
Tudalen 1 o 21 

 
Peter Davies 
(Cadeirydd) 
 
 
DEDDF CWMNÏAU 2006 
 
CWMNI CYFYNGEDIG DRWY WARANT 
 

Erthyglau Cymdeithasu 

 

ar gyfer 

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

Wales Council for Voluntary Action (The) 

 

________________ 

 
Cwmni rhif 425299 

 
(fel y mabwysiadwyd gan Benderfyniad Arbennig dyddiedig 24 Tachwedd 2016) 

     

 

 
 
1 Enw'r cwmni yw Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
 
  (ac yn y ddogfen hon cyfeirir ato fel y “Cyngor”). 
 

Dehongli 
 
2 Yn yr erthyglau: 
 

mae “cyfeiriad” yn golygu cyfeiriad post neu, i bwrpas cyfathrebu electronig, rhif ffacs, 
cyfeiriad e-bost neu bost neu rif ffôn ar gyfer derbyn negeseuon testun sydd ym mhob 
achos wedi eu cofrestru gyda’r Cyngor; 
 

mae “yr erthyglau” yn golygu erthyglau cymdeithasu’r Cyngor; 
 
mae “cynrychiolydd awdurdodedig” yn golygu unigolyn sydd wedi’i awdurdodi gan 
aelod-fudiad i weithredu ar ei ran yng nghyfarfodydd y Cyngor ac y mae ei enw yn 
cael ei roi i’r Cyngor yn unol â’r Erthyglau hyn; 
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mae “y Cyngor” yn golygu’r cwmni y bwriedir iddo gael ei reoleiddio gan yr erthyglau; 

 
mae “diwrnodau clir” yng nghyswllt cyfnod o rybudd yn golygu cyfnod ac eithrio: 

 
 y diwrnod pan roddir y rhybudd neu y cymerir iddo fod wedi cael ei roi; ac 
 y diwrnod y daeth neu y bydd yn dod i rym; 
 

mae “y Comisiwn” yn golygu Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr; 
 

mae “y Deddfau Cwmnïau” yn golygu’r Deddfau Cwmnïau (fel y diffinnir yn adran 2 o 
Ddeddf Cwmnïau 2006) hynny sy’n berthnasol i’r Cyngor; 

 
mae “y cyfarwyddwyr” yn golygu cyfarwyddwyr y Cyngor. Mae’r cyfarwyddwyr yn 
ymddiriedolwyr elusennol fel y diffinnir gan adran 97 o Ddeddf Elusennau 1993;  

 
mae “dogfen” yn cynnwys, oni nodir hynny’n wahanol, unrhyw ddogfen a anfonir neu a 
gyflenwir mewn ffurf electronig; 

 
  mae “ffurf electronig” yn golygu'r ystyr a roddir yn adran 1168 o Ddeddf Cwmnïau 2006; 
  

mae “aelod” yn golygu’r aelodau hynny sy'n aelodau o'r Cyngor i bwrpas y Deddfau 
Cwmnïau; 

 
  mae “y memorandwm” yn golygu memorandwm cymdeithasu y Cyngor; 
 
  mae “swyddogion” yn cynnwys y cyfarwyddwyr a’r ysgrifennydd (os oes un);  
 
  mae “y sêl” yn golygu sêl gyffredin y Cyngor os oes ganddo un;  
 

 mae “ysgrifennydd” yn golygu unrhyw berson a benodir i berfformio dyletswyddau 
ysgrifennydd y Cyngor; 

 
 mae “Cymru” yn golygu’r ardal ddaearyddol a lywodraethir gan Lywodraeth Cynulliad 

Cymru o bryd i’w gilydd; 
 

 mae “Bwrdd WCVA” yn golygu cyfarwyddwyr y Cyngor fel un corff 
 
 mae “y Deyrnas Unedig” yn golygu Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon; a  
 
 bydd geiriau sy’n cyfleu’r ystyr mewn un rhyw yn cynnwys pob rhyw, a bydd yr unigol 

yn cynnwys y lluosog, ac fel arall. 
 
 Oni bai fod y cyd-destun yn gofyn am hynny, mae gan eiriau neu fynegiadau a 

gynhwysir yn yr erthyglau yr un ystyr ag yn y Deddfau Cwmnïau ac eithrio unrhyw 
addasiad statudol heb fod mewn grym unwaith y bydd y cyfansoddiad hwn yn rhwymo’r 
Cyngor. 
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 Ar wahân i’r eithriad y soniwyd amdano yn y paragraff blaenorol mae cyfeiriad at 
Ddeddf Seneddol yn cynnwys unrhyw addasiad statudol neu ail-ddeddfiad ohoni sydd 
mewn grym am y tro. 

 
Atebolrwydd aelodau 
 
3.1 Mae atebolrwydd yr aelodau yn gyfyngedig. 

 
3.2  Mae pob aelod o'r Cyngor yn addo, os caiff y Cyngor ei ddiddymu tra bydd yn aelod 

neu o fewn deuddeg mis ar ôl peidio â bod yn aelod, gyfrannu’r swm (heb fod dros £1) 
y gofynnir iddynt ei roi tuag at dalu dyledion a rhwymedigaethau'r Cyngor a achoswyd 
cyn peidio â bod yn aelod, ynghyd â chostau, taliadau a threuliau ei ddirwyn i ben, ac 
addasu hawliau'r cyfranogwyr ymhlith ei gilydd.  

 
Amcanion 
 
4. Amcanion yr Elusen yw:  
 

4.1 Hyrwyddo, mewn ffordd sy’n gyson â chanllawiau’r Comisiwn Elusennau a 
gyhoeddir o bryd i’w gilydd ac er budd y cyhoedd yng Nghymru, y sector 
gwirfoddol a hyrwyddo pwrpasau elusennol drwy waith y sector hwnnw o 
ddarparu budd i’r cyhoedd yn benodol, ond nid yn unig, drwy: 

 
Ddarparu gwasanaethau, addysg, hyfforddiant, gwybodaeth, cyngor a 
chefnogaeth i elusennau a chyrff gwirfoddol eraill yng Nghymru; 

 
Yn y cymal hwn dehonglir “y sector gwirfoddol” yn unol â chanllawiau'r 
Comisiwn Elusennau a bydd yn golygu elusennau a chyrff gwirfoddol, ac 
 
 Mae elusennau yn gyrff a sefydlir i bwrpasau sy’n gyfan gwbl elusennol yn 

unol â chyfraith Cymru a Lloegr.  

 Mae cyrff gwirfoddol yn gyrff annibynnol a sefydlir i bwrpas sy’n 
ychwanegu gwerth at y gymuned yn gyffredinol, neu gyfran helaeth o'r 
gymuned, ac na chaniateir iddynt o dan eu cyfansoddiad wneud elw i'w 
ddosbarthu'n breifat. Nid yw cyrff gwirfoddol yn cynnwys llywodraeth leol 
nac unrhyw awdurdod statudol arall.” 

4.2  Hyrwyddo’r cyfryw amcanion neu bwrpasau eraill sy’n gyfan gwbl elusennol 
yn ôl cyfraith Cymru a Lloegr mewn unrhyw ran o'r byd mewn unrhyw ffordd y 
gwêl y cyfarwyddwyr yn dda yn ôl eu disgresiwn llwyr.  

Pwerau 
 
5  Mae gan y Cyngor bŵer i wneud unrhyw beth y mae’n barnu i fod yn hyrwyddo ei 

Amcan(ion) neu sy'n dueddol o neu’n gysylltiedig â gwneud hynny. Yn benodol (ond 
nid yn unig), mae gan y Cyngor bŵer i: 

 
5.1 Cymryd rhan mewn, cyflawni, comisiynu a hyrwyddo ymchwil, ymgynghori ac 

ymgyrchu, cynnal cyfarfodydd (cyhoeddus neu fel arall), arddangosfeydd, 
darlithoedd, dosbarthiadau, seminarau a chyrsiau; canfasio barn gan a 
chynnal deialog gyda’r cyhoedd, cyrff gwirfoddol, elusennau, awdurdodau 



Tudalen 4 o 21 

statudol, cyrff lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol neu unrhyw 
berson neu grŵp o bersonau, a chyhoeddi, dosbarthu, adrodd ar, defnyddio a 
darparu i unrhyw un ganlyniadau gwaith ymchwil, ymgynghori, canfasio barn 
neu ddeialog i’r Cyngor neu rywun arall gymryd rhan ynddo, ei gyflawni neu ei 
hyrwyddo neu unrhyw bolisïau neu farn a luniwyd neu a ddatblygwyd gan neu 
ar ran y Cyngor. 

