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1. Llythyr o Groeso 
 
Annwyl Aelod posibl o'r Bwrdd, 
 
Diolch ichi am eich diddordeb mewn dod yn aelod o'r Bwrdd o Dai 
Gogledd Cymru. 
 
Yn Tai Gogledd Cymru rydym yn edrych tuag at y dyfodol gan 
ddatblygu Cynllun Corfforaethol newydd a fydd yn mynd â ni hyd at 
2021, gan fapio ein gweledigaeth a’n cyfeiriad.   
 
Fy mraint i yw gweithio gyda thîm gwych o bobl o fewn Tai Gogledd Cymru, ond mae angen i ni 
hefyd gael tim da ar ein Byrdd a Pwyllgorau i arwain y ffordd a’n helpu i wireddu ein gweledigaeth ar 
gyfer y dyfodol. 
 
Ymunais â Tai Gogledd Cymru ym mis Tachwedd 2016 a chyda chefnogaeth y Bwrdd a’n tîm o staff, 
rydym wedi cyflawni llawer mewn cyfnod byr o amser. Rydym wedi wynebu nifer o heriau ac mae'r 
bobl yma yn gwybod sut i dynnu gyda'i gilydd a dangos bod gennym ddiwylliant Un Tîm. Rydym 
bellach eisiau cychwyn ar newidiadau a fydd yn ein gwneud ni’n gryfach a mwy gwydn a bydd eich 
mewnbwn chi yn y cyswllt hwn yn elfen allweddol o'r rôl. 
 
Rydym yn darparu cartrefi a gwasanaethau i dros 2,600 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru ac rydym 
yn parhau i fuddsoddi’n sylweddol yn ein cartrefi. Mae ein gwaith atgyweirio o ddydd i ddydd yn cael 
ei ddarparu gan ein tîm gwaith trwsio tai gyda balchder a gwybodaeth leol dda, sydd o fudd i'n 
cwsmeriaid. 
 
Mae ymgysylltu a gwrando ar ein preswylwyr yn bwysig i ni ac rydym yn gweithio ochr yn ochr â 
Phanel Ymgynghorol Preswyl gweithgar sy'n ein helpu i ddeall anghenion ein tenantiaid ar gyfer 
heddiw ac yfory. 
 
Rydym yn falch o'n Tîm Tai â Chymorth ac rydym wedi darparu cartrefi a gwasanaethau i 
ddefnyddwyr gwasanaethau bregus am dros 20 mlynedd. Rydym yn darparu dros 300 o unedau tai â 
chymorth ar gyfer pobl fregus, gan gynnwys pobl ddigartref, pobl sydd â phroblemau cyffuriau ac 
alcohol, problemau iechyd meddwl, cyn-droseddwyr, pobl ag anableddau dysgu a phobl ifanc sy'n 
gadael gofal. 
 
Rydym yn chwilio am aelod y Bwrdd sydd gyda’r sgiliau a’r profiad i gryfhau ein Bwrdd. Mae'r rhain 
yn cynnwys trawsnewid gwasanaeth cwsmer mewn amgylchedd sector tai; Datblygu eiddo/ rheoli 
asedau a dealltwriaeth o bartneriaethau Strategol gyda sefydliadau eraill ac ymgysylltu â'r gymuned 
neu wybodaeth o sialensau systematic gyda chymunedau lleol. Rydym yn chwilio am rywun sydd yn 
byw yng Nghymru ac yn ddelfrydol yn siaradwr Cymraeg. 
 
Os yw hynny'n taro tant gyda chi ac os ydych yn rhannu ein huchelgais, yna hoffem glywed gennych. 
Fe'ch gwahoddir i gwbwlhau a dychwelyd Ffurflen Gais a Ffurflen monitro Cyfleoedd Cyfartal i 
wendy.moore@nwha.org.uk erbyn 12yp ar Dydd Gwener 29 Mawrth. Os hoffech drafod y rôl yn 
bersonol, peidiwch ag oedi i gysylltu â mi yn uniongyrchol. Edrychaf ymlaen at glywed gennych. 
 
Helena Kirk 
Chief Executive 
Ffôn: 01492 572727 

mailto:wendy.moore@nwha.org.uk
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2. Dyddiadau allweddol 

  
Dyddiad cau: 12yp ar Dydd Gwener 29 Mawrth 2019 

Dyddiadau cyfweld i’w gadarnhau 

3. Proses Ymgeisio 
 
Rhaid i ymgeiswyr gwbwlhau a dychwelyd y dogfennau canlynol sydd ar gael yn Atodiad y pecyn 
hwn: 
 

 Ffurflen Gais  

 Ffurflen monitro Cyfleoedd Cyfartal 
 
Os gwelwch yn dda dychwelwch eich cais erbyn 12yp ar Gwener 29 Mawrth 2019 (mae cyflwyniadau 
electronig yn well os oes modd) i wendy.moore@nwha.org.uk.  
 
Os ydych yn dymuno anfon copi caled drwy'r post, mae’r cyfeiriad llawn fel a ganlyn: 
 
Wendy Moore, Tai Gogledd Cymru, Plas Blodwel, Broad Street, Cyffordd Llandudno. Conwy. LL31 
9HL. 
  

mailto:wendy.moore@nwha.org.uk
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4. Ynglŷn â Tai Gogledd Cymru 
 

 
 
Sefydlwyd Tai Gogledd Cymru yn 1974, ac erbyn heddiw mae’n fenter gymdeithasol lwyddiannus 
sy'n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,500 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. 
 
Rydym yn cyflogi hyd at 180 o bobl ac rydym yn falch o arddangos ein hachrediad Arian 
Buddsoddwyr mewn Pobl. Mae pob un o'n gweithwyr yn gweithio i gyfres o werthoedd sydd gyda'i 
gilydd yn crynhoi cymeriad y sefydliad. 
 
Rydym yn deall gwerth a phwysigrwydd cartref da... Dyna lle mae ein calon. Yn ogystal â chynnal 
cartrefi presennol rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd a dod â thai gwag yn ôl i ddefnydd 
drwy'r adeg. 
 
Ond rydym yn fwy na dim ond brics a morter; rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn 
meysydd hanfodol fel Tai â Chymorth, darparu tai a gwasanaethau i bobl sy'n agored i niwed, gan 
gynnwys pobl ddigartref, pobl â phroblemau cyffuriau ac alcohol a phroblemau iechyd meddwl. 
 
Caiff ein tenantiaid eu rhoi wrth galon popeth a wnawn, ac yn ddiweddar rydym wedi datblygu 
Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid sy'n ehangu ein dull o ymgysylltu i sicrhau bod pob cwsmer yn 
cael mynediad at lefel briodol o gyfranogiad. 
 
Mae’r Grŵp yn cynnwys is-gwmni masnachol Domus Cambria, a lansiwyd yn 2011 sy’n fenter 
datblygiad preswyl sy’n datblygu ac adeiladu cartrefi a gwasanaethau i’w gwerthu.  

 

   
I wybod mwy ewch i wefan Tai Gogledd Cymru:  

www.nwha.org.uk/cy   

http://www.nwha.org.uk/cy
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5. Cwrdd â'r Bwrdd 
 
Mae Tai Gogledd Cymru yn cael ei arwain gan Fwrdd Grŵp, wedi’i gefnogi gan Bwyllgor 
Gwasanaethau Landlord, Pwyllgor Archwilio a Risg a Phwyllgor Taliadau ac Aelodaeth. 
 
Isod gallwch weld crynodeb proffil o aelodau presennol y Pwyllgor Archwilio a Risg. 
 
Gallwch gael gwybod mwy am y pwyllgorau eraill ar ein gwefan yn: 
https://www.nwha.org.uk/cy/about-us/governance/meet-the-board/ 
 

Bwrdd Grŵp 
 

Tom Murtha – Cadeirydd 

     

 

    
Ymunodd: Medi 2017 
 
Mae Tom wedi treulio dros 40 mlynedd yn y sector tai a gofal. 
Dechreuodd ei yrfa fel gweithiwr cymunedol yng  nghanol dinas Caerlŷr 
ac ymddeolodd fel Prif Weithredwr Midland Heart, un o’r sefydliadau 
tai a gofal mwyaf yn y DU, yn 2012. Mae Tom wedi bod yn gadeirydd ac 
aelod anweithredol ar nifer o fyrddau tai a gofal a gweithgorau 
cenedlaethol. Mae'n gyn-Gadeirydd HACT ac Emmaus. Ef yw Cadeirydd 
Llywodraethu y Plus Dane Group, mae’n un o ymddiriedolwyr 
Ymddiriedolaeth Mayday, aelod o fwrdd golygyddol Thinkhouse, ac yn 
aelod sylfaen o SHOUT yr ymgyrch dros dai cymdeithasol. Yn 2009 
dyfarnwyd Doethuriaeth Anrhydeddus i Tom gan Brifysgol Birmingham 
am ei arweinyddiaeth yn y sector tai. 
 

 

William (Bill) Farnell 

 

     
 

    
Ymunodd: Rhagfyr 2016 
 
Mae Bill yn Gyfrifydd Siartredig Ardystiedig ac yn gweithio fel Rheolwr 
Cyllid ym Mhrifysgol Bangor gyda chyfrifoldeb am drafodion ariannol o 
ddydd i ddydd o fewn y Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau 
Cymdeithasol. Cyn hynny bu’n Rheolwr Cyllid/Ysgrifennydd y Cwmni yn 
y Ganolfan Datblygu Rheolaeth ym Mangor.  

 

Janet Roberts 

     

https://www.nwha.org.uk/cy/about-us/governance/meet-the-board/
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Ymunodd: Gorffennaf 2016 
 
Mae gan Janet brofiad eang o weithio yn y sector tai cymdeithasol, gan 
gynnwys gweithio i Gyngor Dinas Lerpwl a Riverside a darlithio ym 
Mhrifysgol John Moores Lerpwl. Mae hi hefyd wedi gweithio fel 
hyfforddwr llawrydd, gwirfoddoli yn Affrica gyda VSO a’i swydd olaf cyn 
ymddeol oedd gweithio fel arolygydd tai gyda'r Comisiwn Archwilio yn 
Lloegr. 

 

Christopher Taylor – Cadeirydd dros dro, Pwyllgor Archwilio a Risg 

     

    
Ymunodd: Rhagfyr 2016 
 
Mae Christopher yn Gyfrifydd Cyllid Cyhoeddus Siartredig ac yn 
Gyfarwyddwr Technegol gyda Arlingclose Limited, cwmni o 
ymgynghorwyr trysorlys annibynnol sy'n rhoi cyngor ariannol ac 
arbenigedd ariannu cyfalaf ar gyfer y trydydd sector a'r sectorau 
cyhoeddus a phreifat. Cyn hynny bu’n gweithio i Gyngor Sir Clwyd a 
Chyngor Sir Ddinbych lle'r oedd yn Brif Gyfrifydd Rheoli. 

 

Ian Alderson 

 

     
 

    
Ymunodd: Rhagfyr 2016 
 
Mae Ian yn bartner gyda Brabners LLP ac mae'n arbenigo mewn 
cynghori’r sector tai cymdeithasol a chleientiaid eraill ar reoli tai, 
eiddo ac anghydfod ac ymgyfreitha masnachol, ymgyfreitha 
cysylltiedig â chyflogaeth ac adolygiadau barnwrol ac achosion 
hawliau dynol. Mae'n gyfryngwr cymwysedig ac yn aelod o CIH a'r 
Gymdeithas Ymgyfreitha Eiddo. 

