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RHEOLAU EGNI CYDWEITHREDOL CYFYNGEDIG 
Cofrestrwyd dan Ddeddf Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus 1965 (“y Ddeddf”) 
 
 
 
2. ENW 
 

Enw’r Gymdeithas (y cyfeirir ati yn y Rheolau hyn fel “y Gydweithfa”) fydd  
Egni Cydweithredol Cyfyngedig. 

 
3. AMCANION 
 

Amcanion y Gydweithfa fydd gweithredu fel cydweithfa bona fide, er budd ei 
haelodau, y busnes o:- 

 
4. ddatblygu, gosod, rheoli, gweithredu, generadu, trosglwyddo a darparu’r cyflenwad o 

ynni o ffynonellau ynni adnewyddadwy; 
 
2.2 cadwraeth ynni drwy gynghori ar effeithlonrwydd ynni yn cynnwys cynnyrch sy’n 

effeithlon o ran ynni a’r cyflenwad o gynnyrch sy’n effeithlon o ran ynni a’r math o  
weithgareddau eraill gan gwmni masnachol cyffredinol y cytunir arnynt gan yr 
aelodau drwy welliant i’r Rheolau hyn o dro i dro; a 

 
2.3 hyrwyddo ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol a materion sy’n gysylltiedig â 

hwy a chefnogaeth i fentrau addysgol sy’n gysylltiedig ag ynni adnewyddadwy. 
 
3. PWERAU 
 

Bydd gan y Gydweithfa rym llawn i wneud pob dim sy’n ofynnol neu’n fanteisiol er 
cyflawni ei hamcanion ac yn benodol:  
 

3.1 buddsoddi (heb fod cyfyngiad ar y pwerau hynny) unrhyw ran o gronfa’r Gydweithfa 
drwy awdurdod bwrdd cyfarwyddwyr y Gydweithfa (“y Bwrdd”) mewn unrhyw 
fuddsoddiad a ganiateir gan y Ddeddf ac sy’n unol â hi, yn cynnwys cytuno ar 
fenthyciadau a/neu dod i feddiant neu ollwng unrhyw asedau neu gyfranddaliadau 
mewn unrhyw gymdeithas a gofrestrwyd dan y Ddeddf neu unrhyw gwmni a 
gofrestrwyd dan y Ddeddf Cwmnïau ers iddi ddod i rym sy’n ymwneud ag ynni 
adnewyddadwy, ond nid hyn fydd prif bwrpas y gymdeithas; 

 
3.2 cyhoeddi cyfranddaliadau cyffredin y Gydweithfa yn ôl y termau a fernir yn briodol 

gan y Bwrdd; a 
 
3.3 rhoi rhoddion a chyfraniadau i fentrau arbed ynni ac amgylcheddol a chefnogi’r 

gymuned leol boed yn elusennol neu fel arall.  
 
4. SWYDDFA GOFRESTREDIG 
 

Bydd Swyddfa Gofrestredig y Gydweithfa yn  76 - 78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, 
Abertawe, SA9 2GN. Anfonir gwybodaeth am unrhyw newid yn safle’r Swyddfa 
Gofrestredig at yr Awdurdod. 



 

 
5. AELODAETH 
 
5.1 Aelodau cyntaf y Gydweithfa fydd y llofnodwyr i’r cais (yr “Aelodau Sefydlu”). Gall 

y Bwrdd, yn llwyr fel y gwêl yn orau, ganiatáu aelodaeth i unrhyw berson, cwmni, 
sefydliad, ymddiriedolaeth, cronfa neu gorff corfforaethol arall sy’n cefnogi amcanion 
y Gydweithfa ac sydd wedi cytuno i dalu i’r Gydweithfa unrhyw danysgrifiad neu 
swm arall sy’n ddyledus mewn perthynas â’r cyfryw aelodaeth. Rhaid i aelodau fod 
yn 16 mlwydd oed neu’n hŷn. Gall aelod ddal cyfranddaliadau ar ran rhywun sydd o 
dan 16 ond ymdrinnir â’r cyfranddaliadau hynny fel rhai sy’n perthyn i’r aelod ac nid 
i’r plentyn at ddibenion asesu cyfanswm cyfranddaliadau’r aelod ac a yw’n fwy na’r 
nifer fwyaf o gyfranddaliadau a ganiateir yn ôl y gyfraith. Yn dilyn pen-blwydd y 
plentyn yn 16 gall y plentyn hwnnw ddod yn aelod o’r Gydweithfa a gellir 
trosglwyddo’r cyfranddaliadau a ddelir ar eu cyfer iddynt. 

 
5.2 Bydd ceisiadau am aelodaeth ar y fath ffurf ag y bydd y Bwrdd o bryd i’w gilydd yn 

ei chyfarwyddo a byddant yn cynnwys cais, yn y ffurf gymeradwy, i’r Gydweithfa am 
o leiaf un cyfranddaliad yn y Gydweithfa.  

 
5.3 Gall y Bwrdd o bryd i’w gilydd sefydlu cynlluniau i ganiatáu i ymgeiswyr am 

aelodaeth gynilo arian i brynu cyfranddaliadau yn y Gydweithfa.  
 
5.4 Bydd y Gydweithfa’n cadw cofrestr yn ei swyddfa gofrestredig a chofnodi ynddi’r 

manylion canlynol 
 
 (a) enwau a chyfeiriadau’r aelodau; 
 

(b) adroddiad o’r nifer o gyfranddaliadau a ddelir gan bob aelod ac o’r swm a 
dalwyd neu a gytunwyd i’w ystyried wedi’i dalu ar gyfranddaliadau pob 
aelod;  

 
(c) adroddiad o eiddo arall yn y Gydweithfa, boed yn fenthyciadau, ernesau neu 

fel arall, a ddelir gan bob aelod; a  
 

(d) y dyddiad y cofnodwyd pob person yn aelod yn y gofrestr, a’r dyddiad pan 
beidiodd unrhyw berson â bod yn aelod.  

 
(e) enwau a chyfeiriadau swyddogion y Gydweithfa, gyda’r swydd a ddelir 

ganddynt yn ôl eu trefn, a’r dyddiadau y bu iddynt ymgymryd â’r swydd.  
 
5.5 Dylai unrhyw aelod sy’n newid ei gyfeiriad/ei chyfeiriad/eu cyfeiriad post neu e-bost 

roi gwybod i’r Ysgrifennydd mewn ysgrifen neu drwy e-bost o fewn un diwrnod ar 
hugain.  

 
6. DOD AG AELODAETH I BEN 
 
6.1 Bydd aelod yn peidio â bod yn aelod os bydd hi neu ef neu’r corff:- 
 
5. yn marw neu  



 

6. yn mynd yn fethdalwr neu yn dirwyn i ben neu fynd yn fethdalwr; neu 

(c) yn peidio â bod yn gymwys ar gyfer aelodaeth dan ddarpariaethau’r Rheolau 
hyn; neu 
 
(d) yn peidio â dal unrhyw gyfranddaliadau yn y Gydweithfa; neu 
 
(e) yn cael eu diarddel o fod yn aelod yn unol â Rheol 6.6. 
 

6.2 Pan fydd aelodaeth yn dod i ben dan amod (a) uchod, bydd darpariaethau Rheol 22 yn 
cael eu cymhwyso. 

 
6.3 Pan fydd aelodaeth yn dod i ben dan amod (b) uchod, bydd y Bwrdd yn llwyr yn ôl ei 

ddisgresiwn ei hun yn caniatáu trosglwyddo’r cyfranddaliadau i unrhyw aelod arall 
o’r Gydweithfa sy’n barod i brynu’r fath gyfranddaliadau dan Reol 16.  

 
Yn yr achos hwnnw bydd y derbyniadau, llai unrhyw gostau y bydd y Gydweithfa yn 
mynd iddynt, yn cael eu credydu i’r cyn aelod neu i berchennog cyfreithiol presennol 
y cyfranddaliadau, fel y bo’n briodol.  

 
6.4 Pan fydd aelodaeth yn dod i ben dan amodau (c) bydd y Bwrdd yn llwyr yn ôl ei 

ddisgresiwn yn caniatáu trosglwyddo cyfranddaliadau i unrhyw aelod arall o’r 
Gydweithfa sy’n barod i brynu’r fath gyfranddaliadau dan Reol 16.   
  
Yn yr achos hwnnw bydd y derbyniadau, llai unrhyw gostau y bydd y Gydweithfa yn 
mynd iddynt, yn cael eu credydu i’r cyn aelod.  

 
6.5 Pan fydd aelodaeth yn dod i ben dan Reol 6.1 bydd yr aelod yn cael ei ddiddymu o’r 

Gofrestr Aelodau. 
 
