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ADRAN I 
 

TREFN RHEOLI 
 

1.1 EIN TEITL 

 

Enw ein Cyfundeb yw “Eglwys Methodistiaid Calfinaidd 

Cymru” neu “Eglwys Bresbyteraidd Cymru”, y naill fel 

y llall yn gyfreithiol ac yn rheolaidd. 

 

EIN STATWS ELUSENNOL 

 

Y mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn elusen 

gofrestredig gyda’r Comisiynwyr Elusennau, rhif 

1132022 ac yn cael ei llywodraethu gan ei 

Chyfansoddiad. 

 

EIN HAMCAN  

 

Ein hamcan yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr 

Arglwydd Iesu Grist fel y’i datguddir yn yr Ysgrythurau 

Sanctaidd ac fel y’i mynegir yn ein safonau 

athrawiaethol, trwy sefydlu a chynnal cymdeithasau o rai 

yn addoli Duw ac yn credu yn yr Arglwydd Iesu Grist 

dan arweiniad yr Ysbryd Glân. Ceisir cyrraedd yr amcan 

hwn trwy: 

 •  Bregethu’r Efengyl, gweinyddu’r sacramentau, 

bugeiliaeth eglwysig, seiadau a gweddi. 

 •    Addysg grefyddol a Beiblaidd a hyfforddiant yn y 

Ffydd. 

 •   Cenhadu ac efengylu gartref a thramor a chan 

neilltuo rhai i’r gwaith hwn. 

 •  Darparu a chyhoeddi llenyddiaeth. 

 •  Rhoddi esiampl o fywyd Cristnogol a 

gweithredoedd da. 

 •  Gwasanaethu ein cymunedau a’n gwlad gyda 

gweithgarwch ymarferol. 

 •  Sefyll o blaid cyfiawnder a heddwch yn ein byd. 

 •  Gwarchod ein hamgylchfyd ym mhob ffordd 

bosibl. 

 

1.2 EIN RHEOL GYFANSODDIADOL  

 

Mae’r Rheol Gyfansoddiadol wedi ei chynnwys yng 

Nghymal 16 o’r Cyfansoddiad dyddiedig 24ain o 

Dachwedd 2008 ac a ddiwygiwyd ar yr 2il o Dachwedd 

2016 ac yn cael ei atgynhyrchu isod: 

 

“Er mwyn diogelu undeb y Cyfundeb, ac unoli 

gweithrediadau ei lysoedd, cytunir drwy hyn y bydd 

unrhyw newidiadau i’r Cyfansoddiad hwn ac unrhyw 

benderfyniadau ynghylch Rheolau Sylfaenol (ond gan 

eithrio bob amser gyfnewidiadau yn yr Erthyglau 

Datganiadol) a wneir yn unol â’r cymal hwn mewn grym 

fel a ganlyn:- 
 

16.1      os derbynnir hwy 
 

16.1.1 mewn cyfarfod o’r Gymdeithasfa yn y De, wedi 

eu  cyflwyno i’w Henaduriaethau, os penderfyna 

wneud hynny, ac mewn cyfarfod o’r 

Gymdeithasfa yn y Gogledd, wedi eu cyflwyno 

i’w Henaduriaethau, os penderfyna wneud hynny, 

ac mewn cyfarfod o’r Gymdeithasfa  yn y 

Dwyrain, wedi eu cyflwyno i’w Henaduriaethau 

os penderfyna wneud hynny, neu 

 

16.1.2  mewn cyfarfod o’r Gymdeithasfa yn ymgynnull yn 

unedig ac yna mewn cyfarfod dilynol o’r 

Gymanfa Gyffredinol; 

 

16.2 os bydd o leiaf dair rhan o bedair o’r aelodau a 

fo’n bresennol ac â’r hawl i bleidleisio ym mhob 

un o’r cyfarfodydd hynny o blaid unrhyw newid; 

ac 

 

16.3 ni chaniateir i’r cyfnod rhwng y cyntaf a’r olaf 

o’r cyfarfodydd hynny fod yn fwy na dwy flynedd; 

a 

 

16.4 bydd y newidiadau yn y Cyfansoddiad hwn neu 

benderfyniad ynghylch Rheolau Sylfaenol yn ddi-

rym os penderfynir hwy mewn unrhyw ffordd 

arall.”       

 

PWYSIG 

Y mae’r termau Gweinidog / Blaenor / Llywydd / 

Cadeirydd / Aelod etc o fewn y ddogfen hon yn cyfeirio 

at ferched a dynion sy’n cyflawni’r swyddi hyn. 

 

 

 

 

 

 

*   Mae canllawiau ar gyfer galw cyfarfodydd y ‘Sasiwn 

Unedig’ i’w gweld yn Atodiad B ar dudalen 69. 
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ADRAN II 

 

YR EGLWYS LEOL 

 

STATWS ELUSENNOL 

 

Cyfansoddiad ar gyfer Eglwys Leol: Pan fydd yn 

ofynnol i eglwys gofrestru fel elusen gofrestredig gyda’r 

Comisiwn Elusennau y mae’n angenrheidiol i’r 

cyfansoddiad a dderbyniwyd gan y Gymanfa Gyffredinol 

yn 2008 ar gyfer Eglwys leol gael ei fabwysiadu. Cyn 

cofrestru rhaid ymgynghori â’r Ysgrifennydd 

Cyffredinol. 

 

2. AELODAETH EGLWYSIG  

 

Mae ystyr a safonau aelodaeth eglwysig yn ein plith yn 

seiliedig ar ein hathrawiaeth am natur ac amcan Eglwys 

Dduw ar y ddaear.  

 

2.1 Ystyr Aelodaeth 

 

Act gyfrifol o eiddo holl aelodau’r eglwys leol dan 

arweiniad ei Gweinidog a/neu’r Blaenoriaid yw derbyn 

aelod newydd. Mae’r aelod newydd yn gwneud proffes 

o’i ffydd yn Nuw a’i gred yng Nghrist, ac yn addunedu 

bod yn deyrngar iddynt ac yn ffyddlon i holl 

ordinhadau’r eglwys. 

 

Braint fawr yw bod yn aelod o Eglwys Dduw ac mae 

iddi gyfrifoldeb a dyletswydd cyfatebol – cyfrifoldeb am 

addoliad a holl waith yr eglwys, a dyletswydd i gymryd 

rhan yn y gwaith, a chyfrannu ati mewn arian, amser, a 

thalentau. 

 

Moddion gras o fewn cymdeithas addolgar yw darllen yr 

Ysgrythur, gweddi, canu mawl, pregethu a gwrando’r 

Gair, gweinyddu a derbyn y Sacramentau. Mae ymarfer 

cyson o’r moddion hyn yn wasanaeth dyledus i Dduw ac 

yn anhepgor yn y bywyd Cristnogol.  

 

Yr Efengyl yw safon ac ysbrydoliaeth bywyd y Cristion; 

ac ym mhob peth oddi mewn ac oddi allan i’r Eglwys, 

dylai aelod geisio cadw’r safon ac ar bob achlysur dylai 

ymddwyn fel tyst ffyddlon i Iesu Grist. 

 

2.2 Derbyn Aelodau Newydd 

 

Derbynnir aelodau newydd i eglwys leol mewn un o dair 

ffordd. Derbynnir: 

 

•  Plant wedi eu paratoi gan Weinidog neu Flaenoriaid 

yr eglwys.  

•  Aelodau o un eglwys i eglwys arall trwy lythyr yn eu 

cyflwyno. 

•  Eraill, gan gynnwys aelodau o enwad arall, wedi 

iddynt ymddiddan â’r Gweinidog neu’r Blaenoriaid 

lle na bo Gweinidog, trwy iddynt eu cyflwyno eu 

hunain i’r eglwys. 

 

 

 

Gofaler bod pob un a ddymuna fod yn aelod cyflawn, 

boed yn un o blant yr eglwys, neu’n un a’i cyflwyna ei 

hun o’r newydd, yn sylweddoli ystyr ymuno ag Eglwys 

Dduw ac o’r fraint a’r cyfrifoldeb a olyga hynny. 

 

Dyma’r safonau y gellir eu defnyddio i farnu’n ymarferol 

ddyletswydd a bywyd aelodau eglwysig ac ansawdd eu 

haelodaeth: 

 

 •  Ffyddlondeb i gyfarfodydd yr eglwys ar y Sul, ac yn 

ystod yr wythnos, a threulio’r  Sul yn deilwng o’r 

Efengyl. 

 •  Cyfranogi’n gyson o Sacrament Swper yr 

Arglwydd. 

 •  Cyflwyno eu plant neu blant o dan eu gofal i’w 

bedyddio a rhoi iddynt fagwraeth     Gristnogol a’u 

dwyn i wasanaethau’r eglwys. 

 •  Gwasanaethu’r eglwys ym mhob rhyw fodd a 

gwneud eu gorau i gadw undeb yr eglwys trwy 

ddangos cariad brawdol, ysbryd maddeugar a 

chydymdeimlad tuag at eu cyd-aelodau. 

 •  Ymdrechu byw yn deilwng o’r Efengyl yn eu 

bywyd personol gartref ac yn gyhoeddus a bod yn 

barod eu cymwynas a’u gwasanaeth i gymdeithas. 

 •  Cyfrannu’n gyson yn ôl eu hamgylchiadau at 

gynnal yr eglwys leol, at y Cyfraniad 

Gweinidogaeth a Chenhadaeth a galwadau dyngarol 

eraill. 

 

Os digwydd i aelod symud i fyw o gyrraedd ei eglwys, 

dylai drosglwyddo ei aelodaeth i eglwys arall a thrwy 

hynny ei chadw’n weithredol ar hyd ei oes. 

 

2.3 Rheolau Aelodaeth Eglwysig  
 

1. Pan fo rhywun yn dymuno ymaelodi ymddiddaned 

y Gweinidog ag ef/â hi neu Flaenor lle na bo 

Gweinidog, ac yna gofynner llais yr eglwys ar ei 

dderbyn. Os bydd y llais hwnnw yn ffafriol, 

derbynier ef/hi yn aelod. 

 

2. Disgwylir i bob Gweinidog, a lle na fo Gweinidog, 

i’r Blaenoriaid, gynnal dosbarth arbennig i baratoi 

plant yr eglwys pan deimlir eu bod yn aeddfed i 

hynny, a hefyd eraill a fo yn dymuno ymaelodi, ar 

gyfer eu derbyn yn aelodau. 

 

3. Derbynnir gan Weinidog neu Flaenor gan ddilyn y 

drefn ganlynol:  

 

• Ymddiddaner â phob un am ei baratoad ar gyfer bod 

yn aelod cyflawn, a’i ymdeimlad o’i gyfrifoldeb fel 

aelod.  

• Gofynner i bob un y cwestiynau a ganlyn: 

 

(i) A ydych yn credu yn Nuw eich Tad nefol, yn 

Iesu Grist, Arglwydd a Gwaredwr eich bywyd, ac 

yn yr Ysbryd Glân sy’n eich arwain a’ch nerthu? 
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(ii) A ydych yn addo bod yn ffyddlon i Grist, a 

cheisio darganfod ei ewyllys ef ar eich cyfer trwy 

ddarllen y Beibl a thrwy weddi? 

 

(iii) A ydych yn addo ymuno yng nghymdeithas yr 

Eglwys, cyfranogi yn ei haddoliad a’i gwaith, a 

rhoi o’ch amser, eich doniau a’ch eiddo yng 

ngwaith Crist yn y byd? 

 

(iv) A ydych yn addo cyffesu Crist yng ngŵydd 

eraill, ei wasanaethu yn eich bywyd bob dydd, a 

dilyn yn ei lwybrau yn wastad? 

 

• Wedi i bob un ateb yn foddhaol, gofynner llais 

aelodau’r eglwys ar eu derbyn. Os bydd y llais 

hwnnw’n ffafriol, derbynier hwy i gyflawn freintiau 

a dyletswyddau’r eglwys a chyflwyner gair o 

anogaeth a gweddi ar eu rhan. 

 

4. Ysgrifenner enw a chyfeiriad pob un a dderbynnir 

ynghyd â dyddiad ei dderbyn yn rhestr aelodau’r 

eglwys. 

 

5. Wrth dderbyn plant yr eglwys yn aelodau awgrymir 

cyflwyno Beibl, Llyfr Emynau, Llyfr o 

Wasanaethau neu lyfr addas arall i bob un gydag 

enw’r aelod a’r eglwys ar y llyfr a dyddiad ei 

dderbyn/derbyn yn aelod wedi ei arwyddo gan y 

Gweinidog a Blaenor. 

 

2.4  Disgyblaeth Eglwysig 

 

Diben disgyblaeth eglwysig yw meithrin a gwarchod, 

dyfnhau a chryfhau amcanion a bywyd Cristnogol yr 

Eglwys fel cymdeithas sy’n arddel enw yr Arglwydd 

Iesu Grist. 
 

Nodwyd uchod ystyr a safonau aelodaeth o gymdeithas 

yr Eglwys. Y safonau hyn yw’r nod y disgwylir i bob 

aelod ymgyrraedd ato. Os digwydd i aelod ymwrthod â’r 

nod ac ysbryd ac arferion y gymdeithas, neu os gwneir 

cwyn bod aelod wedi ymwrthod felly, bydd angen rhoddi 

sylw arbennig i’r achos. 

 

Wrth drin achos bydd angen cariad a doethineb gan gofio 

mai pechaduriaid a fydd yn eistedd mewn barn. Ni 

ddylid disgyblu aelod yn y fath fodd fel ag i’w chwerwi 

neu ei bellhau oddi wrth y gymdeithas. Ceisier mewn 

amynedd ei gael i edifarhau fel ag i’w ddwyn yn ôl yn 

amgenach aelod. 

 

Nid yw pob ymwrthod yn galw am ddisgyblaeth 

gyhoeddus. Dylai’r aelodau ofalu am ei gilydd a 

chryfhau ei gilydd gan ddiogelu heddwch y gymdeithas. 

 

Os dygir cwyn i Weinidog neu Flaenoriaid yn erbyn 

aelod, bydded iddynt holi’n ofalus a diduedd a oes sail 

i’r gwyn. Oni fo sail i’r gwyn, nid oes, fel rheol, angen 

dwyn yr achos yn gyhoeddus i sylw’r eglwys. Ond os 

barnant fod angen ymchwiliad pellach i’r achos, yna 

dilyner yn fanwl reolau disgyblaeth eglwysig fel y ceir 

hwy isod yn Rheolau Disgyblaeth Eglwysig. Dylid 

gwneud pob ymchwiliad mewn ysbryd addfwynder a 

chariad yng ngoleuni Gair Duw. Os dadlennir fod aelod 

wedi ymwrthod â’r safonau, barner a ddylid: 
 

•  Ei gynghori. 

•  Ei rybuddio. 

•  Awgrymu iddo ymatal am dymor rhag cyfrannu o 

Swper yr Arglwydd. 

•  Mewn achosion eithriadol ei ddiarddel. 
 