 

Carol Downes 

 

     
 

    
Ymunodd: Gorffennaf 2015 
 
Mae Carol yn hunangyflogedig ac yn gwneud a gwerthu celf, crefftau 
a dodrefn trwy uned siop a agorwyd yn ddiweddar ym Mae Colwyn. 
Mae hi hefyd wedi gweithio fel tiwtor cymunedol ac artist preswyl. 
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Dylan James 

 
     

 
 

    
Ymunodd: Ionawr 2018 
 
Mae Carol yn hunangyflogedig ac yn gwneud a gwerthu celf, crefftau 
a dodrefn trwy uned siop a agorwyd yn ddiweddar ym Mae Colwyn. 
Mae hi hefyd wedi gweithio fel tiwtor cymunedol ac artist preswyl. 

 
Pwyllgor Gwasanaethau Landlord 

 Janet Roberts 

 Carol Downes 

 Christopher Taylor 

 

Pwyllgor Archwilio a Risg 
 Christopher Taylor 

 Ian Alderson 

 William (Bill) Farnell 

 Dylan James 
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6. Swydd a Manyldeb ar gyfer holl Aelodau’r Bwrdd 
 
Cyfrifoldebau Allweddol: 

 

 Gosod cyfeiriad strategol hir dymor ar gyfer Tai Gogledd Cymru (TGC) a goruchwylio'r gwaith o 

ddatblygu a chyflawni ei hamcanion strategol; a symud y Grŵp ymlaen tuag at yr amcanion 

hynny.  

 Sicrhau  bod y bwrdd yn cyflawni ei ddyletswyddau a'i gyfrifoldebau ar gyfer llywodraethu 

priodol y sefydliad gan gynnwys cydymffurfio a monitro risg.  

 Sicrhau bod cynllun busnes a chyllideb effeithiol yn eu lle. 

 Sicrhau bod perfformiad yn cael ei fonitro a'i reoli drwy reolaethau a dirprwyo mewnol. 

 Cymeradwyo polisïau allweddol er mwyn galluogi'r sefydliad i gyflawni ei amcanion. 

 

Dyletswyddau a thasgau i gyflawni'r cyfrifoldebau allweddol: 
 

1 Gosod  cyfeiriad strategol hir dymor ar gyfer TGC a goruchwylio'r gwaith o ddatblygu a 

chyflawni ei hamcanion strategol; a symud y Grŵp ymlaen tuag at yr amcanion hynny 

 Pennu cenhadaeth, gweledigaeth, gwerthoedd, amcanion strategol a pholisïau lefel uchel ar 

gyfer y sefydliad, mewn modd cydweithredol.  

 Cyfrannu at sefydlu fframwaith ar gyfer cymeradwyo polisïau a chynlluniau i gyflawni'r amcanion 

hynny.  

 Cynnal a hyrwyddo polisïau, pwrpas, gwerthoedd ac amcanion craidd Tai Gogledd Cymru. 

 

2 Sicrhau bod y bwrdd yn cyflawni ei ddyletswyddau a’i gyfrifoldebau ar gyfer llywodraethu’r 

sefydliad yn briodol gan gynnwys cydymffurfio a monitro risg  

 Gweithredu’n rhesymol ar bob adeg er budd gorau’r sefydliad, a chydymffurfio â'r cod 

ymddygiad; sicrhau bod eich ymddygiad fel Aelod o’r Bwrdd yn batrwm o werthoedd y sefydliad.  

 Cyfrannu at benderfyniadau'r Bwrdd ac unrhyw bwyllgor o’r Bwrdd yr ydych yn aelod ohono a 

rhannu cyfrifoldeb am y penderfyniadau hynny. 

 Gweithio mewn partneriaeth â'r Prif Weithredwr a'r Tîm Gweithredol.  

 Bodloni eich hun bod materion y Cwmni yn cael eu cynnal yn gyfreithlon ac yn unol â gofynion 

rheoleiddio a safonau cyffredinol o berfformiad a chywirdeb.  

 Sicrhau bod risgiau mawr y mae'r sefydliad yn agored iddynt yn cael eu hadolygu'n rheolaidd a 

bod fframwaith rheoli risg effeithiol yn cael ei gynnal.  

 Cymeradwyo ar y cyd lefelau priodol o gydnabyddiaeth ariannol ar gyfer y Prif Weithredwr a'r 

Tîm Gweithredol; i gymryd rhan yn y penodiad, a lle bo’r angen symud y Prif Weithredwr o’i 

swydd, a chynllunio ar gyfer olyniaeth.  

 Ymgysylltu'n effeithiol â rhanddeiliaid allweddol yn ôl yr angen, yn enwedig preswylwyr.  

 Cydymffurfio'n llawn ag Offerynnau Llywodraethol y sefydliad, gan gynnwys Rheolau Sefydlog, 

Cynllun Awdurdod Dirprwyedig a Rheoliadau Ariannol. 
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3 Sicrhau bod cynllun busnes a chyllideb effeithiol yn eu lle 

 Bodloni eich hun ynghylch uniondeb gwybodaeth ariannol, a sicrhau bod trafodion ariannol yn 

cael eu cyfrifo a’u harchwilio yn systematig, a’u bod yn cydymffurfio â’r holl gyfamodau 

benthyca. 

 Cymeradwyo cyfrifon bob blwyddyn cyn eu cyhoeddi a chymeradwyo cynllun cyllideb a busnes 

bob blwyddyn. 

 

4 Sicrhau bod perfformiad yn cael ei fonitro a'i reoli drwy reolaethau a dirprwyo mewnol 

 Sicrhau bod mecanweithiau priodol, yn fewnol ac yn allanol, yn eu lle i ddilysu bod y bwrdd yn 

derbyn darlun cytbwys a chywir o’r ffordd y mae'r sefydliad yn perfformio. 

 Sicrhau bod rheolaethau a systemau mewnol yn cael eu harchwilio a'u hadolygu'n rheolaidd. 

 Monitro perfformiad ar lefel strategol o ran cynlluniau, cyllidebau, rheolaethau a 

phenderfyniadau a hefyd yng ngoleuni adborth gan gwsmeriaid a pherfformiad sefydliadau 

tebyg. 

 Cymryd rhan mewn adolygiadau rheolaidd o berfformiad y Bwrdd, ac arfarnu Aelodau'r Bwrdd; 

cymryd rhan mewn datblygiad a hyfforddiant y Bwrdd, ac mewn gweithgareddau dysgu eraill yn 

ôl y gofyn.  

 

Cyfyngiadau’r Swydd  

 

Mae angen i Aelodau'r Bwrdd fod yn ymwybodol o'r isod: 

 Nid oes gan unrhyw Aelod unigol o'r Bwrdd, gan gynnwys y Cadeirydd, awdurdod oni bai eu bod 

yn gweithredu’n benodol ar ran y Bwrdd gydag awdurdod dirprwyedig y Bwrdd. Mae gan  

Aelodau'r Bwrdd awdurdod ar y cyd fel corff, nid oes ganddynt awdurdod unigol. 

 Gwaith y Prif Weithredwr yw rhedeg y sefydliad. Mater i'r bwrdd yw darparu cyfeiriad ar 

flaenoriaethau strategol i'r Prif Weithredwr ac yna ei gefnogi ef/hi i berfformio'n dda a chyflawni 

yn erbyn y blaenoriaethau a bennwyd. Mae'r ffin rhwng y swyddogaethau llywodraethu a rheoli 

i’w barchu a’i egluro pryd bynnag y bo angen. 

 

Manyleb y Swydd 

 

Bydd angen i ddarpar Aelod o'r Bwrdd weithio o fewn y ‘Deg Egwyddor Cenedlaethol ar gyfer 

Ymgysylltu â'r Cyhoedd’ a nododd y ffyrdd y dylai deiliaid swyddi cyhoeddus yng Nghymru ymddwyn 

wrth gyflawni eu dyletswyddau.  

 

Mae'n ofynnol i bob Aelod o'r Bwrdd gael yr wybodaeth, y sgiliau a’r nodweddion canlynol: 

 

Sgiliau a Nodweddion: 

 

 Ymwybyddiaeth Strategol - yn ymwybodol o ffactorau amgylcheddol presennol a'r rhai a allai 

gael effaith yn y dyfodol. Yn ymwybodol o'r adnoddau mewnol sydd ar gael i'r sefydliad a’r 

ffordd orau o ddefnyddio’r rhain i sicrhau eu bod yn cydweddu’n addas. 
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 Arloesedd - yn chwilio am atebion creadigol ac arloesol i broblemau, a gallu cefnogi ac annog 

dulliau arloesol mewn eraill. 

 Gwybodaeth leol / rhanbarthol - yn deall yr amgylchedd a'r heriau a'r cyfleoedd sydd ar gael 

yng Ngogledd Cymru. 

 Persbectif - gallu codi uwchben y broblem neu'r sefyllfa dan sylw a gweld y materion a’r 

goblygiadau ehangach. Gallu perthnasu ffeithiau gwahanol a chysylltu cysylltiadau perthnasol a 

dychmygu sefyllfaoedd posibl yn y dyfodol a’u canlyniadau posibl. 

 Parodrwydd ar gyfer newid - yn effro ac yn ymateb i’r angen am newid.  Gallu modelu 
ystwythder ac annog creadigrwydd ymysg y Bwrdd a'r Weithrediaeth mewn ymateb i heriau 
heddiw a’r dyfodol. 

 
Dadansoddi a gwneud penderfyniadau: 

 

 Clir – ynghylch pa benderfyniadau priodol sy’n addas i’w gwneud gan y Bwrdd.  

 Manylder - mynnu lefelau priodol o fanylder er mwyn darparu sicrwydd; yn gydwybodol ac yn 

paratoi'n dda ar gyfer dyletswyddau'r Bwrdd. 

 Safon uchel o lythrennedd a rhifedd - cymathu gwybodaeth ysgrifenedig a rhifiadol yn gywir. 

Gallu  gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol a llunio dehongliadau cadarn. Gallu archwilio 

gwrthddadleuon a holi’n ddyfnach yn ôl yr angen.  

 Barn - gallu pwyso a mesur tystiolaeth, rhagdybiaethau rhesymol, safbwyntiau amgen, y 

dimensiwn moesegol a gwybodaeth arall cyn dod i benderfyniad terfynol.  

 Pendantrwydd - gallu arfer barn resymol, gwneud penderfyniadau a gweithredu arnynt. 

 

Sgiliau cyfathrebu: 

 

 Ysgrifenedig – gallu cyfleu syniadau a safbwyntiau cymhleth gydag eglurder a chywirdeb. 

 Gwrando – gwrando'n astud a gofalus er mwyn sicrhau eglurder dealltwriaeth, a gofyn 

cwestiynau i sicrhau dealltwriaeth lawn.  

 Cyflwyniad – gallu ymgysylltu â chynulleidfa a chyfleu negeseuon yn glir ac yn gryno ac mewn 

ffordd sy'n cysylltu gyda'r gynulleidfa.  

 Agored - yn onest ac yn agored wrth gyfathrebu ag eraill. Yn hunanymwybodol a gallu cydnabod 

camgymeriadau neu ddiffygion yn eu perfformiad eu hunain. Parod i wahodd a derbyn adborth 

adeiladol.  

 Dylanwadu - gallu ennill cefnogaeth a dylanwad; meddu ar graffter gwleidyddol. 