6.6 Gellir diswyddo aelod am ymddygiad sy’n niweidiol i’r Gydweithfa drwy gynnig sy’n 

cael ei dderbyn gan fwyafrif o o leiaf ddwy ran o dair o’r aelodau hynny sy’n 
pleidleisio mewn Cyfarfod Cyffredinol o’r Gydweithfa, os bydd rhybudd priodol o’r 
ymddygiad a honnir yn ei herbyn hi/ei erbyn ef/yn erbyn y corff wedi ei roi a bod yr 
aelod yr ystyrir ei ddiarddel wedi cael y cyfle i gyflwyno ei hachos hi/ei achos 
ef/achos y cwmni gerbron y cyfarfod. Os na fydd yr aelod yn mynychu’r cyfarfod 
wedi i’r rhybudd priodol gael ei gyflwyno, gall y Bwrdd fwrw ymlaen yn absenoldeb 
yr aelod. Pan fydd aelodaeth yn dod i ben dan yr amgylchiadau hyn (amod (e) uchod) 
gall y Bwrdd yn llwyr ar ei ddisgresiwn dalu i’r aelod sydd wedi ei ddiarddel unrhyw 
swm nad yw’n fwy na gwerth nominal y cyfranddaliadau a ildiwyd.  

 
6.7 Ni chaiff unrhyw aelod sydd wedi’i ddiarddel o fod yn aelod gael ei aildderbyn 

heblaw drwy benderfyniad a dderbynnir gan fwyafrif o o leiaf dwy ran o dair o’r 
aelodau hynny sy’n pleidleisio mewn Cyfarfod Cyffredinol y rhoddwyd rhybudd 
priodol ohono.  

  
6.8 Os bydd y Gydweithfa wedi methu â chysylltu ag aelod am gyfnod o saith mlynedd 

(ar ôl gwneud ymdrech deg i wneud hynny) oherwydd newid yng nghyfeiriad neu 
enw aelod, neu unrhyw amgylchiad arall, gall y Bwrdd ar ei ddisgresiwn ddod ag 



 

aelodaeth y cyfryw aelod i ben a chanslo’r cyfranddaliadau sy’n cael eu dal gan yr 
aelod hwnnw (gan roi unrhyw arian na chafodd ei hawlio at ddibenion y Gydweithfa). 

 
7. CYFARFODYDD CYFFREDINOL 
 
7.1 Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o fewn saith mis i ddiwedd blwyddyn 

ariannol y Gydweithfa, y budd ei fusnes yn cynnwys, inter alia, heb gyfyngiad:- 
 

(a) derbyn y cyfrifon a’r fantolen ac adroddiadau’r Bwrdd a’r archwiliwr; 
 
(b) apwyntio archwiliwr (yn amodol ar Reol 20); 

 
(c) ethol unrhyw Gyfarwyddwr i’r Bwrdd (neu gyhoeddi canlyniadau’r etholiad 

os cafodd ei gynnal yn flaenorol drwy bleidlais); a 
 
 (d) y penderfyniad ar ddefnyddio arian sy’n weddill yn unol â Rheol 24.  
 
7.2 Gelwir pob Cyfarfod Cyffredinol heblaw’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn 

Gyfarfod Cyffredinol Arbennig.  
 
7.3 Bydd Cyfarfod Cyffredinol Arbennig yn cael ei alw drwy orchymyn y Bwrdd neu ar 

gais deg y cant neu ragor o’r aelodaeth.  
 
7.4 Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol neu Gyfarfod Cyffredinol Arbennig o 

aelodau’r Gydweithfa yn cael ei alw gan roi dim llai na hysbysiad ysgrifenedig o 
bedwar diwrnod ar ddeg clir i’r holl aelodau wedi’i bostio neu ei e-bostio at bob aelod 
a gofnodir yng nghofrestr yr aelodau, yn nodi a yw’r cyfarfod yn Gyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol neu Arbennig ac yn rhoi’r dyddiad, yr amser a’r man lle 
cynhelir y cyfarfod. Bydd yr hysbysiad yn cynnwys manylion y busnes sydd i’w 
drafod, ac ni ellir trafod unrhyw fusnes mewn Cyfarfod Cyffredinol heblaw’r hyn a 
nodir yn yr hysbysiadau sy’n ei alw. 

 
7.5 Bernir fod hysbysiad a anfonwyd drwy’r post i gyfeiriad cofrestredig yr aelod neu 

hysbysiad a anfonwyd drwy e-bost i gyfeiriad e-bost cofrestredig yr aelod wedi ei 
gyflwyno’n briodol 48 awr ar ôl ei bostio. Ni fydd yr esgeulustod damweiniol o  fethu 
ag anfon unrhyw hysbysiad at unrhyw aelod neu’r ffaith nad yw aelod yn ei dderbyn 
yn annilysu trafodion y cyfarfod.    

 
8. TRAFODION MEWN CYFARFOD CYFFREDINOL 
 
8.1 Gall unrhyw aelod sy’n gorff corfforaethol benodi cynrychiolydd drwy benderfyniad 

ei gorff llywodraethol i weithredu ar ei ran a phleidleisio mewn unrhyw gyfarfod o’r 
Gydweithfa. Dylai copi o’r penderfyniad a wnaed gan berson awdurdodedig o’r corff 
corfforaethol gael ei adael gyda’r Ysgrifennydd.  

 
8.2 Bydd gan bob aelod sy’n bresennol mewn Cyfarfod Cyffredinol un bleidlais yn unig 

ar bob pwnc sydd i’w benderfynu, a byddir yn penderfynu ar bynciau drwy fwyafrif 
syml o bleidleisiau, oni bai fod y mater wedi ei gyflwyno i bleidlais bost neu 
electronig dan Reol 8.9, lle bydd cyfanswm y pleidleisiau post ac electronig a 
phleidleisiau aelodau sy’n bresennol yn penderfynu’r bleidlais. Lle ceir pleidlais 



 

gyfartal, bydd gan y Cadeirydd bleidlais fwrw. Caniateir pleidleisio dirprwyol yn 
llwyr yn ôl disgresiwn y Bwrdd. 

 
8.3 Ni thrafodir unrhyw fusnes mewn Cyfarfod Cyffredinol oni bai fod cworwm yn 

bresennol eu hunain neu drwy ddirprwy (os caniateir hynny). Oni bai a than y 
penderfynir yn wahanol gan y Gydweithfa mewn Cyfarfodydd Cyffredinol bydd 
cworwm yn ddeuddeg aelod o’r Gydweithfa neu os yn llai, traean o’r aelodaeth.  

 
8.4 Os na fydd cworwm yn bresennol o fewn hanner awr i’r amser a bennwyd ar gyfer y 

cyfarfod, bydd y cyfarfod, os cafodd ei alw ar gais aelodau, yn cael ei ddiddymu. 
Mewn unrhyw achos arall fe fydd wedi ei ohirio tan yr un diwrnod yr wythnos 
ganlynol ar yr un amser ac yn yr un man neu fel arall yn ôl cyfarwyddyd y Bwrdd, a 
rhoddir yr hysbysiad sy’n ymarferol am y cyfarfod a ohiriwyd i bob aelod cyd ag y 
bo’n ymarferol. Bydd yr aelodau sy’n bresennol mewn cyfarfod a ohiriwyd yn y 
modd hwn yn ffurfio cworwm. 

 
8.5 Mewn unrhyw Gyfarfod Cyffredinol bydd cynnig y pleidleisir arno gan y cyfarfod yn 

cael ei benderfynu drwy godi dwylo. Bydd datganiad gan y Cadeirydd fod cynnig 
wedi ei dderbyn neu ei golli drwy godi dwylo gyda chofnod i’r perwyl hwnnw yn y 
llyfr sy’n cynnwys cofnodion trafodion y Gydweithfa yn dystiolaeth derfynol o’r 
ffaith honno heb brawf o’r nifer na’r cyfrannau o bleidleisiau a gofnodwyd o blaid 
neu yn erbyn cynnig o’r fath.  

 
8.6 Bydd Cadeirydd y Gydweithfa yn llywyddu ym mhob Cyfarfod Cyffredinol. Os 

digwydd ei bod hi/fod ef yn absennol neu’n amharod i weithredu, bydd un o’r 
Cyfarwyddwr eraill sy’n bresennol yn cadeirio’r cyfarfod. Os digwydd na fydd neb 
o’r Cyfarwyddwyr eraill yn bresennol neu’n barod i weithredu, bydd yr aelodau sy’n 
bresennol yn dewis un o’u plith i fod yn Gadeirydd y cyfarfod.  

 
8.7 Bydd y Cadeirydd yn gallu gohirio’r cyfarfod o dro i dro ac o le i le, gyda chydsyniad 

unrhyw gyfarfod lle bydd cworwm yn bresennol, a bydd yn gwneud hynny os ceir 
cyfarwyddyd o’r fath gan y cyfarfod, ond ni thrafodir materion mewn cyfarfod a 
ohiriwyd heblaw’r materion a adawyd heb eu gorffen o’r cyfarfod lle cafwyd y 
gohirio. Lle bydd cyfarfod wedi ei ohirio am 21 diwrnod neu fwy, rhoddir hysbysiad 
o’r cyfarfod a ohiriwyd fel yn achos y cyfarfod gwreiddiol; fel arall ni fydd yn 
angenrheidiol rhoi unrhyw hysbysiad o ohiriad neu o’r materion i’w trafod mewn 
cyfarfod a ohiriwyd. 

