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LLYWODRAETHU DA

LLYWODRAETHU DA: SUT RYDYCH CHI’N GYFRIFOL

Beth yw llywodraethu?

"Llywodraethu" yw’r term a ddefnyddir ar gyfer y materion y mae’n rhaid i aelodau Pwyllgor 
ddelio â nhw’n bersonol. Mae a wnelo llywodraethu â sicrhau bod gan y sefydliad:

arweinyddiaeth a chyfeiriad
gweledigaeth gyffredin o’i bwrpas a sut i’w gyflawni
blaenoriaethau sefydledig; synnwyr o frys ynglŷn â’i waith
trefniadau diogelu ar gyfer ei asedau
y gallu i ddefnyddio’i asedau’n effeithiol
y gallu i oruchwylio’r uwch gyflogai os oes un
trefniadau rheoli sy’n cael eu rhoi ar waith yn unol â pholisïau cytunedig, y gyfraith 
a’i gyllideb.

Sut mae llywodraethu’n wahanol i reoli, a pham y mae hyn yn bwysig?

Nid yw rheoli’r un fath â llywodraethu. Mae a wnelo rheoli â materion gweithredol 
o ddydd i ddydd, gan gynnwys:

trefnu a goruchwylio staff a gwirfoddolwyr
codi arian, rheolaeth ariannol, y drefn weinyddu
trefnu gweithredu a darparu gwasanaethau.

Cadwch nhw ar wahân: Mae’n bwysig gwahaniaethu rhyngddyn nhw, gan fod rhe-
oli’n aml yn cael ei ddirprwyo i staff ar dâl – ac os bydd aelodau’r Pwyllgor yn 
ymyrryd â gwaith eu cyflogeion neu’n diystyru eu gwaith gallan nhw eu tan-
seilio a lladd eu hysbryd. Dyma un o’r prif bethau sy’n achosi i sefydliadau cy-
munedol fethu.
Mewn sefydliadau lle mae pawb yn wirfoddolwyr ac nid oes unrhyw staff:

mae llywodraethu’n ddyletswydd y mae’n rhaid i bob ymddiriedolwr (aelod 
o’r Pwyllgor) chwarae rhan ynddo.
Mae rheoli’n rhywbeth y gall aelodau’r Pwyllgor ddewis peidio â chwarae 
rhan ynddo (hyd yn oed os yw hyn yn amhoblogaidd ymhlith eu 
cydweithwyr). Hefyd, gall pobl nad ydyn nhw’n aelodau o’r Pwyllgor wirfod-
doli i helpu â gwaith rheoli a gweinyddu.

Pam y mae llywodraethu’n bwysig?

Mae’n hanfodol cael llywodraethu da yn eich sefydliad. Hebddo, fe fydd y sefydliad yn llai 
effeithlon, fe fyddwch chi’n colli hygrededd yn y gymuned ac â’ch cefnogwyr a’ch cyllidwyr, 
ac efallai y daw problemau cyfreithiol i’ch rhan, er mai pur anaml y mae hyn yn digwydd.
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Pryd ydych chi’n gyfrifol?

Yn y pen draw, mae pob un o aelodau Pwyllgor eich sefydliad (neu ymddiriedolwyr, neu 
aelodau bwrdd, neu gyfarwyddwyr – waeth beth rydych chi’n eu galw) yn rhannu 
cyfrifoldeb am bopeth y mae’ch sefydliad yn ei wneud. Ni thâl esgusion fel "Doeddwn i 
ddim yn gwybod", "Nid fy syniad i oedd o", "wnaethon ni adael popeth i’r Cadeirydd neu’r 
Cydlynydd ar dâl".

Felly sut ydych chi’n cadw draw o drafferthion?

Y ffordd orau i fod yn siŵr nad ydych chi’n gwneud pethau o chwith yw bob amser 
gwneud yn siŵr eich bod chi’n gwybod beth sy’n digwydd, a phob amser 
ymddwyn yn gyfrifol.
Mae’r rheolau y mae angen ichi eu dilyn yn cael eu hesbonio yn y dolenni a ganlyn. 
Nid ydyn nhw’n gymhleth, ac nid oes yn rhaid i gyfrifoldeb aelodau’r pwyllgor fod yn 
feichus.
Mae cyfraith cyflogaeth yn gymhleth ac yn llethol. Efallai mai da o beth fyddai 
cael cyngor proffesiynol cyn gwneud a thorri trefniadau dan gontract.

