
 

Cod Llywodraethu 
Undebau Myfyrwyr 
 

 

 



1 

 

 

Cod Llywodraethu Undebau Myfyrwyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein diolch 

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi rhoi sylwadau a chymorth yn ystod yr ymgynghoriad. 

 

Diolch yn arbennig i gadeirydd, aelodau, cynghorwyr a chefnogwyr y Grŵp Gorchwyl a Gorffen 

Gyrru Rhagoriaeth mewn Llywodraethiant UMau: 

 

Cadeirydd: 

Peter Shilton Godwin, Prif Weithredwr, UM Prifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn 

 

Aelodau: 

Michael Wigg, Prif Weithredwr, UM Swydd Bedford 

Yemi Gbajobi, Prif Weithredwr, LSESU a SUARTS 

Alex Payne, Pennaeth Llywodraethiant, UM Caerdydd 

Suzanne Doyle, Rheolwr Gweithredol, UM Bryste 

Laura Davies, Ymddiriedolwr Lleyg, UM Lancaster  

Ian Robinson, Ymddiriedolwr Lleyg, UM Bryste 

Philip Pilkington, Ymddiriedolwr Lleyg, UM Middlesex  

Jack Palmer, Swyddog Materion yr Undeb, Undeb Prifysgol Leeds 

Rob Simkins, Llywydd, UM y Drindod Dewi Sant 

Charlie Walker, Swyddog Cyfleoedd, UM Durham  

 

Cynghorwyr: 

Dan Francis, Uwch Ymgynghorydd Llywodraethiant, NCVO 

Dan Taylor, Uwch-Ddarlithydd Strategaeth Busnes a Rheolaeth Strategol, Prifysgol De Cymru 

 

Cymorth ar gyfer y prosiect: 

Anneessa Mahmood, Prif Ymgynghorydd Datblygu UCM 

Antonia Rossiter-Eaglesfield, Prif Swyddog Gweithredol Ymgysylltu â'r Aelodaeth UCM 

Charlotte Britton-Stevens, Ymgynghorydd Datblygu UCM  

Tarryn Samuel, Swyddog Gweithredol Ymgysylltu â'r Aelodaeth 

 



2 

 

 

Cod Llywodraethu Undebau Myfyrwyr 

"Mae'n bleser gen i gyflwyno Cod  

Llywodraethiant newydd UCM i'r sector.  

Mae sicrhau llywodraethiant cywir yn hanfodol i redeg 

undebau myfyrwyr cryf a llwyddiannus, gan greu sylfaen 

gref sy'n galluogi ein swyddogion myfyriwr, 

gwirfoddolwyr ac ymgyrchwyr i wneud gwahaniaeth 

trawsnewidiol i addysg a'r byd.  

 

Rydyn ni wedi gweithio'n galed gyda  

swyddogion undeb myfyrwyr, ymddiriedolwyr, staff a 

chydweithwyr yn y sector elusennol i sicrhau bod y Cod 

yn berthnasol ac wedi'i addasu ar gyfer undebau 

myfyrwyr o bob maint a lefel datblygiad. Rwy'n gobeithio 

y bydd y Cod o ddefnydd i chi." 

Ali Milani,  

Is-lywydd (Datblygiad Undebau) UCM 

Rwyf yn falch ein bod wedi gallu ymateb i'r her o 

addasu'r Cod Llywodraethiant Elusennau i draddodiadau 

mudiad y myfyrwyr, gan sicrhau bod ein gwerthoedd a'n 

traddodiadau democrataidd o arweinyddiaeth myfyrwyr 

wrth galon egwyddorion y Cod. Hefyd mae'r faith bod y 

Cod yn hyblyg ac yn ddigon hygyrch i'w ddefnyddio 

mewn ystod eang o wahanol gyd-destunau yn bwysig 

mewn sector sy'n mynd yn fwyfwy amrywiol.  Bydd yr 

egwyddorion cyffredinol, y rhesymeg a'r deilliannau yn y 

cod o gymorth i ymddiriedolwyr ddatblygu 

llywodraethiant rhagorol fel rhan o'u hamcanion beth 

bynnag yw maint eu hundeb. 

 

Rwyf yn ddiolchgar iawn i'm cydweithwyr ar y Grŵp 

Gorchwyl a Gorffen am ansawdd ac arlliw'r drafodaeth ac 

amrywioldeb eu safbwyntiau. Hefyd y ffordd gadarnhaol 

y bu modd i ni gyfuno syniadau gan ein hymgynghorwyr 

a'r nifer o gydweithwyr y tu hwnt i'r grŵp a dreuliodd 

amser yn rhoi adborth i ni. 

Peter Shilton Godwin,    

Cadeirydd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gyrru Rhagoriaeth mewn Llywodraethiant 
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Sut i ddefnyddio'r cod 

Beth yw'r Cod  

Llywodraethiant UMau? 

Mae Cod Llywodraethiant Elusennau newydd 

wedi cael ei ddatblygu ar gyfer y sector 

elusennol, a grëwyd i helpu elusennau a'u 

hymddiriedolwyr i ddatblygu safonau 

llywodraethiant uchel. Datblygwyd y Cod1 

gwreiddiol gan grŵp llywio, gyda chymorth  

dros 200 o elusennau, unigolion a sefydliadau 

cysylltiedig.  

 

Mae UCM wedi gweithio gydag undebau i 

addasu'r cod hwn a'i ategu gyda chynnig ar 

gyfer gwelliannau perthnasol mewn 

llywodraethiant undebau myfyrwyr. Crëwyd 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gyrru Rhagoriaeth 

mewn Llywodraethiant UM, oedd yn cynnwys 

staff undebau, swyddogion, ymddiriedolwyr 

lleyg, cydweithwyr yn y sector a staff UCM. 

Creodd y grŵp fersiwn wedi'i addasu o'r Cod 

Llywodraethiant Elusennau, yna cynhaliwyd  

rhai profion ynghylch hyblygrwydd ar gyfer 

amrywiaeth o gyd-destunau UM, pa mor 

hygyrch oedd y cod a sut y byddai'n cyd-fynd ag 

adnoddau a fframweithiau ategol eraill. 

 

Yna, cynhaliodd y grŵp ddigwyddiadau 

rhanbarthol a lansiwyd arolwg i ddeall heriau 

llywodraethiant penodol i undebau er mwyn 

sicrhau bod y Cod ar ei ffurf newydd yn arf 

perthnasol a defnyddiol.  

Y prif newidiadau oedd: 

• Mewnosod egwyddorion democrataidd yn  

y cod 

• Newid terminoleg fel bod yr iaith yn llawer 

mwy cyfarwydd i gynulleidfa undeb, e.e. 

newid "elusen" i "undeb" a "buddiolwyr"  

i "aelodau" 

• Fframio'r cod fel y gall undebau ddangos  

yr ymarfer a'r canlyniadau a ddymunir 

 

Mae Cod Llywodraethu UCM hefyd wedi cael 

cymeradwyaeth gan Grŵp Llywio Cod y Sector 

Elusennau.2  

 

Ar gyfer pwy mae Cod 

Llywodraethiant UMau? 

Bwriedir i'r Cod Llywodraethiant UMau hwn  

gael ei ddefnyddio gan undebau myfyrwyr sy'n 

dymuno asesu a datblygu eu llywodraethiant. 

Mae egwyddorion, rhesymeg a deilliannau'r  

Cod yn rhai cyffredinol ac maent yr un mor 

berthnasol i bob undeb myfyrwyr, beth bynnag 

yw eu maint neu eu gweithgareddau.  

 

Bydd yr arfer da a argymhellir i weithredu'r 

egwyddorion hyn yn amrywio. Er ei bod yn 

anodd bod yn fanwl ynglŷn â'r gwahaniaeth 

rhwng undebau mawr neu rai mwy cymhleth, 

gall arferion llywodraethiant edrych yn 

sylweddol wahanol yn dibynnu ar faint,  

incwm, gweithgareddau neu lefel cymhlethdod 

yr undeb. 

 

 

Sut mae'n gweithio 

Mae'r Cod hwn wedi'i gynllunio fel arf i 

gynorthwyo gwelliant parhaus. Bydd byrddau 

undeb myfyrwyr sy'n defnyddio'r Cod hwn yn 

effeithiol yn ailedrych arno'n rheolaidd ac yn 

myfyrio ar ei egwyddorion. 

