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Capability Framework Guidance

CYFLWYNIAD

Crynodeb o fanteision
llywodraethu da
Dylai manteision llywodraethu da fod yn
atyniadol i bob sefydliad, beth bynnag yw ei
faint neu ei strwythur; nid yw maint yn bwysig
wrth edrych ar arferion gwych a newydd.
Mae llywodraethu da’n cynyddu cynaliadwyedd
ac effeithiolrwydd, yn datblygu gwerth ac yn
gwneud sefydliad yn well wrth iddo greu enw
da cadarnhaol a diwylliant iach. Nid gwneud y
penderfyniadau cywir sy’n bwysig bob amser, ond
sicrhau bod proses dda o wneud penderfyniadau
yn bodoli ledled y sefydliad – rydym yn siarad
am eglurder proses, pwrpas ac ymddygiad. Yn
olaf, ac yn bwysig iawn, mae llywodraethu da yn
arbed amser.
Y bobl mewn sefydliad sy’n troi egwyddorion
llywodraethu da yn realiti. Rhaid i’r Bwrdd fod
yn glir am beth mae’r sefydliad yn ceisio ei
gyflawni a gwneud newidiadau a fydd yn
fuddiol i’r sefydliad yn y tymor hir, oherwydd
mae llywodraethu da yn hanfodol os yw
sefydliadau am fod yn addas ar gyfer y dyfodol.

Mae deddfwriaeth gynyddol, byd sy’n newid yn
hynod gyflym, rhwydweithio cymdeithasol
a newyddion 24/7 yn golygu bod rhaid i
sefydliadau groesawu newid yn rheolaidd, gan
weithio’n gyson i wella eu llywodraethu, cael y
gorau un o’u potensial a lleihau’r risg er budd yr
holl aelodau a’r rhanddeiliaid.
Nid elfen ychwanegol ddewisol yw llywodraethu
da i unrhyw sefydliad; mae’n ymwneud â
sicrhau bod y strwythur, y polisïau, y systemau a’r
gweithdrefnau gofynnol yn eu lle ac yn cael eu
dilyn. Mae hefyd yn ymwneud â datblygu diwylliant,
moeseg, ymddygiad, perthnasoedd a gwerthoedd
sefydliadol – elfennau allweddol i gyd ar gyfer
ymddiriedaeth a hyder mewn sefydliad.
Yn gryno, os yw eich sefydliad yn dal i edrych
ar lywodraethu fel dim mwy nag ymarfer
cydymffurfio, gallai fod yn costio llawer mwy
nag ydych yn ei feddwl.

03

Cyfarwyddyd Fframwaith Gallu

Sut mae’r Fframwaith
Gallu yn gweithio
Mae’r Fframwaith Gallu (y Fframwaith) [a elwid
gynt yn Fframwaith Sicrwydd Partneriaid] yn
ddull o weithredu sy’n nodi gofynion hanfodol
ac isafswm a ddisgwylir gan sefydliad. Mae’n
ceisio cefnogi sector chwaraeon cadarn,
cynaliadwy a llwyddiannus drwy welliannau
llywodraethu parhaus.
Mae gan y Fframwaith Gallu ddau amcan
allweddol:
• sicrhau bod Chwaraeon Cymru yn buddsoddi
arian cyhoeddus yn briodol a bod ganddo
hyder yn y sefydliadau mae’n gweithio â hwy, a
• cefnogi gwelliant parhaus sefydliadau
partner fel eu bod wedi paratoi yn y ffordd
orau i gyflawni eu potensial.
Mae’r Fframwaith Gallu yn seiliedig ar brif
egwyddorion sy’n cael eu teilwra wedyn i gynnig
dull pwrpasol a chymesur o weithredu yn seiliedig
ar risg sy’n berthnasol i sefydliadau o bob maint.
Mae’r gofynion hanfodol ac isafswm yn cyd-fynd
â lefel buddsoddiad Chwaraeon Cymru, ac maent
hefyd yn cefnogi siwrnai gwelliannau llywodraethu
parhaus sefydliad. Calon y Fframwaith yw
pwysigrwydd diwylliant, gwerthoedd, moeseg
ac ymddygiad mewn sefydliad. Edrychwch ar y
diagram ‘Y ffordd rydyn ni’n gwneud pethau yn y
fan yma’.
Mae’r gofynion hanfodol ac isafswm yn cydfynd â meysydd llywodraethu allweddol
cydnabyddedig ac maent wedi’u pennu o dan y
penawdau canlynol:
•
•
•
•
•
•
•

Strwythur – Llywodraethu
Strwythur – Bwrdd, Cyfansoddiad Pwyllgorau
Strategaeth
Pobl – Arweinyddiaeth
Pobl – Lles
Safonau, Systemau a Dulliau Rheoli
Risg

• Moeseg a Didwylledd
• Cyllid
Mae’r gofynion hanfodol ac isafswm yn
ategu’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain
ar gyfer Cymru (GLFW-2019) ar ei newydd
wedd. Mae cynnydd sylweddol wedi’i wneud
tuag at sefydliadau sy’n cael eu rhedeg a’u
llywodraethu’n dda, gyda Byrddau cytbwys,
medrus a chynhwysol, ers i’r GLFW ddod i
rym. Mae cefnogaeth deilwredig i sbarduno
gwelliannau pellach ar gael drwy Vibrant Nation:
https://www.vibrantnation.co.uk/glfw
Agorwch y ddolen hon i weld dogfen y
GLFW (2019):
http://sport.wales/community-sport/workforce/
governance-and-leadership-framework-forwales.aspx
Mae’r Fframwaith Gallu yn annog sefydliadau
i feithrin gallu a chapasiti drwy wella a chynnal
arweinyddiaeth; darparu’r hyfforddiant
a’r gefnogaeth briodol lle byddant fwyaf
buddiol; bod yn agored i newid; defnyddio
gwybodaeth wedi’i chasglu drwy ddata i wneud
penderfyniadau gwell yn seiliedig ar wybodaeth;
gwarchod rhag risg ac felly ymgorffori
llywodraethu da yn gyffredinol.
Rhaid i sefydliadau sy’n derbyn buddsoddiad
Chwaraeon Cymru gyflawni’r gofynion hanfodol
ac isafswm erbyn dyddiadau penodol. Edrychwch
ar y diagram ’siwrnai llywodraethu Partner’.
Mae gwybodaeth bellach ar gael yn y tablau
perthnasol yn atodiadau 2, 3 a 4.

Siwrnai llywodraethu partner
GOFYNION HANFODOL

CRhC Cyllid Uwch; WSA; CGGC;
Yr Urdd; Streetgames; a
Chwaraeon Gogledd Cymru erbyn
mis Mawrth 2020.
CRhC Cyllid Is a Phartneriaid
Cenedlaethol eraill erbyn mis
Mawrth 2020 (Polisi Cydraddoldeb
y Rhywiau Chwaraeon Cymru a/
neu Gynllun Gweithredu cytunedig
erbyn mis Mawrth 2022).
Awdurdodau Lleol erbyn mis
Mawrth 2020 (Polisi Cydraddoldeb
y Rhywiau Chwaraeon Cymru
a Chydnabyddiaeth ddim yn
berthnasol)

FFRAMWAITH
LLYWODRAETHU AC ARWAIN
AR GYFER CYMRU

GOFYNION ISAFSWM
(PARHAUS)

Cefnogi gwelliant llywodraethu
parhaus i bob partner.

Haenau a Chymesur
• £500 - £20,000
• £20,001 - £100,000
• £100,001 - £375,000
• £375,001 +

Gofynion Hanfodol ac Isafswm
yn cyd-fynd â’r GLFW.

CRhC Cyllid Uwch; WSA; CGGC;
Yr Urdd; Streetgames; Chwaraeon
Gogledd Cymru a Phartneriaid
Cenedlaethol / CRhC Cyllid Is gyda
chyllid parhaus o £20,001 - £100,000
erbyn mis Mawrth 2021.
Partneriaid Cenedlaethol / CRhC
Cyllid Is gyda chyllid parhaus hyd at
£20,000 erbyn mis Mawrth 2022.
Cynllun Gwella Llywodraethu

CYDYMFFURFIO

CEFNOGI

DATBLYGU

Y ffordd rydyn ni’n gwneud
pethau yn y fan yma
Gwelir dull o weithredu’r fframwaith (gan gynnwys diwylliant sefydliadol, gwerthoedd, moeseg ac
ymddygiad) yn y diagram isod.
FFRAMWAITH LLYWODRAETHU
AC ARWAIN AR GYFER CYMRU
(GLFW)

SUT RYDYM YN
ARWAIN EIN
SEFYDLIAD

Y FFORDD RYDYM YN GWNEUD PETHAU
(Y FFORDD YMA)

Diwylliant – Gwerthoedd – Moeseg - Ymddygiad

Arweinyddiaeth

SUT RYDYM YN RHEOLI EIN HARIAN A RISG
Rheoli Cyllid a Risg
(Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru /
Dogfen Fframwaith LlC)

SUT RYDYM YN
RHEDEG EIN
SEFYDLIAD
Safonau, Systemau a
Dulliau Rheoli

Fframwaith
Sicrwydd
Effeithlon ac
Effeithiol (Dull
Gweithredu
Seiliedig ar
Risg / Haenau
/ Cymesur /
Pwrpasol)
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Cyfarwyddyd Fframwaith Gallu

Darllen pwysig ar gyfer
pob sefydliad
Canllawiau Cyffredinol a Gwybodaeth am y
Broses Adolygu
1. Bydd y Fframwaith Gallu yn newydd i lawer
o sefydliadau; i eraill bydd yn cymryd lle’r
broses Hunan Sicrwydd a oedd yn cael ei
defnyddio’n flaenorol, ac yn adeiladu arni. Yn
ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r system
sicrwydd wedi esblygu a bydd yn parhau i
esblygu.

6. Bydd Chwaraeon Cymru yn cynghori ar y
fformat ar gyfer proses adolygu unigol y
sefydliad. Gall yr adolygiad fod ar wahanol
ffurfiau, ar wahanol adegau, gall ystyried
y Fframwaith cyfan neu ddim ond rhannau
ohono – bydd hyn yn cael ei gadarnhau wrth
hysbysu.

2. Mae’r ‘gofynion hanfodol i fod yn gymwys am
fuddsoddiad’ yn y Fframwaith wedi cael eu
nodi fel hanfodol yn y ddogfen Excel; mae
tystiolaeth hanfodol wedi cael ei dynodi
hefyd.

7. Os yw adolygiad ar y safle yn briodol, cysylltir
gan awgrymu opsiynau ar gyfer dyddiadau;
trafodir lleoliad y cyfarfod hefyd.

3. Bydd dogfen hunanasesu sy’n galluogi
cyflwyno sylwadau ar bob cwestiwn yn y
Fframwaith yn cael ei darparu.

8. Ar gyfer ‘adolygiadau ar y safle’, efallai
y gofynnir am dystiolaeth ymlaen llaw –
penderfyniad y sefydliad wedyn fyddai sut i
ddarparu tystiolaeth o’r fath, e.e. dolen gwe,
taflen glyfar ac ati.

4. Mae’r Bwrdd (ac uwch gyflogeion os oes
rhai) yn gyfrifol am sicrhau bod y sefydliad
yn bodloni gofynion y Fframwaith a bod
tystiolaeth addas yn bodoli fel yr amlinellir
yn yr adrannau amrywiol; dylai fod ar gael
ar gais. Yn benodol, mae’r Cadeirydd, ar
ran y Bwrdd cyfan, yn gyfrifol am gyflwyno
cadarnhad ysgrifenedig o gydymffurfiaeth
â’r gofynion hyn. Bydd Chwaraeon Cymru yn
darparu ‘Ffurflen Cymeradwyo’ i alluogi i hyn
ddigwydd yn haws.

9. Gall y dystiolaeth gael ei chasglu mewn
unrhyw ffordd fel y penderfynir gan y
sefydliad, neu ei gadael ble y mae, wedi’i
storio ar gyfrifiadur fel rheol. Y naill ffordd
neu’r llall, rhaid iddi fod ar gael os gwneir cais
amdani. Hefyd dylai sefydliad allu dangos
sut mae’r dystiolaeth yn cael ei storio fel rheol
os yw wedi cael ei symud i ffeil gyffredinol
ar gyfer y Fframwaith yn unig, a sut mae’r
eitemau sy’n cael eu cyflwyno fel tystiolaeth
yn cael eu gweithredu’n ymarferol.

5. Bydd Adolygiadau Gallu wedi’u targedu,
ar gyfer llywodraethu a chyllid, yn cael eu
cynnal rhwng mis Tachwedd 2019 a mis
Mawrth 2020. Wrth symud ymlaen o fis
Ebrill 2020, byddant yn cael eu cynnal drwy
gydol y flwyddyn. Bydd pob sefydliad yn
cael adolygiad unwaith o leiaf mewn cylch
o bedair blynedd. Bydd yr adolygiadau hyn
yn ategu gwybodaeth a hunanasesiadau
lleol ac yn cefnogi dau amcan allweddol y
Fframwaith Gallu.

10. Dylai Cynllun Gwella Llywodraethu byw
fod yn ei le; gall y sefydliad benderfynu ar y
fformat. (Mae templed ar gyfer cynllun gwella
syml wedi cael ei gynnwys yn Atodiad 1 fel
man cychwyn ar gyfer sefydliadau llai, ond
nid oes raid ei ddefnyddio.) [Mae’n bwysig
cofio bod y cynllun gwella llywodraethu yn
ddogfen weithredol. Bydd rhaid ei diweddaru
wrth i gamau gweithredu gael eu cwblhau,
pan ymgymerir ag adolygiad pellach neu
os bydd amgylchiadau yn newid a meysydd
newydd ar gyfer gwelliant yn cael eu nodi.]

11. Drwy gydol y ddogfen Gyfarwyddyd hon,
mae manylion Gwefannau wedi’u cynnwys ar
gyfer gwybodaeth ddefnyddiol neu ddarllen
pellach o bosibl, i’w defnyddio neu beidio;
nid yw’n hanfodol eu hagor oni bai y nodir
hynny. Nid yw cynnwys manylion gwefan
gan drydydd parti yn gwarantu ei chynnwys.
Mae gwybodaeth ddefnyddiol ychwanegol
o bosibl am wefannau wedi’i darparu yn
Atodiad 5 hefyd.
12. Mae bocsys testun lliw wedi cael eu defnyddio
yn y ddogfen hon i dynnu sylw at ystyr gair
arbennig neu ofyniad arbennig, e.e. Bwrdd a
pholisi Amrywiaeth Chwaraeon Cymru.
13. Mae canllawiau manwl gyda dolenni at
wefannau a fydd yn cynnig mwy o wybodaeth
ar gyfer pob adran wedi cael eu darparu.
Gellir defnyddio’r tudalennau hyn fel y
penderfynir gan bob sefydliad. Maent
wedi’u cynllunio i gynnig help a chymorth,
yn enwedig wrth greu neu ddiweddaru
dogfennau.
14. Mae ‘allwedd i gelloedd’ wedi’i gynnwys yn
nogfen Excel y Fframwaith ac yma ar gyfer
eglurder ychwanegol.

