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Cyflwyniad
Dylech nodi bod y term ‘bwrdd’ yn cael ei ddefnyddio drwy gydol y
ddogfen hon, ond mae’r term yn cynnwys unrhyw grŵp o bobl sy’n
gyfrifol am fudiad gwirfoddol a all arddel y teitl pwyllgor/pwyllgor
gwaith, cyngor, ac ati.

Mae llywodraethu da yn rhan hanfodol o’r ffordd y
mae mudiadau’r trydydd sector yn gweithio ac yn
cael eu dal yn atebol am yr hyn a wnânt. Cyhoeddodd
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)
ail rifyn Llywodraethu da: cod i’r trydydd sector yng
Nghymru ym mis Ebrill 2012, ac mae’r archwiliad
iechyd hwn wedi’i gynllunio yn unol â’r egwyddorion
yn y cod hwnnw. Y bwriad yw i chi ddefnyddio’r
archwiliad iechyd fel adnodd hunanasesu, ond mae
cymorth ar gael os canfyddwch unrhyw broblemau
sydd angen eu datrys o ganlyniad i gwblhau’r
archwiliad iechyd (gweler y rhestr ‘cysylltiadau
defnyddiol’ yn adran ganlynol y ddogfen hon i gael
y manylion). Peidiwch â phoeni os canfyddwch
broblemau wrth fynd drwy’r broses hon: fel arfer
gellir datrys y cyfryw broblemau yn weddol rwydd, yn
enwedig gyda’r cymorth sydd ar gael i chi.

Er mai prif ddiben cwblhau’r hunanasesiad hwn yw cynorthwyo’ch
bwrdd i weithio tuag at gadw at egwyddorion y cod uchod,
dylai hefyd helpu byrddau o unrhyw faint i ddangos eu harferion
llywodraethu da i gyllidwyr, buddiolwyr a rhanddeiliaid.
Y gobaith yw nad yw cwblhau’r archwiliad iechyd yn rhy gymhleth
nac yn ormod o faich, ond bydd gofyn i chi dreulio peth amser yn
canolbwyntio ar y cwestiynau a goda’r archwiliad. Gellid, er enghraifft,
trefnu cyfarfod i fynd trwy’r archwiliad iechyd, gyda holl aelodau’r
bwrdd yn bresennol ac yn rhan o’r hunanasesiad. Neu fel arall, gallech
neilltuo’r gorchwyl i unigolion penodol ar eich bwrdd, fel y byddant
yn cwblhau’r archwiliad iechyd mewn cyfnod amser penodol ac yna’n
adrodd yn ôl wrth weddill y bwrdd gyda’u canfyddiadau fel eitem ar
agenda cyfarfod (gan ddarparu copïau o’r archwiliad iechyd wedi’i
gwblhau, amlygu unrhyw broblemau a ganfuwyd, ac yn y blaen).
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Dylech nodi nad yw’r rhestr dystiolaeth a awgrymir ger pob cwestiwn
yn hollgynhwysfawr: mae’n ddigon posib bod dogfennau eraill
yn dangos ym mha ffordd rydych yn cyflawni agwedd benodol ar
lywodraethu, ond mae’r mathau mwyaf cyffredin o dystiolaeth wedi’u
rhestru i’ch helpu i wybod yr hyn y gallai fod angen i chi ei wirio.

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol
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Yn olaf, byddai WCVA yn wirioneddol gwerthfawrogi eich adborth
ar eich profiad o gwblhau’r archwiliad iechyd. Rydym yn awyddus i
sicrhau bod yr adnoddau gorau posib ar gael i chi, fel y gallwn eich
helpu a’ch cefnogi yn y ffordd fwyaf effeithiol, ac er mwyn gwneud
hynny mae arnom angen eich awgrymiadau a’ch sylwadau ar yr
adnoddau a gynhyrchwn. Os hoffech roi adborth ar yr archwiliad
iechyd hwn, cysylltwch ag Anna Lewis, Swyddog Gwasanaethau
Cyfreithiol, ar alewis@wcva.org.uk.

Mae’n bwysig cydnabod bod adolygu eich arferion llywodraethu
yn fwy nag ymarfer ‘ticio blychau’ yn unig. Unwaith rydych wedi
cwblhau’r archwiliad iechyd hwn, byddai’n arfer da i lunio cynllun
gweithredu ar gyfer unrhyw eitem sydd angen sylw, gan lunio
amserlen realistig i chi’ch hun i gwblhau’r gweithredoedd hynny, a
hefyd amserlen i adolygu sut hwyl mae’ch mudiad yn ei chael arni
ar ôl cyfnod penodol (er enghraifft, bob 12 mis neu ddwy flynedd).
Gwyddem fod y mathau hyn o adolygiadau yn cymryd amser, ond
mae’n wirioneddol bwysig eich bod yn rhoi amser i adlewyrchu ar
eich hunain fel hyn er mwyn sicrhau’ch bod yn gwneud eich gorau
i’ch aelodau a/neu ddefnyddwyr eich gwasanaethau. Gallai hefyd fod
yn fuddiol cael eitem reolaidd ar agenda cyfarfodydd eich bwrdd i’ch
atgoffa i wirio’ch cynnydd ar ganfyddiadau eich hunanasesiad (hynny
yw, y gweithredoedd rydych wedi’u nodi), fel y gallwch gadw golwg
ar sut hwyl rydych yn ei chael arni a beth sydd dal angen sylw.
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Cysylltiadau defnyddiol
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
(WCVA)

