Sut i... Fod yn Drysorydd Effeithiol

•

Goruchwylio’r pethau mae’r mudiad yn
ei wneud i godi arian.

Cyflwyniad
Beth sy’n Gwneud Trysorydd Effeithiol?
Mae angen i bob mudiad gael o leiaf un person
i fod yn gyfrifol am gadw llygad ar y ffordd y
mae’n rheoli ei arian. Fel arfer, cyfrifoldeb y
Trysorydd yw hwn.
Mae’r Trysorydd yn berson allweddol yn y
mudiad er mwyn sicrhau ei lwyddiant a’i
sefydlogrwydd yn y tymor hir. Mae’n gwneud
hyn drwy ofalu am arian y mudiad a chadw
llygad ar y sefyllfa ariannol drwy’r amser.
Mae’r daflen fer hon yn cynnwys gwybodaeth a
chyngor er mwyn gwneud yn siŵr bod eich
Trysorydd mor effeithiol â phosib.
Beth Mae’r Trysorydd yn ei Wneud?
Fel arfer, bydd y Trysorydd yn cael ei ethol i’r
swydd. Ei waith yw gwneud yn siŵr bod y
mudiad yn gweithio’n dda yn ariannol. Efallai
na fydd yn trafod arian y corff o ddydd i ddydd,
ond bydd y Trysorydd yn cadw llygad barcud ar
yr incwm a’r gwariant, a bydd yn gwneud yn
siŵr eu bod yn cyfateb i’w gilydd.
Mae disgwyl i’r Trysorydd wneud rhai o’r
tasgau canlynol fel rhan o’i waith:
•

Rheoli a chadw llygad ar arian y
mudiad, gan gynnwys paratoi cyllidebau
a’u monitro nhw

•

Rheoli cyfrif banc y mudiad, ei
gofnodion ariannol (cadw derbynebau,
anfonebau ac ati) a chadw cysylltiad â’r
bobl sy’n rhoi arian i’r mudiad

Er mwyn i’r Trysorydd wneud y tasgau uchod
yn effeithiol, mae angen iddo gael nifer o
sgiliau. Yn bennaf, bydd:
•

Yn gyfforddus yn gweithio gyda ffigurau
ac yn trafod arian

•

Yn rhesymegol ac yn fanwl gywir

•

Yn fodlon ac yn gallu esbonio ffigurau a
sut y mae arian wedi cael ei wario, os
oes rhywun yn gofyn iddo

•

Yn cadw cofnodion clir o’r ffordd mae
arian yn cael ei wario, fel ei bod yn
hawdd i rywun arall gymryd y gwaith
drosodd

•

Yn frwd o blaid y mudiad ac yn brydlon

•

Yn addo bancio arian y grŵp cyn gynted
â phosib.

Sefydlu Is-bwyllgor Cyllid
Mae’r rhan fwyaf o gyrff yn sefydlu is-bwyllgor
cyllid fel bod pobl eraill yn gallu helpu’r
Trysorydd â’i waith yn rheoli ac yn monitro
arian y corff. Fel arfer, bydd dau neu dri o
unigolion ar yr is-bwyllgor, gan ddibynnu ar
faint y corff.
Y Trysorydd fydd y Cadeirydd fel arfer, a bydd
yr is-bwyllgor cyllid yn gyfle i drafod materion
ariannol yn fwy manwl. Wedyn, bydd y grŵp yn
rhoi adroddiad i bobl eraill yn y corff.