 
8.8 Gall y Gydweithfa, drwy benderfyniad y Bwrdd neu’r aelodau mewn Cyfarfod 

Cyffredinol, ddewis cyflwyno unrhyw bleidlais neu bob pleidlais mewn unrhyw 
gyfarfod ynghylch ethol neu ailethol Cyfarwyddwyr ac unrhyw faterion eraill i’w 
trafod mewn Cyfarfod Cyffredinol i bleidlais bost neu electronig.  

 
8.9 Dylai unrhyw hysbysiad o bleidlais bost neu electronig: 
 

(a) fynegi pwrpas y bleidlais, dyddiad ac amser cau’r bleidlais; 
 
(b) cael ei anfon at bob aelod cymwys drwy’r post neu e-bost yng nghyfeiriad 

cofrestredig ef neu hi; 
 



 

(c) cynnwys papur pleidleisio neu ddogfen electronig fydd yn achos ethol neu 
ailethol Cyfarwyddwyr yn datgan y nifer o Gyfarwyddwyr i’w hethol a’u 
hailethol a chynnwys rhestr o’r ymgeiswyr cymwys (gan wahaniaethu rhwng 
Cyfarwyddwyr sy’n ymddeol ac ymgeiswyr eraill);  

(d) cynnwys yn achos ethol neu ailethol Cyfarwyddwyr unrhyw lythyr etholiad  
heb fod yn fwy na 500 gair; a  

 
(e) cael ei anfon fel ei fod yn cyrraedd aelodau cymwys ddim llai na phedwar 

diwrnod ar ddeg diwrnod clir cyn dyddiad cau’r bleidlais.  
 
9. GWELLIANNAU I’R RHEOLAU 
 
9.1 Gellir diddymu neu ddiwygio unrhyw rai o’r Rheolau hyn, neu gellir gwneud Rheol 

newydd, drwy bleidlais mwyafrif syml o aelodau’r Gydweithfa’n pleidleisio mewn 
Cyfarfod Cyffredinol boed yn bresennol eu hunain neu drwy ddirprwy neu drwy fwrw 
pleidleisiau post neu electronig, os yw pleidlais bost neu electronig wedi ei 
chymeradwyo ar gyfer penderfynu ar y pwnc hwn y bydd hysbysiad o bedwar 
diwrnod ar ddeg clir wedi ei roi ar ei gyfer, gyda hysbysiad o’r fath yn cynnwys 
manylion y newid(iadau) i’w gwneud yn y Cyfarfod Cyffredinol hwnnw.  

 
9.2 Nid yw unrhyw welliant i’r Rheolau hyn yn ddilys tan iddo gael ei gofrestru gan yr 

Awdurdod Gwasanaethau Ariannol neu awdurdod arall a allai o dro i dro weithredu’r 
pwerau a freiniwyd i’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol dan y Ddeddf ar ddyddiad 
mabwysiadu’r Rheolau hyn. 

 
10. UNO A CHYMDEITHASAU ERAILL  
 

Gall y Gymdeithas, drwy gynnig arbennig a basiwyd yn y modd a bennir gan y 
Ddeddf, dderbyn trosglwyddiad ymrwymiadau gan unrhyw gymdeithas arall sydd ag 
amcanion tebyg wedi’u cofrestru dan y Ddeddf, neu gyfuno â chymdeithas debyg.  
 

11. BWRDD Y CYFARWYDDWYR  
 
11.1 Bydd trefn lywodraethol y Gydweithfa wedi’i breinio i’r Bwrdd.  Yn amodol ar 

ddarpariaethau’r Rheolau hyn, gall Cyfarwyddwyr y Gydweithfa (“y Cyfarwyddwyr”) 
reoli eu trafodion fel y gwelant yn dda.  

 
11.2 Bydd y Bwrdd yn cynnwys: 
 

(a) dim llai na thri ond dim mwy na saith Cyfarwyddwr. Mae’n rhaid i 
Gyfarwyddwr fod yn aelod o’r Gydweithfa. Bydd Cyfarwyddwyr cychwynnol 
y Gydweithfa o’r corfforiad tan y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf yn 
cael eu hapwyntio gan yr Aelodau Sefydlu.  

(b) dim ond aelodau’r Gydweithfa sy’n ddeunaw oed neu drosodd fydd yn 
gymwys i’w hethol yn Gyfarwyddwyr. Yn amodol ar hyn a ddywedwyd, gall 
y Cyfarwyddwyr apwyntio person sy’n barod i weithredu i fod yn 
Gyfarwyddwr.  



 

(c) yn ôl ei ddisgresiwn, gall y Bwrdd apwyntio hyd at ddau Gyfarwyddwr 
ychwanegol i gynrychioli aelod a enwir (fydd yn gorff corfforaethol, 
cydweithfa, neu sefydliad arall) lle ym marn resymol y Bwrdd y gallai aelod 
o’r fath fod o fudd sylweddol i’r Gydweithfa. Ni fydd gofyn i unrhyw 
Gyfarwyddwr a apwyntir yn y modd hwn ymddeol yn gylchredol yn unol â 
Rheol 11.3, ond caiff ei ystyried ar gyfer ei ailethol neu gael rhywun yn ei le 
bob dwy flynedd mewn ymgynghoriad â’r aelod a enwir. 

11.3 Caiff y Bwrdd ei ethol bob blwyddyn yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn y 
modd canlynol:  

 
(a) yng nghyfarfod cyntaf y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a phob Cyfarfod 

Cyffredinol Blynyddol dilynol bydd traean y Cyfarwyddwyr yn ymddeol yn 
gylchredol neu, os nad ydynt yn dri neu yn lluosrif o dri, bydd y rhif agosaf at 
draean yn ymddeol o’u swydd. Bydd Cyfarwyddwr sy’n ymddeol yn gymwys 
i’w ailethol. Bydd Cyfarwyddwyr sydd wedi’u cyfethol yn ymddeol yn y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol sy’n dilyn eu hapwyntiad a byddant yn 
gymwys i’w hailethol;  

 
(b) etholir Cyfarwyddwyr yn unol â threfn o’r fath yn cynnwys drwy ddulliau 

electronig a ddilyswyd a phleidlais bost, yn ôl yr hyn a fabwysiedir gan y 
Gydweithfa o dro i dro, ar yr amod mai dim ond aelodau o’r Gydweithfa a 
chynrychiolwyr sefydliadau sy’n aelodau all sefyll, neu enwebu pobl i sefyll, 
mewn etholiad i’r Bwrdd. Bydd yr Ysgrifennydd yn gweithredu fel swyddog 
adroddol ym mhob etholiad ac yn setlo unrhyw anghydfod fel y gwelant hwy 
yn unig yn dda. 

 
(c) y Cyfarwyddwyr fydd yn ymddeol yn gylchredol fydd y sawl sydd wedi bod 

yn eu swyddi hiraf ers eu hapwyntiad neu ailapwyntiad diwethaf, ond fel 
rhwng pobl a ddaeth yn Gyfarwyddwyr neu a ail-apwyntiwyd yn 
Gyfarwyddwyr ddiwethaf  ar yr un diwrnod, bydd y rhai fydd yn ymddeol (oni 
bai eu bod wedi cytuno fel arall ymhlith ei gilydd) yn cael ei benderfynu drwy 
loteri; a 

 
(d) bydd ail-apwyntio Cyfarwyddwr yn cael ei benderfynu drwy bleidlais yn y 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 
 
(e)  gall y Bwrdd, fel y gwêl yn dda, gyflwyno cynnig i unrhyw Gyfarfod 

Cyffredinol Blynyddol o’r Gydweithfa yn y dyfodol na ddylai unrhyw swyddi 
gwag ar y Bwrdd (o fewn darpariaethau Rheol 11) gael eu llenwi yn y 
cyfarfod hwnnw, os yw’r Bwrdd yn ystyried fod ganddo ddigon o 
Gyfarwyddwyr yn barod i gyflawni ei gyfrifoldebau yn effeithiol.  
      

11.4 Gall y Bwrdd ar unrhyw adeg gyfethol unrhyw aelod o’r Gydweithfa sy’n ddeunaw 
oed neu drosodd i lenwi swydd wag achlysurol ar Fwrdd y Cyfarwyddwyr, cyd â bod 
dim mwy na thraean o aelodau’r Bwrdd ar unrhyw adeg yn aelodau sydd wedi’u 
cyfethol. Ystyrir bod swydd wag achlysurol yn bod os bydd nifer y Cyfarwyddwyr yn 
gostwng yn is na’r lleiafswm a bennir yn y Rheolau hyn neu’n is na’r nifer a etholwyd 
yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol blaenorol. 

