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Cyflwyniad

Mae Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CGS) a 
chanolfannau gwirfoddoli(CG) yn
rhwydwaith o sefydliadau cefnogi ledled
Cymru, ac ynghyd â Chyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru (CGGC) maent yn cael
eu hadnabod fel Cefnogaeth Trydydd
Sector Cymru (CTSC).  Mae CGSau yn helpu
pobl sy’n cael eu hysbrydoli i wneud
gwahaniaeth cadarnhaol i’w cymunedau
gan weithio gydag elusennau, grwpiau
gwirfoddol a chymunedol, mentrau
cymdeithasol, ymddiriedolwyr a 
gwirfoddolwyr unigol.  Mae CGSau CAVS 
(Caerfyrddin), NPTCVS (Castell Nedd Port 
Talbot), BAVO (Pen-y-bont ar Ogwr) a SCVS 
(Abertawe) CVCs ynghlwm â chynllunio
Cynhadledd Elusen De Cymru 2017, mewn
partneriaeth â Bevan a Buckland a 
Chyfreithwyr JCP.

#SwCharity2017



Cyflwyniad

“Mae’r CGSau yn ymfalchio o gael gweithio gyda Bevan & Buckland a 
Chyfreithwyr JCP i ddod ag ail Gynhadledd flynyddol Cyfraith a 
Llywodraethiant Trydydd Sector De Cymru i chi, eleni o Stadiwm Liberty, 
Abertawe.

Mae’r digwyddiad yn digwydd mewn cyfnod heriol yn wleidyddol ac yn
economaidd, ac felly mae’n bwysicach nac erioed bod gan y sector y sgiliau
a’r wybodaeth i sicrhau ei wytnwch, a’i fod yn gallu ymdopi â’r tirwedd
cyfnewidiol hwn.

Mae’r digwyddiad yn cynnig diweddariad o’r materion allweddol sydd
angen i’r Trydydd Sector fod yn ymwybodol ohonynt.

Mae’r CGSau ynghlwm yn ddiolchgar iawn i Bevan & Buckland a 
Chyfreithwyr JCP am eu nawdd ar gyfer y digwyddiad. Mae’n ddigwyddiad
sy’n rhoi cyfle i’r sector gael clywed wrth arbenigwyr profiadol yn y 
diwydiant a chael holi arbennigwyr ar bynciau penodol

Edrychwn ymlaen at gael eich croesawu i ddiwrnod dymunol ac 
addysgiadol iawn.”

Ar ran y CGSau Rhanbarthol – SCVS, NPTCVS, CAVS and BAVO.



Rhaglen
10.00 Cofrestru a Choffi

10:30 Bevan a Buckland - Harri Lloyd Davies a                        
NPTCVS - Gaynor Richards - Croeso

10:40 SCVS - Amanda Carr - Cadeirydd

10:50 Uned Droseddu Seibr Ranbarthol – Paul Peters                                 
Trosolwg o Droseddu Seibr yn y DU

11:20 Toriad: Te a Choffi

11:30 Cyfreithwyr JCP – Jennifer Rosser
Diweddariad ar Gyfraith Elusen a Chwmni

12:00 Cwestiwn ac Ateb – Panel o Arbenigwyr

12:30 Cinio

13:30 Abertawe Bro Morgannwg – Andrew Davies                        

Profiad a phwysigrwydd llywodraethiant ac atebolrwydd

14:00

14:30 Cwestiwn ac Ateb – Panel o Arbenigwyr

Bevan a Buckland – Alison Vickers
Polisïau arian wrth gefn a chynllunio strategol

15:30                    Diwedd y digwyddiad



Paul Peters – Tarian: Uned Droseddu Ranbarthol De Cymru

Uned Droseddu Seibr Ranbarthol

Trosolwg o Droseddu seibr yn y DU 

Ymgorffori’r ffigyrau cenedlaethol diweddaraf o droseddau seibr wedi eu hadrodd
yn erbyn elusennau, gan adnabod y bygythiadau allweddol i sefydliadau (busnesau
yn ogystal â’r rheiny yn y trydydd sector), amlinellu’r Strategaeth Diogelwch Seibr
Cenedlaethol, a chyfeirio sut all sefydliadau leihau eu bregusrwydd i droseddu
seibr.