GOFYNION
HANFODOL

GOFYNION
ISAFSWM

NID YW’N
OFYNIAD

Mae’r tudalennau canlynol yn y Ddogfen
Cyfarwyddyd Fframwaith Gallu hon yn cynnwys
gwybodaeth ac esboniadau manwl ar gyfer
pob adran o’r Fframwaith, gan gynnwys dolenni
gwefan at ddarllen pellach a awgrymir ac
esboniadau/cymorth.
Fel y penderfynir gan anghenion pob sefydliad,
gellir darllen yr adrannau un ar y tro cyn neu ar
yr un pryd â chwblhau gwaith ar hunanasesiad
y sefydliad.
Mae Atodiadau’n dilyn ar ôl yr wybodaeth
fanwl hon.
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STRWYTHUR

Strwythur llywodraethu
Mae’r adran hon yn edrych ar ffurf gyfreithiol, y
math o sefydliad a strwythur yr is-bwyllgor.
Mae’n rhaid i bob sefydliad fod â chyfres
ysgrifenedig o reolau yn nodi ei amcanion,
hawliau’r aelodau, a sut mae ei asedau’n cael
eu defnyddio. Mae hwn yn ofyniad hanfodol yn
y Fframwaith. [Gall llawer o wahanol fathau o
sefydliadau fod yn rhai “nid-er-elw”, ond nid yw
hwn yn strwythur cyfreithiol.] Mae gan gwmnïau
ofynion cyfreithiol ychwanegol ar gyfer eu
Herthyglau. Y term cyffredinol ar gyfer y gyfres
hon o reolau yw “Dogfen Lywodraethu”.

Fel rheol mae’r Ddogfen Lywodraethu yn
cynnwys y canlynol:
• Erthyglau – ar gyfer Cwmni Cyfyngedig a
rhai elusennau
• Cyfansoddiad – ar gyfer cymdeithas/
sefydliad anghorfforedig, Sefydliad
Corfforedig Siartredig, Awdurdodau Lleol
neu debyg
• Erthyglau neu Gyfansoddiad cysylltiedig
â Datganiad Budd Cymunedol – pan
mae sefydliad wedi’i sefydlu ar gyfer
Budd Cymunedol

Mae’r holl ofynion rheoleiddiol a statudol yn cael
eu – gofyniad hanfodol arall – bydd y mathau o
ofynion rheoleiddiol a statudol yn amrywio gan
ddibynnu ar y fformat cyfreithiol, y maint a’r math/
lefel o fasnachu a wnaed. Gellir cael gofynion
tystiolaeth nodweddiadol o’r gwefannau hyn os
ydynt yn elusennol neu gorfforedig:
Ffurflenni Tŷ’r Cwmnïau – gellir dangos tystiolaeth
gan ddefnyddio:
https://beta.companieshouse.gov.uk/
Ffurflenni’r Comisiwn Elusennau – gellir dangos
tystiolaeth gan ddefnyddio:
https://www.gov.uk/find-charity-information
D.S. Mae ffurflenni ariannol yn cael sylw o dan Cyllid
Defnyddir y term Bwrdd yn holl ddogfennau’r
Fframwaith i ddisgrifio’r grŵp o bobl sy’n
llywodraethu’r sefydliad ac sydd â chyfrifoldeb
cyfreithiol amdano yn y pen draw. Gall y
grŵp gael ei adnabod hefyd fel y pwyllgor
gweithredol, y pwyllgor rheoli, y cyngor, yr
ymddiriedolwyr, ‘y pwyllgor’ neu debyg.

O dan y Ddogfen Lywodraethu mae rheolau
a rheoliadau’r sefydliad; gall y rhain gynnwys
Is-ddeddfau, Statudau, Rheoliadau
Aelodaeth, Codau Ymddygiad ac unrhyw
ddogfennau arwyddocaol eraill sy’n datgan
gofynion y sefydliad.

Gall tystiolaeth o ddeall dyletswyddau cyfreithiol
ac ymddiriedol casgliadol ac unigol y Bwrdd gael
ei chynnwys mewn cyfres o nodiadau, Llawlyfr
Llywodraethu Bwrdd neu debyg. Gall y manylion
amrywio gan ddibynnu ar faint a chyfansoddiad
y sefydliad ond bydd yr wybodaeth sylfaenol yr
un fath. Gall Llawlyfr Bwrdd gael ei ddefnyddio
i bennu’r fframwaith gwneud penderfyniadau a
meysydd ffocws pennaf gwaith y Bwrdd. Ar gyfer
cwmnïau, mae mwy o wybodaeth ar gael yma:

Cyfnod adolygu derbyniol ar gyfer Dogfen
Lywodraethu: bob 4 blynedd o leiaf

https://www.gov.uk/guidance/being-a-companydirector

Gellir dangos yr adolygiad mewn ffyrdd amrywiol
e.e. cofnodion CCB lle gwnaed newidiadau;
cofnodion Bwrdd lle cynhaliwyd trafodaethau
ac ni chredid bod unrhyw newidiadau yn
angenrheidiol ar ôl y broses adolygu.
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Strwythur cyfansoddiad bwrdd
Agendâu Bwrdd – agendâu Bwrdd diweddar yn
dangos dyddiad pob cyfarfod a’r eitemau i’w
trafod. [D.S. Dylai unrhyw wybodaeth sensitif/
bersonol gael ei blocio neu ei dileu.] Mae
agenda’n rhoi gwybodaeth am drafodaethau
a phenderfyniadau posibl y Bwrdd, yn ogystal
â fformat cyfarfodydd.
Dylid dangos pwyllgor neu strwythur tebyg
gan ddefnyddio Organogram Staff/Bwrdd/
Is-bwyllgor yn dangos strwythur cyfan y
sefydliad. (Os nad yw’r Bwrdd wedi sefydlu
strwythur is-bwyllgor, dylid cynghori
ei fod yn gwneud hyn - gellid ystyried
opsiwn o un i rannu/gwella baich gwaith
y gwirfoddolwyr.) Gall diagramau ar
wahân fodoli, gan ddibynnu ar faint,
lefel staffio ac unrhyw is-gwmni. Dylai
esiampl o Gylch Gorchwyl pwyllgor
ddangos y mecanwaith adrodd yn ôl
i’r Bwrdd.
Gellir dangos dirprwyaeth Bwrdd gan
ddefnyddio datganiad awdurdod
dirprwyol a/neu dabl dirprwyo.
Oes gan eich cwmni is-gwmni neu
a yw eich sefydliad yn is-gwmni i
gwmni arall? Atebwch gydag Oes
neu Nac Oes
Os OES, nodwch y berthynas
gyfansoddiadol a dangoswch
sut mae’n cael ei diffinio. Hefyd,
sylwer bod cyfrifon is-gwmni’n
rhan o’r dystiolaeth hanfodol
ar gyfer Cwestiwn 1 yr adran
ar Gyllid.

Mae’r adran hon yn edrych ar aelodau’r Bwrdd yn
y strwythur sefydliadol (ac eithrio cyflogeion).
Mae’r unigolion sy’n aelodau o’r Bwrdd yn
allweddol i lwyddiant pob sefydliad.
Felly, mae deall rôl aelodau unigol y Bwrdd
yn hanfodol i lwyddiant y Bwrdd cyfan.
Mae disgrifiad o rôl aelod Bwrdd yn ofyniad
isafswm yn y Fframwaith. Gall pennu’r
disgwyliadau mewn llythyr penodi helpu gyda
dealltwriaeth hefyd.
Gall gweithdrefnau ethol a/neu benodi aelod
Bwrdd ar gyfer sefydliadau cyllid is neu lai fod yn
rhan o gyfres o gofnodion neu’n rhan o ddogfen
lywodraethu neu hysbyseb; ar gyfer sefydliadau
cyllid uwch neu ganolig i fawr, mae polisi a
phroses lawn sy’n cael eu hadolygu’n rheolaidd
(bob 2 i 3 blynedd o leiaf, neu’n amlach os oes
angen) yn ofyniad isafswm.
Mae proses recriwtio glir ar gyfer aelodau Bwrdd
yn helpu i gael y bobl briodol gyda’r sgiliau, yr
wybodaeth, yr arweinyddiaeth, yr amrywiaeth a’r
didwylledd priodol ar gyfer eich sefydliad.
Ceir gwefannau amrywiol a niferus a fydd yn
ddefnyddiol efallai i sefydliad edrych arnynt wrth
ddatblygu ac adolygu rôl a phrosesau recriwtio
aelodau Bwrdd. Dim ond rhai yw’r rhain, mae
llawer mwy i’w canfod o ddefnyddio peiriannau
chwilio ar y rhyngrwyd:

Amrywiaeth Bwrdd – cadarnhau geiriad polisi
Chwaraeon Cymru
Ym mis Gorffennaf 2018, cytunodd Bwrdd
Chwaraeon Cymru ar amcan polisi i gyflawni
cydraddoldeb y rhywiau (diffiniad Comisiwn
yr UE o gydraddoldeb y rhywiau yw o leiaf
40% o ferched a dynion ar Fwrdd) ar gyfer
sefydliadau a gyllidir. Gwnaed y penderfyniad
yn unol â’r fframweithiau cyfreithiol a pholisi
sy’n llywio cyfeiriad strategol Chwaraeon
Cymru ac roedd yn adlewyrchu cynnwys
adroddiad annibynnol a ddatblygwyd gan
ymgynghori â CRhC.
Er bod pob nodwedd warchodedig yn bwysig i
gyfoeth ac amrywiaeth meddwl, mae’r sefyllfa
bolisi hon yn blaenoriaethu amrywiaeth y
rhywiau fel elfen greiddiol mewn Bwrdd cytbwys,
cynhwysol a medrus yng Nghymru ac mae’n
faes sydd angen ei sbarduno yn y sector. Er bod
ffocws y blaenoriaethau cychwynnol ar rywedd,
cydnabyddir mai dim ond un nodwedd o sut mae
pobl yn cyfeirio at eu hunain yw rhywedd.
Mae Polisi Cydraddoldeb yn ei le ac mae’n
cael ei ategu gan ymrwymiad cyhoeddus, ac
mae’n Bodloni Polisi Cydraddoldeb y Rhywiau
Chwaraeon Cymru a/neu mae ganddo gynllun
gweithredu cytunedig sy’n arwain at Fwrdd yn
cyflawni cydraddoldeb y rhywiau.

https://managementhelp.org/boards/recruitingmembers.htm

Dyhead Chwaraeon Cymru yw i bob sefydliad
sy’n cael ei gyllido gyflawni Amrywiaeth Bwrdd yn
unol ag Egwyddor 4 y GLFW erbyn mis Mawrth
2020. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma:

https://www.wildapricot.com/articles/developinga-board-recruitment-process#why-developrecruitment-process

http://sport.wales/community-sport/workforce/
governance-and-leadership-framework-for-wales.
aspx

https://knowhow.ncvo.org.uk/your-team/
volunteers/recruiting/writing#

Mae amrywiaeth o fusnesau a all ddarparu
cefnogaeth yn y maes hwn, yn ogystal â mwy o
wybodaeth, cyfarwyddyd recriwtio ymarferol,
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adnoddau, templedi a dolenni at adnoddau, ar
gael yn Atodiad 5.
Mae’r amcan polisi hwn wedi cael ei gyflwyno
mewn camau – disgwyliad isafswm erbyn mis
Mawrth 2020 ar gyfer llawer o sefydliadau.
Edrychwch ar fanylion llawn y gofyniad o ran
dyddiad yn yr Atodiadau.
Er bod cynnydd sylweddol wedi’i wneud gyda
datblygu Byrddau cytbwys, medrus a chynhwysol
ers i’r polisi ddod i rym, mae wedi bod yn bwysig
pennu gofynion sy’n dangos bwriad sefydliadau
i ddatblygu Bwrdd amrywiol. Dyma’r gofynion
manwl sy’n cefnogi polisi Chwaraeon Cymru:
•

Cynllun gweithredu cytunedig yn arwain at
Fwrdd yn cyflawni cydraddoldeb y rhywiau.
Rhaid rhoi gwybod am hyn i’r Bwrdd a’i
drafod, rhaid i’r Bwrdd ei gymeradwyo
a’i gyfathrebu’n gyhoeddus (gweler yr
astudiaethau achos yn Atodiad 5).

Dylai’r cynllun gynnwys y canlynol;
•

archwiliad a dealltwriaeth o aelodaeth a
chyfansoddiad strwythurau llywodraethu lleol
a rhanbarthol (e.e. is-bwyllgorau, Cynghorau)

•

strategaeth tymor byr a hir gan gynnwys
dull o ethol a phenodiadau ‘agored’
(rhaid cynnwys penodiadau annibynnol ac
uniongyrchol o gyrff eraill fel elfen berthnasol
yn y dystiolaeth)

•

bwriad clir gyda cherrig milltir a chyfrifoldeb
ar gyfer cyflawni’r cydraddoldeb y rhywiau
a nodwyd

•

strategaeth glir ar gyfer adolygu’r ddogfen
lywodraethu lle mae angen, i gefnogi
newid positif

•

tystiolaeth o gynnydd, dysgu a’r camau
gweithredu a roddwyd ar waith o ganlyniad
i newid

•

cynnydd yn cyd-fynd a thystiolaeth o welliant
parhaus i’w gweld drwy gynnydd safonau
cydraddoldeb fel sy’n briodol

Darllen pwysig ar gyfer Cyflwyniad i
Ymddiriedolwyr Elusennau: https://www.gov.uk/
guidance/charity-trustee-whats-involved

•

tystiolaeth o ymgysylltu gweithredol ag
adnoddau ategol, gwneud defnydd o
gyfleoedd dysgu a datblygu – staff ac aelodau
Bwrdd priodol yn mynychu digwyddiadau ac
yn defnyddio cyfleoeddam gefnogaeth

Darllen pwysig ar gyfer Cyflwyniad i
Gyfarwyddwyr Cwmnïau: https://www.gov.uk/
running-a-limited-company

•

•

Ymrwymiad cyhoeddus gweladwy i
amrywiaeth Bwrdd. Dylai hyn gynnwys
dull amrywiol a chynhwysol o weithredu
gyda deunyddiau ar gyfer y cyhoedd, fel
gwefannau a/neu gyfryngau cymdeithasol,
yn ogystal ag aelodau Bwrdd a chyflogeion
yn bod yn eiriolwyr cyhoeddus ar ran
amrywiaeth Bwrdd. (Gweler y ddolen at
esiampl UK Athletics yn Atodiad 5)
Tystiolaeth o amrywiaeth a chynhwysiant yn
nulliau a phrosesau recriwtio Bwrdd. Cynllunio
olyniaeth effeithiol yn ei le i greu Bwrdd
amrywiol ac i gynnal y cydbwysedd gorau
posibl dros gyfnod hirach.