 



 

11.5 bydd y Bwrdd yn penderfynu ynghylch cydnabyddiaeth y Cyfarwyddwyr o fewn 
canllawiau a benderfynir o dro i dro gan y Gydweithfa. Gellir talu’r holl dreuliau 
rhesymol a phriodol y mae Cyfarwyddwyr wedi mynd iddynt wrth fynychu a 
dychwelyd o gyfarfodydd y Bwrdd neu Gyfarfodydd Cyffredinol o’r Gydweithfa neu 
mewn cysylltiad â busnes y Gydweithfa.    

  
11.6 Os bydd maint y Bwrdd yn gostwng yn is na’r lleiafswm o aelodau a bennir yn y 

Rheolau hyn, gall y Cyfarwyddwyr weithredu i gynyddu eu nifer neu i alw Cyfarfod 
Cyffredinol o’r Gydweithfa, ond nid i ddim diben arall.  

11.7 Yn amodol ar Reol 12.1, bydd Cyfarwyddwr yn datgelu i’r Bwrdd natur a maint 
unrhyw fudd perthnasol iddi hi/iddo ef mewn unrhyw weithrediad masnachol neu 
drefniant sy’n cael ei ystyried gan y Bwrdd ac ni fydd wedyn yn cymryd rhan yn yr 
ystyried, y trafod a’r bleidlais ar y mater y mae ganddi hi/ganddo ef fudd ynddo ac ni 
fydd yn cyfrif yn y cworwm.  

 
11.8 A bod y Cyfarwyddwr wedi datgelu i’r Bwrdd natur a maint unrhyw fudd perthnasol 

iddi hi/iddo ef ac wedi cydymffurfio ag amodau Rheol 11.7, gall Cyfarwyddwr, er ei 
swydd hi/ef, fod yn barti neu fod â budd fel arall mewn unrhyw weithrediad 
masnachol neu drefniant gyda’r Gydweithfa neu y mae gan y Gydweithfa fudd ynddo 
fel arall; ac yn yr achos hwnnw ni fydd y Cyfarwyddwr hwnnw ar gyfrif ei swydd 
hi/ef yn atebol i’r Gydweithfa am unrhyw fudd bydd hi/ef yn cael o unrhyw 
weithrediad masnachol neu drefniant o’r fath ac ni fydd gweithrediad masnachol neu 
drefniant o’r fath yn agored i gael ei osgoi ar dir unrhyw fudd neu les o’r fath. 

 
11.9 I ddibenion Rheol 11.7: 
 

(a) bernir y bydd hysbysiad cyffredinol a roddir i’r Bwrdd y dylid ystyried fod gan 
Gyfarwyddwr fudd o’r natur a’r maint a nodir yn yr hysbysiad mewn unrhyw 
weithrediad masnachol neu drefniant y mae gan berson neu ddosbarth o bobl 
benodol fudd ynddo yn ddatgeliad fod gan y Cyfarwyddwr fudd mewn unrhyw 
weithrediad masnachol o’r fath o’r natur a’r maint gafodd eu nodi; 

 
(b) ni fydd budd nad oes gan y Cyfarwyddwr ddim gwybodaeth amdano a’i fod yn 

afresymol disgwyl iddo fod â gwybodaeth amdano yn cael ei drin fel budd iddi 
/iddo ; 

 
(c) ni fydd dal budd mewn unrhyw rai o gyfranddaliadau’r Gydweithfa p’un ai’n 

uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn cael ei drin fel budd Cyfarwyddwr;  
 

11.10 Gall Cyfarwyddwr gael ei symud o’i swydd os ceir hi/ef yn euog o ymddygiad sy’n 
niweidiol i les y Gydweithfa a bod y Bwrdd yn ystyried nad yw hi er lles y 
Gydweithfa iddynt barhau yn Gyfarwyddwr. Bydd y Bwrdd yn ystyried y mater ar ôl 
cymryd y camau y mae’n barnu eu bod yn briodol i sicrhau fod unrhyw farn 
berthnasol gan Gyfarwyddwr wedi ei chlywed a gall naill ai: 
 
(a) wrthod y mater a pheidio â chymryd unrhyw gamau pellach; neu  
 
(b) trefnu cynnig i symud y Cyfarwyddwr y cafwyd cwyn amdano i’w gynnig yn 

unol â Rheol 11.11 (c). 
 



 

11.11  Bydd swydd Cyfarwyddwr yn cael ei gadael yn syth os bydd hi/ef: 
 
(a) yn ymddiswyddo o’i swydd hi/ef yn ysgrifenedig neu drwy gyfathrebiad 

electronig at yr Ysgrifennydd; neu  
 

(b) yn peidio â bod yn aelod o’r Gydweithfa am unrhyw reswm pa beth bynnag y 
bo (neu sy’n gynrychiolydd corff corfforaethol sy’n peidio â bod yn aelod); 
neu 

 
(c) yn cael ei symud o’i swydd drwy bleidlais mwyafrif o’r Gydweithfa mewn 

Cyfarfod Cyffredinol, lle roedd yr hysbysiadau ar ei gyfer yn nodi fod mater 
symud y Cyfarwyddwr yn cael ei ystyried; neu 

 
(d) yn absennol o dri chyfarfod yn olynol o’r Bwrdd yn ystod cyfnod di-dor o 

ddeuddeg mis heb absenoldeb arbennig gyda chaniatâd y Bwrdd a’u bod yn 
penderfynu ei bod hi/ei fod ef drwy’r fath absenoldeb wedi gadael y swydd; 
neu  

 
(e) yn mynd yn fethdalwr neu, ym marn mwyafrif y Bwrdd, yn analluog ar dir 

meddygol neu seicolegol i gyflawni swyddogaethau Cyfarwyddwr.  
 
12. PWERAU BWRDD Y CYFARWYDDWYR  
 
12.1 Bydd y Bwrdd yn apwyntio ac mae ganddynt y pŵer i symud Cadeirydd, fydd dan eu 

cyfarwyddyd hefyd yn llywyddu ym mhob Cyfarfod Cyffredinol. Yn achos pleidlais 
gyfartal, bydd gan y Cadeirydd ail bleidlais neu bleidlais fwrw.  

12.2 Bydd y Bwrdd yn apwyntio ac mae ganddynt y pŵer i symud Ysgrifennydd,  fydd dan 
eu cyfarwyddyd yn cadw cofnodion o bob Cyfarfod o’r Bwrdd a phob Cyfarfod 
Cyffredinol.  

12.3 Bydd y Bwrdd yn apwyntio ac mae ganddynt y pŵer i symud Trysorydd, fydd dan eu 
cyfarwyddyd yn cadw cyfrifon priodol o faterion ariannol y Gydweithfa. 

 
12.4 Bydd y Bwrdd yn apwyntio ac mae ganddynt y pŵer i symud (yn amodol ar 

gydymffurfio ag unrhyw drefniadau cytundebol allai fod yn eu lle) rheolwr neu 
sefydliad (“y Rheolwr”) y gallant ddirprwyo rheoli’r Gydweithfa o ddydd i ddydd 
iddynt.  

 
12.5 Bydd gan y Bwrdd hefyd y pŵer i apwyntio a symud gweithwyr eraill y Gydweithfa 

yn ôl yr hyn sy’n angenrheidiol i hyrwyddo ei amcanion.  
 
12.6 Gall y Bwrdd arfer unrhyw bwerau (yn cynnwys ei bwerau benthyca) y gall y 

Gydweithfa eu harfer, heblaw’r rhai hynny y mae’n rhaid iddynt yn ôl y Rheolau hyn 
neu drwy statud gael eu harfer gan Gyfarfod Cyffredinol.  

 
12.7 Gall y Bwrdd ddirprwyo unrhyw rai o’u pwerau i unrhyw bwyllgor sy’n cynnwys dau 

Gyfarwyddwr neu ragor. Gall unrhyw ddirprwyaeth o’r fath yn amodol ar unrhyw 
amodau gallai’r Bwrdd eu gosod.  

 



 

12.8 Gall y Bwrdd, drwy atwrneiaeth neu fel arall, apwyntio unrhyw berson i fod yn asiant 
y Gydweithfa i’r pwrpas ac ar yr amodau y byddant yn eu pennu.  

 
13. Y DREFN MEWN CYFARFODYDD O’R BWRDD 
 
13.1 Gall y Bwrdd gwrdd ynghyd i gwblhau busnes, gohirio eu cyfarfodydd a’u rheoli fel 

arall fel y gwelant yn dda. Gellir hefyd gynnal cyfarfodydd o’r Bwrdd drwy ffôn neu 
ddull electronig arall; a bwrw bod pob aelod o’r Bwrdd sy’n dymuno cymryd rhan yn 
y dull hwn yn gallu gwneud hynny ac yn gallu cyfathrebu â’i gilydd bob amser. 