 

Sgiliau: 
 Ymwybyddiaeth strategol a'r gallu i weld y darlun mawr 

 Y gallu i rwydweithio'n effeithiol ar ran TGC a gweithredu fel llysgennad 

 Deall sut i wneud y gorau o'r cyfleoedd yn ein hamgylchedd 

 Dealltwriaeth gadarn o risg a rheolaeth ariannol 

 Llythrennog mewn TG 
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 Sgiliau Cyfathrebu Rhagorol 

Profiad: 
 O arwain mewn sefydliad tebyg ar y lefel uchaf i gyflawni amcanion 

 Yn ddelfrydol rhywun sydd â phrofiad arweinyddiaeth mewn cymdeithas dai 

 Profiad o lywodraethu ac aelodaeth bwrdd ar lefel uwch o fewn sefydliad sydd â throsiant 

gwerth miliynau o bunnoedd 

 Profiad lefel uwch mewn uno neu gaffael i lywio penderfyniadau 

Mae Tai Gogledd Cymru yn chwilio am wybodaeth a phrofiad sy'n ategu rhai aelodau presennol y 
Pwyllgor ac yn benodol yn berthnasol i rôl Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg. Byddai croeso 
arbennig i brofiad o'r canlynol: 
 

 Rheoli risg 

 Profiad o weithio ar lefel y Bwrdd yn y sectorau cyhoeddus a / neu breifat; 

 Profiad o ddarparu her adeiladol sy’n arwain at gyngor clir a chanllawiau clir mewn materion 
risg, rheolaeth a llywodraethu 

 Profiad ariannol diweddar a pherthnasol 

 Dealltwriaeth o rôl a pherthnasedd yr archwiliad, unai mewnol neu allanol.  

 Dealltwriaeth o Safonau Adrodd Ariannol (FRS) 
 

Cymwyseddau Allweddol 
 
Wrth lenwi'r ffurflen gais, a allwch chi ddangos eich sgiliau a'ch profiad yn erbyn y cymwyseddau 
allweddol a'r meini prawf profiad gorau. 
 

Meddwl yn strategol Yn deall y busnes a'r pwysau sy'n effeithio arno; 
yn credu mewn croesawu newid a'r angen i fonitro 
digwyddiadau ac ymateb yn unol â hynny; yn ychwanegu 
gwerth at y prosesau ar gyfer gosod cynlluniau a 
gweithredoedd yn y dyfodol ac yn annog ymrwymiad gan 
eraill i gyfeiriad strategol y sefydliad. 
 

Ymrwymiad i Safonau 
Llywodraethu Uchel 
 

Yn deall rôl llywodraethu mewn busnes nid er elw ac yn 
wybodus am yr amgylchedd rheoleiddio a disgwyliadau 
rheoleiddwyr. 
 

Cyfathrebu Effeithiol 
 

Yn cyfathrebu'n effeithiol â phobl, ymagwedd agored a 
phroffesiynol, gan weithio gydag eraill, annog cyfranogiad 
a pharchu safbwyntiau amgen. 
 

Dadansoddi a Chraffu ar 
Wybodaeth 
 

Yn meddu’r gallu i ddadansoddi gwybodaeth gymhleth yn 
effeithiol mewn ffurfiau gwahanol, herio cynigion yn 
adeiladol, cyfrannu at drafodaethau a dylanwadu ar 
benderfyniadau. 
 

Gwneud Penderfyniadau 
 

Yn gallu cyrraedd casgliad rhesymegol heb ragfarn neu 
ystumio, yn meddu’r penderfyniad i ddal eraill i gyfrif am 
dargedau a gytunwyd ac i fod yn atebol, fel rhan o'r Bwrdd, 
am gyflawni lefel uchel o wasanaeth. 
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Dangos Arweiniad  
    

 

Yn dangos uniondeb ac ymrwymiad, yn cefnogi eraill, yn 
parchu eu safbwyntiau, yn croesawu amrywiaeth ac yn 
arwain ac ysgogi’r sefydliad. 

Arddangos Gallu i Weithio 
mewn Tîm 
 

Yn cefnogi nodau ac amcanion y Bwrdd, yn meddu 
perthynas gadarnhaol â chydweithwyr, yn cydnabod ac yn 
parchu'r gwahanol rolau a chyfrifoldebau'r weithrediaeth 
a'r rhai anweithredol ac yn derbyn cyfrifoldeb ar y cyd am 
arwain y sefydliad a chyflawni newid go iawn. 
 

Ffocws amlwg ar y Cwsmer     
 

Adeiladu a datblygu perthynas â rhanddeiliaid priodol, yn 
deall a rhagweld anghenion cwsmeriaid ac yn anelu at fynd 
ymhellach na disgwyliadau cwsmeriaid; yn dangos 
ymrwymiad a hyrwyddo'r holl faterion cydraddoldeb ac 
amrywiaeth. 
 

Yn Arbenigwr ac yn Hunan 
Reolwr 
 
 

Yn arddangos gwybodaeth a phrofiad da o ddwy agwedd 
allweddol o’r busnes; cymryd cyfrifoldeb am adnewyddu ei 
wybodaeth a’i sgiliau. 
 

 

7. Mwy o wybodaeth 
 
Gallwch ffeindio'r isod dogfennau canlynol a gall fod o fodd: 
 

 Datganiad o Fuddiannau Aelodau’r Bwrdd  

 Engraifft o gytundeb gwasanaeth cyfarwyddwr y bwrdd 

 Cod Ymddygiad  

 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau os gwelwch yn dda cysylltwch â Wendy Moore ar 01492 572727 
neu wendy.moore@nwha.org.uk.  
 
Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hwn yw 12yp ar Dydd Gwener 29 Mawrth.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Cymdeithas Tai Gogledd Cymru Cyfyngedig (CTGC) – Cod Ymddygiad 

Datganiad o Fuddiannau 

Mae’n ofyniad gan CTGC eich bod yn sicrhau bod gan CTGC restr gyfredol o’r canlynol bob amser: 

1 pob corff masnachu y mae gennych fuddiant ynddynt fel: 

(a) cyfarwyddwr, swyddog neu uwch aelod o staff, 

(b) aelod o gwmni (er enghraifft partner neu berchennog rhannol busnes), 

(c) perchennog neu reolwr mwy na 2% o gwmni y mae eu 

cyfranddaliadau’n cael eu dyfynnu’n gyhoeddus neu fwy na 10% 

mewn unrhyw gwmni arall. 

mailto:wendy.moore@nwha.org.uk
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2 unrhyw fuddiannau sydd gennych fel swyddog neu aelod etholedig unrhyw gorff statudol. 

3 unrhyw fuddiannau sydd gennych chi fel deiliad unrhyw eiddo y mae CTGC yn berchen 

arno neu’n gyfrifol am ei reoli, 

4 unrhyw fudd arwyddocaol neu berthnasol arall. 

Mae’r gofyniad hwn hefyd yn berthnasol i’ch perthnasau agos ac unrhyw fusnesau y mae ganddynt 

hwy fudd arwyddocaol ynddynt.  Mae ‘perthynas agos’ yn cynnwys eich gŵr, gwraig, partner, rhieni, 

neiniau a theidiau, plant, wyrion ac wyresau, brodyr a chwiorydd ac mae’n cynnwys perthnasau 

tebyg drwy briodas (h.y. perthnasau ‘yng nghyfraith’).  Darparwch fanylion tebyg ar gyfer pob 

perthynas agos pan fydd ganddynt statws o’r fath. 

Cwblhewch y ffurflen datganiad drosodd. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chwblhau’r ffurflen hon, dylech eu cyfeirio at y prif 

weithredwr. 

Mae’n ofynnol i’r Sefydliad sefydlu Cofrestr o Fuddiannau a’u bod yn ei ddiweddaru’n rheolaidd (cyf. 
Atodlen 1 Deddf Tai 1996: Rhan 2; “Taliadau a Buddiannau”) er mwyn diogelu ei hun, ei Aelodau a’i 
gyflogeion/gweithwyr.  Mae gwybodaeth bellach ar gael yn eich Cod Ymddygiad.  Mae’n hollbwysig 
eich bod yn darparu manylion neu’n datgan a oes gennych unrhyw fuddiannau i’w datgan ai peidio. 
 

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i’r 12 mis diwethaf. 
 

Mae angen i chi lofnodi eich datganiad a’i gyfeirio at Helena Kirk, Prif Weithredwr. 
 
1. Darparu Llety (4ydd eithriad) a Thalu am Denantiaid (8fed Eithriad) 

Mae angen i chi ddarparu manylion am: 
- Os ydych chi neu unrhyw rai o’ch perthnasau agos yn byw mewn llety CTGC hyd yn oed os 

nad ydych chi / hwy yn gyfrifol am y ddaliadaeth. 
- Os bydd unrhyw un o’ch perthnasau agos ar restr aros ar gyfer tai yng Ngogledd Cymru. 

 

Darparwch wybodaeth a dyddiadau perthnasol Nodwch os nad oes 
gennych fudd i’w 

ddatgan 

 
 

      

 

Os ydych chi neu berthynas agos yn denant, darparwch fanylion neu os ydych wedi cymryd rhan yng 
Nghynlluniau Rhyddhau Tai neu Gymorth Prynu Llywodraeth Cymru neu unrhyw gynllun prynu 
gwirfoddol arall y gallai Llywodraeth Cymru fod wedi’i gymeradwyo. 
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2. Gwerthu tŷ (5ed eithriad) 
Darparwch fanylion os ydych chi neu unrhyw un o’ch perthnasau agos wedi gwerthu tŷ i TGC. 

Darparwch wybodaeth a dyddiadau perthnasol Nodwch os nad oes 
gennych fudd i’w 

ddatgan 

 
 
 
 
 
 
 

      

 

 
3. Derbyn taliad gan TGC i sefydliad yr ydych chi’n ei reoli. (6ed Eithriad) 

Darparwch fanylion am eich sefydliad ac unrhyw gontractau mae eich sefydliad wedi’u derbyn 

gan TGC am ddarparu unrhyw wasanaethau. 

Darparwch wybodaeth a dyddiadau perthnasol Nodwch os nad oes 
gennych fudd i’w 

ddatgan 

Enw Cwmni, Busnes neu Gorff Statudol y mae gennych chi fudd ynddo fel 
cyfarwyddwr, aelod o’r bwrdd, prif berchennog neu berchennog 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

Natur y Berthynas/Buddiant yn y Cwmni, Busnes neu Gorff Statudol hwnnw (e.e. Cyfarwyddwr, Uwch 
Gyflogai, teitl y swydd neu Gynghorydd/swyddog awdurdod lleol) 
 
 
 
 

Nodwch y contractau yr ydych wedi’u derbyn yn y 12 mis diwethaf (dyddiad, math o wasanaeth a gwerth 
y contract) 
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Nodwch a ydych yn ystyried tendro am unrhyw waith yn y dyfodol gyda TGC a darparwch fanylion am hyn 
 
 
 
 

 
4. Ydych chi wedi derbyn unrhyw daliadau neu fuddiannau gan TGC? (7fed Eithriad a’r 14eg 

Eithriad) 
Rhestrwch unrhyw daliadau, grantiau a buddiannau anghontractiol rydych wedi’u derbyn. 
 

Darparwch wybodaeth a dyddiadau perthnasol Nodwch os nad oes 
gennych fudd i’w 

ddatgan 

 
 

      

 

 
5. Perthynas agos yn darparu gwasanaethau i TGC (9fed Eithriad) 

Darparwch fanylion unrhyw berthnasau agos sy’n darparu gwasanaethau i TGC. 