 

Mae cydymffurfio â'r gyfraith yn rhan annatod o 

lywodraethiant da. Nid yw'r Cod hwn yn ceisio 

gosod yr holl ofynion cyfreithiol sy'n berthnasol i 

undebau a'u hymddiriedolwyr, ond mae'n 

seiliedig ar gyfrifoldebau cyfreithiol a rheoliadol 

sylfaenol yr ymddiriedolwyr. Mae saith egwyddor 

y Cod yn adeiladu ar y dybiaeth bod elusennau 

eisoes yn bodloni'r sylfaen hon. 

 

Mae'r Cod yn gosod egwyddorion ac arferion  

a argymhellir. Gweler adran adnoddau a 

chysylltiadau defnyddiol y Cod ar wefan NUS 

Connect am ganllawiau a chymorth manylach ar 

sut i ateb gofynion y Cod. 

https://www.charitygovernancecode.org/en
http://nus-comms.org.uk/In/196720148/0/U0QLwMH~CdEvIdkWQPWrbShxgXeIpFgI7NZdY8tlP5F/
http://nus-comms.org.uk/In/196720148/0/U0QLwMH~CdEvIdkWQPWrbShxgXeIpFgI7NZdY8tlP5F/
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Rhoddir disgrifiad byr o bob egwyddor yn  

y Cod, rhesymeg (y rhesymau pam ei bod  

yn bwysig), deilliannau allweddol (yr hyn y 

byddech chi'n disgwyl ei weld pe bai'r egwyddor 

yn cael ei mabwysiadu) ac arferion a argymhellir 

(beth y gallai undeb myfyrwyr ei wneud i roi'r 

egwyddor ar waith). 

 

 

Gweithredu neu esbonio 

Rydym yn rhagweld y bydd sut y mae undeb 

myfyrwyr yn defnyddio'r Cod yn rhywbeth a 

fydd yn datblygu ac yn aeddfedu, yn enwedig lle 

mae'r elusen yn tyfu ac yn newid. O ystyried 

hyn, efallai na fydd rhai o'r arferion a 

argymhellir yn briodol i undeb penodol eu dilyn i 

ddechrau, ond efallai y byddant yn dod yn addas 

yn y dyfodol. 

 

Mae'n bwysig bod ymddiriedolwyr yn trafod 

egwyddorion ac arferion a argymhellir yn y Cod, 

ac yn gwneud penderfyniadau ystyriol ynghylch 

sut y dylid gweithredu'r rhain yn eu hundebau. 

 

Yn ystod hunanasesiad yn erbyn y Cod, dylai 

undeb esbonio'r ymagwedd y mae'n ei chymryd 

at weithredu'r Cod, er mwyn iddi fod yn dryloyw 

i unrhyw un sydd â diddordeb yng ngwaith yr 

undeb hwnnw. Rydym yn galw'r ymagwedd hon 

yn 'gweithredu neu esbonio'. Anogir pob 

ymddiriedolwr i fabwysiadu egwyddorion a 

deilliannau'r Cod, naill ai drwy weithredu'r arfer 

a argymhellir neu drwy esbonio beth maen nhw 

wedi'i wneud yn lle hynny, neu pam nad ydynt 

wedi ei weithredu. 

 

 

Yr egwyddorion 

Mae'r Cod yn cynnwys saith egwyddor. Mae'r 

saith egwyddor yma'n adeiladu ar y dybiaeth os 

yw undeb y myfyrwyr yn elusen, ei fod yn 

bodloni ei gyfrifoldebau cyfreithiol a rheoleiddiol 

fel sylfaen. 

 

 

 

 

 

1. Diben y sefydliad 

Mae'r bwrdd yn glir ynglŷn ag amcanion yr 

undeb ac mae'n sicrhau bod y rhain yn cael eu 

cyflawni'n effeithiol ac yn gynaliadwy. 

 

2. Arweinyddiaeth 

Caiff pob undeb myfyrwyr ei arwain gan fwrdd 

effeithiol sy'n darparu arweiniad strategol yn 

unol â nodau a gwerthoedd yr elusen. 

 

3. Diffuantrwydd 

Mae'r bwrdd yn gweithredu'n ddiffuant, gan 

fabwysiadu gwerthoedd a chreu diwylliant sy'n 

helpu i gyflawni dibenion elusennol yr undeb. 

Mae'r bwrdd yn ymwybodol o bwysigrwydd 

hyder ac ymddiriedaeth y cyhoedd mewn 

elusennau ac undebau myfyrwyr fel mudiadau, 

ac mae ymddiriedolwyr yn ymgymryd â'u 

dyletswyddau yn unol â hynny. 

 

4. Llunio penderfyniadau, risg a rheolaeth 

Mae'r bwrdd yn sicrhau bod ei brosesau llunio 

penderfyniadau yn hysbys, yn fanwl ac yn 

amserol, a bod systemau dirprwyo, asesu a 

rheoli risg yn cael eu sefydlu a'u monitro. 

 

5. Effeithiolrwydd y bwrdd 

Mae'r bwrdd yn gweithio fel tîm effeithiol, gan 

ddefnyddio'r cydbwysedd priodol o sgiliau, 

profiad, cefndir a gwybodaeth i wneud 

penderfyniadau deallus. 

 

6. Amrywioldeb 

Mae ymagwedd y bwrdd at amrywioldeb o 

gymorth i'w effeithiolrwydd, ei arweinyddiaeth 

a'i allu i wneud penderfyniadau. 

 

7. Gonestrwydd ac atebolrwydd 

Mae'r bwrdd yn gosod esiampl i'r sefydliad drwy 

fod yn dryloyw ac yn atebol. Mae'r undeb yn 

agored yn ei waith, oni bai bod rheswm da dros 

beidio â bod. 

 

 

 

https://www.charitygovernancecode.org/1-organisational-purpose
https://www.charitygovernancecode.org/2-leadership
https://www.charitygovernancecode.org/3-integrity
https://www.charitygovernancecode.org/4-decision-making
https://www.charitygovernancecode.org/5-board-effectiveness
https://www.charitygovernancecode.org/6-diversity
https://www.charitygovernancecode.org/7-openness-and-accountability
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Y Cod 
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Sylfaen 
 
Rôl yr ymddiriedolwyr a chyd-destun undebau myfyrwyr  
 
Mae'r Cod yn cymryd yn ganiataol bod pob ymddiriedolwr: 

• wedi ymrwymo i achos yr undeb ac wedi ymuno â'i fwrdd oherwydd eu bod am helpu'r elusen i 

gyflawni ei ddibenion er budd y cyhoedd 

• yn cydnabod bod cyflawni amcanion datganedig yr undeb o ran budd cyhoeddus yn ofyniad 

parhaus 

• yn deall eu rolau a'u cyfrifoldebau cyfreithiol, a'u bod wedi darllen a deall: 

– canllawiau'r Comisiwn Elusennau The Essential Trustee (CC3 ) / OSCR:  

Canllawiau ac arfer da ar gyfer Ymddiriedolwyr Elusennau  

– dogfen lywodraethu eu hundeb 

• wedi ymrwymo i lywodraethu da ac yn awyddus i gyfrannu at welliant parhaus eu hundeb 

• wedi ymrwymo i barchu canlyniadau democrataidd wrth wneud penderfyniadau bwrdd mewn 

ffordd sy'n dangos eu bod yn deall undebau fel mudiadau dan arweiniad myfyrwyr. 
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Egwyddor 1: Diben y sefydliad 

 

Egwyddor 

Mae'r bwrdd yn glir ynglŷn ag amcanion yr undeb ac mae'n sicrhau bod y rhain yn cael eu 

cyflawni'n effeithiol ac yn gynaliadwy. 

 

 

Rhesymeg 

Mae Undebau Myfyrwyr yn bodoli i gyflawni eu dibenion elusennol. Mae gan ymddiriedolwyr 

gyfrifoldeb i ddeall yr amgylchedd y mae'r undeb yn gweithredu ynddo ac i sicrhau bod yr undeb yn 

cyflawni'r dibenion elusennol hyn mor effeithiol â phosibl â'r adnoddau sydd ar gael. Byddai 

gweithredu'n groes i hyn yn gwneud anghyfiawnder â myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill . Mae rôl 

graidd y bwrdd yn ymwneud â strategaeth, perfformiad a sicrwydd. 