Mae mwy o wybodaeth

ar gael oddi wrth Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (www.pavo.org.uk) a Chyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru (www.wcva.org.uk) gan gynnwys canllaw ar-lein CGGC ar 
gyfer aelodau pwyllgor mewn elusennau a grwpiau cymunedol, "Adeiladu ar Graig Nid ar 
Dywod".
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RHESTR WIRIO O GYFRIFOLDEBAU SYLFAENOL 
Y PWYLLGOR

Rhestr wirio syml yw hon o’r prif faterion y mae ymddiriedolwyr (hynny yw "aelodau’r 
pwyllgor rheoli", "aelodau’r bwrdd", a "chyfarwyddwyr gwirfoddol") mewn sefydliadau’r sec-
tor gwirfoddol fel rheol yn gyfrifol amdanyn nhw. Gallwch chi ei defnyddio i weld a yw’r holl 
drefniadau a pholisïau angenrheidiol ar waith yn eich sefydliad, ac a yw pobl yn 
ymwybodol ohonyn nhw.

Cynllunio ("strategol") cyffredinol

gosod pwrpas a chyfeiriad clir – "gweledigaeth" y sefydliad
sefydlu blaenoriaethau
nodi’r modd o ddefnyddio adnoddau
darparu fframwaith ar gyfer gwerthuso, gan gynnwys targedau ac amserlenni
darparu fframwaith ar gyfer cynlluniau gwaith neu gynlluniau gweithredol manwl, 
gan gynnwys targedau ac amserlenni

Polisi

polisïau gweithredu (a ddylai fod yn ysgrifenedig ac yn hygyrch i aelodau’r Pwyllgor 
a staff ar dâl) – gwelwch "polisïau ysgrifenedig", ac enghreifftiau o bolisïau
cael cyllid
sicrhau rheolaeth dda

Cyllid

cyllidebu
sicrhau ei fod yn cael ei fonitro a’i reoli
paratoi a ffeilio cyfrifon diwedd blwyddyn

Y Pwyllgor ac aelodaeth

penodiadau, cynefino, hyfforddi a threfniadau cyfarfodydd
y trefniadau ar gyfer aelodaeth y sefydliad, cofnodion aelodaeth

Staffio

gosod cyflogau, contractau ac amodau
polisïau recriwtio a phenodi uwch staff
gweithdrefnau cwyno a disgyblu
iechyd a diogelwch
polisi cyfle cyfartal ar gyfer staff, gwirfoddolwyr, buddiolwyr
sicrhau bod yna ddarpariaeth ar gyfer hyfforddiant, datblygiad a lles, gan gynnwys 
goruchwylio ac arfarnu staff
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Y safle

prydlesu, addasu, defnyddio, cynnal a chadw, dodrefnu, cyfarparu

Yswiriant

atebolrwydd cyflogwyr
atebolrwydd cyhoeddus
cynnwys
"pob risg swyddfa"
indemniad personol

Cysylltiadau cyhoeddus

hybu nodau a gweithgareddau’r sefydliad
diogelu enw da y sefydliad, gan gynnwys diogelu rhag pobl yn dirnad bod buddian-
nau’n gwrthdaro.

Atebolrwydd

yn atebol ac yn darparu gwybodaeth i, e.e.

Y Comisiwn Elusennau, Tŷ’r Cwmnïau, Cyllid a Thollau
cyllidwyr a chyfranwyr ariannol, buddiolwyr
staff a gwirfoddolwyr, rhiant-gorff pan mae un yn bodoli, y cyhoedd

Monitro a gwerthuso

monitro cyflawniadau a chynnydd o’u cymharu â’r targedau
asesu effaith, ansawdd a chost-effeithiolrwydd gwasanaethau

Page �6



SUT I DDOD YN BENDERFYNWYR DA

Sut i wneud penderfyniadau gwael:

Mae grwpiau cymunedol yn aml yn meddwl eu bod nhw wedi penderfynu ynglŷn â phwnc 
dim ond oherwydd eu bod nhw wedi rhoi’r gorau i siarad amdano. Yn anochel, mae hyn yn 
golygu oedi neu fethu â chymryd y camau roedden nhw wedi’u disgwyl ac, os daw pethau 
i’r pen, ffrae ofer mewn cyfarfod yn y dyfodol.

Beth sy’n gwneud penderfyniadau da?