Jennifer Rosser – Cyfreithwyr JCP

Cyfraith Elusen a Chwmni – Y newyddion diweddaraf

Bydd Jennifer yn siarad am Lywodraethiant Elusen a swyddogaeth hollbwysig y 
ddogfen Lywodraethiant yng ngweithrediad effeithiol eich elusen. Bydd y sesiwn
hefyd yn canolbwyntio ar ddyletswyddau ymddiriedolwr elusen, ac yn edrych ar
faterion a allai effeithio sefydliadau elusennol, gan gynnwys goblygiadu cyflwyno
RhDDC (Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol)  yn 2018. Yn dilyn sgwrs Jennifer, bydd
tîm cyflogaeth JCP yn rhoi trosolwg cryno o bwysigrwydd HR mewn rheolaeth
newid.

Andrew Davies - Abertawe Bro Morgannwg

‘Y Ffrind Beirniadol’

Andrew yw Cadeirydd Bwrdd Iechyd ABMU ar hyn o bryd,  ac arferai fod yn Aelod
Cynulliad a Gweinidog Cabinet Llywodraeth Cymru. Bydd yn siarad am ei brofiad, 
pwysigrwydd llywodraethiant ac atebolrwydd, a swyddogaeth
Ymddiriedolwyr/Cyfarwyddwyr Anweithredol/Byrddau.

Alison Vickers – Bevan & Buckland  

Polisîau arian wrth gefn a chynllunio strategol

Mae busnes, cynllunio strategol a gosod polisïau arian wrth gefn yn feysydd
allweddol lle bod angen i ymddiriedolwyr ddatblygu sgiliau a derbyn hyfforddiant
ynddynt. Mae polisïau arian wrth gefn a chynllunio strategol yn ddull ymarferol o 
gyflau ni amcanion tymor canolig yr elusen ac rhan gweledigaeth i lunio o’ch
cynllunio strategol.

Ein Harbenigwyr

 



Amanda Carr
Cyfarwyddwraig SCVS
01792 544001
amanda_carr@scvs.org.uk

Mae Amanda wedi gweithio mewn amrywiaeth
o rolau yn y sector gwirfoddol am gyfnod o dros
30 mlynedd, ac mae hi hefyd wedi bod yn aelod
o fwrdd o amrywiaeth o elusennau gwahanol yn
y meysydd iechyd ac amgylchedd. 

Ar hyn o bryd mae Amanda yn Gyfarwyddwraig
Cyngor Gweithedu Gwirfoddol Abertawe (SCVS).  

Mae Amanda yn cynrychioli’r sector yn lleol ar y 
Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus (BGCPSB), o 
fewn tîm Rhaglen y Bae Gorllewinol, yn
Gadeirydd tîm Darparu Tegwch Economaidd
Abertawe ac yn aelod o Fwrdd Partneriaeth
Adfywio Economaidd Abertawe; ac mae ganddi
ddiddordeb arbennig yng ngallu pobl lleol i elwa
o adfywio economaidd a seiliedig.

Mae Amanda hefyd yn cynrychioli’r sector ar
draws rhanbarth De Orllewin Cymru ar y 
Bartneriaeth Ddysgu a Sgiliau Rhanbarthol,  
Bwrdd cynllunio gweithlu dan arweiniad y 
sector preifat sydd hefyd yn cynnwys darparwyr
addysg ar draws y rhanbarth.