 

 

Prif ddeilliannau 

1.1 Mae gan y bwrdd ddealltwriaeth ar y cyd ac ymrwymiad at ddibenion yr undeb ac mae'n gallu 

esbonio'r rhain yn glir 

1.2 Gall y bwrdd ddangos bod yr undeb yn cyflawni ei ddibenion elusennol a'r deilliannau y 

cytunwyd arnynt. 

1.3 Gall y bwrdd ddangos sut y mae'n defnyddio ei ddealltwriaeth o'i fyfyrwyr a'r hyn y maen nhw 

ei eisiau gan eu hundeb yn ei benderfyniadau 

 

 

Arfer a argymhellir 

1.4 Penderfynu ar ddiben y mudiad  
 

1.4.1 Mae'r bwrdd yn adolygu dibenion elusennol y sefydliad o bryd i'w gilydd, yn ogystal â'r 

amgylchedd allanol y mae'n gweithio ynddi, i sicrhau bod yr undeb, a'i ddibenion, yn dal i 

fod yn berthnasol ac yn ddilys. 

1.4.2 Mae'r bwrdd yn arwain datblygiad, ac yn cytuno ar strategaeth sydd â'r nod o gyflawni 

dibenion elusennol y sefydliad, ac mae'n glir ynghylch yr allbynnau, y canlyniadau a'r 

effeithiau a ddymunir. 

 

1.5 Deall myfyrwyr a'r hyn maen nhw ei eisiau.  

 

1.5.1 Gall y bwrdd ddangos ei fod yn deall gofynion yr aelodaeth a'r aelodaeth sy'n debygol  

o fod yn y dyfodol. 

1.5.2 Mae'r bwrdd yn gwerthfawrogi ac yn ceisio mewnbwn gan ddefnyddio prosesau 

democrataidd o ran yr hyn sydd o fudd i fyfyrwyr ac yn ymchwilio i farn a  

diddordebau myfyrwyr.  

1.5.3 Gall y bwrdd ddangos sut y mae'n defnyddio'r hyn sydd o fudd i fyfyrwyr a mewnbwn 

democrataidd yn ei benderfyniadau. 
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1.6 Cyflawni'r diben 

 

1.6.1 Gall pob ymddiriedolwr esbonio budd cyhoeddus yr undeb . 

1.6.2 Mae'r bwrdd yn gwerthuso effaith yr undeb trwy fesur ac asesu canlyniadau,  

allbynnau a deilliannau. 

1.6.3 Mae'r bwrdd yn sicrhau bod cynllun strategol yr undeb yn cynnwys nodau sy'n creu 

newidiadau a fydd o gymorth i fyfyrwyr ac amcanion datblygu sefydliadol.   

 

1.7 Dadansoddi'r amgylchedd allanol a chynllunio ar gyfer cynaliadwyedd 

 

1.7.1 Mae'r bwrdd yn adolygu cynaladwyedd ei ffynonellau incwm a modelau busnes yn rheolaidd 

yn ogystal â'u heffaith ar gyflawni'r dibenion yn y tymor byr, canolig a hirdymor. 

1.7.2 Mae ymddiriedolwyr yn ystyried manteision a risgiau gweithio mewn partneriaeth a 

chydweithredu os yw sefydliadau eraill yn cyflawni dibenion elusennol cyffelyb yn fwy 

effeithiol a / neu os yw dyfodol cyllidol yr undeb yn ansicr.  

1.7.3 Mae ymddiriedolwyr yn adolygu gwaith partneriaeth gyda'r brifysgol/coleg, ac yn cydweithio 

ar reoli'r berthynas ariannu drwy grantiau, gan leihau dyblygu dianghenraid a sicrhau 

hunan-reolaeth yr undeb er budd myfyrwyr.  

1.7.4 Mae'r bwrdd yn cydnabod ei gyfrifoldebau ehangach tuag at y gymuned leol, rhanddeiliaid, 

sector undeb y myfyrwyr, y gymdeithas ehangach a'r amgylchedd, ac mae'n gweithredu 

arnynt mewn modd sy'n gyson â dibenion elusennol a gwerthoedd yr undeb a'r adnoddau 

sydd ar gael iddo. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



11 

 

 

Cod Llywodraethu Undebau Myfyrwyr 

Egwyddor 2: Arweinyddiaeth 
 

Egwyddor 

Mae gan bob undeb fwrdd effeithiol sy'n darparu arweinyddiaeth strategol yn seiliedig ar nodau  

a gwerthoedd yr undeb, polisi a gytunwyd yn ddemocrataidd ac arweinyddiaeth effeithiol gan 

fyfyrwyr etholedig.  

 

 

Rhesymeg 

Mae'r bwrdd yn sicrhau bod ei benderfyniadau'n seiliedig ar ddeilliannau democrataidd. Mae 

arweinyddiaeth gadarn ac effeithiol gan y bwrdd sy'n yn helpu'r sefydliad i ddilyn strategaeth 

briodol ar gyfer cyflawni ei nodau'n effeithiol. Mae hefyd yn gosod y naws ar gyfer yr undeb, gan 

gynnwys ei weledigaeth, ei werthoedd a'i enw da.  

 

 

Prif ddeilliannau 

2.1.1. Mae rhanddeiliaid yn gweld arweinyddiaeth etholedig y myfyrwyr fel corff effeithiol.  

2.1.2. Mae'r bwrdd yn gallu dangos sut y gall y sefydliad, drwy gydweithio â chynrychiolwyr 

myfyrwyr, ddarparu gwasanaethau rhagorol a newid gwirioneddol er budd myfyrwyr.  

2.1.3. Mae'r bwrdd, yn ei gyfanrwydd, ac fel ymddiriedolwyr unigol, yn derbyn cyfrifoldeb am 

sicrhau bod gan yr undeb set o nodau clir a pherthnasol yn ogystal â strategaeth briodol ar 

gyfer eu cyflawni. 

2.1.4. Mae'r bwrdd yn cytuno ar weledigaeth, gwerthoedd ac enw da'r undeb ac yn arwain trwy 

esiampl, gan ei gwneud yn ofynnol i unrhyw un sy'n cynrychioli'r undeb i adlewyrchu ei 

werthoedd yn gadarnhaol. 

2.1.5. Mae'r bwrdd yn sicrhau bod gwerthoedd yr undeb yn cael eu hadlewyrchu yn ei holl waith, a 

bod ethos a diwylliant y sefydliad yn sail i'w holl weithgareddau. 

 

 

Arfer a argymhellir  

2.2. Arwain yr undeb – cynrychiolwyr etholedig 

 

2.2.1. Mae'r bwrdd yn rhoi cymorth i swyddogion etholedig gyflawni eu cyfrifoldebau 

cynrychioliadol ac mae'n adolygu eu heffeithiolrwydd yn rheolaidd. 

2.2.2. Mae'r bwrdd yn edrych ar sut mae'n cefnogi myfyrwyr er mwyn penderfynu beth yw eu 

buddiannau trwy brosesau ffurfiannol (creu a chynhyrchu'r dewisiadau yn greadigol) a 

phrosesau crynodol (penderfynu ar y ffordd ymlaen).     

 

2.3. Arwain yr undeb – bwrdd 

 

2.3.1. Mae'r bwrdd ac ymddiriedolwyr unigol yn cymryd cyfrifoldeb ar y cyd am ei benderfyniadau. 

2.3.2. Mae'r cadeirydd yn darparu arweinyddiaeth i'r bwrdd, ac mae'n gyfrifol am sicrhau bod 

ganddo flaenoriaethau wedi'u cytuno, strwythurau a phrosesau priodol a diwylliant 

cynhyrchiol. Hefyd ymddiriedolwyr ac uwch aelodau staff sy'n gallu llywodraethu'n dda ac 

ychwanegu gwerth at yr undeb. 

