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YMLYNIAD
Mae’n rhaid i gymdeithas gyflawni’r gofynion canlynol er mwyn cadw eu hymlyniad i 
Urdd y Cymdeithasau. Os na fydd y gofynion hyn yn cael eu hateb, bydd y gymdeithas 
yn cael eu gosod ar brawf ac yn ymhen amser yn cael eu diddymu.  
1  Lleiafrif aelodaeth o 20 aelod wedi eu 

cofrestru drwy’r Undeb. 

2  Mae Pwyllgor yn cynnwys Llywydd, 
Ysgrifennydd a Thrysorydd ac mae pob 
aelod pwyllgor yn fyfyriwr ym Mhrifysgol 
Caerdydd ac yn aelod cyflogedig o’r 
Cymdeithasau a’u Cymdeithas. 

3  Cofrestru holl weithgarwch gyda’r 
Undeb a chofrestru’r holl gyfranogwyr fel 
aelodau Cymdeithas neu drwy adran neu 
weithgarwch arall yr Undeb.

4  O leiaf dau aelod o’r pwyllgor i fynychu pob 
sesiwn hyfforddiant gorfodol.

5  Cadw arian y gymdeithas yng nghyfrif banc 
Undeb y Myfyrwyr a chadw balans positif 
cyson, oni bai bod cytundeb o flaen llaw.

6  Derbyn cymeradwyaeth gan yr Undeb ar 
gyfer holl gontractau a lofnodwyd gan y 
Gymdeithas.

7 Cadw at gyfansoddiad dilys, eich cytundeb 
rhwng yr Undeb a’r Gymdeithas.

8 Cynnal etholiad pwyllgor ddemocrataidd, 
cynnal CCB a chymryd cofnodion o’r CCB.

9  Cyflwyno’r holl ddogfennau gofynnol 
erbyn y dyddiad cau a osodwyd gan Dîm y 
Cymdeithasau.

10  Glynu at Bolisi Cymdeithasol Urdd y 
Cymdeithasau. 

11  Cynnwys cywir a chyfredol ar 
cardiffstudents.com.



E��DD
Mae’n rhaid i �ymdeithas gyflawni’r gofynion canlynol er mwyn cael bod yn 
gymdeithas �aen E�ydd. 
1 O leiaf tri aelod i fynychu CCB Undeb y 

Myfyrwyr.

2 Darparu adborth ar brofi ad y Gymdeithas 
yn Fforwm y Cymdeithasau.

3 Cyfl wyno cofnod cyfredol o’r holl offer 
sy’n eiddo i’r Gymdeithas, gan ddefnyddio 
ein templed rhestr eiddo.

4 Trefnu o leiaf 2 ddigwyddiad neu 
ddigwyddiad cymdeithasol y semester, 
rhaid i 1 o’r rhain fod yn ddigwyddiad heb 
alcohol.

5 Os ydych chi wedi gwneud cais am 
stondin, mynychu eich stondin penodedig 
a glynu at ganllawiau a osodir yn Ffair 
Cymdeithasau neu Ffair y Mynydd 
Bychan.

6 Cynnal un digwyddiad Rho Gynnig Arni 
bob semester.

7 Cynhyrchu a gweithredu Dogfen 
Trosglwyddo ar gyfer y pwyllgor newydd, 
yn rhoi gwybodaeth a chyngor iddynt am 
gynnal y Gymdeithas y fl wyddyn nesaf.

8 Mynychu o leiaf un cyfarfod Datblygiadol 
gyda Thîm y Cymdeithasau. 

Gweithgaredd a 
Gwerthfawrogiad

Cydweithio gyda chymdeithas arall neu 
Wasanaeth a Arweinir gan Fyfyrwyr ar gyfer 
gweithgaredd neu ddigwyddiad. 

Seiliedig ar Gwrs Cynnal digwyddiad cynefi no ar gyfer myfyrwyr 
blwyddyn gyntaf a gwahodd cynrychiolwyr 
a staff. Cadw mewn cysylltiad cyson gyda 
Chynrychiolwyr Academaidd neu’r Panel 
Staff-Myfyrwyr.