 
5.2 Darparu a chyhoeddi mewn unrhyw gyfrwng (ac eithrio electronig), cyngor, 

gwybodaeth, llyfrau, cylchlythyrau, pamffledi, adroddiadau, taflenni, 
cylchgronau, ffilmiau a deunydd cyfarwyddyd 
 

5.3 Hysbysebu a marchnata'r cynhyrchion a'r gwasanaethau a ddarperir gan y 
Cyngor neu ei aelodau 

 
5.4 Gwneud cais am a mabwysiadu, prynu, gwerthu neu gaffael fel arall, 

trwyddedu neu werthu unrhyw nodau ac enwau masnach a gwasanaeth, 
ynghyd â dyluniadau, patentau, hawliau patent, hawlfreintiau, hawliau 
topograffeg a modelau cyfleustodau 

 
5.5 Darparu gwasanaethau a chyfleusterau i’r sector gwirfoddol a chodi am 

wneud hynny os yw’n dymuno 
 
5.6 Codi arian mewn unrhyw ffordd gan gynnwys drwy fasnachu i bwrpas 

cyflawni’r amcanion. Drwy wneud hynny, ni ddylai'r Cyngor gyflawni unrhyw 
weithgareddau masnach sylweddol a pharhaol a rhaid iddo gydymffurfio ag 
unrhyw reoliadau statudol perthnasol; 

 
5.7 Prynu, meddiannu, prydlesu neu gyfnewid, llogi neu gaffael fel arall unrhyw 

eiddo ac adeiladau a’u cynnal a’u dodrefnu i'w ddefnyddio; 
 
5.8 Gwerthu, prydlesu neu fel arall werthu’r cwbl neu unrhyw ran o eiddo y mae'r 

Cyngor yn berchen arno. Wrth ymarfer y pŵer hwn, rhaid i’r Cyngor 
gydymffurfio fel y bo’n briodol ag adrannau 36 a 37 o Ddeddf Elusennau 
1993, fel y diwygiwyd gan Ddeddf Elusennau 2006; 

 
5.9 Cael benthyg arian a chynnig y cyfan neu unrhyw ran o'r eiddo y mae'r 

Cyngor yn berchen arno fel sicrwydd i dalu'r arian y cafodd ei fenthyg yn ôl 
neu fel sicrwydd ar gyfer rhoi neu gyflawni ymrwymiad, ond dim yn unol â 
darpariaeth Deddf Elusennau 2011;  

 
5.10 Derbyn rhoddion, gwaddolion, ffioedd noddi, tanysgrifiadau ac arian etifeddol 

a chyflawni a gweithredu unrhyw ymddiriedolaethau elusennol; 
 
5.11 Rhoi neu roi benthyg arian neu asedau eraill neu fel arall ddarparu credyd a 

threfniant ariannol neu roi gwarant ar ran unrhyw berson; 
 
5.12 Llunio contractau i ddarparu nwyddau a / neu wasanaethau i neu ar ran cyrff 

eraill; 
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5.13 Cydweithredu ag elusennau, cyrff gwirfoddol, cyrff llywodraethu ac 
awdurdodau statudol eraill a chyfnewid gwybodaeth a chyngor gyda nhw; 

 
5.14 Sefydlu, cynorthwyo neu gefnogi unrhyw ymddiriedolaeth, cymdeithas neu 

sefydliad elusennol a ffurfiwyd ar gyfer unrhyw un o'r pwrpasau elusennol a 
gynhwysir yn yr Amcanion; 

 
5.15 Caffael, uno gyda neu lunio unrhyw bartneriaeth neu gyd-fenter gydag unrhyw 

gorff arall; 
 
5.16 Neilltuo incwm wrth gefn yn erbyn gwariant yn y dyfodol ond dim ond yn unol 

â pholisi ysgrifenedig ar arian wrth gefn; 
 
5.17 Cyflogi a thalu ar dermau priodol (gan gynnwys pensiynau neu flwydd-dal) 

unrhyw staff sydd eu hangen ar y Cyngor i gyflawni ei waith. Gall y Cyngor 
gyflogi neu dalu cyfarwyddwr ond i’r graddau y caniateir iddo wneud hynny o 
dan erthygl 6 ac ar yr amod ei fod yn cydymffurfio â’r amodau yn yr erthygl 
honno; 

 
5.18 Y pŵer i: 

 
 a) adneuo neu fuddsoddi arian; 
 
 b) cyflogi rheolwr cyllid proffesiynol; a 
 
 c) trefnu i fuddsoddiadau neu eiddo arall y Cyngor gael eu dal yn enw 

person a enwebir; 
 
 d) yn yr un modd ac yn ddarostyngedig i’r un amodau ag a ganiateir i 

ymddiriedolwyr ymddiriedolaeth wneud o dan Ddeddf Ymddiriedolwyr 
2000; 

 
5.19 Darparu yswiriant indemniad ar gyfer y cyfarwyddwyr yn unol â'r amodau yn 

Neddf Elusennau 2011, ac yn ddarostyngedig iddynt; 
 
Cymhwyso incwm ac eiddo 
 
6.1 Bydd incwm ac eiddo’r Cyngor yn cael ei gymhwyso’n llwyr i hyrwyddo’r amcanion ac 

ni chaiff unrhyw ran ei drosglwyddo’n union na’n anuniongyrchol ar ffurf difidend, 
bonws neu fel arall, mewn unrhyw ffordd fel elw i aelodau’r Cyngor ac ni phenodir 
unrhyw gyfarwyddwr i unrhyw swydd gan y Cyngor lle telir cyflog neu ffioedd neu lle 
byddai'n derbyn unrhyw dâl neu fudd ariannol arall neu mewn gwerth ariannol gan y 
Cyngor, AC EITHRIO na fydd unrhyw beth yn atal y Cyngor rhag talu’n ddidwyll: 

 
6.1.1 Tâl rhesymol a phriodol i unrhyw aelod, swyddog neu weithiwr y Cyngor (heb 

fod yn gyfarwyddwr) am unrhyw wasanaeth a ddarparwyd i’r Cyngor; 
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6.1.2 Llog ar arian a fenthycwyd gan unrhyw aelod o'r cyngor neu gyfarwyddwr ar 
gyfradd y flwyddyn heb fod yn fwy na dau y cant yn llai na chyfradd fenthyca 
sylfaenol bancwyr y Cyngor neu dri y cant, pa un bynnag sydd fwyaf; 

 
6.1.3 Rhent rhesymol a phriodol am eiddo a drosglwyddwyd neu ar osod gan 

unrhyw aelod o’r Cyngor neu gyfarwyddwr; 
 

6.1.4 Ffioedd, tâl neu unrhyw fudd arall mewn arian neu werth arian i gwmni y bydd 
cyfarwyddwr efallai'n aelod ohono ac wedyn nid mwy na 1/100fed rhan o 
gyfalaf y cwmni; 

 
6.1.5 Grantiau, benthyciadau, rhoddion neu unrhyw fath arall o gymorth ariannol i 

unrhyw berson sy’n aelod o’r Cyngor neu gyfarwyddwr fel buddiolwr; 
 
6.1.6 I unrhyw gyfarwyddwr yng nghyswllt costau rhesymol allan o boced; 
 
6.1.7 Unrhyw yswiriant indemniad i’r cyfarwyddwyr yn gwbl unol â’r cyfyngiadau yn 

erthygl 5.19 uchod. 
 
Aelodau 
 
7.1 Ar ddyddiad mabwysiadu’r Erthyglau hyn bydd pob aelod o’r Cyngor (sydd wedi’u 

cofrestru yng nghofrestr aelodau’r Cyngor) yn parhau i fod yn aelodau hyd nes y tro 
nesaf y bydd yn bryd adnewyddu eu haelodaeth. 

 
7.2 Caiff unrhyw fudiad Trydydd Sector sydd ar waith yng Nghymru ddod yn aelod o’r 
Cyngor. 
 
(Yn yr Erthyglau hyn defnyddiwn y diffiniad o “fudiadau Trydydd Sector” a dderbynnir gan 
Lywodraeth Cymru, sy’n golygu cyrff annibynnol, anllywodraethol sydd: 

 wedi eu sefydlu’n wirfoddol gan bobl sy’n dewis trefnu eu hunain; ac sydd 

 yn cael eu ‘gyrru gan werth’ a’u cymell gan amcanion cymdeithasol, 
diwylliannol neu amgylcheddol, yn hytrach na gwneud elw’n unig; ac sydd 

 wedi ymrwymo i ail-fuddsoddi eu gweddill ariannol i hybu eu nodau 
cymdeithasol er budd pobl a chymunedau yng Nghymru 
 

Bydd mudiadau trydydd sector yn cynnwys cymdeithasau cymunedol, grwpiau 
hunangymorth, mudiadau gwirfoddol, elusennau, mudiadau ffydd, mentrau 
cymdeithasol, busnesau cymunedol, cymdeithasau tai, ymddiriedolaethau datblygu, 
mudiadau cydweithredol a chydfuddiannol.) 