Cadeirydd

mailto:amanda_carr@scvs.org.uk


Harri Lloyd Davies
Partner
01792 410104
harri@bevanbuckland.co.uk

Mae Harri wedi bod gyda Bevan a Buckland ers
2003 ac wedi bod yn bartner ers 2010.  Mae 
e’n arbenigo mewn gweithio gyda busnesau
wedi eu rheoli gan berchennog a’r sector nid-
am-elw gyda sylw arbennig i gwmnï twf, 
cwmnïau sy’n masnachu dramor a sefydliadau
mwy sy’n gofyn am archwiliadau.

Mae e’n angerddol am wella economi De 
Orllewin Cymru ac mae’n ymwneud â Siambr
Fasnach De Cymru a’r gymdeithas ardal ICAEW.  
Mae Harri yn cyflwyno diweddariadau ar sawl
pwnc ar draws y rhanbarth a gelwir arno’n aml
i roi sylwbaeth ar faterion busnes ac 
economaidd cyfredol ar Deledu a Radio.

Croeso

Gaynor Richards 
Cyfarwyddwraig
01639 620849
gaynorr@nptcvs.org.uk

Yn 1997, penodwyd Gaynor yn Gyfarwyddwraig
Weithredol gyntaf Cyngor Gweithredu
Gwirfoddol Castell Nedd Port Talbot  wedi
gweithio cyn hynny yn y sector Preifat. 
Yn Hydref 2009, cafodd ei phenodi yn Aelod Heb
fod yn Swyddog Trydydd Sector i Fwrdd Iechyd
ABMU, ac mae’n Bencampwraig Plant a Phobl
Ifanc a hefyd Pencampwraig yr iaith Gymraeg i
Fwrdd Iechyd ABMU. Hi yw Cadeirydd
Llywodraethwyr Grŵp NPTC.
Mae Gaynor yn eistedd ar amrywiaeth o 
grwpiau strategol allweddol yng Nghastell Nedd
Port Talbot ac yn rhanbarthol ar draws ardal y 
Bae Gorllewinol. 
Yn 2008, dyfarnwyd MBE i Gaynor yn Rhestr
Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd am 
wasanaethau i’r Sector Gwirfoddol/Cymunedol a 
chafodd ei phenodi’n Uchel Siryf Gorllewin
Morgannwg yn 2013-14.

mailto:alison@bevanbuckland.co.uk
mailto:gaynorr@nptcvs.org.uk


Siaradwyr Gwadd

Paul Peters 
Ditectif Arolygydd
Uned Droseddu Seibr Rhanbarthol
01656 776820
paul.peter@south-wales.pnn.police.uk

Jennifer Rosser   
Cyfreithwraig Gysylltiol
01792 525 466
jennifer.rosser@jcpsolicitors.co.uk

Mae DA Peters wedi bod yn swyddog heddlu
am 22 flynedd â 20 o’r rheiny wedi bod yn yr
Adran Ymchwilio Trosddwyr (CID). Yn ystod ei
yrfa mae wedi gwasanaethu yn yr Heddlu
Metropolitan yn ogystal â Heddlu De Cymru
ac mae wedi arwain ymchwiliadau i mewn i
Droseddau Difrifol a Threfnedig, Troseddu
Mawr a Llofruddiaethau. Am y tair blynedd
diwethaf mae DA Peters wedi arwain y Tîm
Troseddu Seibr Rhanbarthol, gan arwain
ymchwiliadau i droseddu seibr.  Cafodd DA 
Peters a’i Uned Droseddu Seibr eu cydnabod
yn ddiweddar yn y Gwobrau Ymchwilio
Digidol a Gwybodaeth Goleuadau Glas
Cenedlaethol 2017 – lle cawsant y wobr am 
Ddefnydd Cydweithredu Rhyngwladol mewn
Ymchwiliad Cymhleth. 