Anodd cymeradwyo diarddel neb onid yw’n anedifeiriol 

ac yn parhau yn ei bechod, oblegid y mae troseddwr yn 

anad neb mewn angen am foddion gras a chymdeithas 

pobl Dduw. Mae’n hanfodol fod Gweinidog a 

Blaenoriaid yn bugeilio’r sawl a ddisgyblir gyda’r amcan 

o’i ddwyn yn ôl i gymdeithas yr eglwys a’i llawn 

breintiau. 

 

2.5 Rheolau Disgyblaeth Eglwysig 
 

1. Yr eglwys sydd i weinyddu disgyblaeth yn achos 

aelod; yr Henaduriaeth yn achos ymgeisydd am y 

weinidogaeth, Blaenor, pregethwr a phregethwr 

lleyg, a’r Gymdeithasfa yn achos Gweinidog.  

 

2. Nid yw’n ymarferol i dynnu allan rhestr o 

droseddau a nodi disgyblaeth briodol ar gyfer pob 

un. Rhaid gadael hyn i gydwybod a barn yr eglwys 

ac iddi weinyddu barn yn ôl natur y trosedd gan 

ystyried profiad, hanes ac amgylchiadau y 

troseddwr ar y naill law a’r ddisgyblaeth a fyddo’n 

briodol ar y llall. Dylai pob gweinyddiad fod yn 

gyfle i’r eglwys ei holi ei hun, i ddwyn ei 

chydwybod i’r goleuni a chryfhau ei bywyd a’i 

hunoliaeth. 

 

3. Pan ddaw cwyn yn erbyn aelod i sylw Swyddogion 

(Gweinidog a/neu Blaenoriaid) yr eglwys, dylent 

holi’n fanwl a diduedd pa sail sydd iddi. Yn achos 

cwyn yn erbyn Gweinidog, ymgeisydd am y 

weinidogaeth, Blaenor, pregethwr, a phregethwr 

lleyg, cyflwyner y mater yn syth i’r Henaduriaeth. 

 

4. Yn achos aelod, pan fo galw am ymchwiliad pellach 

mae’n bwysig rhoi cyfle i achwynwyr a thystion (os 

bydd rhai) ymddangos o flaen y Swyddogion gyda’r 

aelod a chyfaill iddo yn bresennol. Mae’n 

angenrheidiol iddo gael gwybodaeth lawn o’r gwyn 

neu gwynion yn ei erbyn ymlaen llaw ac iddo gael 

pob cyfle i ddwyn tystiolaeth o’i blaid a 

chroesholi’r sawl sydd yn ei gyhuddo a/neu yn 

dwyn tystiolaeth yn ei erbyn. Os bydd yr aelod, ar 

ôl pob cyfle teg, yn gwrthod bod yn bresennol yn yr 

ymchwiliad gall y Swyddogion ystyried y gwyn 

neu’r cwynion yn ei absenoldeb. 

 

5. Pan ddygo rhywun gwyn yn erbyn aelod a dymuno i 

Swyddogion eglwys ystyried yr achos, y mae’n 

ddealledig trwy hynny fod yr achwynwyr yn derbyn 

dyfarniad y Cyfundeb drwy ei lysoedd yn yr achos. 
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6. Mae’n ofynnol i Swyddogion gyflwyno adroddiad 

i’r eglwys o’u hymchwiliad i gwyn yn erbyn aelod. 

 

7.  Os penderfyna eglwys fod angen disgyblu aelod, 

dylid gwneud hynny mewn ysbryd addfwynder a 

chariad. Gall Swyddogion yr eglwys geryddu, neu 

atal aelod am dymor o gyfranogi o’r Cymun, ond yr 

eglwys yn unig sydd â’r hawl i’w ddiarddel. 

 

8. Mae gan aelod hawl i apelio yn erbyn dyfarniad yr 

eglwys i’r Henaduriaeth a’r Gymdeithasfa. 

 

 

9. Bydded i Swyddogion yr eglwys ymarfer gofal 

bugeiliol dros y sawl a ataliwyd neu a 

ddiarddelwyd, er mwyn ei ddwyn yn ôl, a phan fo 

arwyddion boddhaol i’r eglwys ei fod yn edifeiriol 

am ei fai, gellir ei adfer i gyflawn freintiau’r 

eglwys.  

 

10. Ni ddylai eglwys dderbyn rhywun a fo dan gerydd 

gan eglwys arall os gwyddant am y cerydd oddieithr 

iddynt hysbysu’r eglwys honno, a chael arwyddion 

hollol foddhaol ei fod yn wir edifeiriol am ei fai. 

 

2.6  Blaenoriaid 

 

Y mae pob Blaenor yn ymddiriedolwr.  

 

Rhaid i bob Ymddiriedolwr lofnodi datganiad yn mynegi 

parodrwydd i weithredu fel Ymddiriedolwr yr Eglwys 

cyn y bydd ganddo/i yr hawl i bleidleisio mewn unrhyw 

gyfarfod o’r Ymddiriedolwyr.  

 

Rhaid i Weinidog neu Flaenor lofnodi’r cyfryw 

ddatganiad cyn yr ordeinio/sefydlu/ cymryd gofal o’r 

eglwys. 

 

Rhaid i Ymddiriedolwyr nad ydynt yn Flaenoriaid 

lofnodi’r datganiad cyn ymgymryd â’r swydd.  

 

2.6.1  Datganiad ar Swydd a Gwaith Blaenor  

 

Y mae Blaenor yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ŵr 

neu’n wraig a alwyd i wasanaethu’r eglwys leol trwy 

bleidlais a gynhaliwyd yn weddigar ac o dan arweiniad 

yr Ysbryd Glân. Cymer Blaenoriaid ynghyd â’r 

Gweinidog gyfrifoldeb fel tîm am fywyd, addoliad a 

thystiolaeth y gynulleidfa leol. Yn ôl eu doniau y maent i 

ymweld â’r cleifion, i addysgu’r ifanc, i arwain a 

chefnogi’r rhai sy’n ceisio Crist, ac i hyfforddi a 

chalonogi credinwyr. Disgwylir hefyd iddynt fod â gofal 

am y Cyfundeb cyfan. Byddant hwy yn Ymddiriedolwyr 

Rheolaethol yn eu heglwys leol ac maent i weithio 

gyda’u cydflaenoriaid a’r Gweinidogion i adeiladu corff 

Crist trwy holl lysoedd yr Eglwys. 

 

 

 

 

 

 

2.6.2  Rheolau Ethol Blaenoriaid 
 

1.  Dylai fod o leiaf un Blaenor ymhob eglwys.  Os oes 

gan yr eglwys Weinidog mae y Gweinidog yn cael 

ei (ch)gyfrif fel un o’r Blaenoriaid.  Os na all 

eglwys am unrhyw reswm ddewis Blaenoriaid mae 

gan yr Henaduriaeth awdurdod i benodi Blaenoriaid 

i arolygu’r eglwys nes bydd yr eglwys honno yn 

medru dewis ei Blaenoriaid ei hun. 
 

Lle bo angen i Henaduriaeth benodi Blaenoriaid i 

oruchwylio eglwys dylai’r Henaduriaeth benodi 

Blaenoriaid o eglwysi cyfagos i oruchwylio bywyd y 

gynulleidfa. Dylid edrych hefyd ar y posibilrwydd o 

ddefnyddio gweinidogion sydd wedi ymddeol, neu 

sy’n dilyn galwedigaeth arall i gynorthwyo fel rhai 

sy’n aelodau o’r Henaduriaeth.  Os methir gosod 

Blaenoriaid, yna pwyllgor gwaith yr Henaduriaeth 

fydd Blaenoriaid yr eglwys honno. 
 

Dylai swyddogaeth a chyfrifoldeb y rhai a benodwyd 

fod yn eglur, sef: 
 

i)    Rhoi cyngor ac arweiniad yn ôl y galw ynghylch 

pob agwedd o fywyd y gynulleidfa, yn arbennig ei 

haddoliad a’i bywyd ysbrydol.  

ii) Cadw’r gynulleidfa mewn cyswllt â’r Henaduriaeth 

a throsglwyddo gwybodaeth o’r Henaduriaeth i’r 

gynulleidfa, yn ogystal â dwyn materion ac 

ymholiadau o’r gynulleidfa i’r Henaduriaeth.  

iii) Lle ceir swyddogion yn gweithredu o fewn y 

gynulleidfa ni ellir disgwyl i’r Blaenoriaid fo’n 

goruchwylio i fod yn gyfrifol am y modd y mae’r 

swyddogion hynny yn gwneud eu gwaith, ond 

disgwylir iddynt eu cynghori a’u hannog yn ôl y 

galw. Dylid gwahodd swyddogion eglwysi lle nad 

oes Blaenoriaid i gyfarfodydd yr Henaduriaeth i 

ddiogelu llif gwybodaeth, ond heb hawl pleidleisio. 

iv) Dylai bod cyswllt cyson rhwng y Blaenoriaid sydd 

yn goruchwylio â’r  gynulleidfa, a dylai’r 

Blaenoriaid ymdrechu i fynychu cyfarfodydd 

allweddol a gynhelir gan y gynulleidfa yn ymwneud 

â’i  bywyd a’i thystiolaeth.  
 

2. Y mae pob eglwys i gael cyfle, o leiaf unwaith bob 

saith mlynedd, i ethol Blaenoriaid. Caiff gyfle yn 

amlach, os barna’r Gweinidog a’r Blaenoriaid fod 

hynny yn angenrheidiol. Hysbyser yr eglwys mewn 

pryd y bwriedir gofyn ei barn ar y mater, gan nodi’r 

cyfarfod a’r Sul y gwneir hynny. 
 

3. Na ddyger y mater gerbron unrhyw eglwys, oni 

bydd ar y pryd mewn sefyllfa foddhaol; yn rhydd 

oddi wrth derfysg ac ymbleidio a heb unrhyw 

gwestiwn dadleugar yn aflonyddu ar ei heddwch. 

Os bydd unrhyw amheuaeth ynglŷn â hyn, bydd 

hawl gan yr Henaduriaeth i ohirio’r etholiad. 

Darllener y datganiad am Swydd a Gwaith Blaenor 

i’r eglwys. 
 

4. Ceisier barn yr eglwys mewn cyfarfod cyffredinol 

trwy bleidlais ddirgel mewn ateb i’r cwestiwn – “A 

ydych yn bleidiol i ethol Blaenoriaid ychwanegol?” 

Rhaid cael dwy ran o dair o’r rhai a fydd yn 

bresennol ac yn pleidleisio o blaid cyn y gellir 

symud ymhellach. 
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5. Os ceir y mwyafrif gofynnol, dyger y mater i’r 

Henaduriaeth, ac os barna yn ddoeth gydsynio â’r 

cais, penoded cynrychiolwyr profiadol i 

gynorthwyo yr eglwys. Mae’n ofynnol trefnu amser 

a dyddiad y cyfarfod eglwysig y gwneir y dewis 

ynddo ar adeg cyfleus a’i hysbysu ymlaen llaw gan 

nodi ei amcan. Cyn cymeryd y bleidlais yn y 

cyfarfod eglwysig, dylid darllen y Datganiad ar 

Swydd a Gwaith Blaenor (gweler cymal 2.6.1 

uchod).  Os bydd nifer rhesymol yn bresennol, yn ôl 

barn y cynrychiolwyr, gellir cymryd pleidlais yr 

aelodau.  
 

6. Aelodau cyflawn o’r eglwys yn unig sydd â’r hawl i 

bleidleisio; rhaid i’r bleidlais fod yn hollol ddirgel. 

Ni dderbynnir pleidlais aelod absennol. 
 

7. Y mae holl aelodau cyflawn yr eglwys, yn cynnwys 

y rhai a fu gynt yn Flaenoriaid mewn eglwysi eraill, 

a Gweinidogion heb ofal bugeiliol, ar dir i’w henwi 

yn Flaenoriaid, a gall pob un sydd yn pleidleisio 

enwi’r nifer a fyn. 
 

8. Cyn y bydd neb wedi ei ddewis bydd yn rhaid iddo 

gael o’i blaid fwyafrif yr aelodau fydd yn bresennol 

ac yn pleidleisio. 
 

9. Bydd yn rhydd i eglwys (os penderfyna felly a 

chyda chaniatâd yr Henaduriaeth), ethol trwy ddwy 

bleidlais, y bleidlais gyntaf i’w hystyried yn 

enwebu. 
 

10. Penderfyned yr eglwys, cyn dwyn y mater i’r 

Henaduriaeth, ai un bleidlais ynteu dwy a gymerir, 

ac os dwy, pa un ai mewn un cyfarfod neu ddau y 

cymerir hwynt.  
 

11. Pan bleidleisier ddwywaith, rhodder yr ail dro o 

flaen yr eglwys enw pob aelod a dderbynia am y tro 

cyntaf un rhan o bedair o’r pleidleisiau, yr enwau 

i’w rhoddi yn ôl trefn yr wyddor. Pan fyddo 

pleidleisio mewn dau gyfarfod, cadwed y 

cynrychiolwyr yr enwau’n gyfrinachol hyd yr ail 

gyfarfod.  
 

12. Cymerer y bleidlais y ddau dro gan gynrychiolwyr 

yr Henaduriaeth, a hyd y galler, gan yr un rhai. 
 

13. Yr ydym yn cynghori i eglwys unedig ar safleoedd 

gwahanol ethol Blaenoriaid trwy enwebiad. Bydd 

hynny’n cynnig gwell ffordd ymlaen i’r eglwys a 

dylid gwneud hyn trwy geisio enwebiadau gan y 

cynulleidfaoedd, gyda phob cangen yn pleidleisio ar 

y rhestr gyfan o enwau enwebedig.   
 

14.   Wedi cyfrif y pleidleisiau, bydd y cynrychiolwyr yn 

hysbysu’r eglwys ar y pryd a’r Henaduriaeth yn ei 

chyfarfod dilynol pwy fydd wedi eu dewis. Bydd 

iddynt gadw manylion y bleidlais yn gyfrinachol. Y 

mae’r papurau pleidleisio i’w cadw am chwe mis 

yng nghist yr Henaduriaeth. 
 

15. Bydd i bob Henaduriaeth drefnu i ordeinio 

Blaenoriaid, o leiaf unwaith bob blwyddyn, a chadw 

cofrestr o Flaenoriaid yn yr Henaduriaeth, a’i 

chyhoeddi ym Mlwyddlyfr yr Henaduriaeth. 
 

16. Cyn y bydd dewisiad neb yn Flaenor mewn grym, 

rhaid iddo/iddi ddod i’r Henaduriaeth i’w 

dderbyn/derbyn. Bydd dewisiad pob un a wrthyd 

ddod felly o fewn blwyddyn o amser, yn ddi-rym. 
 

17. Mewn cyfarfod o’r Henaduriaeth a gynhelir cyn yr 

eisteddiad agored yr ordeinir Blaenoriaid ynddo, 

ymddiddaner â hwy am eu cefndir a’u profiad 

crefyddol, am yr Ysgrythurau ac am hanes a threfn 

y Cyfundeb. Os bodlonir yr Henaduriaeth ynddynt, 

cyflwyner hwy i’w hordeinio yn yr eisteddiad 

agored. 
 

