
 

 

Polisi Cymdeithasol ac Ymddygiad Urdd 

Cymdeithasau ar gyfer Aelodau Unigol.  

Cyflwyniad 

Mae Urdd Cymdeithasau yn cydnabod gwerth gweithgarwch cymdeithasol i gyd-fynd 

â gweithgarwch unigol Cymdeithas i’w aelodau. Mae gweithgarwch cymdeithasol yn adeiladu cyfeillgarwch, rhwymo 

perthynas a chymunedau ar draws y Gymdeithas ac yn gallu cefnogi datblygiad unigolyn a grŵp.  

Fodd bynnag, mae Urdd Cymdeithasau hefyd yn cydnabod fod rhai gweithgarwch cymdeithasol yn gallu achosi risg 

corfforol a meddyliol mewn rhai sefyllfaoedd os nad yw’r rheini sy’n arsylwi yn cymryd gofal priodol. Yn unol â hyn, 

mae Urdd Cymdeithasau yn annog i holl Gymdeithasau ac aelodau i yfed yn gyfrifol. 

Mae’r polisi hwn yn ymchwilio rôl y Cymdeithasau, eu haelodau a’u pwyllgorau ymhellach mewn perthynas â’u holl 

gweithgareddau.  

Mae’r polisi hwn yn cynnwys: 

 

1. Cod Ymddygiad y Brifysgol  

2. Eich Cyfrifoldebau Personol 

3. Digwyddiadau Croeso, Adeiladu Tîm, Cymdeithasu a “Initiations” 

4. Rheolaeth Ymddygiad Urdd Cymdeithasau a Sancsiynau posib o beidio dilyn y polisi hwn  

 

1. Cod Ymddygiad y Brifysgol 

Dylai holl aelodau Cymdeithas gael eu hatgoffa eu bod nhw a’u haelodau wedi’u rhwymo gan God Ymddygiad 

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae’r Cod Ymddygiad yn datgan:  

“Mae’r cod hwn yn gymwys i holl fyfyrwyr pan maent yn cael eu hystyried fel bod o dan nawdd y Brifysgol. 

Mae hyn yn cynnwys ymddygiad ar unrhyw adeg pan mae’r myfyriwr yn cynrychioli’r Brifysgol fel unigolyn 

neu fel rhan o dîm neu grŵp.  

Ni ddylai myfyrwyr ymddwyn mewn modd a all achosi tramgwydd yn erbyn person; achosi poendod, difrodi, 

difwyno neu gamddefnyddio unrhyw eiddo’r Brifysgol ag Undeb y Myfyrwyr; neu fel arall ymddwyn mewn 

modd sy’n debygol o ddod a gwarth neu achosi tramgwydd i eraill. 

Ni ddylai myfyrwyr harasio myfyrwyr eraill sy’n achosi, neu a allai yn rhesymol gael ei ddisgwyl i achosi 

atafaeliad drwy ddulliau megis bwlio, camdriniaeth ar lafar neu gorfforol, cam-drin neu fel arall creu neu 

gynnal amgylchedd gelyniaethus i’r llall, gan gynnwys drwy ddefnydd cyfryngau cymdeithasol, gwefannau 

eraill neu unrhyw ffurf o gyfathrebu cyfryngau a chyfathrebu.   

Mae’r cod ymddygiad hwn yn gymwys heb gyfyngiad daearyddol, a gall gael ei gymhwyso boed fod y gweithgaredd 



 

yn un swyddogol gan Gymdeithas neu ddim, ac mae hefyd yn perthyn i ymddygiad tra eich bod yn teithio i neu o 

ddigwyddiadau eich Cymdeithas. 

2. Eich Cyfrifoldebau Personol 

Mae Undeb y Myfyrwyr yn disgwyl fod holl aelodau Cymdeithas yn cymryd y camau rhesymol i sicrhau fod y 

Gymdeithas a’r aelodau yn ymddwyn mewn ffordd na fydd yn adlewyrchu’n negyddol ar y Gymdeithas, Undeb y 

Myfyrwyr neu’r Brifysgol a ddim yn gosod unrhyw berson mewn sefyllfa lle y maent yn debygol o gael eu niweidio.  