Os, wrth gwblhau’r archwiliad iechyd hwn,
canfyddwch bethau y mae arnoch angen cymorth
gyda hwy, mae llawer o gymorth ar gael i chi:

Cenhadaeth WCVA yw darparu cymorth, arweinyddiaeth a llais
dylanwadol i’r trydydd sector a gwirfoddoli yng Nghymru. Darparwn
wybodaeth, arweiniad, hyfforddiant, digwyddiadau ac amrywiaeth
o wasanaethau ymarferol eraill i elusennau, mudiadau gwirfoddol a
mentrau cymdeithasol.

Mae WCVA, cynghorau gwirfoddol sirol (CVC) a
chanolfannau gwirfoddol (VC) yn ffurfio rhwydwaith
o fudiadau cymorth ledled Cymru sy’n helpu pobl
sydd am wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu
cymunedau. Rydym yn gweithio gydag elusennau,
grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mentrau
cymdeithasol, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr
unigol. Mae WCVA yn gweithio ar lefel genedlaethol,
tra mae’r cynghorau gwirfoddol sirol a’r canolfannau
gwirfoddol yn gweithio ar lefel leol.

Tŷ Baltig
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FH
Ffôn: 0800 2888 329
Ffacs: 029 2043 1701
Minicom: 0808 180 4080
Ebost: help@wcva.org.uk
Gwefan: www.wcva.org.uk
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• Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys
• Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe
• Cynghrair Gwirfoddol Torfaen
• Canolfan Gwasanaethau Gwirfoddol y Fro (Bro Morgannwg)
• Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful

Mae yna 19 cyngor gwirfoddol sirol (CVC) yng Nghymru a’u prif
rôl yw darparu cyngor a gwybodaeth i fudiadau lleol y trydydd
sector. Maent yn cefnogi gweithredu gwirfoddol drwy gynorthwyo
gwirfoddolwyr, cynghori ar arfer da, darparu gwybodaeth ar
ffynonellau cyllid ynghyd ag ystod eang o faterion eraill. Dyma’r 19
cyngor gwirfoddol sirol:

Y Comisiwn Elusennau

• Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam
• Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr
• Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC)
• Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin
• Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion
• Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy
• Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
• Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint
• Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent
• Interlink (Rhondda Cynon Taf)
• Mantell Gwynedd
• Medrwn Môn
• Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot
• Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

Mae’r Comisiwn Elusennau dros Gymru a Lloegr wedi’i sefydlu drwy
gyfraith fel rheoleiddiwr a chofrestrydd elusennau yng Nghymru
a Lloegr. Mae’n anelu at reoleiddio’r elusennau hyn yn y ffordd
orau bosib er mwyn cynyddu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd
elusennau, a chynyddu ffydd a hyder y cyhoedd ynddynt.
Charity Commission Direct
PO Box 1227, Liverpool
L69 3UG
Ffôn: 0845 3000 218
Ffacs: 0151 7031 555
Ebost: enquiries@charitycommission.gsi.gov.uk
Gwefan: www.charity-commission.gov.uk
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Tŷ’r Cwmnïau

Y Sefydliad Codi Arian

Prif swyddogaethau Tŷ’r Cwmnïau yw ymgorffori a diddymu
cwmnïau cyfyngedig, archwilio a chadw gwybodaeth am gwmnïau a
ddarperir yn unol â’r Ddeddf Cwmnïau a deddfwriaethau perthnasol,
a gwneud y wybodaeth hon ar gael i’r cyhoedd.

Y Sefydliad Codi Arian yw’r corff aelodaeth proffesiynol dros godi
arian yn y DU. Ei genhadaeth yw cefnogi codwyr arian, trwy arwain,
cynrychioli, gosod safonau ac addysgu, ac mae’n hyrwyddo codi
arian fel dewis gyrfa.

Ffordd y Goron
Maindy
Caerdydd
CF14 3UZ

Sefydliad Codi Arian Cymru
Llawr 1af, 21 Cathedral Road
Caerdydd
CF11 9HA

Ffôn: +44 (0)303 1234 500
Ffacs: 029 2038 0900

Ffôn: 029 2034 0062
Ebost: cymru@institute-of-fundraising.org.uk
Gwefan: www.institute-of-fundraising.org.uk

Ebost: enquiries@companies-house.gov.uk
Gwefan: www.tyrcwmniau.gov.uk/
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Egwyddor 1:

Deall rôl y bwrdd
Bydd bwrdd effeithiol yn
darparu llywodraethu
ac arweinyddiaeth dda
drwy ddeall ei rôl.