I wneud penderfyniadau cadarn mae arnoch chi angen

cynnig clir y mae pawb yn ei ddeall
digon o wybodaeth, e.e.

beth yw’r diben a pha ganlyniadau rydych chi eisiau eu cyflawni
beth arall y bydd hyn yn effeithio arno
beth yw barn y rheiny y bydd hyn yn effeithio arnyn nhw
beth yw’r agweddau ymarferol ar ei roi ar waith

digon o amser i astudio a thrafod gwybodaeth
arweinyddiaeth dda a dull systematig o weithredu

os yn bosibl, ag adroddiadau a chynigion ysgrifenedig
rhaid gofalu i osgoi ymatebion difeddwl, yn enwedig penderfyniadau brysiog 
gan bobl flinedig ar ddiwedd cyfarfodydd

modd effeithiol o’i roi ar waith - h.y. cytundeb wedi’i gofnodi ynglŷn â:
phwy fydd yn mynd ati i’w roi ar waith
pryd y bydd yn cael ei roi ar waith
pwy y mae angen dweud wrthyn nhw amdano
sut byddwch chi’n gwirio i weld a yw wedi’i roi ar waith
p’un a fydd yn cael ei adolygu ai peidio ac, os felly, pryd

cadarnhad o’r hyn rydych chi wedi cytuno arno: os oes unrhyw amheuaeth, go-
fynnwch i’r sawl sy’n cymryd y cofnodion gadarnhau bod eich penderfyniad yn glir.

Dyletswyddau aelodau’r Pwyllgor:

Byddwch chi’n helpu i wneud penderfyniadau da fel aelod o’r Pwyllgor os byddwch chi:

yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd
yn paratoi ar gyfer cyfarfodydd trwy ddarllen papurau
yn gofyn i’r Cadeirydd neu eraill os ydych chi wedi methu unrhyw beth
yn helpu’r Cadeirydd i atal hollti blew yn ddiddiben ynglŷn â chofnodion y cyfarfod 
diwethaf
yn derbyn penderfyniadau’r mwyafrif – rydych chi’n gyfrifol ar y cyd am benderfyni-
adau’r sefydliad; hyd yn oed os ydych chi’n anghytuno â phenderfyniad mae’n rhaid 
ichi ei dderbyn
peidiwch byth â mynd yn ôl dros faterion y mae’r pwyllgor eisoes wedi cytuno arnyn 
nhw heb reswm da (mae rhai sefydliadau’n gosod terfyn amser gorfodol ar gyfer 
dychwelyd i faterion os yw aelodau byth a hefyd yn ceisio troi penderfyniadau sydd 
wedi’u gwneud yn briodol ar eu pen).
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Dylid dosbarthu papurau ar gyfer cyfarfodydd ymlaen llaw:

Fe ddylen nhw gynnwys:

agenda sy’n nodi’r materion i ddelio â nhw, ac sy’n bosibl i’w chyflawni (h.y. heb or-
mod o eitemau arni)
cofnodion y cyfarfod diwethaf
unrhyw gynigion ar gyfer polisïau neu brosiectau newydd mawr, wedi’u cyflwyno’n 
ysgrifenedig gyda rhesymau, argymhellion penodol a, lle bo angen, opsiynau am-
gen
yr adroddiad cyllid

I gynnal cyfarfodydd da, mae arnoch chi angen:

amser a lle rheolaidd i gyfarfod
nodi’n glir ar adroddiadau yr eitemau hynny sydd "i benderfynu arnyn nhw", "i’w 
trafod" neu "er gwybodaeth"
gwaharddiad ar gyflwyno eitemau i’r agenda yn hwyr os oes angen penderfynu 
arnyn nhw, oni bai nad oes modd osgoi hyn
synnwyr cyffredin wrth drin "unrhyw faterion eraill" neu "unrhyw faterion brys 
eraill" (gallwch chi adael i’r Cadeirydd benderfynu)
cofnodion clir, cryno sydd, yn syml

yn cofnodi’r rheiny sy’n bresennol a’r rheiny wnaeth ymddiheuro am eu hab-
senoldeb
yn cofnodi penderfyniadau, ac yn crynhoi’r rhesymau drostyn nhw
yn rhestru camau i’w cymryd ac yn nodi’r rheiny sy’n gyfrifol
yn crynhoi trafodaethau’n gryno iawn

amser gorffen cytunedig (dwy awr ar y mwyaf y mae’r rhan fwyaf o bobl yn gallu 
canolbwyntio)
gwaharddiad ar wneud penderfyniadau byrfyfyr ar faterion cymhleth neu frys – bydd 
angen dod o hyd i ffordd arall i benderfynu arnyn nhw os nad yw gwybodaeth ar 
gael ar y pryd, trwy eu cyfeirio i is-bwyllgor neu’r Cadeirydd
annog meithrin tîm – e.e. trwy ddod i adnabod ei gilydd y tu allan i’r cyfarfodydd
mynd ati i weithio i ddatrys anghydfodau.