Po hiraf y bydd aelodau Bwrdd yn gweithio gyda’i
gilydd ar yr un Bwrdd, y mwyaf tebygol ydynt o
ymwneud â meddwl grŵp. Mae hyn yn golygu y
byddant yn llai tebygol o ofyn cwestiynau a all
beryglu cydlyniant y grŵp. Disgrifir meddwl grŵp
fel “ymddygiad seicolegol o leihau gwrthdaro a
dod i benderfyniad cytûn heb werthuso syniadau
eraill yn feirniadol mewn amgylchedd grŵp
mewnol cydlynus.”
Rhaid i bob sefydliad ddarparu cyflwyniad
i aelodau Bwrdd, ac mae’n rhaid i hwnnw
amlinellu rôl a chyfrifoldebau aelodau’r Bwrdd
yn sicr. Yn ddelfrydol, dylai cadarnhad wedi’i
lofnodi gan bob aelod Bwrdd gael ei gadw fel
cadarnhad o’u dealltwriaeth o’r rôl. Rhaid nodi
bod cyfarwyddwyr ac ymddiriedolwyr cwmnïau’n
rhannu cyfrifoldebau cyfreithiol a moesegol
casgliadol ac unigol. Mae holl aelodau’r Bwrdd
yn atebol yn gyfartal am gamau gweithredu a
phenderfyniadau sydd wedi’u cymryd gan y Bwrdd,
os oeddent yn bresennol yn y cyfarfod ai peidio.

Mae Cod Ymddygiad Bwrdd, a ddefnyddir yn
ychwanegol at dystiolaeth gwybodaeth y cyflwyniad,
yn arwydd da yn aml fod aelodau’r Bwrdd yn
deall eu rôl, eu cyfrifoldebau a beth a ddisgwylir
ganddynt yn ystod eu tymor gwasanaethu.
Mae gwerthusiad blynyddol o’r Bwrdd a’i aelodau
unigol yn ddisgwyliedig yn y Fframwaith ar gyfer
sefydliadau cyllid uwch a mwy. Dylai gwerthusiad
Bwrdd fod yn rhan o ymrwymiad sefydliad i
welliant llywodraethu parhaus. Nid oes disgwyl
i’r gwerthusiad manwl o bob unigolyn gael ei
ddefnyddio fel tystiolaeth. Fodd bynnag, dylid
dangos tystiolaeth o’r broses a ddefnyddiwyd,
y dyddiad cwblhau, y dyddiad(au) gwerthuso
arfaethedig nesaf yn ogystal â chanlyniad
cyffredinol gwerthusiad y
Bwrdd cyfan. Gall hyn fod
naill ai’n edrych ar adroddiad
neu gofnodion Bwrdd.
Byddai tystiolaeth o sut bu i
ganfyddiadau gwerthusiadau
diweddar ysgogi unrhyw
newidiadau i’r ffordd mae’r
Bwrdd yn gweithio’n darparu
tystiolaeth glir o ymrwymiad
i welliant llywodraethu
parhaus.
Mae disgwyl i gynllun
olyniaeth effeithiol ar
gyfer aelod Bwrdd fod yn
ei le ar gyfer sefydliadau
mwy a chyllid uwch, ond
mae’n arfer da i bob
sefydliad, heb ystyried
eu maint. Mae cynllunio

olyniaeth yn broses barhaus o adnabod, asesu
a datblygu pobl er mwyn sicrhau cysondeb y
Bwrdd. Bydd y tymor gwasanaethu mwyaf a
bennir yn y Ddogfen Lywodraethu yn dylanwadu
ar y cynllun, a hefyd anghenion cyfredol y
sefydliad a’r wybodaeth sy’n cael ei darparu gan
aelodau unigol y Bwrdd o ran eu parodrwydd i
wasanaethu. Mae llawer o esiamplau da ar gael
ar-lein o ‘Gynllunio Olyniaeth Aelodau Bwrdd’ a’r
rhesymau amrywiol dros hynny a sut i weithredu
yn ei gylch. Bydd sefydlu cynllunio olyniaeth
llwyddiannus yn helpu i gynnal y cydbwysedd
gorau posibl ar Fwrdd dros gyfnod hirach.
I lawer o sefydliadau, mae swyddogaethau
gwirfoddol allweddol eraill (e.e. hyfforddwr,
rheolwr tîm) yn bwysig hefyd i gynllunio olyniaeth
ar gyfer y dyfodol. Gall sefydliadau llai a gyda
chyllid is ddefnyddio tystiolaeth o’u cynllunio
olyniaeth ar gyfer y swyddogaethau allweddol
hyn yn y Fframwaith.
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STRATEGAETH
STRATEGAETH
Mae’r adran hon yn edrych ar sut mae’r sefydliad
yn pennu ac yn rheoli ei strategaeth.
Gall cynllun strategol yn amlinellu gweledigaeth,
cenhadaeth, gwerthoedd a nodau tymor hir y
sefydliad edrych yn wahanol iawn, gan ddibynnu ar
faint a strwythur sefydliad. Mae’n sefydlu cyfeiriad
sefydliad ac yn ystyried ble mae’r adnoddau amrywiol
(amser, arian, pobl ac ati) yn cael eu defnyddio yn
y ffordd orau i gyflawni’r nodau neu’r amcanion
cytunedig; gall cyfres eang o gamau i gyflawni’r
nodau hyn gael ei chynnwys yn y fersiynau
manylach. Mae darllen pellach a chymorth gyda
datblygu cynllun strategol ar gael yma:
https://www.sportandrecreation.org.uk/pages/
governance-library-strategic-planning
Mae monitro rheolaidd ar y cynllun strategol i
sicrhau ei fod yn berthnasol yn rhan sylfaenol o
gylch cynllunio blynyddol sefydliad mwy. Gellir
dangos tystiolaeth o fonitro gan ddefnyddio
dyfyniadau o gofnodion Bwrdd neu is-bwyllgor,
neu adroddiadau i aelodau, gyda’r olaf yn hynod
berthnasol os oes disgwyl newidiadau i’r cynllun.
Bydd cynllun gweithredol / busnes, yn union fel
y cynllun strategol, yn edrych yn wahanol gan
ddibynnu ar faint a chymhlethdod y sefydliad. Yn
syml, mae’n rhaid i’r cynllun busnes ddangos ‘sut
mae’r sefydliad yn mynd i gyflawni canlyniadau’r
cynllun strategol a chyflawni’r nodau’.

/SportWales
@sport_wales

Wrth i lefel buddsoddiad Chwaraeon Cymru
gynyddu, dylai cynlluniau busnes gysylltu â chyllid
a dangos adnabod unrhyw risgiau posibl o’r cynllun
strategol sydd angen opsiynau senario. [Gweler
Cyllid tudalen 33].

Ar gyfer sefydliadau bach neu sefydliadau sy’n
cael cyllid is gan Chwaraeon Cymru, gall hyn fod
yn rhan o’r strategaeth eisoes – mae bob amser
yn arfer da cael cynllun manwl.
Mae rhagor o wybodaeth gyffredinol ar gael yma:
https://www.gov.uk/write-business-plan
https://www.bplans.com/sample_business_plans.
php
Mae creu Adroddiad Blynyddol i aelodau’n
ffordd ragorol o roi gwybodaeth gyson i bobl am
gynnydd y sefydliad. Eto, bydd fformat, maint a
dosbarthiad yn amrywio ac ar gyfer sefydliadau
bach, gall fod yn rhan o’r Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol, ond ar gyfer sefydliadau mwy neu
sefydliadau sy’n cael cyllid uwch gan Chwaraeon
Cymru, byddai disgwyl i’r Adroddiad Blynyddol
fod yn ddogfen dystiolaeth. Fel rheol mae’r
adroddiad yn cynnwys gwybodaeth ariannol.
[Dolenni i Cyllid]. Gellir gweld adroddiadau
blynyddol nodweddiadol ar lawer o wefannau
Cyrff Rheoli Cenedlaethol, gan gynnwys e.e.
Athletau Cymru a Gymnasteg Cymru.
Rhaid i’r cyfrifoldeb am gyflawni amcanion
strategol fod yn glir; gellir dangos tystiolaeth
o hyn yn nisgrifiadau swydd cyflogeion a/
neu ddisgrifiadau rôl y swyddi e.e. hyfforddwr
cenedlaethol gwirfoddol – mae’r ddau yma’n
cysylltu ag adrannau eraill y Fframwaith ac
i gyfyngu ar ddyblygu, mae cyfeirio at yr
adrannau hyn yn ddewisol. Os yw disgrifiad
swydd swyddog gweithredol (Prif Swyddog
Gweithredol/Rheolwr Cyffredinol fel isafswm)
yn dangos sut penderfynir ynghylch cyfrifoldeb,
dylid ei ddefnyddio fel tystiolaeth yma. Hefyd,
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mae teilwra gwerthusiadau unigol i gyfrifoldeb
person am gyflawni canlyniadau strategol
yn adnodd gwerthfawr ar gyfer monitro ac
adolygu’r amcanion perthnasol. [Dolenni i PoblLles.] Mae Cylch Gorchwyl is-bwyllgor yn awgrym
o dystiolaeth yn Llywodraethu – Strwythur,
gan gynnwys cyfrifoldeb ac adrodd yn ôl ar
ganlyniadau strategaeth/cynllun busnes yn
y cylch gorchwyl yn galluogi i’r un dystiolaeth
gael ei defnyddio eto ar gyfer y cwestiwn hwn,
yn gysylltiedig â chanlyniadau adroddiad
gwirioneddol.
Mae ymgysylltu strwythuredig â rhanddeiliaid
allweddol yn y sefydliad a’r tu allan iddo yn
gwneud synnwyr busnes da ar sawl lefel.
Defnyddir y term rhanddeiliaid yn holl
ddogfennau’r Fframwaith. Mae’n cynnwys
rhanddeiliaid mewnol a rhanddeiliaid allanol.
Mae rhanddeiliaid mewnol yn yr achos hwn
yn cynnwys aelodau, cyflogeion, aelodau
Bwrdd ac is-bwyllgor ac unrhyw un sydd â
chysylltiad uniongyrchol â gweithrediadau’r
sefydliad. Mae rhanddeiliaid allanol yn
cynnwys cyrff y llywodraeth e.e. Chwaraeon
Cymru, y cyhoedd, noddwyr posibl ac ati.
Mae pob sefydliad yn penderfynu ar ei
randdeiliaid allweddol ei hun.

Pan wahoddir rhanddeiliaid i ddiwrnod
datblygu strategaeth er enghraifft,
mae’n cynnwys ac yn cymell
cyfranogwyr i feddwl yn ehangach. Po
fwyaf o ymgysylltu sydd â rhanddeiliaid
yn y camau meddwl ac ystyried, y
mwyaf y byddant yn buddsoddi yn y
strategaeth. Gwelwyd bod cyswllt
rhanddeiliaid â datblygu a monitro’n
gwella’r tebygolrwydd o lwyddiant,
felly ar gyfer y sefydliadau sy’n
derbyn y cyllid mwyaf, mae’r
dystiolaeth a’r mecanwaith
ymgysylltu’n ofyniad isafswm.
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Pobl - arweinyddiaeth
Mae’r adran hon yn edrych ar arweinyddiaeth y
sefydliad a’i heffaith.
Arweinyddiaeth yw gallu unigolyn neu grŵp o
unigolion i ddylanwadu ar eraill a’u harwain; er
bod y termau arweinyddiaeth a rheolaeth yn cael
eu defnyddio’n rhyng-gyfnewidiol weithiau, nid
yw eu cysyniad yr un fath.
Mae mwy o wybodaeth, gan gynnwys clipiau
fideo am arweinyddiaeth, ar gael yma:
https://www.acas.org.uk/index.
aspx?articleid=6605
Mae ffurflenni Datgan Budd a rheoli gwrthdaro
yn ofyniad cyfreithiol ar gyfer sefydliadau
corfforedig ac elusennol ac yn ofyniad
hanfodol yn y Fframwaith. Mae’n arfer da i bob
sefydliad, gan gynnwys y rhai anghorfforedig,
ystyried gwrthdaro ym mhob proses gwneud
penderfyniadau (gan gynnwys cyflogeion a
gwirfoddolwyr yn y weithdrefn a’r prosesau dewis
athletwyr). Dylai’r broses reoli fod yn fanwl, gan
gynnwys cadw cofrestr gwrthdaro buddiannau.
[D.S. Cydymffurfiaeth GDPR ar gyfer gwybodaeth
bersonol sy’n cael ei chadw.] Gellir gweld
esiamplau o brosesau rheoli gwrthdaro mewn
gwefannau amrywiol, gan gynnwys yn Adran
Aelodau gwefan Cymdeithas Chwaraeon Cymru.
Dylai’r Bwrdd weithredu’n ddidwyll, arwain drwy
esiampl a hybu’r diwylliant a ddymunir iddo
ef ei hun a’r sefydliad cyfan. Mae manylion
am weithredu’n ddidwyll a’r holl nodweddion
ymddygiadol eraill sy’n gysylltiedig â diwylliant
Bwrdd ar gael yn y GLFW yma:
http://sport.wales/community-sport/workforce/
governance-and-leadership-framework-forwales.aspx