 
7.3  Bydd pob cais am aelodaeth yn cael ei ystyried gan Fwrdd WCVA (neu ei 

gynrychiolydd enwebedig) cyn gynted â phosibl ar ôl iddo ddod i law. Gall Bwrdd 
WCVA dderbyn neu wrthod ceisiadau yn ôl ei ddisgresiwn. 

 
 Rhaid i’r cyfarwyddwyr roi gwybod i’r ymgeisydd drwy lythyr am y rhesymau dros 

wrthod o fewn 21 diwrnod i’r penderfyniad. 
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 Rhaid i’r cyfarwyddwyr ystyried (yn unol â phroses a sefydlir ganddynt hwy ac a 
gofnodir yn ysgrifenedig) unrhyw sylwadau ysgrifenedig y gallai’r ymgeisydd eu 
gwneud ar y penderfyniad. Rhaid i benderfyniad y cyfarwyddwyr yn dilyn unrhyw 
sylwadau ysgrifenedig gael ei hysbysu i’r ymgeisydd drwy lythyr ond bydd yn derfynol. 

 
7.4 Bydd y Cyngor yn cadw cofrestr o aelodau lle cofnodir enw a chyfeiriad pob aelod 

ynghyd â’r dyddiadau pryd y daethant ac y gwnaethant beidio â bod yn aelod. Bydd 
cynrychiolydd awdurdodedig o bob corff sy’n aelod naill ai’n llofnodi caniatâd 
ysgrifenedig i ddod yn aelod neu’n llofnodi’r gofrestr aelodaeth wrth ddod yn aelod. 

 
7.5 Bydd aelod yn hysbysu’r Ysgrifennydd yn ysgrifenedig o fewn saith diwrnod i newid ei 

gyfeiriad.  
 

7.6 Bydd aelodau’n talu tanysgrifiad aelodaeth blynyddol fel y pennir gan Fwrdd WCVA. 
 
7.7 Caiff y cyfarwyddwyr sefydlu dosbarthiadau o aelodaeth anffurfiol a phennu breintiau 

a dyletswyddau dosbarthiadau o’r fath a phennu swm unrhyw danysgrifiadau. 
 
Dod ag aelodaeth i ben 
 
8 Ni ellir trosglwyddo aelodaeth o'r Cyngor. 
 
9 Bydd aelodaeth yn dod i ben os: 
 

a) bydd yr aelod yn peidio â bodloni’r diffiniad o fudiad Trydydd Sector fel y nodir 
yn Erthygl 7(2); 

 
b) bydd yr aelod yn peidio â bod; 

 
 c)  bydd yr aelod yn ymddiswyddo drwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r Cyngor oni bai, 

ar ôl ymddiswyddo, y byddai llai na dau aelod; 
 
 d)  na fydd unrhyw swm sy’n ddyledus gan yr aelod i’r Cyngor yn cael ei dalu’n 

llawn o fewn chwe mis iddo ddod yn ddyledus;   
 
 e)  bydd aelodaeth yr aelod yn cael ei thynnu oddi arno ef neu hi neu nhw os yw’r 

cyfarwyddwyr yn penderfynu y byddai terfynu ei aelodaeth er lles y Cyngor. 
Gellir ond pasio penderfyniad i dynnu aelodaeth oddi ar aelod os: 

 
  (1)  yw’r aelod wedi cael rhybudd ysgrifenedig o 21 diwrnod o leiaf o gynnal 

cyfarfod o’r cyfarwyddwyr lle cynigir y penderfyniad a’r rhesymau pam y 
cynigir y penderfyniad; 

 
  (2)  yw cynrychiolydd yr aelod (nad oes raid iddo fod yn aelod o’r Cyngor) 

wedi cael cyflwyno sylwadau i'r cyfarfod. 
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Cyfarfodydd cyffredinol  
 
10  Bydd y Cyngor ym mhob blwyddyn galendr yn cynnal cyfarfod Cyffredinol fel ei 

Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac yn nodi’r cyfarfod fel y cyfryw gyfarfod yn y 
rhybuddion sy’n galw’r cyfarfod hwnnw. Rhaid cynnal pob Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol nid hwyrach na phymtheg mis ar ôl cynnal y Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol diwethaf o'i flaen. 

 
11 Rhaid i fusnes y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol gynnwys: 
 

 a) Ystyried yr Adroddiad a’r Cyfrifon a gyflwynwyd gan Fwrdd WCVA ac 
adroddiad yr archwilydd; 

 
 b) ethol aelodau ar Fwrdd WCVA 
 
 c) penodi archwilydd neu archwilwyr 
 

 d) unrhyw fusnes arall sydd efallai wedi’i nodi yn y rhybudd yn galw’r cyfarfod. 
 

Rhybudd o gyfarfodydd cyffredinol 
 

12.1 Y cyfnodau lleiaf o rybudd sydd angen eu rhoi cyn cynnal cyfarfod cyffredinol o’r 
Cyngor yw: 

 
a) 21 diwrnod clir ar gyfer cyfarfod cyffredinol blynyddol neu gyfarfod cyffredinol 

sy’n cael ei alw i basio penderfyniad arbennig; 
 
b)  14 diwrnod clir ar gyfer pob cyfarfod cyffredinol arall. 

 
12.2  Gellir ymgynnull cyfarfod cyffredinol ar unrhyw adeg y gwêl Bwrdd WCVA yn briodol 

a rhaid ei ymgynnull ar gais deg y cant o aelodau y Cyngor. Gellir ymgynnull cyfarfod 
cyffredinol drwy roi rhybudd byrrach os yw’r rhan fwyaf o’r aelodau sydd â hawl i fod 
yn bresennol ac i bleidleisio yn y cyfarfod yn cytuno i hynny, sef mwyafrif sydd gyda’i 
gilydd â nid llai na 90 y cant o gyfanswm yr hawliau pleidleisio. 

 
12.3 Rhaid i’r rhybudd nodi dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod a natur gyffredinol y 

busnes sydd i'w drafod. Os yw’r cyfarfod yn gyfarfod cyffredinol blynyddol, rhaid i’r 
rhybudd ddweud hynny. Os yw’r cyfarfod wedi’i alw i ystyried Penderfyniad Arbennig 
neu benderfyniad i ddiswyddo aelod o Fwrdd WCVA neu’r archwilydd, rhaid nodi’r 
penderfyniad yn y rhybudd. Rhaid i’r rhybudd hefyd gynnwys datganiad yn nodi hawl 
aelodau i benodi procsi o dan adran 324 o Ddeddf Cwmnïau 2006 ac erthygl 19. 

 
12.4 Rhaid rhoi’r rhybudd i’r holl aelodau ac i gyfarwyddwyr ac archwilwyr a llywydd 

WCVA ac i unrhyw berson arall sydd ganddynt hawl i dderbyn rhybudd. 
 
12.5  I hwyluso'r gwaith o drefnu a gweinyddu unrhyw gyfarfod cyffredinol, gall Bwrdd 

WCVA benderfynu y dylid cynnal y cyfarfod mewn dau neu ragor o leoliadau, ac os 
penderfynir ar hynny, bydd y darpariaethau canlynol yn berthnasol: 
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a) Ystyrir bod unrhyw gyfarfod cyffredinol o'r Cyngor sy'n cael ei gynnal mewn 
dau neu ragor o leoliadau yn cael ei gynnal yn y man lle bydd cadeirydd y 
cyfarfod wedi'i leoli (y prif fan cyfarfod) a chyfeirir at unrhyw leoliad arall lle caiff 
y cyfarfod ei gynnal fel cyfarfod ar safle arall yn yr erthygl hon. 

 
b) Mae modd i aelod sy’n bresennol drwy ei gynrychiolydd awdurdodedig neu 

drwy brocsi gael ei gyfrif yn y cworwm a gall ddefnyddio pob hawl y gallasent ei 
defnyddio pe byddent yn y prif fan cyfarfod. 

 
c) Gall Bwrdd WCVA wneud trefniadau o'r fath a'u newid o bryd i'w gilydd sydd, 

yn eu tyb hwy, yn briodol ac yn ôl eu disgresiwn llwyr er mwyn: 
 

(i)  sicrhau bod pob aelod a phrocsi aelodau sy'n dymuno dod i'r cyfarfod yn 
gallu gwneud hynny; 

(ii)  sicrhau bod pawb sy'n dod i'r cyfarfod yn gallu cymryd rhan ym musnes 
y cyfarfod a gweld a chlywed pawb arall sy'n annerch y cyfarfod; 

(iii)  sicrhau diogelwch pobl sy'n dod i'r cyfarfod a sicrhau bod y cyfarfod yn 
cael ei gynnal yn drefnus; a 