Darparwch wybodaeth a dyddiadau perthnasol Nodwch os nad oes 
gennych fudd i’w 

ddatgan 

Enw’r perthynas agos a natur eich perthynas (h.y. brawd) 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

Enw cwmni, busnes neu gorff statudol 
 
 

Natur y berthynas/buddiant gan y perthynas agos yn y cwmni, busnes neu gorff statudol hwnnw (e.e. 
Cyfarwyddwr, Partner, Perchennog rhannol ac ati) 

Nodwch y contractau mae eich perthynas agos wedi derbyn o fewn y 12 mis diwethaf (dyddiad, math o 
wasanaeth a gwerth y contract) 
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Nodwch a ydych yn ymwybodol a ydynt yn ystyried tendro ar gyfer unrhyw waith gyda TGC yn y 
dyfodol, a darparwch fanylion 
 
 
 
 

 

6. A ydych chi neu berthynas agos wedi derbyn unrhyw wasanaethau gan TGC? (13eg Eithriad) 
Rhestrwch unrhyw wasanaethau yr ydych chi neu unrhyw rai o’ch perthnasau agos wedi’u 
derbyn gan TGC h.y. addasiadau, cymorth, cyngor ariannol. 
 

Darparwch wybodaeth a dyddiadau perthnasol Nodwch os nad oes 
gennych fudd i’w 

ddatgan 

Nodwch ai chi yw hyn neu eich perthynas agos 
 

      

 

 
DATGANIAD  

Rwyf yn deall a derbyn y gofyniad a roddwyd arnaf fel aelod o fwrdd TGC Cyfyngedig i weithredu 

er buddiannau TGC yn unig wrth ymwneud â busnes y cwmni, ac na fyddaf yn defnyddio fy swydd 

fel aelod o’r bwrdd i sicrhau budd personol ac y byddaf yn datgan unrhyw a phob buddiant preifat 

a phersonol a allai wrthdaro â’r buddiannau hyn.  Rwyf yn datgan bod y wybodaeth a nodwyd 

uchod yn wir ac yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth. 

Rwy’n cytuno i TGC gadw, defnyddio a datgelu fy nata personol a sensitif, fel y’i disgrifiwyd yng 

nghofrestriad diogelu data TGC ac yn arbennig i’r defnydd o’r wybodaeth a ddarparwyd ar y 

ffurflen cofrestr gyhoeddus o fuddiannau. 

Llofnodwyd: ________________________________________________________________ 

 

Dyddiad:  __________________________________________________________ 

 

Cyd-lofnodwyd gan Ysgrifennydd y Cwmni:        _____________________________________ 

 

Dyddiad: ________________________________________________________________  
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CYTUNDEB GWASANAETH CYFARWYDDWR Y BWRDD 
 

 

 

 

 

 

 

Dyddiedig      2017 
 

 

Tai Gogledd Cymru 
a 
 

[Enw Cyfarwyddwr y Bwrdd] 
 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
 

Cyfarwyddwr y Bwrdd:  Cytundeb ar gyfer Gwasanaethau 
_________________________________________________________________ 
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CYFARWYDDWR Y BWRDD: CYTUNDEB AR GYFER GWASANAETHAU 
 

 

Dyddiedig y                        diwrnod o                                            2017. 
 

1 Partïon 
 

(A) Cymdeithas Tai Gogledd Cymru Cyf. 
  Swyddfa Gofrestredig: Plas Blodwel, Broad Street, Cyffordd Llandudno LL31 9HL. 
  Cofrestrwyd yng Nghymru: L033 
  Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus ac Elusen Eithriedig: 18922R 
 
(B) [Nodwch enw a chyfeiriad Aelod anweithredol y Bwrdd]  

 

2 Penodiad 
 

Cafodd eich penodiad i’r Bwrdd ei gymeradwyo yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Tai 

Gogledd Cymru a gynhaliwyd ar (Dyddiad Penodi). 

Bydd eich penodiad am gyfnod cychwynnol o 3 blynedd* yn dechrau ar y Dyddiad Penodi ac 

yn dod i ben yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn [blwyddyn], oni chafodd ei derfynu yn 

gynharach fel y’i disgrifir yn nhelerau’r Cytundeb hwn neu yn unol â’r Erthyglau (Rheolau). 

Bydd eich penodiad am uchafswm o 3 x 3 blynedd.  

Ni ddylai unrhyw beth yn y Cytundeb hwn gael ei ddehongli neu greu unrhyw argraff o 

unrhyw berthynas cyflogwr a chyflogai rhwng Tai Gogledd Cymru a chithau.  

*Bydd cyfnod y penodiad wedi’i gyfyngu gan nifer y blynyddoedd yr ydych eisoes wedi 
gwasanaethu fel aelod o Fwrdd Tai Gogledd Cymru cyn dechrau’r Strwythur Grŵp.  Er 
enghraifft, os bydd aelod eisoes wedi gwasanaethu’r uchafswm o 9 mlynedd, neu fwy na 
hynny, yna gwasanaethir eu tymor olaf ar ôl 3 blynedd, yn unol â chyngor Llywodraeth 
Cymru. 

 
3 Terfyniad 
 
 Caiff eich penodiad ei derfynu heb unrhyw hawl i iawndal, os: 

na chewch eich ail-benodi fel aelod o’r Bwrdd mewn unrhyw Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

lle disgwylir i chi, yn unol â’r Erthyglau, ymddeol yn eich tro; neu 

 ydych yn rhoi’r gorau i fod yn aelod o’r Bwrdd am unrhyw reswm; neu 

yw’r Bwrdd yn penderfynu, drwy benderfyniad sydd wedi’i basio gan dri chwarter holl 

Gyfarwyddwyr eraill y Bwrdd (ac eithrio aelodau cyfetholedig) y byddwch yn rhoi’r gorau i 

fod yn Gyfarwyddwr Bwrdd, yn unol â’r Erthyglau; neu  

 byddwch yn mynd yn fethdalwr neu’n destun cytundeb gyda’ch credydwyr; neu 
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cewch eich canfod yn euog o unrhyw drosedd ditiadwy neu unrhyw drosedd arall sy’n 

ymwneud ag unrhyw weithred o dwyll neu anonestrwydd; neu 

ydych wedi ymatal eich hun o dri chyfarfod olynol y Bwrdd mewn un cyfnod treigl o 

ddeuddeg mis heb ganiatâd i gael absenoldeb arbennig gan y Bwrdd; neu 

bydd Cwmni gyda’r awdurdod statudol i reoleiddio gweithgareddau Tai Gogledd Cymru yn 

galw am neu’n gorchymyn eich diswyddiad; neu 

yw’r Cadeirydd o’r farn bod tanberfformiad perthnasol yn eich goblygiadau o dan y 

Cytundeb hwn neu eich bod wedi torri’r Cod Llywodraethu neu Bolisïau Cywirdeb, gan 

gynnwys y Cod Ymddygiad. 

Bydd unrhyw Gyfarwyddwr Bwrdd y mae eu cyfnod yn y swydd yn dod i ben heb gael eu 

hailbenodi am unrhyw reswm hefyd yn rhoi’r gorau i fod yn aelod o’r cwmni ar unwaith. 

4 Ymrwymiad Amser 
 

Byddwch yn cyflawni dyletswyddau Cyfarwyddwr y Bwrdd, fel y’u nodwyd yn eich proffil 

swydd a’ch manyleb.  Disgwylir i chi weithio gydag a thrwy’r Bwrdd; ni ddisgwylir i chi 

ymgymryd â dyletswyddau gweithredol na thybio cyfrifoldebau gweithredol.  Byddwch yn 

sicrhau eich bod yn darllen papurau’r Bwrdd a/neu’r Pwyllgor (fel y bo’n berthnasol) a 

pharatoi’n drylwyr cyn cyfarfodydd; mynychu o leiaf 80% o holl gyfarfodydd y Bwrdd, yn 

ogystal ag unrhyw ddigwyddiadau datblygu a drefnwyd ar gyfer y Bwrdd a hyfforddiant y 

Bwrdd yn ôl yr angen, a chyfrannu’n weithredol i ddadleuon a phenderfyniadau.  Yn ogystal, 

o bryd i’w gilydd, byddwch yn aelod o’r pwyllgorau hyn, gan gynnwys gweithgorau y 

byddwch yn cytuno i gael eich penodi iddynt. 

Byddwch yn cyfrannu’n flynyddol i’r adolygiad o berfformiad y Bwrdd cyfan, a pharatoi ar 

gyfer a mynychu eich arfarniad perfformiad unigol fel Cyfarwyddwr y Bwrdd. 

Drwy ymrwymo i’r Cytundeb hwn rydych yn cadarnhau eich bod yn gallu neilltuo amser 

digonol i gyflawni gofynion eich rôl.  Bydd aelodau’n hysbysu’r Cadeirydd neu Ysgrifennydd 

Cwmni cyn derbyn ymrwymiadau ychwanegol er mwyn gallu rheoli datganiadau o fuddiant 

yn briodol. 

5 Rôl/dyletswyddau 
 

Rydych yn cydnabod bod gennych yr un cyfrifoldebau cyfreithiol cyffredinol i Tai Gogledd 

Cymru ag unrhyw Gyfarwyddwr Bwrdd arall (gweithredol neu anweithredol). 

Mae’r Bwrdd yn ei gyfanrwydd yn gyfrifol gyda’i gilydd am sicrhau llwyddiant y sefydliad a 

sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r holl oblygiadau cyfreithiol a rheoliadol.  Mae Bwrdd y Grŵp 

yn: 

darparu arweiniad entrepreneuriaeth o fewn fframwaith o reolaeth ddarbodus ac effeithiol 

sy’n galluogi i risgiau gael eu hasesu a’u rheoli; 
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pennu’r nodau strategol, sicrhau bod yr adnoddau ariannol a dynol angenrheidiol ar waith er 

mwyn cyflawni amcanion y Gymdeithas ac adolygu perfformiad rheoli; 

pennu’r gwerthoedd a’r safonau sefydliadol a sicrhau bod ei oblygiadau cyfreithiol a 

rheoliadol yn cael eu deall a’u cyflawni;  

 cyflawni’r swyddogaethau pellach a nodir yn yr Erthyglau / Rheolau. 

 Rydych hefyd yn cytuno i 

 gynrychioli Tai Gogledd Cymru pan ofynnir i chi wneud hynny; 

cynnal Cod Llywodraethu ar y Cyd Llywodraeth Cymru / Tai Cymunedol, Cod Ymddygiad a 

Pholisi Cywirdeb Tai Gogledd Cymru.  

6 Treuliau 
 

Bydd Tai Gogledd Cymru yn ad-dalu unrhyw dreuliau rhesymol a dilys i chi wrth gyflawni eich 

dyletswyddau, yn unol â’i Bolisi Treuliau.  

 Telir treuliau cymeradwy drwy drosglwyddiad BACS i’ch cyfrif banc enwebedig. 

7 Buddiannau Allanol 
 

Rydych yn cytuno y byddwch yn datgan (i Gadeirydd neu Ysgrifennydd y Cwmni fel y bo’n 

briodol) unrhyw wrthdaro buddiannau uniongyrchol neu anuniongyrchol sy’n ofynnol gan yr 

Erthyglau, y Polisi Cywirdeb neu'r Cod Ymddygiad. 

