
 

 

Cwestiynau cyffredin                    
Pwy ddatblygodd y fframwaith? 
Mae’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru wedi cael ei greu gan y Sector Chwaraeon 

a Hamdden yng Nghymru ar gyfer y Sector hwnnw.  

Yn ystod haf 2014, dechreuodd Chwaraeon Cymru a’r Sport and Recreation Alliance (y Gynghrair) 

hwyluso symud gan gyrff rheoli Cymru tuag at greu rhaglen strwythuredig o lywodraethu ac arwain 

ar gyfer y sector. Arweiniodd chwe mis o ymgynghori â’r cyrff hyn at lunio’r Fframwaith 

Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru. 

Pam Datblygu’r Fframwaith? 
Ers peth amser, mae’r sector chwaraeon a hamdden yng Nghymru wedi bod eisiau creu newid 

diwylliannol arwyddocaol mewn llywodraethu ac arwain. Braf yw dweud bod y Gynghrair wedi 

cytuno i weithio â’r sector i ddatblygu Fframwaith Llywodraethu ac Arwain sydd wedi’i frandio ar y 

cyd a’i addasu i adlewyrchu disgwyliadau, ffocws ac ymddygiad a gafodd eu datgan fel rhan o’r 

broses ymgynghori. Ymgynghorwyd â mwy na 50 o sefydliadau a daethpwyd i gytundeb y byddai’r 

Fframwaith yn cael ei fabwysiadu gan y Sector ac yn dod yn eiddo iddo. 

Hefyd tynnodd y broses ymgynghori sylw at yr angen am wella diwylliant ac arweiniad sefydliadol, a 

arweiniodd at gynnwys yn y Fframwaith ddangosyddion ymddygiad cadarnhaol ar gyfer Aelodau 

Bwrdd. Oherwydd natur amrywiol y Sector ac er mwyn osgoi gwahaniaethu, cynhaliwyd Asesiad o 

Effaith y Fframwaith ar Gydraddoldeb hefyd.                                      

Sut rydym yn gwybod mai’r Fframwaith yw’r ffordd orau o sicrhau 

llywodraethu da?    

Er bod y fframwaith ei hun yn newydd, mae’r ddogfen y mae’n seiliedig arni (y Cod Gwirfoddol ar 

gyfer Llywodraethu da) wedi’i sefydlu’n dda. 

Yn 2014, comisiynodd y Gynghrair Brifysgol Birkbeck i gynnal astudiaeth effaith annibynnol o’r Cod 

Gwirfoddol ers ei lansio yn 2011. Cafwyd canfyddiadau arwyddocaol gyda 95% o’r ymatebwyr yn 

dweud bod y Cod wedi bod yn effeithiol neu’n effeithiol iawn o ran helpu gyda llywodraethu gwych. 

Yn fwy na hynny, dywedodd 3 allan o 4 ymatebydd bod gweithredu’r Cod wedi cael effaith 

gadarnhaol ar eu sefydliad cyfan. Boed yn derbyn arian cyhoeddus ai peidio, mae sefydliadau sy’n 

cofrestru ac yn gweithredu wedi dangos bod y Cod yn gallu gwneud gwahaniaeth i’w sefydliadau.    

Er nad ydym yn gallu dweud yn sicr mai’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru yw’r 

ffordd orau o sicrhau llywodraethu gwych, mae’r dystiolaeth hyd yma’n dangos bod y model yn 

eithriadol effeithiol. 

 
 



 

 

Ar gyfer pwy mae’r Fframwaith? 
Mae’r Fframwaith ar gyfer ei ddefnyddio gan y Sector Chwaraeon a Hamdden yng Nghymru. Gall 

unrhyw sefydliad cenedlaethol neu ranbarthol sydd â chwaraeon a hamdden fel ei bwrpas craidd, 

neu sy’n defnyddio chwaraeon a hamdden i gyflawni amcanion cymunedol neu gymdeithasol, 

gofrestru. 

Gall sefydliadau fod yn gymdeithasau anghorfforedig, elusennau neu gwmnïau o unrhyw fath sy’n 

gweithredu yn y sectorau gwirfoddol, preifat neu gyhoeddus. Fodd bynnag, mae’n rhaid iddynt fod â 

rheolaeth ar eu materion eu hunain, fel y nodir mewn cyfansoddiad neu debyg. Fel arall gallai llawer 

o’r Egwyddorion fod yn amherthnasol ac ni fyddant yn gallu cymryd y camau angenrheidiol i 

weithredu’r Fframwaith. 

Dylai clybiau unigol geisio arweiniad llywodraethu penodol i’w camp gan eu corff rheoli eu hunain. 

