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Ymgynghoriad ynghylch rhoi cydnabyddiaeth ariannol 
i aelodau byrddau landlordiaid cymdeithasol cofrestredig 

  
Adroddiad cryno 

  
  
  
Cyflwyniad 

  
1.  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi’r sylwadau a ddaeth i law yn ymateb i'r papur 

ymgynghori ynghylch rhoi cydnabyddiaeth ariannol i aelodau Byrddau 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.  Cyhoeddwyd y ddogfen ymgynghori 
ar 15 Fedi 2014.  Daeth y cyfnod ymgynghori i ben ar 8 Rhagfyr 2014. 
  

2.  Gofynnwyd i ymatebwyr roi sylwadau ar yr egwyddor o roi cydnabyddiaeth 
ariannol i aelodau byrddau a materion cysylltiedig, ac ar y nodiadau canllaw 
drafft ar weithredu polisi o'r fath os caiff ei gymeradwyo. 

  

Ymateb 

  
3.  Daeth dau ddeg saith o ymatebion i law. Mae'r cyfanswm yn cynnwys un 

ymateb a gafodd ei ddiwygio ac a ddaeth i law ar ôl y dyddiad cau. Mae’r tabl 
isod yn dangos gan bwy y cafwyd sylwadau: 

  
Tabl 1: Ymateb i’r ymgynghoriad, 2014, 

yn ôl math o ymatebydd  

  

Grwpiau o ymatebwyr Nifer % 

o'r ymatebwyr 

Landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig 

23 85 

Sefydliadau yn y sector preifat 1 4 

Sefydliadau yn y sector gwirfoddol 1 4 

Grwpiau o denantiaid ac unigolion 2 7 

Cyfanswm 27 100 

  
  

4.   Mae’r dadansoddiad a ganlyn yn ymwneud â’r cwestiynau yn y ddogfen 
ymgynghori. 

  

Yr egwyddor o roi cydnabyddiaeth ariannol i aelodau byrddau 
  

5.  Roedd ychydig dros hanner yr ymatebwyr (59 y cant) yn cytuno â'r egwyddor o 
roi cydnabyddiaeth ariannol i aelodau byrddau. O’r gweddill, nid oedd rhai 
ohonynt yn cytuno (22 y cant), a dywedodd y gweddill (19 y cant) nad oeddent 
yn cytuno na’n anghytuno.   
  
  



  
  

6.  O’r rhai a oedd yn cytuno â'r egwyddor o dalu aelodau byrddau, dywedodd nifer 
ohonynt y dylai landlordiaid cymdeithasol cofrestredig fedru dewis gwneud 
hynny ac y dylent fedru penderfynu rhoi cydnabyddiaeth ariannol neu beidio. 
Dywedodd ymatebydd arall fod angen rhoi rhyddid i gymdeithasau tai 
fabwysiadau trefniadau llywodraethu sy’n addas i’w hanghenion busnes. 

  
7.  Yn ogystal â’r penderfyniad i roi cydnabyddiaeth ariannol ai peidio, cafwyd 

sylwadau’n awgrymu mai’r byrddau unigol ddylai hefyd benderfynu faint o dâl 
i’w roi ac ar ba sail. Gallai eu rhanddeiliaid allweddol eu dwyn i gyfrif. 
Dywedodd un ymatebydd fod aelodau byrddau’n cydnabod pwysigrwydd 
ymgynghori â thenantiaid a rhanddeiliaid perthnasol eraill ynglŷn â’r mater hwn. 
Teimlwyd y byddai hyn yn rhan o’r gwaith o reoli perthynas ac ynrhan o 
strategaeth "lleihau'r difrod" i ddiogelu enw da'r gymdeithas. 

  
8.  Dywedodd un ymatebydd fod aelodau byrddau’n rhanedig ar y mater ond roedd 

yn cytuno y byddai hyn, o safbwynt y sector cyfan,  yn offeryn pwysig i’r 
byrddau ei ddefnyddio pe baent yn dymuno gwneud hynny. Teimlai ymatebydd 
arall na ddylid disgwyl i’r holl gymdeithasau tai dalu aelodau eu byrddau. 
Dywedodd un bwrdd a chanddo 15 o aelodau (5 tenant, 5 aelod annibynnol a 5 
aelod awdurdod lleol) eu bod yn cydnabod y byddai gan unigolion resymau 
gwahanol dros wrthod taliad, pe bai’n cael ei gynnig. Awgrymwyd y dylai 
aelodau byrddau fedru dewis gofyn i’r gymdeithas gyfrannu swm, yn cyfateb i’r 
taliad, at elusen gofrestredig gan sicrhau na fyddai unrhyw oblygiadau i’r aelod 
dan sylw o ran treth a/neu fudd-dal.  