Bydd aelodau o’r bwrdd yn deall eu rôl a’u cyfrifoldebau, yn
unigol ac yn gyfunol o ran:
• eu dyletswyddau cyfreithiol
• eu stiwardiaeth dros asedau
• darpariaethau’r ddogfen lywodraethu
• yr amgylchedd allanol
• strwythur cyfan y mudiad
ac o ran:
• gosod a diogelu gweledigaeth, gwerthoedd ac enw da’r
mudiad
• goruchwylio gwaith y mudiad
• rheoli a chefnogi staff a gwirfoddolwyr, pan fo’n berthnasol.
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Ateb
Ie

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

1.1 A oes gennych
fwrdd ymddiriedolwyr
diffiniedig gyda
chadeirydd,
ysgrifennydd a
thrysorydd penodol?

✔R
 hestr o aelodau a
swyddogion y bwrdd

1.2 Os oes gennych
fwrdd diffiniedig, a
yw aelodau’r bwrdd
yn deall bod yn rhaid
iddynt bob amser
dderbyn cyfrifoldeb
terfynol dros y mudiad,
ac yn ôl y gyfraith mae
pob aelod o’r bwrdd yr
un mor gyfrifol?

✔D
 ogfennau/pecyn
hyfforddiant cynefino’r bwrdd

✔ (Os ydych yn elusen
gofrestredig) Copi o gofnod
eich mudiad ar Gofrestr
Elusennau y Comisiwn
Elusennau, yn dangos yr
ymddiriedolwyr a enwir
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Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

1.3. A oes gan eich
mudiad ddogfen
lywodraethu (e.e.
Cyfansoddiad,
Memorandwm ac
Erthyglau, Dogfen
Ymddiriedolaeth,
Rheolau, ayyb)?

✔ Copi o’ch dogfen lywodraethu

1.4. Os oes gennych
ddogfen lywodraethu,
a yw’n gosod allan beth
yw dyletswyddau a
chyfrifoldebau amrywiol
aelodau’r bwrdd a pha
weithdrefnau y mae
angen eu dilyn (e.e.
sut i ethol y bwrdd,
trefniadau ar gyfer
cyfarfodydd, ayyb)?

✔ Cymharu â dogfennau
llywodraethu enghreifftiol
y Comisiwn Elusennau

11

Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/rheswm/camau angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig
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1.5. A yw aelodau’r
bwrdd wedi cael copi o’r
ddogfen lywodraethu
fel y gwyddent beth a
ddisgwylir ganddynt?

✔ Copi o’ch dogfen lywodraethu

1.6. A yw aelodau’r
bwrdd wedi cael
unrhyw ddogfennau
eraill sy’n cadarnhau
eu rôl a’u cyfrifoldebau
(yn ogystal â/yn lle’r
ddogfen lywodraeth)?

✔ Dogfennau/pecyn
hyfforddiant cynefino’r
bwrdd (e.e. copi o CC3 Yr ymddiriedolwr hanfodol: yr
hyn y mae angen i chi wybod

✔ Dogfennau/pecyn
hyfforddiant cynefino’r bwrdd

✔ Gwybodaeth ariannol
ddiweddaraf eich mudiad
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1.7. A yw aelodau’r
bwrdd yn ymwybodol
o’r dyletswyddau sydd
ganddynt i weithwyr,
gwirfoddolwyr
a defnyddwyr
gwasanaethau?

✔ Polisïau/gweithdrefnau

1.8. A oes gan eich
mudiad ddatganiad
cenhadaeth a/neu
werthoedd sy’n wir
adlewyrchu beth mae’r
mudiad yn ei wneud? Os
oes, a oes gan bob aelod
o’r bwrdd gopi ohono
fel y gwyddent beth
sydd ynddo?

✔ Datganiad cenhadaeth a/neu
werthoedd

✔ Asesiadau risg a hysbysiadau
✔ Llyfr damweiniau
✔ Diffoddwyr a larymau tân, a
chyfarpar cymorth cyntaf
✔ Polisïau yswiriant

✔ Dogfennau/pecyn
hyfforddiant cynefino’r bwrdd
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Egwyddor 2:

Sicrhau bod diben y mudiad yn cael ei gyflawni
Bydd bwrdd effeithiol
yn darparu llywodraethu
ac arweinyddiaeth dda
drwy sicrhau bod diben y
mudiad yn cael ei gyflawni.

