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Caiff Cynhadledd Llywodraethiant eleni ei llunio o amgylch saith 

egwyddor y Cod Llywodraethiant. Mewn cyfnod o newid a chythrwfl, 

rydym eisiau canolbwyntio ar gefnogi cymdeithasau tai i gyflenwi 

egwyddorion creiddiol llywodraethiant da. Rydym eisiau dathlu ein 

gwahaniaethau a’r hyn sy’n dod â ni ynghyd fel sector. 

Byddwn yn cymryd y saith egwyddor ac yn ystyried yr hyn a olygant i 

sefydliadau unigol ac i’r sector yn ei gyfanrwydd. Yr egwyddorion yma 

yw: 

Diben 

Arweinyddiaeth 

Cywirdeb 

Gwneud penderfyniadau, risg a rheoli 

Effeithlonrwydd bwrdd 

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant 

Bod yn agored ac atebol 

Byddwn yn trafod y camau gweithredu sydd angen i ni eu cymryd i 

adeiladu ar ein cryfderau a manteisio ar gyfleoedd newydd a chyfleoedd 

sy’n dod i’r amlwg. 

Laura Courtney 

Pennaeth Polisi a Materion Allanol 

Cartrefi Cymunedol Cymru 
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Friday 25th March  Friday 13 

8.45am 
Cofrestru, rhwydweithio a gweld yr arddangosfa 

 

9.15am 
Caffe Aelodau Bwrdd - Getting Tingly about Governance 
Karl George MBE, Rheolwr Gyfarwyddwr, The Governance Forum 

Mae Karl George yn arweinydd syniadau ac ymgynghorydd gydag enw da rhyngwladol mewn llywodraethiant. Mae’n 
rheolwr gyfarwyddwr The Governance Forum ac wedi creu’r rhaglenni Aelodau Bwrdd Effeithlon. Mae’n gweithio 
gyda byrddau ac uwch weithredwyr yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol ac mae ganddo dros 
ugain mlynedd o brofiad cyfunol mewn cyfrifeg, busnes a datblygu strategol. 

Cynlluniwyd y sesiwn i’n hysbrydoli drwy ailfywiogi ein gwerthfawrogiad o werth llywodraethiant da a’i bwysigrwydd hanfodol i 
sefydliadau llwyddiannus 
 

 

10.00am 
Croeso a Gweld y Llwyfan – Cadeirydd y Gynhadledd 

 

10.05am 
Ein gweledigaeth ar gyfer Cymru, ein gweledigaeth ar gyfer tai cymdeithasol 
Mewn sgwrs â: siaradwr i’w gadarnhau 
 
Mae Egwyddor 1 y Cod Llywodraethiant yn ymwneud â diben sefydliadol. 
 

Cynlluniwyd y wasanaeth i roi ysbrydoliaeth a her yng nghyswllt ein diben creiddiol fel sector ac fel sefydliadau  
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10.30am 
Sesiwn Panel – Safbwyntiau gwylio’r gorwel ar gyfer arweinwyr yng Nghymru 

Mae ein hail egwyddor greiddiol yn ymwneud ag arweinyddiaeth. Bydd y sesiwn panel yn rhoi ystod o safbwyntiau ar 
y materion sylweddol y dylai’r arweinwyr sector eu cadw yn eu golygon, yn cynnwys cysylltiadau â benthycwyr a 
thenantiaid, her datgarboneiddio ar raddfa fawr a chefnlen yr iechyd cyhoeddus a heriau anghydraddoldeb sy’n ein 
hwynebu yng Nghymru.  
 

● Piers Williamson, Prif Weithredwr, Y Gorfforaeth Cyllid Tai 

● Gill Kernick, Ymgynghorydd Strategol, Ymchwiliad Grenfell 

● Kelechi Ninoaham, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
 

 

11.15am 
Cyfle am goffi a sgwrs 

 

11.30am 
Sesiynau Gweithdy  

Ffocws y sesiynau hyn fydd egwyddorion cywirdeb, gwneud penderfyniadau, risg a rheoli ac effeithlonrwydd bwrdd. 
Byddant yn codi cwr y llen ar beth sy’n digwydd pan aiff pethau o chwith neu os yw’r gwaethaf yn digwydd, mewnbwn 
ar weithio effeithlon mewn amgylchedd rhithwir a dynesiadau strategol at graffu a her.  
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Her Bwrdd 

Yn y sesiwn yma bydd cynrychiolwyr yn trafod sut orau i graffu ar adroddiadau, data a gwybodaeth, er mwyn rheoli 

risg, sicrwydd a gwneud penderfyniadau. 