Bydd hyn yn rhoi mwy o fanylion am unrhyw ofynion gweinyddol perthnasol i’r clybiau, yn ogystal â 

rhoi sylw i unrhyw ofynion penodol fel aelodau o’r Corff Rheoli Cenedlaethol. Mae rhai cyrff rheoli 

wedi dechrau gwneud cais i’w rhanbarth a’u clybiau, gan fod hyn yn galluogi defnydd cyson o 

arferion da yn eu camp.                                               

Beth mae cofrestru gyda’r Fframwaith yn ei olygu?  
Drwy gofrestru gyda’r Fframwaith, mae eich sefydliad yn gwneud ymrwymiad tymor hir i anelu at 

lywodraethu ac arwain gwych ac integreiddio’r egwyddorion a’r ymddygiad ledled eich sefydliad. 

Mae’r egwyddorion a’r ymddygiad yn cynnig arweiniad ac ysgogiad i chi gynnal a gwella’r 

llywodraethu a’r arwain yn eich sefydliad.      

Mae cofrestru gyda’r Fframwaith yn ymrwymiad i ddefnyddio’r Egwyddorion fel adnodd meincnodi - 

asesu pa mor dda rydych yn ei wneud yn erbyn arferion llywodraethu ac arwain gwych; a fframwaith 

cynllunio - pa gamau fyddwch chi’n eu cymryd i roi sylw i’r bylchau a chreu newid cadarnhaol. Nid 

oes amserlen ar gyfer gweithredu ac mae cofrestru’n ddatganiad o fwriad y bydd disgwyl i’ch 

aelodau, eich partneriaid a’ch rhanddeiliaid ei ddilyn drwy weithredu’n adeiladol.   

Chi fydd yn dewis sut byddwch yn defnyddio’r Fframwaith a beth mae’n ei olygu i’ch sefydliad.                          

Beth yw’r manteision o gofrestru gyda’r Fframwaith? 
Mae llywodraethu ac arwain gwych yn rhan sylfaenol o ddatblygu cynaliadwy gan eich bod yn rhoi 

systemau a phrosesau yn eu lle sy’n sail i arferion gwaith da ac yn gwneud eich sefydliad yn fwy 

effeithlon. Hefyd, bydd y Fframwaith yn rhoi hygrededd i chi gyda chyfranogwyr, cyllidwyr a 

phartneriaid masnachol, gan feithrin eu hyder ynoch a chryfhau perthnasoedd.                       

Hefyd bydd pawb sy’n rhan o’r Fframwaith yn gymwys i gael mynediad at gyfleoedd cefnogi 

ychwanegol a ddarperir gan Chwaraeon Cymru a’r Gynghrair, i helpu gyda datblygu eich sefydliad yn 

unol ag egwyddorion ac ymddygiad y Fframwaith. 

  



 

 

Beth sydd raid i ni ei wneud i ddangos ein bod yn cofrestru gyda’r 
Fframwaith? 
Er mwyn cofrestru gyda’r Fframwaith, dylech ymgymryd â’r canlynol:        

1. Addewid bod eich sefydliad yn ymrwymo i wella ei lywodraethu a’i arwain 

2. Trafod y Fframwaith mewn cyfarfod Bwrdd a chael cymeradwyaeth y Bwrdd i egwyddorion 

ac ymddygiad y fframwaith o ran beth maent yn ei olygu i’ch sefydliad                        

3. Cynnwys y Fframwaith fel amcan yn eich cynllun strategol     

4. Dewis unigolyn yn eich sefydliad i ysgwyddo cyfrifoldeb am y Fframwaith  

5. Llenwi a chyflwyno ffurflen gofrestru i gadarnhau ymrwymiad i’r fframwaith 

 
Nid ydym yn gallu ticio popeth sydd yn y Fframwaith ar hyn o bryd. Ydi 
hyn yn golygu na allwn neu na ddylem gofrestru? 
Nid yw cofrestru gyda’r Fframwaith yn arwydd bod popeth ynddo wedi’i gyflawni. Dechrau ar siwrnai 

tuag at gydymffurfio yw’r cofrestru. Mae disgwyl i sefydliadau chwaraeon a hamdden yng Nghymru 

bennu targedau uchelgeisiol i fodloni’r “Disgwyliadau Gofynnol” erbyn 2019. Hefyd anogir 

sefydliadau i wneud cynnydd yn erbyn yr ystyriaethau “Eraill” sydd eto’n ddangosyddion defnyddiol 

o sut gall pob egwyddor gael ei rhoi ar waith yn ymarferol.     