Fel aelod o Gymdeithas, rydych wedi rhwymo gan y canllawiau hyn a dylech bob amser ymddwyn mewn modd 

rhesymol, ufuddhau i’r gyfraith, unrhyw Bolisi’r Brifysgol neu'r Undeb mewn modd nad yw’n rhoi unrhyw unigolyn arall 

mewn risg. 

Beth sydd angen i chi wneud? 

Rydym yn disgwyl y bydd pob Cymdeithas, aelodau, pwyllgorau a chynrychiolwyr eraill yn:  

 Dangos parch priodol tuag at aelodau o’r cyhoedd, aelodau Prifysgol Caerdydd a sefydliadau eraill ar bob cyfrif.  

 Ymddwyn yn gyfrifol a pheidio ag ymddwyn mewn modd a all niweidio darlun y Gymdeithas neu ddod a gwarth 

i’r sefydliad.  

 Peidio ag annog neu orfodi unigolion i wneud unrhyw beth nad ydynt yn dymuno ei wneud. 

 

3. Digwyddiadau Croeso, Adeiladu Tîm a “Initiations” 

Pwrpas digwyddiadau croeso yw galluogi myfyrwyr i gwrdd, cymdeithasu ac adeiladu perthnasau o fewn 

Cymdeithas. Mae hyn yn aml yn cael ei wneud drwy annog grwpiau o bobl i ymgymryd mewn digwyddiadau y tu allan 

i beth sy’n gyfforddus iddynt hwy. Mae Urdd Cymdeithasau dim ond yn cefnogi’r gweithgarwch canlynol: 

 Lle mae'n cael ei wneud mewn modd nad yw'n rhoi risg gormodol ar y rhai sy’n cymryd rhan, a 

 Lle nad yw’n bychanu, yn erbyn y gyfraith neu’n diraddio unigolyn neu ymhellach, a  

 Lle nad ydych yn cael eich gorfodi i yfed unrhyw hylif/sylwedd a 

 Lle rydych yn rhydd i gymryd rhan neu beidio fel y maent yn gweld orau, a  

 Lle nad oes gennych ofn y bydd dial neu ganlyniad i beidio â chymryd rhan mewn rhyw ddigwyddiad, neu’r 

digwyddiadau i gyd, a  

 Lle nad yw’r gweithgaredd yn cwestiynu neu ddod a gwarth at enw da Prifysgol Caerdydd, Undeb Myfyrwyr 

Prifysgol Caerdydd neu’r Gymdeithas  

 Lle ceir nifer digonol o bobl gyfrifol yn atal rhag yfed alcohol er mwyn arolygu a monitro gweithgarwch. Dylai’r 

rhain gael eu nodi i chi o flaen llaw i sicrhau eich yn ymwybodol pa unigolion y gallech ofyn am eu cymorth a 

chyngor, a  

 Dylai camau rhesymol fod mewn lle i sicrhau nad ydych yn gorfod cerdded adref ar ben eich hunain o 

unrhyw weithgaredd cymdeithasol Cymdeithas.   

 

Mae’r term “initiation” wedi cael ei gysylltu yn ddiweddar â gweithgareddau ac ymddygiad sy’n argeisio bychanu 



 

aelodau newydd, yn aml yn cynnwys gormodaeth o alcohol. Nid yw Urdd Cymdeithasau yn cydoddef unrhyw 

weithgarwch neu’n annog ymddygiad o’r fath.  

Oes rydych yn poeni am rywbeth drwy weithgareddau’r Gymdeithas dylech siarad âg aelod o’r pwyllgor i godi’r 

materion. Os nad ydych yn teimlo’n gyfforddus i wneud hyn yna mae croeso i chi gysylltu ag Urdd Cymdeithasau yn 

syth.  

4. Rheoli Ymddygiad o fewn eich Cymdeithas 

Mae diwylliant o ymddygiad gwael yn gallu datblygu lle mae Cymdeithas wedi methu ymgodymu (neu’n cefnogi) 

ymddygiad gwael. Rydym yn disgwyl fod: 

 Cymdeithasau’n gyfrifol am weithredoedd eu haelodau 

 Cymdeithasau’n gweithio i sicrhau fod holl aelodau yn gynrychiolwyr addas o’r Gymdeithas 

 Cymdeithasau’n gweithredu’n addas i reoli ymddygiad.  

