymchwiliad. Gall rhwystro ein 
hymchwiliad, er enghraifft, drwy wrthod rhoi neu oedi wrth roi gwybodaeth heb reswm da, neu ddiffyg 
datganiad llawn ac agored, fod yn dystiolaeth ynddi'i hun o gamreoli yng ngweinyddiad elusen. Mae'r 
llysoedd wedi ei gwneud yn glir eu bod yn disgwyl i ymddiriedolwyr elusen gydweithredu â'r Comisiwn 
os ydym yn defnyddio ein pwerau cyfreithiol i ofyn am wybodaeth neu beidio.

Pan fyddwn yn cyhoeddi Gorchymyn neu Gyfarwyddyd rhaid i’r ymddiriedolwyr neu unrhyw un arall 
a enwir gyflawni ei ofynion. Unwaith eto, gall methu â gwneud hyn fod yn dystiolaeth o gamreoli yng 
ngweinyddiad elusen a gall canlyniadau cyfreithiol difrifol godi, fel y nodir isod.

Yn fwy manwl

Pan fyddwn yn defnyddio ein pwerau diogelu dros dro neu barhaol, mewn rhai achosion gall methu â 
chydymffurfio gael ei ystyried yn dramgwydd troseddol neu’n dirmygu llys.

Mewn unrhyw ymchwiliad bydd rhaid i ni ofyn am wybodaeth er mwyn i ni allu asesu unrhyw honiadau 
a wnaed neu bryderon sydd wedi codi neu egluro'r camau y mae'r ymddiriedolwyr efallai wedi eu 
cymryd. Pan fydd Gorchymyn neu Gyfarwyddyd yn gofyn am hynny, rhaid i chi:

• ddarparu unrhyw ddogfennau neu wybodaeth y gofynnwn amdanynt;

• sicrhau eich bod ar gael am gyfweliad ar amser ac mewn lleoliad a gytunwyd;

• ateb ein cwestiynau yn llawn ac yn onest.

Rhaid i unrhyw un sy’n rhoi gwybodaeth i ni (nid yn unig fel ymateb i Orchymyn neu Gyfarwyddyd) fod 
yn ymwybodol ei fod yn drosedd o dan adran y Ddeddf i:

• ddarparu, yn fwriadol neu’n ddi-hid, wybodaeth sy’n anghywir neu’n gamarweiniol; neu

• addasu, atal, cuddio neu ddinistrio o wirfodd unrhyw ddogfen y gall fod ei hangen arnom.

Gall unrhyw un sy’n euog o drosedd o dan yr adran hon yn atebol, yn dibynnu ar y math o ddedfryd, gael:

• diryw; neu

• ei garcharu am dymor heb fod yn fwy na dwy flynedd neu gael dirwy, neu’r ddau.
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D4. Beth allaf ei wneud os nad wyf yn hapus â’r ffordd y mae’r Comisiwn wedi 
fy nhrin neu os wyf yn anghytuno â phenderfyniadau’r Comisiwn neu’r camau 
y mae wedi’u cymryd?

Yr ateb byr

Os ydych yn anfodlon â’r ffordd y cawsoch eich trin gennym, gallwch ddefnyddio ein trefn gwyno.

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad cyfreithiol rydym wedi’i wneud gallwch ofyn i ni ailystyried y 
penderfyniad drwy ein proses adolygu penderfyniad. Efallai y byddwch yn gallu apelio at y Tribiwnlys hefyd.

Os defnyddiwn ein pwerau yn ystod ymchwiliad, byddwn bob amser yn dweud wrthych sut y gallwch 
herio’r hyn rydym wedi’i wneud.

Yn fwy manwl

Os ydych yn anfodlon â’r ffordd rydym wedi delio â chi yn ystod ymchwiliad, gallwch gwyno am safon y 
gwasanaeth a gawsoch. Gweler yr wybodaeth ar ein gwefan ynghylch gwneud y math hwn o gŵyn.

Os ydych yn credu bod y penderfyniadau a wnaethom i ddefnyddio pwerau o dan y Ddeddf, gan 
gynnwys y penderfyniad i gychwyn ymchwiliad, yn anghywir, gallwch ofyn i ni eu hadolygu drwy 
ysgrifennu at y Swyddog Ymgyfreitha ac Adolygu yn litigationandreview@charitycommission.gov.uk/ neu 
drwy ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein.