Mae cofrestru gyda’r Fframwaith yn ddatganiad sy’n dweud bod eich sefydliad yn fodlon meddwl o 

ddifrif am lywodraethu a dod â’r egwyddorion a’r ymddygiad yn fyw mewn ffordd addas i’ch 

sefydliad. Nid yw’n cadarnhau eich bod wedi rhoi’r holl egwyddorion ar waith yn llawn eisoes, a’ch 

bod yn cydymffurfio’n llawn â phob ymddygiad disgwyliedig. 

 

Rydym yn credu ein bod yn gwneud yn dda yn erbyn yr holl 

Egwyddorion ac eithrio un. Oes posib i ni weithio tuag at yr 

Egwyddorion eraill a hepgor yr Egwyddor honno? Mae cofrestru gyda’r 

Fframwaith yn golygu ymrwymo i’r holl egwyddorion, ond nid yr holl ystyriaethau ymarferol. 

Cyflwynir yr ystyriaethau ymarferol fel opsiynau i sefydliad roi’r egwyddorion ar waith. Os nad yw’r 

ystyriaethau ymarferol sydd wedi’u hamlinellu o dan un egwyddor yn cyd-fynd â’ch sefydliad, dylech 

fod yn gofyn pam nad ydynt yn cyd-fynd. Ai am nad ydych chi’n ymarfer yr egwyddor neu am eich 

bod yn ymarfer yr egwyddor mewn ffordd wahanol? Yn sicr byddwch eisiau rhoi blaenoriaeth i 

egwyddorion mewn cynllun gweithredu strwythuredig, gan gofio bod y Fframwaith yn gyffredinol, 

a’r saith egwyddor sydd ynddo, yn cynrychioli arferion gorau. Mae cyflawni’r Egwyddorion yn 

ymwneud â sicrhau eu bod yn gweithio i’ch sefydliad a’r broses ei hun sy’n bwysig, boed yn sesiwn 

Bwrdd a hwylusir, ymgynghoriad â rhanddeiliaid, neu adolygiadau strategol; gall pob cam sicrhau 

bod gan bobl ddyfodol mwy disglair drwy lywodraethu gwych. 

 
 



 

 

 
Pa gefnogaeth gaf i os bydd fy sefydliad yn cofrestru?  
 

Wrth i’ch sefydliad astudio’r Fframwaith, byddwch yn tynnu sylw at feysydd ar gyfer eu gwella a’u 

datblygu.      

Mae Chwaraeon Cymru a’r Gynghrair wedi datblygu rhaglen gefnogi sy’n cynnwys cyfarwyddyd, 

pecynnau adnoddau a gweithdai i’ch helpu i ymgorffori’r egwyddorion a’r ymddygiadau.  

Mae pecynnau adnoddau ac enghreifftiau o arferion da ar gael ar-lein fel bod pob sefydliad yn gallu 

elwa o lwyddiannau ledled ein Sector a chael eu hysbrydoli ganddynt.   

I gael rhagor o wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael cysylltwch â 

governance@sportandrecreation.org.uk 

 

Sut bydd y gydymffurfiaeth â’r Fframwaith yn cael ei mesur? 

Datblygir y Fframwaith yn bennaf fel adnodd hunanreoleiddio. Yn cyd-fynd â phob egwyddor ceir 

rhestr o ddangosyddion llwyddiant a fydd yn helpu sefydliadau i fesur gwelliant neu adnabod 

llwyddiant.                               

Y dangosyddion hyn, ynghyd â’r ymddygiad disgwyliedig gofynnol, a ddefnyddir i arolygu lefel y 

cynnydd ar draws y sector, ac i adnabod meysydd ble mae angen y gefnogaeth neu’r cyfarwyddyd 

mwyaf.        

Hefyd efallai y bydd Chwaraeon Cymru neu’r Gynghrair yn gofyn am enghreifftiau astudiaeth achos o 

arferion y gellir eu rhannu gyda sefydliadau eraill, fel syniadau ar gyfer gweithredu’r Fframwaith a 

hybu arferion gorau. Yn ei hanfod, bydd y gydymffurfiaeth â’r Fframwaith yn cael ei mesur gan y 

sefydliad ei hun.       

 

Beth sy’n digwydd os nad ydym yn cofrestru gyda’r Fframwaith? 

Mae’r Sector Chwaraeon a Hamdden yng Nghymru wedi cydnabod yr angen i wella’u llywodraethu 

a’u harwain a mae’r Fframwaith wedi cael ei ddatblygu “ar gyfer y sector gan y sector”. Maent wedi 

ymgynghori’n eang ar y Fframwaith a gosod “Disgwyliadau Gofynnol” uchelgeisiol i’r Sector hyd at 

2019. Mae disgwyliad i phob sefyldiad Chwaraeon ac Hamdden yng Nghymru cofrestru a’r 

Fframwaith ac ymrwymo i wneud gwelliannau sylweddol yn y maes. 
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