Mae Jennifer Rosser yn Gyfreithwraig
Gysylltiol yn y tîm Gwasanaethau Masnachol
yng Nghyfreithwyr JCP. Mae Jennifer yn delio
ag amrywiaeth eang o faterion corfforaethol, 
yn cynnwys ymgorffori cwmni, gwerthu a 
phrynu busnesau a chwmnïau, a threfniadau
cyfranddaliwr a phartneriaeth.  Fel rhan o’i
swyddogaeth mae Jennifer hefyd yn cynnig
cyngor i elusennau ynglŷn â’u hymgorffori a 
newidiadau i’w dogfennau cyfansoddiadol.

mailto:Paul.peter@south-wales.pnn.police.uk
mailto:paul.shuttleworth@jcpsolicitors.co.uk


Siaradwyr Gwadd

Professor Andrew Davies
Cadeirydd Pencadlys Bwrdd iechyd
ABMU
01639 683323
andrew.davies25@wales.nhs.uk

Andrew Davies yw Cadeirydd Bwrdd Iechyd
Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, sy’n
cwmpasu ardal Abertawe, Castell Nedd Port 
Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae’n Athro er
Anrhydedd ym Mhrifysgol Abertawe.
Roedd Andrew yn Aelod Cynulliad am 12 
mlynedd ac yn Weinidog Cabinet Llywodraeth
Cymru am gyfnod o dros 10 mlynedd.  
Yn 2010  dyfarnwyd Andrew yn ‘AC y Flwyddyn’ 
yng Ngwobrau Gwleidydd Cymreig y Flwyddyn.
Yn 2012  fe’i penodwyd i Gadeirio’r Comisiwn
Cymreig ar Fentrau Cydweithredol a
Chydfuddiannol, a adroddodd yn 2013.
Mae gan Andrew wybodaeth ddwfn o Gymru a’r
economi Gymreig trwy ei brofiad mewn
llywodraeth, y sector preifat a meysydd addysg
a hyfforddiant. Yn raddedig o Brifysgol Abertawe
lle hyfforddodd hefyd fel athro, mae Andrew yn
gwnselydd cymwys ac mae wedi darlithio’n
helaeth mewn addysg bellach, uwch a 
pharhaol. 

Alison Vickers 
Partner Rheoli
01792 410116
alison.vickers@bevanbuckland.co.uk

Alison Vickers yw’r Partner Rheoli yng nghwmni
cyfrifeg Bevan a Buckland, sy’n gweithio gyda’r
sector nid-am-elw ers bron 30 mlynedd. Mae hi’n
un o awdurdodau blaenaf Cymru ar faterion
ariannol ac archwilio i’r trydydd sector.
Yn ychwanegol at gyflawni archwiliadau ac 
ymchwiliadau annibynnol, mae Alison wedi
cynghori ar nifer o brosiectau arbenigol yn cynnwys
adolygiadau llywodraethiant, strwythurau
masnachu, materion TAW, cyfuniadau elusen ac 
ymarferion astudrwydd dyledus. Mae Alison yn
cynnig cyngor a hyfforddiant i’w chleientiaid ar
bethau fel llywodraethiant, rheoli risg, cynllunio
strategol a pholisïau arian wrth gefn.

 

mailto:andrew.davies25@wales.nhs.uk
mailto:alison.vickers@jcpsolicitors.co.uk


Cysylltwch â ni

Tel: 01792 773773
E-bost: events@jcpsolicitors.co.uk
Gwefan: www.jcpsolicitors.co.uk

@JCPSolicitors

@jcpsolicitors

Tel: 01792 410100
E-bost: mail@bevanbuckland.co.uk
Gwefan: www.bevanbuckland.co.uk