18. Os etholir un yn Flaenor ac yntau eisoes yn Flaenor 

mewn Henaduriaeth arall, daw yn aelod o’r 

Henaduriaeth newydd heb ei ail ordeinio. Os bydd 

yn gwrthod y swydd, bydd yn peidio â bod yn 

Flaenor yn y Cyfundeb, onid oes rhesymau digonol 

dros hynny yn ôl barn yr Henaduriaeth. 

 

19. Pan symuda Blaenor i eglwys arall, hysbyser yr 

Henaduriaeth gan y Gweinidog a’r Blaenoriaid. Nid 

ystyrir ef yn Flaenor yn yr eglwys honno, oddieithr 

iddo gael ei ddewis ganddi yn ôl y rheolau uchod. 

Bydd, fodd bynnag, yn parhau yn Flaenor yn yr 

Henaduriaeth lle y cafodd ei ordeinio. Os bydd 

Blaenor yn symud ei aelodaeth i eglwys arall ac yna 

ymhen amser yn dychwelyd i’r eglwys a’i 

hetholodd, ni fydd yn Flaenor ynddi yr eilwaith heb 

gael ei ethol o’r newydd. 

 

20. Os bydd eglwys yn dewis un yn Flaenor sydd yn 

aelod o Henaduriaeth arall, a’i dderbyn yn aelod o’r 

ail Henaduriaeth, mae’n peidio â bod yn aelod o’r 

Henaduriaeth a’i derbyniodd gyntaf.  

 

21. Pan ddymuno Blaenor ymddiswyddo, hysbysed 

hynny mewn ysgrifen trwy Ysgrifennydd yr eglwys 

i’r Gweinidog a’r Blaenoriaid. Cyflwyned hwythau 

yr achos i’r Henaduriaeth i’w ystyried. Wedi i’r 

Henaduriaeth benderfynu, rhodded i’r eglwys 

hysbysrwydd o hynny. 

 

22. Pan fo Blaenor yn ymddiswyddo yn barhaol neu yn 

dymuno ymddeol o’i swydd mewn eglwys, y mae’n 

ymddiswyddo o holl freintiau a chyfrifoldebau’r 

swydd honno yn y Cyfundeb, gan gynnwys dal 

unrhyw swyddi a olyga wneud penderfyniadau o 

fewn ei eglwys/heglwys ei hun.  

 

23. Pan fo Blaenor yn dymuno ymddeol o’i swydd bydd 

felly yn ymddeol o holl freintiau a chyfrifoldebau’r 

swydd honno yn y Cyfundeb. 

 

24. Pan fo Blaenor yn dymuno Ymddiswyddo / 

ymddeol o’i swydd mewn eglwys am gyfnod o 

amser (yma’n golygu nid mwy na chyfnod o bum 

mlynedd o ddyddiad hysbysu’r eglwys o’r cyfryw 

ddymuniad) yna bydd, yn ystod y cyfnod hwnnw, 

yn ymddiswyddo/ymddeol o holl freintiau a 

chyfrifoldebau’r swydd honno yn y Cyfundeb. 
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25. Os bydd y Blaenor, a ymddiswyddodd / 

ymddeolodd dros dro o’i swydd, yn dymuno 

dychwelyd i’w swydd yn yr eglwys, yna dylai 

hysbysu Ysgrifennydd yr eglwys ac Ysgrifennydd 

yr Henaduriaeth, a phan fydd yr Henaduriaeth wedi 

penderfynu dylid cyfleu hyn i’r eglwys. Dylid 

edrych ar y penderfyniad i ymddiswyddo/ ymddeol 

naill ai’n barhaol neu dros dro yn weithred 

anrhydeddus.  
 

26. Pan fyddo Blaenor yn ymatal oddi wrth waith a 

chyfrifoldeb ei swydd, ond heb hysbysu ei fod yn 

ymddiswyddo, ac os pery yn y cyflwr hwn am dros 

flwyddyn o amser, bydded i’r Gweinidog a’r 

Blaenoriaid, ar ôl ymddiddan ag ef, hysbysu’r 

Henaduriaeth, fel y delo’r Henaduriaeth i 

benderfyniad gyda golwg ar ei barhad yn y swydd, 

ond os nad yw Blaenor yn gweithredu am gyfnod o 

flwyddyn ystyrir ei fod wedi ymddiswyddo o’i 

swydd. 
 

27. Gall Blaenor ymddiswyddo fel Ymddiriedolwr 

Rheolaethol oherwydd bod anabledd corfforol neu 

feddyliol yn ei atal rhag mynychu cyfarfodydd yr 

ymddiriedolwyr. Mewn achosion o’r fath, gall 

barhau i fod yn Flaenor. 
 

28. Pan unir dwy neu ragor o eglwysi mewn un adeilad, 

ystyrir bod Blaenoriaid yr eglwysi hynny a 

etholwyd yn unol â’r drefn uchod yn Flaenoriaid yn 

yr eglwys unedig; os cwyd anhawster rhodded yr 

Henaduriaeth ystyriaeth i’r mater, a dod i 

benderfyniad. 
 

29. Disgwylir i Flaenoriaid ddilyn cyrsiau addas ac 

ymgyfarwyddo â datblygiadau diweddaraf o fewn 

EBC ac fel Ymddiriedolwyr Rheolaethol.  
 

2.6.3  Blaenoriaid a’r Sacramentau 
 

Rhoddir hawl i Henaduriaethau mewn ymgynghoriad â’r 

eglwysi ystyried enwebu Blaenoriaid i gael eu hyfforddi 

a’u trwyddedu i weinyddu’r sacramentau mewn eglwysi 

di-fugail o fewn eu Henaduriaeth ar wahoddiad yr 

eglwysi hynny. Lle mae Gweinidog, ni roddir caniatâd i 

Flaenoriaid weinyddu’r Sacramentau ond trwy gytundeb 

â’r Gweinidog. 
 

Trwyddedir am gyfnod o dair blynedd, a gellir 

adnewyddu’r drwydded trwy gytundeb y  

Blaenor a’r Henaduriaeth. 
 

Ni thrwyddedir Blaenor heb iddo yn gyntaf dderbyn 

hyfforddiant priodol. Y mae’r hyfforddiant i’w drefnu a’i 

ddarparu gan Adran yr Ymgeiswyr a Hyfforddiant a 

disgwylir i bob Blaenor, cyn ei drwyddedu, gwblhau y 

cwrs. 
 

Cyfrifoldeb yr Henaduriaeth yw cyhoeddi rhestr o’r rhai 

sydd wedi eu trwyddedu. 
 

Os bydd Blaenor yn symud o un Henaduriaeth, ni roddir 

hawl i’r Blaenor hwnnw weinyddu’r Sacramentau mewn 

Henaduriaeth arall heb iddo gael ei drwyddedu yn yr 

Henaduriaeth honno. 

 

Dylid hysbysu yr Adran Gweinidogaethau o enwau y 

rhai a drwyddedir. 

 

Yr ydym yn dymuno pwysleisio natur gysegredig a 

chanolog y Sacramentau o fewn ein traddodiad.  

Pwysleisir mai ond Gweinidogion ordeiniedig o’r 

traddodiad Trindodaidd, ynghyd â Blaenoriaid a 

drwyddedwyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru (neu 

rhai a drwyddedwyd gan enwad arall) ddylai weinyddu’r 

Sacramentau. 

 

2.7 Cyfrifoldebau Ymddiriedolwyr Rheolaethol 

 

Mae cyfrifoldebau Ymddiriedolwyr Rheolaethol wedi eu 

nodi yn nghymal 5.1.2  o Adran V (Swydd 

Ymddiriedolwyr Rheolaethol).  Gweinidog, Blaenoriaid, 

Ysgrifennydd a Thrysorydd eglwys yw ei 

Hymddiriedolwyr Rheolaethol.  Mae’r Ysgrifennydd a’r 

Trysorydd yn atebol i’r Henaduriaeth trwy Flaenor(iaid) 

a Gweinidog yr eglwys.  Mae’n ofynnol i bob eglwys 

gael o leiaf 2 Ymddiriedolwr Rheolaethol ac os oes llai 

na 2, rhaid i’r Henaduriaeth weithio gyda’r eglwys i 

reoleiddio’r sefyllfa (gweler cymal 3.2.4 o Adran III).   

 

2.8  Diogelu Data 
 

Y Cyfundeb yw’r Rheolwr Data, ond mewn 

amgylchiadau eithriadol, efallai y bydd gofyn am Reolwr 

Data ar wahân, er enghraifft lle mae endid cyfreithiol ar 

wahân.  Dim ond mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth 

Cefnogaeth Strategol y dylid gwneud penderfyniad o’r 

fath.  Mae dogfennau diogelu data y Cyfundeb i’w cael 

yn www.ebcpcw.cymru/cym/adnoddau/rhcddd 
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ADRAN III 

 

LLYSOEDD YR EGLWYS 
 

3.1.  Y Cyfarfod Dosbarth/Cylch 

 

Bydd yr Henaduriaethau yn penderfynu ar waith a 

ffiniau’r Cyfarfodydd Dosbarth/Cylchoedd o fewn yr 

Henaduriaeth. Bydd rhai Henaduriaethau yn dewis 

hepgor y Cyfarfod Dosbarth/Cylch yn llwyr tra bydd 

eraill am roi awdurdod sylweddol i’r Cyfarfod 

Dosbarth/Cylch yn ôl anghenion a maint daearyddol yr 

Henaduriaeth. Gall y Cyfarfod Dosbarth/Cylch ddiogelu 

cyswllt agos rhwng eglwysi lleol a hybu gweinidogaeth a 

chenhadaeth. Er mwyn osgoi ymdeimlad o bellter, 

gallai’r Cyfarfod Dosbarth / Cylch chwarae rhan bwysig 

mewn hybu cymdeithas weddigar rhwng eglwysi ac 

mewn cryfhau gofal bugeiliol y naill dros y llall. Ni fydd 

gan y Cyfarfodydd Dosbarth /Cylchoedd yr awdurdod i 

gymryd penderfyniadau oni bai fod yr Henaduriaeth yn 

penderfynu fel arall, ond yn hytrach byddid yn trafod 

argymhellion a materion o’r llysoedd enwadol ac yn 

gweithio tuag at gryfhau perthynas eglwysi’r 

Henaduriaeth â’i gilydd. Hyd yn oed pe byddai’r 

Dosbarthiadau/Cylchoedd yn derbyn cyfrifoldebau gan 

yr Henaduriaeth, byddai’r awdurdod i gymryd 

penderfyniadau mewn perthynas â Chyllid yn aros 

gyda’r Henaduriaeth.  

 

3.2.  Yr Henaduriaeth 

 

Rhennir y Gymdeithasfa yn Henaduriaethau. Y 

Gymdeithasfa yn y tair talaith mewn ymgynghoriad â’r 

Gymanfa Gyffredinol fydd yn penderfynu ar nifer a 

ffiniau’r Henaduriaeth/au.  

 

Y mae’r Henaduriaeth fel a ganlyn: 

 

De  

Ceredigion a Gogledd Penfro  

Myrddin 

Morgannwg Llundain 

 

Gogledd  

Môn 

Arfon 

Gorllewin Gwynedd 

Conwy a Dyfrdwy 

Dyffryn Clwyd 

Y Gogledd Ddwyrain 

Trefaldwyn  

 

Dwyrain 

Northern Presbytery 

Mid Wales and Border 

South West Wales 

South East Wales 

 

 

 

 

3.2.1. Bydd yr Henaduriaeth yn cyfarfod o leiaf unwaith 

y chwarter oni fydd yr Henaduriaeth yn 

penderfynu fel arall, a bydd yn cynnwys: 

 

i. Bugeiliaid, Gweinidogion a Blaenoriaid 

eglwysi’r Henaduriaeth.  

ii. Gweinidogion eraill sy’n byw yn y cylch ac a 

dderbyniwyd yn aelodau ohoni. 

iii. Blaenoriaid a ordeiniwyd yn yr Henaduriaeth 

honno nad ydynt wedi eu derbyn gan 

Henaduriaeth arall. Ysgrifennydd yr 

Henaduriaeth fydd yn gyfrifol am gadw rhestr o 

enwau a chyfeiriadau y Blaenoriaid hyn, y rhestr 

i’w hadolygu gan yr Henaduriaeth unwaith bob 

blwyddyn. 

iv. Gweinidogion mewn Gofalaethau Bro neu 

Bartneriaethau Ecwmenaidd Lleol.  

v. Rhai nad ydynt wedi eu hordeinio i gyflawn 

waith y Weinidogaeth ond sydd yn gofalu am 

eglwys, neu yn cyflawni swydd arall yn y cylch, 

gyda chymeradwyaeth yr Henaduriaeth. Os 

penodir hwy i ofalu am eglwys neu i swydd 

mewn Henaduriaeth arall, cyflwynir hwy trwy 

lythyr i’r Henaduriaeth honno. Byddant yn 

aelodau o’r Henaduriaeth ar yr un amodau â 

gweddill ei haelodau, ond ni fyddant yn aelodau 

o’r Gymdeithasfa. 

 

Ym mhob cyfarfod penderfynir lle ac amser y cyfarfod 

dilynol; ystyrir hynny’n rhybudd digonol i’r eglwysi. Ni 

fydd yr un cyfarfod yn rheolaidd, na gwaith un cyfarfod 

mewn trefn, heb y rhybudd hwn neu rybudd arall y 

bernir ei fod yn ddigonol, megis dosbarthu rhaglen. Er y 

disgwylir i bob Blaenor fynychu cyfarfodydd yr 

Henaduriaeth, dylai pob Eglwys sicrhau cynrychiolaeth i 

bob cyfarfod o’r Henaduriaeth. 

 

3.2.2.  Y mae’r Henaduriaeth i:  

 

i. Arolygu gwaith holl eglwysi’r cylch. 

ii. Paratoi ac adolygu Strategaethau Gweinidogaeth 

a Chenhadaeth, gan gynnwys y defnydd o 

adnoddau. 

iii.  Ymddiddan â Gweinidogion a Blaenoriaid am eu 

profiad ysbrydol a’u profiad yn y swydd. 

iv.  Arolygu ethol Blaenoriaid yn yr eglwysi. 

v.  Derbyn ac arolygu pregethwyr lleyg nad ydynt yn 

Flaenoriaid.  

vi.  Gwrando achos a disgyblu Blaenoriaid, 

ymgeiswyr, pregethwyr a phregethwyr lleyg y 

profir cwynion yn eu herbyn. Pan fo angen 

ystyriaeth bellach i gwyn yn erbyn Gweinidog 

rhaid ei hanfon ymlaen i sylw’r Gymdeithasfa. 

vii. Ystyried apeliadau. 

viii. Derbyn ac ystyried cenadwrïau a ddaw yn 

uniongyrchol o’r eglwysi lle nad oes Cyfarfod 

Dosbarth/Cylch, o’r Cyfarfod Dosbarth/Cylch ac 

anfon cenadwrïau i’r Gymdeithasfa. 

ix. Arolygu gwaith yr Ysgol Sul, ieuenctid a phlant. 
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x. Arolygu cwrs a gwaith Ymgeiswyr am y 

Weinidogaeth, ymddiddan â hwy o leiaf unwaith 

y flwyddyn a chymeradwyo Ymgeiswyr i’r 

Gymdeithasfa i’w hordeinio. 

xi. Arolygu galwadau i Weinidogion, eu sefydlu a’u 

rhyddhau o’u gofalaethau. 

xii. Arolygu trefn a chynhaliaeth y Weinidogaeth. 

xiii. Hybu uno eglwysi a chwilio am gyfleoedd i 

sefydlu achosion newydd fel mae’r boblogaeth yn 

symud. 

xiv. Gofalu am holl fuddiannau’r Cyfundeb, arolygu 

adeiladau a phob gofyn ariannol ynglŷn â hwy. 

xv. Gofalu bod holl ofynion y Gymdeithasfa yn cael 

eu cyfarfod. 

xvi. Ymddiddan ac ordeinio y rhai a etholir yn 

Flaenoriaid yn eglwysi’r Henaduriaeth a threfnu 

Eisteddiad Agored i’w hordeinio. 

xvii. Cadw cofrestr gyfredol o Flaenoriaid yr 

Henaduriaeth a’i chyhoeddi ym Mlwyddlyfr yr 

Henaduriaeth gan anfon copi i’r Swyddfa 

Ganolog. 

xviii. Cyflwyno enwau’r Blaenoriaid sydd i’w 

hyfforddi a’u trwyddedu i weinyddu’r 

Sacramentau, a darparu rhestr o’r Blaenoriaid a 

drwyddedwyd i’r Adran Gweinidogaethau. 

xix. Trefnu oedfaon i gomisiynu Blaenoriaid a 

drwyddedwyd i weinyddu’r Sacramentau. 
 