Rydym yn disgwyl i Gymdeithasau weithredu’n bositif i atal ymddygiad anaddas. Dylai hyn gynnwys: 

 Cyfathrebu safonau ymddygiad disgwyliedig yn glir i holl aelodau. 

 Gweithgareddau a digwyddiadau cymdeithas i gael eu trefnu yn ystyried sut i annog ymddygiad addas a 

pheidio âg annog ymddygiad anaddas. 

 Herio ymddygiad anaddas aelodau pan mae’n digwydd a chymryd camau addas. Dylai’r weithred fod yn 

gyfatebol, ond yn arddangos yn glir na fydd ymddygiad anaddas yn cael ei oddef. Dylai/gallai gweithredoedd 

gynnwys: 

o Rhybuddion swyddogol ac answyddogol 

o Gwahardd rhag rhai neu holl weithgareddau Cymdeithas 

o Adrodd am unigolion/digwyddiadau i Undeb y Myfyrwyr 

Oes oes angen cymorth neu gyngor ar bwyllgor ar sut i ymgymryd mewn gweithred o’r fath, mae Undeb y Myfyrwyr 

ac Urdd Cymdeithasau yn hapus i helpu.  

Rydym yn argymell yn gryf i Gymdeithasau weithio i greu polisi i rannu gyda’r aelodau er mwyn dangos y gall 

ymddygiad anaddas olygu fod aelodau yn gyfyngedig rhag ymgymryd mewn gweithgarwch Cymdeithas. 

Os yw Cymdeithas yn methu cymryd y camau addas i reoli ymddygiad ei aelodau, mae gan Urdd Cymdeithasau’r 

hawl i gymryd camau yn erbyn unigolion a’r Gymdeithas fel cyfanwaith er mwyn mynd i’r afael â phroblemau 

ymddygiad. 

5. Rheolaeth Ymddygiad Urdd Cymdeithasau o fewn Cymdeithasau a Chosb Dichonol 

am beidio glynu wrth y polisi hwn 

Os yw Urdd Cymdeithasau’n dod yn ymwybodol o faterion ymddygiad dichonol, fe fydd yn gweithio â gwahanol rhan-

ddeiliaid i sicrhau bod ymchwiliad llawn yn cael ei gynnal. Mae rhan-ddeiliad o’r fath yn cynnwys, ond nid yn 

gyfyngedig i staff yr Undeb a’r Brifysgol, sefydliadau arall, lleoliadau a’r heddlu. 

Gall unrhyw dorri ar y polisi hwn arwain at un neu’n fwy o’r canlynol (nodir nad yw hwn yn rhestr trwyadl): 



 

Sancsiynau Cymdeithas: 

 Diarddel neu gael gwared ar fynediad i gyfleusterau a thrafnidiaeth Undeb Myfyrwyr.  

 Cael gwared ar gyllid neu adnoddau. 

 Cyfrifol am ad-dalu unrhyw ddifrod neu golled ariannol.  

 Diarddel neu gael gwared o Gymdeithasau o ddigwyddiadau perthnasol, cystadlaethau neu fframweithiau. 

 Israddio statws haen y Gymdeithas. 

 Cael gwared ar y Gymdeithas.  

Sancsiynau unigol: 

 Diarddel neu gael gwared ar yr unigolyn o holl weithgareddau’r Gymdeithas. 

 Cyfrifol am ad-dalu unrhyw ddifrod neu golled ariannol. 

 Diarddel neu gael gwared ar yr unigolyn o holl weithgareddau Undeb y Myfyrwyr.  

 Gall yr holl achosion gael eu cyfathrebu i’r Brifysgol iddyn nhw ystyried os yw gweithred addas yn 

angenrheidiol o fewn eu cod ymddygiad.  

Gall unrhyw fyfyriwr sy’n torri’r polisi hwn gael eu gwahardd o’r Brifysgol. 

 

 


