
URDD GOBAITH CYMRU 
Cyfansoddiad Adran / Aelwyd 
 
1. Enw 
 

Enw’r Gymdeithas fydd Urdd Gobaith Cymru 
Adran/Aelwyd………………………… 
 

2. Amcanion yr Adran/Aelwyd 
 

 i hyrwyddo ac ymrwymo i amcanion mudiad Urdd Gobaith Cymru fel 
nodir o fewn cyfansoddiad Urdd Gobaith Cymru. 

 i alluogi’r aelodau, trwy gyfrwng yr Iaith Gymraeg, i ddatblygu’n 
unigolion cyflawn. 

 i alluogi’r aelodau i ddatblygu fel unigolyn a dinesydd trwy brofiadau, 
hyfforddiant a phob anogaeth.  

 i godi arian i’w ddefnyddio yn unig ar gyfer dibenion elusengar 

 i wneud popeth a fydd yn arwain at gyrraedd yr amcanion uchod. 
 
3. Rheolaeth 
 
3.1 Bydd rheolaeth yr Adran/Aelwyd yn nwylo Pwyllgor Rheoli a fydd yn cynnwys 

Swyddogion yr Adran/Aelwyd ac aelodau’r Adran/Aelwyd. 
 
3.2 Y Swyddogion fydd y Cadeirydd, Is-gadeirydd, Ysgrifennydd,  

Trysorydd . 
 

3.3 Bydd 5 o aelodau o’r Pwyllgor yn ffurfio Cworwm. 
 
3.4 Fel rheol etholir y Pwyllgor Rheoli yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.  Er 

mwyn sicrhau parhad lle bynnag y bo hynny’n bosibl etholir y Swyddogion am 
ddwy flynedd ac fe ddarwahanir eu hetholiad fel y bo hanner ohonynt yn 
newid ym mhob Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 

 
3.5 Gall y Pwyllgor Rheoli gyfethol aelod Cyffredin neu berson felly ar y Pwyllgor 

ar gyfer pwrpas arbennig fel y bo angen. 
 
3.6 Bydd hawl gan yr Adran/Aelwyd i ethol cynrychiolwyr i’r Pwyllgor Cylch. 
 
4. Cyllid 
 
4.1 Cymhwysir arian yr Adran/Aelwyd ar gyfer amcanion Urdd Gobaith Cymru yn 

unig fel y nodwyd hwy. 
 
4.2 Ni chaiff unrhyw aelod o’r Adran/Aelwyd dâl uniongyrchol nac anuniongyrchol 

am wasanaeth i’r Adran/Aelwyd neu am unrhyw beth heblaw treuliau 
cyfreithlon yn y gwaith. 

 
4.3 Pe diddymir yr Adran/Aelwyd gwerthir eiddo’r Adran/Aelwyd ac ar ôl talu ei 

holl ddyledion a’i rhwymedigaethau, ni chaiff yr eiddo ei dalu i, na’i rannu 



ymysg, yr aelodau ond caiff ei roi neu ei drosglwyddo i’r Pwyllgor Rhanbarth 
perthnasol neu i gronfa canolog Urdd Gobaith Cymru. 

 
4.4 Bydd y Trysorydd yn cadw llyfrau cyfrifon cywir yn dangos yr holl symiau a 

dderbyniwyd ac a dalwyd a bydd ganddo’r awdurdod i roi derbynebau am 
arian a dalwyd i’r Adran/Aelwyd.  Bydd sieciau ar y cyfrif banc cyffredinol yn 
cael eu harwyddo gan unrhyw ddau o’r canlynol: Cadeirydd, Ysgrifennydd, 
Trysorydd, ond ni chaiff unrhyw arian ei wario heb ganiatâd y Pwyllgor Rheoli. 