3.2.3  Cyfrifoldebau Ariannol yr Henaduriaethau  
 

1.  Eglwysi sydd â gwariant yn sylweddol fwy nag 

incwm. 
 

Dylai pob Henaduriaeth edrych yn ofalus ar Incwm a 

Gwariant yr eglwysi yn eu Hadroddiadau Blynyddol. 

Dylai’r Henaduriaeth drafod unrhyw sefyllfa, ac ystyried 

y cwestiynau canlynol lle y ceir diffyg o fwy na £2,000 

rhwng yr Incwm a’r Gwariant o fewn unrhyw flwyddyn 

unigol, neu lle y mae’r sefyllfa ariannol wedi dirywio yn 

gyson dros y tair blynedd diwethaf: 
 

a) Ai canlyniad gwariant cyfalafol yw’r diffyg? Os 

felly, a yw’n ymddangos y bydd y sefyllfa ariannol 

yn gwella o fewn ychydig o flynyddoedd? 

b)  A yw’r diffyg yn ganlyniad cyfrannu annigonol gan 

nifer o’r aelodau? 

c)   A yw’r Eglwys mewn dyled? ee Treth y Cyngor, 

yswiriant, cyfleustodau (gweler cymal 3.2.4 (vi) 

isod) 
 

Os yw’r sefyllfa ariannol wedi dirywio yn gyson dros y 

tair blynedd diwethaf, dylai’r Henaduriaeth gysylltu 

gyda’r eglwys er  mwyn ceisio adfer y sefyllfa. 
 

2.  Eglwysi sydd ag ôl-ddyledion i’r Cyfraniad 

Gweinidogaeth a Chenhadaeth.  
 

Dylai pob Henaduriaeth (trwy gyfrwng gwybodaeth a 

ddaw gan Drysorydd yr Henaduriaeth) ystyried yr ôl 

ddyledion sydd gan eglwysi o’i mewn i’r Cyfraniad 

Gweinidogaeth a Chenhadaeth. Pan fo dyled unrhyw 

eglwys yn fwy na 66% o’r Cyfraniad Gweinidogaeth a 

Chenhadaeth am y flwyddyn honno, a’r ddyled honno yn 

bod ers dros flwyddyn, dylai’r Henaduriaeth gysylltu â’r 

eglwys er mwyn ceisio adfer y sefyllfa (gweler cymal 

3.2.4 (iv) isod). 

3. Adroddiad Blynyddol. 

 

Dylai pob Henaduriaeth gyflwyno Adroddiad Blynyddol 

o’r hyn a wnaed i ymateb i sefyllfa ariannol yr eglwysi 

hynny ddaw o dan 1 a 2 uchod. Dylid anfon yr 

adroddiadau hyn ymlaen i Bwyllgor Adnoddau ac Eiddo 

y Gymdeithasfa yn y tair talaith ynghyd â chopi i 

Ysgrifennydd Cyffredinol y Cyfundeb erbyn 1af Medi 

yn flynyddol. Dylai’r Henaduriaethau hynny sydd heb yr 

un eglwys o fewn y categorïau hynny hefyd anfon 

adroddiad er mwyn nodi eu bod yn y sefyllfa bositif hon. 

 

4. Pan fo eglwys sydd â dyled o dros £1,000 i’r 

Cyfraniad Gweinidogaeth a Chenhadaeth yn gwerthu 

eiddo, awdurdodir y Bwrdd Eiddo i fuddsoddi’r arian 

gwerthiant ar ran yr eglwys gan ddefnyddio’r llog i 

dalu’r ddyled hyd nes y mae wedi ei chlirio. Wedi hyn, 

caiff yr eglwys dderbyn y llog yn llawn a/neu gyflwyno 

cais am ryddhau’r cyfalaf i dalu costau cyfalafol ar yr 

adeiladau. Yn unol â Deddf Methodistiaid Calfinaidd neu 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru 1933, rhaid buddsoddi’r 

cyfalaf yn enw llawn y Bwrdd Eiddo “the Properties 

Board of the Calvinistic Methodist Church of wales or 

the Presbyterian Church of Wales”, ond caiff ei 

glustnodi at ddefnydd yr eglwys leol sydd â’r hawl i 

gyflwyno cais am ryddhau’r cyfalaf at waith cyfalafol ar 

yr adeiladau (yn unol â trothwyon a nodir yng nghymal 

5.7 o Adran V) wrth lenwi ffurflen gais sydd ar gael o 

Swyddfa Ganolog y Cyfundeb.  Os rhoddwyd caniatâd 

gan y Bwrdd Eiddo i eglwys reoli ei phortffolio ei hun 

trwy reolwyr buddsoddiadau, mae modd i’r daliadau hyn 

fod yn enw y cwmni rheoli buddsoddiadau enwebedig.  
 

3.2.4 Dirwyn achos i ben 
 

Pan fo eglwys yn methu yn o leiaf 3 o’r sefyllfaoedd 

isod, cyfrifoldeb yr Henaduriaeth yw i adfer y sefyllfa (o 

fewn 18 mis) neu i ddirwyn yr achos i ben: 

i. Os nad oes Blaenor neu weinidog mewn 

eglwys; 

ii. Os oes llai na 2 Ymddiriedolwr Rheolaethol 

mewn eglwys (gweler cymal 2.7 o Adran II); 

iii. Os nad yw’r eglwys yn cyfarfod o leiaf 

unwaith pob 2 fis; 

iv. Os yw’r Cyfraniad Gweinidogaeth a 

Chenhadaeth heb ei dalu am y cyfnod o 12 mis 

blaenorol, neu os oes dyled o fwy na 66% o’r 

Cyfraniad Gweinidogaeth a Chenhadaeth am y 

flwyddyn honno (gweler cymal 3.2.3 (2) 

uchod); 

v. Os ar gyngor y Pennaeth Eiddo mae’r adeilad 

yn beryglus, ac/neu heb gydymffurfio â 

Rheolau Iechyd a Diogelwch, ac/neu yr eglwys 

heb y cyllid i wneud y gwelliannau 

angenrheidiol; 

vi. Os yw’r eglwys mewn dyled, ee Treth y 

Cyngor, yswiriant, cyfleustodau (gweler cymal 

3.2.3 (1)(c) uchod); 

vii. Os yw gwariant yr eglwys yn sylweddol fwy 

na’r incwm (gweler cymal 3.2.3 (1) uchod). 
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3.3.  Y GYMDEITHASFA  

 

3.3.1.  Teitl  
Y teitl priodol yw ‘Y Gymdeithasfa’.  

 

Bydd awdurdod y Gymdeithasfa yn ei chylch yn 

derfynol yn holl achosion y Cyfundeb oddieithr y rhai a 

gyflwynir i’r Gymanfa Gyffredinol.  

 

3.3.2. Cyfarfodydd 

Bydd i’r Gymdeithasfa gyfarfod o leiaf ddwywaith yn y 

flwyddyn, ym mhob un o’r tair talaith, yn y De, Gogledd, 

a’r Dwyrain. Cymraeg yw iaith swyddogol Talaith y De 

a’r Gogledd, a Saesneg yw iaith swyddogol Talaith y 

Dwyrain. 

 

3.3.3.  Aelodaeth y Gymdeithasfa  

i. Gweinidogion a Blaenoriaid yr eglwysi o fewn 

y dalaith y cyferfydd ynddi.  

ii. Llywydd ac Ysgrifennydd y Gymdeithasfa a 

Chadeirydd ac Ysgrifennydd (ysgrifenyddion) 

Cyfarfod y Blaenoriaid yn y taleithiau eraill. 

iii. Gweinidogion a Blaenoriaid o eglwysi’r 

taleithiau eraill sy’n dymuno bod yn bresennol. 

 

NODER – Er mwyn cryfhau undod yr Eglwys, dylid 

trefnu i o leiaf ddau o’r pedwar swyddog a nodir uchod 

o bob talaith fynychu pob Cymdeithasfa a gynhelir yn y 

taleithiau eraill, a thelir eu treuliau teithio gan y 

Gymdeithasfa a gynrychiolant. 

 
 

3.3.4.  Rhybudd o Gyfarfodydd y Gymdeithasfa  
Bydd pob Cymdeithasfa yn penderfynu ar leoliad a 

dyddiad cyfarfod nesaf y Gymdeithasfa; ystyrir hynny’n 

rhybudd digonol i’r eglwysi a’r Henaduriaethau. Ni fydd 

unrhyw Gymdeithasfa yn rheolaidd, na gwaith unrhyw 

Gymdeithasfa mewn trefn, heb y rhybudd hwn neu 

unrhyw rybudd arall y bernir ei fod yn ddigonol. 

 

3.3.5.  Cyfrifoldeb y Gymdeithasfa, o fewn ei thalaith, 

yw ystyried:- 

 

i. Holl achosion yr eglwysi, a’r Henaduriaethau. 

ii. Derbyn Ymgeiswyr am y Weinidogaeth ac 

arolygu eu cwrs. 

iii. Gwneud sylwadau i Adran y Gweinidogaethau 

ar Gynlluniau Gweinidogaeth a Chenhadaeth 

yr Henaduriaethau, yn arbennig mewn 

perthynas â gofalaethau sy’n dymuno galw 

Gweinidog. 

iv. Ordeinio Gweinidogion a gyflwynir iddi gan yr 

Henaduriaethau ac a gymeradwyir ganddi. 

v. Gwrando achosion ac, os yn briodol atal neu 

ddiswyddo Gweinidogion y profir cwynion yn 

eu herbyn. 

vi. Derbyn ac ystyried apeliadau. 

vii. Derbyn ac ystyried cenadwrïau o’r 

Henaduriaethau. 

viii. Derbyn ac ystyried cenadwrïau o’r Gymanfa 

Gyffredinol, ac i’r Gymanfa Gyffredinol. 

ix. Gofalu am gronfeydd a berthyn iddi. 

 

x. Arolygu athrawiaeth, cenhadaeth, a 

disgyblaeth. 

xi. Gofalu bod polisïau y Cyfundeb yn cael eu 

gweithredu. 

xii. Cefnogi’r Henaduriaethau i weithredu 

Cynlluniau Gweinidogaeth a Chenhadaeth yr 

Henaduriaethau a’r Adran Gweinidogaethau. 

xiii. Ystyried ceisiadau i werthu eiddo a cheisiadau 

ariannol yn unol â’r Rheolau.  
 

Telir costau teithio, prydau bwyd a llety swyddogion ac 

aelodau Pwyllgor Gwaith y Gymdeithasfa, ac aelodau o 

bwyllgorau a benodwyd gan y Gymdeithasfa yn ôl yr 

angen ac yn unol â’r graddfeydd a benderfynir ganddi. 
 

3.3.6.  Rheolau Sefydlog y Gymdeithasfa  
 

Darperir isod amlinelliad o Reolau Sefydlog fel canllaw. 

Cydnabyddir y bydd gwahaniaethau bychain o fewn y 

taleithiau. 
 

A Trefn ac Aelodaeth y Gymdeithasfa  
 

1. Cyferfydd y Gymdeithasfa, fel rheol, ym mhob un 

o’r Henaduriaethau yn eu tro.  
 

 Y mae gan bob Gweinidog a phob Blaenor yn y 

Cyfundeb hawl i fod yn bresennol yn y 

Gymdeithasfa ac i bleidleisio yn y Gymdeithasfa ac 

i gymryd rhan yn ei holl gyfarfodydd. Wrth ethol 

swyddogion, cyn lywyddion, aelodau o Bwyllgor 

Gwaith y Gymdeithasfa a chynrychiolwyr yr 

Henaduriaethau yn unig fydd â’r hawl i bleidleisio. 

Er mwyn sicrhau cynrychiolaeth gytbwys, gofynnir 

i bob Henaduriaeth benodi nifer o Weinidogion a 

Blaenoriaid i’w chynrychioli. 
 

2.  Dylai’r Gymdeithasfa sicrhau fod mwyafrif y 

cynrychiolwyr yn y Gymdeithasfa a’r pwyllgorau 

perthynol yn gynrychiolwyr sydd wedi eu henwebu 

yn uniongyrchol gan yr Henaduriaethau. Felly bydd 

pob Cymdeithasfa yn penderfynu ar ei fformiwla ei 

hun ar gyfer cynrychiolaeth o’r Henaduriaethau yng 

nghyfarfodydd y Gymdeithasfa, gan ystyried 

aelodaeth pob Henaduriaeth. Bydd y fformiwla hon 

yn cael ei hadolygu fel y bo’n briodol. 
 

3. Dylid cynnwys Llywydd ac Ysgrifennydd pob 

Henaduriaeth ymhlith ei chynrychiolwyr i’r 

Gymdeithasfa. 
 

4. Nid yw’n rheolaidd i Henaduriaeth benodi’n 

gynrychiolydd i’r Gymdeithasfa un nad yw’n aelod 

o’r Henaduriaeth. 
 

B Swyddogion y Gymdeithasfa  
 

i. Swyddogion y Gymdeithasfa yw’r Llywydd, yr 

Ysgrifennydd a’r Trysorydd. 

ii. Etholir Swyddogion y Gymdeithasfa yn y tair 

talaith gan aelodau Pwyllgor Gwaith y 

Gymdeithasfa a chynrychiolwyr yr 

Henaduriaethau. Etholir y Llywydd, yr 

Ysgrifennydd a’r Trysorydd drwy bleidlais 

ddirgel o’r rhai â chanddynt hawl i bleidleisio. 