 
13.2 Y cworwm angenrheidiol ar gyfer trafod busnes mewn cyfarfod o’r Bwrdd fydd tri.  
 
13.3 Gall Cyfarwyddwr alw cyfarfod o’r Bwrdd, a bydd Ysgrifennydd ar gais 

Cyfarwyddwr yn galw cyfarfod o’r Bwrdd, drwy roi hysbysiad rhesymol. Bydd 
hysbysiad o’r fath yn cynnwys y dyddiad, yr amser a’r man lle cynhelir y cyfarfod a’r 
busnes y bwriedir ei drafod yn y cyfarfod hwnnw. Cyn galw cyfarfod tebyg, bydd 
unrhyw gyfarwyddwr sy’n dymuno gwneud hynny yn cymryd pob cam rhesymol i 
sicrhau fod y trefniadau arfaethedig ar gyfer cyfarfod tebyg, hyd y bo’n ymarferol, yn 
gyfleus i gyfarwyddwyr eraill y gydweithfa.  

    
13.4 Bydd cynnig ysgrifenedig wedi’i lofnodi gan yr holl Gyfarwyddwyr sydd â’r hawl i 

dderbyn hysbysiad o gyfarfod o’r Bwrdd neu bwyllgor o’r Bwrdd mor ddilys ac 
effeithiol a phe bai wedi’i basio mewn cyfarfod o’r Bwrdd neu (yn ôl y galw) 
bwyllgor o’r Bwrdd a alwyd a’i gynnal yn briodol a gallai gynnwys nifer o 
ddogfennau mewn ffurf gyffelyb gyda phob un wedi’i lofnodi gan un neu ragor o 
Gyfarwyddwyr.  

 
13.5 Ym mhob cyfarfod o’r Bwrdd bydd y Cadeirydd yn llywyddu, ond yn ei habsenoldeb 

neu ei hamharodrwydd hi/ei absenoldeb neu ei amharodrwydd ef i weithredu bydd yr 
aelodau sy’n bresennol yn dewis un o’u plith i fod yn Gadeirydd y cyfarfod.   

 
13.6 Bydd y Bwrdd yn peri fod cofnodion priodol yn cael eu gwneud o holl drafodion y 

Gydweithfa, y Bwrdd ac unrhyw is-bwyllgorau. Bydd yr holl gofnodion o’r fath yn 
agored i’w harchwilio gan unrhyw aelodau o’r Bwrdd ar bob adeg resymol. 

 
14. RHEOLWR 
 
14.1 Bydd y Rheolwr a apwyntir gan y Bwrdd yn unol â Rheol 12.5:- 
 

(a) yn gyfrifol am reoli’r Gydweithfa o ddydd i ddydd; 
 
(b) yn mynychu cyfarfodydd y Bwrdd i’r unig bwrpas o adrodd i’r Bwrdd neu yn 

darparu adroddiadau i’r Bwrdd i’r un perwyl;  
 
(c) yn cael unrhyw bŵer arall a ddirprwyir iddi hi neu iddo ef gan y Bwrdd.  
 

14.2 Bydd cydnabyddiaeth y Rheolwr yn cael ei phenderfynu gan y Bwrdd mewn cytundeb 
â’r Rheolwr a bydd yn amodol ar amodau unrhyw gytundeb contract sy’n bod â’r 
Rheolwr. 

 



 

15. CYFALAF CYFRANDDALIADAU 
 
15.1 Bydd cyfranddaliadau’r Gydweithfa’n gyfranddaliadau par o werth nominal £1.00. 

Bydd pob aelod yn dal o leiaf y lefel isafswm o gyfranddaliadau a osodir gan y Bwrdd 
o dro i dro ac ni chaiff unrhyw aelod ddal mwy na’r uchafswm o gyfranddaliadau a 
ganiateir gan y gyfraith. Fel arfer telir yn llawn am gyfranddaliadau pan gânt eu 
pennu, ond bydd y Bwrdd yn gallu fel y gwêl yn ddoeth ganiatáu i aelod ohirio’r talu.  

 
15.2 Bydd modd tynnu cyfranddaliad allan a’u trosglwyddo yn unol â darpariaethau’r 

Rheolau hyn yn unig.  
 
16. TROSGLWYDDO CYFALAF CYFRANDDALIADAU 
 
16.1 Os caniateir i aelod drosglwyddo ei gyfraniadau ef neu ei chyfraniadau hi neu 

gyfraniadau’r corff dan amodau Rheolau 6.3 neu 6.4 bydd darpariaethau’r Rheol 16 
hon yn gymwys. 

 
16.2 Bydd yr aelod yn talu unrhyw gostau bydd y Gydweithfa yn mynd iddynt mewn 

perthynas â throsglwyddiad o’r fath y gall y Gydweithfa eu tynnu o unrhyw 
dderbyniadau sy’n daladwy i’r aelod sy’n trosglwyddo. Ni fydd unrhyw 
drosglwyddiad yn ddilys oni bai fod cydsyniad y Bwrdd wedi’i roi yn gyntaf. Bydd yr 
Ysgrifennydd yn cofnodi pob trosglwyddiad drwy roi’r cofnodion priodol yng 
nghofrestr yr aelodau ac ni fernir fod unrhyw drosglwyddiad wedi’i gyflawni tan y 
gwneir y fath gofnodion. Ni fydd y Bwrdd yn cydsynio i drosglwyddo unrhyw 
gyfranddaliad i berson:- 

 
(a) nad yw’n aelod, oni bai fod y person hwnnw yn gymwys i fod yn aelod dan 

Reol 5; neu  
 
(b) sy’n aelod sy’n dal cyfranddaliadau o’r gwerth mwyaf a ganiateir gan y 

Ddeddf.  
 
16.3 Mae’n rhaid i unrhyw gais i drosglwyddo cyfranddaliadau:- 
 

(a) roi manylion y cyfranddaliadau sydd i’w trosglwyddo; 
 
(b) cael ei lofnodi gan y trosglwyddwr; a 
 
(c) cael ei lofnodi gan y trosglwyddai i’r perwyl eu bod yn derbyn yr amodau 

sydd ynghlwm â’r cyfranddaliadau sydd i’w trosglwyddo.  
 

17. TYNNU CYFALAF CYFRANDDALIADAU ALLAN  
 

17.1 Nid oes gan aelodau yr hawl i dynnu cyfalaf cyfranddaliadau allan ond mae gan 
Fwrdd y Gydweithfa’r grym i ganiatáu i gyfranddaliadau yn y Gydweithfa gael eu 
tynnu allan drwy gytundeb rhwng y Bwrdd a’r aelod sy’n dal y cyfranddaliadau 
hynny yn unol ag unrhyw drefn ac amodau eraill y bydd y Bwrdd o bosibl yn eu 
datgan. Os bydd y Bwrdd yn caniatáu i gyfranddaliadau gael eu tynnu allan yna bydd 
y swm sydd i’w dalu i’r aelod sy’n tynnu’r cyfranddaliadau allan fydd y swm a 



 

danysgrifiwyd ar gyfer y cyfranddaliadau a dynnwyd allan felly, llai unrhyw gostau yr 
aeth y Gydweithfa iddynt mewn perthynas â’r tynnu allan hwnnw.   

17.2 Mae gan Fwrdd y Gydweithfa’r grym i ostwng gwerth cyfranddaliadau yn y 
Gydweithfa petai rhwymedigaethau’r gydweithfa, a gwerth y cyfranddaliadau a 
ddyroddwyd ganddo, wedi mynd yn fwy na gwerth ei asedau.  

17.3 Gall y Bwrdd benderfynu gofyn i unrhyw gyfran (y “Gyfran”) o’i gyfalaf 
cyfranddaliadau gael ei thynnu allan, ac y bydd yn yr achos hwnnw yn ymdrin fel y 
cytunwyd i dynnu allan ar ran pob aelod (ac nid rhai yn unig) y Gyfran o’r 
cyfranddaliadau y maent yn ei dal (gyda’r cronni i’r rhif cyfan agosaf o’r Gyfran 
honno sy’n ffracsiwn yn ôl penderfyniad y Bwrdd). Y swm i’w dalu fesul 
cyfranddaliad a dynnwyd yn unol â’r Rheol 17.3 hon fydd y swm a danysgrifiwyd am 
y cyfranddaliadau a dynnwyd allan felly. Bernir fod pob aelod yn rhoi unrhyw 
gydsynio sy’n angenrheidiol i dynnu allan eu cyfranddaliadau yn y dull y darparwyd 
ar ei gyfer yn y Rheol 17.3 hon. 

 
18. LIEN AR GYFRANDDALIADAU 
 
 Bydd gan y Gydweithfa lien ar gyfranddaliadau aelod o ran unrhyw ddyled sy’n 

ddyledus iddi gan yr aelod a gall osod unrhyw swm sefydlog i gredyd yr aelod gan 
gynnwys unrhyw arian benthyg, llog a difidendau i mewn neu tuag at dalu’r fath 
ddyled.  