Derbynnir a chydnabyddir y gallai fod gennych fuddiannau busnes y tu hwnt i rai’r 

Gymdeithas.  Rydych yn cytuno eich bod wedi datgan unrhyw wrthdaro sy’n amlwg yn awr.  

Os dewch yn ymwybodol o unrhyw wrthdaro buddiannau gwirioneddol neu bosibl, rydych 

yn cytuno y bydd y rhain yn cael eu datgelu i’r Cadeirydd a/neu’r Bwrdd cyn gynted ag y 

bydd yn amlwg. 

8 Cyfrinachedd 
 

Mae’r holl wybodaeth a gafaelwyd yn ystod eich penodiad yn gyfrinachol i Tai Gogledd 

Cymru ac ni ddylid ei datgelu, naill ai yn ystod eich penodiad nac ar ôl ei derfynu (trwy ba 

bynnag ddull) i drydydd parti heb gymeradwyaeth flaenorol gan y Cadeirydd (neu’r Bwrdd pe 

byddech yn cael eich penodi neu eich bod yn gweithredu fel Cadeirydd ar y pryd). 

9 Sefydlu  
 

Yn dilyn eich penodiad, bydd Tai Gogledd Cymru’n darparu hyfforddiant sefydlu 

cynhwysfawr i chi.  Mae'n ofynnol eich bod yn mynychu’r hyfforddiant hwn. 

10 Proses Adolygu 
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Bydd eich perfformiad chi fel Cyfarwyddwr Bwrdd unigol a pherfformiad y Bwrdd cyfan a’i 

bwyllgorau yn cael ei werthuso’r flynyddol.  Yn y cyfamser, os bydd unrhyw faterion sy’n peri 

pryder am eich rôl dylech eu trafod gyda’r Cadeirydd neu Gyfarwyddwr Bwrdd arall.  

11 Adnewyddu cyfnod yn y swydd 
 

Mae’n bosibl adnewyddu eich penodiad am un/dau dymor pellach, yn ôl disgresiwn y Bwrdd, 

ar yr amod nad yw hyn yn fwy na’r uchafswm tymor ac yn ddarostyngedig i [Erthygl / Rheol 

berthnasol] fel y’i diwygir o bryd i’w gilydd. 

12 Yswiriant 
 

Mae gan Tai Gogledd Cymru yswiriant atebolrwydd Aelodau’r Bwrdd ac fe’i bwriedir i 

ddarparu yswiriant o’r fath ar gyfer tymor llawn eich penodiad.  Yr uchafswm indemniad 

presennol yw £5 miliwn; mae copi o’r ddogfen polisi ar gael ar gais gan Ysgrifennydd y 

Cwmni. 

13 Y Sefyllfa wrth Derfynu Swydd 
 

Wrth derfynu eich penodiad am ba bynnag reswm, o dan y Cytundeb hwn: 

Byddwch, yn unol â’n cais ni, yn ymddiswyddo ar unwaith o unrhyw swyddi sydd gennych yn 

unol â thelerau’r Cytundeb hwn, gan gynnwys unrhyw swyddi mewn unrhyw Gwmni 

Cysylltiedig lle byddwn yn gofyn am hyn.  Os digwydd hyn, ni fyddwch bellach yn aelod o Tai 

Gogledd Cymru a/neu unrhyw Gwmni Cysylltiedig.  Ym mhob achos byddwch yn cytuno i 

wneud hynny heb hawlio iawndal.  Os na fyddwch yn cydymffurfio â’r is-gymal hwn, rydych 

felly’n awdurdodi Tai Gogledd Cymru, yn ddi-alw’n-ôl i benodi rhywun yn eich enw chi ac ar 

eich rhan i lofnodi a chyflenwi diswyddiad neu ymddiswyddiad o’r fath i Tai Gogledd Cymru a 

phob un o’i Gwmnïau Cysylltiedig yr ydych yn Gyfarwyddwr Bwrdd arno/arnynt; 

Ni fyddwch yn datgan bod gennych unrhyw gysylltiad â Tai Gogledd Cymru neu unrhyw un 

o’i Gwmnïau Cysylltiedig. 

14 Cyffredinol 
 

Mae’r Cytundeb hwn yn disodli pob cytundeb, dealltwriaeth neu drefniadau llafar neu 

ysgrifenedig blaenorol.  Ni fydd gan y naill ochr na’r llall hawl i ddibynnu ar unrhyw 

gytundeb, dealltwriaeth neu drefniant nad yw wedi’i nodi’n benodol yn y Cytundeb hwn. 

Ni ddylid diwygio nac addasu’r Cytundeb hwn, na’i amrywio neu ei ategu, ac eithrio drwy 

gytundeb ysgrifenedig sydd wedi’i lofnodi gan bob parti. 

15 Datganiad  
 

Drwy lofnodi’r ddogfen hon rydych yn cytuno ac yn datgan nad ydych yn ymwybodol o 

unrhyw resymau a fyddai neu a fyddai’n debygol o’ch gwneud yn anghymwys i weithredu fel 

Cyfarwyddwr Bwrdd ac yn benodol: 
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 nid ydych yn fethdalwr nac yn destun unrhyw gytundeb gyda’ch credydwyr; 

nid ydych wedi’ch gwahardd am unrhyw reswm rhag gweithio fel cyfarwyddwr cwmni neu 

ymddiriedolwr elusen; 

nid ydych wedi’ch canfod yn euog o unrhyw drosedd ditiadwy a fyddai’n debygol o ddwyn 

anfri ar Tai Gogledd Cymru; 

rydych wedi gwneud datganiad llawn o unrhyw wrthdaro buddiannau gwirioneddol neu 

bosibl sy’n effeithio arnoch chi neu unrhyw unigolyn neu gorff y mae gennych gysylltiad agos 

â hwy. 

 

LLOFNODWYD gan    ) 

 

awdurdodwyd yn briodol ar ran  ) 

Tai Gogledd Cymru 

    

 

 

 

LLOFNODWYD gan   ) 

[ENW’R CYFARWYDDWR BWRDD] ) 
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Cod Ymddygiad 
CTGC Cyfyngedig 

 
5 Pam fod angen Cod Ymddygiad arnom?  

5.1 Mae gan y Bwrdd gyfrifoldeb am yr holl gamau gweithredu a gyflawnir gan Aelodau’r Bwrdd.  

Mae’r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys cyfrifoldeb am symiau mawr o arian cyhoeddus a phreifat a 

gofalu am dai nifer fawr o bobl.  Felly, mae’r Bwrdd wedi penderfynu y dylai ymddygiad 

Aelodau’r Bwrdd roi hyder i’n tenantiaid a phrydleswyr, cwsmeriaid eraill a noddwyr er mwyn 

i ni, fel cynrychiolwyr TGC ddangos integredd, bod ein gweithredoedd yn agored, a bod ein 

proffesiynoldeb cyson yn ein galluogi i osgoi unrhyw awgrym o ddylanwad cymhellion 

amhriodol. 

5.2 Mae’r Bwrdd yn credu bod Aelodau’r Bwrdd, yn ogystal â thenantiaid a phrydleswyr, 

cwsmeriaid eraill a noddwyr, yn awyddus i gael eu cysylltu â sefydliad sy’n hyrwyddo ac yn 

cynnal ei werthoedd.  Felly, mae’r ‘Cod Ymddygiad’ hwn yn cynnwys y gofynion cyfreithiol (o 

Ran 1, Atodlen 1 Deddf Tai 1996), Cod Ymddygiad Tai Cymunedol Cymru, canfyddiadau 

Pwyllgor Nolan ar “Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus”, ac mae’n mynd y tu hwnt i’r rhain.  

Mae safonau ymddygiad uchel yn awgrymu datgelu materion y gellir ystyried eu bod yn creu 

deuoliaeth neu wrthdaro buddiannau, ac mae’n ofynnol i’r staff ac Aelodau’r Bwrdd gynnal 

ysbryd, yn ogystal â geiriad, y Cod Ymddygiad hwn. 

5.3 Defnyddir y term ‘ni’ drwy’r ddogfen hon er mwyn dangos bod y Cod Ymddygiad yn 

berthnasol i Aelodau’r Bwrdd.  Mae crynodeb wedi’i atodi yn atodiad 1 y Cod Ymddygiad hwn. 

6 Crynodeb o’r Cod Ymddygiad 

6.1 Ni fyddwn yn cael unrhyw fuddiannau personol amhriodol o weithgareddau CTGC.  Bydd pob 

Aelod o’r Bwrdd yn derbyn copi o’r Cod Ymddygiad a bydd yn derbyn hyfforddiant er mwyn 

sicrhau eu bod yn gyfarwydd â’i ofynion. 

6.2 Ein prif ddyletswydd yw gweithredu bob amser er mwyn sicrhau budd gorau CTGC ac nid ar 

ran unrhyw etholaeth neu grŵp diddordeb. 

6.3 Mae’n rhaid i ni fod yn ofalus iawn o berthnasau gyda’n tenantiaid a’n prydleswyr, a pheidio 

caniatáu i unrhyw berthynas bersonol gyda thenant neu brydleswr wrthdaro â’u buddiannau 

gorau. 

6.4 Mae rhoi a derbyn rhoddion yn creu perthynas y gellir ei hystyried fel un sy’n dylanwadu ar 

ein barn.  Felly, dylem bob amser osgoi rhoi a derbyn rhoddion. 

6.5 Dylem hefyd osgoi lletygarwch, ac eithrio yn yr amgylchiadau cyfyngedig a gyflwynir yn y Cod 

Ymddygiad. 

6.6 Ni ddylem dderbyn unrhyw fudd-dal tai na budd-daliadau eraill gan CTGC ac eithrio pan 

ganiateir hynny gan yr eithriadau arbennig a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru. 
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6.7 Mae ein gwaith yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am ein cwsmeriaid a busnes CTGC, ac 

mae’n rhaid i ni barchu’r cyfrinachedd hwnnw. 

6.8 Mae ein gwaith a’n henw da yn dibynnu ar sicrhau ein bod yn cynnal a hyrwyddo nodau a 

gwerthoedd CTGC. 

6.9 Gall ein gwaith dywys CTGC i’r arena wleidyddol, ond mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod yn 

arddangos ei natur anwleidyddol a chadw ein gweithgareddau gwleidyddol personol yn gwbl 

ar wahân i waith CTGC. 

6.10 Mae’n rhaid i ni osgoi unrhyw driniaeth amheus neu ffafriol i gyflenwyr drwy wahanu ein 

gweithgareddau prynu preifat oddi wrth CTGC lle bynnag y bydd hynny’n bosibl. 

6.11 Mae’n rhaid i ni sicrhau, naill ai yng nghyfarfodydd y Bwrdd (neu unrhyw bwyllgor y Bwrdd) 

neu gyfarfodydd staff, neu unrhyw bryd y byddwn yn cynrychioli CTGC, bod ein hymddygiad 

yn ddi-fai ac nad yw byth yn creu’r posibilrwydd o ddwyn anfri ar neu niweidio enw da CTGC. 

7 Canfyddiadau Pwyllgor Nolan 

Mae saith egwyddor bywyd cyhoeddus a nodwyd gan Bwyllgor Nolan yn ei adroddiad cyntaf 
yn llywio cynnwys Cod Ymddygiad CTGC. 
7.1 Anhunanoldeb: gwneud penderfyniadau yn unol â gwerthoedd a chenhadaeth TGC yn unig. Ni 

ddylem weithredu er mwyn cael budd ariannol neu fudd arall i’n hunain, ein teuluoedd nac 

ein cyfeillion. 