(iv)  cyfyngu nifer yr aelodau a'r procsïaid mewn unrhyw un lleoliad i'r nifer a 
ganiateir yn ddiogel ac yn hwylus. 

 
d) Mae hawl unrhyw aelod neu brocsi i fynd i gyfarfod mewn safle arall yn amodol 

ar unrhyw drefniadau o'r fath sydd ar waith bryd hynny ac sydd wedi'i nodi gan 
rybudd o'r cyfarfod neu gyfarfod wedi'i ohirio a fydd yn berthnasol i'r cyfarfod. 

 
e) Os na fydd yr offer cyfathrebu’n gweithio neu os bydd unrhyw ddiffyg arall yn y 

trefniadau i gymryd rhan yn y cyfarfod sy'n cael ei gynnal mewn mwy nag un 
lle, gall y cadeirydd ohirio'r cyfarfod yn unol ag erthygl 18. Ni fydd gohirio o'r 
fath yn effeithio ar ba mor ddilys yw cyfarfod o'r fath nac unrhyw fusnes a wneir 
mewn cyfarfod o'r fath hyd at y pwynt gohirio, nac unrhyw gam gweithredu a 
fydd yn dilyn cyfarfod o'r fath. 

 
f) Bydd rhywun (cadeirydd safle arall) a benodir gan Fwrdd WCVA yn bresennol 

ym mhob cyfarfod ar safle arall. Bydd pob cadeirydd cyfarfod ar safle arall yn 
gweithredu pob cais a roddir ger ei fron gan gadeirydd y cyfarfod, gall 
weithredu yn y modd sy'n angenrheidiol yn ei dyb ef i sicrhau bod y cyfarfod ar 
safle arall yn cael ei gynnal yn briodol ac yn drefnus a bydd ganddo'r holl 
bwerau angenrheidiol neu ddymunol at ddibenion o'r fath. 

 
13 Ni fydd y trafodion mewn cyfarfod yn annilys oherwydd na wnaeth person oedd â 

hawl i dderbyn rhybudd o’r cyfarfod ei dderbyn oherwydd bod y Cyngor wedi bod yn 
ddamweiniol esgeulus. 

 
14 Rhaid rhoi rhybudd o bob cyfarfod heb gynnwys y diwrnod y rhoddir ef a rhaid iddo 

nodi union amser a lleoliad y cyfarfod. 
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Trafodion mewn cyfarfodydd cyffredinol 
 
15.1 Ni chaiff unrhyw fusnes ei thrafod mewn unrhyw gyfarfod cyffredinol oni bai fod yna 

gworwm. 
 

15.2 Cworwm yw deg aelod yn bersonol bresennol drwy eu cynrychiolwyr awdurdodedig 
(yn achos corff sy'n aelod) neu drwy brocsi.  

 
16.1  Os: 
 

 a) nad yw cworwm yn bresennol o fewn hanner awr i’r amser a benodwyd ar gyfer 
y cyfarfod; neu 

 
 b) yn ystod y cyfarfod, mae cworwm yn peidio â bod yn bresennol; 
 

c)  rhaid gohirio’r cyfarfod a’i ail-gynnal ar amser ac mewn lle i'w benderfynu gan y 
cyfarwyddwyr. 

 
16.2 Rhaid i’r cyfarwyddwyr ail-ymgynnull y cyfarfod a rhoi o leiaf saith diwrnod clir o 

rybudd o'r cyfarfod newydd gan roi dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod. 
 
16.3 Os nad oes cworwm yn bresennol yn y cyfarfod newydd o fewn pymtheg munud i’r 

amser a benodwyd ar gyfer dechrau’r cyfarfod, bydd yr aelodau sy’n bersonol 
bresennol neu drwy brocsi ar y pryd yn gworwm ar gyfer y cyfarfod hwnnw. 

 
17. Ym mhob Cyfarfod Cyffredinol rhaid i Gadeirydd y Cyngor lywyddu, ond os nad yw ef 

neu hi yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod, rhaid i’r Is-Gadeirydd(ion) lywyddu, ac yn 
ei absenoldeb ef neu hi, rhaid i’r aelodau sy'n bresennol ddewis un o'u plith i 
Gadeirio'r cyfarfod hwnnw, a swyddogaeth y person hwnnw fydd cyflawni busnes y 
cyfarfod mewn ffordd drefnus.  

 
18.  Gall y Cadeirydd, gyda chaniatâd unrhyw gyfarfod lle mae yna gworwm, ac os yw’r 

cyfarfod yn ei gyfarwyddo ef neu hi i wneud hynny, ohirio’r cyfarfod o bryd i’w gilydd 
ac o le i le, ac ni thrafodir unrhyw fusnes mewn cyfarfod sydd wedi’i ohirio ac eithrio’r 
busnes na chafodd ei orffen yn y cyfarfod lle digwyddodd y gohirio.  Lle mae cyfarfod 
yn cael ei ohirio am 30 diwrnod neu fwy, rhaid rhoi rhybudd o’r cyfarfod a ohiriwyd fel 
yn achos y cyfarfod gwreiddiol.  Fel arall, ni fydd angen rhoi unrhyw rybudd o ohirio 
nac o’r busnes sydd i’w drafod mewn cyfarfod a ohiriwyd. 
  

19. Mewn unrhyw Gyfarfod Cyffredinol, rhaid i benderfyniad y pleidleisir arno yn y 
cyfarfod gael ei benderfynu drwy godi dwylo oni bai fod pleidlais gudd, naill ai cyn 
neu wrth ddatgan canlyniad y bleidlais codi dwylo, sydd wedi'i galw gan o leiaf dau 
gynrychiolydd awdurdodedig o’r aelodau sy'n bresennol.  Oni bai fod pleidlais gudd 
yn cael ei galw, bydd datganiad gan y Cadeirydd fod penderfyniad drwy godi dwylo 
wedi cael ei dderbyn neu ei wrthod a chofnod i'r perwyl yn cael ei roi yn llyfr 
cofnodion trafodion y cyngor yn dystiolaeth derfynol o’r ffaith heb fod angen prawf o 
nifer neu gyfran y pleidleisiau a gofnodwyd o blaid neu yn erbyn penderfyniad o’r 
fath. 
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20 Os gelwir pleidlais gudd, rhaid ei gweithredu yn ôl cyfarwyddyd y Cadeirydd, ar yr 
amod mai dim ond un bleidlais fydd gan bob aelod, a bydd canlyniad y bleidlais 
honno yn cael ei ystyried i fod yn benderfyniad gan y cyfarfod lle cafodd y bleidlais ei 
galw.  Ni ellir galw pleidlais gudd wrth ethol Cadeirydd neu ar gyfer unrhyw gwestiwn 
o ohirio. 

 
21 Ni fydd galw pleidlais gudd yn atal y cyfarfod rhag parhau i drafod unrhyw fusnes 

arall ar wahân i’r cwestiwn lle cafodd pleidlais gudd ei galw ar ei gyfer.  Gellir tynnu’r 
cais am bleidlais gudd yn ôl. 

 
22 Yn achos pleidlais gyfartal, p’un ai drwy godi dwylo neu bleidlais bapur, bydd gan 

Gadeirydd y cyfarfod bleidlais fwrw yn ychwanegol at y bleidlais sydd ganddo ef neu 
hi yn barod. 

 
Cynnwys rhybuddion procsi 
 
23.1 Gellir ond penodi procsi dilys drwy roi rhybudd ysgrifenedig (“rhybudd procsi”) sydd - 
 

a) yn nodi enw a chyfeiriad yr aelod sy’n penodi’r procsi; 
 
 b)  adnabod y person a benodir i fod yn brocsi’r aelod hwnnw a’r cyfarfod 

cyffredinol y penodir y person hwnnw i’w fynychu; 
 
c) wedi’i lofnodi gan neu ar ran yr aelod sy’n penodi’r procsi, neu sy’n ddilys fel 

ag y bydd y cyfarwyddwyr yn penderfynu; ac 
 
d) yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor yn unol â’r erthyglau ac unrhyw 

gyfarwyddiadau sydd yn y rhybudd o’r cyfarfod cyffredinol y maent yn 
berthnasol iddo. 

 
23.2 Gall y Cyngor ofyn am i rybuddion procsi gael eu cyflwyno mewn ffordd arbennig, a 

nodi gwahanol ffyrdd ar gyfer gwahanol bwrpasau. 
 
23.3 Gall rhybuddion procsi nodi sut y caiff y procsi a benodir ganddynt bleidleisio (neu 

fod y procsi i ymatal rhag pleidleisio) ar un neu fwy o benderfyniadau. 
 