 
19. BENTHYCIADAU  
 
 Bydd gan y Gydweithfa’r grym i: 
 
19.1 fenthyca a gwarantu neu fynd yn atebol am dalu arian, neu am gyflawni unrhyw 

rwymedigaeth, dyroddi stoc benthyg, dyledebau neu warantau eraill a sicrhau’r fath 
daliad neu gyflawniad drwy forgais neu gost unrhyw ran neu’r cyfan o’i heiddo neu ei 
hasedau ar yr amod:- 

 
 (a) na fydd y swm sy’n ddyledus ddim yn fwy nag £20 miliwn; 
 

(b) na fydd y Gydweithfa’n cynnal busnes cymryd adnau yn ystyr Deddf 
Gwasanaethau Ariannol a Marchnadoedd 2000 ond bydd yn gallu derbyn 
adnau yn amodol ar y cyfyngiadau y ceir darpariaeth ar eu cyfer yn y Ddeddf; 
ac 

 
(c) na fydd y llog sy’n daladwy ar fenthyciadau, heblaw gan sefydliadau sydd 

wedi’u hawdurdodi dan y Ddeddf Bancio, yn fwy na’r gyfradd llog y mae’r 
Bwrdd yn credu ei fod yn rhesymol angenrheidiol er mwyn sicrhau a chadw 
benthyciadau sydd eu hangen i gyflawni busnes y Gydweithfa.  

 
19.2 derbyn rhoddion a chyfraniadau tuag at ei amcanion; a 
 
19.3 derbyn benthyciadau di-log tuag at ei amcanion yn amodol ar y cyfyngiad yn Rheol 

19.1(a).  



 

 
20. ARCHWILIAD 
 
20.1 Lle bo hynny’n ofynnol yn ôl y gyfraith, bydd y Gydweithfa’n apwyntio ym mhob 

blwyddyn ariannol archwiliwr sy’n gymwysedig dan Adran 7 Deddf Cymdeithasau 
Diwydiannol a Darbodus 1968 i archwilio cyfrifon a mantolen y Gydweithfa ar gyfer 
y flwyddyn honno. Lle na fydd gofyn am archwiliad yn ôl y gyfraith gall aelodau ofyn 
am archwiliad os bydd mwy na 10% o aelodau’r Gydweithfa’n dewis hynny neu bydd 
mwy nag 20% o gyfanswm y pleidleisiau gafodd eu bwrw yn erbyn y cynnig. Bydd yr 
opsiwn o barhau ag eithrio’r archwiliad lle bo’n berthnasol yn cael ei roi gerbron yr 
aelodau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 
 

20.2 Bydd gan archwiliwr y Gydweithfa’r hawl i gael hysbysiad, mynychu a chael 
cynulleidfa mewn Cyfarfodydd Cyffredinol, mynediad at y llyfrau a chael gafael ar 
wybodaeth fel y’u pennir gan y Ddeddf honno. 
 

20.3 Bydd ail-apwyntio archwiliwr a apwyntiwyd i archwilio cyfrifon y Gydweithfa, neu 
apwyntio archwiliwr yn ei le, ar gyfer yr union flwyddyn flaenorol yn cael ei gyflawni 
yn unol ag Adrannau 5 a 6 y Ddeddf honno. 
 

20.4 Ni cheir apwyntio neb o’r canlynol yn archwiliwr y Gydweithfa: 
  -swyddog neu weithiwr i’r Gydweithfa; 

 -rhywun sy’n bartner neu’n weithiwr yn y Gydweithfa neu sy’n cyflogi 
swyddog o’r Gydweithfa. 

 
21. FFURFLEN FLYNYDDOL 
 
21.1 Bob blwyddyn, bydd yr Ysgrifennydd yn anfon at yr Awdurdod Gwasanaethau 

Ariannol neu awdurdod arall cyffelyb allai o dro i dro ymarfer y pwerau a freiniwyd 
yn yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol dan y Ddeddf ar ddyddiad mabwysiadu’r 
Rheolau hyn yn y ffurf ac yn y cyfnod a bennwyd, gan awdurdod o’r fath, y ffurflen 
flynyddol mewn perthynas â materion y Gydweithfa ar gyfer y flwyddyn gyfrifo 
ddiwethaf, ynghyd â:- 

 
(a) chopi o adroddiad (os oes un) archwiliwr cyfrifon y Gydweithfa ar gyfer y 

cyfnod sydd wedi ei gynnwys yn y ffurflen flynyddol; a  
 

(b) copi o bob mantolen a luniwyd yn ystod y cyfnod hwnnw ac o adroddiad (os 
oes un) yr archwiliwr ar hynny.  

 
21.2 Bydd y Gydweithfa’n darparu ar gais ac yn rhad ac am ddim copi o’r ffurflen 

flynyddol ddiweddaraf i unrhyw aelod ynghyd â chopi o adroddiad yr archwiliwr ar y 
cyfrifon a’r fantolen sydd wedi eu cynnwys gyda’r ffurflen flynyddol. 

 
22. Y DREFN AR FARWOLAETH AELOD  
 
22.1 Ar gais i’r perwyl hwnnw gan gynrychiolydd personol aelod ymadawedig bydd y 

Gydweithfa’n trosglwyddo cyfranddaliadau’r aelod ymadawedig i enw’r 
cynrychiolydd personol.  

 



 

22.2 Gall cynrychiolydd personol aelod ymadawedig (p’un ai yw’r cyfranddaliadau wedi’u 
cofrestru yn eu henw ai peidio, ar ôl cyflwyno’r fath brawf o apwyntiad effeithiol ag y 
mae’r Bwrdd yn rhesymol yn gofyn amdano) wneud cais i drosglwyddo’r 
cyfranddaliadau i unrhyw berson arall, boed yn drosglwyddiad ar yr amodau sy’n 
berthnasol i’r stad neu ar werthiant, sy’n gymwys i fod yn aelod dan Reol 5.1. 

 
Yn yr achos hwnnw bydd y derbyniadau, llai unrhyw gostau y mae’r Gydweithfa 
wedi mynd iddynt, yn cael eu credydu i’r aelod blaenorol.  

 
22.3 Gall aelod yn unol â’r Ddeddf enwebu unrhyw unigolyn neu unigolion y bydd unrhyw 

ran o’i eiddo hi/ef yn y Gydweithfa adeg ei marwolaeth/ei farwolaeth yn cael ei 
throsglwyddo iddynt, ond bydd enwebiad o’r fath ddim ond yn ddilys at y swm sydd 
ar y pryd yn cael ei ganiatáu yn y Ddeddf.  Gall y person sydd â hawl dan yr enwebiad 
gadw’r cyfranddaliadau yn eu henw (os oes ganddynt hawl i fod yn aelod) neu wneud 
cais i’w trosglwyddo dan amodau Rheol 22.2 y bydd y derbyniadau yn yr achos 
hwnnw, llai unrhyw gostau y mae’r Gydweithfa wedi mynd iddynt, yn cael eu 
credydu i’r person a enwebwyd felly. 

 
22.4 Mae Rheol 22.3 yn amodol ar fod y Bwrdd yn derbyn prawf boddhaol o farwolaeth 

aelod sydd wedi gwneud enwebiad a phrawf boddhaol o enwebiad o’r fath.  
 
23. SÊL 
 

Os bydd Bwrdd y Gydweithfa’n penderfynu cael sêl yna cedwir y sêl yng ngofal yr 
Ysgrifennydd a’i ddefnyddio’n unig gydag awdurdod y Bwrdd. Caiff selio ei dystio 
drwy lofnod dau Gyfarwyddwr neu un Cyfarwyddwr a’r Ysgrifennydd am y tro. Os 
nad oes gan y Gydweithfa sêl, dylai dogfen fyddai’n flaenorol wedi bod ag angen sêl 
gael ei llofnodi gan Gyfarwyddwr ac Ysgrifennydd neu ddau Gyfarwyddwr a 
chynnwys datganiad ysgrifenedig fod y ddogfen wedi ei gweithredu gan y 
Gydweithfa fel pe bai dan sêl gyffredin. 

 
24. DEFNYDDIO ELW 
 
24.1 Defnyddir elw’r Gydweithfa fel a ganlyn ac yn ôl y cyfrannau ac yn y fath fodd ag y gallai’r 

Gydweithfa ei benderfyniad yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol:- 
 

(a) yn gyntaf, at gronfa gyffredinol er parhad a datblygiad y Gydweithfa ac er 
hyrwyddo ei amcanion; 
 
(b) yn ail, i dalu difidend a/neu log cyfranddaliadau i’w aelodau, er na ddylai 
unrhyw ddifidend na llog a delir fod yn fwy na’r gyfradd angenrheidiol i sicrhau a 
chadw digon o gyfalaf i’r gymdeithas redeg ei busnes yn unol â’i hamcanion ac;  
 
(c) yn drydydd, i wneud taliadau i ddibenion cymdeithasol ac elusennol sy’n cyd-
daro ag Amcanion y Gydweithfa ac sydd o fewn y gymuned a wasanaethir gan y 
Gydweithfa.  