Bydd y bwrdd yn sicrhau bod y mudiad yn cyflawni ei
ddibenion neu ei amcanion penodedig drwy:
• sicrhau bod dibenion y mudiad yn parhau’r berthnasol ac
yn ddilys
• datblygu a chytuno ar strategaeth hirdymor
• cytuno ar gynlluniau a chyllidebau gweithredol
• monitro cynnydd a gwariant yn erbyn y cynllun a’r gyllideb
• gwerthuso canlyniadau, asesu deilliannau ac effaith
• adolygu a/neu ddiwygio’r cynllun a’r gyllideb fel bo’n briodol.
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Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

2.1. A yw
gweithgareddau’ch
mudiad yn cyd-fynd
â’r amcanion/dibenion
sydd yn eich dogfen
lywodraethu?

✔ Copi o’ch dogfen lywodraethu

2.2. Os yw’ch mudiad
yn elusen gofrestredig,
a yw aelodau’ch bwrdd
yn ymwybodol o’r
ffaith bod yn rhaid i’ch
mudiad allu profi budd
cyhoeddus a bod gofyn
i chi adrodd ar y budd
cyhoeddus hwnnw
yn eich Adroddiad
Blynyddol?

✔ Dogfennau/pecyn
hyfforddiant cynefino’r bwrdd

✔ Adolygiad o’ch
gweithgareddau
✔ Dogfennau/pecyn
hyfforddiant cynefino’r bwrdd

✔ Canllaw’r Comisiwn Elusennau
ar fudd cyhoeddus
✔ Eich Adroddiad Blynyddol
diweddaraf
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

2.3. A oes gan eich
mudiad strategaeth/
cynllun hirdymor?

✔ Cynllun(iau) strategol

2.4. A oes gan eich
mudiad gynllun
gweithredol/gwaith?

✔ Cynllun(iau) gweithredol/
gwaith

2.5. A oes gan eich
mudiad gyllideb(au)?

✔ Cynllun(iau) cyllideb

✔ Cynllun busnes

✔ Cytundebau lefel gwasanaeth
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Ateb
Ie

Na

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

2.6. A oes gan eich
mudiad gynllun codi
arian?

✔ Cynllun codi arian

2.7. A oes gan eich
mudiad broses ar gyfer
adolygu a oes cynnydd
yn cael ei wneud ar
eich cynllun(iau) a/neu
dargedau y cytunwyd
arnynt?

✔ Cynllun(iau) gweithredu

2.8. A ydych yn monitro
ac yn gwerthuso’r
gwaith a wnewch
(e.e. cofnodi/dangos y
gwahaniaeth y mae eich
mudiad yn ei wneud)?

✔ Monitro a gwerthuso
(ffurflenni ac ati)

✔ Adroddiadau a/neu
oruchwyliaeth staff a
gwirfoddolwyr
✔ Cofnodion cyfarfodydd y
bwrdd

✔ Arolygon bodlonrwydd
✔ Astudiaethau achos
✔ Ymchwil/ystadegau
✔ Adrodd ar effaith
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

2.9. A yw’ch bwrdd
byth yn ystyried a yw’ch
mudiad wedi cyflawni
popeth y sefydlwyd iddo
eu gwneud, ac a oes dal
angen iddo fodoli neu a
ddylai ddod i ben?

✔ Copi o’ch dogfen lywodraethu

2.10. A yw’ch bwrdd
byth yn ystyried a
allai’ch mudiad gyflawni
ei amcanion yn fwy
effeithiol drwy weithio’n
agosach/uno â mudiad
arall?

✔ Arweiniad ar bosibiliadau
cydweithio a/neu uno

✔ Adroddiadau cynnydd

✔ Cofnodion cyfarfod(ydd) lle
ystyriwyd hyn yn opsiwn

18

Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Egwyddor 3:

Gweithio’n effeithiol yn unigol ac fel bwrdd cyfunol
Bydd bwrdd effeithiol yn
darparu llywodraethu ac
arweinyddiaeth dda drwy
weithio’n effeithiol yn
unigolion ac mewn tîm.

Bydd gan y bwrdd amrywiaeth o bolisïau a gweithdrefnau,
gwybodaeth, agweddau ac ymddygiadau priodol i alluogi’r
unigolion a’r bwrdd i weithio’n effeithiol. Bydd y rhain yn
cynnwys:
• canfod a recriwtio aelodau newydd i’r bwrdd i ateb
anghenion newidiol y mudiad o ran sgiliau, profiad ac
amrywiaeth
• darparu hyfforddiant cynefino addas i aelodau newydd o’r
bwrdd
• darparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu i bob aelod o’r bwrdd
yn unol â’u hanghenion
• adolygu’n rheolaidd eu perfformiad fel unigolion ac fel tîm.
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Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

3.1. A gynhelir
cyfarfodydd eich
bwrdd yn unol â’r
darpariaethau a
amlinellir yn eich dogfen
lywodraethu (os oes
gennych un, neu’n unol
â chanllaw’r Comisiwn
Elusennau CC48 Charities
and Meetings os nad oes
gennych un)?