Bob tair blynedd etholir Llywydd o blith y 

Blaenoriaid. Bydd y Llywydd yn ei swydd am 
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flwyddyn; yr Ysgrifennydd am dair blynedd; y 

Trysorydd am bum mlynedd. Ni fydd y 

Llywydd na’r Ysgrifennydd yn agored i’w 

hailethol, ond mae hawl i ailethol Trysorydd 

am un tymor arall. Etholir Llywydd a 

Thrysorydd y Gymdeithasfa yng 

Nghymdeithasfa’r Hydref a’r Ysgrifennydd 

yng Nghymdeithasfa’r Gwanwyn. 

iii. Bydd y Llywydd yn dechrau ar ei waith/gwaith 

yng Nghymdeithasfa’r Gwanwyn. Bydd yn 

traddodi anerchiad wrth gyflwyno’r Gadair i’w 

olynydd/holynydd. 

iv. Yn absenoldeb y Llywydd neu os bydd yn 

methu â chwblhau ei d/thymor, neu os bydd yn 

marw, cymerir y Gadair gan y cyn-lywydd. Yn 

absenoldeb yr Ysgrifennydd cymer y cyn-

ysgrifennydd ei le/lle. Os digwydd i’r 

Ysgrifennydd neu’r Trysorydd farw yn ystod 

tymor ei swydd, etholir olynydd iddynt yn y 

Gymdeithasfa ddilynol.  

 

C  Pwyllgor Gwaith y Gymdeithasfa  

 

Cynnwys Pwyllgor Gwaith y Gymdeithasfa: 
 

i. Swyddogion y Gymdeithasfa. 

ii. Cynrychiolaeth o’r Cyn-Lywyddion, a’r Cyn 

Swyddogion (y dalaith unigol i benderfynu). 

iii. Swyddogion y Cyfarfod Blaenoriaid. 

iv. Swyddogion y Pwyllgorau perthnasol (y 

dalaith unigol i benderfynu).  

v. Cynrychiolwyr o bob Henaduriaeth (pob 

talaith i benderfynu ar nifer y cynrychiolwyr 

ond gan gadw mewn cof yr egwyddor 

sylfaenol mai’r Henaduriaethau ddylai fod yn y 

mwyafrif ym mhob cyfarfod Cyfundebol). 

 

Bydd Ymddiriedolwyr y Gymdeithasfa yn cael eu 

gwahodd i’r cyfarfodydd. 

 

D Cyfarfodydd 
 

Cyferfydd Pwyllgor Gwaith y Gymdeithasfa o leiaf 

bythefnos cyn y Gymdeithasfa. 

 

Gwaith y Pwyllgor yw:  

 

i. Ymofyn i reoleidd-dra’r holl faterion a fydd 

i’w cyflwyno i’r Gymdeithasfa. 

ii. Bydd mater yn rheolaidd os bydd wedi ei 

gyflwyno gan y Gymanfa Gyffredinol, gan un 

o’r Henaduriaethau, gan un o bwyllgorau’r 

Gymdeithasfa, neu gan y Gymdeithasfa mewn 

talaith arall.  

iii. Ystyried priodoldeb pob mater a gyflwynir, un 

ai gan aelodau unigol o’r Cyfundeb neu gan 

gymdeithasau/mudiadau o’r tu allan i’r 

Cyfundeb neu gan Enwadau Eglwysig eraill.  

iv. Cyflwyno enwau i’r Gymdeithasfa bleidleisio 

arnynt: 

(a) wrth ethol cynrychiolwyr y Gymdeithasfa 

ar Bwyllgorau’r Gymdeithasfa. 

 

(b)  wrth ethol personau i gyflawni gwaith 

arbennig yn y Gymdeithasfa neu ar ei 

rhan.  Yr enwau i’w cyflwyno i’r 

Gymdeithasfa i’w cadarnhau neu eu 

gwrthod a hawl i ychwanegu atynt cyn 

pleidleisio arnynt.  
 

E Eisteddiadau y Gymdeithasfa  
 

i. Ar ddechrau'r eisteddiad cyntaf o’r Gymdeithasfa 

safed y gynulleidfa tra daw’r Llywydd i mewn yn 

cario Beibl y Llywydd a’i ddilyn gan yr 

Ysgrifennydd, y Trysorydd a’r Cyn-Lywyddion. 

Bydd y Llywydd yn gosod y Beibl mewn man 

amlwg ac yn ei agor. 

ii.  Ar ddiwedd yr eisteddiad olaf offrymer gweddi. 

Wedyn, gyda’r gynulleidfa yn sefyll bydd yr 

Ysgrifennydd, y Trysorydd, y Cyn-Lywyddion ac 

yn olaf y Llywydd, yn cario’r Beibl, yn cerdded 

allan. 

iii. Yn arferol bydd y Gymdeithasfa yn trefnu 

Cyfarfod y Gweinidogion a Chyfarfod y 

Blaenoriaid naill ai ar wahân neu gyda’i gilydd. 

iv. Mae un o’r Eisteddiadau i gynnwys Hanes yr 

Achos yn yr Henaduriaeth lle bydd y 

Gymdeithasfa yn cyfarfod.  

v. Bydd un o’r Eisteddiadau yn gyfarfod defosiynol 

a bydd y Gymdeithasfa yn trefnu Cyfarfodydd 

Cyhoeddus mewn ymgynghoriad â’r Pwyllgor 

Lleol. 

vi. Mae’r Gymdeithasfa, ym mhob un o’r tair talaith, 

yn rhydd i benderfynu ar ddyddiad/dyddiadau ac 

amserlen yr Eisteddiadau a’r Cyfarfodydd. 

vii. Gall y Gymdeithasfa, ym mhob un o’r tair talaith, 

amrywio cynnwys yr Eisteddiadau a’r 

Cyfarfodydd i gyfarfod ag anghenion ac 

amgylchiadau newydd.  

viii. Os bydd y Gymdeithasfa yn dod yn elusen 

gofrestredig yna bydd Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol yn cael ei gynnal fel rhan o eisteddiad 

y Gwanwyn. 
 

F Gwaith y Gymdeithasfa  
 

i. Gwaith cyntaf pob Cymdeithasfa fydd galw 

enwau’r Swyddogion, Aelodau Pwyllgor Gwaith 

y Gymdeithasfa, a chynrychiolwyr yr 

Henaduriaethau a’r Gymdeithasfa yn y ddwy 

Dalaith arall.  

ii. Wedi i’r Llywydd dystio bod cofnodion y 

Gymdeithasfa flaenorol yn cyfateb i’r copi 

argraffedig, cadarnheir hwy gan y Gymdeithasfa, 

ac arwydda’r Llywydd a’r Ysgrifennydd gopi 

argraffedig ohonynt. 

iii. Yna derbynnir Adroddiad Pwyllgor Gwaith y 

Gymdeithasfa. 

iv. Llunio strategaeth Cenhadaeth a Gweinidogaeth 

ar gyfer y Gymdeithasfa mewn cydweithrediad 

â’r Henaduriaethau a’r Adran Gweinidogaethau. 

v. Cymdeithasfa’r Gwanwyn: Anerchiad Ymadawol 

y Llywydd ac arwisgo’r Llywydd newydd. 

vi. Cymdeithasfa’r Gwanwyn neu’r Hydref: 

Ymddiddan â’r Ymgeiswyr fydd i’w hordeinio a 

chynnal Gwasanaeth Ordeinio.  
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vii. Cymdeithasfa’r Hydref: Derbyn adroddiadau o’r 

Gymanfa Gyffredinol. 

viii. Cymdeithasfa’r Gwanwyn: Derbyn 

penderfyniadau a chenadwrïau o’r 

Henaduriaethau i’w hanfon ymlaen i’r Gymanfa 

Gyffredinol. 

ix. Gwneir coffâd yn ôl yr angen ym mhob 

Cymdeithasfa. 

x. Disgwylir i bob Pwyllgor gyflwyno Adroddiad o 

leiaf unwaith y flwyddyn. 

xi. Bydd Ysgrifennydd y Gymdeithasfa yn paratoi 

Rhaglen o’i Gweithrediadau ac yn anfon copi 

argraffedig ohoni o leiaf wythnos ymlaen llaw, at 

Swyddogion y Gymdeithasfa, Swyddogion y 

Gymdeithasfa yn y ddwy Dalaith arall, aelodau 

Pwyllgor Gwaith y Gymdeithasfa, cynrychiolwyr 

yr Henaduriaethau a phob un a fydd yn cymryd 

rhan yng ngweithrediadau’r Gymdeithasfa, ac 

unrhyw rai eraill y bernir yn briodol iddynt 

dderbyn copi. 
 

G Etholiadau  
 

1. Bydd Ysgrifennydd y Gymdeithasfa yn dosbarthu 

papur pleidleisio yn y cyfarfod i Swyddogion y 

Gymdeithasfa, aelodau Pwyllgor Gwaith y 

Gymdeithasfa, a chynrychiolwyr yr 

Henaduriaethau. Wrth ethol Llywydd, Ysgrifennydd 

a Thrysorydd gall Pwyllgor Gwaith y Gymdeithasfa 

gyflwyno enwau ymlaen llaw i bleidleisio arnynt.  

Mi fydd yn ofynnol i’r Llywydd i ganiatáu cyfle i’r 

Gymdeithasfa yn yr eisteddiad i ychwanegu at yr 

enwau hyn. 
 

 Pan fo angen dewis personau neu bwyllgorau yn y 

Gymdeithasfa nad yw dull eu hethol wedi’i drefnu 

eisoes yn y Rheolau Sefydlog dylid gweithredu fel a 

ganlyn:  
 

2. Bydd Pwyllgor Gwaith y Gymdeithasfa yn dewis 

nifer o enwau, a farna’n ddigonol i bleidleisio 

arnynt i’r Gymdeithasfa i ethol y nifer 

angenrheidiol drwy bleidlais ddirgel, megis: 

 • Aelodau Pwyllgorau i gyflawni gwaith arbennig 

dros y Gymdeithasfa. 

 • Rhai i gyflawni unrhyw dasg arbennig yn y 

Gymdeithasfa neu drosti. 
 

3. Bydd gan Bwyllgor y Gymdeithasfa hawl, lle na fo 

unrhyw reol yn gwahardd, i awgrymu ailethol aelod 

o Bwyllgor ar ddiwedd tymor ei wasanaeth. 
 

4. Disgwylir i bob cynrychiolydd na all fod yn 

bresennol yn y Gymdeithasfa honno anfon ei gopi 

o’r Rhaglen a’i bapur pleidleisio i Ysgrifennydd ei 

Henaduriaeth, fel y gall hwnnw ddewis 

cynrychiolydd arall a’u rhoi iddo/i.  
 

5. Bydd yn angenrheidiol i Lywydd, Ysgrifennydd a 

Thrysorydd y Gymdeithasfa gael mwyafrif o’r 

pleidleisiau i’w hethol. Ond os bydd un heb gael 

mwyafrif, bydd yn ofynnol cael ail bleidlais gyda’r 

rhai uchaf ar y rhestr y bo eu pleidleisiau gyda’i 

gilydd yn gwneud mwyafrif. Ym mhob etholiad 

arall y sawl a dderbyn y nifer mwyaf o bleidleisiau 

fydd wedi eu hethol.  

H Cyfarfod y Blaenoriaid  
 

1. Swyddogion Cyfarfod y Blaenoriaid fydd y 

Cadeirydd a’r Ysgrifennydd. 
 

2. Etholir y Swyddogion trwy bleidlais ddirgel yng 

Nghymdeithasfa’r Hydref gan y Blaenoriaid a fyddo 

un ai yn aelodau o Bwyllgor y Gymdeithasfa neu yn 

gynrychiolwyr yr Henaduriaethau. Bydd y 

Cadeirydd yn ei swydd am flwyddyn; yr 

Ysgrifennydd am dair blynedd, ac ni fyddant yn 

agored i’w hailethol. Bydd yn angenrheidiol i’r 

Gymdeithasfa gadarnhau etholiad y Cadeirydd a’r 

Ysgrifennydd.  

 

3.3.7. Y Pwyllgorau  
 

Wrth benderfynu ar strwythur ac aelodaeth y pwyllgorau, 

dylai’r Gymdeithasfa gadw mewn cof yr egwyddor 

sylfaenol mai’r Henaduriaethau a ddylai fod yn y 

mwyafrif o ran cynrychiolaeth ar y Pwyllgorau. Bydd 

nifer y cynrychiolwyr o’r Henaduriaethau yn cael ei 

benderfynu gan bob talaith yn unigol. Bydd Swyddogion 

y Pwyllgor yn cael eu hethol gan y Gymdeithasfa. 

 

Fe berthyn i’r Gymdeithasfa y Pwyllgorau canlynol: 
 

  1. Pwyllgor Gwaith 

 2. Pwyllgor Adnoddau ac Eiddo 

  3. Pwyllgor Eglwys a Chymdeithas 

  4. Pwyllgor Gweinidogaethau 

 

Bydd pob Talaith hefyd yn penodi Pwyllgor Brys. 
 

Perthyn i’r Gymdeithasfa yr hawl i sefydlu unrhyw 

bwyllgor neu grŵp i roi sylw i feysydd y maent yn 

ystyried yn briodol. 

 

3.3.8. Atal y Rheolau Sefydlog 
 

Gellir atal unrhyw un o’r rheolau uchod pan fo rhyw 

amgylchiadau neilltuol yn galw am hynny, os bydd tair 

rhan o bedair o’r rhai a fydd yn bresennol ac â’r hawl i 

bleidleisio, yn pleidleisio o blaid hynny. Ni fydd yr atal 

mewn grym ond ynglŷn â’r amgylchiad hwnnw yn unig.  

 

3.3.9. Y Gwasanaeth Ordeinio  
 

Cynhelir y Gwasanaeth Ordeinio yng Nghymdeithasfa’r 

Hydref, ond os oes angen gellir ei gynnal yng nghyfarfod 

y Gwanwyn. Dewisir Gweinidog i bregethu ac fe 

weinyddir y Sacrament o Swper yr Arglwydd neu 

dewisir rhai i gyflwyno Araith ar Natur yr Eglwys a’r 

Cyngor. Bydd Llywydd y Gymdeithasfa yn arddodi 

dwylo ar ben pob ymgeisydd a Llywydd y Gymanfa 

Gyffredinol yn estyn deheulaw cymdeithas iddynt.  

 

Cyflwynir Tystysgrif gan y Gymdeithasfa i bob un a 

ordeinir i gyflawn waith y weinidogaeth, wedi ei 

harwyddo gan Lywydd ac Ysgrifennydd y 

Gymdeithasfa, a chan y sawl a fydd yn pregethu.  
 

Mae Trefn y Gwasanaeth Ordeinio i’w gweld yn Adran 

X. 
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3.4. Y GYMANFA GYFFREDINOL  

 

Y mae’r Gymanfa Gyffredinol yn gyfarfod cyffredinol 

o’r Cynrychiolwyr fel y’u diffinnir yn y Cyfansoddiad.  

Rhaid iddi gyfarfod unwaith y flwyddyn fel Cyfarfod 

Cyffredinol Blynyddol yr Elusen. 