Mae’r nodweddion pwysig hyn yn gwella
llwyddiant unrhyw sefydliad. Gall canlyniadau
gwerthusiad Bwrdd [yn gysylltiedig â Strwythur
– Cyfansoddiad Bwrdd] ddarparu esiamplau
tystiolaeth o ddidwylledd, arweinyddiaeth a
diwylliant Bwrdd. Ar gyfer sefydliadau llai a
chyllid is, gellir defnyddio adroddiadau’r Bwrdd,
cofnodion a’r Adroddiad(au) Blynyddol i’r CCB i
dynnu sylw at y ffordd mae’r Bwrdd yn gweithio.
Mae’n bur debyg mai’r ffordd orau o ddangos
tystiolaeth o’r Cadeirydd yn barnu’n wrthrychol
ac yn hybu diwylliant o fod yn agored a thrafod
yw drwy bresenoldeb mewn cyfarfod o’r Bwrdd.
Fodd bynnag, os nad yw hynny’n bosibl, gall y
cwestiynau a ddefnyddir ar gyfer gwerthuso
Bwrdd ddangos hefyd pa mor agored yw’r Bwrdd
a’r ymgysylltu unigol, o’i eirio yn briodol. Gan
fod amser y cyfarfod yn rheolaidd gyfyngedig,
efallai y bydd y Cadeirydd yn awgrymu bod
y drafodaeth y parhau ar ôl y cyfarfod, neu’n
cyfeirio trafodaethau i sylw is-bwyllgor am
drafodaeth fanylach cyn dychwelyd i gyfarfod yn
y dyfodol. Gall y math yma o drafod agored drwy
gasglu safbwyntiau/syniadau ehangach helpu’r
Bwrdd ar sawl lefel.
Mae aelodau Bwrdd yn cefnogi’r Cadeirydd i
feithrin y gwerthoedd, yr ymddygiad a’r diwylliant
priodol yn ystafell y bwrdd a thu hwnt.
Gall y Bwrdd asesu a monitro diwylliant
y sefydliad yn ei gyfanrwydd drwy gael
dealltwriaeth glir o safbwyntiau rhanddeiliaid
mewnol, yn enwedig cyflogeion ac aelodau.
Byddai hyn yn wahanol i ymgysylltu â
rhanddeiliaid yn yr adran Strategaeth oherwydd
byddai wedi’i ddiffinio’n llai strategol.
Mae’r Bwrdd, yr uwch gyflogeion a gwirfoddolwyr
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Pobl - lles
allweddol yn sicrhau bod y gwerthoedd yn cael
eu hymgorffori ledled y sefydliad ac mae hon
yn swyddogaeth hynod bwysig i sefydliadau
mawr a chyllid uwch. Dylai’r grŵp hwn o bobl
asesu’r sail a ddefnyddir gan y sefydliad i
greu, gwarchod, cyfathrebu ac ymgorffori ei
werthoedd yn y tymor byr a’r tymor hir. (Mae
gwerthoedd yn aml yn sbardunau anweledig
i ymddygiad, a dyma pam maent yn bwysig.)
Dylai sefydliadau llai a chyllid is fod â
diddordeb bod eu gwerthoedd sefydliadol
yn bwysig, yn enwedig i’r sefydliadau
hynny sy’n elusennau o unrhyw fath. Mae
cydraddoldeb, chwarae teg, ymrwymiad
i gynaliadwyedd a gweithredu mewn
ffordd amgylcheddol gyfeillgar yn rhai
esiamplau o werthoedd. Os bydd y
Bwrdd a/neu eraill yn gweld nad yw
gwerthoedd y sefydliad yn cael eu
hymgorffori, rhaid gweithredu i gywiro
hynny, er enghraifft, drwy hyfforddiant,
gwell cyflwyno, gwell cyfathrebu, a
bod yn rhan o adolygiad perfformiad
ac ati.

Mae’r adran hon yn edrych ar arferion cyflogaeth
sy’n cydymffurfio’n gyfreithiol, rheolaeth ar
wirfoddolwyr allweddol ac ystyriaeth i les.
Ar gyfer sefydliadau (heb ystyried eu maint na lefel
cyllid Chwaraeon Cymru) sydd â chyflogeion,
mae strwythur Adnoddau Dynol (AD) yn seiliedig
ar y ddeddfwriaeth gyfredol yn ofyniad hanfodol
yn y Fframwaith. Mae’r penderfyniad i gadw
polisïau ar wahân neu gyda’i gilydd mewn llawlyfr
staff neu debyg yn ddewisol.
{Dylai sefydliadau heb gyflogeion neidio ymlaen
i’r nodyn ‘Bwlio’ fel mae’n berthnasol y tu allan
i’r gweithle yn ogystal â’r tu mewn, ac wedyn
‘ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl’ a ‘gwerthusiad
blynyddol o wirfoddolwyr’. Mae cyflwyniad
ar gyfer gwirfoddolwyr allweddol yn bwysig
hefyd, i gael y gorau ganddynt ac i ddarparu
amgylchedd clir i wirfoddolwyr.}
Bydd y fframwaith AD yn dechrau drwy
ddarparu i’r holl gyflogeion fanylion cyflogaeth
ysgrifenedig wedi’u llofnodi – mae hwn yn ofyniad
hanfodol ar gyfer unrhyw sefydliad sydd â
chyflogeion a rhaid i’r manylion gynnwys yr holl
wybodaeth ofynnol.
Mae disgrifiad swydd diweddar ar gyfer pob
cyflogai’n ofyniad isafswm ond,  yn ddelfrydol,
mae hwn yn mynd law yn llaw â’r manylion
ysgrifenedig. Dylai’r disgrifiad swydd gael ei
adolygu’n rheolaidd, bob blwyddyn o leiaf,
i sicrhau ei fod yn rhoi sylw yn fanwl gywir i’r
gwaith mae’r unigolyn yn ei wneud. Yr amser
gorau i adolygu disgrifiad swydd yw ochr yn
ochr â’r gwerthusiad blynyddol o berfformiad.
Dylid dangos tystiolaeth glir o’r dyddiad adolygu
diwethaf ar bob disgrifiad swydd. Dylai’r broses
ysgrifenedig a’r ffurflenni a ddefnyddir ddangos
tystiolaeth o wybodaeth gwerthusiad (gellid
defnyddio cadarnhad e-bost neu debyg hefyd yn

ychwanegol at dystiolaeth y broses, os yw hynny’n
berthnasol). Ni ddylid defnyddio gwerthusiadau
gwirioneddol fel tystiolaeth oherwydd gallant
gynnwys gwybodaeth bersonol sensitif neu
alluogi adnabod person o’r testun, hyd yn oed os
yw’r enw a theitl y swydd wedi’u dileu.
Mae tystiolaeth o gyflwyniad ar gyfer cyflogeion
newydd ac unigolion sydd newydd ddychwelyd yn
ddiweddar ar ôl absenoldeb hir, neu wedi newid
swyddi, yn ofyniad isafswm hefyd. Bydd fformat y
cyflwyniad hwn yn amrywio gan ddibynnu ar faint
a chymhlethdod y sefydliad. Ceir esiamplau ac
esboniad pellach o bwysigrwydd cyflwyniad yma:
https://www.acas.org.uk/index.
aspx?articleid=5714
Mae polisïau a/neu weithdrefnau AD sy’n ofynion
cyfreithiol i gyflogwyr wedi cael eu nodi fel gofynion
hanfodol. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:
Cofrestru Awtomatig ar gyfer Pensiwn – mae’n
ofynnol i bob cyflogwr gynnig cynllun pensiwn
priodol ers 2018, ond roedd y dyddiad yn llawer
cynharach ar gyfer cwmnïau mwy. Gellir darparu
tystiolaeth sy’n dangos y cynllun pensiwn a
gynigir i gyflogeion ar ffurf llythyr gan y cwmni
yswiriant neu unrhyw ddogfen addas arall. Mae
mwy o wybodaeth am Gofrestru awtomatig –
dyletswyddau pensiwn gweithle ar gael yma:
https://www.thepensionsregulator.gov.uk/en/
employers
Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i’r rhan fwyaf o
gyflogwyr yswirio rhag atebolrwydd am anaf neu
afiechyd cyflogeion oherwydd eu cyflogaeth.
Yn unol â hynny, mae Yswiriant Atebolrwydd
Cyflogwyr yn ofyniad hanfodol ar gyfer Iechyd a
Diogelwch yn y gweithle – mwy o wybodaeth ar
gael yma:
http://www.hse.gov.uk/pubns/hse40.pdf
https://www.hse.gov.uk/
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Yn ogystal â’r gofyniad am yswiriant atebolrwydd
cyflogwr, rhaid i sefydliadau sydd â phump neu
fwy o gyflogeion gael polisi Iechyd a Diogelwch
ysgrifenedig. Felly, ar gyfer sefydliadau o’r fath,
mae’r polisi ysgrifenedig yn dystiolaeth hanfodol.
Os oes llai na phump o gyflogeion, nid yw polisi
ysgrifenedig yn ofyniad cyfreithiol, felly nid yw’n
hanfodol ond, er hynny, mae’n ddefnyddiol cael
polisi o’r fath. Gellir cael cymorth gyda datblygu’r
polisi hwn yma:
http://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/policy/
index.htm
Hefyd, gyda phump neu fwy o gyflogeion, rhaid i
sefydliad fod ag asesiadau risg wedi’u cofnodi ar
gyfer peryglon sylweddol unrhyw weithgareddau
yn y gwaith. Mae gan sefydliadau sydd â llai
na 5 o gyflogeion ddyletswydd o hyd i gynnal
asesiadau risg. Fodd bynnag, nid yw’n ofyniad
cyfreithiol eu bod yn cofnodi’r canfyddiadau, ond
argymhellir yn gryf eu bod yn gwneud hynny.
http://www.hse.gov.uk/pubns/books/lawposter.
htm
Rhaid i gyflogwyr bach dalu’r isafswm cyflog, hyd
yn oed os mai dim ond un cyflogai sydd ganddynt.
Felly mae’n ofyniad hanfodol yn y Fframwaith.
Mae gwybodaeth bwysig am dâl o ran y gofynion
cyfreithiol i gyflogwyr ar gael yma:
https://www.gov.uk/national-minimum-wagerates
https://www.gov.uk/cyfraddau-isafswm-cyflogcenedlaethol
Yn ôl y gyfraith, a gofyniad hanfodol felly, rhaid
i gyflogwyr bennu gweithdrefn anfodlonrwydd
a’i rhannu yn ysgrifenedig gyda’r holl gyflogeion,
e.e. mewn manylion cyflogaeth unigol, fel polisi
ar wahân neu mewn llawlyfr staff. Mae mwy o
wybodaeth ar gael yma:
https://www.gov.uk/handling-employeegrievance/grievance-procedure
Mae bod â pholisïau cyflogaeth AD eraill yn eu
lle yn arwydd o arfer da ar ran y cyflogwr.
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Mae rhestr o awgrymiadau wedi cael ei
chynnwys yn y Fframwaith – nid yw’r rhestr yn
un hollgynhwysfawr a gall polisïau eraill fodoli
yn ychwanegol at y rhai sydd wedi’u rhestru.
Mae’r polisïau ‘eraill’ hyn yn ofynion isafswm ond
os ydynt yn effeithio ar feysydd statudol neu
gyfreithiol, gall eu cynnwys symud i hanfodol os
caiff y gofynion cyfreithiol eu diweddaru.
Mae’r broses Ddisgyblu ar gyfer cyflogeion yn
wahanol i’r broses ar gyfer aelodau a gwirfoddolwyr.
Gall gofynion cyflogeion e.e. oriau gwaith, cod
gwisg, defnydd o gyfryngau cymdeithasol ac ati,
gael eu cynnwys yn y manylion cyflogaeth neu’r
contract, neu mewn cod ymddygiad neu debyg,
ond dylent fod yn ysgrifenedig er mwyn osgoi
camddealltwriaeth. Gall mynd yn groes i reoliadau
arwain at weithred ddisgyblu. Mewn sawl achos,
gellir rhoi sylw yn anffurfiol i fân droseddau; mae’n
syniad da cynnwys yr opsiwn hwn yn ysgrifenedig
yn y gweithdrefnau. Mae’r dolenni sydd wedi’u
cynnwys yn esbonio’r peryglon posibl os bydd
mesurau disgyblu’n arwain at dribiwnlys. Mae mwy
o wybodaeth ar gael yma:
https://www.gov.uk/taking-disciplinary-action
https://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=2174
Dylai prosesau apelio fod yn rhan o unrhyw ffurf
ar weithdrefn ddisgyblu, boed ar gyfer cyflogeion
neu aelodau/gwirfoddolwyr. Rhaid cofnodi
tystiolaeth glir o broses apelio addas, gydag
amserlenni, a rhaid esbonio cyfyngiadau’r apêl –
diwedd y broses. [Gallai hyn gysylltu â chwyn neu
broses debyg ar gyfer pobl ar wahân i gyflogeion.]
Mae bwlio ac aflonyddu’n ymddygiad sy’n
gwneud i berson deimlo dan fygythiad neu gael ei
dramgwyddo. Mae aflonyddu’n anghyfreithlon o
dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae cael polisi
gwrth-fwlio ac ymgorffori ymddygiad positif yn
rhan bwysig o reolaeth sefydliad ar gyflogeion
a gwirfoddolwyr. Mae’r polisi hwn yn ofyniad
isafswm ar gyfer y Fframwaith a gellir ei gysylltu
â’r gwaith Safon Cydraddoldeb sy’n cael ei wneud
eisoes. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma:
https://www.gov.uk/workplace-bullying-andharassment

Mae’r ddeddfwriaeth ddiswyddo yn gymhleth a
rhaid i gyflogwyr ddeall eu rhwymedigaethau, gan
gynnwys hawliau cyflogeion a’r gweithdrefnau
priodol i’w dilyn. Dyma un maes lle mae
gwybodaeth AD arbenigol yn hollbwysig – mae
gofynion y Fframwaith yn ymwneud â sut mae’r
sefydliad wedi neu sut byddai’n cael arbenigedd
AD. Gall hyn fod drwy gyflogai AD proffesiynol,
contract sydd wedi’i ddyfarnu’n allanol neu
aelod Bwrdd gyda phrofiad cyfreithiol o AD.
Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, os dibynnir ar
arbenigedd AD aelod Bwrdd, efallai y bydd rhaid
cyfnewid ei gyfraniad am gymorth ar gontract
allanol mewn sefyllfaoedd o wrthdaro posibl.