  
9.  Dyma’r rhesymau cyffredin o blaid talu aelodau byrddau: 

  

       byddai presenoldeb yn gwella yng nghyfarfodydd y byrddau 

      byddai modd recriwtio aelodau na fyddent, fel arall, yn gallu rhoi o’u hamser  

       byddai aelodau’r byrddau’n paratoi’n well cyn y cyfarfodydd e.e. darllen 
papurau.  

       byddai’n haws rheoli'r uchod pe bai cytundeb tâl ar waith.  
  

10.  Dywedodd ymatebydd arall fod tystiolaeth yn dangos y byddai’n gwella 
perfformiad a phresenoldeb y byrddau ac yn denu amrywiaeth ehangach o 
ymgeiswyr a oedd â set o sgiliau fwyfwy ymestynnol. Cafwyd sylwadau tebyg 
gan ymatebydd arall a oedd yn credu y byddai presenoldeb a chyfraniad yr 
aelodau’n gwella. Pwysleisiodd fod angen cofio y byddai rhai cymdeithasau, o 
bosibl, yn dymuno cyflwyno taliadau er mwyn denu aelodau o safon. Mae’n 
bosibl nad oes rhaid i berfformiad wella ac na fyddai hynny’n rhan o’r gofynion.  
Mae’n bosibl y bydd y gymdeithas, yn syml, yn teimlo’i bod yn rhesymol 
digolledu aelodau am eu hamser a'u hymdrech. Wedi dweud hynny, byddai’n 
rhesymol disgwyl i berfformiad wella pe bai taliadau’n cael eu cyflwyno, naill ai 
ar ffurf presenoldeb gwell neu gyfraniad gwell at broses llywodraethu 
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. 
  

11.  Cyfeiriodd nifer o ymatebion at sgiliau aelodau’r byrddau a’r angen i’w talu er 
mwyn denu unigolion sydd â’r sgiliau a’r profiad angenrheidiol. Eglurodd un fod 



llywodraethu da’n rhan hanfodol o sefydliad llwyddiannus a bod rhanddeiliaid y 
cymdeithasau tai’n dibynnu ar y bwrdd i sicrhau trefn lywodraethu dda. Aeth 
rhagddo i ddweud mai dim ond os oes gan y bwrdd y cyfuniad priodol o sgiliau, 
gallu a phrofiad y gall weithredu’n effeithiol yn y cyswllt hwn, ac yng nghyswllt  
gofynion eraill. Roedd angen i gymdeithasau tai fedru dewis aelodau unigol o’r 
bwrdd ar y sail hon, a chyfeiriwyd at dystiolaeth a oedd yn dangos bod talu 
aelodau’r bwrdd yn gwella perfformiad a’r broses recriwtio a chadw. 

  
12.  Cyfeiriodd ymatebwyr at y ffaith bod cymdeithasau’n tyfu o ran maint a 

chymhlethdod a’u bod yn gofyn llawer mwy gan aelodau’r byrddau o ran amser, 
cyfrifoldeb a disgwyliadau. Teimlwyd bod hyn yn newid y pwyslais oddi ar 
gyfyngiadau byrddau gwirfoddol. Gallai taliadau hefyd gydnabod yr ymrwymiad 
cynyddol sydd ynghlwm wrth swyddi fel Cadeirydd y Bwrdd neu Gadeirydd 
Pwyllgor. Soniodd un ymatebydd am gymhlethdod y cynlluniau busnes ac, o 
bosibl, yr angen i ymdrin â dyledion trwm Cymdeithasau Trosglwyddo 
Gwirfoddol ar Raddfa-Fawr. Teimlwyd bod hyn yn golygu bod rôl aelodau'r 
bwrdd, yn enwedig y Cadeirydd, yn arbennig o feichus. 

