
Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer aelodau’r Bwrdd – o’r Erthyglau 

Llywodraethu 

Staff a Myfyrwyr 

1. Dim ond myfyrwyr sydd o dan 18 oed sy’n cael bod yn aelod fyfyriwr 

2. Dim ond aelod llawn o staff (ac eithrio’r Pennaeth) all fod yn aelod staff 

3. Gall fyfyriwr a gydnabyddir fel swyddog undeb y myfyrwyr fod yn aelod 

fyfyriwr 

4. Dim ond myfyrwyr y Coleg sy’n gallu bod yn aelod fyfyrwyr 

5. Gall aelod o staff (ac eithrio’r 3 uchod) sydd wedi cofrestri fel myfyriwr 

rhan-amser gael ei benodi yn unig fel aelod staff 

6. Bydd unrhyw aelod o’r Bwrdd sy’n ymgymryd â chwrs amser llawn yn cael 

ei dynnu oddi ar y Bwrdd 

Y Clerc 

7. Ni chaiff y Clerc fod yn aelod 

Cefndir Ariannol 

8. Ni all berson fod yn aelod os yw’n: 

a.  fethdalwr, neu 

b. yn destun gorchymyn cyfyngu methdaliad/ gorchymyn cyfyngu 

methdaliad interim neu’n ymgymryd â chyfyngiadau methdalu, neu; 

c. os yw wedi dod i drefniant gyda chredydwr, gan gynnwys trefniant 

gwirfoddol unigol 

9. Bydd unrhyw waharddiadau sy’n gysylltiedig â phwynt 8 ac uchod yn dod i 

ben pan fydd y cyfyngiadau’n cael eu diddymu (gweler yr Erthyglau am 

ddyddiadau perthnasol) 

10.Ar gyfer 8.c, bydd y gwaharddiad yn diweddu ar y dyddiad y cwblheir y 

taliad, ac ar gyfer unrhyw achosion eraill, mi fydd yn dod i ben dair 

blynedd o’r dyddiad y cyflawnir y telerau. 

Euogfarnau troseddol 

11. Ni all berson fod yn aelod os yw wedi: 

a. yn ystod y pum mlynedd diwethaf, neu ers cael ei benodi, cael yn 

euog yn y DU neu rhywle arall ac wedi cael ei ddedfrydu i garchar 

(p’un ai a gafodd ei wahardd neu beidio) am gyfnod o dri mis neu 

fwy, heb opsiwn am ddirwy 

b. o fewn yr ugain mlynedd diwethaf, cael yn euog (gweler uchod), a 

derbyn dedfryd o garchar am gyfnod o fwy na dwy flynedd a 

hanner; neu 

c. os yw wedi cael ei farnu’n euog yn ystod cyfnod a nodir ym 

mharagraff (a) ac wedi cael dedfryd o garchar am gyfnod o bum 

mlynedd neu fwy. 



Comisiwn Elusennau – Gwahardd Ymddiriedolwyr 

Euogfarnau heb eu disbyddu 

1. Trosedd sy’n cynnwys anonestrwydd/twyll 

2. troseddau terfysgaeth penodedig 

3. troseddau gwyngalchu arian  

4. troseddau llwgrwobrwyo penodedig  

5. troseddau sy’n mynd yn groes i Orchymyn neu Gyfarwyddyd y Comisiwn 

Elusennau 

6. treoseddau camymddwyn mewn swyddfa gyhoeddus, anudoniaeth neu 

wyrdroi cwrs cyfiawnder 

7. Ceisio, helpu neu annog un o’r uchod 

Euogfarnau eraill 

8. bod ar y gofrestr troseddwyr rhyw 

9. unrhyw gosbau heb eu disbyddu ar gyfer dirmyg llys 

10. anwybyddu gorchymyn gan y Comisiwn 

11. bod yn berson dynodedig (o dan ddeddfwriaeth wrthderfysgaeth benodol). 

Ariannol 

12.Ansolfedd 

13. bod yn berson sydd wedi cael ei symud o swydd berthnasol. 

14. gwaharddiad cyfarwyddwr 