Mae ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl wedi’i
gynnwys fel gofyniad isafswm yn y Fframwaith
ar gyfer y sefydliadau hynny sy’n derbyn
lefelau uwch o gyllid. Fodd bynnag, gall unrhyw
sefydliad sy’n edrych ar y dull sicrwydd hwn o
weithredu elwa o adolygu sut mae’n ystyried
iechyd meddwl. Mae ymwybyddiaeth gynyddol
wedi bod yn y sector chwaraeon a cheir llawer o
wefannau y gellir edrych arnynt i ganfod ffyrdd o
wella’r systemau sy’n bodoli ar hyn o bryd mewn
sefydliad. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma:
https://www.mind.org.uk/
https://www.mind.org.uk/workplace/trainingconsultancy/

Dylai’r polisi absenoldeb ac absenoldeb salwch
fod yn glir gyda’r mecanwaith ar gyfer rhoi
gwybod am absenoldeb yn cael ei ddiweddaru yn
ôl yr angen. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma:
https://www.gov.uk/taking-sick-leave

Dylai’r rhai sy’n dibynnu llawer ar ychydig
o wirfoddolwyr fod â system gwerthuso
perfformiad blynyddol gwirfoddolwyr yn ei
lle. Mae gwerthuso gwirfoddolwyr yn hynod
ddefnyddiol pan mae gan wirfoddolwyr swyddi
allweddol mewn sefydliad. Gall eu gallu i
gyflawni gofynion eu rôl fod yn rhan hanfodol
o gyflawni amcanion cyffredinol y sefydliad.
Mae gwirfoddolwyr allweddol (ar wahân i’r
Aelodau Bwrdd a ystyriwyd yn Strwythur –
Cyfansoddiad Bwrdd), fel hyfforddwyr/rheolwyr
timau cenedlaethol gwirfoddol, cadeiryddion isbwyllgorau ac ati, yn chwarae rhan arwyddocaol
yn rheolaidd mewn sefydliadau bach a mawr.
Mae hwn wedi cael ei bennu fel gofyniad isafswm
ar gyfer y ddwy lefel uchaf yn unig, ond mae’n
rhywbeth y gallai pawb ei ystyried yn ddelfrydol.

Mae’r rheoliadau amser gweithio yn gweithredu
Cyfarwyddeb Amser Gweithio Ewrop yn rhan o
gyfraith Prydain Fawr. Mae’r rheoliadau’n rhoi sylw
i faint o oriau mae person yn eu gweithio. Maent yn
fanwl iawn ac yn nodi na ddylai person weithio mwy
na 48 awr yr wythnos ar gyfartaledd mewn cyfnod
o 17 wythnos. Penderfyniad y cyflogai yw optio
allan o’r rheoliadau. Ar gyfer y Fframwaith, efallai
y gofynnir i gyflogwyr gadarnhau a oes unrhyw
gyflogeion wedi optio allan neu ba weithdrefnau
gweithio hyblyg sydd yn eu lle.
Mae mwy o wybodaeth ar gael yma:
https://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1373
http://www.hse.gov.uk/contact/faqs/
workingtimedirective.htm
Mae absenoldeb Mamolaeth, Tadolaeth a Rhieni
yn faes y dylai pob cyflogwr fod yn ymwybodol
o’r wybodaeth ddiweddaraf amdano, gan fod y
rheoliadau’n newid yn eithaf aml. Mae gan ACAS
daflenni gwybodaeth manwl a ffurflenni templed y gellir
eu defnyddio. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma:
https://www.acas.org.uk/index.
aspx?articleid=4911

O ran gwirfoddolwyr, rhaid bod yn ofalus o ran
eu statws, darllen gofynnol yn gysylltiedig â’r
Fframwaith yma:
https://www.gov.uk/guidance/checkemployment-status-for-tax
https://www.gov.uk/volunteering/pay-andexpenses
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SAFONAU,
SAFONAU,
SYSTEMAU
SYSTEMAU
A DULLIAU
DULLIAU
RHEOLI
RHEOLI

Safonau, systemau a
dulliau rheoli
Mae’r adran hon yn edrych ar systemau a dulliau
rheoli a gofynion diogelu data penodol.
Fel gyda sawl rhan arall o’r Fframwaith ond gyda
pherthnasedd penodol i safonau, systemau a
dulliau rheoli, dylai sefydliad allu dangos ei fod
yn cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol,
rheoleiddiol a statudol drwy ei bolisïau a’i
brosesau. Dylid cofnodi’r holl bolisïau, dylai’r
Bwrdd eu cymeradwyo a dylid eu dosbarthu
ledled y sefydliad. Felly dylai pawb ddeall eu
gofynion a pheidio â mynd dros y tresi na gwneud
camgymeriadau.
Mae polisïau atal a chanfod twyll (ariannol
ac anariannol) yn hanfodol. Mae hwn yn
gylch parhaus sy’n cynnwys datblygu polisïau,
cymeradwyaeth a phenderfyniadau’r Bwrdd,
monitro, canfod unrhyw achosion, rheoli
achosion a dysgu oddi wrth broblemau, diwygio’r
polisi ac ati.
https://www.fraudadvisorypanel.org/resource/
Mae hefyd yn hanfodol ystyried Iechyd a
Diogelwch y tu allan i’r gweithle. Mae hyn
yr un mor bwysig ag yn y gweithle. I lawer
o sefydliadau chwaraeon, mae cynnal
digwyddiadau, gwersylloedd hyfforddi a dyddiau
blasu yn esiamplau o weithgareddau a fydd
angen asesiadau iechyd a diogelwch gofalus.
Mae’r ddwy ddolen isod yn rhoi gwybodaeth
a chymorth uniongyrchol mewn perthynas â
datblygu amgylchedd diogel:
http://www.hse.gov.uk/entertainment/leisure/
amateur-sports-club.htm
http://www.hse.gov.uk/entertainment/leisure/
Acronym yw TGCh sy’n sefyll am ‘Technoleg
Gwybodaeth a Chyfathrebu’. Mae wedi newid
yn ddramatig sut mae pobl yn gweithio, yn
cyfathrebu, yn dysgu ac yn byw. Mae’n faes
hanfodol ar gyfer sefydliadau a gyllidir, i
ddangos sut mae datblygiad polisïau ac

arferion wedi gwneud y defnydd gorau posibl
o TGCh, a sicrhau ar yr un pryd bod
archwiliadau a chydbwysedd addas yn eu lle i
warchod y sefydliad.
Gall cwynion o unrhyw fath fod yn dreth ar
adnoddau sefydliadau. Mae proses gwynion
gyffredinol, bendant, yn rhoi strwythur i
sefydliadau ei ddilyn. Yn y Fframwaith mae hwn
yn ofyniad isafswm ar gyfer pob sefydliad a
gyllidir. Mae cael sylw i gŵyn gan y person priodol
yn hollbwysig, ac felly hefyd yr amser mae wedi’i
gymryd i ddatrys unrhyw gŵyn. Mae mwy o
wybodaeth ar gael yma:
https://wsa.wales/our-services/creatinggood-governance/policy-resource-templates/
accountability-transparency/
Fel rheol, mae cwynion cyffredinol yn ymwneud
ag anfodlonrwydd â rhywbeth, ac nid ydynt yn
cynnwys bwlio, aflonyddu ac ati, na chwynion
disgyblu yn y grŵp hwn, ond cwynion mwy
gweinyddol neu rai o natur lai penodol. Dylai’r
broses gynnwys haenau fel bod modd codi’r
mater yn uwch i fyny yn y sefydliad. Rhaid wrth
bwynt terfynol i’r broses gwynion ac ni ddylai
ddal ati i fynd yn ei blaen am amser hir
(cwynion blinderus).
Mae defnydd o Gyfryngau Cymdeithasol yn
norm nawr. Bydd sefydliadau eisiau manteisio
i’r eithaf ar y cyfleoedd mae cyfryngau
cymdeithasol a gwefannau yn eu cynnig, ond
mae anfanteision hefyd i’r ‘oes cyfryngau
cymdeithasol ar unwaith’ gyfredol. Dylai’r
defnydd o bob llwyfan cyfryngau gael ei
sbarduno gan synnwyr cyffredin, y gyfraith a
pholisïau penodol sydd wedi cael eu dosbarthu’n
eang ac sy’n glir i bawb eu gweld.
Dyma bwyntiau syml i’w cofio wrth greu polisi
cyfryngau cymdeithasol:

25

1. Esbonio pwy all siarad ar ran eich sefydliad ar
gyfryngau cymdeithasol
2. Darparu cynllun ar gyfer delio â gwrthdaro sy’n
codi o negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol
3. Cynnwys canllawiau cyfrifon personol yn eich
polisi cyfryngau cymdeithasol
4. Ystyried risgiau cyfreithiol posibl
5. Cadw eich cyflogeion (a’ch sefydliad/brand)
yn ddiogel ar-lein
Mae llawer o CRhC yn gosod eu cyfryngau
cymdeithasol ar eu gwefan – edrychwch arnynt
am syniadau.
Efallai y bydd rhai sefydliadau eisiau crybwyll
cwynion mewn Siarter Cwsmeriaid. Mae llawer
o CRhC yn cyhoeddi eu siarter cwsmeriaid ar
eu gwefan. Mae siarter cwsmeriaid Canolfan
Genedlaethol Chwaraeon Cymru ar gael yma:
http://sport.wales/about-us/sport-walesnational-centre/about-us.aspx
mae’n cynnwys ffyrdd o gwyno a rhoi adborth am
y ganolfan.
Proses gynllunio yw Cysondeb Busnes sy’n
pennu gallu sefydliad i barhau i ddarparu
gweithgareddau neu wasanaethau yn dilyn
digwyddiad yn tarfu y tu allan i’w reolaeth (e.e.
llifogydd, colli eiddo, seibr-ymosodiad, colli bywyd),
os yw’r digwyddiad yn atal y prosesau arferol rhag
parhau. Mae’r ddogfen/cynllun o ganlyniad yn
bwysig ac yn haeddu ystyriaeth ddifrifol. Er mwyn
lleihau effaith unrhyw darfu ar wasanaethau
arferol, ni ddylid brysio i ddatblygu’r cynllun. Mae’r
wefan hon yn darparu gwybodaeth fwy defnyddiol:
https://www.thebci.org/knowledge/introductionto-business-continuity.html
Mae cadw at reolau a rheoliadau Ffederasiwn
Rhyngwladol yn hollbwysig os yw’r sefydliad yn
Gorff Rheoli Cenedlaethol - am sawl rheswm ac
yn sicr oherwydd y gallu i gynnal/cymryd rhan
mewn digwyddiadau. Y ffordd hawsaf o ddangos
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tystiolaeth o hyn yw drwy gadarnhau Aelodaeth
o Gorff Rheoli a/neu Ffederasiwn Ewropeaidd/
Rhyngwladol, fel mae’r gamp yn gofyn.
Mae’n ofyniad hanfodol, heb ystyried maint
sefydliad, i bolisi diogelu data priodol fod yn
ei le, wedi’i gymeradwyo gan y Bwrdd. Dylai’r
polisi hwn gyfeirio at y Rheoliad Cyffredinol
ar Ddiogelu Data (GDPR). Gellir rhoi cosbau
ariannol sylweddol am fynd yn groes i’r
rheoliadau; dylai’r Bwrdd fod yn gwbl ymwybodol
o’r gofynion a sut maent yn effeithio ar bob
math o weithgareddau o ddydd i ddydd, felly
mae dilyn y dolenni isod ar gyfer dealltwriaeth
lawn yn ofyniad.

Mae’n hanfodol bod staff a gwirfoddolwyr
allweddol yn cael hyfforddiant ar ofynion y GDPR
a’r camau ymarferol sy’n ofynnol i gadw ato,
ynghyd â sicrhau bod gan y sefydliad fynediad
at gefnogaeth dechnegol i gadw systemau TG yn
cydymffurfio.
Mae’r GDPR yn dweud ei bod yn ofynnol i
gytundebau fod yn eu lle gydag unrhyw
sefydliadau sy’n rhannu gwybodaeth bersonol
sensitif. Dylai Cytundebau Rhannu Data bennu’r
canlynol:
•

Pa ddata personol fydd yn cael eu rhannu
rhwng sefydliadau, sut mae’r bobl y bydd
eu data’n cael eu rhannu’n cael gwybod
a pha reswm cyfreithlon sy’n bodoli dros
rannu’r wybodaeth

•

Pam a sut byddant yn cael eu rhannu

•

Am faint fydd y rhannu data’n parhau
a beth sy’n digwydd i’r data pan nad
oes eu hangen mwyach

Dylai’r polisi diogelu data sydd wedi’i gytuno
gan y Bwrdd a’i adolygu’n flynyddol gynnwys y
pwyntiau gofynnol hyn:
•

•

Pwrpas y polisi, gan ddatgan ymrwymiad y
sefydliad i’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu
Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018
Y camau ymarferol i’w rhoi ar waith i sicrhau
bod data personol yn cael eu cadw’n ddiogel
a sut cynhelir cydymffurfiaeth â’r chwe
egwyddor ar gyfer diogelu data. Mae mwy o
wybodaeth am yr egwyddorion hyn ar gael
yma: www.ico.org.uk/for-sefydliadau/guideto-data-protection/guide-to-the-generaldata-protection-regulation-gdpr/principles/

•

Yr hawliau sydd gan bobl ar eu data personol
a sut byddant yn cael eu hymarfer

•

Deiliad swydd penodol sy’n gyfrifol am
ddiogelu data yn y sefydliad

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)
wedi llunio cyfarwyddyd ar y dogfennau gofynnol
ar gyfer diogelu data, sydd ar gael yma:
www.ico.org.uk/for-organisations/guide-todata-protection/guide-to-the-general-dataprotection-regulation-gdpr/accountability-andgovernance/documentation/