  
13.  Roedd rhai ymatebion yn sôn am yr angen i gymdeithasau tai weithredu’n 

debycach i gyrff masnachol. Ystyriwyd bod angen i aelodau byrddau ymdrin â 
blaenoriaethau gwahanol gan ddefnyddio set o sgiliau gwahanol, a byddai 
angen recriwtio’n benodol er mwyn sicrhau’r set hwn o sgiliau. Teimlwyd y 
byddai hyn yn haws pe bai aelodau'r bwrdd yn cael eu talu. Gallai 
cydnabyddiaeth ariannol hefyd helpu i sicrhau bod byrddau’n atebol a byddai’n 
ei gwneud yn haws mynnu ymrwymiad llawn gan yr aelodau drwy fabwysiadu 
proses arfarnu a rheoli perfformiad gadarn ar gyfer aelodau’r bwrdd. 

  
14.  Dywedodd un ymatebydd fod yr egwyddor o roi cydnabyddiaeth ariannol yn 

cael ei dderbyn gan gyrff eraill ym maes llywodraethu cyhoeddus ac yn 
rhannau eraill o’r DU. Teimlwyd bod hyn, yn anochel, yn ei gwneud yn amhosibl 
sicrhau’r un amodau i bawb ac roedd yn anoddach fyth recriwtio aelodau 
effeithiol i fyrddau cymdeithasau tai. Bydd yn anodd newid hyn oni dderbynnir 
yr egwyddor o roi cydnabyddiaeth ariannol i’r aelodau. Nododd un ymatebydd y 
dylai cymdeithasau tai Cymru fod â’r un pwerau a’r un rhyddid â chymdeithasau 
tai Lloegr i ddewis talu eu Byrddau ai peidio. Teimlai ymatebydd arall nad oedd 
yn dderbyniol cael dwy system o dalu aelodau byrddau - y naill ar gyfer Lloegr 
a’r llall ar gyfer Cymru. 

  
15.  Cyfeiriodd ymatebwyr a oedd yn anghytuno â thalu aelodau byrddau at yr 

egwyddor o weithio’n wirfoddol fel aelod o fyrddau yn y sector dielw. Roeddent 
yn credu bod sefydliad da yn gallu denu pobl dda i fod yn aelodau o’u bwrdd 
gan eu bod yn awyddus i ymwneud â sefydliad llwyddiannus a rhoi rhywbeth yn 
ôl i'w cymunedau lleol. 

  
16.  Roedd un ymatebydd yn amau a fyddai maint y taliadau y byddai’r 

cymdeithasau tai’n gallu eu cynnig yn debygol o fod yn ddigon, ynddo’i hun, i 
ddenu aelodau. Gall pobl broffesiynol arbenigol a llwyddiannus gynhyrchu 
digon o dâl yn eu swyddi proffesiynol a’u gyrfaoedd ac nid oes angen iddynt  
ddibynnu ar dâl ychwanegol am eu swyddi ar fyrddau.  

  



17.  Roedd cynrychiolwyr y tenantiaid yn pryderu y byddai cydnabyddiaeth ariannol 
yn sicr yn dod o renti’r tenantiaid ac roeddent yn teimlo y byddai’n well 
defnyddio’r arian i wella gwasanaethau.   

  
18.  Roedd un ymatebydd yn teimlo na fyddai cydnabyddiaeth ariannol yn gwella 

ansawdd y bwrdd. Cyfeiriodd ymatebwyr eraill at y gost i gymdeithasau tai a’r 
effaith bosibl ar nifer yr aelodau yr oedd eu hangen ar fwrdd, ac roedd rhai’n 
amau a fyddai’n gydnaws â chenhadaeth a gwerthoedd y Gymdeithas. 
Dywedodd un na fyddai’n cyd-fynd â’r gwerthoedd a, hyd yn hyn, nid oedd wedi 
gweld unrhyw dystiolaeth yn dangos bod byrddau’n fwy effeithiol os oedd eu 
haelodau’n cael eu talu. Ystyriwyd hefyd y byddai’n creu rhwyg rhwng yr 
aelodau. Soniwyd hefyd am y goblygiadau o ran treth a budd-daliadau i rai 
aelodau 

  

Uchafswm ar gyfer cydnabyddiaeth ariannol  
  

19.  Roedd yr ymatebwyr wedi’u rhannu’n gyfartal ar y pwnc hwn. Teimlai traean 
ohonynt (9) y dylid pennu uchafswm ar gyfer unrhyw gydnabyddiaeth ariannol. 
Roedd yr un nifer yn anghytuno a doedd gan y gweddill ddim barn ar y mater.    
  