@bevanandbucklnd

@bevanbuckland

Tel: 01267 245555 
E-bost: admin@cavs.org.uk
Gwefan: www.cavs.org.uk

@CAVSCarms

@CAVScarms

Tel: 01792 544000
E-bost: scvs@scvs.org.uk
Gwefan: www.scvs.org.uk

@SwanseaCVS

@SwanseaCVS

Tel: 01656 810400
E-bost: bavo@bavo.org.uk
Gwefan: www.bavo.org.uk

@BAVOhub

@BAVO_CVC

Tel: 01639 631246
E-bost: info@nptcvs.org.uk
Gwefan: www.nptcvs.wales

@NPTCVS

@NPTCVS

mailto:events@jcpsolicitors.co.uk
http://www.jcpsolicitors.co.uk/
mailto:mail@bevanbuckland.co.uk
http://www.bevanbuckland.co.uk/
mailto:admin@cavs.org.uk
http://www.cavs.org.uk/
mailto:scvs@scvs.org.uk
http://www.scvs.org.uk/
mailto:bavo@bavo.org.uk
http://www.bavo.org.uk/
mailto:info@nptcvs.org.uk
http://www.nptcvs.wales/


Cyfarwyddiadau
Archebu

I archebu eich lle yn y digwyddiad hwn, a fyddech cystal â chwblhau’r ffurflen fesul
mynychwr ar y dudalen nesaf a’i ddychwelyd at Lewis Turner, gyda’ch siec yn daladwy i
Bevan & Buckland (neu dangoswch fod angen anfoneb arnoch). Fel arall mae ein
manylion BACS isod.  

Enw Cyfrif: Bevan & Buckland Client Account

Rhif Cyfrif: 51851578

Cod Didoli: 40-43-31

Tocynnau £20 – ond 50% o ostyngiad i gleientiaid Bevan a Buckland, Cyfreithwyr JCP 
Solicitors neu aelodau o SCVS, NPTCVS, CAVS a BAVO.

Mae cinio a diod wedi eu cynnwys. Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

7fed o Orffennaf 2017, Stadiwm Liberty, Glandŵr, Abertawe, SA1 2FA

Map ar gyfer Stadiwm Liberty  



Ffurflen Archebu
Cynhadledd Cyfraith a Llywodraethiant Trydydd Sector De Cymru

7 Gorffennaf 2017, Stadiwm Liberty, Glandŵr, Abertawe, SA1 2FA

Tocynnau: £20 – nodwch os gwelwch yn dda: os ydych yn gleient i Bevan a Buckland, 
Cyfreithwyr JCP neu’n aelod o SCVS, NPTCVS, CAVS a BAVO, manteisiwch ar 50% o ostyngiad
ar bris y tocyn.

I archebu, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen hon fesul mynychwr, ynghyd â siec taladwy i
Bevan a Buckland neu gadarnhad BACS. Dychwelwch at Lewis Turner, Bevan a Buckland,
Langdon House, Langdon Road, SA1 Glannau Abertawe, SA1 8QY

Archebion yn cau dydd Gwener, 30 Mehefin 2017.

Nodwch os gwelwch yn dda na fydd tocynnau gwir yn cael eu dosbarthu ar gyfer y
digwyddiad, fodd bynnag, bydd eich archeb yn cael ei gydnabod trwy e-bost. Os oes angen
gwybodaeth ychwanegol arnoch, peidiwch ag oedi i gysylltu â Lewis Turner ar 01792 410100
neu e-bostiwch lewis.turner@bevanbuckland.co.uk

Enw:........................................................................................................................................

Teitl Swydd/Rôl……………………………………………………………………………………………………………………..

Sefydliad: ............................................................................................................................

Cyfeiriad e-bost:...........................................................................................................................

Rhif teleffon cyswllt:......................................................................................................

Siec yn amgaeedig BACS                     Anfonebwch fi yn y cyfeiriad canlynol

Cyfeiriad
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oes gennych chi unrhyw anghenion neilltuol (e.e. dolen clyw)?:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Anghenion deietegol arbennig (e.e rhydd o glwten):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoffech chi gymryd rhan trwy gyfrwng y Gymraeg?    Hoffwn If  Na 
Os oes 20% yn gofyn am y gwasanaeth bydd yn cael ei ddarparu.