Mae cytundebau rhannu data’n ofynnol
o dan y gyfraith GDPR newydd – mae’r
broses o’u creu’n helpu sefydliad i ddeall
o ble mae gwybodaeth bersonol a
gasglwyd yn tarddu, ble mae’n cael
ei defnyddio a’i chadw ac, yn bennaf,
pwy sy’n cael ei gweld.
Mae canllaw yr ICO ar gyfer
rhannu data a chytundebau
rhannu data ar gael yma:
www.ico.org.uk/media/
fororganisations/documents/1068/
data_sharing_code_of_practice.pdf
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Risg
Mae’r adran hon yn edrych ar adnabod, deall a
phrosesau rheoli risg.
Mae rheoli risg yn allweddol i gyflwr sefydliad. Yn
gyffredinol, mae sefydliad yn rhoi’r warchodaeth
fwyaf, neu’n lliniaru fwyaf yn erbyn canlyniad yn
digwydd, pan mae mwy o risg. Mae hyn yn golygu
risg o anafu pobl, risg o fynd yn groes i reoliadau,
niwed difrifol i enw da, neu golli arian.
Mae gan y sefydliad drefniadau yswiriant priodol
i warchod ei adnoddau a’i bobl – gofyniad
hanfodol. Bydd yr yswiriant yn amrywio gan
ddibynnu ar ei faint a’i strwythur yn ogystal â’i
weithgareddau. Un peth i’w ystyried gyda’ch
yswiriwr os nad yw yn ei le eisoes yw yswiriant
‘Camgymeriadau a Hepgoriadau’ ar gyfer
cyflogeion, aelodau Bwrdd a gwirfoddolwyr
allweddol; cael y geiriad yn iawn, gwirio bod
yr holl wasanaethau/ gweithgareddau sy’n cael
eu darparu’n dod o dan y polisi, yn ogystal â
chostau cyfreithiol.
Risg yw’r tebygolrwydd o niwed gan berygl
posibl a difrifoldeb tebygol y niwed (e.e. colli
cyllid, twyll, problem cyffuriau, niwed i enw da).
Mae perygl yn rhywbeth sydd â photensial i
achosi niwed a gall hyn gynnwys sylweddau neu
beiriannau yn ogystal â’r dulliau gweithio neu’r
gweithgareddau yr ymgymerir â hwy.
Dylai sefydliadau llai fod yn ymwybodol o’u
risgiau a sefydlu popeth i’w lleihau. Efallai nad
oes raid wrth fanylder fel strategaeth a chofrestr
– ond ni ddylai risgiau i sefydliad fod yn ‘anhysbys’
na chael eu ‘hanwybyddu’ byth.
Mae strategaeth rheoli risg sydd wedi cael ei
chymeradwyo gan y Bwrdd yn ofyniad isafswm
ar gyfer rhai sefydliadau. Mae strategaeth glir
yn sicrhau bod y prif risgiau’n cael eu hadnabod,
eu hasesu, eu categoreiddio a’u rheoli ar lefel
briodol. Dylid adolygu’r strategaeth bob dwy
flynedd o leiaf, neu’n gynt os oes newidiadau
sylweddol sy’n effeithio ar y sefydliad, e.e. Newid

Cadeirydd neu gyflogai arweiniol, colli personél
allweddol, llai o gyllid, bygythiadau mewnol neu
allanol cynyddol ac ati.
Mae cofrestr risg sydd wedi’i llunio ac sy’n cael
ei hadolygu’n rheolaidd gan y Bwrdd yn adnodd
rheoli allweddol a dylid edrych arni fel ‘dogfen
fyw’, nid un sy’n cael ei diweddaru’n flynyddol. Mae
datblygu cofrestr risg yn dechrau gydag asesiadau
risg. Nid yw’r rhain yn anodd ond mae angen
amser i’w gwneud yn iawn. Dylid cynnal asesiadau
risg unigol mewn perthynas â gweithgareddau’r
sefydliad, fel cynnal a chadw offer ac eiddo,
arlwyo, trin maniwal, rheoli digwyddiadau, cyllid
ac ati [gweler y manylion yn Cyllid]. Y bobl sydd â
gwybodaeth fanwl am y meysydd dan sylw ddylai
gynnal asesiadau risg. Hefyd mae pobl yn fwy
tebygol o gefnogi’r broses rheoli risg os ydynt wedi
ymwneud ag ysgrifennu’r asesiad, yn hytrach na’i
orfodi arnynt oddi uchod. Ceir llawer o wefannau
sy’n cynnig gwybodaeth am ddatblygu cofrestr
risg (gan gynnwys Cymdeithas Chwaraeon Cymru).
Mae un esiampl i’w gweld yma: https://www.
smartsheet.com/risk-register-templates
Dylai sefydliadau allu cael cyngor ar faterion
cyfreithiol, ariannol neu gydymffurfio ac mae’n
well gwybod sut i gael cyngor o’r fath cyn bod
angen ei gael.
Os bydd sefyllfa’n codi lle caiff sefydliad ei
erlyn mewn llys neu debyg, mae disgwyl y bydd
sefydliad a gyllidir wedi comisiynu cyngor
Proffesiynol/ Cyfreithiol addas. Nid yw’n
angenrheidiol darparu’r cyngor fel tystiolaeth,
fodd bynnag, dylai Chwaraeon Cymru gael
gwybod am unrhyw achosion a roddir ar waith
yn erbyn y sefydliad. Dylid rhoi gwybodaeth
lawn i’r Bwrdd am gynnydd achosion cyfreithiol
ac unrhyw risgiau cysylltiedig; dylai’r gofrestr
risg gael ei diwygio’n addas wrth i’r achos fynd
rhagddo. Ar ôl datrys y mater, dylid dangos
cadarnhad i Chwaraeon Cymru mewn ffordd
addas, heb ddarparu unrhyw wybodaeth y gellid
ei hystyried yn ‘sensitif’.
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MOESEG A
A
DIDWYLLEDD
DIDWYLLEDD

Moeseg a didwylledd
Mae’r adran hon yn edrych ar y polisïau
a’r gweithdrefnau moeseg sy’n sicrhau
cydymffurfiaeth â gofynion rheoleiddiol, yn hybu
ymddygiad moesegol ac yn llywio perthnasoedd
â rhanddeiliaid.
Mae’r term ‘moeseg’ yn deillio o’r gair Groegaidd
ethos sy’n gallu golygu arferiad, cymeriad neu natur.
Felly, yn syml, moeseg sefydliad yw’r safonau moesol
y dibynnir arnynt wrth wneud penderfyniadau
a rheoli busnes o ddydd i ddydd. Dylai cael cod
moeseg ddod yn norm. Mae’n diffinio beth sy’n
briodol ac yn amlinellu’r math o ymddygiad a
ddisgwylir. Dylai gwerthoedd moesegol sefydliad
dreiddio i’w holl bolisïau a phrosesau.
Rhaid cael Polisi Diogelu a Pholisi Cydraddoldeb
yn eu lle, wedi’u cefnogi gan ymrwymiadau
cyhoeddus er mwyn cael cyllid Chwaraeon Cymru.
Mae’n hanfodol cael polisïau a gweithdrefnau
Diogelu Plant ac Oedolion Mewn Perygl sydd
wedi’u cofnodi, eu cymeradwyo a’u dosbarthu
drwy’r sefydliad ac mae hwn yn ofyniad fel rhan
o’r Fframwaith. Fel rheol, mae Chwaraeon Cymru
yn cyfeirio sefydliadau at Safonau Diogelu Plant
Mewn Chwaraeon yr NSPCC neu Ymddiriedolaeth
Ann Craft am gyngor am Oedolion mewn
Perygl mewn chwaraeon - dolenni isod. Fodd
bynnag, efallai na fydd hyn yn briodol i bob
sefydliad - efallai y byddai trafodaeth bellach am
dystiolaeth addas yn fwy priodol.
Safonau Diogelu Plant yr NSPCC
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-childprotection/ i wylio.
Ymddiriedolaeth Ann Craft: Oedolion mewn Perygl
https://www.anncrafttrust.org/resources/
(nid oes unrhyw safonau ar hyn o bryd)
Yn seiliedig ar elfennau penodol sefydliad a
lefel buddsoddiad Chwaraeon Cymru, gofynnir
i sefydliad ddangos tystiolaeth briodol. Er
enghraifft, mae gan Safonau’r NSPCC 3 lefel

ac efallai y bydd yn ofynnol i sefydliad fod yn
gweithio tuag at lefel benodol neu fod wedi
cyrraedd y lefel honno.
Mae polisïau a gweithdrefnau cydraddoldeb
yn hanfodol hefyd a dylent gyfeirio at Ddeddf
Cydraddoldeb 2010 a gofynion cyfreithiol eraill.
Fel rheol byddai Chwaraeon Cymru yn cyfeirio
partneriaid at y Safonau Diogelu Cydraddoldeb
mewn Chwaraeon http://equalityinsport.org/
equality-standard-for-sport/ fel yr amlinellir
isod. Fodd bynnag, mae Chwaraeon Cymru yn
cydnabod nad yw’r rhain yn briodol i bob partner
efallai, felly efallai y bydd angen trafodaeth
bellach ar y dystiolaeth briodol. Mae’r Safon
Cydraddoldeb yn seiliedig ar ddwy thema eang;
datblygu’r sefydliad a datblygu’r gwasanaethau,
ac mae’n cynnwys pedair lefel o gyflawni:
Sylfaenol
Mae’r sefydliad wedi ymrwymo i gydraddoldeb
ac mae’r ymrwymiad hwnnw’n cael ei gyfathrebu
i’r staff a’r gwirfoddolwyr i gyd.
Rhagbrofol
Mae’r sefydliad yn glir am beth y mae’n rhaid iddo
ei wneud er mwyn sicrhau cydraddoldeb, mae’n
deall y problemau a’r rhwystrau mae grwpiau a
dangynrychiolir mewn chwaraeon yn eu hwynebu
ac mae ganddo gynllun gweithredu cydraddoldeb
cadarn y mae’r staff, y gwirfoddolwyr a’r
rhanddeiliaid allweddol i gyd yn ei ddeall.
Canolraddol
Mae’r sefydliad yn cynyddu cyfleoedd ar gyfer
cyfranogiad amrywiaeth eang o bobl, gan
gynnwys cynrychiolaeth o’i arweinyddiaeth ei
hun a’r staff, y Bwrdd a’r uwch wirfoddolwyr.
Mae’r holl bolisïau mewnol yn rhoi ystyriaeth
briodol i amrywiaeth.
Uwch
Mae’r arweinwyr a’r staff, gan gynnwys
hyfforddwyr a swyddogion yn ogystal â’r
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cyfranogwyr, yn cael cynnig cyfle teg a chyfartal
ac maent yn adlewyrchu’r gymuned mae’r
sefydliad yn ei gwasanaethu. Mae cydraddoldeb
yn rhan greiddiol o’r modd mae’r sefydliad yn
cyflawni ei holl waith. Mae’r holl sefydliadau a’r
clybiau sy’n aelodau’n gallu denu a datblygu
cyfranogwyr, hyfforddwyr, swyddogion a
gweinyddwyr o grwpiau a dangynrychiolir.

Gall cytuno ar God Ymddygiad i Aelodau
yn ogystal â chodau ar gyfer unigolion eraill
fod yn un ffordd o sefydlu a chynnal safonau
ymddygiad a phennu disgwyliadau. Yn aml bydd
cod ymddygiad yn rhoi sylw i’r pwyntiau hyn –
Hawliau, Perthnasoedd, Safonau Personol a
Safonau Proffesiynol (yn enwedig yn berthnasol i
hyfforddwyr a swyddogion).

Bydd lefel y cyllid a dderbynnir gan Chwaraeon
Cymru yn pennu’r lefel safonol ddisgwyliedig y
dylai’r sefydliad fod wedi’i chyrraedd neu y dylai
fod yn gweithio tuag ati. Ceir gwybodaeth fanwl
am hyn yn nogfen Excel y Fframwaith.

Mae esiampl o God Ymddygiad Hyfforddwyr
a Rhieni ar gael yma: https://thecpsu.org.uk/
resource-library/policies/dsw-coaches-code-ofconduct/
https://thecpsu.org.uk/resource-library/policies/
dsw-parents-code-of-conduct/
[Mae rhai sefydliadau’n grwpio polisïau gyda’i
gilydd ar eu gwefan, er enghraifft http://www.
hockeywales.org.uk/safeguarding/]

Mae’r darllen pellach a awgrymir ar gyfer y rhan
hon o’r Fframwaith ar gael yma:
http://sportwales.org.uk/about-us/how-we-work/
sport-for-all/useful-resources.aspx?lang=en&
http://sportwales.org.uk/amdanom-ni/
sut-rydym-yn-gweithio/chwaraeon-i-bawb/
adnoddau-defynddiol.aspx?lang=cy&
http://sportwales.org.uk/about-us/how-we-work/
sport-for-all.aspx
http://sportwales.org.uk/amdanom-ni/
sut-rydym-yn-gweithio/chwaraeon-i-bawb.
aspx?lang=cy&
Os yw hynny’n berthnasol (ar gyfer CRhC), dylai’r
sefydliad allu dangos ei fod yn derbyn ac yn
cydymffurfio’n addas â Pholisi Gwrthgyffuriau
Cenedlaethol y DU. Dylid dangos tystiolaeth
o hyfforddiant priodol ar gyfer athletwyr,
hyfforddwyr a phersonél cefnogi ochr yn ochr â
pholisïau a gweithdrefnau.
Y lle gorau i gael rhagor o fanylion yw gwefan
UK Anti-doping sydd ar gael yma:
https://www.ukad.org.uk/
Gall CRhC fabwysiadu rheoliadau UKAD fel eu
rhai hwy eu hunain os ydynt yn briodol ac os yw’r
Bwrdd yn cytuno iddynt. Felly bydd y rheoliadau
bob amser yn ddiweddar. https://www.ukad.org.
uk/sites/default/files/2019-06/uk_anti-doping_
rules.pdf

Dylai Datganiad Polisi Gwrth-Lwgrwobrwyaeth
fod yn ei le ar gyfer sefydliadau. Dylai manylion
y polisi fod yn briodol i lefel y risg i’r sefydliad.
Gyda chyrff chwaraeon, gall y risg bosibl fod
fwyaf gyda hyfforddwyr ac athletwyr, felly mae ei
chynnwys yn eu codau ymddygiad (neu debyg) ac
yng Nghod Ymddygiad y Bwrdd yn bwysig.
Mae Deddf Llwgrwobrwyaeth y DU yn
ddeddfwriaeth gwrth-lwgrwobrwyaeth
gynhwysfawr a llym ac mae wedi bod yn
weithredol ers 2010.
Dau drosedd cyffredinol yn cynnwys cynnig,
addo neu roi mantais, a gofyn, cytuno i dderbyn
neu dderbyn mantais:
1. Trosedd unigol o lwgrwobrwyaeth i swyddog
cyhoeddus tramor i sicrhau neu gadw busnes
neu fantais wrth gynnal busnes;
2. Trosedd gan neu fethiant sefydliad
masnachol i atal llwgrwobr rhag cael ei thalu
ar gyfer neu ar ei ran. Bydd amddiffyniad os
oes gan y sefydliad “weithdrefnau digonol” yn
eu lle i atal llwgrwobrwyo.
Hefyd mae’r Ddeddf Llwgrwobrwyaeth yn
cynnwys ffurf ar atebolrwydd troseddol
corfforaethol lle ceir methiant i atal
llwgrwobrwyo sydd wedi’i gyflawni ar ran

