
Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi (DEB) 

Polisi Pleidleisio 

  Mater ynghylch Llywodraethu Corfforaethol Camau Gweithredu 

1. Cadeirydd / Prif Weithredwr yn swydd ar y cyd  Ymatal. Pleidleisio o blaid mewn achosion arbennig 

2. Lleiafswm o dri chyfarwyddwr anweithredol (CA), y 
dylai’r mwyafrif ohonynt fod yn annibynnol  

Os nad oes, cysylltu â’r cwmni 

3. Proses ffurfiol ar gyfer dewis CA  Os nad oes, cysylltu â’r cwmni 

4. Aelodau’r Pwyllgor Taliadau yn CA annibynnol Os nad ydynt, cysylltu â’r cwmni 

5. Pwyllgor Archwilio, y mae mwyafrif ei aelodau yn CA 
annibynnol  

Os nad ydynt, cysylltu â’r cwmni 

6. Pwyllgor Enwebiadau i ddewis cyfarwyddwyr addas 
a phroses benodi dryloyw  

Os nad ydyw, cysylltu â’r cwmni 

7. Dylai traean o’r Bwrdd ymddeol bob blwyddyn yn eu 
tro  

Pleidleisio yn erbyn cyfarwyddwr ar y Pwyllgor Taliadau 
os yw’r cyfarwyddwyr yn “ynysig” 

8. Dylai cyfarwyddwyr sydd dros 70 oed gael eu hail 
ethol bob blwyddyn  

Cysylltu â’r cwmni os nad ydynt 

9. Cytundebau dwy flynedd ar gyfer cyfarwyddwyr  Ymatal wrth ethol cyfarwyddwr a phleidleisio yn erbyn 
aelod addas o’r Pwyllgor Taliadau 

10. Cytundebau dros ddwy flwyddyn dreigl Ymatal i ddechrau ond pleidleisio yn erbyn aelod addas 
o’r Pwyllgor Taliadau 

11. Cynlluniau Cymell Hirdymor 

• Mynnu meini prawf perfformiad 
• Y telerau’n unol â’r arferion gorau derbyniol 

Cysylltu â’r cwmni 

Ymatal neu bleidleisio yn erbyn os yn annigonol 

Dadansoddi fesul achos 

12. Effeithiolrwydd Rheolau Mewnol yn cael eu 
hadolygu’n flynyddol gan y Bwrdd 

Adolygu’r angen am system archwilio fewnol os nad 
oes un ar gael 

Cysylltu â’r cwmni 

13. Cod Cyfun – datganiad ynghylch cydymffurfiaeth â’r 
cod ac eglurhad ynghylch diffyg cydymffurfiaeth  

Cysylltu â’r cwmni 

Cael cytundeb i gydymffurfio yn y dyfodol 

14. Y cwmni yn bodloni egwyddorion eraill o ran arferion 
gorau, e.e. ABI. 

Ymatal / Pleidleisio yn erbyn os methir â chyrraedd y 
nod 

Trafod gyda’r cwmni 

15. Y cwmni’n cyfrannu i bleidiau gwleidyddol  Pleidleisio yn erbyn os rhoddir cyfle i gyfranddalwyr 

16. Rheoli’r amgylchedd 

• Datganiad polisi yn cynnwys amcanion clir. 
• Aelod o’r bwrdd wedi’i enwebu i fod yn gyfrifol am y 
polisi. 
• Archwilio gweithredu’r polisi. 
• Dosbarthu gwybodaeth yn eang. 
• Targedau wedi’u meincnodi. 

Cysylltu â’r cwmni 

 