2.3.3. Mae'r bwrdd yn sicrhau bod trefniadau priodol ar gyfer penodi, goruchwylio, cefnogi, 

gwerthuso, talu, ac os oes angen, diswyddo'r uwch aelod staff (e.e. y Prif Weithredwr).  
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2.3.4. Mae swyddogaethau'r bwrdd wedi'u cofnodi'n ffurfiol. Mae disgrifiadau rôl yn diffinio 

cyfrifoldebau ymddiriedolwr sy'n gwahaniaethu'n eglur rhwng y cadeirydd a'r is-gadeirydd, 

yn ogystal ag amlinellu sut mae rolau ymddiriedolwyr yn ymwneud â staff. 

 

2.3.5. Pan fo'r bwrdd wedi cytuno i sefydlu is-gwmni wedi'i sefydlu'n ffurfiol, mae'r rhesymeg, y 

manteision a'r peryglon sy'n perthyn i'r trefniadau hyn yn eglur. Mae'r berthynas ffurfiol 

rhwng y prif sefydliad a phob un o'i is-gwmnïau yn cael ei gofnodi'n eglur ac mae'r prif 

sefydliad yn adolygu, ar adegau priodol, a yw'r trefniadau hyn yn parhau i gyflawni dibenion 

elusennol yr undeb. 

 

2.4 Arwain drwy esiampl 

 

2.4.1 Mae'r bwrdd yn cytuno ar y gwerthoedd, sy'n gyson â diben yr undeb, mae am eu 

hyrwyddo, ac mae'r gwerthoedd hyn yn effeithio ar ei holl benderfyniadau a 

gweithgareddau'r undeb (gweler hefyd Egwyddor 1). 

2.4.2 Mae'r bwrdd yn cydnabod, yn parchu ac yn croesawu safbwyntiau amrywiol, gwahanol ac, 

ar adegau, farn gyferbyniol ymddiriedolwyr. 

2.4.3 Mae'r bwrdd yn darparu goruchwyliaeth a chyfeiriad i'r undeb, ynghyd â chefnogaeth a her 

adeiladol i'r sefydliad, ei staff ac, yn arbennig, yr uwch aelod staff. 

2.4.4 Mae'r bwrdd, drwy ei berthynas â'r uwch aelod staff, yn creu'r amodau lle mae staff yr 

undeb yn hyderus ac yn gallu darparu'r wybodaeth, y cyngor a'r adborth sy'n angenrheidiol 

i'r bwrdd. 

 

2.5 Ymrwymiad 

 

2.5.1 Mae'r holl ymddiriedolwyr yn rhoi digon o amser i'r undeb i gyflawni eu cyfrifoldebau yn 

effeithiol. Mae hyn yn cynnwys paratoi ar gyfer cyfarfodydd ac eistedd ar bwyllgorau bwrdd 

a chyrff llywodraethu eraill lle bo angen. Mae'r ymrwymiad amser disgwyliedig yn cael ei 

wneud yn eglur i ymddiriedolwyr cyn eu henwebu, eu hethol neu eu penodi, ac eto ar 

dderbyn enwebiad, etholiad neu benodiad. 

2.5.2 Pan fo aelodau unigol o'r bwrdd hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol, 

maent yn glir ynghylch y rôl y maent yn ei chyflawni, ac maent yn deall yr hyn maen nhw 

wedi'i awdurdodi i'w wneud, yr hyn na allant ei wneud, ac i bwy y maent yn atebol.  
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Egwyddor 3: Cywirdeb 
 

Egwyddor 

Mae'r bwrdd yn gweithredu'n ddiffuant, gan fabwysiadu gwerthoedd a chreu diwylliant sy'n helpu  

i gyflawni dibenion elusennol yr undeb . Mae'r bwrdd yn ymwybodol o bwysigrwydd hyder ac 

ymddiriedaeth y cyhoedd mewn elusennau, ac mae ymddiriedolwyr yn gwneud eu dyletswyddau  

yn unol â hynny. 

 

 

Rhesymeg 

Mae gan ymddiriedolwyr, ac aelodau'r bwrdd gyda'i gilydd, gyfrifoldeb rheoli cyfreithiol am gyllid  

ac asedau'r undeb, gan gynnwys ei enw da. Dylai ymddiriedolwyr gynnal parch myfyrwyr, 

rhanddeiliaid eraill a'r cyhoedd drwy ymddwyn yn ddidwyll, hyd yn oed pan fo angen gwneud 

penderfyniadau anodd neu amhoblogaidd. Byddai peidio â gwneud hyn yn peri risg o ddwyn anfri ar 

yr undeb a'i waith. 

 

 

Prif ddeilliannau  

3.1 Mae'r bwrdd yn gweithredu er budd yr undeb a'i fyfyrwyr ac mae ei ddull o wneud 

penderfyniadau yn ddemocrataidd. Ni chaiff y rheiny sydd â buddiannau arbennig ddylanwadu 

ar y bwrdd ac mae'n gosod buddiannau'r undeb uwchlaw unrhyw fuddiant personol.  

3.2 Mae'r bwrdd yn diogelu ac yn hyrwyddo enw da'r undeb ac yn hyrwyddo hyder y cyhoedd  

yn sector yr undebau myfyrwyr. 

3.3 Mae aelodau'r bwrdd a'r rhai sy'n gweithio yn y sefydliad neu'n cynrychioli'r sefydliad yn 

gweithredu'n ddidwyll, ac yn unol â gwerthoedd yr undeb. 

3.4 Mae'r bwrdd yn parchu deilliannau democrataidd ac yn cynnal didwylledd prosesau 

democrataidd. 

 

 

Arfer a argymhellir 

3.5 Cynnal enw da'r undeb 

 

3.5.1 Mae ymddiriedolwyr yn mabwysiadu ac yn dilyn cod ymddygiad priodol sy'n amlinellu 

safonau disgwyliedig o ran cywirdeb ac ymddygiad. 

3.5.2 Mae'r bwrdd yn ystyried y canfyddiad o'r undeb sydd gan fyfyrwyr, y cyhoedd, a sefydliadau 

sy'n gysylltiedig â'r undeb . Mae'n sicrhau bod yr undeb yn gweithredu'n gyfrifol ac yn 

foesegol, yn unol â'i nodau a'i werthoedd ei hun. 

3.5.3 Mae'r bwrdd yn sicrhau bod yr undeb yn dilyn y gyfraith ac yn gwirio ei gydymffurfiaeth â 

Deddf Addysg 1994 yn rheolaidd. Mae'n ystyried dilyn rheolau, codau a safonau nad ydynt 

yn rhwymo, er enghraifft canllawiau rheoleiddio perthnasol, 'Egwyddorion Nolan' (neu 

'Safonau Moesegol mewn Bywyd Cyhoeddus' yn yr Alban) a mentrau eraill sy'n hyrwyddo 

hyder mewn elusennau. 

3.5.4 Mae'r bwrdd yn gallu dangos sut mae rhoi cymorth i fyfyrwyr â gweithgareddau gwleidyddol 

yn galluogi datblygiad addysg dinasyddiaeth wleidyddol yn unol â diben elusennol yr undeb  

3.5.5 Mae'r bwrdd yn cymryd camau rhesymol i hyrwyddo'r rhyddid i siarad a rhyddid rhag niwed, 

ac mae'n cytuno ar broses ar gyfer gwneud hyn.  
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3.6 Canfod ac ymdrin â gwrthdaro o ran buddiannau / teyrngarwch, a chofnodi hynny  

 

3.6.1 Mae'r bwrdd yn deall sut mae gwrthdaro o ran buddiannau, gwirioneddol a honedig, a 

gwrthdaro o ran teyrngarwch yn gallu effeithio ar berfformiad ac enw da undeb. 

3.6.2 Mae ymddiriedolwyr yn datgelu unrhyw wrthdaro gwirioneddol neu botensial i'r bwrdd, ac 

yn delio â'r rhain yn unol â dogfen lywodraethu'r undeb, a pholisi gwrthdaro buddiannau a 

adolygir yn rheolaidd. 

3.6.3 Cedwir cofrestrau o fuddiannau, lletygarwch ac anrhegion ac maent ar gael i randdeiliaid yn 

unol â'r polisi a gytunwyd gan yr undeb ar ddatgelu. 