✔ Agenda/agendâu cyfarfodydd
priodol
✔ Cofnodion cyfarfodydd y bwrdd
✔ Prawf o roi rhybudd o
gyfarfodydd
✔ Prawf o gynnal cyfarfodydd
rheolaidd
✔ Prawf o bresenoldeb mewn
cyfarfodydd ac o gyrraedd
cworwm

3.2. A oes gennych
sgiliau a phrofiad
digonol ar eich bwrdd?
Os ddim, a ydych
wedi ystyried cynnal
archwiliad sgiliau a/neu
hyfforddiant penodol
ar gyfer aelodau’ch
bwrdd?

✔ Archwiliad sgiliau
✔ Cofnodion/ceisiadau hyfforddi
✔ Disgrifiadau rôl ymddiriedolwyr
✔ Cofnodion recriwtio
✔ Cofnodion adolygu perfformiad
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

3.3. A yw eich bwrdd yn
ystyried denu aelodau
newydd i’r bwrdd?

✔ Copi o’ch dogfen lywodraethu

Os felly, a ydych yn eu
recriwtio yn unol â’r
darpariaethau yn eich
dogfen lywodraethu
(gan sicrhau eu bod
yn gymwys i fod yn
ymddiriedolwr)?

✔ Proses ar gyfer recriwtio a
derbyn aelodau newydd i’r
bwrdd

✔ Telerau’r rôl
✔ Aelodau cylchdro o’r bwrdd

✔ Archwiliad sgiliau a ganfu
bwlch/bylchau sgiliau
✔ Hysbysebion ar gyfer aelodau
newydd o’r bwrdd
✔ Polisi recriwtio

3.4. Os yw recriwtio
aelodau newydd o’r
bwrdd wedi’i gyfyngu,
a yw hynny oherwydd
bod eich dogfen
lywodraethu yn cyfyngu
ar recriwtio?

✔ Adolygu’r ddogfen
lywodraethu, gyda
diwygiadau posib
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

3.5. Pan fo aelodau
newydd o’r bwrdd
yn cael eu recriwtio,
a oes gennych broses
gynefino’n barod ar
eu cyfer?

✔ Dogfennau/pecyn
hyfforddiant cynefino’r bwrdd

3.6. A yw’ch bwrdd
yn cynllunio ar gyfer
olyniaeth (h.y. cynllunio
at pan fo’r rheini mewn
rôl weithredol yn rhoi’r
gorau iddi, a phwy fydd
wedyn yn cymryd
eu lle)?

✔ Copi o’ch dogfen lywodraethu

✔ Rhaglen gynefino’r bwrdd
✔ Polisi recriwtio
✔ Cofnodion hyfforddi

✔ Manylion telerau rôl y rheini
mewn rôl weithredol
✔ Disgrifiadau rôl
✔ Archwiliadau sgiliau
✔ Proses ar gyfer cylchdroi
aelodau o’r bwrdd
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

3.7. A yw’ch bwrdd
yn cadw at y rheolau
yn eich dogfen
lywodraethu o ran
ymddeoliad aelodau
o’r bwrdd?

✔ Copi o’ch dogfen lywodraethu

3.8. A yw’ch bwrdd yn
rheolaidd adolygu ei
berfformiad ei hun a
pherfformiad unrhyw
isbwyllgorau/grwpiau
gorchwyl y gallai fod
gennych?

✔ Cofnodion cyfarfodydd y
bwrdd

✔ Cofnodion cyfarfodydd y
bwrdd
✔ Telerau’r rôl
✔ Aelodau cylchdro o’r bwrdd

✔ Cofnodion adolygu
perfformiad, a phrawf
o gamau a gymerwyd o
ganlyniad i’r deilliannau
✔ Monitro a gwerthuso
(ffurflenni ac ati)

23

Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

3.9. A ydych yn
sicrhau bod pob
aelod o’ch bwrdd
yn cael hyfforddiant
priodol, rheolaidd
ar faterion pwysig
(e.e. cydraddoldeb ac
amrywiaeth, y Gymraeg,
iechyd a diogelwch,
ayyb)?

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)
✔ Cofnodion cyfarfodydd y
bwrdd
✔ Cofnodion hyfforddi
✔ Prawf o benodi aelod(au) i’r
bwrdd sy’n gyfrifol am ganfod
gofynion cyfreithiol priodol o
ran hyfforddiant
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Egwyddor 4:

Rheoli’n effeithiol
Bydd bwrdd effeithiol yn
darparu llywodraethu ac
arweinyddiaeth dda drwy
reoli’n effeithiol.