 
24.2 Bydd gan y Bwrdd y grym i dalu difidendau interim heb gymeradwyaeth Cyfarfod 

Cyffredinol.  
 



 

25 DIDDYMU 
 
25.1 Gellir diddymu’r Gydweithfa ar unrhyw adeg gyda chydsyniad tri chwarter yr 

aelodau, wedi ei dystio gan eu llofnodion, neu yn achos cyrff corfforaethol wedi ei 
dystio gan lofnod unrhyw un o’i swyddogion sy’n gweithredu dan eu hawdurdod (yn 
amodol ar Adran 19 (2) y Ddeddf), i offeryn diddymu yn y ffurf a bennir gan y 
Ddeddf; neu drwy ddirwyn i ben yn y modd a ddarperir gan y Ddeddf. 

 
25.2 Petai’r Gymdeithas yn cael ei diddymu neu ei bod yn cael ei dirwyn i ben, wedi 

boddhau ei holl ddyledion a rhwymedigaethau, gan gynnwys talu unrhyw log sy’n 
ddyledus i aelodau a dychwelyd cyfalaf aelodau; ni fydd yr asedau sy’n weddill yn 
cael eu dosbarthu ymhlith yr aelodau, ond yn cael eu trosglwyddo i Gymdeithas arall, 
corff neu gyrff dielw sydd ag amcanion tebyg i amcanion y Gymdeithas neu sy’n 
gydnaws â hwy ac sy’n amodol ar o leiaf yr un graddau o gyfyngu ar ddosbarthu 
gwargedau ac asedau ag a osodir ar y Gymdeithas hon yn rhinwedd y Rheolau hyn, yn 
ôl penderfyniad yr aelodau ar adeg y diddymu neu cyn y diddymu. 

 
26. ANGHYDFOD 
 

Bydd unrhyw anghydfod o’r math y cyfeirir ato yn Adran 60 (1) y Ddeddf yn mynd 
yn ei flaen yn unol â darpariaeth y Ddeddf honno fel y’i diwygiwyd gan Adran 83 
Deddf Cymdeithasau Llesiant 1992. 

 
27. DEHONGLIADAU 
 
 Yn y Rheolau hyn mae “y Ddeddf” yn cyfeirio at Ddeddf Cymdeithasau Diwydiannol 

a Darbodus 1965 neu unrhyw Ddeddf neu Ddeddfau yn ei diwygio neu yn cymryd ei 
lle am yr amser y mae mewn grym.  
Bydd “dulliau Electronig” yn cynnwys e-bost, cysylltiadau fideo a thrafodion 
dilysedig diogel ar wefan;  
Mae “Copi” yn cynnwys copi electronig; 
Mae “Ysgrifenedig” yn cynnwys dogfen electronig. 

 Yn y Rheolau  hyn mae’r ymadrodd “cyfarfod y Bwrdd” neu “cyfarfod o’r Bwrdd” yn 
cynnwys, heblaw pan fydd yn anghyson ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol: 

  cyfarfod corfforol; 
  cyfarfod a gynhelir drwy ddull electronig; 
  cyfarfod a gynhelir drwy ffôn. 
 
 
 
Llofnodion yr Aelodau Sefydlu Enwau Llawn mewn Llythrennau Bras 

(dim llythrennau cyntaf) 
 
 
1 ……………………………………………  [Jenny Carlisle ] 
 
2 ……………………………………………  [Dan McCallum ] 
 
3 ……………………………………………  [Mary Ann Brocklesby] 
 



 

 
Ysgrifennydd: …………………………………. [ Carl Richards ] 
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	5.1 Aelodau cyntaf y Gydweithfa fydd y llofnodwyr i’r cais (yr “Aelodau Sefydlu”). Gall y Bwrdd, yn llwyr fel y gwêl yn orau, ganiatáu aelodaeth i unrhyw berson, cwmni, sefydliad, ymddiriedolaeth, cronfa neu gorff corfforaethol arall sy’n cefnogi amcanion y Gydweithfa ac sydd wedi cytuno i dalu i’r Gydweithfa unrhyw danysgrifiad neu swm arall sy’n ddyledus mewn perthynas â’r cyfryw aelodaeth. Rhaid i aelodau fod yn 16 mlwydd oed neu’n hŷn. Gall aelod ddal cyfranddaliadau ar ran rhywun sydd o dan 16 ond ymdrinnir â’r cyfranddaliadau hynny fel rhai sy’n perthyn i’r aelod ac nid i’r plentyn at ddibenion asesu cyfanswm cyfranddaliadau’r aelod ac a yw’n fwy na’r nifer fwyaf o gyfranddaliadau a ganiateir yn ôl y gyfraith. Yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn 16 gall y plentyn hwnnw ddod yn aelod o’r Gydweithfa a gellir trosglwyddo’r cyfranddaliadau a ddelir ar eu cyfer iddynt.
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	5.3 Gall y Bwrdd o bryd i’w gilydd sefydlu cynlluniau i ganiatáu i ymgeiswyr am aelodaeth gynilo arian i brynu cyfranddaliadau yn y Gydweithfa. 
	5.4 Bydd y Gydweithfa’n cadw cofrestr yn ei swyddfa gofrestredig a chofnodi ynddi’r manylion canlynol

	5.5 Dylai unrhyw aelod sy’n newid ei gyfeiriad/ei chyfeiriad/eu cyfeiriad post neu e-bost roi gwybod i’r Ysgrifennydd mewn ysgrifen neu drwy e-bost o fewn un diwrnod ar hugain. 
	6. DOD AG AELODAETH I BEN
	6.1 Bydd aelod yn peidio â bod yn aelod os bydd hi neu ef neu’r corff:-
	5. yn marw neu 
	6. yn mynd yn fethdalwr neu yn dirwyn i ben neu fynd yn fethdalwr; neu
	(c) yn peidio â bod yn gymwys ar gyfer aelodaeth dan ddarpariaethau’r Rheolau hyn; neu
	(d) yn peidio â dal unrhyw gyfranddaliadau yn y Gydweithfa; neu
	(e) yn cael eu diarddel o fod yn aelod yn unol â Rheol 6.6.
	6.2 Pan fydd aelodaeth yn dod i ben dan amod (a) uchod, bydd darpariaethau Rheol 22 yn cael eu cymhwyso.
	6.3 Pan fydd aelodaeth yn dod i ben dan amod (b) uchod, bydd y Bwrdd yn llwyr yn ôl ei ddisgresiwn ei hun yn caniatáu trosglwyddo’r cyfranddaliadau i unrhyw aelod arall o’r Gydweithfa sy’n barod i brynu’r fath gyfranddaliadau dan Reol 16. 
	6.4 Pan fydd aelodaeth yn dod i ben dan amodau (c) bydd y Bwrdd yn llwyr yn ôl ei ddisgresiwn yn caniatáu trosglwyddo cyfranddaliadau i unrhyw aelod arall o’r Gydweithfa sy’n barod i brynu’r fath gyfranddaliadau dan Reol 16.  
	7.1 Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o fewn saith mis i ddiwedd blwyddyn ariannol y Gydweithfa, y budd ei fusnes yn cynnwys, inter alia, heb gyfyngiad:-
	(a) derbyn y cyfrifon a’r fantolen ac adroddiadau’r Bwrdd a’r archwiliwr;

	8.1 Gall unrhyw aelod sy’n gorff corfforaethol benodi cynrychiolydd drwy benderfyniad ei gorff llywodraethol i weithredu ar ei ran a phleidleisio mewn unrhyw gyfarfod o’r Gydweithfa. Dylai copi o’r penderfyniad a wnaed gan berson awdurdodedig o’r corff corfforaethol gael ei adael gyda’r Ysgrifennydd. 
	8.2 Bydd gan bob aelod sy’n bresennol mewn Cyfarfod Cyffredinol un bleidlais yn unig ar bob pwnc sydd i’w benderfynu, a byddir yn penderfynu ar bynciau drwy fwyafrif syml o bleidleisiau, oni bai fod y mater wedi ei gyflwyno i bleidlais bost neu electronig dan Reol 8.9, lle bydd cyfanswm y pleidleisiau post ac electronig a phleidleisiau aelodau sy’n bresennol yn penderfynu’r bleidlais. Lle ceir pleidlais gyfartal, bydd gan y Cadeirydd bleidlais fwrw. Caniateir pleidleisio dirprwyol yn llwyr yn ôl disgresiwn y Bwrdd.
	8.3 Ni thrafodir unrhyw fusnes mewn Cyfarfod Cyffredinol oni bai fod cworwm yn bresennol eu hunain neu drwy ddirprwy (os caniateir hynny). Oni bai a than y penderfynir yn wahanol gan y Gydweithfa mewn Cyfarfodydd Cyffredinol bydd cworwm yn ddeuddeg aelod o’r Gydweithfa neu os yn llai, traean o’r aelodaeth. 
	(a) fynegi pwrpas y bleidlais, dyddiad ac amser cau’r bleidlais;