‘sefydliad masnachol perthnasol’.
https://www.gov.uk/anti-bribery-policy
Opsiynau chwythu’r chwiban ar gyfer
gwirfoddolwyr [Cyflogeion yn Pobl – Lles]
Mae Deddf Datgeliadau Budd Cyhoeddus
1998 yn llywodraethu ‘Chwythu’r Chwiban’ ond
nid yw’n gwarchod gwirfoddolwyr, dim ond
cyflogeion. Er hynny, nid oes unrhyw reswm
pam na ddylai sefydliad ddatblygu ei bolisi/
gweithdrefn ei hun i gynnwys gwirfoddolwyr, neu
i fod yn benodol ar eu cyfer. Gall hybu chwythu’r
chwiban wella atebolrwydd a chyfrifoldeb unigol
mewn sefydliad, yn ogystal â hyder y cyhoedd
yng ngwaith y sefydliad. Yn allweddol i unrhyw
bolisi/proses dda mae ei gwneud yn hawdd i
bobl ei deall a’i dilyn. [Ni ddylid defnyddio’r polisi
chwythu’r chwiban ar gyfer cwyn gyffredinol neu
bryder am ddiogelu – dylai polisïau eraill fod yn eu
lle ar gyfer y meysydd penodol hynny.]
Mae esiampl o bolisi chwythu’r chwiban ar gyfer
gwirfoddolwyr ac aelodau ar gael yma:
https://www.girlguiding.org.uk/
making-guiding-happen/policies/
girlguiding-policies/whistleblowingpolicy/
Dilynwch y dolenni yng ngwefan Girl
Guiding – mae’n cynnwys popeth
am y polisi cytunedig a’r broses yn
fanwl.
Gall effaith Gamblo a Betio
Anghyfreithlon fod yn enfawr.
Mae gan lawer o Gyrff
Chwaraeon Cenedlaethol
a Rhyngwladol reolau a
rheoliadau llym iawn sy’n
cyfyngu, yn enwedig gyda
betio a chymryd rhan yn yr
un gamp. Dylai CRhC wirio
rheolau eu Ffederasiwn
Rhyngwladol a naill
ai eu derbyn neu eu
diwygio i fod yn addas i
amgylchiadau Cymru.

Sylwer: efallai y bydd gan gystadlaethau a
gynhelir gan Gyrff Rhyngwladol e.e. Gemau’r
Gymanwlad, reolau ychydig yn wahanol. Mae
mwy o wybodaeth ar gael yn Atodiad 5.
Mae ymgysylltu â’ch staff, aelodau, athletwyr, a’r
cyhoedd yn gyffredinol, a chasglu eu hadborth am
ddiwylliant y sefydliad/rhaglenni yn rhan bwysig o
fonitro perfformiad ar bob lefel. Yr allwedd i bob
math o ymgysylltu yw cyfathrebu. Mae ymgysylltu
gweithredol yn sicrhau bod pawb cysylltiedig â’r
sefydliad yn teimlo bod ganddynt lais. Mae arolygon
penodol neu debyg yn gallu bod yn dystiolaeth a
awgrymir, ond i gael y gorau o ymgysylltu, dylai
gael ei weld gan bawb fel rhan o weithgareddau o
ddydd i ddydd y sefydliad. Mae mwy o wybodaeth
am ddulliau ymgysylltu ar gael yma:
https://www.publicengagement.ac.uk/doengagement
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Cyllid
Mae’r adran hon yn edrych ar
bwysigrwydd ac effaith llywodraethu
ariannol cadarn a sut gall systemau
ariannol cadarn helpu eich sefydliad i
gyflawni ei amcanion strategol.
Mae llywodraethu ariannol cadarn
yn allweddol i gyflwr cyffredinol
sefydliad. Mae’n sicrhau atebolrwydd
a chydymffurfiaeth ac yn galluogi
gweithredu cynlluniau strategol.
Mae cyflwr ariannol cadarn yn
dibynnu ar gael dulliau rheoli a
rheoliadau priodol yn eu lle. Gellir
rhannu llywodraethu ariannol yn 3
maes ar wahân – cydymffurfiaeth,
cyllid gweithredol a chyllid
strategol.
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Cydymffurfiaeth
Mae’n hanfodol bod pob sefydliad yn
cydymffurfio â’u gofynion ffeilio statudol.
Mae hyn yn cynnwys ffeilio cyfrifon gyda
Thŷ’r Cwmnïau, fel sy’n ofynnol, a bodloni
rhwymedigaethau CThEM a phensiwn, ond nid
yw’n gyfyngedig i’r rhain. Mae hefyd yn ofynnol
bellach i sefydliadau roi gweithdrefnau ar waith i
leihau’r risg o osgoi treth.
https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/672231/Tackling-taxevasion-corporate-offences.pdf
Nid yw pob sefydliad angen archwiliad. Fodd
bynnag, ar gyfer y rhai sydd, mae’n ofyniad
hanfodol bod cynllun gweithredu’n cael ei roi ar
waith i roi sylw i unrhyw argymhellion o’r archwiliad.
Mae Chwaraeon Cymru yn gorff a gyllidir yn
gyhoeddus. O’r herwydd, mae’n ofyniad hanfodol
bod ei fuddsoddiad yn cael ei ddangos yn glir
fel incwm a gwariant yng nghyfrifon y sefydliad.
Bydd hyn yn galluogi Chwaraeon Cymru i gysoni’r
holl arian sydd wedi’i ddarparu yn effeithiol.
Hefyd mae cydymffurfiaeth fewnol yn bwysig
mewn sefydliad, i sicrhau bod polisïau, dulliau rheoli
a gweithdrefnau priodol ac effeithiol yn eu lle.
Dylai’r Bwrdd sicrhau bod amserlen barhaus o
ddiweddaru a chymeradwyo ar waith ar gyfer
yr holl ddogfennau polisi, rhag i’r dogfennau
ddyddio.
Fel rheol mae’r Llawlyfr Gweithdrefnau Ariannol
yn cynnwys:
• Cyfrifoldebau ariannol
• Rheolaeth a monitro cyllidebol
• Polisïau a gweithdrefnau
(arian mân, costau ac ati)
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Gweithredol

Strategol

Mae’n hanfodol bod aelodau’r Bwrdd
yn gwbl ymwybodol o gyflwr ariannol
y sefydliad er mwyn deall risgiau a
chymeradwyo cynlluniau ariannol.

Mae cyllid strategol yn hanfodol i sicrhau bod
strategaeth sefydliad yn cael ei gweithredu’n
effeithiol.

Hefyd rhaid i’r Bwrdd dderbyn
gwybodaeth briodol yn ystod y
flwyddyn. Y brif ffordd o gyflawni
hyn yw drwy gael cyfrifon rheoli
o ansawdd uchel sy’n cael eu
dosbarthu cyn y cyfarfod. Wedyn
dylai cyfarfodydd y Bwrdd alluogi
aelodau i graffu’n gadarn ar y
cyfrifon rheoli a’u herio.
Mae gan y Bwrdd ran bwysig i’w
chwarae mewn cymeradwyo
dogfennau ariannol allweddol
fel y gyllideb flynyddol, er mwyn
• sicrhau ei fod yn dilyn
cyfeiriad strategol
cytunedig y sefydliad;
• deall lefel y risg
gysylltiedig;
• sicrhau bod cynlluniau
wrth gefn yn eu lle os nad
yw pethau’n gweithio fel
y dylent.
Mae’n hanfodol bwysig
bod y gyllideb yn cael
ei dirprwyo’n briodol
i bersonél / deilia(i)d
cyllideb priodol a bod
adroddiadau monitro
rheolaidd yn cael eu
llunio.

Er mwyn sicrhau bod amcan strategol y sefydliad
yn cael y cyfle gorau posibl i lwyddo, rhaid i’r
Bwrdd sicrhau bod adnoddau ariannol yn cael
eu neilltuo’n briodol. Byddai hyn yn cynnwys
rhywfaint o her a thrafod ar lefel Bwrdd ar
y gyllideb flynyddol a’r cynlluniau ariannol
tymor hwy.
Bydd gallu monitro canlyniadau ac effaith
y buddsoddiad ariannol yn erbyn amcanion
strategol yn sicrhau gwell elw ar fuddsoddiad.
Gallai hyn gael ei fonitro drwy gynnwys
gwybodaeth ariannol ochr yn ochr â mesurau
heb fod yn ariannol a Dangosyddion Perfformiad
Allweddol (DPAion).
I sicrhau sefydlogrwydd ariannol, rhaid i’r Bwrdd
ddeall y risgiau ariannol mae’n eu hwynebu drwy
sicrhau bod cofrestr risg ddiweddar yn cael
ei chynnal [gweler Risg]. Dylid datblygu Polisi
Arian Wrth Gefn priodol yn seiliedig ar y risgiau
ariannol hynny. Byddai rheolaeth risg bellach
yn cynnwys cynllunio sefyllfaoedd fel bod y
sefydliad yn gallu deall effaith ariannol bosibl
y sefyllfaoedd amrywiol a all godi e.e. toriadau
ariannol.
Er y bydd polisi arian wrth gefn sefydliadau’n
dylanwadu ar y gyllideb weithredol flynyddol,
bydd cyllid strategol hefyd yn cynnwys edrych
ymhellach ymlaen na’r gyllideb flynyddol. Er
enghraifft, os nad oes gan sefydliad ddigon o
arian wrth gefn, dylid cyllidebu ar gyfer gwarged
dros amser, i gyrraedd y lefel a ddymunir o arian
wrth gefn. Efallai na fydd hyn yn bosibl o fewn
blwyddyn felly dylai’r cynlluniau ariannol fanylu
ar sut gellir cyflawni hyn. Hefyd gall cynllunio
tymor hir sicrhau bod cyllid yn ddigonol i gefnogi
amcanion strategol y sefydliad.

Bydd gallu sefydliad i reoli ei gyllid yn effeithiol
yn dibynnu i raddau helaeth ar ei bersonél a’i
strwythur. Bydd sicrhau bod y bobl briodol gyda’r
sgiliau priodol yn y swyddi priodol yn y strwythur
priodol yn sicrhau bod hyn yn digwydd. Dylai’r
Bwrdd adolygu’r strwythur llywodraethu ariannol
hwn yn achlysurol, i sicrhau ei fod yn diwallu
anghenion presennol y sefydliad a’i anghenion yn
y dyfodol.
Gwelir dolenni cyfeirio Cyllid ychwanegol yn
Atodiad 5.

39

ATODIAD

Cyfarwyddyd Fframwaith Gallu

Atodiad 1
Atodiad 1 Cynllun Gwella Llywodraethu
Gall Cynllun Gwella Llywodraethu edrych fel hyn:

Maes i’w
wella

Amcan
Gwelliant

e.e. Adolygu Dogfen
dogfen
lywodraethu
lywodraethu yn addas i
bwrpas

Camau gofynnol
i ymgymryd â
Gwelliant

Angen
Cefnogaeth
Ychwanegol/
Geirda

Atodlen
Adolygu/
Meini Prawf
Llwyddiant

Cwblhawyd/
Llwyddiant

1.Sefydlu is-grŵp
gyda Chylch
Gorchwyl a
phenodi 3 o bobl

2 awr o
gefnogaeth
gychwynnol
gan

• Bwrdd ar ôl
2 fis     

2. Is-grŵp i farcio’r
newidiadau
gofynnol gyda
rhesymau

Gwirio GLFW

Aelodau wedi
cytuno i’r
newidiadau
a’r ddogfen
lywodraethu
wedi’i
dosbarthu

Agenda Bwrdd

Ymgynghoriad
3. Bwrdd i adolygu’r gwefan
newidiadau a
Papurau CCB
awgrymir

• Bwrdd pan
fydd dogfen
derfynol
• Adolygu
canlyniad
ymgynghoriad
a gwneud
newidiadau
(os oes rhai)

4. Paratoi a
dosbarthu’r
ddogfen derfynol
i aelodau
ymgynghori yn ei
chylch
5. Hysbysiad CCB
– penderfyniad
arbennig
e.e. Adolygu Llawlyfr AD
Llawlyfr AD newydd yn
cydymffurfio
ac yn
gyfredol

1. Cadarnhau’r
Mynediad at
person(au) sy’n
arbenigedd
cynnal yr adolygiad AD/cwmni
ar gyfer rhai
2. Croesgyfeirio
adrannau a
i’r ddeddfwriaeth
gwirio’r cyfan
newydd
yn derfynol
3. Ymgynghori
â staff ynghylch
proses wyliau
newydd ac ati

e.e.
Datblygu
strategaeth
risg

• 6 wythnos
• 8 wythnos
• 4 mis, dogfen
derfynol

Hyfforddiant
staff ar y
Llawlyfr AD
newydd wedi’i
gwblhau
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Atodiad 2

Atodiad 3

Atodiad 2 Gofynion hanfodol – CRhC yn derbyn hyd at £46,000 a Phartneriaid Cenedlaethol (e.e. YST)
(Efallai y bydd ChC yn cytuno ar amrywiad ar y gofynion o dan amgylchiadau eithriadol)

Atodiad 3 Gofynion hanfodol – CRhC yn derbyn £46,001 a mwy a WSA, CGGC, Yr Urdd a
StreetGames)
(Efallai y bydd ChC yn cytuno ar amrywiad ar y gofynion o dan amgylchiadau eithriadol)

Mae’r Partneriaid y mae’n ofynnol iddynt fodloni’r Gofynion Hanfodol isod erbyn
mis Mawrth 2020 yn cynnwys:
CRhC sy’n derbyn hyd at £46,000 a Phartneriaid Cenedlaethol (e.e. YST)
Mae gan y sefydliad gyfansoddiad priodol gyda Dogfen Lywodraethu, rheolau
a rheoliadau. Mae’r holl ofynion rheoleiddiol a statudol yn cael eu bodloni.
Hunanddatganiad bod y sefydliad yn cydymffurfio â’r holl rwymedigaethau
cyfreithiol a statudol perthnasol, gan gynnwys Adnoddau Dynol os oes cyflogeion.
Mae gan y sefydliad drefniadau yswiriant priodol
er mwyn gwarchod ei adnoddau a’i bobl.
Mae Polisi Cydraddoleb yn ei le ac mae’n cael
ei gefnogi gan ymrwymiad cyhoeddus; ac
Erbyn mis Mawrth 2022, bodloni Polisi Cydraddoldeb y Rhywiau
Chwaraeon Cymru a / neu â chynllun gweithredu cytunedig yn
arwain at y bwrdd yn sicrhau cydraddoldeb y rhywiau.