20.  Holwyd yr ymatebwyr am y manteision a’r anfanteision a oedd ynghlwm wrth 
bennu uchafswm ar gyfer cydnabyddiaeth ariannol. Mae crynodeb o’r 
ymatebion isod. 

  
Tabl 2: Manteision ac anfanteision gosod  

uchafswm ar gyfer cydnabyddiaeth ariannol i aelodau byrddau 

  
Manteision Anfanteision 

• Diogelu enw da'r sector. 
• Cynyddu tryloywder. 
• Llai o siawns creu cystadleuaeth rhwng 

aelodau’r bwrdd ar sail tâl. 
• Mae’r canllawiau’n creu ffiniau’n seiliedig ar 

faint/trosiant/cymhlethdod mewn sector 
amrywiol. 

• Osgoi recriwtio aelodau ar sail pwy sy’n 
gallu fforddio talu'r mwyaf. 

• Mae’n gosod ffiniau ac yn darparu 
canllawiau 

• Mae’n helpu i osod safonau a chreu 
tryloywder. 
  

• Mae’n bosibl na fydd yn cydnabod 
cymhlethdod y gwahanol sefydliadau. 

• Mae’n bosibl y bydd rhai sefydliadau’n 
cael trafferth denu setiau penodol o 
sgiliau ac y bydd angen iddynt dalu 
rhagor. 

• Mae’n anodd cymharu sefydliadau ar y 
sail eu bod yn debyg i’w gilydd 
oherwydd amrywiaeth busnes y sector.  

• Gallai fod yn demtasiwn i bawb dalu'r 
uchafswm 

  



  
  

  
21.  Roedd sylwadau’r ymatebwyr yn awgrymu y dylid gosod uchafswm ar gyfer tâl 

swyddogion ac aelodau’r bwrdd heb gyfrifoldebau ychwanegol. Awgrymwyd 
hefyd y dylai’r uchafswm roi rhywfaint o hyblygrwydd i adlewyrchu 
amgylchiadau lleol a’r amrywiaeth ym maint a/neu gymhlethdod cymdeithasau 
tai unigol. 

  
22.  Pe bai cymdeithasau tai’n cael rhoi cydnabyddiaeth ariannol, roedd wyth 

ymatebydd (30 y cant) yn teimlo y dylai Llywodraeth Cymru bennu uchafswm y 
taliadau. Roedd pump o ymatebydd (18 y cant) yn anghytuno. Ni chafwyd 
ymateb i’r cwestiwn hwn gan y gweddill – ychydig dros hanner (52 y cant).  
  

23.  Gofynnwyd i’r ymatebwyr a ddywedodd y dylid gosod uchafswm (9) a ddylid 
pennu swm blynyddol, cyfradd ddyddiol ar gyfer lwfans presenoldeb, neu 
ddefnyddio rhyw ddull arall. Roedd pump ohonynt yn teimlo y dylid pennu 
uchafswm blynyddol. Ni chafwyd ymateb gan y gweddill. 

  
24.  Ym marn dau o'r ymatebwyr nad oeddent yn teimlo y dylai Llywodraeth Cymru 

osod uchafswm, y landlordiaid cymdeithasol cofrestredig eu hunain ddylai osod 
yr uchafswm. 

  

Y canllawiau drafft 

  
25.  Roedd y ddogfen ymgynghori’n cynnwys canllawiau drafft ar gydnabyddiaeth 

ariannol a sut y gallai trefniant o'r fath weithio, os caiff ei dderbyn. Gofynnwyd 
i’r ymatebwyr roi sylwadau ar gynnwys, fformat a strwythur y canllawiau drafft. 

  
Tabl 2: Manteision ac anfanteision rhoi cydnabyddiaeth ariannol i aelodau 

byrddau. Crynodeb yn seiliedig ar yr ymatebion i'r ymgynghoriad  
  

  Defnyddiol 
iawn 

Eithaf 
defnyddiol 

Ddim yn 
ddefnyddiol 

iawn 

Ddim yn 
ddefnyddiol 

o  gwbl 

Nid ymateb 

Nifer 5 11 3 2 6 
Canran 19 41 11 7 22 

  
26.  Cynigiwyd amrywiaeth o sylwadau ac awgrymiadau wrth ymateb i gwestiwn am 

y modd y gellid gwella'r canllawiau drafft. Roedd rhai ohonynt yn gorgyffwrdd 
â’r sylwadau ar yr egwyddor gyffredinol o dalu aelodau byrddau, ac yn eu 
hailadrodd weithiau.   
  