	9.2 Nid yw unrhyw welliant i’r Rheolau hyn yn ddilys tan iddo gael ei gofrestru gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol neu awdurdod arall a allai o dro i dro weithredu’r pwerau a freiniwyd i’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol dan y Ddeddf ar ddyddiad mabwysiadu’r Rheolau hyn.
	11. BWRDD Y CYFARWYDDWYR 
	11.1 Bydd trefn lywodraethol y Gydweithfa wedi’i breinio i’r Bwrdd.  Yn amodol ar ddarpariaethau’r Rheolau hyn, gall Cyfarwyddwyr y Gydweithfa (“y Cyfarwyddwyr”) reoli eu trafodion fel y gwelant yn dda. 
	11.2 Bydd y Bwrdd yn cynnwys:
	(a) dim llai na thri ond dim mwy na saith Cyfarwyddwr. Mae’n rhaid i Gyfarwyddwr fod yn aelod o’r Gydweithfa. Bydd Cyfarwyddwyr cychwynnol y Gydweithfa o’r corfforiad tan y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf yn cael eu hapwyntio gan yr Aelodau Sefydlu. 
	(b) dim ond aelodau’r Gydweithfa sy’n ddeunaw oed neu drosodd fydd yn gymwys i’w hethol yn Gyfarwyddwyr. Yn amodol ar hyn a ddywedwyd, gall y Cyfarwyddwyr apwyntio person sy’n barod i weithredu i fod yn Gyfarwyddwr. 
	(c) yn ôl ei ddisgresiwn, gall y Bwrdd apwyntio hyd at ddau Gyfarwyddwr ychwanegol i gynrychioli aelod a enwir (fydd yn gorff corfforaethol, cydweithfa, neu sefydliad arall) lle ym marn resymol y Bwrdd y gallai aelod o’r fath fod o fudd sylweddol i’r Gydweithfa. Ni fydd gofyn i unrhyw Gyfarwyddwr a apwyntir yn y modd hwn ymddeol yn gylchredol yn unol â Rheol 11.3, ond caiff ei ystyried ar gyfer ei ailethol neu gael rhywun yn ei le bob dwy flynedd mewn ymgynghoriad â’r aelod a enwir.
	(a) yng nghyfarfod cyntaf y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a phob Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol dilynol bydd traean y Cyfarwyddwyr yn ymddeol yn gylchredol neu, os nad ydynt yn dri neu yn lluosrif o dri, bydd y rhif agosaf at draean yn ymddeol o’u swydd. Bydd Cyfarwyddwr sy’n ymddeol yn gymwys i’w ailethol. Bydd Cyfarwyddwyr sydd wedi’u cyfethol yn ymddeol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol sy’n dilyn eu hapwyntiad a byddant yn gymwys i’w hailethol; 
	(b) etholir Cyfarwyddwyr yn unol â threfn o’r fath yn cynnwys drwy ddulliau electronig a ddilyswyd a phleidlais bost, yn ôl yr hyn a fabwysiedir gan y Gydweithfa o dro i dro, ar yr amod mai dim ond aelodau o’r Gydweithfa a chynrychiolwyr sefydliadau sy’n aelodau all sefyll, neu enwebu pobl i sefyll, mewn etholiad i’r Bwrdd. Bydd yr Ysgrifennydd yn gweithredu fel swyddog adroddol ym mhob etholiad ac yn setlo unrhyw anghydfod fel y gwelant hwy yn unig yn dda.
	(e)  gall y Bwrdd, fel y gwêl yn dda, gyflwyno cynnig i unrhyw Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol o’r Gydweithfa yn y dyfodol na ddylai unrhyw swyddi gwag ar y Bwrdd (o fewn darpariaethau Rheol 11) gael eu llenwi yn y cyfarfod hwnnw, os yw’r Bwrdd yn ystyried fod ganddo ddigon o Gyfarwyddwyr yn barod i gyflawni ei gyfrifoldebau yn effeithiol.       
	11.6 Os bydd maint y Bwrdd yn gostwng yn is na’r lleiafswm o aelodau a bennir yn y Rheolau hyn, gall y Cyfarwyddwyr weithredu i gynyddu eu nifer neu i alw Cyfarfod Cyffredinol o’r Gydweithfa, ond nid i ddim diben arall. 


	12. PWERAU BWRDD Y CYFARWYDDWYR 
	12.1 Bydd y Bwrdd yn apwyntio ac mae ganddynt y pŵer i symud Cadeirydd, fydd dan eu cyfarwyddyd hefyd yn llywyddu ym mhob Cyfarfod Cyffredinol. Yn achos pleidlais gyfartal, bydd gan y Cadeirydd ail bleidlais neu bleidlais fwrw. 

	(a) yn gyfrifol am reoli’r Gydweithfa o ddydd i ddydd;
	(b) yn mynychu cyfarfodydd y Bwrdd i’r unig bwrpas o adrodd i’r Bwrdd neu yn darparu adroddiadau i’r Bwrdd i’r un perwyl; 
	(c) yn cael unrhyw bŵer arall a ddirprwyir iddi hi neu iddo ef gan y Bwrdd.
	14.2 Bydd cydnabyddiaeth y Rheolwr yn cael ei phenderfynu gan y Bwrdd mewn cytundeb â’r Rheolwr a bydd yn amodol ar amodau unrhyw gytundeb contract sy’n bod â’r Rheolwr.
	15. CYFALAF CYFRANDDALIADAU
	15.1 Bydd cyfranddaliadau’r Gydweithfa’n gyfranddaliadau par o werth nominal £1.00. Bydd pob aelod yn dal o leiaf y lefel isafswm o gyfranddaliadau a osodir gan y Bwrdd o dro i dro ac ni chaiff unrhyw aelod ddal mwy na’r uchafswm o gyfranddaliadau a ganiateir gan y gyfraith. Fel arfer telir yn llawn am gyfranddaliadau pan gânt eu pennu, ond bydd y Bwrdd yn gallu fel y gwêl yn ddoeth ganiatáu i aelod ohirio’r talu. 
	15.2 Bydd modd tynnu cyfranddaliad allan a’u trosglwyddo yn unol â darpariaethau’r Rheolau hyn yn unig. 
	16. TROSGLWYDDO CYFALAF CYFRANDDALIADAU
	16.1 Os caniateir i aelod drosglwyddo ei gyfraniadau ef neu ei chyfraniadau hi neu gyfraniadau’r corff dan amodau Rheolau 6.3 neu 6.4 bydd darpariaethau’r Rheol 16 hon yn gymwys.
	16.2 Bydd yr aelod yn talu unrhyw gostau bydd y Gydweithfa yn mynd iddynt mewn perthynas â throsglwyddiad o’r fath y gall y Gydweithfa eu tynnu o unrhyw dderbyniadau sy’n daladwy i’r aelod sy’n trosglwyddo. Ni fydd unrhyw drosglwyddiad yn ddilys oni bai fod cydsyniad y Bwrdd wedi’i roi yn gyntaf. Bydd yr Ysgrifennydd yn cofnodi pob trosglwyddiad drwy roi’r cofnodion priodol yng nghofrestr yr aelodau ac ni fernir fod unrhyw drosglwyddiad wedi’i gyflawni tan y gwneir y fath gofnodion. Ni fydd y Bwrdd yn cydsynio i drosglwyddo unrhyw gyfranddaliad i berson:-

	(a) nad yw’n aelod, oni bai fod y person hwnnw yn gymwys i fod yn aelod dan Reol 5; neu 
	(b) sy’n aelod sy’n dal cyfranddaliadau o’r gwerth mwyaf a ganiateir gan y Ddeddf. 
	16.3 Mae’n rhaid i unrhyw gais i drosglwyddo cyfranddaliadau:-
	(a) roi manylion y cyfranddaliadau sydd i’w trosglwyddo;
	(b) cael ei lofnodi gan y trosglwyddwr; a

	(c) cael ei lofnodi gan y trosglwyddai i’r perwyl eu bod yn derbyn yr amodau sydd ynghlwm â’r cyfranddaliadau sydd i’w trosglwyddo. 

	17. TYNNU CYFALAF CYFRANDDALIADAU ALLAN 
	22.2 Gall cynrychiolydd personol aelod ymadawedig (p’un ai yw’r cyfranddaliadau wedi’u cofrestru yn eu henw ai peidio, ar ôl cyflwyno’r fath brawf o apwyntiad effeithiol ag y mae’r Bwrdd yn rhesymol yn gofyn amdano) wneud cais i drosglwyddo’r cyfranddaliadau i unrhyw berson arall, boed yn drosglwyddiad ar yr amodau sy’n berthnasol i’r stad neu ar werthiant, sy’n gymwys i fod yn aelod dan Reol 5.1.