23.4 Oni bai fod rhybudd procsi’n nodi fel arall, rhaid ei drin fel -  

a) ei fod yn rhoi caniatâd i’r person a benodir drwyddo i ymarfer ei ddisgresiwn 
ynghylch sut i bleidleisio ar benderfyniadau atodol neu weithdrefnol yn y 
cyfarfod; a 

b) ei fod yn penodi’r person hwnnw fel procsi mewn unrhyw gyfarfod cyffredinol 
a ohiriwyd yn ogystal ag yn y cyfarfod ei hun. 
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Cyflwyno rhybuddion procsi 

24.1 Bydd unrhyw berson sydd â hawl i fynychu, siarad neu bleidleisio (naill ai drwy 
godi dwylo neu bleidlais) mewn cyfarfod cyffredinol yn parhau i gael yr hawl honno 
yn y cyfarfod hwnnw neu unrhyw gyfarfod a ohiriwyd, er bod rhybudd procsi dilys 
wedi cael ei gyflwyno i'r Cyngor gan neu ar ran y person hwnnw. 

24.2 Gellir diddymu penodiad o dan rybudd procsi drwy gyflwyno i’r Cyngor rybudd 
ysgrifenedig a roddwyd gan neu ar ran y person y rhoddwyd y rhybudd procsi 
ganddo neu ar ei ran. 

24.3 Bydd rhybudd yn diddymu'r penodiad procsi ond yn dod i rym os yw'n cael ei 
gyflwyno cyn dechrau'r cyfarfod neu'r cyfarfod a ohiriwyd y mae'n berthnasol iddo. 

24.4 Os na weithredir rhybudd procsi gan y person sy’n penodi’r procsi, rhaid cynnwys 
tystiolaeth ysgrifenedig o awdurdod y person a weithredodd y procsi i’w weithredu 
ar ran y person sy’n penodi’r procsi. 

 
Penderfyniadau ysgrifenedig 
 
25 Bydd penderfyniad ysgrifenedig y cytunir arno gan fwyafrif syml (neu yn achos 

penderfyniad arbennig gan fwyafrif o nid llai na 75%) o’r aelodau yn effeithiol ar yr 
amod y cydymffurfiwyd â gofynion Deddf Cwmnïau 2006. 

 
Pleidleisiau aelodau 

 
26   Rhaid i unrhyw wrthwynebiad i gymhwyster unrhyw bleidleisiwr gael ei godi yn y 

cyfarfod lle mae’r bleidlais yn cael ei chynnig a bydd penderfyniad y person sy’n 
cadeirio’r cyfarfod yn derfynol. 

 
27.1  Gall unrhyw gorff sy’n aelod o’r Cyngor enwebu unrhyw berson i weithredu fel ei 

gynrychiolydd awdurdodedig mewn unrhyw gyfarfod o’r Cyngor. 
 
27.2  Rhaid i’r corff roi rhybudd ysgrifenedig i’r Cyngor o enw ei gynrychiolydd 

awdurdodedig. Ni fydd gan y cynrychiolydd awdurdodedig hawl i gynrychioli’r corff 
mewn unrhyw gyfarfod oni bai fod y Cyngor wedi derbyn y rhybudd. Gall y 
cynrychiolydd awdurdodedig barhau i gynrychioli’r corff hyd nes y bydd y Cyngor yn 
derbyn rhybudd ysgrifenedig i’r gwrthwyneb. 

 
27.3  Bydd unrhyw gyngor a roddir i’r Cyngor yn dystiolaeth derfynol bod gan y 

cynrychiolydd awdurdodedig hawl i gynrychioli’r corff neu fod ei awdurdod ef neu hi 
wedi cael ei ddiddymu. Nid oes raid i’r Cyngor ystyried a gafodd y cynrychiolydd 
awdurdodedig ei benodi’n briodol gan y corff neu beidio. 

 
Cyfarwyddwyr 
 
28.1   Rhaid i gyfarwyddwr fod yn berson naturiol 16 oed neu hŷn. 
 
28.2   Ni ellir penodi unrhyw un yn gyfarwyddwr os byddai ef neu hi yn anghymwys i 

weithredu o dan ddarpariaethau erthygl 40. 
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29  Ni chaiff nifer y cyfarwyddwyr fod yn llai na deg ac nid mwy nag un ar bymtheg o 

gynrychiolwyr awdurdodedig yr aelodau. 
 
30   Rhaid ethol hyd at ddeuddeg o aelodau Bwrdd WCVA gan yr aelodau mewn 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn unol â’r cyfryw weithdrefnau enwebu ac ethol sy’n 
cael eu mabwysiadu gan Fwrdd WCVA o bryd i’w gilydd ("Cyfarwyddwyr Etholedig"). 
Gall Bwrdd WCVA benodi hyd at bedwar cyfarwyddwr ("Cyfarwyddwyr Penodedig"). 

 
31 Ar unrhyw adeg, gall Bwrdd WCVA gyfethol unrhyw berson i lenwi swydd achlysurol 

sy’n codi ar Fwrdd WCVA. Gall Bwrdd WCVA ddiswyddo neu ddisodli’r cyfryw 
aelodau cyfetholedig o Fwrdd WCVA ar unrhyw adeg. Fel arall bydd yr aelodau 
cyfetholedig hyn, yn amodol ar Erthygl 40 isod, yn gwasanaethu hyd at ddiwedd y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn dilyn eu cyfethol.  Bydd aelod cyfetholedig sy’n 
ymddeol yn gymwys wedyn i gael ei gyfethol eto, yn amodol ar erthygl 34.3 isod. 

 

32   Ni all cyfarwyddwr benodi cyfarwyddwr yn ei le neu rywun i weithredu ar ei ran ef 
neu hi yng nghyfarfodydd y cyfarwyddwyr. 

 
Pwerau cyfarwyddwyr 
 
33.1 Bydd y cyfarwyddwyr yn rheoli busnes y Cyngor a gallant ymarfer holl bwerau’r 

Cyngor oni bai eu bod yn ddarostyngedig i unrhyw gyfyngiadau o dan y Deddfau 
Cwmnïau, Deddf Elusennau 2011, yr erthyglau neu unrhyw benderfyniad arbennig. 

 
33.2  Ni fydd gan unrhyw newid i’r erthyglau neu unrhyw benderfyniad arbennig unrhyw 

effaith ôl-weithredol o ran gwneud unrhyw weithred flaenorol gan y cyfarwyddwyr yn 
annilys. 

 
33.3  Gall unrhyw gyfarfod o gyfarwyddwyr lle mae cworwm yn bresennol pan wneir y 

penderfyniad perthnasol ymarfer yr holl bwerau y gall y cyfarwyddwyr eu hymarfer. 
 

Cyfarwyddwyr yn ymddeol 
 
34.1 Caiff cyfarwyddwyr ymddeol mewn trefn. Y Cyfarwyddwyr Etholedig i ymddeol mewn 

trefn fydd y rheini sydd wedi gwasanaethau am gyfnod di-dor o dair blynedd ar ôl eu 
hethol neu eu hail-ethol.  

 
34.2 Y Cyfarwyddwyr Penodedig i ymddeol mewn trefn fydd y rheini sydd wedi 

gwasanaethau am gyfnod di-dor o dair blynedd ar ôl eu penodi neu eu hail-benodi.  
 
34.3  Os oes angen i Gyfarwyddwr ymddeol mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o dan yr 

erthyglau, daw’r ymddeoliad i rym ar ôl i’r cyfarfod ddirwyn i ben. 
 
34.4  Bydd Cyfarwyddwr sy’n ymddeol yn gymwys i gael ei ailethol am gyfnod arall o dair 

blynedd ar yr amod na wnaiff yr un Cyfarwyddwr wasanaethu am fwy na 9 mlynedd 
yn olynol oni bai fod Bwrdd WCVA yn penderfynu hynny. 
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35   I osgoi amheuaeth, bydd y cyfarwyddwyr sydd yn y rôl ar ddyddiad mabwysiadu’r 
erthyglau hyn yn parhau yn y rôl yn unol â darpariaethau’r erthyglau cymdeithasu 
sy’n bodoli yn union cyn y cyfryw fabwysiadu. 

 
Ethol Cyfarwyddwyr 
 
36   Gall y Cyngor drwy benderfyniad cyffredin ethol person sy’n barod i weithredu fel 

cyfarwyddwr i fod yn Gyfarwyddwr Etholedig. 
 

37  Ni ellir penodi unrhyw berson heblaw’r cyfarwyddwr sy’n ymddeol mewn trefn yn 
gyfarwyddwr mewn unrhyw gyfarfod cyffredinol oni bai: 

 
37.1 bod y cyfarwyddwyr yn argymell ei fod ef neu hi’n cael ei ail-ethol; neu 

 
37.2 nid llai na phedwar diwrnod ar ddeg na mwy na thrideg pum diwrnod cyn 

dyddiad y cyfarfod, mae’r Cyngor yn derbyn rhybudd sydd: 
 

a) wedi’i lofnodi gan aelod sydd â hawl i bleidleisio yn y cyfarfod; 
 

b) yn datgan bwriad yr aelod i gynnig ethol person i fod yn gyfarwyddwr; 
 

c) yn cynnwys y manylion, pe bai’r person yn cael ei ethol, y byddai’n rhaid 
i’r Cyngor eu ffeilio yn Nhŷ’r Cwmnïau; 

 
d) wedi ei lofnodi gan y person sydd i gael ei gynnig i ddangos ei 

barodrwydd i gael ei ethol. 
 