3.6.4 Mae ymddiriedolwyr yn cadw eu hannibyniaeth ac yn hysbysu'r bwrdd os ydynt yn teimlo eu 

bod yn cael eu dylanwadu gan unrhyw fuddiannau neu fod canfyddiad eu bod yn cael eu 

dylanwadu neu'n wynebu gwrthdaro. 
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Egwyddor 4: Penderfynu, risg  
a rheolaeth 
 

Egwyddor 

Mae'r bwrdd yn sicrhau bod ei brosesau gwneud penderfyniadau yn hysbys, yn fanwl ac yn amserol, 

a bod systemau dirprwyo, rheoli ac asesu risg, a systemau rheoli effeithiol yn cael eu sefydlu a'u 

monitro. 

 

 

Rhesymeg 

Mae'r bwrdd yn gyfreithiol gyfrifol am benderfyniadau a gweithredoedd yr undeb, ond ni all, ac ni 

ddylai, wneud popeth. Efallai y bydd disgwyl i'r bwrdd wneud rhai penderfyniadau, yn unol â 

gofynion y gyfraith neu ddogfen lywodraethol yr undeb, ond mae angen iddo benderfynu pa faterion 

eraill y bydd yn gwneud penderfyniadau yn eu cylch a pha rai y gall, ac y bydd, yn eu dirprwyo. 

 

Mae ymddiriedolwyr yn dirprwyo awdurdod ond nid cyfrifoldeb cyfreithiol, felly mae angen i'r bwrdd 

fod â rheolaethau ariannol a threfniadau priodol ar gyfer adrodd yn ôl, er mwyn sicrhau ei fod yn 

goruchwylio'r materion dirprwyedig hyn. Mae'n rhaid i ymddiriedolwyr hefyd ganfod ac asesu risgiau 

a chyfleoedd i'r sefydliad a phenderfynu ar y ffordd orau o ddelio â hwy, gan gynnwys asesu a 

ydynt yn hylaw neu'n werth eu cymryd. 

 

 

Prif ddeilliannau 

4.1 Mae'r bwrdd yn glir bod ei ffocws ar strategaeth, perfformiad, sicrwydd, llywodraethiant ac 

isadeiledd, yn hytrach na materion gweithredol, ac mae'n adlewyrchu hyn yn ei ddogfennau 

llywodraethu ac yn yr hyn y mae'n ei ddirprwyo. 

4.2 Mae gan y bwrdd fframwaith gwneud penderfyniadau a monitro cadarn sy'n helpu'r sefydliad  

i gyflawni ei ddibenion elusennol. Mae'n ymwybodol o'r ystod o risgiau ariannol ac anariannol  

y mae angen iddo fonitro a rheoli. 

4.3 Mae'r bwrdd yn hyrwyddo diwylliant o reoli adnoddau'n gadarn ond mae hefyd yn deall y gall 

bod yn or-ofalus ac osgoi pob risg fod yn risg ynddo'i hun, gan fod yn rhwystr i arloesedd. 

4.4 Lle mae agweddau o rôl yr undeb yn cael eu dirprwyo i bwyllgorau, staff, gwirfoddolwyr neu 

gontractwyr, mae'r bwrdd yn cadw cyfrifoldeb a goruchwyliaeth. 

4.5 Pan fo agweddau o rôl yr undeb yn cael eu rhoi yn gyfansoddiadol i gyrff gwneud 

penderfyniadau democrataidd neu randdeiliaid, mae'r bwrdd yn cyfathrebu â'r cyrff / 

rhanddeiliaid hynny ac yn cynnig cefnogaeth iddyn nhw. 

 

 

Arfer a argymhellir 

4.6 Dirprwyo a rheolaeth 

 

4.6.1 Mae'r bwrdd yn adolygu'n rheolaidd pa faterion sy'n cael eu gweithredu gan y bwrdd, pa 

faterion sydd ar gyfer cyrff etholedig / democrataidd a pha rai y gellir eu dirprwyo. Mae'n 

dirprwyo i uwch reolwyr, pwyllgorau neu ymddiriedolwyr, staff neu wirfoddolwyr unigol. 

4.6.2 Mae'r bwrdd yn disgrifio'r fframwaith hwn mewn dogfen sy'n darparu digon o fanylion a 

ffiniau clir fel bod modd deall yr hyn sy'n cael ei ddirprwyo a'i fod yn cael ei gyflawni.  
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Mae systemau ar waith i fonitro a goruchwylio sut mae'r hyn a ddirprwyir a phrosesau 

democrataidd yn cael eu gweithredu. Mae ymddiriedolwyr yn deall y fframwaith hwn.  

4.6.3 Mae'r bwrdd yn sicrhau bod gan ei bwyllgorau gylch gorchwyl ac aelodaeth addas a bod:  

• y cylch gorchwyl yn cael ei adolygu'n rheolaidd 

• aelodaeth y pwyllgor yn cael ei hadnewyddu'n rheolaidd ac nid yw'n dibynnu gormod  

ar bobl benodol. 

4.6.4 Pan fo undeb yn defnyddio cyflenwyr neu wasanaethau trydydd parti - er enghraifft ar gyfer 

codi arian, rheoli data, ymgynghori neu ddibenion eraill - mae'r bwrdd yn sicrhau ei hun bod 

y gwaith hwn yn cael ei wneud er budd yr undeb ac yn unol â'i werthoedd a'r cytundeb 

rhwng yr undeb a'r cyflenwyr. Mae'r bwrdd yn sicrhau bod cytundebau o'r fath yn cael eu 

hadolygu'n rheolaidd fel eu bod yn parhau i fod yn briodol. 

4.6.5 Mae'r bwrdd yn adolygu polisïau a gweithdrefnau allweddol yr undeb yn rheolaidd i sicrhau 

eu bod yn dal i gefnogi amcanion yr undeb, a'u bod yn ddigonol ar gyfer eu cyflawni. Mae 

hyn yn cynnwys: 

• polisïau a gweithdrefnau sy'n ymdrin â strategaethau'r bwrdd 

• swyddogaethau a chyfrifoldebau 

• cyllid (gan gynnwys cronfeydd wrth gefn) 

• Safonau gwasanaeth neu ansawdd 

• arferion cyflogaeth da 

• annog a defnyddio gwirfoddolwyr,  

• diogelu data 

• rheoli'r berthynas â'r brifysgol/coleg 

 

4.7 Rheoli a monitro perfformiad sefydliadol 

 

4.7.1 Gan weithio gydag uwch reolwyr, mae'r bwrdd yn sicrhau bod cynlluniau gweithredol a 

chyllidebau yn unol â dibenion yr undeb, nodau strategol y cytunwyd arnynt a'r adnoddau 

sydd ar gael. 

4.7.2 Mae'r bwrdd yn monitro perfformiad yn rheolaidd gan ddefnyddio fframwaith cyson, ac 

mae'n gwirio perfformiad yn erbyn amcanion strategol, cynlluniau gweithredol a 

chyllidebau'r undeb. Mae ganddo strwythurau sy'n dal staff i gyfrif a'u cefnogi wrth 

gyflawni'r nodau hyn. 

4.7.3 Mae'r bwrdd yn cytuno â'r uwch reolwyr pa wybodaeth sydd ei hangen i asesu'r hyn a 

gyflawnwyd yn erbyn cynlluniau, deilliannau ac amserlenni y cytunwyd arnynt. Dylai 

gwybodaeth fod yn amserol, yn berthnasol, yn gywir ac wedi'i darparu ar ffurf hawdd ei 

ddeall. 

4.7.4 Mae'r bwrdd yn ystyried gwybodaeth gan sefydliadau eraill cyffelyb yn rheolaidd i gymharu 

neu feincnodi perfformiad y sefydliad. 

 

4.8  Rheoli risgiau yn weithredol 

 

4.8.1 Mae gan y bwrdd gyfrifoldeb cyffredinol dros reoli risg, gan drafod a phenderfynu lefel y risg 

y mae'n barod i'w dderbyn ar gyfer risgiau penodol a chyfunol. 

4.8.2 Mae'r bwrdd yn adolygu risgiau sylweddoll yr undeb yn rheolaidd ac effaith yr holl risgiau 

hyn gyda'i gilydd. Mae'n gwneud cynlluniau priodol i liniaru a rheoli'r risgiau hyn. 