 

3.4.1. Aelodaeth y Gymanfa Gyffredinol  

 

Aelodaeth y Gymanfa Gyffredinol yw Gweinidogion a 

Blaenoriaid y Cyfundeb.  

i)  Hysbysir pob cyfarfod wrth roi’r rhybudd priodol 

trwy Ysgrifenyddion yr Henaduriaethau. Bydd 

gofyn hefyd rhoi syniad o’r gwaith sydd i’w 

gyflawni. 

ii)  Ym mhob Cymanfa penderfynir lle ac amser y 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 

 

3.4.2. Cyfrifoldebau’r Gymanfa Gyffredinol  

 

Bydd y Gymanfa Gyffredinol yn penderfynu ar faterion 

sy’n berthynol i’r holl Gyfundeb, a bydd yn derbyn 

adroddiadau gan ei Bwrdd, ei Hadrannau, 

Ymddiriedolaeth Bwrdd y Ddarlith Davies a’r 

Gymdeithas Hanes. Derbynnir adroddiad gan ei 

Phwyllgor Gwaith / Grŵp Ymddiriedolwyr. Y mae’r 

materion sy’n berthynol i’r holl Gyfundeb yn cynnwys:  

 

• Cenhadaeth  

• Undeb Eglwysig 

• Y Weinidogaeth ac Ymgeiswyr am y Weinidogaeth 

• Y Weinidogaeth Iacháu 

• Addysg a Hyfforddiant Ymgeiswyr, Gweinidogion, 

Blaenoriaid a Gweithwyr Lleyg 

• Yr Ysgol Sul a’r Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid  

• Cyhoeddi  

• Materion Cymdeithasol 

• Addysg  

• Cymorth Cristnogol 

• Materion ariannol gan gynnwys y Cyfraniad 

Gweinidogaeth a Chenhadaeth, Cynllun Pensiwn  

• Yswiriant 

• Eiddo  

• Ystadegau  

• Hanes y Cyfundeb  

• Y Ddarlith Davies  

• Mawl  

• Cyhoeddusrwydd 

• Diogelwch Grwpiau Bregus  

• Penodi Ymddiriedolwyr EBC 

• Unrhyw fater arall a ymddiriedir iddi o bryd i’w 

gilydd  

 

Bydd awdurdod y Gymanfa Gyffredinol yn derfynol 

mewn perthynas â ffurfio polisi yn yr holl faterion 

hyn.  

 

 

 

 

 

 

3.4.3.  Rheolau Sefydlog y Gymanfa Gyffredinol  

 

1.  Aelodaeth y Gymanfa Gyffredinol 

 

Cyfarfydda y Gymanfa yn flynyddol yn ystod mis 

Gorffennaf oni phenderfynir yn wahanol. Bydd y man 

cyfarfod a’r dyddiadau yn cael eu cadarnhau yng 

Nghymanfa’r flwyddyn flaenorol.  

 

Y mae gan bob Gweinidog a Blaenor yn y Cyfundeb 

hawl i fod yn bresennol ac i annerch y Gymanfa a 

phleidleisio. Wrth ethol y Llywydd, y Trysorydd, a’r Prif 

Ystadegydd bydd hawl gan Swyddogion EBC, Cyn 

Lywyddion, Swyddogion y Gymdeithasfa yn y tair 

talaith, cynrychiolwyr yr Henaduriaethau a 

chynrychiolwyr y Bwrdd, Adrannau a’r Grwpiau yn unig 

i bleidleisio. Er mwyn sicrhau cynrychiolaeth o bob 

Henaduriaeth, gofynnir i’r Henaduriaethau benodi 

Gweinidogion a Blaenoriaid i’w cynrychioli.  

 

2.  Cynrychiolwyr y Gymdeithasfa yn y tair talaith 

 

Llywydd  

Ysgrifennydd 

Trysorydd 

 

3.  Cynrychiolwyr yr Henaduriaethau 

 

Nifer cynrychiolwyr yr Henaduriaethau yn ôl aelodaeth:  

 

Hyd at 1,000  5 

1,001 – 1,500  6 

1,501 +   7 

 

Dylid gwneud pob ymdrech i sicrhau cynrychiolaeth 

gytbwys – ordeiniedig/lleyg, dynion/merched, aelodau 

iau, ac ieuenctid trwy Fforwm yr Ifanc.  

 

4.  Bydd y Gymanfa yn talu costau teithio a 

chynhaliaeth: 
 

• Y Swyddogion 

• Cyn lywyddion  

• Y sawl sy’n derbyn gwahoddiad i siarad yn y 

Gymanfa  

• Cynrychiolwyr y Bwrdd, Adrannau a Grwpiau’r 

Gymanfa  
 

5.  Swyddogion y Gymanfa a’u dyletswyddau  
 

Swyddogion y Gymanfa: 
 

• Y Llywydd  

• Y Llywydd Etholedig 

• Yr Ysgrifennydd Cyffredinol 

• Y Trysorydd  

• Y Prif Ystadegydd  

• Cyfreithiwr y Cyfundeb  
 

Gellir derbyn disgrifiadau swydd y swyddogion 

cyflogedig o’r Swyddfa Ganolog. 
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5.1 Y Llywydd  
 

Etholir y Llywydd fel a ganlyn o’r Gymdeithasfa yn y 

tair talaith – Gogledd, De, Gogledd, Dwyrain, Defnyddir 

y dull canlynol: 
 

Yr Enwebu 
 

• Cymdeithasfa’r Gwanwyn yn y tair talaith (pan 

ddaw eu tro i enwebu Llywydd) i gynnal pleidlais 

ddirgel rydd. 

•    Y tri enw a ddaw uchaf ar y rhestr i’w henwebu 

gyda’u caniatâd. 

• Os gwrthyd un neu fwy gymryd eu henwebu yna 

dewisir yr enwau nesaf ar y rhestr. 

•    Cyflwynir tri enw gyda gwybodaeth berthnasol am 

bob un ohonynt i’r Gymanfa  

     Gyffredinol. 

 

Yr Etholiad 
 

• Cyn yr etholiad, trefnir bod y wybodaeth am y tri 

pherson a enwebwyd yn cael ei dosbarthu i’r 

cynrychiolwyr. 

• Y cynrychiolwyr i dderbyn papur pleidleisio yn 

cynnwys y tri enw ac i nodi gyda’r rhifau 1, 2 a 3 pa 

un o’r tri fyddai’n well ganddynt fod yn gyntaf, yna 

yn ail a thrydydd. 

• Yn dilyn y bleidlais rhennir pleidleisiau y trydydd 

ar y rhestr rhwng y cyntaf a’r ail i sicrhau fod y 

sawl a etholir yn derbyn mwyafrif y pleidleisiau. 

• Os digwydd i ddau o’r rhai enwebwyd ddod yn 

gyfartal, ail edrychir ar y papurau pleidleisio a 

rhennir y pleidleisiau rhwng yr enwebedig yn ôl y 

drefn y pleidleisiwyd iddynt, h.y. try rhif dau yn un 

a rhif tri yn ddau. 

• Os digwydd yr annhebygol, sef i’r bleidlais ar y 

diwedd ddangos fod dau yn aros yn gyfartal, yna 

bydd gan y Llywydd bleidlais i fwrw. 

 

Penderfynwyd ar ‘ddisgrifiad swydd’ i Lywydd y 

Gymanfa yn y Gymanfa Gyffredinol yn  

2002 – gweler Atodiad A. 

 

5.2 Cofnodydd y Gymanfa Gyffredinol  

 

Cyfrifoldeb yr Ysgrifennydd Cyffredinol fydd diogelu 

Cofnodydd y Gymanfa Gyffredinol. 

 

Dyletswyddau: 

Cadw Cofnodion Bwrdd y Gymanfa a chyfarfodydd 

blynyddol y Gymanfa Gyffredinol. 

 

5.3  Trysorydd y Gymanfa Gyffredinol a’r  

Cyfundeb  

 

Etholir y Trysorydd fel a ganlyn: Y bleidlais gyntaf yn 

bleidlais agored ac os na fydd un enw gyda mwyafrif clir 

yna bydd ail bleidlais gyda’r tri uchaf yn cael eu 

henwebu a bydd pleidleisio ar yr enwau rhain.   Bydd 

ef/hi yn y swydd am bum mlynedd ond ni fydd yn 

agored i’w (h)ail/ethol. 

 

 

Dyletswyddau’r Trysorydd fydd:- 

Arolygu ochr ariannol y Cyfundeb. 

 

5.4 Prif Ystadegydd a’r Ystadegwyr  

 

Y mae pob Cymdeithasfa i ethol Ystadegydd. Bydd yn 

gwasanaethu am dymor o chwe blynedd, am y ddwy 

flynedd olaf gweithreda fel Prif Ystadegydd y Gymanfa. 

Y Gymdeithasfa sydd yn dewis ei Hystadegydd ac yna fe 

gyflwynir yr enw i’w gadarnhau gan y Gymanfa 

Gyffredinol. Ni fyddant yn agored i’w hailethol. 

Casglant ynghyd ystadegau blynyddol y Cyfundeb, 

cyflwynant hwy i’r Gymanfa, gydag adroddiad yn galw 

sylw at y pethau pwysicaf a mwyaf diddorol a awgrymir 

ganddynt.  

 

6. Eisteddiadau’r Gymanfa  

 

Cyn agor yr Eisteddiad Cyntaf, safed y gynulleidfa tra 

daw Swyddogion y Gymanfa i mewn yn y drefn 

ganlynol: 

• Y Prif Ystadegydd 

• Y Trysorydd 

• Yr Ysgrifennydd Cyffredinol 

• Person a benodir gan y Llywydd i gario Beibl y 

Gymanfa 

• Y Llywydd 

• Person a benodir gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol 

fel Cofnodydd y Gymanfa Gyffredinol 
 

Gosoder y Beibl mewn man canolog ar y Bwrdd, ac 

agored y Llywydd ef fel arwydd o agor Eisteddiad y 

Gymanfa. Ar ddiwedd pob eisteddiad, cyhoedder y 

fendith, a chaeed y Llywydd y Beibl ar ddiwedd y 

Gymanfa. 
 

Cyn eistedd yng Nghadair y Gymanfa yn yr Eisteddiad 

Cyntaf, dyweded y Llywydd, gydag aelodau’r 

Gymanfa’n sefyll:  

“Yn rhinwedd ein perthynas ysbrydol â’r Arglwydd Iesu 

Grist, unig Waredwr y byd, ac fel rhan o’r eglwys Lân 

Gatholig, yr hon a bwrcasodd Ef â’i briod waed, ac a 

sancteiddier gan yr Ysbryd Glân er gogoniant Duw Dad, 

cyfarfyddwn yma’n awr. Erfyniwn ar dderbyn ohonom 

arweiniad yr Ysbryd Sanctaidd yn ein holl waith, fel y 

rhodiom yn ffordd ewyllys Duw ac y byddo popeth a 

wnawn er gogoniant iddo Ef ac er mantais i’w Deyrnas 

yn y Byd. Amen.” 

 

Dechreuir Eisteddiad Cyntaf y Gymanfa gyda’r 

Gwasanaeth Agoriadol. Bydd Defosiwn/Astudiaeth 

Feiblaidd ar gychwyn pob eisteddiad arall o dan 

arweiniad Caplan a benodir gan Fwrdd y Gymanfa. Y 

mae aelodau’r Gymanfa i sefyll ar ddechrau pob 

Eisteddiad pan ddaw’r Llywydd a’r Swyddogion i mewn, 

ac i sefyll wedi cyhoeddi’r Fendith, hyd ymadawiad y 

Llywydd a’r Swyddogion. 

 

Anfonir cerdyn aelodaeth ynghyd â Rhaglen y Gymanfa i 

bob un y bydd ei enw arni. Gofynnir am i’r cerdyn gael 

ei lenwi a’i gyflwyno gyda’r papur(au) pleidleisio wedi 

eu cwblhau wrth gofrestru ar ddechrau’r Gymanfa.  Y 

mae hawl gan bawb sydd yn aelod o’r Gymanfa ond nad 
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yw yn cynrychioli y flwyddyn honno, i wneud cais i’r 

Ysgrifennydd Cyffredinol am gopi o Agenda a 

phapurau’r Gymanfa. 

 

Bydd y Rhaglen yn cynnwys: 

 

• Gwasanaeth Pregethu, Cymun a Choffâd. 

•   Cyfarfod Araith Ymadawol y Llywydd ac 

Arwisgo’r Llywydd Etholedig. 

• Y Ddarlith Davies. 

•    Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas Hanes. 

• Cyfarfodydd Gweddi. 

• Eisteddiad i dderbyn enwau’r Cynrychiolwyr ac 

Aelodau eraill y Gymanfa, i wneud Penodiadau, i 

Ethol Swyddogion a Chroesawu Aelodau Cyfatebol 

a Chynrychiolwyr Enwadau eraill. 

• Adroddiadau Bwrdd, Adrannau, a Grwpiau’r 

Gymanfa. 

 

Ni chymeradwyir unrhyw faterion fydd yn cael eu codi 

ar lawr y Gymanfa Gyffredinol ac y mae iddynt 

oblygiadau ariannol heb iddynt yn gyntaf gael eu hanfon 

at yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo.  

 

Bydd y Gymanfa yn trefnu bod ysgrifenyddion y 

Gymdeithasfa yn y tair talaith, bob un yn ei dro, yn 

darllen y Cofnodion ar ôl diwedd pob Eisteddiad a gweld 

eu bod yn gywir a chyflawn. Ar ddechrau’r Eisteddiad 

dilynol, bydd yr Ysgrifennydd yn gofyn i’r Gymanfa 

gadarnhau’r cofnodion a fydd erbyn hynny’n argraffedig 

os bodlonir ef/hi ynddynt. Oni allant gymeradwyo pob 

Cofnod, bydd Ysgrifennydd y cofnod hwnnw yn ei 

ddarllen, a’r tri Ysgrifennydd yn cynnig gwelliant arno. 

Yna bydd y Gymanfa yn penderfynu rhyngddynt.  

 

7.  Gwasanaeth Cyflwyno’r Gadair gan y Llywydd 

i’w Olynydd  
 

Yn ystod canu’r emyn ar ôl Anerchiad y Llywydd, 

gwisgir y Llywydd Etholedig yn y gŵn swyddogol.  

 

Â’r gynulleidfa yn parhau i sefyll, dyweded y Llywydd:  

“Yn enw, a thrwy awdurdod Cymanfa Gyffredinol 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yr wyf yn dy alw di (enw) 

i eistedd yn ei chadair i lywyddu ei gweithrediadau ac 

i’w harwain, a chyflwynaf di i ras a thrugaredd Duw a 

Thad ein Harglwydd Iesu Grist. Bendithied yr Arglwydd 

di a chadwed di. Llewyrched yr Arglwydd ei wyneb 

arnat, a rhodded ei Ysbryd i’th arwain di mewn cariad a 

doethineb.” 

 

Wedi cyflwyno Beibl y Gymanfa i’r Llywydd newydd, 

a’i (g)wahodd i’w lofnodi dyweded; “Rhoddaf i ti Feibl 

y Gymanfa yn arwydd o’th awdurdod a’th fraint.” Wedi 

hyn, bydd y Llywydd yn galw ar y cyn-lywydd i offrymu 

gweddi fer. Yna bydd y Llywydd newydd yn cymryd at 

ei swydd, yn galw ar un o’r cyn-lywyddion i gynnig 

diolchiadau, ac yn terfynu'r gwasanaeth. 