38  Rhaid i bob aelod sydd â hawl i dderbyn rhybudd o gyfarfod cyffredinol dderbyn nid 
llai na saith na mwy na dau ddeg wyth diwrnod clir o rybudd o unrhyw benderfyniad 
sydd i’w roi gerbron y cyfarfod i ethol cyfarwyddwr heblaw cyfarwyddwr sydd i 
ymddeol mewn trefn. 

 
39   Ni ddylai ethol cyfarwyddwr, gan y Cyngor mewn cyfarfod cyffredinol neu drwy 

benodiad gan Fwrdd WCVA i fod yn Gyfarwyddwr Penodedig neu drwy gyfethol o 
dan erthygl 31, olygu bod nifer y cyfarwyddwyr yn mynd dros unrhyw nifer sydd 
wedi’i bennu'n uchafswm nifer y cyfarwyddwyr. 

 
Anghymhwyso a diswyddo cyfarwyddwyr 
 
40   Bydd cyfarwyddwr yn peidio â dal swydd os bydd ef neu hi: 
 

40.1 yn peidio â bod yn gyfarwyddwr o dan unrhyw ddarpariaeth yn y Deddfau 
Cwmnïau neu os gwaherddir ef neu hi yn gyfreithiol rhag bod yn 
gyfarwyddwr; 

 

40.2 wedi'i anghymhwyso rhag bod yn ymddiriedolwr yn unol â Deddf Elusennau 
2011. 
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40.3  yn Gyfarwyddwr Etholedig ac yn peidio â bod yn gynrychiolydd 
awdurdodedig o aelod o’r Cyngor; 

 

40.4  yn dod i fethu, oherwydd cyflwr meddyliol, salwch neu anaf, â rheoli a 
gweinyddu ei faterion neu ei materion ei hun; 

 

40.5 yn ymddiswyddo fel cyfarwyddwr drwy roi rhybudd i'r Cyngor (ond dim ond 
os bydd o leiaf dau gyfarwyddwr yn aros mewn swydd pan fydd y rhybudd o 
ymddiswyddo'n dod i rym); neu 

 

40.6 yn absennol heb ganiatâd y cyfarwyddwyr o'r holl gyfarfodydd a gawsant a 
gynhaliwyd o fewn cyfnod o chwe mis yn olynol ac mae'r cyfarwyddwyr yn 
penderfynu y dylai ef neu hi adael y swydd neu os yw'n absennol o unrhyw 
dri chyfarfod mewn cyfnod o ddeuddeng mis gyda chaniatâd y cyfarwyddwr 
neu heb ganiatâd a bod y cyfarwyddwyr yn penderfynu y dylai adael y 
swydd. 

 
Talu cyfarwyddwyr 
 
41  Ni ddylid gwneud unrhyw dâl i’r cyfarwyddwyr oni bai yr awdurdodir hynny yn unol ag 

 erthygl 6.  
 
Trafodion Bwrdd WCVA 
 
42 Rhaid i’r cyfarwyddwyr gynnal o leiaf bedwar cyfarfod pob blwyddyn ariannol a 

gallant ohirio ac fel arall reoleiddio eu cyfarfodydd fel y tybiant yn briodol. 
 
43 Bydd cwestiynau sy’n codi mewn unrhyw gyfarfod yn cael eu penderfynu drwy 

fwyafrif o bleidleisiau.  Yn achos pleidlais gyfartal, bydd gan Gadeirydd y cyfarfod ail 
bleidlais neu bleidlais fwrw. 

 
44 Bydd angen cworwm o 5 o gyfarwyddwyr i drafod busnes Bwrdd WCVA.                      
 
45 Gall Bwrdd WCVA weithredu p’un ai oes swydd wag neu beidio ar y Bwrdd ond, os a 

chyn belled ag y bo llai na chwech ohonynt, gall Bwrdd WCVA weithredu i bwrpas 
cynyddu nifer y cyfarwyddwyr i'r nifer hwnnw, o leiaf, neu er mwyn galw Cyfarfod 
Cyffredinol o’r Cyngor, neu er mwyn diogelu a gwarchod asedau'r Cyngor, ond i 
ddim pwrpas arall. 

 
46 Ym mhob cyfarfod o Fwrdd WCVA rhaid i Gadeirydd y Cyngor lywyddu, ond os nad 

yw ef neu hi yn bresennol o fewn ugain munud i’r amser a benodwyd i’r cyfarfod 
ddechrau, rhaid i’r Is-Gadeirydd(ion) lywyddu, ac yn ei absenoldeb ef neu hi, rhaid i’r 
cyfarwyddwyr sy'n bresennol ddewis un o'u plith i Gadeirio'r cyfarfod hwnnw, a 
swyddogaeth y person hwnnw fydd cyflawni busnes y cyfarfod mewn ffordd drefnus. 

 
47 Rhaid i Fwrdd WCVA drefnu bod cofnodion cywir yn cael eu cymryd, mewn llyfrau 

wedi eu darparu i’r pwrpas hwnnw, o: 
 

a) enw, manylion a dyddiad penodi pob person a benodir i swydd; 
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b) enwau aelodau Bwrdd WCVA, swyddogion, aelodau, enwebeion a phersonau 

eraill sy'n bresennol ym mhob un o gyfarfodydd Cyffredinol, Bwrdd WCVA a 
Phwyllgorau Arbennig y cyngor; 

 
c) cofnodion holl drafodion a phenderfyniadau pob un o gyfarfodydd Cyffredinol, 

Bwrdd WCVA a Phwyllgorau Arbennig y cyngor; 
 

d) pob defnydd a wneir o’r Sêl ar gyfer unrhyw ddogfen. 
 

48 Bydd yr holl gyfryw gofnodion ar gael i’w harchwilio yn ystod oriau gwaith arferol gan 
unrhyw aelod o’r Cyngor a chan unrhyw berson a awdurdodir gan y Cyngor mewn 
Cyfarfod Cyffredinol ond bydd rhai cofnodion yn cael eu categoreiddio’n gyfrinachol 
gan Fwrdd WCVA ac ar gael ond i aelodau presennol o Fwrdd WCVA. 

 
49 Gall Bwrdd WCVA ddirprwyo unrhyw un o’u pwerau i Bwyllgorau Arbennig yn 

cynnwys unrhyw aelodau o'u corff a / neu o'r cyngor sy’n briodol ym marn y Bwrdd.  
Rhaid i unrhyw Bwyllgor Arbennig a sefydlir, wrth ymarfer y pwerau a ddirprwyir 
iddo, gydymffurfio ag unrhyw reoliadau a osodir arno gan Fwrdd WCVA a bydd y 
rheoliadau hyn bob amser yn cynnwys darpariaeth i adrodd yn rheolaidd a phrydlon i 
Fwrdd WCVA. 

 
50  Gall Bwrdd WCVA o bryd i’w gilydd fabwysiadu, diwygio ac amrywio’r cyfryw 

Reoliadau hyn (neu is-ddeddfau neu reolau sefydlog neu fel arall) yng nghyswllt 
llywodraethu'r cyngor fel y gwêl yn briodol, ar yr amod na fydd y Rheoliadau hyn yn 
anghyson â darpariaethau’r Erthyglau Cymdeithasu hyn neu’r gyfraith yn gyffredinol.  
Rhaid i unrhyw Reoliadau sy’n cael eu mabwysiadu felly gael eu cyhoeddi’n brydlon 
a’u hanfon at holl aelodau'r cyngor a dod i rym yn syth ar ôl eu mabwysiadu. 

 
51 Bydd pob gweithred a gyflawnir gan unrhyw un o gyfarfodydd Bwrdd WCVA neu gan 

unrhyw berson yn gweithredu fel aelod o Fwrdd WCVA, hyd yn oed os darganfyddir 
wedyn bod diffyg wedi bod gyda phenodi’r cyfryw gyfarwyddwr neu berson a 
weithredodd felly, neu eu bod nhw neu unrhyw un ohonynt yn anghymwys, yn ddilys 
fel pe bai pob cyfryw berson o’r fath wedi’i benodi’n briodol ac yn gymwys i fod yn 
gyfarwyddwr. 