Cadeirydd da

Y nod yw cael cadeirydd effeithiol sydd:

yn ysgogi trafodaeth
yn awgrymu amcanion i’w trafod
yn cynnwys pawb
yn ceisio cael penderfyniadau y mae pawb yn cytuno â nhw
yn amseru pethau fel bod modd trafod popeth ar yr agenda
yn cyfyngu ar drafodaethau hirfaith (yn enwedig dadleuon ynglŷn â materion yn codi 
o gofnodion y cyfarfod blaenorol)
yn darparu arweinyddiaeth (gan osod safonau ymddygiad)
yn cadw trefn ar bethau ac yn dangos awdurdod lle bo angen
yn osgoi dod yn rhy awdurdodaidd.
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GOFALU AM EICH ARIAN

YR HANFODION

Mae’r awgrymiadau a ganlyn yn berthnasol i bob sefydliad cymunedol gweithgar. Eu 
bwriad yw sicrhau bod eich arian yn ddiogel a bod y grŵp sy’n gyfrifol am eich lly-
wodraethu bob amser yn meddu ar y wybodaeth ariannol sydd ei hangen arnyn nhw i 
wneud penderfyniadau cadarn.

Pa drefniadau ariannol sydd eu hangen arnoch chi? - yr hanfodion:

Nid oes gennych chi unrhyw ddewis ynglŷn â’r eitemau a ganlyn:

cyfrif banc â dau, tri neu bedwar cydlofnodwr awdurdodedig
cyfriflyfrau neu raglen gyfrifiadurol i gofnodi pob trafodyn ariannol, incwm a gwariant 
a chyfansymiau misol
rhywun i gadw’r llyfr arian parod yn gyfoes ac i baratoi adroddiadau ariannol
cyllideb realistig sy’n dangos bod gennych chi ddigon o incwm i dalu am yr hyn ry-
dych chi’n disgwyl ei wario
rheolau syml ar gyfer trin arian parod – gan gynnwys y gofynion

bod yna bob amser dau o bobl yn bresennol pan mae incwm sy’n arian par-
od yn cael ei gyfrif
bod arian parod sy’n dod i mewn bob amser yn cael ei roi yn y banc a byth 
yn cael ei ddefnyddio ar gyfer arian traul, i sicrhau ei fod yn cael ei gofnodi’n 
briodol (rhaid codi arian traul o’r banc ar wahân)

eitem orfodol ar yr agenda ar gyfer yr "Adroddiad Ariannol" yng nghyfarfod misol y 
pwyllgor neu’r bwrdd (os cynhelir cyfarfodydd yn llai aml, rhaid i is-bwyllgor cyllid 
fonitro’r cyfrifon yn fisol)
adroddiad ariannol ysgrifenedig sydd ar gael i bob aelod ymlaen llaw, a chyfle i 
aelodau ofyn cwestiynau.
hyd yn oed os bydd pwyllgor cyllid yn craffu ar gyllid yn fanwl, dylai ddarparu 
adroddiad cryno i bob aelod ym mhrif gyfarfod nesaf y pwyllgor.

Ydych chi’n gofyn y cwestiynau iawn:

’Dyw gwybodaeth yn dda i ddim os nad ydych chi’n gwybod beth rydych chi eisiau ei 
defnyddio ar ei gyfer. Dyma’r prif faterion y dylai aelodau’r Pwyllgor fod yn edrych arnyn 
nhw wrth drafod yr adroddiad ariannol misol:

Beth yw sefyllfa’ch sefydliad ar hyn o bryd?
faint o arian sydd gennych chi ar gael i’w ddefnyddio ar unwaith?
pa mor ddiddyled ydych chi? h.y. pe baech chi’n rhoi’r gorau i weithredu 
heddiw, a fyddai’r sefydliad yn gallu talu pob un o’i ddyledion?
ydy’ch sefydliad yn dod yn gyfoethocach neu’n dlotach?
beth sydd arnoch chi y mae’n rhaid ichi ei dalu’n fuan (e.e. eich cyflenwyr, 
eich landlord, eich staff)?
a oes angen ichi roi rhywfaint o’r arian sydd gennych chi o’r neilltu at unrhyw 
ddibenion arbennig?
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A oes gennych chi reolaeth ar bethau?
pa arian sy’n ddyledus i chi? ydy’ch swyddog cyllid yn gwybod pwy sydd 
arnyn nhw arian ichi, a pha mor hir y mae wedi bod yn ddyledus?
sut ydych chi’n mynd i sicrhau eich bod chi’n derbyn symiau sy’n ddyledus 
ichi?
a fyddwch chi’n gallu parhau i weithredu yn yr wythnosau a’r misoedd sydd 
ar ddod?
pa ymdrechion ydych chi’n eu gwneud i ddenu ffynonellau incwm newydd 
neu i gynnal rhai sydd eisoes yn bodoli?