Sylwch, mae gorchmynion dros dro a gorchmynion diogelu yn cael eu hadolygu’n gyson yn ystod yr 
ymchwiliad. Mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i wneud hynny. Felly mae’n bwysig eich bod yn 
dweud wrthym am unrhyw beth yn ystod yr ymchwiliad (os ydym yn gofyn i chi neu beidio) a allai gael 
effaith ar ein gallu i gyflawni’r gorchymyn neu ei gadw yn ei le.

Fel arall, mae'n bosibl y gallech herio penderfyniad yn y Tribiwnlys Haen Gyntaf (Elusen) os oes hawl 
gennych apelio ac mae'r penderfyniad wedi'i gynnwys o fewn y rhestr o benderfyniadau y gellir eu 
herio. Mae’r Tribiwnlys yn gorff cyfreithiol annibynnol sydd â’r pŵer i ailystyried rhai o benderfyniadau’r 
Comisiwn a diddymu, newid neu ychwanegu atynt. Mewn rhai achosion, gall y Tribiwnlys ofyn i ni 
weithredu ymhellach neu gywiro ein penderfyniad. Os hoffech apelio yn erbyn ein penderfyniad fe 
gewch gymorth a chymorth ar wefan y Tribiwnlys, sy’n rhoi gwybodaeth am derfynau amser, ffurflen 
rhybudd apelio a sut i wneud cais.

Mae terfynau i wneud cais i adolygu penderfyniad neu wneud cais i’r Tribiwnlys:

• dylech ddweud wrthym cyn pen 3 mis os ydych am herio penderfyniad gan ddefnyddio’r broses 
adolygu penderfyniad;

a

• rhaid gwneud cais i’r Tribiwnlys o fewn 42 diwrnod o’r dyddiad y cafodd rhybudd o’n penderfyniad 
ei anfon atoch;

neu, os nad ydych yn destun y penderfyniad

• rhaid gwneud cais i’r Tribiwnlys cyn pen 42 diwrnod o gyhoeddi’r rhybudd o benderfyniad.

Ym mhob achos mae penwythnosau a gwyliau banc wedi’u cynnwys yn y cyfnod 42 diwrnod.

Cewch ragor o fanylion am ein trefn adolygu penderfyniadau a’r Tribiwnlys ar ein gwefan.

http://www.comisiwnelusennau.gov.uk/how-to-complain/complain-about-a-service-we-provided/
mailto:litigationandreview@charitycommission.gov.uk/
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Dd. Ffynonellau eraill o gymorth a chyngor
Mae nifer o sefydliadau yn bodoli i helpu elusennau. Nid yw hon yn rhestr gyflawn ond mae’n cynnig 
golwg cyffredinol a man cychwyn da.

Bwrdd Safonau Codi Arian

Mae’r corff hwn yn gweithredu cynllun hunanreoleiddio agored i’r sector codi arian, gyda’r nod o annog 
rhagoriaeth ym maes codi arian a darparu trefn gwyno gadarn a hygyrch.

Bwrdd Safonau Codi Arian 
61 London Fruit Exchange 
Brushfield Street 
Llundain E1 6EP

Ffôn: 0845 402 5442 
Gwefan: www.frsb.org.uk

Community Matters

Community Matters yw’r ffederasiwn cenedlaethol ar gyfer cymdeithasau cymunedol a sefydliadau tebyg. 
Mae’n cefnogi ac yn datblygu gallu sefydliadau cymunedol ac yn eu cynrychioli ar lefel genedlaethol.

Community Matters 
12-20 Baron Street 
Llundain N1 9LL

Ffôn: 020 7837 7887 
Gwefan: www.communitymatters.org.uk

Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru (CVC)

Mae Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn darparu cyngor a gwybodaeth i fudiadau gwirfoddol lleol ar 
unrhyw fater a allai effeithio arnynt. Maen nhw’n annog gweithredu gwirfoddol drwy gynorthwyo 
gwirfoddolwyr, cynghori ar arfer da a darparu gwybodaeth ar ffynonellau cyllid ac amryw o faterion 
eraill. Maen nhw hefyd yn cynrychioli’r sector gwirfoddol ar bartneriaethau traws-sector. Cewch fanylion 
cyswllt pob Cyngor ar wefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) (am fanylion gweler isod).