Fel y corff atebol, bydd y bwrdd yn sicrhau bod:
• y mudiad yn deall ac yn cydymffurfio â’r holl ofynion
cyfreithiol a rheoleiddiol sy’n berthnasol iddo
• y mudiad yn parhau i gael rheolaeth fewnol gyffredinol ac
ariannol dda
• y mudiad yn canfod ac yn adolygu’n rheolaidd y prif beryglon
y mae’r mudiad yn agored iddynt a bod ganddo systemau i
reoli’r peryglon hynny
• dirprwyo gwaith i bwyllgorau, staff a gwirfoddoli (fel
bo’n berthnasol) yn gweithio’n effeithiol a bod defnydd o
awdurdod dirprwyedig yn cael ei oruchwylio’n iawn.
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Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

4.1. A yw’ch bwrdd
yn ymwybodol o
rwymedigaethau
cyfreithiol a
chydymffurfiaeth eich
mudiad?

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)
✔ Contractau cyflogaeth
✔ Yswiriant
✔ Polisïau (gweler C4.2)
✔ Asesiadau risg
✔ Llyfr damweiniau
✔ Larymau a diffoddwyr tân
✔ Cytundebau prydlesu
✔ Prawf o gydymffurfio â
Chyfraith Elusennau (a
Chyfraith Cwmnïau a
gofynion gweinyddol os
ydych yn gwmni)
✔ Tanysgrifiadau i gyhoeddiadau
/ cylchlythyrau cyfreithiol
✔ Aelodaeth o gorff ymbarél
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Ateb
Ie

4.2. A oes gan eich
mudiad y polisïau
angenrheidiol
er mwyn iddo
weithredu’n dda,
ac sy’n ystyried
anghenion
eich aelodau/
defnyddwyr eich
gwasanaethau a’ch
rhwymedigaethau
cyfreithiol a
chydymffurfiaeth?

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Na

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)
✔ Polisi gwrthdaro buddiannau
✔ Polisi treuliau ymddiriedolwyr
(a pholisi treuliau staff os ydych
yn cyflogi staff)
✔ Polisi iechyd a diogelwch
✔ Polisi cyfle cyfartal
✔ Polisi diogelu data
✔ Polisi codi arian
✔ Polisi cyfathrebu
✔ Polisi/polisïau gwyliau
✔ Polisi ymgyrchu / gweithgareddau
gwleidyddol
✔ Polisi diogelu (os ydych yn gweithio
gyda phlant a/neu oedolion bregus
✔ Polisi recriwtio a dethol
✔ Polisi gwirfoddoli
✔ Polisi chwythu’r chwiban
✔ Polisi TGCh
✔ Polisi cwyno
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

4.3. Yn ogystal â’r
polisïau a nodir uchod,
a oes gan eich mudiad
weithdrefnau ar waith
er mwyn cydymffurfio
o ddydd i ddydd â’r
hyn sydd yn y polisïau
hynny?

✔ Hysbysiadau’n dangos beth
yw’r weithdrefn
✔ Rhestrau gwirio
✔ Ffurflenni (e.e. i brosesu
ceisiadau, staff yn dychwelyd
i’r gwaith, treuliau, ayyb)
✔ Hyfforddiant ar weithdrefnau

4.4. A oes gennych
systemau ariannol
priodol mewn lle?

✔ Datganiadau banc
✔ Llyfr arian parod / cofnodion
arian mân
✔ Cyllideb
✔ Cyfrifon rheoli
✔ Anfonebau
✔ Polisi / polisïau ariannol
✔ Gwahanu dyletswyddau
✔ Llofnodion siec gofynnol
✔ Cofnodion cyflog (os ydych yn
cyflogi staff)
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

4.5. A yw’r adroddiadau
ariannol i’ch bwrdd
ymddiriedolwyr yn glir
ac a yw aelodau’r bwrdd
yn eu deall ym mhob
cyfarfod?

✔ Cofnodion cyfarfodydd y
bwrdd
✔ Agenda cyfarfodydd
✔ Diweddariadau cyllideb
✔ Cyfrifon rheoli
✔ Taflen incwm a gwario
✔ Hyfforddiant ariannol i
aelodau’r bwrdd

4.6. A yw’ch cyfrifon
blynyddol yn cael eu
harchwilio’n allanol?

✔ Dogfennau archwilio
✔ Prawf o archwiliad annibynnol

4.7. A yw’ch bwrdd
yn sicrhau y defnyddir
asedau’ch mudiad
er mwyn cyflawni’ch
amcanion yn unig
(yr amcanion yn eich
dogfen lywodraethu)?

✔ Cofnodion cyfarfodydd y
bwrdd
✔ Agenda cyfarfodydd
✔ Copi o’ch dogfen lywodraethu
✔ Cynllun busnes / rhagolwg
✔ Cofrestr asedau
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

4.8. A oes gennych
system mewn lle i asesu’r
risgiau y mae’ch mudiad
yn eu hwynebu (tymor
byr a hir), ac i geisio
lleihau’r risgiau hyn?