4.8.3 Mae'r bwrdd yn sefydlu ac yn adolygu proses yr undeb yn rheolaidd ar gyfer canfod, 

blaenoriaethu, cynyddu a rheoli risgiau a, lle bo hynny'n berthnasol, system yr undeb o 

reolaeth fewnol i reoli'r risgiau hyn. Mae'r bwrdd yn adolygu effeithiolrwydd ymagwedd yr 

undeb at risg o leiaf bob blwyddyn, sy'n cynnwys asesiad ynghylch a yw ymagwedd yr 

undeb at risg yn cefnogi arloesedd.  
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4.8.4 Mae'r bwrdd yn disgrifio ymagwedd yr undeb at risg yn ei adroddiad blynyddol ac yn unol â 

gofynion rheoliadol. 

 

4.9 Penodi archwilwyr ac archwiliadau 

 

4.9.1 Mae'r bwrdd yn cytuno ac yn goruchwylio proses effeithiol ar gyfer penodi ac adolygu 

archwilwyr, gan gymryd cyngor gan bwyllgor archwilio os oes un yn bodoli. 

4.9.2 Os oes gan yr undeb bwyllgor archwilio, mae gan ei gadeirydd brofiad ariannol diweddar a 

pherthnasol, ac mae'r pwyllgor yn cynnwys o leiaf dau ymddiriedolwr. 

4.9.3 Mae'r bwrdd, neu'r pwyllgor archwilio, yn cael cyfle i gwrdd â'r archwilwyr heb staff 

cyflogedig yn bresennol o leiaf unwaith y flwyddyn. 

4.9.4 Mae trefniadau ar waith ar gyfer corff, megis y pwyllgor archwilio, i ystyried pryderon a 

godir yn gyfrinachol ynglŷn ag anwedduster, camymddwyn neu gamwedd honedig. Mae hyn 

yn cynnwys pryderon a godwyd o ganlyniad i 'chwythu'r chwiban'. Mae trefniadau hefyd ar 

waith ar gyfer ymchwiliad priodol ac annibynnol a gweithredu yn sgil ymchwiliad o'r fath. 
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Egwyddor 5: Effeithiolrwydd  
y Bwrdd 

 

Egwyddor 

Mae'r bwrdd yn gweithio fel tîm effeithiol, gan ddefnyddio'r cydbwysedd priodol o sgiliau, profiad, 

cefndiroedd a gwybodaeth i wneud penderfyniadau deallus. 

 

 

Rhesymeg 

Mae gan y bwrdd effaith allweddol ar ffyniant yr undeb. Mae'r naws a osodir gan y bwrdd drwy ei 

arweinyddiaeth, ei ymddygiad, ei ddiwylliant a'i berfformiad cyffredinol yn hanfodol i lwyddiant yr 

undeb. Mae'n bwysig bod ag ymagwedd drylwyr at benodi, ethol a recriwtio ymddiriedolwyr, ynghyd 

â'u perfformiad a'u datblygiad ac at ymddygiad y bwrdd. Mewn tîm effeithiol, mae aelodau'r bwrdd 

yn teimlo ei bod yn ddiogel awgrymu, cwestiynu a herio syniadau a mynd i'r afael â phynciau 

anodd, yn hytrach na'u hosgoi. 

 

 

Prif ddeilliannau 

5.1 Mae diwylliant, ymddygiadau a phrosesau'r bwrdd yn ei helpu i fod yn effeithiol; mae hyn yn 

cynnwys derbyn a datrys heriau neu wahanol safbwyntiau. 

5.2 Mae gan yr holl ymddiriedolwyr sgiliau a gwybodaeth briodol o'r undeb a gallant roi digon o 

amser i fod yn effeithiol yn eu rôl. 

5.3 Mae'r cadeirydd yn galluogi'r bwrdd i weithio fel tîm effeithiol drwy ddatblygu perthnasoedd 

gwaith cryf rhwng aelodau'r bwrdd, gan greu diwylliant lle caiff gwahaniaethau eu canfod a'u 

datrys. 

5.4 Mae'r bwrdd yn gwneud penderfyniadau ar y cyd ac yn hyderus. Unwaith y gwneir 

penderfyniadau, mae'r bwrdd yn uno y tu ôl iddynt, ac yn eu derbyn yn ddiamwys. 

 

 

Arfer a argymhellir 

5.5 Gweithio fel tîm effeithiol 

 

5.5.1 Mae'r bwrdd yn cwrdd mor aml ag sydd angen iddo fod yn effeithiol. 

5.5.2 Mae'r bwrdd yn cynllunio ei raglen waith a'i gyfarfodydd, gan sicrhau bod gan yr 

ymddiriedolwyr yr wybodaeth, yr amser a'r gofod angenrheidiol i archwilio materion 

allweddol a chyrraedd penderfyniadau sydd wedi cael eu hystyried yn drylwyr, fel bod 

amser y bwrdd yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol. Os yw ymddiriedolwyr yn gweithio rhwng 

cyfarfodydd, darperir adroddiadau fel bod ymddiriedolwyr yn deall pa gynnydd a wnaed.   

5.5.3 Mae'r bwrdd yn ystyried swyddog ac aelod lleyg yn rolau'r cadeirydd a'r is-gadeirydd. Mae'r 

aelod lleyg yn gweithredu fel carreg ateb i'r swyddog a gall wasanaethu fel canolwr i'r 

ymddiriedolwyr eraill os oes angen. 

5.5.4 Mae'r bwrdd yn trafod ei effeithiolrwydd a'i allu i gydweithio fel tîm yn rheolaidd, gan 

gynnwys cymhelliad unigolion a disgwyliadau ynglŷn ag ymddygiad. Mae ymddiriedolwyr yn 

cymryd amser i ddeall cymhellion ei gilydd er mwyn adeiladu ymddiriedaeth o fewn y bwrdd 

ac mae'r cadeirydd yn gofyn am adborth ar sut i greu amgylchedd lle gall ymddiriedolwyr 

herio'i gilydd yn adeiladol. 
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5.5.5 Lle mae gwahaniaethau barn sylweddol yn codi, mae ymddiriedolwyr yn treulio amser yn 

ystyried yr ystod o safbwyntiau, gan archwilio deilliannau amgen a pharchu gwahanol 

safbwyntiau, yn ogystal â gwerth cyfaddawd mewn trafodaethau bwrdd. 

5.5.6 Mae ymddiriedolwyr yn deall bod ganddynt gyfrifoldeb cyfartal a dylent wneud 

penderfyniadau gyda'i gilydd. Amlinellir hyn yng nghanllawiau'r Comisiwn Elusennau The 

Essential Trustee (CC3 ) / OSCR: Canllawiau ac arfer da ar gyfer Ymddiriedolwyr Elusennau 

5.5.7 Mae'r bwrdd yn cael cyngor proffesiynol, annibynnol mewn meysydd megis llywodraethiant, 

y gyfraith a chyllid. Mae hyn ar sail pro-bono neu ar gost yr undeb os oes angen hyn i'r 

bwrdd gyflawni ei ddyletswyddau. Mae'r bwrdd yn ystyried a ddylai dderbyn cyngor a 

chefnogaeth fewnol neu allanol ar lywodraethiant. 

 

5.6 Adolygu aelodaeth y bwrdd 

 

5.6.1 Dylai dros hanner y bwrdd fod yn fyfyrwyr neu'n swyddogion etholedig. Fel arfer, mae nifer 

gyfartal o swyddogion etholedig a myfyrwyr, ynghyd â thri neu bedwar ymddiriedolwr lleyg 

yn gweithio'n dda mewn undebau myfyrwyr.  

5.6.2 Mae'r bwrdd yn ystyried yn rheolaidd y cymysgedd o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y mae 

eu hangen arno i gyflawni amcanion yr undeb yn effeithiol. Mae'n adlewyrchu'r cymysgedd 

hwn yn ei benodiadau ac etholiadau ar gyfer ymddiriedolwyr, gan gydbwyso'r angen am 

barhad â'r angen i adnewyddu'r bwrdd. 

5.6.3 Mae'r bwrdd yn ddigon mawr i'w gwneud yn bosib galluogi gwaith yr undeb i gael ei wneud, 

a gellir rheoli newidiadau i aelodaeth y bwrdd heb ormod o amhariad.  

 

5.7 Goruchwylio penodiadau a / neu etholiadau 

 

5.7.1 Mae yna weithdrefn ffurfiol, drylwyr a thryloyw ar gyfer penodi ymddiriedolwyr i'r bwrdd, 

sy'n cynnwys hysbysebu swyddi gwag yn eang. 