27.  Gofynnwyd am fwy o bwyslais ar ystyried penderfyniad i dalu aelodau byrddau 
ai peidio, a’r materion ymarferol cysylltiedig. Ystyriwyd bod y canllawiau’n 
cynnwys nifer o adrannau sy’n rhoi arweiniad ar faterion eraill e.e. amrywiaeth 
ymhlith aelodau’r byrddau. Roedd angen i’r canllawiau osgoi dyblygu 
gwybodaeth a chynnwys gwybodaeth nad yw’n berthnasol i gydnabyddiaeth 
ariannol.    

  



28.  Fel pwynt cyffredinol, teimlai un ymatebydd y dylid cael canllawiau cyfyngedig 
ar y materion y credai y dylai pob Cymdeithas fedru penderfynu arnynt eu 
hunain. Nid oedd yr ymatebydd yn credu y byddai caniatáu taliadau yn golygu y 
byddai’r “llifddorau" yn agor. 

  
29.  Roedd y ddogfen ganllaw ddrafft yn amlinellu'r angen i baratoi achos busnes ar 

gyfer rhoi cydnabyddiaeth ariannol i aelodau byrddau. O ystyried bod 
Llywodraeth Cymru am i gymdeithasau tai “wneud mwy â llai,” roedd un 
ymatebydd yn teimlo bod angen i’r canllawiau nodi bod angen i achosion 
busnes ddangos gwerth am arian. Mae angen rhagor o wybodaeth er mwyn i 
gymdeithasau tai fedru paratoi’r achos busnes a medru dangos y bydd y 
manteision sydd ynghlwm wrth dalu aelodau byrddau yn gwrthbwyso’r gost. 
Teimlwyd bod yn rhaid sicrhau nad fyddai penderfyniad i dalu aelodau 
byrddau’n creu cost ychwanegol a fyddai’n cael ei ariannu drwy godi rhent y 
tenantiaid. 

  
30.  Dywedodd un ymatebydd na ddylai penderfyniad cymdeithas dai i dalu 

aelodau’r bwrdd fod yn ddibynnol ar eu parodrwydd i fabwysiadu a gweithredu 
Cod Llywodraethu Tai Cymunedol Cymru. Roedd o’r farn ei bod yn bosibl bod 
rhesymau da dros fethiant Cymdeithas i weithredu’r holl arferion y mae’r Cod 
yn eu hargymell.  

  
  

31.  Roedd tystiolaeth bod taliadau’n gwella perfformiad yn gyfyngedig ac yn 
ddadleuol yn ôl un ymatebydd.  Cyfeiriodd un sylw at farn y Rheoleiddiwr yn 
Lloegr nad yw taliadau’n gwella’r drefn lywodraethu er gwaethaf casgliadau 
arolwg a gynhaliwyd yn ddiweddar o aelodau’r Ffederasiwn Tai Genedlaethol. 
Gan hynny, mae’n anodd cytuno â’r ddadl a gyflwynir yn llinell gyntaf y drafft 
sef “Y prif gyfiawnhad dros dalu i aelodau bwrdd fydd er mwyn gwella ansawdd 

y drefn lywodraethu.”  Awgrymwyd y dylid disodli’r llinell hon â’r geiriau “Rhaid i 

gymdeithasau fedru cyfiawnhau eu rhesymau dros dalu aelodau bwrdd”. 
  

32.  Gan fod rheoli trosiant y bwrdd ac adnewyddu aelodaeth y bwrdd ymhlith 
gofynion llywodraethu da, p’un a yw cymdeithasau tai’n dewis talu aelodau’r 
bwrdd ai peidio, nid oedd un ymatebwr yn siŵr iawn pam roedd y llinell hon 
wedi’i chynnwys. Awgrymodd y dylid ei dileu o’r fersiwn derfynol. Yn yr un 
modd, dylid hefyd ystyried maint a chyfansoddiad bwrdd waeth beth yw’r 
penderfyniad ynglŷn â thalu’r aelodau.  