Mae nifer o fanteision i sefydlu is-bwyllgor
cyllid:
•

•

Mae’n gallu helpu i osgoi problemau
ariannol, a hyd yn oed twyll, drwy wneud
yn siŵr bod yr holl faterion ariannol yn
cael eu trafod gan grŵp yn hytrach nag
un unigolion â neb yn ei oruchwylio
Mae’n caniatáu i gyfarfodydd eraill
ganolbwyntio ar faterion penodol eraill,
oherwydd gall y trafodaethau manwl ar
faterion ariannol gael eu gwneud yn yr
is-bwyllgor

•

Mae mwy o bobl yn cymryd rhan yn y
broses o wneud penderfyniadau
ariannol, sy’n golygu bod y broses
honno yn fwy democrataidd ac yn
arwain ar benderfyniadau gwell

•

Mae aelodau’r is-bwyllgor yn cael cyfle i
ennill profiad yn rheoli arian

•

Bydd mwy o bobl yn dysgu sgiliau rheoli
arian, a fydd o fantais i’r mudiad unwaith
y bydd y Trysorydd yn gadael.

Mae’n bwysig gosod uchafswm y gall unigolyn
yn y mudiad ei wario ar ei ben ei hun, a dylai’r
is-bwyllgor gymeradwyo unrhyw wariant sy’n
uwch na’r swm hwnnw.
Hefyd, dylai’r is-bwyllgor wneud yn siŵr bod
unigolion yn y mudiad yn cadw derbynebau ac
yn ffeilio cyfriflenni banc er mwyn eu cynnwys
mewn adroddiadau ac archwiliadau ariannol.

crynodeb o’r incwm a’r gwariant. Mae angen
cyflwyno’r adroddiadau hyn i’r Pwyllgor
Gweithredol ac i’r is-bwyllgor cyllid (os oes un
gan y mudiad), yn ogystal â’r cyfarfod
cyffredinol blynyddol.
Mae angen i adroddiad y Trysorydd yn y
cyfarfod cyffredinol blynyddol gynnwys:
•
•

Y datganiadau ariannol am y flwyddyn
ariannol ddiwethaf
Y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol
newydd.

Cofnodion ffurfiol o weithgareddau ariannol y
mudiad yw’r datganiadau ariannol. Dylen nhw
gynnwys faint y gwnaethoch chi ei wario y
llynedd, ac ar beth, faint o arian ddaeth i mewn
i’r mudiad, a faint o arian sydd dros ben neu
faint o ddyledion sydd gan y mudiad. Yn aml,
bydd cyrff mawr yn talu archwilydd annibynnol i
edrych dros eu cyfrifon a chynhyrchu’r
adroddiad hwn iddyn nhw.
Cadw Cysylltiad â’r Banc
Y Trysorydd fydd yn gyfrifol am agor cyfrif banc
y mudiad, a bod yn brif bwynt cyswllt â’r banc.
Hefyd, y Trysorydd fydd yn bennaf gyfrifol am
unrhyw geisiadau y mae’r mudiad yn eu
gwneud i gyrff eraill am arian.
Pum Pwynt Pennaf... Bod yn Drysorydd
Effeithiol
•

Gweithio gyda phobl eraill drwy sefydlu
is-bwyllgor cyllid er mwyn rhannu
cyfrifoldebau a thasgau

•

Cadw llygad, cadw llygad, cadw llygad.
Edrych ar y sefyllfa ariannol a’r
gweithgareddau ariannol yn rheolaidd er

Cynhyrchu Adroddiadau Ariannol
Un o dasgau’r Trysorydd yw cynhyrchu
adroddiadau ariannol ar gyfer y mudiad, yn rhoi

mwyn gwneud yn siŵr bod yr incwm a’r
gwariant yn cyfateb i’w gilydd
•

Cadw cofnodion! Gwneud yn siŵr eich
bod chi’n cadw datganiadau a chyfrifon
y mudiad

•

Ei gwneud hi’n hawdd rheoli arian. Creu
prosesau clir ar gyfer cofnodi gwariant
ac incwm, fel bod y mudiad yn gallu
cynhyrchu adroddiadau ariannol

•

Adrodd yn ôl. Rhoi adroddiadau
rheolaidd i bobl eraill fel eu bod nhw’n
gwybod beth yw sefyllfa ariannol y
mudiad.