5.7.2 Cynhelir y gwaith o chwilio am ymddiriedolwyr newydd, a phenodi neu enwebu ar gyfer 

etholiad, yn ôl teilyngdod yn erbyn meini prawf gwrthrychol, gan ystyried manteision 

amrywiaeth ar y bwrdd. Mae'r bwrdd yn edrych yn rheolaidd ar ba sgiliau sydd ganddo ac 

mae ei angen, ac mae hyn yn effeithio ar sut y ceir hyd i ymddiriedolwyr newydd.  

5.7.3 Mae'r undeb yn ystyried defnyddio pwyllgor enwebiadau i arwain y broses o benodi i'r 

bwrdd ac i wneud argymhellion i'r bwrdd.. 

5.7.4 Penodir ymddiriedolwyr am gyfnod penodol o amser, gan ddibynnu ar unrhyw 

ddarpariaethau cyfansoddiadol neu statudol perthnasol. Os yw ymddiriedolwr wedi 

gwasanaethu am fwy na naw mlynedd, rhaid cynnal adolygiad trylwyr cyn eu hailbenodi, 

gan ystyried yr angen am adfywio'r bwrdd er mwyn ei gadw'n flaengar, a rhaid esbonio yn 

adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr. 

 

5.8 Datblygu'r bwrdd 

 

5.8.1 Mae ymddiriedolwyr yn mynd drwy broses ymsefydlu briodol wrth iddynt ymuno â'r bwrdd. 

Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd ag uwch reolwyr, gan ymwneud â holl feysydd gwaith yr 

undeb. Rhoddir cyfle i ymddiriedolwyr gael dysgu a datblygu parhaus. 

5.8.2 Mae'r bwrdd yn adolygu ei berfformiad ei hun a pherfformiad ymddiriedolwyr unigol, gan 

gynnwys y cadeirydd. Mae hyn yn digwydd bob blwyddyn, gyda gwerthusiad allanol bob tair 

blynedd. Fel arfer, mae gwerthusiad o'r fath yn ystyried cydbwysedd y bwrdd o ran sgiliau, 

profiad a gwybodaeth, ei amrywioldeb yn yr ystyr ehangaf, sut mae'r bwrdd yn gweithio 

gyda'i gilydd, y ogystal â ffactorau eraill sy'n berthnasol i'w effeithiolrwydd. 

5.8.3 Mae'r bwrdd yn esbonio sut mae'r undeb yn adolygu neu'n gwerthuso'r bwrdd yn y 

datganiad llywodraethiant sy'n rhan o adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr. 

 



20 

 

 

Cod Llywodraethu Undebau Myfyrwyr 

Egwyddor 6: Amrywioldeb 

 

Egwyddor 

Mae ymagwedd y bwrdd at amrywioldeb o gymorth i'w effeithiolrwydd, ei arweinyddiaeth a'i allu i 

wneud penderfyniadau. 

 

 

Rhesymeg 

Mae amrywioldeb, yn yr ystyr ehangaf, yn hanfodol i sicrhau bod byrddau'r parhau i fod yn hysbys 

ac ymatebol, a'u bod yn gallu ymdopi â'r newidiadau cyflym a chymhleth sy'n wynebu sector undeb 

y myfyrwyr . Mae byrddau sy'n cynnwys ymddiriedolwyr o wahanol gefndiroedd, ac sydd ag 

amrywiaeth o brofiadau, yn fwy tebygol o annog dadl a gwneud penderfyniadau gwell. 

 

Mae'r term 'amrywioldeb' yn cynnwys naw nodwedd warchodedig Deddf Cydraddoldeb 2010, yn 

ogystal â gwahanol gefndiroedd, profiadau bywyd, llwybrau gyrfa a meddylfryd. Dylai byrddau 

geisio recriwtio a/neu ethol pobl sy'n meddwl mewn gwahanol ffyrdd, yn ogystal â'r rheiny sydd â 

chefndiroedd gwahanol.  

 

Mae gan y Bwrdd hefyd rôl hanfodol mewn gwella cyfaint, dyfnder ac amrywioldeb cyfranogiad yn ei 

brosesau a'i weithgareddau democrataidd.  

 

 

Prif ddeilliannau 

6.1 Mae'r bwrdd yn fwy effeithiol os yw'n cynnwys amrywiaeth o safbwyntiau, profiadau a sgiliau. 

6.2 Mae'r bwrdd yn sicrhau bod yr undeb yn dilyn egwyddorion cydraddoldeb ac amrywioldeb, gan 

fynd y tu hwnt i'r lefel isaf sy'n dderbyniol dan y gyfraith lle bo'n briodol. 

 

 

Arfer a argymhellir 

6.3 Annog cyfranogiad cynhwysol a hygyrch 

 

6.3.1 O bryd i'w gilydd mae'r bwrdd yn cymryd rhan mewn hyfforddiant a / neu adlewyrchu am 

amrywiaeth ac yn deall ei gyfrifoldebau yn y maes hwn. 

6.3.2 Mae'r bwrdd yn gwneud ymdrech gadarnhaol i gael gwared, lleihau neu atal rhwystrau i 

bobl fod yn ymddiriedolwyr ac i gymryd rhan lawn unwaith y byddant ar y bwrdd. Mae'r 

bwrdd yn dyrannu cyllidebau, lle bo angen, i gyflawni hyn o fewn yr adnoddau sydd ar gael 

i'r undeb. Gallai hyn gynnwys ystyried:  

• amser, lleoliad ac amlder y cyfarfodydd 

• sut mae papurau a gwybodaeth yn cael eu cyflwyno i'r bwrdd, er enghraifft gan 

ddefnyddio technoleg ddigidol, a pha mor bell ymlaen llaw y byddant ar gael 

• sut mae ymddiriedolwyr yn cymryd rhan yn y camau ffurfiannol a chrynodol o  

wneud penderfyniadau  

• cynnig cyfathrebiadau ar ffurf amgen megis sain, Braille a Chymraeg 

• talu treuliau rhesymol 

• ble a sut y mae swyddi gwag ar gyfer ymddiriedolwyr (boed wedi'u penodi neu eu hethol) 

yn cael eu hysbysebu a'r broses recriwtio a/neu ethol. 
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6.3.3 Mae'r cadeirydd yn gofyn am adborth yn rheolaidd ar sut y gellir gwneud cyfarfodydd  

(a llywodraethu yn fwy cyffredinol) yn fwy hygyrch a sut i greu amgylchedd lle gall 

ymddiriedolwyr herio ei gilydd yn adeiladol a bod pob llais yn gyfartal. 

6.3.4 Mae amrywiaeth o gyfleoedd yn bodoli i fyfyrwyr wneud cyfraniadau ystyrlon at lunio 

penderfyniadau yn undeb y myfyrwyr, ac mae'r undeb yn ymdrechu i ehangu ystod y bobl 

sy'n manteisio ar y cyfleoedd hyn, yn arbennig o blith y grwpiau a dangynrychiolir yn lleol. 

 

6.4 Recriwtio a / neu ethol ymddiriedolwyr amrywiol 

 

6.4.1 Mae'r bwrdd yn cynnal archwiliad o sgiliau, profiad ac amrywioldeb cefndir ei aelodau yn 

rheolaidd, er mwyn dod o hyd i unrhyw anghydbwysedd neu fylchau, gan ddefnyddio hyn 

fel sail i recriwtio a hyfforddi ymddiriedolwyr. 

6.4.2 Mae'r bwrdd yn gweld amrywioldeb, ym mhob ffurf, fel rhan annatod o'i adolygiadau 

mewnol. Mae'r bwrdd yn cydnabod gwerth bwrdd amrywiol ac mae ganddo amcanion addas 

o ran amrywioldeb. 

6.4.3 Wrth benderfynu sut i recriwtio a/neu ethol ymddiriedolwyr, mae'r bwrdd yn meddwl am y 

ffordd orau o ddenu carfan amrywiol o ymgeiswyr. Mae'n ceisio cyflawni amrywioldeb mewn 

paneli penodi ymddiriedolwyr ac ymysg yr ymgeiswyr ar gyfer etholiadau ymddiriedolwyr. 