Pa mor dda ydych chi’n rheoli’ch cyllid?
ydych chi’n hyfyw? h.y. ydych chi’n ennill mwy neu lai na’r hyn rydych chi’n ei 
wario bob mis?
ydych chi’n cadw o fewn eich cyllideb gytunedig?
ydych chi’n gwario arian yn ddoeth?

Ydych chi’n ymddwyn yn gyfrifol ac yn gyfreithlon?
ydy’ch cyfrifon yn cael eu gwirio’n annibynnol?
a oes gofyn ichi anfon datganiadau blynyddol at y Comisiwn Elusennau a 
Thŷ’r Cwmnïau? ydych chi’n gwneud hyn yn brydlon?
ydych chi’n datgelu’ch cyfrifon blynyddol i unrhyw un o’r tu allan?
a oes gennych chi Bolisi Cronfeydd Wrth Gefn i esbonio beth rydych chi’n 
bwriadu defnyddio cronfeydd dros ben ar eu cyfer (gofyniad ar gyfer elusen-
nau)?

Beth os nad ydych chi’n deall cyllid.

Mae’ch sefydliad yn gyfrifol am:

Ddarparu gwybodaeth i aelodau’r pwyllgor a hyfforddiant os oes angen iddyn nhw 
wybod beth i edrych amdano
Cyflwyno gwybodaeth ariannol ar ffurf y gall aelodau’r pwyllgor ei deall.
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ADRODDIADAU ARIANNOL Y GALLWCH CHI EU 
DEALL

Ydy’ch pwyllgor yn cael y wybodaeth ariannol sydd ei gwir angen arnyn nhw?

Dylai aelodau’r pwyllgor dderbyn gwybodaeth ariannol gyfoes bob mis. Ond ’dyw gwybo-
daeth ariannol yn dda i ddim oni bai:

ei bod hi’n cynnwys manylion y mae angen i chi a’ch cyd-aelodau eu gwybod
eich bod chi’n gallu ei darllen yn eithaf cyflym
eich bod chi’n gallu ei dehongli (neu o leiaf dysgu i ddeall beth mae’n ei olygu os yw 
rhywun yn ei hesbonio)
eich bod chi’n gallu gofyn cwestiynau yn ei chylch a chael atebion dealladwy oddi 
wrth y Trysorydd neu aelod o staff.

Rhoi’r gwaith o graffu i is-bwyllgor cyllid

Y ffordd orau i osgoi gorlwytho aelodau’r pwyllgor â gwybodaeth ariannol na allan nhw ei 
deall yw rhoi’r prif waith o graffu ariannol i is-bwyllgor bach sy’n cynnwys y Trysorydd, y 
sawl sy’n paratoi’r wybodaeth ariannol bob mis ac, mae’n debyg, y Cadeirydd. Dylai’r is-
bwyllgor Cyllid yna ddarparu adroddiad cryno i’r aelodau eraill.

Model ar gyfer deall adroddiadau ariannol:

Bwriad y model canlynol a argymhellir ar gyfer adroddiad ariannol misol sylfaenol yw di-
wallu anghenion amrywiaeth eang o sefydliad bach a chanolig lle nad yw aelodau’r pwyll-
gor wedi cael unrhyw hyfforddiant ariannol arbennig.

Gan mai’r nod yw bod yn ddealladwy, nid yw’n ceisio dilyn arferion cyfrifyddu ffurfiol.
Ceir cyn lleied o jargon cyfrifeg â phosibl, ac mae materion a allai wneud y llun yn 
aneglur, fel "asedau sefydlog" a "dibrisiant", wedi’u hanwybyddu.
Gellir newid y dull hwn o weithredu’n rhwydd i gynnwys gwybodaeth ychwanegol 
wrth i’r sefydliad dyfu.

Yr adroddiad tair rhan

Mae fel rheol yn bosibl cynnwys pob rhan o’r adroddiad ariannol hwn ar un ochr papur A4 
neu lai. Mae’n cynnwys:

"mantolen syml" ar ddiwedd pob mis sy’n dangos yr "asedau cyfredol" – h.y. gw-
erth ariannol y sefydliad. Gwelwch y Fformat enghreifftiol o fantolen syml
cyfrif incwm a gwariant sy’n dangos yr arian a dderbyniwyd a’r arian a dalwyd yn 
ystod y mis diwethaf

i sefydliadau mwy, gall hyn fod yn grynodeb o drafodion ym mhob "adran" 
gwariant neu ganolfan gostau neu ar gyfer pob grant sylweddol
gellir hefyd datblygu’r dull o weithredu i greu adroddiad cyllideb manylach, 
gan gymharu trafodion ar gyfer y mis diwethaf a’r flwyddyn hyd yma â 
rhagolygon cyllideb ar gyfer yr un cyfnodau.
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adroddiad ariannol sy’n:
rhoi sylw i’r prif gasgliadau y gellir dod iddyn nhw o’r manylion ariannol
dwyn sylw at unrhyw beth pwysig neu anarferol
crynhoi sefyllfa ariannol ganlyniadol y sefydliad

Y fantolen syml:

Mae’r fantolen yn hawdd i’w pharatoi (cyn belled â’ch bod chi’n cadw cofnodion 
ariannol da) a dyma ran bwysicaf a llawn gwybodaeth yr adroddiad ariannol. Ar ei 
ffurf symlaf, gall mwyafrif yr ymddiriedolwyr ddysgu’n gyflym i’w deall, gan gynnwys 
mwyafrif y rheiny y mae gweld colofnau o ffigyrau fel rheol yn codi arswyd arnyn 
nhw.
Ciplun yw’r fantolen. Mae’n dangos faint o arian fyddai gennych chi (eich "asedau 
cyfredol net") ar ddiwrnod olaf y mis pe gallech chi bentyrru’r arian o bob un o’ch 
cyfrifon banc a’ch blychau arian parod, pe bai pawb sydd arnyn nhw arian ichi’n talu 
ar unwaith a phe baech chi yna’n talu pob un o’ch dyledion chithau. Gwelwch y 
Fformat enghreifftiol o fantolen syml
Dehongli’r baromedr o’ch iechyd ariannol: Ewch ati nawr i gymharu ffigur 
terfynol yr "asedau cyfredol net" â ffigyrau misoedd blaenorol, ac...

os yw ffigur eich asedau cyfredol net yn codi o’r naill fis i’r llall, mae’n deby-
gol bod y sefydliad yn iach
os yw’r ffigur misol yn tueddu i fynd ar i lawr, fe ddylech chi ddarganfod pam 
ac, o bosibl, cymryd camau i sicrhau nad ydych chi’n parhau i golli arian
os yw’r ffigur ar ddiwedd y mis yn dangos ffigur negyddol, fe allai hyn fod yn 
arwydd o drafferthion difrifol y mae angen gwneud rhywbeth yn ei gylch ar 
unwaith.
Nid oes unrhyw ffordd y gall eich balans yn y banc ar ei ben ei hun, neu 
restr o incwm a gwariant ddweud cymaint â hyn wrthych chi, na’i fynegi 
mor glir.

Gwybodaeth nad oes angen ei chynnwys mewn adroddiadau sy’n cael eu dosbarthu 
i aelodau:

dim ond sefydliadau bach iawn y mae diben rhoi cofnodion llyfr arian parod llawn 
o bob taliad i mewn ac allan iddyn nhw, er ei bod hi’n bosibl y bydd angen ichi 
gyfeirio at y llyfr arian parod yn ddiweddarach i ateb cwestiynau
y gyllideb lawn – mae’n beth eithaf cyffredin i ymddiriedolwyr dderbyn yr adroddiad 
llawn ar y gyllideb bob mis, yn dangos pob un o’r 12 mis yn y flwyddyn. Ond mae’n 
hawdd i gymaint o golofnau ffigyrau ddrysu aelodau. Daliwch at yr adroddiad llawn i 
gyfeirio ato a dosbarthu’r wybodaeth ar gyfer y mis dan sylw a’r flwyddyn hyd yma 
yn unig.
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SYNIADAU AR GYFER TYFU TÎM EFFEITHIOL

Dyma ichi offer i helpu aelodau’ch Pwyllgor i ddeall beth yw eu swydd, a’u hannog nhw i’w 
gwneud yn effeithiol.

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau’r Bwrdd a’r Pwyllgor:

Set syml o ganllawiau i roi gwybod iddyn nhw beth y mae disgwyl iddyn nhw ei wneud, gan 
roi sylw i’w cyfrifoldeb

i roi buddiannau’r sefydliad yn gyntaf
i lynu at benderfyniadau – hyd yn oed os na wnaethon nhw bleidleisio drostyn nhw
i gyfrannu at gyfarfodydd, ond peidio â mynnu’r sylw i gyd mewn dadleuon
i baratoi ar gyfer cyfarfodydd trwy ddarllen papurau ymlaen llaw
i fynychu cyfarfodydd a hyfforddiant
i drin cydweithwyr â pharch
i gynnal cyfrinachedd
i ddatgan unrhyw fuddiannau sy’n gwrthdaro (ac unrhyw amgylchiadau lle gallai 
eraill ddirnad bod buddiannau’n gwrthdaro), ac i fod yn barod i beidio â chymryd 
rhan mewn trafodaethau amdanyn nhw ac ati