  
33.  Roedd un ymatebydd yn credu bod y gofyniad i “hysbysu’r Rheoleiddiwr o’r 

bwriad i gyflwyno taliadau er mwyn sicrhau’r Tîm Rheoleiddio fod y Gymdeithas 
wedi “cydymffurfio” â’r canllawiau” yn od ac yn afresymol. Roedd yn derbyn y 
dylid dweud wrth y Rheoleiddiwr os oedd dymdeithas dai am gyflwyno taliadau i 
aelodau’r bwrdd, ond teimlai mai canllawiau yw canllawiau ac na ddylai 
cymdeithas dai orfod dangos tystiolaeth i brofi ei bod yn cydymffurfio.  



  
  

34.  Mae’r sylwadau o dan "Rheoleiddio Taliadau" yn awgrymu y dylai 
cymdeithasau tai, wrth roi sicrwydd i’r Rheoleiddiwr, nodi’r meysydd hynny lle y 
disgwylir gweld gwelliannau mesuradwy. Teimlwyd bod hyn yn anghyson â'r 
farn a fynegwyd ar dudalen 11 o'r ddogfen ymgynghori, sy’n cyfeirio at rai 
cymdeithasau tai sy'n dymuno cyflwyno taliadau er bod eu byrddau’n 
perfformio'n dda eisoes, pryderon ynghylch y gallu i gadw'r bobl briodol neu i 
sicrhau ansawdd darpar aelodau, a chymdeithasau tai sy’n teimlo’i bod yn 
briodol gwobrwyo aelodau presennol eu byrddau am eu hymrwymiad a’u 
gwaith caled. Cydnabuwyd y gallai penderfyniad i gyflwyno taliadau i aelodau 
byrddau  adlewyrchu dim mwy na’u dymuniad i’w gwobrwyo am roi o’u hamser 
ac nad oeddent, o reidrwydd, yn disgwyl i’r penderfyniad arwain at drefn 
lywodraethu well. 

  
35.  Sylwodd un ymatebydd ar ddatganiad ar dudalen 11 o'r papur ymgynghori yn 

nodi y gallai penderfyniad i dalu aelodau byrddau am eu gwaith caled fod yn 
dderbyniol yng nghyd-destun ymdrech i wella gwasanaethau a threfn 
lywodraethu’r gymdeithas yn barhaus. Cyfeiriodd at ddau beth. Roedd o’r farn 
bod y gair "derbyniol" a ddefnyddir yn awgrymu bod yn rhaid i'r Rheoleiddiwr 
gymeradwyo'r penderfyniad i dalu aelodau’r bwrdd, gan  godi amheuon 
ynghylch pwerau’r bwrdd a swyddogion y gymdeithas dai o ran penderfyniadau. 
Roedd o’r farn bod y geiriau “ gallai...fod yn dderbyniol” yn awgrymu 
mabwysiadu dulliau o orfodi cymdeithasau tai i gydymffurfio, ac roedd hyn yn 
groes i’r syniad o “gyd-reoleiddio”. Teimlai hefyd fod hyn yn creu cysylltiad 
rhwng taliadau a gwella, er nad oes tystiolaeth bendant i ddangos bod 
cysylltiad rhwng y ddau. 

  
36.  Dywedodd un ymatebydd fod ei sefydliad yn arbennig o bryderus am y 

frawddeg sy'n dweud y byddai cymdeithas dai sy’n cyflwyno taliadau cyn mynd 
i’r afael â phroblemau’n cael ei hystyried yn gymdeithas dai sy’n methu cyflawni  
rhwymedigaethau llywodraethu sylfaenol y Cod Llywodraethu. Teimlwyd bod yr 
agwedd hon yn atgyfnerthu'r farn nad cynnig canllawiau’n unig oedd y ddogfen 
hon. Roedd cael canllawiau’n ddefnyddiol iawn, meddai ymatebydd arall, ond 
teimlai yntau hefyd nad cynnig arweiniad yn unig oedd y ddogfen, a bod ambell 
ran o’r drafft i’w gweld yn nodi gofynion. Nid oedd o blaid gosod gofynion 
rhagnodedig mandadol. Os oedd disgwyl i bawb ‘gydymffurfio’ â phob agwedd 
ar y canllawiau, nid canllawiau oeddent, ond cyfarwyddyd. Roedd yn bwysig 
cofio hyn wrth baratoi unrhyw ganllawiau. 

  
37.  Cafwyd sylw cyffredinol gan un ymatebydd, ar ran cyd-aelodau ei fwrdd, a oedd 

yn teimlo bod y canllawiau wedi'u ddrafftio’n wael, eu bod yn rhy fanwl ac, 
mewn rhannau, roeddent yn awgrymu bod rhai trefniadau llywodraethu’n well 
nag eraill, er na chynigiwyd unrhyw dystiolaeth na rhesymau dros ddweud 
hynny. 

