
Cyfarfod cyhoeddus
Llandrindod

7 Mehefin 2016

Gwesty’r Metropole, Temple Street, Llandrindod, LD1 5DY

Gwefan: www.metropole.co.uk

10.45 Cofrestru

11.00 Cyflwyniad, gorolwg o weithgareddau’r Comisiwn Elusennau a chwestiynau 

William Shawcross, Cadeirydd; Eryl Besse, Aelod o’r Bwrdd a Sarah Atkinson, Cyfarwyddydd Polisi 

a Chyfathrebu 

Cyfle i glywed gan y comisiwn gyda diweddariad ar waith y comisiwn, myfyrdodau ar y dadleuon 

elusen diweddar a’n cynlluniau ar gyfer y misoedd nesaf - gyda chyfle i ofyn cwestiynau.

11.30 Rheoli eich arian - 15 o gwestiynau allweddol i’w gofyn 

Nick Mott, Pennaeth Canllawiau Polisi, Datblygu ac Adolygu 

Mae rheoli eich sefyllfa ariannol yn gyfrifol yn rôl allweddol i ymddiriedolwyr. Bydd Nick yn 

trafod y cwestiynau allweddol y dylent fod yn gofyn er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud hynny’n 

effeithiol. Bydd y sesiwn hefyd yn trafod darnau allweddol o ganllawiau i ymddiriedolwyr gan 

gynnwys ein canllawiau ariannol a ddiweddarwyd yn ddiweddar.

12.00 Gwella’r ffordd y mae eich elusen yn gweithio 

Heledd Kirkbride, Swyddog Ymgysylltu PQASSO i Gymru, NCVO 

Mae PQASSO yn ceisio datblygu trydydd sector cryf drwy gynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth 

o lywodraethu da, gwella ansawdd a chreu diwylliant lle mae disgwyliad o ansawdd. Bydd y 

sesiwn hon yn ystyried sut y gallai defnyddio PQASSO  eich helpu i wneud hyn.

12.30 Cinio

13.15 Digido y comisiwn 

Jane Adderley, Pennaeth Cyswllt Cyntaf 

Bydd Jane yn trafod dyfodol digidol y comisiwn, ac yn cwmpasu sut fydd trafodion syml 

rhwng elusennau a’r comisiwn yn cael ei awtomeiddio a’r manteision mae hyn yn ei gynnig i 

gwsmeriaid. Bydd Jane hefyd yn trafod newidiadau i’r ffurflen flynyddol i gynyddu atebolrwydd a 

thryloywder ac yn rhoi mwy o wybodaeth i roddwyr, noddwyr ac aelodau o’r cyhoedd.

13.45 Trafodaethau grŵp gan ddefnyddio enghreifftiau bywyd go iawn - cyfle i rannu 

problemau ac atebion 

Rosie Stokes, swyddfa Comisiwn Cymru 

Bydd y sesiwn yn defnyddio canfyddiadau o arolwg rheolaethau ariannol mewnol diweddar 

o elusennau yng Nghymru, ac  yn rhoi’r  cyfle i ystyried materion gwirioneddol sy’n wynebu 

ymddiriedolwyr heddiw. Bydd hefyd yn tynnu sylw at negeseuon allweddol am bwysigrwydd 

rheoli ariannol effeithiol.

14.45 Cwestiynau, crynodeb a chau’r cyfarfod

15.00 Cyfarfod yn gorffen

https://www.metropole.co.uk/