Pecyn Cynefino

Dylid rhoi hwn i bob aelod o’r Pwyllgor cyn gynted ag y mae’n ymuno ag ef. Dylai gynnwys

manylion am hanes a gwaith presennol y sefydliad
y cyfansoddiad
y Cod Ymddygiad
polisïau allweddol – ar iechyd a diogelwch, cyfle cyfartal, cyfrinachedd ac ati
y Cyfrifon Blynyddol
y Cynllun Busnes
cynlluniau ac adroddiadau
manylion am ffynonellau ariannu
cofnodion diweddar y Pwyllgor
beth bynnag arall a allai fod yn berthnasol.

"Diwrnod Adolygu"/ "Gweithdy Cynllunio"/ "Diwrnod Gweledigaeth"

cynhaliwch ddiwrnod (neu hanner diwrnod) cynllunio o leiaf unwaith y flwyddyn i 
adolygu cynnydd a gosod nodau
byddwch yn hyblyg â’r rhaglen – rhowch sylw i’r materion sy’n bwysig ichi nawr
ceisiwch ei gwneud hi’n orfodol i aelodau’r pwyllgor ei fynychu
gwahoddwch y staff hefyd, i rannu eu syniadau ac i ddod i adnabod ei gilydd
ystyriwch ddefnyddio hwyluswr o’r tu allan i atal trafodaethau rhag dod yn rhy 
ddyrys
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Trefniadau paru

i helpu aelodau newydd y Pwyllgor i ddysgu sut i wneud pethau oddi wrth bobl fwy profi-
adol

Swydd-ddisgrifiadau ar gyfer aelodau’r Pwyllgor a swyddogion

Datganiadau wedi’u llofnodi

Mae’r rhain weithiau’n rhoi mwy o bwys i’r rheolau, yn enwedig os bydd rhai aelodau’n eu 
torri – e.e.

derbyn y Cod Ymddygiad neu swydd-ddisgrifiadau’r aelodau
ymrwymo i amcanion y sefydliad
cadarnhau cymhwysedd i fod yn ymddiriedolwr elusen neu’n gyfarwyddwr cwmni.

Mabwysiadu "Safonau’r Sector"

fel y mae sefydliadau hyfforddi’r sector gwirfoddol a rhai cyrff cenedlaethol sydd â 
changhennau lleol neu grwpiau aelodau’n ei argymell.

Hyfforddiant mewn rolau a chyfrifoldeb:

y mae gofyn i bob aelod ei fynychu
sydd wedi’i lunio’n benodol – h.y. sy’n cael ei gyflwyno i’ch sefydliad chi a neb arall
sy’n trafod problemau a materion byw rydych chi’n delio â nhw ar y pryd.
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BOD YN GYFLOGWR DA

Mae cyfraith cyflogaeth a rheoli personél, i raddau helaeth, y tu hwnt i gwmpas y 
Pecyn Cymorth hwn. Ond mae yna rai rheolau sylfaenol i’w dilyn os ydych chi’n 
cyflogi unrhyw un, hyd yn oed os mai dim ond un gweithiwr rhan-amser yw hwn:

Os ydych chi’n cyflogi staff:

Mabwysiadwch bolisi recriwtio sy’n sicrhau arfer teg.
Sicrhewch fod gan bob aelod o staff gontract sy’n dangos beth yw ei ddyletswyd-
dau.
Sicrhewch fod gennych chi weithdrefnau cwyno a disgyblu ysgrifenedig a gwnewch 
yn siŵr bod pawb yn gwybod amdanyn nhw.
Peidiwch â cheisio bod yn arbenigwr mewn cyfraith cyflogaeth, ond rhowch y 
cyfrifoldeb am wirio’r rheoliadau i aelod o’ch tîm cyn cymryd unrhyw gamau.
Sefydlwch drefniadau rheoli llinell. Fel rheol, y Cadeirydd yw rheolwr llinell yr uwch 
gyflogai.
Byddwch yn bendant mai dim ond y rheolwr llinell neu rywun y mae’r rheolwr llinell 
wedi’i ddynodi sy’n cael rhoi cyfarwyddiadau uniongyrchol i gyflogai. Rhybuddiwch 
aelodau’r pwyllgor sy’n anwybyddu’r rheol bwysig hon eu bod nhw’n rhoi eu lle ar y 
pwyllgor yn y fantol.
Sefydlwch drefniadau goruchwylio fel eich bod chi’n gallu trafod cynnydd eich cyflo-
geion, eu perfformiad, eu hanghenion hyfforddi ac ati.
Diolchwch i’r staff (a gwirfoddolwyr hefyd) pryd bynnag y gallwch. Cydnabyddwch 
eu llwyddiannau. Maen nhw ymhlith eich asedau mwyaf gwerthfawr.