Mae’r Partneriaid y mae’n ofynnol iddynt fodloni’r Gofynion Hanfodol isod ac sydd â chynllun
gwella llywodraethu byw erbyn mis Mawrth 2020 yn cynnwys:
CRhC sy’n derbyn £46,001 a mwy a WSA; CGGC;
Yr Urdd a StreetGames.
Mae gan y sefydliad gyfansoddiad priodol gyda Dogfen Lywodraethu,
rheolau a rheoliadau. Mae’r holl ofynion rheoleiddiol a statudol yn cael eu bodloni.
Hunanddatganiad bod y sefydliad yn cydymffurfio â’r holl rwymedigaethau cyfreithiol
a statudol perthnasol, gan gynnwys Adnoddau Dynol os oes cyflogeion.

Mae gan y sefydliad drefniadau yswiriant priodol er mwyn gwarchod ei adnoddau a’i bobl.
Mae Polisi Cydraddoleb yn ei le ac mae’n cael ei gefnogi gan ymrwymiad cyhoeddus; ac
Mae’n bodloni Polisi Cydraddoldeb y Rhywiau Chwaraeon Cymru a / neu â chynllun gweithredu
cytunedig yn arwain at y bwrdd yn sicrhau cydraddoldeb y rhywiau.
Mae Polisi Diogelu yn ei le ac mae’n cael ei gefnogi gan ymrwymiad cyhoeddus.

Mae Polisi Diogelu yn ei le ac mae’n cael ei gefnogi gan ymrwymiad cyhoeddus.

Cyfrifon Blynyddol a chydymffurfiaeth ariannol gydag argymhellion
a’r rhwymedigaethau statudol a rheoleiddiol.
Os CRhC cydnabyddedig, cadarnhad bod y CRhC yn cymryd y
camau angenrheidiol i gynnal ei statws cydnabyddedig.

Cyfrifon Blynyddol a chydymffurfiaeth ariannol gydag argymhellion
a’r rhwymedigaethau statudol a rheoleiddiol.
Os CRhC cydnabyddedig, cadarnhad bod y CRhC yn cymryd y
camau angenrheidiol i gynnal ei statws cydnabyddedig.
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Atodiad 4

Atodiad 5

Atodiad 4 Gofynion hanfodol ar gyfer Awdurdodau Lleol
(Efallai y bydd ChC yn cytuno ar amrywiad ar y gofynion o dan amgylchiadau eithriadol)

Cyfeirio at wefannau ychwanegol

Mae’r Partneriaid y mae’n ofynnol iddynt fodloni’r Gofynion
Hanfodol isod erbyn mis Mawrth 2020 yn cynnwys:
Awdurdodau Lleol
Mae gan y sefydliad gyfansoddiad priodol gyda Dogfen Lywodraethu, rheolau a
rheoliadau. Mae’r holl ofynion rheoleiddiol a statudol yn cael eu bodloni.
Hunanddatganiad bod y sefydliad yn cydymffurfio â’r holl rwymedigaethau
cyfreithiol a statudol perthnasol, gan gynnwys Adnoddau Dynol os oes cyflogeion.
Mae gan y sefydliad drefniadau yswiriant
priodol er mwyn gwarchod ei adnoddau a’i bobl.
Mae Polisi Cydraddoleb yn ei le ac mae’n cael ei
gefnogi gan ymrwymiad cyhoeddus.

Mae Polisi Diogelu yn ei le ac mae’n cael ei gefnogi gan ymrwymiad cyhoeddus.

Cyfrifon Blynyddol a chydymffurfiaeth ariannol gydag argymhellion a’r
rhwymedigaethau statudol a rheoleiddiol.

Gall rhai o ddogfennau canlynol y Comisiwn
Elusennau fod o ddefnydd i sefydliadau nad
ydynt yn elusennau, yn enwedig pwynt 1, sy’n
rhoi crynodeb o gyfres glir, briodol a dealladwy o
bolisïau a gweithdrefnau sy’n helpu i sicrhau bod
sefydliad yn cael ei redeg yn dda – efallai y bydd
sefydliad eisiau ei ddefnyddio fel rhestr wirio.
Mae’r testun gwybodaeth a chyfarwyddyd wedi
dod o ‘GWEITHREDU COD LLYWODRAETHU
ELUSEN – PECYN ADNODDAU AR GYFER
MICRO ELUSENNAU’
1. Mae nifer fawr o bolisïau a gweithdrefnau ar
gael yma, gan gynnwys iechyd a diogelwch,
diogelu, diogelu data a’r GDPR, cydraddoldeb
ac amrywiaeth, costau, cwynion, recriwtio a
dewis gwirfoddolwyr: https://knowhow.ncvo.
org.uk/organisation/operations/policies-andprocedures
2. Am gyfarwyddyd y Comisiwn Elusennau
ar ymddiriedolwyr elusennau a gwneud
penderfyniadau (CC27), edrychwch
yma: https://www.gov.uk/government/
publications/its-yourdecision-charitytrustees-and-decision-making/its-yourdecision-charity-trustees-and-decisionmaking ac am grynodeb cyflym, edrychwch
ar: https://www.gov.uk/guidance/charitymeetings-making-decisions-and-voting

edrychwch yma: https://knowhow.ncvo.org.
uk/governance/governance-structure-androles/roles-on-the-board
5. Mae cyfarwyddyd y Comisiwn Elusennau ar
reoli asedau elusennau ac, yn benodol, cyllid
elusennau (CC25), ar gael yma:
https://www.gov.uk/government/publications/
managing-charity-assets-and-resourcescc25/managing-charity-assets-and-resources
6. Mae gwybodaeth am y ddeddfwriaeth a’r
rheoliadau sy’n berthnasol i elusennau ar
gael yma: https://knowhownonprofit.org/
organisation/operations/legal/legal
7. Mae cyfarwyddyd y Comisiwn Elusennau ar sut
i yswirio eich elusen ar gael yma: https://www.
gov.uk/guidance/how-to-insure-your-charity
Mae cyfarwyddyd manylach (CC49) ar
gael yma: https://www.gov.uk/government/
publications/charities-and-insurance-cc49
8. Mae cyfarwyddyd y Comisiwn Elusennau
ar sut i gadw arian eich elusen yn ddiogel,
gan gynnwys rhestr wirio o fesurau rheoli
ariannol mewnol, ar gael yma: https://www.
gov.uk/guidance/charity-money-how-tokeep-it-safe
Mae cyfarwyddyd manylach (CC8) ar gael yma:
https://www.gov.uk/government/publications/
internal-financial-controls-for-charities-cc8
ADNODDAU A DOGFENNAU ENGHREIFFTIOL

3. Am fwy o wybodaeth am rôl y Bwrdd,
edrychwch yma: : https://knowhow.ncvo.org.
uk/governance/board-responsibilities
4. Am wybodaeth am ddirprwyo i wirfoddolwyr
edrychwch yma: https://knowhow.ncvo.org.
uk/governance/governance-structure-androles/delegation-tocommittees-and-staff
am ddirprwyo i Swyddogion Anrhydeddus,
gan gynnwys y Cadeirydd a’r Trysorydd,

9. Templed cofrestr risg: https://knowhow.ncvo.
org.uk/tools-resources/risk-management/
template-risk-register
10. Rhestr wirio cydymffurfiaeth gyfreithiol:
https://knowhow.ncvo.org.uk/toolsresources/board-basics/tools-and-guidance/
legal-checklist
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OPSIYNAU DARLLEN PELLACH O
FFYNONELLAU ERAILL

http://sport.wales/media/2022196/11070_-_sw_-_
diversity_guidance_-_templates_and_toolkits.pdf

Mae esiamplau o Godau Ymddygiad ar gyfer
Clybiau ac Aelodau ar gael yma:
https://www.sportenglandclubmatters.com/clubplanning/governance/policies-procedures/codeof-conduct/

Mae Astudiaethau Achos Amrywiaeth ar
gael yma: Birmingham FA
http://sport.wales/media/2022199/11070_-_
sw_-_case_study_-_birmingham_fa_2.pdf

Cwynion
Darllen manwl pellach am drin cwynion ar
gael yma:
https://www.lawinsport.com/content/articles/
item/best-practice-for-sports-governing-bodieswhen-dealing-with-individual-complainants-part2-guidelines-for-legal-teams

The Great British Diversity Experiment
http://sport.wales/media/2022202/11070_-_
sw_-_case_study_-the_great_british_diversity_
experiment_2.pdf

Polisïau TGCh – mwy o wybodaeth i gadw TG
dan reolaeth:
https://www.techdonut.co.uk/staff-and-ittraining/your-it-policies/free-it-policy-templates

Triathlon Cymru
http://sport.wales/media/2022205/11070_-_
sw_-_case_study_-_welsh_triathlon_2.pdf

Cymorth gyda Pholisi Cydraddoldeb ar gael yma:
https://www.human-resource-solutions.co.uk/HRPolicy-Pages/Equality/Document_Management_
Equality.html

Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer
Cymru (GLFW) 2019
Yn dilyn adolygiad yn 2019, mae’r Fframwaith
Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru (GLFW)
ar ei newydd wedd. Mae GLFW 2019 ar ei newydd
wedd ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg yma:
http://sport.wales/community-sport/workforce/
governance-and-leadership-framework-forwales.aspx
Cefnogi Amrywiaeth
Cefnogaeth yn amrywio o Ymgynghorwyr
Annibynnol i sefydliadau fel Acorn Recruitment,
BME Sport Cymru, Chwarae Teg, Inclusive
Boards, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod
Cymru a Vibrant Nation ymhlith eraill.
Er mwyn darparu rhagor o gefnogaeth i’r sector
chwaraeon barhau i wneud cynnydd yn y maes
hwn, mae Chwaraeon Cymru wedi datblygu
amrywiaeth o adnoddau ar ôl ymgynghori a
chael adborth. Mae’r adnoddau wedi’u creu i
gael eu defnyddio gan bob sefydliad chwaraeon
sy’n ceisio sefydlu Bwrdd cytbwys, medrus a
chynhwysol. Maent yn cynnwys cyfarwyddyd
recriwtio manwl ac ymarferol gydag adnoddau
a thempledi sy’n galluogi gweithredu hyn; sylfaen
dystiolaeth fanwl ynghylch pam mae Bwrdd
amrywiol yn llesol i fusnes; ac amrywiaeth o
astudiaethau achos sy’n tynnu sylw at sut mae
sefydliadau wedi sicrhau Byrddau amrywiol a
pha effaith mae hyn wedi’i chael ar y sefydliad.
Am ragor o gyfarwyddyd, cymorth ac adnoddau,
edrychwch isod:
http://sport.wales/media/2022193/11070_-_
sw_-_business_case_for_board_diversity.pdf
http://sport.wales/media/2022211/11070_-_
sw_-_diversity_guidance.pdf

Rhwyfo Cymru
http://sport.wales/media/2022208/11070_-_
sw_-_case_study_-_welsh_rowing_2.pdf
Ymrwymiad UK Athletics i Amrywiaeth Bwrdd
http://sport.wales/media/2027724/uk_athletics_
board_diversity.pdf
Darllen/gwybodaeth ategol ychwanegol ar
gyfer Adnoddau Dynol ar gael yma:
Diswyddo o bersbectif cyflogai:
https://www.gov.uk/redundant-your-rights
Gallu a Chapasiti Cyflogeion
Mae’r canllaw enghreifftiol yma gan y Coleg
Nyrsio Brenhinol yn rhoi sylw i gyfarfodydd
gallu anffurfiol a ffurfiol, gwerthusiadau
ac adolygiadau perfformiad, a diswyddo
cyflogeion ar sail gallu.
https://www.rcn.org.uk/get-help/rcn-advice/
capability-and-performance-standards-and-reviews
Templed Iechyd Meddwl enghreifftiol ar gael
yma:
https://www.sportandrecreation.org.uk/policy/
the-mental-health-charter/template-actionplans
Astudiaethau Achos Iechyd Meddwl ar gael yma:
https://www.sportandrecreation.org.uk/policy/
the-mental-health-charter/template-actionplans#casestudies

Dolen i’r Ddeddf Cydraddoldeb gyda
gwybodaeth fanwl:
https://www.gov.uk/society-and-culture/equality
Dolen Hyfforddi Chwaraeon Anabledd Cymru:
https://www.disabilitysportwales.com/learn/
Dolen y Comisiwn Gamblo:
https://www.gamblingcommission.gov.uk/Footer/
Useful-links/Sports-governing-bodies.aspx
Papur McKinsey ar Risg ar gael yma:
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/
Business%20Functions/Risk/Our%20Insights/
McKinsey%20on%20Risk%20Issue%207%20
Summer%202019/McKinsey-on-Risk-7-fullissue-v9.ashx

Gwybodaeth a dolenni perthnasol i Gyllid ar gael
yn y pwyntiau amrywiol isod.
Cydymffurfiaeth pensiwn:
https://www.thepensionsregulator.gov.uk/en/
employers/new-employers
Cyllid cyffredinol:
http://www.clubsolutions.wales/club-finances/

Gofynion ffeilio ar gyfer Cwmnïau Cyfyngedig:
https://www.informdirect.co.uk/companyrecords/filing-requirements-limited-company/
Mae’r polisïau a’r templedi ariannol canlynol
ar gael ar wefan Cymdeithas Chwaraeon
Cymru yma:
https://wsa.wales/our-services/creatinggood-governance/policy-resource-templates/
standards-systems-controls/
• Cyfarwyddyd Rheolaeth Ariannol
• Cyfarwyddyd Polisïau a Gweithdrefnau
Ariannol
• Llawlyfr Gweithdrefnau Ariannol ar gyfer
Sefydliadau Llai
• Adolygu Risg Ariannol gyda Pholisi Cronfeydd
(templed 2015)
• Gweithdrefn Cyfrifon Taladwy
• Gweithdrefn Cyfrifon Derbyniadwy
• Polisi Gwrth-dwyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd
• Gweithdrefn Arian Parod a Bancio
• Polisi a Gweithdrefn Cerdyn Credyd
• Telerau ac Amodau Safonol ar gyfer Prynu
Nwyddau
• Telerau ac Amodau Safonol ar gyfer Prynu
Gwasanaethau
• Templed Tendr
• Gwahanu Dyletswyddau Ariannol
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