Gwefan: www.wcva.org.uk/

http://www.frsb.org.uk
http://www.communitymatters.org.uk
file:///G:/IandC/OnlineContentServices/Design/CC%20PUBLICATIONS/CC46%20-%20New%20Design/Images%20%26%20Word%20Docs/www.wcva.org.uk/
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Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

Mae WCVA yn cynrychioli buddiannau, ac yn ymgyrchu dros fudiadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr 
a chymunedau yng Nghymru. Mae’n darparu ystod gynhwysfawr o wybodaeth, gwasanaethau 
ymgynghori, cyllid, rheolaeth a hyfforddiant. Gall elusennau ddefnyddio gwefan WCVA i gael hyd i’w 
Cyngor Gwirfoddol Sirol (CVC) agosaf.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
Tŷ Baltig 
Sgwâr Mount Stuart 
Bae Caerdydd 
Caerdydd CF10 5FH

Ffôn: 029 2043 1700 
Llinell gymorth: 0870 607 1666 
Gwefan: www.wcva.org.uk

Cymdeithas Genedlaethol Gweithredu Gwirfoddol a Chymunedol (NAVCA)

Mae NAVCA yn darparu cyfleoedd rhwydweithio, gwybodaeth a chyngor arbenigol, cymorth a 
hyfforddiant i’w aelodau yn y trydydd sector. Mae’n gweithio i hyrwyddo buddiannau gweithredu 
gwirfoddol a chymunedol lleol gyda llunwyr polisïau cenedlaethol a llywodraeth leol.

NAVCA 
The Tower 
2 Furnival Square 
Sheffield S1 4QL

Ffôn: 0114 278 6636 
Gwefan: www.navca.org.uk

Charity Finance Group (CFG)

Sefydliad aelodaeth yw hwn sy’n arbenigo mewn cynorthwyo elusennau i reoli eu cyfrifon, materion 
treth, archwiliadau a swyddogaethau cyllid cysylltiedig eraill.

Charity Finance Group 
CAN Mezzanine 
49-51 East Road 
Llundain N1 6AH

Ffôn: 0845 345 3192 
Gwefan: www.cfg.org.uk

Charity Law Association (CLA)

Sefydliad aelodaeth yw hwn o gyfreithwyr sy’n arbenigo yn y gyfraith elusennau. Gallwch gysylltu â nhw 
i gael manylion cyfreithwyr.

Gwefan: www.charitylawassociation.org.uk

http://www.wcva.org.uk
http://www.navca.org.uk
http://www.cfg.org.uk
http://www.charitylawassociation.org.uk
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EMF Foundation

Mae EMF yn datblygu adnoddau ar gyfer sefydliadau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig gan gynnwys 
cyfleoedd rhwydweithio a hyfforddi a chofrestr ymddiriedolwyr.

EMF Foundation 
Forbes House 
9 Artillery Lane 
Llundain E1 7LP

Ffôn: 020 7426 8950 
Gwefan: www.emfoundation.org.uk

LawWorks

Mae LawWorks yn rhoi cyngor cyfreithiol am ddim i elusennau bach, dielw, mudiadau gwirfoddol a 
chymunedol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr sy’n defnyddio cyfreithwyr gwirfoddol.

LawWorks 
National Pro Bono Centre 
48 Chancery Lane 
Llundain WC2A 1JF

Gwefan: www.lawworks.org.uk/

Small Charities Coalition

Mae’r Small Charities Coalition yn bodoli i helpu elusennau bach gael at y sgiliau, y profiad a’r adnoddau 
y mae eu hangen arnynt i gyflawni eu hamcanion.

Small Charities Coalition 
24 Stephenson Way 
Llundain NW12DP

Ffôn: 0207 391 4812 
Gwefan: http://www.smallcharities.org.uk/

Gogledd Iwerddon - Comisiwn Elusennau Gogledd Iwerddon

Comisiwn Elusennau Gogledd Iwerddon 
257 Lough Road 
Lurgan 
Craigavon 
BT66 6NQ

Ffôn: 028 3832 0220 
Gwefan: www.charitycommissionni.org.uk 

http://www.emfoundation.org.uk/
http://www.lawworks.org.uk/
http://www.smallcharities.org.uk/
http://www.charitycommissionni.org.uk
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Yr Alban - Swyddfa Rheoleiddiwr Elusennau’r Alban (OSCR)

OSCR 
2nd Floor 
Quadrant House 
9 Riverside Drive 
Dundee DD1 4NY

Ffôn: 01382 220446 
Gwefan: www.oscr.org.uk

http://www.oscr.org.uk
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