Disgrifiad Rôl a Manyleb Person yr Ymddiriedolwr

Rôl:

Ymddiriedolwr | Cyfarwyddwr Cwmni

Gwiriadau Hanfodol:

Gwiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS),
geirdaon

Math o Swydd:

Gwirfoddol (di-dâl), bwynt gychwynnol o dair blynedd ar y
bwrdd

Lleoliad:

Cynhelir cyfarfodydd fel arfer ym Mhenarth, Bro Morgannwg,
De Cymru

Sut i ymgeisio:

E-bostiwch eich cais wedi'i chwblhau a llythyr eglurhaol, a
ddylai nodi eich addasrwydd, ynghyd â manylion dau berson i
ddarparu geirda cymeriad at: vicky@challengewales.org

Dyddiadau cau:

10 Chwefror 2019, a bydd y rôl/rolau yn parhau i fod ar agor os
nad oes ymgeisydd/ ymgeiswyr addas.

Ni chaiff costau teithio eu had-dalu ar hyn o bryd

Elusen hyfforddiant hwylio yw Her Cymru sydd wedi ennill gwobrau, a leolir yn Ne
Cymru. Ar hyn o bryd mae'r elusen yn gweithredu dwy long er mwyn trefnu
gweithgareddau datblygu ieuenctid ynghyd â mordeithiau i oedolion er mwyn codi
arian. Mae gweithgarwch hwylio yn digwydd o amgylch arfordir Cymru, Iwerddon,
arfordir De Lloegr ac ymhellach i ffwrdd lle y cynhelir digwyddiadau hyfforddiant a
rasys hwylio. Yn y gorffennol mae hyn wedi cynnwys Sbaen, Portiwgal, Gwlad Belg,
y Ffindir, Sweden a Norwy.
Yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn un o Ymddiriedolwyr Her Cymru
Mae Her Cymru yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant.
Byddwch felly yn Ymddiriedolwr ac yn gyfarwyddwr cwmni sy'n gyfrifol am sicrhau y
llywodraethir yr elusen yn unol â chyfraith elusen a chwmni.
Mae'r swydd ddisgrifiad yn defnyddio'r gair 'Ymddiriedolwr' i gyfeirio at y ddwy rôl
hyn.
Mae gan yr elusen system cylchdroi Cadeirydd sy'n rhoi tro i bob un o Aelodau'r
Bwrdd i gadeirio cyfarfodydd.
Dyletswyddau ffurfiol a chyfrifoldebau Ymddiriedolwyr


Dogfennau Llywodraethu
Ein dogfennau llywodraethu yw'r Erthyglau Cymdeithasiad ac maent yn nodi
dyletswyddau ffurfiol a chyfrifoldebau'r Ymddiriedolwyr. Fel Ymddiriedolwr,
mae'r Bwrdd yn gyfrifol am brosesau llywodraethu cyffredinol a chyfeiriad
strategol yr elusen, datblygu nodau ac amcanion yr elusen yn unol â'r ddogfen
llywodraethu a chanllawiau cyfreithiol a rheoliadol.





Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Cyffredinol
Dyletswyddau cyffredinol yw'r canlynol y mae angen i Ymddiriedolwyr eu
cyflawni gan ddilyn cyfarwyddyd y Comisiwn Elusennau a Thŷ'r Cwmnïau:
1. Diogelu eiddo a buddiannau'r elusen
2. Rhoi o'ch amser i gyfrannu at y broses o weinyddu'r elusen a bod yn
rhan weithredol o'i rhedeg
3. Deall diben yr elusen a sut mae'r elusen yn gweithio
4. Bod yn gyffredinol ymwybodol o sefyllfa ariannol yr elusen a sicrhau
sefydlogrwydd ariannol yr elusen
5. Cwrdd ac ymgysylltu ag Ymddiriedolwyr eraill er mwyn dysgu am yr
elusen
6. Sicrhau bod yr holl ddogfennau statudol angenrheidiol yn cael eu
dychwelyd i Dŷ'r Cwmnïau a'r Comisiwn Elusennau ar amser
7. Gwarchod enw da a gwerthoedd yr elusen
8. Ymddwyn yn rhesymol a gochelgar gan gadw lles pennaf yr elusen
mewn golwg bob amser
9. Osgoi gadael i ragdybiaethau personol effeithio ar eich hymddygiad fel
Ymddiriedolwr
10. Cyfrannu'n weithgar i rôl Bwrdd yr Ymddiriedolwyr o roi cyfeiriad
strategol cryf i'r sefydliad, llunio polisïau cyffredinol, datblygu nodau a
gwerthuso perfformiad
Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Ychwanegol
Mae'r canlynol wedi cael eu mabwysiadau gan Her Cymru i ategu'r
dyletswyddau a'r cyfrifoldebau ffurfiol uchod:
1. Cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau Her Cymru bob amser megis
y rheiny yn ymwneud ag iechyd a diogelwch a chyfrinachedd ac ati
2. Gwneud ymdrech i fynychu a chyfrannu at bob cyfarfod Bwrdd. Yn unol
â'r ddogfen llywodraethu, gofynnir i Ymddiriedolwr sy'n colli 4 cyfarfod
bwrdd yn olynol i adael fel arfer
3. Ymuno ag un o'r is-bwyllgorau, grwpiau llywio neu baneli (yn ddibynnol
ar eich sgiliau a'ch profiad)
4. Mynychu cymaint ag y gallwch o'r digwyddiadau, diwrnodau agored,
digwyddiadau gwirfoddoli, dathliadau a'r digwyddiadau i Aelodau y mae
Her Cymru yn eu cynnal
5. Cynrychioli Her Cymru mewn digwyddiadau eraill (e.e. digwyddiadau
rhwydweithio) a thrwy fod yn llysgennad a hyrwyddo'r elusen ymysg ei
chynulleidfa darged.
6. Cynnal cydberthnasau da gyda'r staff a'r gwirfoddolwyr
7. Gweithredu'n fwy ymarferol wrth i'r elusen dyfu a symud o gael ei
rhedeg gan Ymddiriedolwyr o ddydd i ddydd i gael ei rhedeg gan dîm
craidd.

Manyleb Personol
 Diddordeb gwirioneddol yng ngweledigaeth a chenhadaeth yr elusen ynghyd
ag ymrwymiad i helpu pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau bywyd
 Parodrwydd i neilltuo amser ac ymdrech






Gweledigaeth strategol, barn annibynnol a da
Y gallu i ymgymryd â rôl y cadeirydd (sy'n cylchdroi) yn ôl y gofyn
Bod yn chwaraewr tîm, parchu natur gwneud penderfyniadau ar y cyd ynghyd
â chyfrannu ei safbwynt ei hunan
Derbyn a deall dyletswyddau cyfreithiol, cyfrifoldebau a rhwymedigaethau bod
yn Ymddiriedolwr

Mae Her Cymru wedi penderfynu y dylai ei Ymddiriedolwyr, ar y cyd, feddu ar
sgiliau, gwybodaeth neu gefndir mewn un o'r canlynol:






Recriwtio
Amgylchedd/Materion Gwyrdd/Cynaliadwyedd
Codi Arian (Cymunedol, Corfforaethol neu Unigolion/Rhoddwyr)
Y gyfraith (yn ddelfrydol cyfraith elusennol) NEU
Bod yn berson ifanc (18 – 25 oed)

Ymrwymiadau o ran amser - mae ymrwymiadau Ymddiriedolwyr yn tueddu i fod
oddeutu 10 - 20 diwrnod y flwyddyn.
Ceir rhagor o wybodaeth am Her Cymru yn www.challengewales.org
Mae gan y Comisiwn Elusennau lyfrgell gynhwysfawr o ganllawiau i helpu
Ymddiriedolwyr i ddeall eu dyletswyddau a'u goblygiadau ac i'w helpu i ddeall y
sector elusennol. Mae The essential trustee: what you need to know (CC3) yn
ddogfen y dylech ei darllen cyn dod yn ymddiredolwr.