 
5. Cyfarfodydd 
 
5.1 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) 
 

5.1.1 Cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi a’r unig fusnes 
i’w drafod fydd cadarnhau’r Cofnodion, Adroddiad yr Ysgrifennydd, 
Adroddiad y Trysorydd (yn cynnwys Mantolen y Cyfrifon Blynyddol 
wedi ei harchwilio ac a gymeradwywyd eisoes gan Y Pwyllgor Rheoli; 
ethol y Swyddogion; ethol y Pwyllgor Rheoli ac unrhyw fusnes arall 
priodol i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 

 
5.1.2 Anfonir rhybudd ysgrifenedig o bedwar diwrnod ar ddeg i bob Aelod o 

flaen pob CCB. 
 

5.1.3 Y cworwm ar gyfer y CCB fydd 5 aelod gan gynnwys y 
Cadeirydd,Ysgrifennydd a Trysorydd. 

 
5.1.4 Anfonir Mantolen y Cyfrifon Blynyddol, wedi ei harchwilio, allan o leiaf 

saith niwrnod cyn y cyfarfod. 
 

5.2 Cyfarfod Cyffredinol Neilltuol (CCN) 
 

5.2.1 Gellir galw Cyfarfod Cyffredinol Neilltuol yn ôl dymuniad y Pwyllgor 
Rheoli, neu trwy gais ysgrifenedig sy’n nodi amcan y cyfarfod i’r 
Ysgrifennydd gan unrhyw aelod o’r Adran/Aelwyd. 

 
5.2.2 Bydd yr Ysgrifennydd yn rhoi rhybudd ysgrifenedig o’r cyfarfod, gan 

nodi’r busnes, o saith niwrnod o leiaf, i bob aelod o’r Adran/Aelwyd. 
 

5.2.3 Ni thrafodir unrhyw busnes arall mewn cyfarfod o’r fath. 
 
5.3 Cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli 

 
5.3.1 Bydd y Pwyllgor Rheoli yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y  

flwyddyn. 
 

5.3.2 Caiff unrhyw fater neu gwestiwn nad yw’n gynwysedig yn y rheolau hyn 
ei drin gan y Pwyllgor Rheoli a bydd ei benderfyniad yn derfynol. 

 
 
 



6. Aelodaeth 
 
6.1 Bydd aelodaeth o’r Adran/Aelwyd yn agored i aelodau cyfredol o Urdd 

Gobaith Cymru. Ymaelodir â’r Urdd drwy dalu y tâl aelodaeth a bennir yn 
flynyddol gan Cyngor Urdd Gobaith Cymru. Bydd y cyfnod aelodaeth yn 
rhedeg o Fedi i Fedi. 

 
6.2 Bydd gan y Pwyllgor Rheoli yr hawl i bennu Tanysgrifiad Blynyddol ar gyfer 

aelodaeth o’r Adran/Aelwyd mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 
 
6.3 Ar ôl talu’r tanysgrifiad blynyddol bydd gan bob aelod bleidlais a’r hawl i roi 

barn ar y gwasanaethau a’r gweithgareddau. 
 
6.4 Bydd hawl gan bob aelod o’r Adran/Aelwyd i gymryd rhan yng 

ngweithgareddau yr Adran a darparir rhain mewn safleoedd diogel gan staff a 
gwirfoddolwyr addas. 

 
6.5 Ystyrir bod aelodau nad ydynt yn talu eu tanysgrifiad o fewn amser rhesymol 

a bennir gan y Pwyllgor Rheoli wedi gadael i’w haelodaeth lithro. 
 
6.6 Bydd gan Gyfarfod Cyffredinol y gallu i ddiarddel unrhyw aelod am unrhyw 

reswm da a phriodol gan dderbyn hawl pob aelod i gael eu parchu fel unigolyn 
ac i gael chwarae teg. 

 
6.7 Rhaid i aelodau sy’n dymuno ymddiswyddo roi rhybudd ysgrifenedig i’r 

Ysgrifennydd. 
 
7. Cyffredinol 
 
7.1 Ni ellir newid y Cyfansoddiad hwn heblaw mewn Cyfarfod Cyffredinol y 

rhoddwyd rhybudd ysgrifenedig ohono i bob aelod; gan nodi manylion y 
newidiadau a gynigir. 

 
7.2 Bydd gan pob aelod hawl i gopi o’r Cyfansoddiad pan fydd yn ymuno â’r 

Adran/Aelwyd. 