Diwylliannol a 
Rhyngwladol

Cadw mewn cysylltiad cyson gyda’ch 
swyddog ymgyrch perthnasol. E.e Swyddog 
PDLE (Erin Joseph) // Swyddog Myfyrwyr 
Rhyngwladol (Julia Rooke) // Swyddog y 
Gymraeg (Jacob Morris)

Trafodaeth, 
Ymgyrchoedd ac 
Ymwybyddiaeth

Cynllunio a chynnal ymgyrch ymwybyddiaeth 
neu godi arian, yn cynnwys o leiaf dau elfen 
gwahanol.

Perfformio ac 
Artistig

Cymryd rhan yn Fringe Caerdydd neu 
Arddangosfa’r Gaeaf.

Gwleidyddol ac 
Ideolegol

Cynnal neu gymryd rhan mewn dadl sy’n 
ymwneud â gweithgaredd/amcanion y 
gymdeithas.



A��AN
Er mwyn cael bod yn gymdeithas �aen Arian, mae’n rhaid i gymdeithas gyflawni’r 
go�ynion �anlynol a chasglu 2� seren drwy gyflawni el�ennau o�siynol. 
1 Cwblhau Statws Haen Efydd.

2 Mynychu sesiynau hyfforddi ychwanegol.

3 Cadw ‘Cronfa wrth Gefn’ yng nghyfrif 
banc yr Undeb.

4 Cyfl wyno Cynllun Datblygu Cymdeithas, 
gan gynhyrchu targedau mesuradwy i 
ddatblygu eich Cymdeithas.

5 Cyfl wyno Polisi Ehangu Mynediad, i 
chwalu rhwystrau i gymryd rhan yn eich 
digwyddiadau neu weithgareddau.

6 Trefnu tri neu fwy o ddigwyddiadau 
cymdeithasol heb alcohol bob semester.

7 Cynnal dau neu fwy o ddigwyddiadau Rho 
Gynnig Arni bob semester.

8 Cynnal menter i gael eich aelodau i 
gymryd mwy o ran yn Etholiadau’r 
Undeb.



A�R
Er mwyn cael bod yn gymdeithas �aen Aur, mae’n rhaid i gymdeithas gyflawni y 
go�ynion �anlynol a chasglu 1� seren ychwanegol (felly cyfanswm o �� seren i gyd) drwy 
gy�la�ni elfennau o�siynol �ellach. 
1 Cwblhau statws Haen Arian.

2 Trefnu menter codi arian.

3 Trefnu o leiaf 3 digwyddiad cymdeithasol 
neu weithgaredd di-alcohol bob 
semester.

4 Cadw cofnod o’r oriau mae aelodau 
pwyllgor yn cyfrannu a’i gyfl wyno i Undeb 
y Myfyrwyr ar gyfer achredu.

5 Cyfl wyno sesiwn Rho Gynnig Arni mewn 
digon o amser i gynnwys mewn llyfryn a 
gaiff ei argraffu.

6 Prawf o ddatblygiad y Gymdeithas yn 
seiliedig ar y Cynllun Datblygu.  

7 Prawf o ddatblygiad y Gymdeithas yn 
seiliedig ar y Polisi Ehangu Mynediad.



ELFENNAU OPSIYNOL
1 Cyflwyno cais Cymdeithas y Mis i ddathlu 

llwyddiannau eich Cymdeithas (1 Seren)

2 Trefnu o leiaf un digwyddiad yr wythnos 
ar gyfer aelodau (1 Seren)

3 Asesu risgiau cyllidol posib a chostau 
argyfwng a thalu i mewn i gronfa wrth 
gefn i gyfateb â hynny (2 Seren)

4 Cydweithio gyda RhGA i drefnu taith  
(2 Seren)

5 Cydweithio gyda Gwirfoddoli Caerdydd 
neu un o’u Prosiectau a Arweinir gan 
Fyfyrwyr i greu gweithgaredd gwirfoddoli 
gyda eich aelodau. (2 Seren)