  
38.  Roedd sylwadau eraill yn cynnwys nifer o awgrymiadau. Dylai'r canllawiau 

gynnwys Atodlen yn nodi elfennau hanfodol e.e. mabwysiadu Cod Lywodraethu 
Tai Cymunedol Cymru a pharhau i fod yn ddigon hyblyg i ymateb i 
amgylchiadau lleol. 



  
39.  Nodwyd bod y canllawiau drafft yn datgan nad oedd angen i unrhyw 

gymdeithas dai sy’n ystyried cyflwyno taliadau orfod dangos ei bod wedi 
mabwysiadu a gweithredu Cod Llywodraethu Tai Cymunedol Cymru. 
Gofynnodd un ymatebydd am eglurhad gan esbonio na fyddai cymdeithas dai, 
o bosibl, wedi medru cydymffurfio â phwynt penodol a dylai fedru esbonio pam.  

  
40.  Os caniateir i gymdeithasau tai dalu aelodau’r bwrdd, teimlai un ymatebydd y 

dylid rhoi rhwydd hynt iddynt ddilyn y llwybr hwnnw, cyhyd ag y gallent eu 
hargyhoeddi’u hunain fod ganddynt  achos busnes cryf dros wneud hynny. 
Teimlwyd bod  bodloni gofynion y Cod Llywodraethu yn fater gwahanol ac os 
nad oedd y gymdeithas yn bodloni'r Cod, byddai'n fater gwahanol i'r 
Rheoleiddiwr ymdrin ag ef, ac ni ddylid cysylltu hyn ag unrhyw benderfyniad i 
dalu aelodau'r bwrdd. 

  
41.  Roedd y canllawiau, fel y'u drafftiwyd, yn awgrymu na fyddai cymdeithasau tai’n 

cael cynnig taliadau os nad oeddent yn cydymffurfio â’r Cod Llywodraethu. 
Teimlwyd bod hyn yn iawn oherwydd fel corff Trosglwyddo Gwirfoddol ar 
Raddfa-Fawr, mae’n bosibl na fyddai’n gallu cydymffurfio’n llawn â phob elfen 
yn y Cod am nifer o flynyddoedd.   

  
42.  Teimlai un ymatebydd y dylai Llywodraeth Cymru fod yn fwy rhagweithiol yn y 

canllawiau y bydd yn eu cyhoeddi, yn hytrach na pheryglu’r trefniadau 
llywodraethu da y mae cymdeithasau tai Cymru wedi llwyddo i’w rhoi ar waith. 
Er enghraifft, teimlwyd y dylid gwneud mwy o waith ar effaith bosibl unrhyw 
benderfyniad i dalu aelodau byrddau ar breswylwyr. Teimlwyd bod 
cymdeithasau tai Cymru wedi croesawu’r syniad o gael preswylwyr yn aelodau 
o’u byrddau a bod perygl y byddai rhai aelodau’n teimlo na allent gymryd rhan 
yn y broses lywodraethu pe bai taliadau’n peryglu eu hincwm. Gofynnodd faint 
o waith dadansoddi a wnaed o ran yr effeithiau posibl.   

  
43.  Nid oedd yn dderbyniol, ym marn un ymatebydd, cyfeirio at ganllawiau’r 

Comisiwn Elusennau yn hytrach nag egluro’r effaith bosibl yn y ddogfen 
ymgynghori. Awgrymai y dylai Llywodraeth Cymru ymgymryd â’r gwaith a’i 
rannu â’r sector i sicrhau bod unrhyw risg posibl yn cael ei liniaru’n briodol. 

  
44.  Yn y canllawiau, nodir bod disgwyl i gymdeithasau tai hysbysu’n gyhoeddus eu  

bwriad i gyflwyno taliadau a dylent fod wedi cymryd camau pendant i   geisio 
barn tenantiaid, preswylwyr a rhanddeiliaid eraill. Gofynnwyd am eglurder 
ynghylch defnyddio’r gair "cyhoeddus". 