 
52 Bydd penderfyniad ysgrifenedig, wedi’i lofnodi gan fwyafrif o’r cyfarwyddwyr sydd am 

y tro â hawl i bleidleisio, yn ddilys ac effeithiol fel pe bai wedi’i basio yn un o 
gyfarfodydd Bwrdd WCVA, a gall gynnwys nifer o ddogfennau yn yr un ffurf, pob un 
wedi'i llofnodi gan un neu fwy o aelodau o Fwrdd WCVA. 

 
53 Gall Bwrdd WCVA yn ôl ei ddisgresiwn wahodd personau eraill i fynychu ei 

gyfarfodydd, gyda neu heb hawl i siarad, a heb hawl i bleidleisio. 
 
54  Gellir cynnal cyfarfod ar ffurf electronig addas y cytunir arni gan y cyfarwyddwyr lle 

gall pob cyfranogwr gyfathrebu gyda'r holl gyfranogwyr eraill. 
 

55    Ni fydd cyfarwyddwr yn cael ei gyfrif yn y cworwm sy’n bresennol pan wneir 
penderfyniad ar fater lle nad oes gan y cyfarwyddwr hwnnw hawl i bleidleisio. 
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56  Os bydd nifer y cyfarwyddwyr yn disgyn yn is na'r hyn a osodwyd yn gworwm ar 

gyfer Bwrdd WCVA, gall y cyfarwyddwyr sy'n weddill barhau i weithredu at 
ddibenion: 

  
(a) cyfethol cyfarwyddwyr eraill yn unol ag erthygl 31;  
(b) galw cyfarfod cyffredinol o'r aelodau; a 
(c) diogelu a gwarchod asedau'r Cyngor. 

 
Datgan  budd gan gyfarwyddwyr 
 
57  Rhaid i gyfarwyddwr ddatgan natur a maint unrhyw fudd, uniongyrchol neu 

anuniongyrchol, sydd ganddo ef neu hi mewn unrhyw drafodion neu drefniadau 
arfaethedig gyda’r Cyngor neu mewn unrhyw drafodion neu drefniadau y mae’r 
Cyngor wedi cytuno iddynt na chafodd ei ddatgan o’r blaen.  Rhaid i gyfarwyddwr 
wneud ei hun yn absennol o unrhyw drafodaeth o’r cyfarwyddwyr lle mae’n bosibl y 
bydd gwrthdaro yn digwydd rhwng ei ddyletswydd ef neu hi i weithredu’n llwyr er 
budd y Cyngor ac unrhyw fudd personol (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i 
unrhyw fudd ariannol personol). 

 
Gwrthdaro rhwng buddiannau 

 
58.1  a) Os bydd gwrthdaro rhwng buddiannau yn codi i gyfarwyddwr oherwydd 

dyletswydd i fod yn driw i gorff neu berson arall ac ni awdurdodir y gwrthdaro 
gan unrhyw ddarpariaeth arall yn yr erthyglau, gall y cyfarwyddwyr sy'n destun 
y gwrthdaro awdurdodi’r cyfryw wrthdaro rhwng buddiannau lle mae'r amodau 
canlynol yn berthnasol: 

 
b)  mae’r cyfarwyddwr sy’n destun y gwrthdaro yn absennol o ran o’r cyfarfod pan 

drafodir unrhyw drefniant neu drafodion sy’n effeithio ar y corff neu’r person 
arall hwnnw; 
 

c)  nid yw’r cyfarwyddwr sy'n destun y gwrthdaro yn pleidleisio ar y cyfryw fater ac 
nid yw i gael ei gyfrif wrth ystyried a oes cworwm o gyfarwyddwyr yn bresennol 
yn y cyfarfod; a 
 

d) mae’r cyfarwyddwyr nad ydynt yn rhan o'r gwrthdaro yn ystyried y byddai er lles 
y Cyngor i awdurdodi’r gwrthdaro rhwng buddiannau yn yr amgylchiadau dan 
sylw. 

 

58.2  Yn erthygl 58a, mae gwrthdaro rhwng buddiannau sy’n codi oherwydd dyletswydd i 
fod yn driw i gorff neu berson arall dim ond yn cyfeirio at wrthdaro nad yw'n cynnwys 
budd uniongyrchol neu anuniongyrchol o unrhyw fath i gyfarwyddwr neu berson 
cysylltiedig. 
 

Cyfrifon 
 
59.1  Rhaid i’r cyfarwyddwyr baratoi cyfrifon, ar gyfer pob blwyddyn ariannol, fel sy’n 

ofynnol gan y Deddfau Cwmnïau. Rhaid paratoi’r cyfrifon i ddangos darlun gwir a 
theg gan ddilyn safonau cyfrifo sydd wedi eu cyhoeddi neu eu mabwysiadu gan y 
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Bwrdd Safonau Cyfrifo neu ei olynwyr a glynu wrth argymhellion ar Ddatganiadau 
Arferion Cymeradwy perthnasol. 

 
59.2  Rhaid i’r cyfarwyddwyr gadw cofnodion cyfrifo fel sy’n ofynnol gan y Deddfau 

Cwmnïau. 
 

Adroddiad a Datganiad Blynyddol a’r Gofrestr Elusennau 
 
60.1  Rhaid i’r cyfarwyddwyr gydymffurfio â gofynion Deddf Elusennau 2011 yng 

nghyswllt: 
 

 a) cyflwyno’r datganiadau cyfrifon i'r Cyngor; 
 
 b) paratoi Adroddiad Blynyddol a’i gyflwyno i’r Comisiwn; 
 c) paratoi Datganiad Blynyddol a’i gyflwyno i’r Comisiwn. 

 
60.2  Rhaid i’r cyfarwyddwyr hysbysu’r Comisiwn yn brydlon o unrhyw newidiadau i 

gofnod y Cyngor ar y Gofrestr Ganolog o Elusennau. 
 
Dulliau cyfathrebu i’w defnyddio 
 
61.1 Yn ddarostyngedig i’r erthyglau, gall unrhyw beth a anfonir neu a gyflenwir gan neu 

i’r Cyngor o dan yr erthyglau gael ei anfon neu ei gyflenwi mewn unrhyw ffordd y 
darperir yn Neddf Cwmnïau 2006 i ddogfennau neu wybodaeth a awdurdodir neu 
sy’n ofynnol o dan unrhyw ddarpariaeth yn y Ddeddf honno gael eu hanfon neu eu 
cyflenwi gan neu i’r Cyngor. 

 
61.2  Yn ddarostyngedig i’r erthyglau, gall unrhyw rybudd neu ddogfen sydd i’w hanfon 

neu eu cyflenwi i gyfarwyddwr yng nghyswllt gwneud penderfyniadau gan 
gyfarwyddwyr hefyd gael eu hanfon neu eu cyflenwi yn y ffordd y gofynnodd y 
cyfarwyddwr hwnnw i’r cyfryw rybuddion neu ddogfennau gael eu hanfon ato neu eu 
cyflenwi iddo, am y tro. 

 
62  Rhaid i unrhyw rybudd sydd i’w roi i neu gan unrhyw berson o dan yr erthyglau 
 

 a) bod yn ysgrifenedig; neu 
 
 b) cael ei gyflwyno ar ffurf electronig. 

 
63.1  Gall y Cyngor roi unrhyw rybudd i aelod naill ai: 
 

 a) drwy fynd â’r rhybudd â llaw i’w gyfeiriad neu ei gynrychiolydd awdurdodedig; 
neu 

 
 b) drwy ei anfon yn y post mewn amlen barod wedi’i chyfeirio at yr aelod yn ei 

gyfeiriad; neu 
 

  c) drwy ei adael yng nghyfeiriad yr aelod; neu 
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  d) drwy ei gyflwyno ar ffurf electronig yng nghyfeiriad yr aelod. 
 
63.2  Ni fydd gan aelod nad yw'n cofrestru cyfeiriad gyda’r Cyngor neu sydd ond yn 

cofrestru cyfeiriad post nad yw o fewn y Deyrnas Unedig hawl i dderbyn unrhyw 
rybudd gan y Cyngor. 

 
64  Cymerir y bydd aelod sy’n bresennol drwy ei gynrychiolydd awdurdodedig mewn 

unrhyw gyfarfod o’r Cyngor wedi derbyn rhybudd o’r cyfarfod a pham y galwyd y 
cyfarfod. 

 
65.1  Bydd prawf bod amlen yn cynnwys rhybudd wedi’i chyfeirio’n iawn, gyda stamp 

arni’n barod ac wedi’i phostio yn dystiolaeth derfynol bod rhybudd wedi’i roi. 
  
65.2 Bydd prawf bod rhybudd ar ffurf electronig wedi’i roi yn derfynol lle gall y cwmni 

ddangos ei fod wedi’i gyfeirio a'i anfon yn gywir, yn unol ag adran 1147 o Ddeddf 
Cwmnïau 2006.  