Os yw’r staff yn methu:

Mae gan sefydliadau cymunedol enw drwg am ddelio â staff sy’n perfformio’n wael. Yn lle 
eu hanwybyddu, fe ddylech chi:

wneud rhywbeth yn ei gylch yn ddi-oed – efallai eu bod nhw’n niweidio’ch sefydliad 
neu waith gweithwyr eraill
bod yn glir â nhw ynglŷn â’ch pryderon; cynigiwch gymorth, arweiniad neu hyfford-
diant; rhowch gyfle iddyn nhw wella
cadw cofnod o’r camau rydych chi’n eu cymryd, gan gynnwys unrhyw rybuddion 
ffurfiol
os nad yw unrhyw rai o’r camau hyn yn gweithio, mae’n rhaid ichi ystyried o ddifrif 
diswyddo’r gweithiwr
ond mynnwch gyngor proffesiynol mor fuan â phosibl.
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RHEDEG "BUSNES" CYMUNEDOL CADARN

Does dim osgoi’r ffaith eich bod chi yn rhedeg busnes!

Mae meddwl bod gweithio mewn sefydliad cymunedol yn golygu rhedeg busnes yn ffiaidd i 
rai aelodau pwyllgor. Ond mae prosiect Canolfan i’r Gymuned amlbwrpas yr un mor gymh-
leth pob tamaid â llawer o fusnesau bach confensiynol.

Mae angen sgiliau a sylw cyson i reoli personél (yn staff ar dâl ac yn wirfoddolwyr), 
gweinyddu, trefnu cyhoeddusrwydd, rheoli ansawdd, gwasanaethu cwsmeriaid, 
cynhyrchu incwm, rheoli cyllid, cadw cyfrifon ac ati. Fe ddylech chi fod wedi paratoi 
i’w trin nhw i gyd yn effeithiol.
Ar yr un pryd, pur anaml mae ennill arian yn brif gymhelliant. Ac mae perchennog 
busnes bach confensiynol yn gallu penderfynu ar ei ben ei hun ond mae’n rhaid 
rhannu hyn yn ddemocrataidd â phwyllgor o wirfoddolwyr annibynnol eu bryd mewn 
sefydliad cymunedol. Mae hyn bob amser yn gryn her.

Paratoi ar gyfer busnes.

Yn ei hanfod, mae llwyddiant eich Canolfan i’r Gymuned yn golygu:

cynnwys pobl yn eich tîm sydd â phrofiad o gyllid busnes bach neu sydd wedi bod 
yn rheolwr – gan sicrhau eu bod nhw’n deall eich nodau, a gwrando ar eu cyngor
rhoi cyfrifoldeb penodol i rywun am redeg y "busnes" – rheolwr neu drysorydd
sicrhau bod aelodau’r Pwyllgor bob amser yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf 
mewn adroddiadau ariannol rheolaidd, a mynnu eu bod nhw’n cael eu monitro’n 
ofalus
osgoi trefniadau rheoli sy’n arafu’r broses benderfynu
bod â grŵp sy’n drefnus ac yn meddwl fel busnes.

Dysgu i feddwl fel busnes.

Nid oes yn rhaid ichi ymddwyn fel Alan Sugar, ond dylai aelodau’r Pwyllgor annog y naill 
a’r llall i:

gadw’ch opsiynau yn agored – os oes angen un syniad da arnoch chi, meddyliwch 
am dri ac yna dewis yr un sy’n gweithio orau
canolbwyntio ar ennill arian
bod yn uchelgeisiol (er yn bwyllog) ac nid yn rhy awyddus i osgoi pob risg – gan 
werthuso cyfleoedd wrth iddyn nhw godi, a manteisio ar y rhai sy’n addawol
cadw llygad ar eich costau – mae yna gannoedd o ffyrdd i arbed arian os ydych 
chi’n meddwl amdano
bod yn hyblyg, cyfaddef pan rydych chi ar fai, cymryd camau’n ddi-oed pan ddaw 
problemau ariannol i’r fei
bod yn barod i wneud penderfyniadau anodd ac annymunol – ’dyw glynu at egwyd-
dorion a delfrydau cymunedol yn dda i ddim os yw hyn yn arwain at drychineb ari-
annol.
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