  
45.  Ymddengys bod y rhan honno o’r drafft sy’n sôn am benodi Cadeirydd yn 

awgrymu mai’r ffordd orau o’i benodi yw drwy gystadleuaeth agored. Nid oedd 
un ymatebodd yn anghytuno â’r syniad hwn ond teimlai y dylai fod yn bosibl 
cynnwys unrhyw aelodau o’r bwrdd mewn unrhyw gystadleuaeth agored os 
oedd ganddynt y sgiliau a’r profiad angenrheidiol. 



  
  

Canllawiau ychwanegol 
  

46.  Gofynnwyd i’r ymatebwyr hefyd a oedd unrhyw beth ar goll yn y canllawiau. 
Cafwyd nifer o awgrymiadau. Nid yw’r pwyntiau isod mewn unrhyw drefn 
benodol o ran blaenoriaeth na phwysigrwydd: 

  
•  Rhagor o fanylion am yr ystyriaethau o ran trethi  a statws fel cyflogai, 

deiliad swydd neu weithiwr, a goblygiadau hynny. 
  

•  Rhagor o fanylion neu enghreifftiau o'r hyn sydd wedi gweithio mewn 
perthynas â sut i dalu pobl sydd ar fudd-daliadau. 
  

•  Enghreifftiau o strwythurau cyflog arfaethedig 

  
•  Rhagor o wybodaeth am brofiad cyrff mewn sectorau eraill yng 

Nghymru sy’n talu aelodau anweithredol o’u byrddau a’r manteision 
a/neu’r problemau a gânt wrth recriwtio. 
  

•  Rhagor o wybodaeth am y cysylltiad â maint byrddau effeithiol, er y nodwyd y 
gellid ymdrin â hyn llawn cystal mewn canllawiau eraill yn ymwneud â 
strwythurau llywodraethu’n gyffredinol. 

  
47.  Os bydd Llywodraeth Cymru yn pennu uchafswm, neu ganllawiau, ar gyfer 

taliadau a/neu’n gosod rhyw sylfaen i’r cymdeithasau tai ei ddefnyddio wrth 
bennu maint y taliadau e.e. eu cysylltu â lwfansau Cynghorwyr, dywedodd un 
ymatebydd y byddai angen i’r canllawiau gynnwys adrannau arbennig i ymdrin 
â’r materion hyn. Yn ôl ymatebydd arall, byddai angen adran i ymdrin ag 
adolygu taliadau os penderfynir cyflwyno taliadau. 
  

48.    Nodwyd bod  llyfr y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol, sef " Board member pay: 
What housing associations need to know " yn rhoi canllawiau manylach. 
Ystyriwyd y byddai’n ddefnyddiol cynnwys is-set o wybodaeth sy’n berthnasol i'r 
sector yng Nghymru.  

  

Sylwadau eraill 
  

49.  Roedd un ymatebydd am gael gwybod a fyddai’r canllawiau ar dalu aelodau 
byrddau hefyd yn gymwys i asiantaethau Gofal a Thrwsio. Dywedodd 
ymatebydd arall nad oedd swyddogion gweithredol, yn hanesyddol, yn cael bod 
yn aelodau o fyrddau rheoli. Fodd bynnag, os caniateir i aelodau byrddau gael 
taliadau, roedd yr ymatebydd am gael gwybod a ddylem ddisgwyl neu dderbyn 
y gallai cymdeithasu tai hefyd benodi a thalu swyddogion gweithredol i fod yn 
aelodau o’u byrddau. Os digwydd hynny, teimlwyd y byddai Byrddau 
cymdeithasau tai’n debycach i fwrdd masnachol gyda chyfarwyddwyr 
gweithredol ac anweithredol. Gofynnodd yr ymatebydd ai dyna oedd nod 
Llywodraeth Cymru, yn hytrach na’u bod yn debyg i elusennau nad ydynt yn 
cael talu eu hymddiriedolwyr.   
  



50.   O ran aelodau byrddau sy’n cael budd-daliadau, roedd yr ymatebwyr yn deall 
ac yn cydnabod mai mater personol i’r rheini y byddai’r taliadau’n effeithio 
arnynt oedd hyn. Os penderfynir talu aelodau byrddau, cydnabuwyd  y gallai 
hynny beri i nifer dda ohonynt ymddiswyddo, ac y byddai trafferthion cysylltiedig 
o ran recriwtio eraill i gymryd eu lle. Byddai canllawiau clir a sylwadau ar 
unrhyw gonsesiynau posibl yn ddefnyddiol iawn.   

  
  

---- 
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