 

 

 

 

8.  Gwasanaeth Diweddu’r Gymanfa  
 

I ddiweddu’r Gymanfa bydd y Llywydd yn cyhoeddi 

emyn; a’r gynulleidfa’n sefyll, yn darllen rhan o’r 

Ysgrythur, yn offrymu gweddi, ac yn cyhoeddi’r 

Fendith.  

 

Wedyn bydd yn cau'r Beibl ac yn ei roi i frawd neu 

chwaer a benodwyd ganddo i’w gario allan gyda 

Swyddogion y Gymanfa yn ei ddilyn. 

 

3.4.4  Bwrdd, Adrannau a Grwpiau’r Gymanfa  
 

1. Cynrychiolaeth yn y Gymanfa 
Bwrdd y Gymanfa – 8 

Adran Gweinidogaethau – 4 

Adran Adnoddau a Bwrdd Eiddo – 4 

Gweddill yr Adrannau – 2 yr un 

Grwpiau – 1 yr un 
 

2.  Y Bwrdd 
 

2.1  Aelodaeth 

Cyfrifoldeb y Grŵp Enwebu fydd arolygu penodi 

aelodau i Fwrdd, Adrannau a Grwpiau’r Gymanfa 

Gyffredinol. Dylai fod gan y sawl a benodir ddiddordeb 

cyffredinol yng ngwaith y Bwrdd, Adran neu Grŵp y 

cânt eu penodi i wasanaethu arno/arni, a dylid sicrhau 

cynrychiolaeth gytbwys o ferched a dynion, gwahanol 

oedrannau, a phobl leyg ac ordeiniedig. 
 

2.2  Iaith  

Bydd llythyrau, cofnodion a dogfennau yn cael eu 

darparu yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd darpariaeth 

cyfieithu ar y pryd ar gael ym mhob cyfarfod o’r Bwrdd, 

yr Adrannau a’r Grwpiau. 
 

2.3  Treuliau  

Bydd y Gymanfa Gyffredinol yn talu treuliau’r Bwrdd, 

yr Adrannau a’r Grwpiau yn unol â’r graddfeydd a 

gytunir o bryd i’w gilydd gan y Gymanfa.  
 

2.4  Cyngor Arbenigol 

Bydd gan y Bwrdd, yr Adrannau a’r Grwpiau yr hawl i 

geisio cyngor arbenigol ac i wahodd y rhai sydd ag 

arbenigedd penodol i ddod i gyfarfodydd yn ôl yr angen. 
 

2.5  Cyfarfodydd  

Bydd y Bwrdd yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y 

flwyddyn. 

Bydd yr Adrannau yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y 

flwyddyn. 

Bydd y Grwpiau yn cyfarfod fel y bo angen. 
 

2.6   Ysgrifennydd y Bwrdd 

Bydd yr Ysgrifennydd Cyffredinol yn gweithredu fel 

Ysgrifennydd y Bwrdd 
 

2.7  Gweinyddiaeth y Bwrdd  

Bydd y Prif Weinyddwr yn gweithredu fel Gweinyddydd 

y Bwrdd.  
 

2.8  Trysorydd  

Ni ragwelir y bydd angen trysorydd ar wahân i bob 

Adran.  Bydd Trysorydd y Gymanfa Gyffredinol a’r 

Pennaeth Ariannol yn bresennol ym mhob cyfarfod o’r 

Bwrdd. 
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Efallai y bydd angen i rai Adrannau ac Is-bwyllgorau 

gael Trysorydd ar wahân i ddiogelu rhediad effeithiol eu 

gwaith a/neu er mwyn bodloni gofynion eu cyfansoddiad 

e.e. Coleg y Bala, Coleg Trefeca, yr Adran Ymgeiswyr a 

Hyfforddiant a’r Adran Gweinidogaethau.  

 

2.9  Cadeiryddion ac Aelodau y Bwrdd, yr Adrannau 

a’r Grwpiau 

 

2.9.1  Cadeirydd y Bwrdd:  

Llywydd y Gymanfa Gyffredinol fydd Cadeirydd Bwrdd 

y Gymanfa Gyffredinol.  

 

2.9.2  Cadeirydd a Chynullwyr yr Adrannau a 

Grwpiau’r Gymanfa:  

Bydd y Grŵp Enwebu yn cynnig enwebiadau 

Cadeiryddion Adrannau a Grwpiau y Bwrdd i Fwrdd y 

Gymanfa ac yn cymryd profiad, arbenigedd, iaith a’r 

angen am ferched a dynion i ystyriaeth. 

 

2.9.3  Perthynas rhwng y Bwrdd, yr Adrannau, y 

Grwpiau, y Gymdeithasfa a’r Henaduriaethau:  
Bydd cenadwrïau a gwybodaeth yn cael eu pasio ymlaen 

o’r naill gyfeiriad i’r llall. Bydd cynrychiolwyr y 

Gymdeithasfa a’r Henaduriaethau yn gyfrifol am adrodd 

yn ôl ac egluro penderfyniadau’r Bwrdd, a hefyd am 

ddwyn materion o’r Gymdeithasfa a’r Henaduriaethau i 

sylw’r Bwrdd, Adrannau a’r Grwpiau. 

 

2.9.4  Tymor Penodiadau  

• Llywydd y Gymanfa/Cadeirydd Bwrdd y Gymanfa 

Gyffredinol – 12 mis 

•    Swyddogion yr Adrannau a’r Grwpiau –  

 3 blynedd 

 yn agored i’w hailethol am un tymor olynol yn unig. 

• Aelodau cychwynnol y Bwrdd, yr Adrannau a’r 

Grwpiau: 

1/3 yn ymddeol wedi 2 flynedd 

1/3 wedi tair blynedd  

1/3 wedi pedair blynedd.  

Wedi hynny, penodir yr aelodau am dymor o dair 

blynedd. 

Yn agored i’w hailethol am un tymor olynol yn unig.  

 

2.10  Cyfathrebu a Rhyngweithio rhwng y Bwrdd, 

yr Adrannau a’r Grwpiau 

 

Bydd hyn yn digwydd yn bennaf trwy ddeialog rhwng yr 

Ysgrifennydd Cyffredinol a’r Swyddogion. Dylid 

sefydlu cyfarfodydd misol rhwng yr Ysgrifennydd 

Cyffredinol, y Swyddogion a Llywydd y Gymanfa 

Gyffredinol er mwyn sicrhau fod pawb yn ymwybodol o 

unrhyw faterion cyfredol, neu gyfarfodydd a ddigwydd 

yn fuan, ac sydd yn berthnasol i’r Bwrdd, yr Adrannau 

a’r Grwpiau. 
 

Y mae’n hollbwysig fod pob Swyddog yn bresennol yng 

nghyfarfodydd yr Adrannau / Grwpiau perthnasol.  
 

Rhaid gwahodd yr Ysgrifennydd Cyffredinol a’r 

Llywydd i holl gyfarfodydd y Bwrdd, yr Adrannau a’r 

Grwpiau.  

 

Bydd Cyn-Lywydd y Gymanfa, y Llywydd a’r Llywydd 

Etholedig yn aelodau o’r Bwrdd.  

 

2.11  Adrannau o fewn y Bwrdd 

 

Bydd dwy haen o fewn y strwythur. 

 

Bydd gan y Bwrdd ei Adrannau a bydd gan bob Adran 

gynrychiolydd gyda phleidlais ar y Bwrdd. 

 

Caiff y Bwrdd a’r Adrannau fel ei gilydd sefydlu Grŵp 

Gorchwyl a Gorffen i ymgymryd â gwaith penodol. 

 

2.12  Aelodaeth y Bwrdd, yr Adrannau a’r Grwpiau 

 

Ymddiriedolaeth Bwrdd y Ddarlith Davies 

Y Gymdeithas Hanes 

Bwrdd y Gymanfa Gyffredinol     

Pwyllgor Gwaith / Grŵp Ymddiriedolwyr     

 

7 Adran Adran Gweinidogaethau 

  Is-bwyllgor Plant ac Ieuenctid

  Is-bwyllgor Chwiorydd 

 Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo 

  Is-bwyllgor Coleg y Bala 

  Is-bwyllgor Coleg Trefeca 

 Adran y Bwrdd Pensiynau 

Adran Gyhoeddi 

Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant 

Adran Eciwmenaidd a’r Eglwys Fyd-eang 

Adran Eglwys a Chymdeithas 

 

4 Grŵp Grŵp Monitro’r Swyddfa 

Grŵp Enwebu 

Grŵp Athrawiaeth ac Addoli  

 Grŵp Polisi a Strategaeth 

 

3.4.5 Grwpiau Cysylltiedig 

 

3.4.5.1 Ymddiriedolaeth Bwrdd y Ddarlith Davies  

 

Nifer y cyfarfodydd:  1 y flwyddyn 

Cofnodydd:   Ysgrifennydd 

 

Nifer yr Aelodau  8 

(tymor i’w benderfynu) wedi eu dewis gan y Bwrdd 

 

Swyddogion:   
Cadeirydd   

Ysgrifennydd   

Trysorydd   

 

Nod:  

Gweinyddu amodau Ymddiriedolaeth y Ddarlith Davies 

yn unol â’r Cyfansoddiad 

 

Cyfrifoldebau:  
• Arolygu arian y gronfa. 

• Awgrymu enw darlithydd i’w gadarnhau gan y 

Gymanfa. 
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3.4.5.2 Y Gymdeithas Hanes   

 

Nifer y cyfarfodydd:  2 y flwyddyn 

Cofnodydd:  Ysgrifennydd 

 

Nifer yr Aelodau   16  

gydag arbenigedd a diddordeb yn hanes y Cyfundeb 

(tymor i’w bennu) 

 

Swyddogion 

Cadeirydd   

Ysgrifennydd  

Trysorydd  

Curadur 

Golygydd y Cylchgrawn Hanes    

 

Nod:  

Ymchwilio i hanes y Cyfundeb a’i ddiogelu.  

 

Cyfrifoldebau:  

• Casglu, catalogio a diogelu defnydd hanesyddol  

• Paratoi’r Cylchgrawn Hanes  

• Trefnu cyfarfod y Gymdeithas Hanes yn y Gymanfa 

Gyffredinol 

• Goruchwylio arddangosfa o greiriau y Cyfundeb lle 

bynnag y bydd yn cael ei lleoli 

• Trefnu Darlithydd Darlith Goffa’r Diwygiad 

   

3.4.6 Bwrdd y Gymanfa Gyffredinol 

 

Nifer y cyfarfodydd:  2 y flwyddyn. 

Cofnodydd:  Cofnodydd y Gymanfa 

 

Swyddogion:  

Cadeirydd Llywydd y Gymanfa Gyffredinol,  

Ysgrifennydd Yr Ysgrifennydd Cyffredinol, 

Ysgrifennydd  

Gweinyddol Y Prif Weinyddwr, 

Trysorydd Trysorydd y Gymanfa Gyffredinol. 

 

Aelodaeth: 39 + 5 Swyddog  

 

Cynrychiolwyr yr Henaduriaethau 

Ysgrifenyddion (14) 

   

Cynrychiolwyr y Gymdeithasfa yn y tair talaith: 

Llywydd, Ysgrifennydd, Trysorydd (9) 

 

Cynrychiolwyr yr Adrannau / Grwpiau  

1 o Adran Eglwys a Chymdeithas  

1 o Adran y Bwrdd Pensiynau 

1 o Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo 

1 o Adran Gweinidogaethau 

1 o Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant 

1 o Adran Eciwmenaidd a’r Eglwys Fyd-eang 

1 o’r Adran Gyhoeddi 

1 o Ymddiriedolaeth Bwrdd y Ddarlith Davies 

1 o’r Grŵp Athrawiaeth ac Addoli 

1 o’r Gymdeithas Hanes 

Cyn-Lywydd y Gymanfa Gyffredinol 

Llywydd Etholedig y Gymanfa Gyffredinol 

 

Swyddogion (heb hawl pleidleisio) 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau 

Pennaeth Ariannol  

Pennaeth Eiddo   

Cyfreithiwr y Cyfundeb  

Cofnodydd y Gymanfa 

Hyrwyddwr Diogelwch 

Gofalwr Bugeiliol 

Bydd hawl gan Ymddiriedolwyr EBC i fynychu 

cyfarfodydd y Bwrdd os nad ydynt eisoes yn aelodau.  

 

Nod:  
Llunio polisïau a strategaethau a rhoi cyfeiriad, ynghyd â 

monitro holl waith y Cyfundeb.  Cynnull cyfarfodydd ei 

Bwyllgor Gwaith / Grŵp Ymddiriedolwyr, Grŵp Polisi a 

Strategaeth, Grŵp Enwebu a’i Grŵp Athrawiaeth ac 

Addoli. 

 

Cyfrifoldebau:  

• Arolygu gwaith a gweithrediad yr Elusen   

• Derbyn Adroddiadau gan ei Bwyllgor Gwaith / 

Grŵp Ymddiriedolwyr. 

• Y Gymanfa Gyffredinol ac Agenda’r Gymanfa. 

• Derbyn cenadwrïau o’r Henaduriaethau trwy’r 

Gymdeithasfa yn y tair talaith  

• Materion Ecwmenaidd  

• Yr Eglwys a Chymdeithas  

• Cyhoeddi  

• Derbyn Cyfrifon Ariannol         

• Arolygu’r Gronfa Bensiwn  

• Diogelwch Grwpiau Bregus 

• Pennu graddfeydd cyflog/cydnabyddiaeth ac 

unrhyw godiadau blynyddol                                                       

• Pennu lwfansau a threuliau Cyfundebol 

• Penodi, monitro a datblygu staff a materion 

cyflogaeth 

• Cymeradwyo pob apwyntiad i swydd newydd   

 

3.4.6.1 Pwyllgor Gwaith / Grŵp Ymddiriedolwyr 

 

Nifer y cyfarfodydd: 2 y flwyddyn 

Cofnodydd:  Pennaeth Adnoddau Dynol  

    a Chefnogaeth Gyfreithiol 

 

Aelodaeth:  10 + 4 Swyddog  

 

Ymddiriedolwyr EBC fydd y rhai a restrir isod:- 

• Llywydd y Gymanfa am y tro 

• Trysorydd y Gymanfa am y tro             

• Trysorydd y Gymdeithasfa yn y De am y tro                             

• Trysorydd y Gymdeithasfa yn y Dwyrain am y tro                   

• Trysorydd y Gymdeithasfa yn y Gogledd am y tro     

• Ysgrifennydd y Gymdeithasfa yn y De am y tro 

• Ysgrifennydd y Gymdeithasfa yn y Dwyrain am y 

tro 

• Ysgrifennydd y Gymdeithasfa yn y Gogledd am y 

tro  

• Cadeirydd Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo am y 

tro                             

• Cadeirydd Adran Gweinidogaethau am y tro    

• Unrhyw aelod sydd wedi ei gyfethol                            
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Fel arfer, caiff y canlynol eu gwahodd i gyfarfodydd yr 

Ymddiriedolwyr 

Yr Ysgrifennydd Cyffredinol 

Y Prif Weinyddwr 

Y Pennaeth Ariannol 

Pennaeth Cefnogaeth Strategol 

Pennaeth Adnoddau Dynol a Chefnogaeth 

Gyfreithiol (Gweinyddwr) 

Yr Archwilwyr Allanol      
 

Bydd hawl gan yr Ymddiriedolwyr i gyfethol 

unigolyn/ion heb hawl pleidleisio i Grŵp yr 

Ymddiriedolwyr pan fo angen hynny. Bydd hyn yn 

sicrhau fod gan Grŵp yr Ymddiriedolwyr y sgiliau 

priodol i gyflawni ei ddyletswyddau yn llawn.                           
 