✔ Asesiadau risg
✔ Cofrestr risgiau
✔ Cofrestr buddiannau
✔ Cynllun busnes / rhagolwg
✔ Cynllun achub
✔ Polisïau yswiriant
✔ Polisïau a gweithdrefnau
✔ Manylion eich cronfeydd
wrth gefn

4.9. A yw’ch bwrdd,
staff, gwirfoddolwyr
ac aelodau o isbwyllgorau yn deall
eu hawdurdodau
dirprwyedig, ac a ydynt
wedi’u hyfforddi’n
briodol?

✔ Disgrifiadau rôl a/neu swydd
✔ Cofnodion hyfforddi
✔ Diagram o’ch mudiad
✔ Polisïau
✔ Mentora

30

Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Ac a adolygir
yr awdurdodau
dirprwyedig hynny’n
rheolaidd i sicrhau eu
bod dal yn briodol?
[DS: ni all aelodau’r
bwrdd ddirprwyo eu
cyfrifoldeb terfynol dros y
mudiad]

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

4.10. A yw’r rheini
sydd ag awdurdod
dirprwyedig yn gwybod
ac yn deall pryd y mae’n
rhaid iddynt adrodd yn
ôl i’r bwrdd?

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)
✔ Gweithdrefnau adrodd
✔ Adroddiadau
✔ Goruchwylio, monitro a
gwerthuso
✔ Cofnodion cyfarfodydd
✔ Tystiolaeth o wneud
penderfyniadau yn unol â’r
cyfyngiadau a osodwyd yn y
ddirprwyaeth
✔ Adolygu gweithdrefnau a
dogfennau
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Egwyddor 5:

Ymddwyn gydag uniondeb
Bydd bwrdd effeithiol
yn darparu llywodraethu
ac arweinyddiaeth dda
drwy ymddwyn gydag
uniondeb.

Bydd y bwrdd yn:
• amddiffyn ac yn hyrwyddo enw da’r mudiad
• gweithredu yn unol â safonau moesegol uchel
• canfod, deall a rheoli gwrthdrawiadau mewn buddiannau a
ffyddlondeb
• cynnal annibyniaeth penderfyniadau
• cyflawni effaith sy’n gweddu orau i anghenion buddiolwyr.
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Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

5.1. A oes gan eich
bwrdd god ymddygiad
mewn lle i aelodau’r
bwrdd ei ddilyn?

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)
✔ Cod ymddygiad
✔ Dogfennau/pecyn
hyfforddiant cynefino’r bwrdd

(Gweler Codes of
Conduct for Trustees
gan Rwydwaith
Ymddiriedolwyr
Elusennau am fwy o
wybodaeth)
5.2. A yw aelodau’ch
bwrdd yn gwybod bod
yn rhaid iddynt bob
amser ymddwyn er lles
eich mudiad?

✔ Cod ymddygiad
✔ Dogfennau/pecyn
hyfforddiant cynefino’r bwrdd
✔ Cofnodion cyfarfodydd y
bwrdd
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Ac a oes gennych
weithdrefnau
mewn lle i ddelio
â gwrthdrawiadau
mewn buddiannau a
ddatganir?
5.4. A oes gennych
weithdrefnau mewn lle i
ddelio gyda rhoddion a
lletygarwch?

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

5.3. A yw’ch bwrdd
yn deall pwysigrwydd
datgan unrhyw
wrthdaro mewn
buddiannau y gallai fod
ganddynt?

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)
✔ Dogfennau/pecyn
hyfforddiant cynefino’r bwrdd
✔ Cofnodion hyfforddi
✔ Polisi gwrthdaro mewn
buddiannau
✔ Cofrestr buddiannau
✔ Cofnodion cyfarfodydd y
bwrdd
✔ Agenda cyfarfodydd
✔ Copi o’ch dogfen lywodraethu
✔ Polisi rhoddion a lletygarwch
✔ Cofrestr rhoddion a
lletygarwch
✔ Gweithdrefn gyda chanllawiau
clir
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

5.5. A yw unrhyw rai o
aelodau’ch bwrdd yn
cael unrhyw daliadau
heblaw mân dreuliau?

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)
✔ Copi o’ch dogfen
lywodraethu: a ganiateir
taliadau o’r fath?
✔ Polisi / polisïau ar daliadau /
treuliau
✔ Cofrestr buddiannau

5.6. A oes gennych
ganllawiau mewn lle ar
bwy sydd ag awdurdod
i siarad ar ran y
mudiad, yn enwedig â’r
cyfryngau?

✔ Polisi cyfathrebu
✔ Cofnodion hyfforddi (e.e.
hyfforddiant ar y cyfryngau,
siarad yn gyhoeddus, ayyb)
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Egwyddor 6:

Bod yn agored ac yn atebol
Bydd bwrdd effeithiol
yn darparu llywodraethu
ac arweinyddiaeth dda
drwy fod yn agored ac
yn atebol.