6 Darparu cyfleoedd i aelodau ddatblygu 
sgiliau newydd, megis gweithdai neu 
ddosbarthiadau meistr. (2 Seren)

7 Ymgorffori swyddog Amrywiaeth newydd 
neu Swyddog ar gyfer grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol neu grwpiau 
wedi ymddieithrio -e.e swyddog merched, 
swyddog ôl-raddedig, cynrychiolydd y 
mynydd bychan. (2 Seren)

8 Cynnal Digwyddiad Preswylfeydd  
(3 Seren)

9 Trefnu tri menter codi arian neu un 
ymgyrch/digwyddiad codi arian mawr  
(3 Seren)

10 Cyflwyno Cynllun Datblygu Cyfryngau 
Cymdeithasol a Marchnata, cynhyrchu 
targedau mesuradwy ar gyfer datblygiad 
eich Cyfryngau Cymdeithasol a 
Marchnata. (3 Seren)

11 Cymryd rhan mewn ymgyrch neu 
ddigwyddiad ehangach yr Undeb, fel 
Wythnos Gofalu am Eich Pen neu 
Jailbreak Caerdydd. (3 Seren)

12 Cydweithio â nifer o Gymdeithasau 
o gategorïau gwahanol ar gyfer 
gweithgaredd neu ddigwyddiad (3 Seren)

13 Cynnal digwyddiad neu weithgaredd y tu 
allan i Gaerdydd. (3 Seren)

14 Cynnal digwyddiad yn ffocysu ar Y 
Mynydd Bychan (3 Seren)

15 Cynnal digwyddiad yn ffocysu ar  
Ôl-raddedigion (3 Seren)

16 Rhedeg digwyddiad addas i blant  
(3 Seren)



ELFENNAU OPSIYNOL
Gweithgaredd a 
Gwerthfawrogiad

Cynnal neu fynychu digwyddiad ar y cyd â grwpiau myfyrwyr tebyg o brifysgolion eraill (4 Seren)

Cynnal digwyddiad arddangos, arddangosfa neu ddosbarth meistr i ddangos gweithgareddau eich 
cymdeithas. (3 Seren)

Seiliedig ar Gwrs Darparu cymorth academaidd ar gyfer eich aelodaeth drwy gynlluniau rhieni, sesiynau astudio neu 
fentrau eraill. (3 Seren)

Cynnal digwyddiad cyflogadwyedd, darllen ehangach neu ddysgu ychwanegol ar gyfer aelodau. (4 Seren)

Diwylliannol a 
Rhyngwladol

Cynnal digwyddiad ar y cyd gyda chymdeithas Diwylliannol a Rhyngwladol arall. (3 Seren)

Cymryd rhan yn Go Global. (4 Seren)

Trafodaeth, 
Ymgyrchoedd ac 
Ymwybyddiaeth

Cydweithio gyda grŵp Trafodaeth, Ymgyrchoedd ac Ymwybyddiaeth arall. (3 Seren)

Cymryd rhan mewn digwyddiad cenedlaethol neu ryng-brifysgol, megis cynhadledd neu ymgyrch  
(4 Seren)

Perfformio ac 
Artistig

Cynnal digwyddiad ar y cyd gyda chymdeithas o gategori gwahanol (3 Seren)

Cynnal digwyddiad ar y cyd gyda chymdeithas o’r un categori ( y tu allan i arddangosiad Urdd) (4 Seren)

Gwleidyddol ac 
Ideolegol

Cymryd rhan yn wythnos rhyng-ffydd neu grŵp lleol/cenedlaethol sy’n ymwneud â gweithgarwch y 
gymdeithas.  (4 Seren)
Cynnal ymgyrch ymwybyddiaeth neu godi arian neu ddigwyddiad gyda’r Undeb. (3 Seren)