 

6.5 Monitro ac adrodd yn ôl ar amrywioldeb yn yr undeb 

 

6.5.1 Mae ymddiriedolwyr yn sicrhau bod cynlluniau ar waith i fonitro a chyflawni amcanion 

amrywioldeb y bwrdd, ac amcanion eraill, ar draws yr ystod lawn o weithgareddau undeb, 

gan gynnwys prosesau democrataidd. 

6.5.2 Mae'r bwrdd yn cyhoeddi disgrifiad blynyddol o'r hyn y mae wedi'i wneud i fynd i'r afael ag 

amrywioldeb y bwrdd, ac arweinyddiaeth yr undeb a'i berfformiad yn erbyn ei amcanion o 

ran amrywioldeb, gydag esboniad lle na chawsant eu diwallu. 
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Egwyddor 7: Gonestrwydd  
ac atebolrwydd 
 

Egwyddor 

Mae'r bwrdd yn gosod esiampl i'r sefydliad drwy fod yn dryloyw ac yn atebol. Mae'r undeb yn 

agored yn ei waith, oni bai bod rheswm da dros beidio â bod. 

 

 

Rhesymeg 

Mae ymddiriedaeth y cyhoedd yn y ffaith bod undeb yn darparu budd cyhoeddus yn hanfodol  

i'w enw da a'i lwyddiant, ac yn sgil hynny, llwyddiant sector undebau myfyrwyr yn gyffredinol.  

Mae sicrhau atebolrwydd go iawn, drwy gyfathrebu dwy-ffordd gwirioneddol ac agored sy'n dathlu 

llwyddiannau ac yn dangos parodrwydd i ddysgu o gamgymeriadau, ynghyd â democratiaeth 

ffyniannus, yn helpu i adeiladu'r ymddiriedaeth a'r hyder yma ac ennill dilysrwydd.  

 

 

Prif ddeilliannau 

7.1 Caiff gwaith ac effaith y sefydliad eu gwerthfawrogi gan ei holl randdeiliaid. 

7.2 Mae'r bwrdd yn sicrhau bod perfformiad yr undeb a'i ymgysylltiad â'i randdeiliaid yn cael  

eu harwain gan y gwerthoedd, moeseg a diwylliant sydd wedi'u sefydlu gan y bwrdd.  

Mae ymddiriedolwyr yn sicrhau bod yr undeb yn gweithio gyda rhanddeiliaid i hyrwyddo 

ymddygiad moesegol. 

7.3 Mae'r undeb yn cymryd ei gyfrifoldeb o ddifrif am adeiladu ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd  

yn ei waith. 

7.4 Ystyrir bod yr undeb yn ddemocrataidd ac yn meddu ar gyfreithlondeb wrth  

gynrychioli myfyrwyr.  

7.5 Mae'r bwrdd yn datrys unrhyw faterion cyfreithiol neu ariannol sy'n deillio o ganlyniadau  

a phrosesau democrataidd, yn unol â'i ymagwedd at risg.  

 

 

Arfer a argymhellir 

7.6 Cyfathrebu ac ymgynghori'n effeithiol â myfyrwyr, y brifysgol/coleg a  

rhanddeiliaid ehangach 

 

7.6.1 Mae'r bwrdd yn nodi pwy yw'r rhanddeiliaid allweddol sydd â buddiannau neu ddiddordeb 

yng ngwaith yr undeb . Gallai'r rhain gynnwys staff ac arweinwyr prifysgol/coleg, 

gwirfoddolwyr, cyflenwyr, cymunedau lleol ac eraill. 

7.6.2 Mae'r bwrdd yn sicrhau bod yna strategaeth ar gyfer cyfathrebu rheolaidd ac effeithiol  

â'r rhanddeiliaid hyn ynglŷn â dibenion, gwerthoedd, gwaith a chyflawniadau'r undeb,  

gan gynnwys gwybodaeth sy'n eu galluogi i fesur llwyddiant yr undeb wrth gyflawni  

ei ddibenion. 

7.6.3 Fel rhan o'r strategaeth hon, mae'r bwrdd yn meddwl am y ffordd orau o gyfathrebu  

sut mae'r undeb yn cael ei arwain a'i lywodraethu, pwy yw'r ymddiriedolwyr, y rôl sydd 

ganddynt a'r penderfyniadau maen nhw'n eu gwneud. 

7.6.4 Mae'r bwrdd yn sicrhau y gall randdeiliaid ddal y bwrdd i gyfrif trwy brosesau a llwybrau  

y cytunwyd arnynt, er enghraifft sesiynau cwestiwn ac ateb. 
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7.6.5 Mae'r bwrdd yn sicrhau bod ymgynghoriad addas â rhanddeiliaid ynghylch newidiadau 

sylweddol i weithgareddau'r undeb.  

 

 

7.7 Sicrhau democratiaeth gadarn  

 

7.7.1 Mae'r bwrdd yn ystyried deilliannau democrataidd ac yn gwerthuso sut maent yn  

helpu i weithredu amcanion elusennol yr undeb, o fudd i'r cyhoedd a'u bod yn gyson â 

gwerthoedd ac egwyddorion yr undeb. Os na fydd canlyniad democrataidd yn bodloni 

gofynion y profion hyn, yna cyflwynir ac ystyrir dewisiadau amgen addas, yn unol ag  

ysbryd deilliannau democrataidd. 

7.7.2 Mae'r bwrdd yn sicrhau bod cyfathrebu clir o ran sut mae'r bwrdd wedi datrys materion 

cyfreithiol ac ariannol gyda chyrff democrataidd. 

7.7.3 Caiff prosesau democrataidd eu hadolygu'n rheolaidd i sicrhau eu bod yn bodloni safonau 

uchel. Gall Undebau ddefnyddio'r fframwaith Undebau Myfyrwyr o Safon (QSU) sy'n annog 

asesiad o brosesau democrataidd a chanlyniadau yn nhermau rheolaeth boblogaidd, barn 

hysbys, cynhwysedd a thryloywder.  

7.7.4 Mae'r bwrdd yn sicrhau bod swyddog etholiadau annibynnol yn cael ei benodi i oruchwylio 

pob etholiad a refferendwm yn unol â Deddf Addysg 1994. 

7.7.5 Cynhelir etholiadau traws-gampws teg ac agored ar gyfer pob un o'r prif swyddi yn unol  

â Deddf Addysg 1994. Mae prosesau a gweithdrefnau tryloyw a theg, gan gynnwys rhai  

ar gyfer cwynion, ar waith ar gyfer pob etholiad 

7.7.6 Caiff yr undeb a'i swyddogion eu dal i gyfrif am eu gweithredoedd gan yr aelodau  

a'u cynrychiolwyr. 

7.7.7 Mae gweithdrefnau ar waith i ddiswyddo swyddogion.  

 

7.8  Datblygu diwylliant o natur agored yn yr undeb 

 

7.8.1 Mae yna ddatganiad clir am y berthynas rhwng llywodraethiant, democratiaeth a 

gweithgareddau ymarferol yr undeb, a chaiff ei adolygu'n rheolaidd.  

7.8.2 Mae'r bwrdd yn derbyn adroddiadau rheolaidd ar yr adborth cadarnhaol a negyddol a roddir 

i'r undeb, yn ogystal ag unrhyw gwynion. Mae'n dangos ei fod yn dysgu o adborth ac yn 

defnyddio'r dysgu hwn i wella perfformiad a gwneud penderfyniadau mewnol. 

7.8.3 Mae'r bwrdd yn sicrhau bod proses dryloyw, effeithiol, amserol ac wedi'i chyhoeddi'n dda yn 

bodoli ar gyfer gwneud cwyn, a bod pob cwyn yn cael ei drin yn adeiladol, yn ddiduedd ac 

yn effeithiol. 

7.8.4 Mae'r bwrdd yn cadw cofrestr o fuddiannau ar gyfer ymddiriedolwyr ac uwch staff ac mae'n 

cytuno ar sut caiff y rhain eu cyfathrebu'n gyhoeddus yn unol ag Egwyddor 3. 

7.8.5 Mae ymddiriedolwyr yn cyhoeddi'r broses ar gyfer pennu cyflogau uwch aelodau staff,  

a'u lefelau tâl ar wefannau'r undeb ac yn eu hadroddiad blynyddol. 
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