Bydd y bwrdd yn arwain y mudiad o ran bod yn agored ac yn
atebol, yn fewnol ac yn allanol. Bydd hyn yn cynnwys:
• cyfathrebu agored, rhoi gwybodaeth i bobl am y mudiad
a’i waith
• ymgynghori priodol ar newidiadau sylweddol i wasanaethau
neu bolisïau’r mudiad
• gwrando ar farn cefnogwyr, cyllidwyr, buddiolwyr,
defnyddwyr gwasanaethau ac eraill sydd â diddordeb yng
ngwaith y mudiad, ac ymateb i’w barn
• delio gyda chwynion yn adeiladol, yn ddiduedd ac yn
effeithiol
• ystyried cyfrifoldebau’r mudiad i’r gymuned ehangach,
e.e. ei effaith amgylcheddol.
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Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)

6.1. A yw aelodau’ch
bwrdd yn deall y
gofynion cyfreithiol
o ran cyhoeddi
adroddiadau a chyfrifon
blynyddol?

✔ Cyfraith elusennau

6.2. A yw’ch bwrdd
yn agored, yn atebol
ac yn ymatebol i’ch
aelodau, defnyddwyr
eich gwasanaethau,
eich partneriaid, eich
cyllidwyr a rhanddeiliaid
eraill?

✔ Adroddiad blynyddol
✔ Cylchlythyr(au)
✔ Gwefan gyfredol yn cynnwys
manylion sut y gall pobl roi
adborth i chi
✔ Ymgynghoriadau
✔ Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
a chyfarfodydd agored
rheolaidd
✔ Blwch / llyfr awgrymiadau
✔ Adroddiadau i gyllidwyr
✔ Archwiliad / gwerthusiad allanol
✔ Cytundebau partneriaethau

✔ Cyfraith cwmnïau (os ydych yn
gwmni)
✔ Tanysgrifiad i gyhoeddiadau /
diweddariadau cyfreithiol
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

6.3. A ydych yn
ymwybodol o’ch
rhwymedigaethau o
dan ddeddfwriaethau
cydraddoldeb?

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)
✔ Deddfwriaethau
cydraddoldeb
✔ Tanysgrifiad i gyhoeddiadau /
diweddariadau cyfreithiol
✔ Eich datganiad cyfle cyfartal
ac amrywiaeth (y dylid
ei arddangos mewn man
amlwg)
✔ Cofnodion hyfforddi ar gyfer
staff, ymddiriedolwyr a/neu
wirfoddolwyr
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

6.4 A ydych yn
ymwybodol o’ch
rhwymedigaethau
yn ôl deddfwriaeth
yn ymwneud â’r
Gymraeg a/neu
oblygiadau unrhyw
rwymedigaethau dan
gontract neu amodau
grant o ran darpariaeth
ar gyfer y Gymraeg?

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)
✔ Deddfwriaeth yn ymwneud
â’r Gymraeg
✔ Goblygiadau dan gontract/
amodau grant
✔ Cynllun iaith statudol/
gwirfoddol ac arweiniad
cysylltiedig
✔ Adroddiad cynllun iaith
blynyddol i Gomisiynydd y
Gymraeg
✔ Gweithdrefnau asesu effaith
ar gyfer asesu polisïau neu
fentrau newydd
✔ Cofnodion hyfforddi ar gyfer
staff, ymddiriedolwyr a/neu
wirfoddolwyr
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sector
Cyflwyniad

Cysylltiadau
defnyddiol

Egwyddor 1:
Deall rôl y bwrdd

Cwestiwn

Ac a yw’ch
ymddiriedolwyr, eich
staff a’ch gwirfoddolwyr
wedi’u hyfforddi ar
ddelio gyda chwynion?
6.6. A ydych yn
ymwybodol o
gyfrifoldebau’ch mudiad
i’r gymuned ehangach?

Egwyddor 3:
Gweithio’n effeithiol
yn unigol ac fel
bwrdd cyfunol

Ateb
Ie

6.5. A oes gennych
weithdrefn mewn lle
i bobl gwyno os oes
angen (naill ai’n fewnol
neu’n allanol)?

Egwyddor 2:
Sicrhau bod diben
y mudiad yn cael
ei gyflawni

Na

Nôl i’r cynnwys

Egwyddor 4:
Rheoli’n effeithiol

Tystiolaeth awgrymedig

Arall (rhowch fanylion)
✔ Gweithdrefn gwyno glir, ar
gyfer cwynion mewnol ac
allanol
✔ Polisi ar ddelio gyda chwynion
✔ Cofnodion hyfforddi

✔ Polisi amgylcheddol a
gweithdrefnau i’w roi ar waith
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Egwyddor 5:
Ymddwyn gydag
uniondeb

Egwyddor 6:
Bod yn agored
ac yn atebol

Sylw/manylion/rheswm/camau
angenrheidiol