 
65.3 Yn unol ag adran 1147 o Ddeddf Cwmnïau 2006, cymerir y bydd rhybudd wedi'i roi: 
 

 a) 48 awr ar ôl i’r amlen oedd yn cynnwys y rhybudd gael ei phostio; neu 
 
 b)  yn achos rhybudd ar ffurf electronig, 48 awr ar ôl iddo gael ei anfon. 

 
Indemniad 
 
66.  Wrth weithredu amcanion y Cyngor, ni fydd unrhyw gyfarwyddwr o Fwrdd WCVA 

nac ychwaith Ysgrifennydd, archwilydd neu swyddog arall o'r Cyngor yn atebol am 
unrhyw golled i eiddo'r Cyngor sy'n digwydd oherwydd unrhyw fuddsoddiad 
anghywir a wnaed yn ddidwyll (cyn belled â'i fod ef neu hi wedi gofyn am gyngor 
proffesiynol cyn gwneud y cyfryw fuddsoddiad) neu am esgeulustod neu dwyll gan 
unrhyw asiant a gyflogwyd ganddynt yn ddidwyll (ar yr amod bod goruchwyliaeth 
resymol wedi’i hymarfer) er nad oedd cyflogi’r cyfryw asiant yn gwbl angenrheidiol, 
neu oherwydd unrhyw gamgymeriad neu hepgoriad a wnaed yn ddidwyll gan unrhyw 
un o’r personau uchod, neu oherwydd unrhyw fater neu beth arall ac eithrio twyll, 
camwedd neu hepgoriad drwy gam ar ran y person(au) dan sylw. 

 
67.1 Gall y Cyngor indemnio cyfarwyddwr perthnasol yn erbyn unrhyw atebolrwydd a 

achosir ganddo ef neu hi neu nhw yn y capasiti hwnnw, i’r graddau a ganiateir o dan 
adrannau 232 i 234 o Ddeddf Cwmnïau 2006. 

 
67.2  Yn yr erthygl hon mae “cyfarwyddwr perthnasol” yn golygu unrhyw gyfarwyddwr neu 

gyn-gyfarwyddwr o’r Cyngor.  
 
68.   Gall y Cyngor indemnio archwilydd yn erbyn unrhyw atebolrwydd a achosir ganddo 

ef neu hi neu nhw: 
 
68.1  mewn achos amddiffyn (p'un ai'n achos sifil neu droseddol) lle dyfernir o'i blaid ef 

neu hi neu nhw neu lle cânt eu rhyddhau heb ddedfryd; neu 
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68.2  yng nghyswllt cais o dan adran 1157 o Ddeddf Cwmnïau 2006 (pŵer gan y Llys i roi 
rhyddhad yn achos ymddygiad gonest a rhesymol) lle rhoddir rhyddhad iddo ef neu 
hi neu nhw gan y Llys. 

 
Rheolau 
 
69.1 Gall y cyfarwyddwyr o bryd i'w gilydd wneud rheolau neu is-ddeddfau rhesymol a 

phriodol y tybir bod angen eu gwneud neu y tybir eu bod yn hwyluso'r gwaith o reoli 
a gweithredu’r Cyngor yn briodol. 

 
69.2  Gall yr is-ddeddfau reoleiddio’r materion canlynol ond heb fod yn gyfyngedig iddynt: 

 
a) derbyn aelodau o’r Cyngor (gan gynnwys derbyn neu wrthod cyrff fel 

aelodau) a hawliau a breintiau’r cyfryw aelodau, ynghyd â’r ffioedd 
mynediad, tanysgrifiadau a ffioedd neu daliadau eraill sydd i’w gwneud gan 
aelodau; 

 
b) ymddygiad aelodau o’r Cyngor tuag at ei gilydd, a thuag at weithwyr a 

gwirfoddolwyr y Cyngor; 
 

c) neilltuo’r cyfan neu unrhyw ran neu rannau o eiddo’r Cyngor ar unrhyw adeg 
neu adegau penodol neu ar gyfer unrhyw bwrpas neu bwrpasau penodol; 

 
d) y weithdrefn mewn cyfarfodydd cyffredinol a chyfarfodydd y cyfarwyddwyr 

cyn belled nad yw’r cyfryw weithdrefn wedi’i rheoleiddio gan y Ddeddf 
Cwmnïau neu gan yr erthyglau; 

 
e) y gweithdrefnau i'w dilyn ar gyfer ethol Cyfarwyddwyr Etholedig a phenodi 

Cyfarwyddwyr Penodedig; 
 

f) y weithdrefn i'w dilyn i ffurfio unrhyw grŵp neu bwyllgor cynghori gan 
gynnwys fforwm aelodau at ddibenion ymgysylltu ag aelodau a'u cynrychioli 
(a fydd yn dwyn enw neu deitl y penderfynir arno gan Fwrdd WCVA ond y 
cyfeirir ato at ddibenion yr erthyglau hyn fel "Fforwm Aelodau"), ac yn 
cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) ddewis ac/neu ethol aelodau'r Fforwm 
Aelodau a chylch gorchwyl y Fforwm Aelodau; 

 
g) yn gyffredinol, pob cyfryw fater sydd fel arfer yn destun rheolau’r cwmni. 

 
69.3  Mae gan y Cyngor mewn cyfarfod cyffredinol y pŵer i newid, ychwanegu at neu 

ddiddymu’r rheolau neu’r is-ddeddfau. 
 
69.4  Rhaid i’r cyfarwyddwyr fabwysiadu’r cyfryw ddulliau sy’n ddigonol yn eu barn nhw i 

ddwyn y rheolau a’r is-ddeddfau at sylw aelodau'r Cyngor. 
 
69.5  Bydd y rheolau neu’r is-ddeddfau yn rhwymedig ar bob un o aelodau’r Cyngor. Ni 

chaiff unrhyw reol neu is-ddeddf fod yn anghyson gydag unrhyw beth sydd wedi’i 
gynnwys yn yr erthyglau, nac effeithio arnynt na'u diddymu. 
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Diddymu 
 
70.1 Gall y Cyngor ar unrhyw adeg cyn, ac wrth ddisgwyl cael ei ddiddymu, benderfynu 

bod unrhyw asedau net a fyddai gan y Cyngor ar ôl talu, neu wneud darpariaeth ar 
gyfer ei holl ddyledion a rhwymedigaethau, pan neu cyn y diddymir y Cyngor, yn cael 
eu defnyddio neu eu trosglwyddo mewn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol: 

 
 a) yn uniongyrchol ar gyfer yr Amcanion; neu 
 
 b) drwy eu trosglwyddo i unrhyw Gyngor neu elusennau at bwrpasau tebyg i’r 

 Amcanion; neu 
 
 c) i’r Cyngor neu elusennau i’w defnyddio ar gyfer unrhyw bwrpasau penodol sy’n 

disgyn o fewn yr Amcanion. 
 
70.2 Yn ddarostyngedig i unrhyw gyfryw benderfyniad gan aelodau’r Cyngor, gall 

cyfarwyddwyr y Cyngor ar unrhyw adeg cyn, ac wrth ddisgwyl cael ei ddiddymu, 
benderfynu bod unrhyw asedau net a fyddai gan y Cyngor ar ôl talu, neu wneud 
darpariaeth ar gyfer ei holl ddyledion a rhwymedigaethau, pan neu cyn y diddymir y 
Cyngor, yn cael eu cymhwyso neu eu trosglwyddo: 

 
 a) yn uniongyrchol ar gyfer yr Amcanion; neu 
 
 b) drwy eu trosglwyddo i unrhyw Gyngor neu elusennau at bwrpasau tebyg i’r 

 Amcanion; neu 
 
 c) i’r Cyngor neu elusennau i’w defnyddio ar gyfer unrhyw bwrpasau penodol sy’n 

disgyn o fewn yr Amcanion. 
 

70.3 Ni chaiff asedau net y Cyngor, mewn unrhyw amgylchiadau, gael eu talu i neu eu 
dosbarthu ymhlith aelodau’r Cyngor (ac eithrio i aelod sydd ei hun yn Gyngor) ac os 
nad yw’r aelodau neu'r cyfarwyddwyr yn pasio unrhyw benderfyniad yn unol ag 
erthygl 59(1), bydd asedau net y Cyngor yn cael eu cymhwyso ar gyfer dibenion 
elusennol fel y cyfarwyddir gan y Llys neu'r Comisiwn. 

 
Diwygiadau  
 
71  Gellir ond gwneud diwygiadau i Erthyglau Cymdeithasu’r Cyngor drwy basio 

Penderfyniad Arbennig mewn Cyfarfod Cyffredinol wedi’i alw i’r pwrpas neu’n 
ysgrifenedig yn unol ag Erthygl 25. Ni ellir gwneud unrhyw ddiwygiad a fyddai’n 
achosi i’r Cyngor beidio â bod yn elusen yn llygad y gyfraith. 

 