Nigel Ireland, Barcud Shared Services Cyf 

 

 
Sicrwydd bwrdd: Safonau ac Ansawdd 
 
Bydd Ark yn arwain gweithdy sy’n canolbwyntio ar sicrwydd bwrdd yng nghyswllt materion hollbwysig ansawdd a 
safon llety. bydd y gweithdy yn ystyried yr hyn y gallwn ei ddysgu gan eraill yn ogystal â’r cwestiynau allweddol y 
dylai’r Bwrdd eu hystyried.  

 

 
Y Bwrdd Rhithwir 

Roedd yn rhaid i sefydliadau addasu’n gyflym yn 2020 i ffordd newydd o weithio. Roedd yn rhaid i fyrddau gydbwyso 
dieithrwch mynd yn rhithwir gyda phwysau diogelu eu sefydliadau. 

Yn y sesiwn yma byddwn yn clywed gan Jenny Brown, Cyfarwyddwr Altair ar sut i gadw’r Bwrdd yn gweithio fel tîm 
arweinyddiaeth strategol mewn byd rhithwir a gwneud yn siŵr fod gan bawb lais ac wedi ymgysylltu  

 

 
Gweithdy gyda ffocws ar Gywirdeb – siaradwr i’w gadarnhau 
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12.30pm 
Cinio a rhwydweithio 

 

1.30pm 
Gwrth-hiliaeth a chynhwysiant hiliol fel blaenoriaeth i’r Bwrdd 

Yn unol â’n hegwyddorion llywodraethiant creiddiol, mae byrddau cymdeithasau tai ledled Cymru yn gweithredu i 
hyrwyddo cydraddoldeb hiliol, amrywiaeth a chynhwysiant. 

Fodd bynnag, oherwydd pwysigrwydd hanfodol cymdeithasau tai fel darparwyr cartrefi, cyflogwyr a sefydliadau 
angor yn eu cymunedau, sut y gallwn fod yn siŵr ein bod yn gwneud digon – a sut y gallwn sicrhau ein bod yn dod â 
phrofiadau bywyd ein staff, tenantiaid a chymunedau yn effeithlon i wneud penderfyniadau strategol? Beth ddylen ni 
ei wneud i sicrhau y caiff hyn y statws dyladwy fel blaenoriaeth busnes hanfodol? 

● Siaradwr i’w gadarnhau, Mudiad Ymddiriedolwyr Ifanc 

● Srabani Sen, Prif Swyddog Gweithredol a Sefydlydd, Full Colour 

● Joseph Elliot, Uwch Ddadansoddydd, Sefydlydd Joseph Rowntree  

 

2.30pm 
Cyfle am goffi a gwrs 
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2.45pm 
Prif Sesiwn – Pam ei bod yn bwysig bod yn agored ac atebol 

Yn y sesiwn olaf bydd Annie Machon yn ein hatgoffa pam fod bod yn agored ac atebol yn hollbwysig i ni fel 
sefydliadau ac fel sector er mwyn adeiladu hyder ac ymddiriedaeth. 

Fel cyn swyddog cuddwybodaeth M15 ac yn enwog am chwythu’r chwiban, datblygodd Annie safbwynt prin ar gyfer 
gweithio mewnol llywodraethau, asiantaethau cuddwybodaeth a’r cyfryngau, yn ogystal â’r goblygiadau ehangach ar 
gyfer yr angen i fod yn fwy agored ac atebol yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. 

 

3.15pm 
Bwrw Golwg yn Ôl ar y Gynhadledd a Chau – Cadeirydd y Gynhadledd 
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