7.2 Uniondeb: ni ddylem osod ein hunain o dan unrhyw ymrwymiad ariannol nac ymrwymiad 

arall i unigolion neu sefydliadau allanol a allai geisio dylanwadu arnom wrth i ni gyflawni ein 

dyletswyddau swyddogol.  

7.3 Gwrthrychedd: sicrhau, wrth gynnal busnes cyhoeddus, gan gynnwys penodi staff neu 

ddyfarnu contractau, ein bod yn sicrhau ein bod yn ddiduedd a’n bod yn gwneud dewisiadau 

ar sail rhinwedd yn unig. 

7.4 Atebolrwydd: derbyn atebolrwydd am ein penderfyniadau a'm gweithredoedd i'n tenantiaid a 

phrydleswyr, darparwyr arian cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill a derbyn unrhyw graffu a fo’n 

briodol. 

7.5 Bod yn agored: bod mor agored ag y bo modd ynglŷn â'r holl benderfyniadau a chamau 

gweithredu a gymerwn. Dylem roi rhesymau am ein penderfyniadau ac ni ddylem gyfyngu ar 

wybodaeth ac eithrio pan fydd cyfrinachedd unigol neu fasnachol yn mynnu hynny. 

7.6 Onestrwydd: datgan unrhyw fudd preifat yn ymwneud â'n dyletswyddau a chymryd camau i 

ddatrys unrhyw wrthdaro sy'n codi mewn ffordd sy’n gyfreithiol ac sy’n diogelu enw da, 

gwerthoedd a chenhadaeth TGC. 

7.7 Arweinyddiaeth: hyrwyddo a chefnogi'r egwyddorion hyn trwy arweiniad ac esiampl. 

8 Gweithredu er budd gorau CTGC 
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Mae’n ofynnol i aelodau’r Bwrdd weithredu er budd gorau’r sefydliad bob amser.  Nid yw 
aelodau’r Bwrdd yn ddirprwyon unrhyw gorff allanol ac mae gan bob aelod o’r bwrdd 
ddyletswydd uniongyrchol i CTGC. 
9 Datgelu buddiant 

9.1 Mae’n rhaid i aelodau’r bwrdd a staff sicrhau nad yw eu buddiannau preifat neu bersonol yn 

dylanwadu ar eu penderfyniadau ac nad ydynt yn defnyddio eu swydd i sicrhau budd 

personol.  Felly, mae’n rhaid datgelu unrhyw fuddiant y gellir ei ystyried fel un a allai 

ddylanwadu ar benderfyniadau. 

9.2 Mae hyn yn cynnwys unrhyw amgylchiadau lle gallai unigolyn neu ei berthynas/pherthynas 

agos, mewn egwyddor, dderbyn budd personol neu fusnes (ar wahân i gyflog a threuliau) o 

ganlyniad i unrhyw weithgaredd CTGC. 

9.3 Mae yna ddwy brif enghraifft lle gallai buddiant ddeillio. 

i Deuoliaeth Buddiant: dyma pan allai’r amgylchiadau greu rhywfaint o 

fudd personol neu fusnes, 

ii Gwrthdaro Buddiannau: dyma pan fydd budd CTGC a budd 

personol/busnes yn digwydd. 

9.3.2 Mae’n rhaid datgelu’r ddau fath o fuddiant.  Ysgrifennydd CTGC fydd yn gyfrifol 

(yn flynyddol) am sicrhau bod holl Aelodau’r Bwrdd yn cwblhau ffurflen Datganiad 

o Fuddiant: sydd wedi’i hatodi yn atodiad 2 a 3.  Bydd angen i Aelodau’r Bwrdd 

gwblhau’r datganiad hwn hefyd pan fyddant yn cael eu penodi’n ffurfiol i’r Bwrdd.  

Cedwir y datganiadau o fuddiant mewn cofrestr sy’n adlewyrchu’r manylion yn y 

datganiad yn gywir a bydd y gofrestr hon ar gael i’r cyhoedd graffu arni. 

9.3.3 Gallai buddiant o’r fath gynnwys: 

i budd mewn unrhyw eiddo sy’n cael ei brynu gan CTGC, 

ii budd mewn unrhyw gwmni sy’n gwerthu neu asiant ar gyfer unrhyw 

eiddo sy’n cael ei brynu gan CTGC, 

iii perthynas fusnes gydag unrhyw unigolyn neu gwmni sy’n ennill ffioedd o 

waith a drefnwyd gan CTGC, 

iv perthynas fusnes gydag unrhyw unigolyn neu gwmni sy’n ymrwymo i 

gontract i wneud gwaith i CTGC. 

9.4 Yn ogystal, bydd yn ofynnol i bob aelod o’r bwrdd gydymffurfio â holl ddarpariaethau 

perthnasol rheolau CTGC i’w mabwysiadu. 

10 Perthnasau gyda thenantiaid a phrydleswyr 

10.1 Mae’n rhaid i ni fod yn arbennig o ofalus o berthnasau gyda thenantiaid a phrydleswyr, ac ni 

ddylid caniatáu i unrhyw berthynas bersonol gyda thenant neu brydleswr wrthdaro â’u budd 
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gorau drwy roi pwysau gormodol ar faterion sy’n ymwneud â’u hawliau fel tenant neu 

brydleswr. 

10.2 Felly, mae’n rhaid i ni sicrhau nad ydym byth yn cael ein cyfaddawdu gan, nac yn manteisio ar, 

eu perthnasau â thenantiaid neu brydleswyr.  Ni ddylid byth cam-fanteisio ar y berthynas o 

ymddiriedaeth. 

10.3 Ni ddylem wahodd na dylanwadu ar denant neu brydleswr i wneud ewyllys neu 

ymddiriedolaeth y mae Aelod y Bwrdd yn cael ei enwi fel ysgutor, ymddiriedolwr neu 

fuddiolwr ynddynt.  Os ydynt yn delio ag arian tenant (neu brydleswr), mae’n rhaid iddynt fod 

yn ofalus iawn, gan gynnwys creu derbynneb o’r holl drafodion. 

11 Atodlen 1 Deddf Tai 1996  

Mae hyn yn ymwneud â thaliadau a buddiannau i swyddogion a chyflogeion. 
Ac eithrio’r hyn a nodir ym mharagraffau 8 a 9 y Cod Ymddygiad hwn, ni fydd CTGC yn gwneud 
taliad nac yn caniatáu budd i: 
11.1 swyddog (mae’r term hwn yn cynnwys aelod o’r bwrdd, aelod cyfetholedig y bwrdd a deiliad 

swydd benodol, er enghraifft ysgrifennydd neu drysorydd) neu gyflogai CTGC; 

11.2 unigolyn sydd, ar unrhyw adeg yn y deuddeg mis blaenorol, wedi bod yn unigolyn o fewn 

paragraff 7.1; 

11.3 perthynas agos unigolyn o fewn paragraffau 7.1 neu 7.2; 

11.4 busnes sy’n masnachu er mwyn creu elw y mae’r unigolyn a ddisgrifir ym mharagraffau 7.1, 

7.2, neu 7.3 yn brif berchennog ohono neu y mae gan unigolyn o’r fath gyfrifoldeb 

uniongyrchol yn ei reoli. 

12 Taliadau a ganiateir 

Mae’r taliadau a ganiateir o dan y statud yn cynnwys y canlynol: 
12.1 taliadau a wneir neu fuddiannau a gymeradwyir i swyddog neu gyflogai o dan gontract 

cyflogaeth gyda CTGC; 

12.2 taliadau treuliau i aelodau’r bwrdd (gan gynnwys aelodau cyfetholedig y bwrdd) i ddarparwyr 

gwasanaeth nad oes ganddynt gontractau cyflogaeth gyda’r landlord newydd, yn unol â’r 

polisi sy’n nodi’r cyfraddau a’r amgylchiadau penodol lle ad-delir treuliau (d.s. – bydd taliadau 

o’r fath wedi’u cyfyngu i dreuliau allan o boced gwirioneddol a ysgwyddir mewn cysylltiad â 

dyletswyddau aelodau’r bwrdd); 

12.3 rhoi tenantiaeth i unigolyn neu ei berthynas/pherthynas agos cyn i’r unigolyn hwnnw ddod yn 

swyddog neu’n gyflogai CTGC; 

12.4 unrhyw daliadau a buddiannau eraill a ganiateir gan Lywodraeth Cymru yn unol â’r 

penderfyniad a wneir gan Lywodraeth Cymru o bryd i’w gilydd (gweler paragraff 9.2 isod am 

fanylion yr eithriadau presennol). 
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13 Penderfyniad Taliadau a Buddion a Ganiateir (Cymru) 2010 

13.1 Y rheol gyffredinol yw na ddylai unrhyw aelod o staff neu aelod o’r bwrdd gael ei gartrefu gan 

CTGC na derbyn buddiannau ganddynt ac eithrio yn unol â rheolau a chanllawiau Llywodraeth 

Cymru. 

13.2 Mae Penderfyniad presennol Taliadau a Buddion a Ganiateir (Cymru) 2010 yn cyflwyno nifer o 

eithriadau i’r rheol gyffredinol hon.  Mae’r eithriadau sydd ar gael i’w defnyddio gan CTGC 

wedi’u crynhoi fel a ganlyn: 

13.2.1 Eithriad 1af - Cyflogai perthnasau cyflogeion - cynlluniwyd hyn i ganiatáu i 

Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) gyflogi perthnasau agos cyflogeion neu 

gyn-gyflogeion a gyflogwyd gan y LCC yn y 12 mis blaenorol.  Mae’n seiliedig ar yr 

amod nad oes gan gyflogai’r LCC (cyn-gyflogai) unrhyw gysylltiad, neu nad yw 

wedi cael unrhyw gysylltiad yn neu ddylanwad ar broses recriwtio a dethol y LCC. 

13.2.2 2il Eithriad – Ail-gyflogi cyn-gyflogeion – mae hyn yn galluogi LCC i roi contract 

cyflogaeth newydd i unigolyn a gyflogwyd gan y LCC yn y 12 mis blaenorol.  Mae 

hefyd yn galluogi’r LCC i ymgysylltu â staff sydd wedi gadael o fewn 12 mis, fel 

contractwyr hunangyflogedig. 

D.S. Er budd tegwch ac er mwyn diogelu cywirdeb y bwrdd, disgwylir i CTGC, wrth 

ddefnyddio’r Eithriad 1af neu’r 2il Eithriad, ddilyn y broses recriwtio a dethol 

cystadleuol lawn a theg, yn ogystal ag arfer da sefydledig ac egwyddorion cyfle 

cyfartal.  

13.2.3 3ydd Eithriad – Cartrefu cyflogeion a’u perthnasau – mae hyn yn galluogi LCC i 

ddarparu llety i’w gyflogeion, cyn-gyflogeion a’u perthnasau agos, ar yr amod bod 

gan yr unigolyn angen tai a’u bod yn cyflawni’r meini prawf a’r egwyddorion 

cyhoeddedig a ddefnyddir gan LCC i ddyrannu tai.  Yn ogystal, bydd yr eithriad ond 

yn berthnasol os nad oes gan y cyn-gyflogai unrhyw gyfranogiad neu ddylanwad 

dros y broses ddyrannu. 

D.S. Pan fydd cyflogai wedi’i gartrefu o dan y 3ydd Eithriad, mae’n rhaid i 

weithdrefnau ar gyfer delio â gwaith cynnal a chadw, ôl-ddyledion rhent, 

anghydfodau rhwng cymdogion a materion rheoli tai eraill gael eu gweithredu 

mewn ffordd deg iawn er mwyn osgoi’r posibilrwydd o wahaniaethu o blaid y 

cyflogai.  Dylid osgoi sefyllfaoedd lle gallai gwrthdaro buddiannau godi: er 

enghraifft, ni ddylai cyflogai fod yn gyfrifol am geisio casglu ei ôl-ddyledion ei hun. 

D.S. Ni ddylid cynnig llety mewn unrhyw amgylchiadau gyda swyddi, oni fydd 

hynny’n angenrheidiol er mwyn cyflawni’r swydd.  Mewn achosion o’r fath, dylai’r 

contract cyflogaeth gyfeirio’n benodol at ddarparu llety.  Yn ogystal, pe byddai 

CTGC yn dymuno ailgartrefu cyn-wardeniaid, byddai’n well i hyn fod yn nodwedd 

o gontract cyflogaeth safonol y wardeniaid, yn hytrach na mater i’w ddatrys o dan 

yr Eithriad hwn. 
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13.2.4 4ydd Eithriad – Cartrefu swyddogion a’u perthnasau – mae hyn yn galluogi LCC i 

gartrefu swyddog neu unigolyn a fu’n swyddog yn y 12 mis blaenorol neu 

berthynas agos unigolyn o’r fath, ar yr amod bod caniatâd ysgrifenedig gan wedi’i 

sicrhau gan Lywodraeth Cymru. 

D.S.  Er budd tegwch ac er mwyn diogelu cywirdeb y bwrdd, wrth ddefnyddio’r 

3ydd a’r 4ydd Eithriad, disgwylir i’r denantiaeth gael ei rhoi i unigolyn sydd ag 

angen tai ac sy’n cyflawni’r meini prawf ym mholisïau dyrannu a phrydlesu CTGC. 

13.2.5 5ed Eithriad – Prynu tai gan swyddogion, cyflogeion neu eu perthnasau agos – 

mae hyn yn caniatáu i dŷ gael ei brynu gan unigolyn sydd (neu a oedd yn y 12 mis 

diwethaf) yn swyddog neu’n gyflogai LCC neu berthynas agos unrhyw un ohonynt, 

ar yr amod bod caniatâd ysgrifenedig wedi’i sicrhau gan Lywodraeth Cymru. 

13.2.6 6ed Eithriad – Taliadau i sefydliadau y mae gan gyflogeion neu swyddogion y LCC 

gysylltiad uniongyrchol yn eu rheoli, yn amodol ar gydymffurfiaeth â’r gofynion 

perthnasol a nodir yn y penderfyniadau. 

D.S.  Bydd ond yn bosibl dibynnu ar y 6ed Eithriad hwn os nad yw’r unigolyn 

perthnasol yn gysylltiedig â’r broses gaffael neu reoli’r contract (gan gynnwys 

unrhyw amrywiadau iddo).  Yn ogystal, mae’n rhaid bod unigolyn o’r fath wedi 

datgan budd ac wedi cael y cyfarfod pan fydd hyn yn cael ei drafod.  Dylai’r broses 

gaffael ddilyn arfer da ac unrhyw bolisïau CTGC ac mae’n rhaid i’r broses fod yn 

deg ac atebol.  

13.2.7 7fed Eithriad – Taliadau a buddion bychain cyffredinol eu natur i swyddogion a 

chyflogeion presennol (a blaenorol) nad ydynt yn fwy na £500 yn y cyfnod o 12 

mis. 

13.2.8 8fed Eithriad - Cymorth ariannol i swyddogion neu gyflogeion a’u perthnasau agos 

- mae hyn yn galluogi unigolion sydd (neu a oedd yn y 12 mis diwethaf) yn 

swyddogion a chyflogeion LCC ac yn berthnasau agos unigolion o’r fath i gymryd 

rhan yn y Cynllun Rhyddhau Tai neu Gymorth Prynu ac unrhyw gynllun prynu 

gwirfoddol arall y gallent fod wedi’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, lle 

rhoddir disgownt, benthyciadau neu grantiau i denantiaid i adael neu brynu neu 

adeiladu eu llety. 

D.S. Bydd ond yn bosibl dibynnu ar yr 8fed Eithriad hwn os yw’r unigolyn yn 

cyflawni’r meini prawf cyhoeddedig y mae  LCC yn darparu cymorth ar eu cyfer. 

13.2.9 9fed Eithriad – LCC cwbl gydfuddiannol ac sy’n seiliedig ar denantiaid yn prynu 

gwasanaethau – mae hyn yn galluogi i LCC o’r fath dalu cyn swyddogion neu 

gyflogeion (neu eu perthnasau agos) i wneud gwaith achlysurol.  Felly, byddai 

unigolion o’r fath yn gallu tendro ar gyfer gwaith. 

13.2.10 10fed Eithriad – Taliadau a buddion i gyflogeion sy’n gadael y tu hwnt i’r 

contract cyflogaeth nad yw’n fwy na chydnabyddiaeth gros o un flwyddyn i’r 

cyflogai perthnasol.  Dyma’r unig arian a ganiateir lle bydd contract cyflogaeth 
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yn cael ei derfynu gan y LCC oherwydd dileu swydd, ymddeoliad cynnar neu 

ailstrwythuro er budd effeithlonrwydd. 

D.S. Nid yw’r 10fed Eithriad hwn yn berthnasol os yw’r cyflogai perthnasol yn 

destun camau disgyblu. 

13.2.11 11eg Eithriad – Taliadau sy’n ymwneud ag anghydfodau cyflogaeth fel setliad, 

ond nad ydynt yn fwy na £50,000, ar yr amod bod cyngor proffesiynol wedi’i 

dderbyn. 

D.S.  Mae’r 11eg Eithriad hwn yn ei gwneud yn ofynnol i’r LCC dderbyn cyngor 

proffesiynol (nid cyngor cyfreithiol o reidrwydd) ac mae canllawiau Llywodraeth 

Cymru’n awgrymu cyngor gan gynghorydd adnoddau dynol â chymwysterau 

proffesiynol, fel enghraifft. 

13.2.12 12fed Eithriad - Indemniad yn erbyn treuliau a ysgwyddir gan y cyfarwyddwr neu 

aelod o’r bwrdd presennol (neu flaenorol) o ganlyniad i unrhyw achos sifil neu 

droseddol mewn cysylltiad â’r LCC neu yn sgîl esgeulustod, diffyg, torri dyletswydd 

mewn cysylltiad â’r LCC. 

13.2.13 13eg Eithriad - Darparu gwasanaethau i gyflogeion a swyddogion a’u perthnasau, 

ar yr amod nad oedd gan yr unigolion perthnasol unrhyw gyfranogiad neu 

ddylanwad dros y penderfyniad o ganiatáu gwasanaeth o’r fath. 

D.S Mae’r 13eg Eithriad hwn yn ddarostyngedig i unrhyw feini prawf 

cymhwyster perthnasol ym mholisi’r LCC sy’n berthnasol i wasanaeth o’r fath. 

13.2.14 14eg Eithriad – Taliadau a buddiannau i gyfranddeiliaid (aelodau cyffredinol) gan 

gynnwys cynlluniau cymhelliant i annog aelodaeth tenantiaid (cyfranddeiliaid). 

D.S.  Mae’r 14eg Eithriad hwn yn ddarostyngedig i’r amodau a nodir yn y 

penderfyniad hwn.  Er enghraifft, mae’n rhaid i unrhyw daliadau o’r fath gael eu 

gwneud yn unol â pholisi’r LCC. 

13.3 Fodd bynnag, mae yna rai rheolau y mae’n rhaid cydymffurfio â hwy pe byddai’r CTGC yn 

dymuno dibynnu ar unrhyw rai o’r eithriadau hyn.  Mae’r rheolau hyn fel a ganlyn 

13.3.1 Mae’n rhaid i CTGC gael pŵer o dan ei gyfansoddiad arfaethedig i wneud y taliad 

neu ganiatáu’r budd; 

13.3.2 ni ddylai unrhyw daliad neu fudd dorri amcanion elusennol arfaethedig CTGC; 

13.3.3 mae rhai o’r eithriadau yn ddarostyngedig i amodau penodol ac mae’n rhaid 

cadarnhau geiriad y penderfyniad bob tro y defnyddir eithriad er mwyn sicrhau 

cydymffurfiaeth ag unrhyw amodau penodol; 

13.3.4 mae’n rhaid defnyddio pob eithriad mewn ffordd agored a theg; 
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13.3.5 sicrhau bod unrhyw fudd a ganiateir yn deg, ac ni ddylai’r sawl sy’n derbyn y taliad 

neu fudd dderbyn triniaeth fwy ffafriol oherwydd eu cysylltiad â CTGC neu ei 

swyddogion, cyn swyddogion, cyflogeion, cyn gyflogeion neu berthnasau agos 

unigolion o’r fath; 

13.3.6 mae’n rhaid i fwrdd CTGC wneud y penderfyniad i ddefnyddio eithriad (neu is-

bwyllgor ag awdurdod dirprwyedig) a bod y penderfyniad hwn yn cael ei gofnodi 

yn y cofnodion; 

13.3.7 mae’n rhaid i unrhyw aelod o’r bwrdd sydd â budd yn yr eithriad ei ddatgan ac yna 

gadael y cyfarfod tra bydd yn cael ei drafod (oni fydd y bwrdd yn gofyn iddynt aros 

i fod yn bresennol); 

13.3.8 mae’n rhaid cofnodi pob penderfyniad a wneir gan y bwrdd mewn cofrestr o 

eithriadau ac mae’n rhaid cynnwys manylion y taliadau a wnaed neu’r buddion a 

roddwyd, enw’r unigolyn dan sylw, eu cysylltiad â CTGC, cyfeiriad yr eiddo dan 

sylw (os yw’n berthnasol) a dyddiad a rhif cofnodion y cyfarfod pan wnaed y 

penderfyniad; 

13.3.9 mae’n rhaid i’r defnydd o eithriadau gael ei gynnwys hefyd yn ffurflen flynyddol y 

bwrdd a gyflwynir i Lywodraeth Cymru, i’w gyflwyno heb fod yn hwyrach na 2 fis 

ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol, p’un a yw CTGC wedi defnyddio unrhyw rai o’r 

eithriadau ai peidio. 

14 Rhoddion 

14.1 Mae rhoi a derbyn rhoddion yn creu perthynas y gellir ei hystyried fel un sy’n dylanwadu ar 

ein barn ac felly dylem bob amser osgoi rhoi a derbyn rhoddion.  Er enghraifft: 

14.2 Ni ddylid ceisio rhoddion personol mewn unrhyw amgylchiadau. 

14.3 Ni ddylid derbyn rhoddion arian parod mewn unrhyw amgylchiadau. 

14.4 Mae’n hollbwysig nad yw staff yn derbyn rhoddion gan denantiaid neu brydleswyr neu 

unrhyw ddarpar denant neu brydleswyr. 

15 Lletygarwch 

15.1 Ni allwn geisio lletygarwch ac ni allwn roi na derbyn lletygarwch ailadroddus neu foethus i 

gynrychiolwyr unrhyw sefydliad arall.  Caniateir lletygarwch achlysurol a chymedrol, ond dim 

ond gyda chymeradwyaeth y Bwrdd. 

15.2 Mae’n rhaid cofnodi lletygarwch bob amser yn y gofrestr a ddelir yn y Pencadlys gan 

ysgrifennydd y prif weithredwr.  Mae’n rhaid i unrhyw un o CTGC sydd wedi rhoi neu dderbyn 

lletygarwch gofnodi hynny yn y gofrestr cyn gynted ag y bydd yn ymarferol iddynt wneud 

hynny: 

i yr amser a’r dyddiad y rhoddwyd neu y derbyniwyd y lletygarwch, 
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ii enw’r derbynnydd. 

iii enw’r rhoddwr. 

iv natur a lefel y lletygarwch. 

15.3 Dylid cofnodi cyfanswm cost y lletygarwch, yn hytrach na dim ond y gost y pen. 

15.4 Mae’n rhaid i giniawau busnes gael eu cymeradwyo gan gadeirydd y Bwrdd, ac mae’n rhaid eu 

cofnodi yn y gofrestr lletygarwch. 

15.5 Bydd y gofrestr lletygarwch yn cael ei harchwilio a’i llofnodi bob mis gan y prif weithredwr er 

mwyn dangos bod yr holl achosion o letygarwch yn ystod y cyfnod wedi bod yn rhesymol a’u 

bod yn cael eu caniatáu. 

16 Grantiau a benthyciadau ariannol 

16.1 Ni ddylem dderbyn unrhyw daliad, grant neu fenthyciad gan unrhyw gronfa sy’n gysylltiedig â 

CTGC, ac eithrio o dan amodau cyflogaeth neu ad-dalu treuliau o dan y gweithdrefnau a’r 

cyfraddau presennol neu fel y’u disgrifir ym mharagraff 9 (uchod). 

16.2 Ni ddylem dderbyn unrhyw fenthyciadau gan denantiaid neu brydleswyr ac ni ellir rhoi 

benthyciadau o’u harian personol i staff, Aelodau’r Bwrdd neu denantiaid neu brydleswyr.  

Bydd y mater hwn yn gysylltiedig â sefyllfaoedd ‘gofal’ fel arfer. 

16.3 Ni ddylem gynnwys ein harian personol mewn unrhyw ffordd gydag arian CTGC, ac eithrio 

mewn argyfwng.  Mewn achosion o’r fath, dylid hysbysu’r rheolwyr perthnasol cyn gynted â 

phosibl. 

17 Cyfrinachedd 

Mae ein gwaith yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am ein cwsmeriaid a busnes CTGC ac 
mae’n rhaid i ni barchu’r cyfrinachedd hwnnw. 
17.1 Mae’n rhaid i Aelodau’r Bwrdd drin y canlynol yn gyfrinachol: 

i gwybodaeth am bobl – tenantiaid a phrydleswyr neu ddarpar denantiaid 

a phrydleswyr, ymgeiswyr swyddi ac ati,  

ii y materion hynny o fusnes CTGC sy’n cael eu diffinio (naill ai ym 

mhapurau, cofnodion neu ddulliau eraill y Bwrdd) yn faterion cyfrinachol, 

iii materion o fusnes noddwyr neu asiantaethau cyfeirio. 

17.2 Ac eithrio wrth rannu gwybodaeth o fewn CTGC er mwyn annog perfformiad busnes gwell, 

mae’n rhaid dilyn polisi cyfrinachedd CTGC bob amser. 

17.3 Pan fydd yn hanfodol i’r wybodaeth honno gael ei rhyddhau, mae’n rhaid gwneud hynny gyda 

chydsyniad penodol yr unigolyn dan sylw, ac eithrio pan fydd yn ofynnol gwneud hynny er 

mwyn cyflawni gofynion cyfreithiol gorfodol. 
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18 Nodau a gwerthoedd 

18.1 Mae ein gwaith a’n enw da yn dibynnu ar gynnal a hybu nodau a gwerthoedd CTGC. 

18.2 Dylai pob rhan o CTGC weithio i’r un nodau a chynnal yr un gwerthoedd.  Felly, bydd y Bwrdd 

Rheoli yn cyhoeddi’r rhain yn ei lawlyfrau a’i gylchlythyrau ac mewn ffyrdd eraill.  Mae’n 

ofynnol i Aelodau’r Bwrdd ymgorffori’r rhain yn eu hymddygiad mewn cysylltiad â CTGC. 

19 Gweithgareddau gwleidyddol  

19.1 Gall ein gwaith dywys CTGC i’r arena wleidyddol, ond mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod yn 

arddangos ei natur anwleidyddol a chadw ein gweithgareddau gwleidyddol personol yn gwbl 

ar wahân i waith CTGC. 

19.2 Mae’n bosibl bod Aelodau’r Bwrdd, yn eu bywydau preifat, yn gysylltiedig â gweithgareddau 

gwleidyddol.  Ar yr un pryd, mae’n rhaid iddynt fod yn ymwybodol bod CTGC yn sefydliad 

anwleidyddol ac mae’n rhaid iddo barhau felly.  O ganlyniad, mae’n rhaid iddynt sicrhau na all 

CTGC ei hun gael ei dywys i’r arena wleidyddol na difrodi ei henw da neu ei statws oherwydd 

eu gweithgareddau gwleidyddol personol.  Wrth wneud unrhyw sylwadau i Lywodraeth 

Cymru, asiantaethau’r llywodraeth neu gyrff perthnasol eraill, mae’n rhaid i CTGC gael ei 

gweld fel ei bod yn cyflwyno achos cytbwys i gefnogi amcanion allweddol CTGC - sef i 

ddarparu cartrefi da a gwasanaethau tai o ansawdd da i bobl mewn angen yng ngogledd 

Cymru. 

20 Cyfle cyfartal 

20.1 Mae CTGC yn ymroddedig i gyflawni cyfle cyfartal ym mhob un o’i meysydd gwaith.  Ein nod 

yw y dylai pawb gael eu trin yn deg. 

20.2 Dylai Aelodau’r Bwrdd fod yn ymwybodol o bolisïau Cyfle Cyfartal CTGC.  Dylent fod yn 

ymwybodol hefyd o’r posibilrwydd o wahaniaethu wrth ganiatáu tenantiaethau, contractau 

cyflogaeth a chontractau ar gyfer gwasanaethau.  Mae’n rhaid i Aelodau’r Bwrdd ddilyn 

gweithdrefnau sefydledig wrth ymwneud ag achosion o’r fath, er mwyn osgoi gwahaniaethu 

uniongyrchol neu anuniongyrchol. 

20.3 Mae CTGC yn monitro proffil tarddiad ethnig, rhyw ac anabledd Aelodau’r Bwrdd, ac 

aelwydydd sy’n chwilio am lety ac sy’n derbyn llety.  Anogir Aelodau’r Bwrdd i ddarparu’r 

wybodaeth hon.  Y nod yw sicrhau bod CTGC yn adlewyrchu’r cymunedau mae’n eu 

gwasanaethu. 

21 Prynu 

21.1 Mae’n rhaid i ni osgoi amheuon o driniaeth ffafriol i gyflenwyr drwy wahanu ein 

gweithgareddau prynu preifat i arferion prynu CTGC. 
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21.2 Er mwyn osgoi unrhyw amheuon y gallai cyflenwr roi neu dderbyn triniaeth ffafriol, mae’n 

rhaid i Aelodau’r Bwrdd geisio gwahanu eu penderfyniadau prynu fel unigolion ac ar gyfer 

CTGC. 

21.3 Ni all Aelodau’r Bwrdd ac uwch aelodau o staff ddefnyddio unrhyw gynghorwyr proffesiynol, 

cyfreithwyr, penseiri, syrfewyr, ymgynghorwyr, adeiladwyr, contractwyr cynnal a chadw na 

chyflenwyr llwythi mawr neu wasanaethau CTGC (ac eithrio monopolïau, lled-fonopolïau, 

megis cwmnïau cyfleustodau, dŵr ac ati) fel arfer at ddibenion defnydd personol neu fusnes 

preifat.  Pan na ellir osgoi hynny, mae’n rhaid iddynt sicrhau eu bod yn hysbysu ysgrifennydd 

CTGC er mwyn iddynt allu delio â hyn yn unol â gweithdrefnau CTGC a chadarnhau na fydd 

unrhyw fantais ariannol yn cael ei sicrhau o ganlyniad i’w perthynas â CTGC. 

21.4 Mae’n rhaid i aelodau o staff eraill sicrhau cymeradwyaeth gan uwch reolwr cyn defnyddio 

unrhyw rai o’r cyflenwyr neu gynghorwyr uchod. 

22 Ymddygiad a diogelu enw da CTGC 

22.1 Mae enw da CTGC yn hollbwysig.  Felly, mae pob Aelod o’r Bwrdd yn cydnabod pwysigrwydd 

cynnal cyfarfodydd y Bwrdd (ac unrhyw gyfarfodydd pwyllgorau) mewn ffordd broffesiynol a 

bod cwrteisi yn cael ei arddangos bob amser.  Mae angen i’r staff ddilyn yr un egwyddorion yn 

eu cyfarfodydd. 

22.2 Mae hefyd yn cydnabod y gellir tanseilio enw da CTGC o ganlyniad i unrhyw fethiant i ddilyn 

yr egwyddorion hyn, mewn cyfarfodydd mewnol (y cyfeirir atynt ym mharagraff 18.1 uchod), 

ond hefyd mewn unrhyw amgylchiadau pan fydd Aelod o’r Bwrdd yn cynrychioli CTGC ac, yn 

unol â hynny, byddwn yn sicrhau bod ein hymddygiad yn ddi-fai bob amser gan sicrhau felly 

nad ydym yn dwyn anfri ar enw da CTGC nac yn ei niweidio. 

23 Cyffredinol 

23.1 Ym mhob achos pan fyddai’n bosibl ystyried bod ymddygiad personol Aelodau’r Bwrdd yn 

gwrthdaro â’u gwaith, mae’n ofynnol iddynt ddatgelu manylion i’r prif weithredwr a 

chofnodi’r manylion yn y gofrestr yn y Pencadlys.  Dylid gofyn am gyngor y prif weithredwr yn 

gyntaf ynglŷn ag unrhyw fater yn y Cod Ymddygiad hwn. 

23.2 Mewn unrhyw achos o ansicrwydd, dylai Aelodau’r Bwrdd bob amser gwblhau ffurflen 

‘Datganiad o Fudd’ (gweler paragraff 5.3.2 uchod). 

23.3 Dylai Aelodau’r Bwrdd gyflawni eu cyfrifoldebau yn unol â pholisïau a gweithdrefnau CTGC. 

24 Methiant i ddilyn y Cod Ymddygiad 

24.1 Dylai Aelodau’r Bwrdd gydnabod y gallai methiant i ddilyn y Cod Ymddygiad hwn niweidio 

enw da a gwaith CTGC ac felly bydd yn cael ei drin fel mater disgyblu. 

24.2 Mewn achos o honiad o Aelod o’r Bwrdd yn torri’r Cod Ymddygiad, bydd unrhyw ymchwiliad 

neu gamau gweithredu yn cael eu hysgogi gan Gadeirydd, neu Ddirprwy Gadeirydd y Bwrdd.  

Ystyrir unrhyw gamau gweithredu dilynol yn unol â Rheolau CTGC. 
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25 Adolygu’r Cod Ymddygiad 

Bydd y bwrdd yn ceisio adolygu’r Cod Ymddygiad hwn yn rheolaidd, er mwyn sicrhau bod yr 
egwyddorion ynddo yn ymarferol a’u bod yn mynd i’r afael ag unrhyw faterion sy’n codi o 
brofiadau ymarferol. 
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