Cyfrifoldebau: 
I weithredu fel Ymddiriedolwyr Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru.  Disgrifir cyfrifoldebau'r Ymddiriedolwyr yn y 

Cyfansoddiad ac mae llawer ohonynt wedi’u dirprwyo i'r 

Bwrdd, yr Adrannau a’r Gymdeithasfa. 
 

Dyma gyfrifoldebau gweithredol penodol yr 

Ymddiriedolwyr: 
  

• Arolygu priodoldeb y polisïau ac ymarferion cyfrifo 

a ddilynir wrth baratoi datganiadau ariannol. 

• Cyfarfod a derbyn adroddiad gweinyddol gan yr 

archwilwyr allanol ac arolygu ac ymchwilio i 

unrhyw fater y mae’r archwilwyr allanol yn ei godi. 

• Cynghori’r Pennaeth Ariannol a’i gynorthwyo i 

ddarparu’r wybodaeth ariannol angenrheidiol. 

• Y mae’r Ymddiriedolwyr, ynghyd â’r Gymanfa 

Gyffredinol, yn gyfrifol am roi cyfeiriad i holl waith 

yr Eglwys a sicrhau ei gallu ariannol i dalu, ei bod 

yn cael ei rhedeg yn effeithiol a’i bod yn cyflawni 

amcanion yr Elusen fel y maent wedi eu gosod allan 

yn y Llawlyfr Trefn a Rheolau. 

• Rhaid i’r Ymddiriedolwyr hefyd baratoi Adroddiad 

Blynyddol a Datganiadau Ariannol ar gyfer pob 

Blwyddyn Ariannol, datganiadau fydd yn rhoi 

darlun cywir a theg o sefyllfa’r Eglwys ar ddiwedd 

pob blwyddyn ariannol. 

•   Arolygu effeithiolrwydd y systemau rheoli ariannol 

a systemau mewnol eraill Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru drwy adroddiadau rheolaidd gan yr 

Ysgrifennydd Cyffredinol a’r Swyddogion eraill. 

• Meddu ar yr awdurdod i gysylltu â’r Archwilwyr 

Allanol er mwyn gwerthuso ystod a chanlyniad eu 

harchwiliad. 

• Adolygu effeithlonrwydd a digonolrwydd y 

systemau rheoli mewnol megis 

•  Systemau Rheoli Gwybodaeth                                 

•     Darparu data             

•    Ac ystyried a yw’r hyn a wneir yn 

economaidd, yn effeithiol ac yn  

 effeithlon 

• Archwilio’r systemau buddsoddi sydd gan Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru o ran cyfreithlonrwydd, 

cyfansoddiad a pherfformiad mewn cydweithrediad 

ag Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo a’r Grŵp 

Polisi a Strategaeth.  

• Monitro’r trefniadau parthed Rheolaeth Risgiau 

o fewn EBC. 

3.4.7 Adran Gweinidogaethau 
 

Nifer y cyfarfodydd:    2/3 y flwyddyn 

Cofnodydd:         Wedi ei (d)dewis gan yr Adran 
 

Swyddogion  
Cadeirydd:     wedi ei enwebu gan y Gymanfa 

Gyffredinol 

Ysgrifennydd:  Yr Ysgrifennydd Cyffredinol 
 

Aelodaeth:    35 

Un o bob Henaduriaeth 

Dau o bob Talaith o’r Gymdeithasfa 

Dwy o Is-bwyllgor y Chwiorydd 

Dau o Is-bwyllgor Plant a Ieuenctid 

Un i gynrychioli Pwyllgor y Weinidogaeth Iachau  

Swyddogion (heb hawl pleidleisio) 
Cydlynydd Hyfforddiant 

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau 

Cyfarwyddwr Academaidd 

Rheolwr Coleg y Bala 

Rheolwr Coleg Trefeca 

Llywydd y Gymanfa 

Pennaeth Ariannol (Trysorydd) 

Gweinyddydd Gweinidogaethau 
 

Gwahoddir Gweithwyr yr Adran i gyfarfod â’r Adran. 
 

Nod: 
Hyrwyddo bywyd a thystiolaeth y Cyfundeb, ei 

weinidogaeth a’i genhadaeth i bob oedran yng Nghymru 

a thu hwnt, trafod gofalaethau, ceisiadau am weithwyr a 

chaplaniaid a meithrin gwaith chwiorydd o fewn y 

Cyfundeb. 
 

Cyfrifoldebau: 

• Cysylltu â Henaduriaethau a’r Gymdeithasfa i’w 

hannog a’u cynorthwyo gyda datblygu 

Gweinidogaeth a Chenhadaeth yn yr 

Henaduriaethau a’r Gymdeithasfa. 

• Gweithio gyda’r Gymdeithasfa a’r Henaduriaethau i 

adolygu eu strategaeth ar gyfer cenhadaeth a 

gweinidogaeth ac i gymeradwyo’r strategaethau 

hynny.  

• Goruchwylio Gweinidogaethau Bro a Chynlluniau 

Ecwmenaidd Lleol 

• Datblygu Polisi Caplaniaethol.  

• Ystyried a phenderfynu ar geisiadau gan 

Henaduriaethau am weithwyr lleyg a   

    Chenhadol. 

• Ystyried a phenderfynu ar geisiadau am grantiau / 

cyllid i hyrwyddo gweinidogaeth. 

• Cysylltu â Henaduriaethau er mwyn hyrwyddo 

datblygu Gweinidogaeth a Chenhadaeth yn yr 

Henaduriaeth. 

• Penodi, monitro a datblygu staff ac ymdrin â 

materion cyflogaeth. 

• Sicrhau, mewn cyd-ddealltwriaeth a’r Adran 

Adnoddau a Bwrdd Eiddo, weinyddiad effeithiol a 

blaenoriaethu strategol y gyllideb a ddyrenir yn 

flynyddol i’r Adran i gyfarfod â chost ein 

gweinidogaethau. 

• Y Weinidogaeth Iachau 

 



2018    20 

 

3.4.7.1 Is-bwyllgor Plant ac Ieuenctid  

 

Nifer y cyfarfodydd:  2 y flwyddyn 

Cofnodydd:       Gweinyddydd Gweinidogaethau 

 

Swyddogion 
Cadeirydd 

Ysgrifennydd 

 

Swyddogion (heb hawl pleidleisio) 
Arweinydd Tîm Plant ac Ieuenctid 

Cydlynydd Hyfforddiant 

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau 

Ysgrifennydd Cyffredinol 

 

Aelodaeth: 17 + 4 ar wahoddiad 

Un o bob Henaduriaeth 

Cadeirydd Is-bwyllgor Coleg y Bala 

Rheolwr Coleg y Bala, 

Rheolwr Coleg Trefeca  

Gweithwyr Tîm Plant ac Ieuenctid 

 

Nod: 
Hyrwyddo a threfnu gwaith ymhlith plant a phobl ifanc o 

fewn y Cyfundeb 

 

Cyfrifoldebau: 

• Paratoi cyrsiau ac adnoddau.  

• Hyrwyddo llais plant ac ieuenctid oddi mewn i’r 

Cyfundeb. 

• Cysylltiadau gyda Choleg y Bala a Choleg Trefeca. 

• Sicrhau fod gweithgarwch plant ac ieuenctid yn 

digwydd ym mhob Henaduriaeth.  Cydlynu y 

gweithgarwch hwnnw. 

• Trefnu Fforwm yr Ifanc. 

• Ystyried ceisiadau am Weithwyr Plant ac Ieuenctid. 

 

3.4.7.2 Is-bwyllgor y Chwiorydd            

 

Nifer y cyfarfodydd:  1 y flwyddyn 

Cofnodydd:   Ysgrifennydd 

 

Swyddogion: 
Cadeirydd 

Ysgrifennydd 

Trysorydd 

 

Swyddogion (heb hawl pleidleisio) 
Trefnydd Gwaith Chwiorydd 

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau 

Cydlynydd Rhaglen Dorcas 

 

Aelodaeth:    
Un o bob Henaduriaeth 

Un o bob ‘Sasiwn’ 

 

Nod:  

Parhau i hyrwyddo y gwaith a gyflawnir gan chwiorydd 

o fewn y Cyfundeb 

 

 

 

Cyfrifoldebau: 

• Trefnu gwaith y Chwiorydd o fewn y Cyfundeb. 

• Trefnu Sasiynau’r Chwiorydd. 

• Ystyried pa fodd y dosberthir yr arian a gesglir.  

• Hyrwyddo ffurfio grwpiau chwiorydd mewn 

ardaloedd lleol. 

 

3.4.8 Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo 

 

Nifer y cyfarfodydd:  2 y flwyddyn 

Cofnodydd:  Ar wahoddiad yr 

Ysgrifennydd Cyffredinol 

 

Adran Adnoddau 

 

Swyddogion: 

Cadeirydd   

Ysgrifennydd  Yr Ysgrifennydd Cyffredinol 

Ysgrifennydd 

Gweinyddol Y Prif Weinyddwr 

Trysorydd  Trysorydd y Gymanfa Gyffredinol 

 

Aelodaeth: 29 + 5 drwy wahoddiad 

 

Cynrychiolwyr Henaduriaethau: 14 

 

Y Gymdeithasfa:  6 (2 o bob Talaith o’r Gymdeithasfa) 

 

Cynrychiolwyr o’r Adrannau / Is-Bwyllgorau  
Un o Is-bwyllgor Coleg y Bala 

Un o Is-bwyllgor Coleg Trefeca 

Prif Ystadegydd 

Un o’r Grŵp Polisi a Strategaeth 

Trysorydd y Gymanfa 

Llywydd y Gymanfa 

Cyn-Lywydd y Gymanfa  

Llywydd Etholedig y Gymanfa 

Yr Ysgrifennydd Cyffredinol 

Swyddogion (heb hawl pleidleisio) 
Pennaeth Ariannol  

Pennaeth Eiddo  

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau 

Pennaeth Adnoddau Dynol a Chefnogaeth Gyfreithiol 

Pennaeth Cefnogaeth Strategol  

 

Nod:  

I gydlynu gwaith y Cyfundeb o ran adnoddau ariannol ac 

eiddo. 

 

Cyfrifoldebau: 

• Monitro gweithgarwch y Cyfundeb o ran cyllido, 

ariannu a darparu adnoddau 

• Pennu lefel y Cyfraniad Gweinidogaeth a 

Chenhadaeth. 

• Buddsoddiadau ac incwm o fuddsoddiadau 

• Materion, polisïau a threfniannau yn ymwneud ag 

eiddo  

• Materion, polisïau a threfniannau yn ymwneud â 

chyllid 

• Canolfannau’r Cyfundeb 

• Ystadegau 

• Ymarferoldeb ariannol Strategaethau 
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• Derbyn adroddiad gan y Gymdeithasfa ar geisiadau 

am ryddhau arian, gwerthu neu waredu eiddo 

• Dynodi a defnyddio cronfeydd y Cyfundeb  

•    Taliadau ecwmenaidd blynyddol, taliadau aelodaeth 

a chyfraniadau eraill 

• Paratoi cyllideb gyffredinol i EBC gan gynnwys y 

Cyfraniad Gweinidogaeth a Chenhadaeth. 

• Casglu a dadansoddi ystadegau aelodaeth eglwysig, 

adeiladau etc. 

• Materion yn ymwneud â buddsoddi – derbyn ac 

ystyried adroddiadau chwarterol gan y Rheolwyr 

Buddsoddiadau; monitro perfformiad yn erbyn 

meincnodau a luniwyd ar ein cyfer; sicrhau bod y 

portffolio yn cydymffurfio â pholisi buddsoddi 

moesegol y Cyfundeb (yn unol â phenderfyniad y 

Gymanfa Gyffredinol) 

• Monitro Cyfraniadau Gweinidogaeth a Chenhadaeth 

(a/neu Cyfraniadau Cyfundebol) hwyr 

• Yswiriant 

• Cadw golwg ar unrhyw newidiadau o ran deddf yn 

ymwneud ag eiddo a materion ariannol a sut yr 

effeithir ar y Cyfundeb 

• Cysylltu gyda’r Henaduriaethau er mwyn trafod eu 

hanghenion i’r dyfodol mewn perthynas ag eiddo, a 

darparu cyngor priodol 

• Y Gronfa Fansau 

• Cronfeydd Strategaeth  

 

Y Bwrdd Eiddo 
 

Bydd cyfarfodydd y Bwrdd Eiddo yn cael eu cynnal yn 

syth ar ôl cyfarfodydd yr Adran Adnoddau. 

 

Bydd yr unigolion canlynol yn ffurfio'r corff 

corfforaethol o dan yr enw "Bwrdd Eiddo Eglwys 

Methodistiaid Calfinaidd Cymru neu Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru" yn unol ag Adran 6 o Ddeddf 

1933 y Methodistiaid Calfinaidd neu Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru: 

 

Swyddogion 

Cadeirydd 

Ysgrifennydd  Yr Ysgrifennydd Cyffredinol 

Ysgrifennydd 

Gweinyddol Y Prif Weinyddwr 

Trysorydd Trysorydd y Gymanfa Gyffredinol 

 

Cynrychiolwyr Henaduriaeth:  14 

Y Gymdeithasfa:    6  

        (2 o bob Talaith) 

 

Cynrychiolwyr o’r Adrannau / Is-Bwyllgorau  
Un o Is-bwyllgor Coleg y Bala 

Un o Is-bwyllgor Coleg Trefeca 

Prif Ystadegydd 

Un o’r Grŵp Polisi a Strategaeth 

Trysorydd y Gymanfa 

Llywydd y Gymanfa 

Cyn-Lywydd y Gymanfa  

Llywydd Etholedig y Gymanfa 

 

 

Swyddogion (heb hawl pleidleisio) 

Pennaeth Ariannol 

Pennaeth Eiddo 

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau 

Pennaeth Adnoddau Dynol a Chefnogaeth Gyfreithiol 

Pennaeth Cefnogaeth Strategol 
 

Cyfrifoldebau: 
Delio â materion y Bwrdd Eiddo fel sy'n ofynnol gan 

Ddeddf 1933 y Methodistiaid Calfinaidd neu Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru a Deddf 1959 (wedi ei ddiwygio) 

Methodistiaid Calfinaidd Eglwys Bresbyteraidd Cymru. 

Derbyn adroddiadau gan y Gymdeithas sy'n ymwneud â 

materion y Bwrdd Eiddo. 
 

Gweler hefyd Atodiadau ychwanegol am waith a 

chyfrifoldebau Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo yn 

Adran V. 
 

Atodiad 1:   Rheoli Eiddo’r Cyfundeb 

Atodiad 2:   Selio Dogfennau 

Atodiad 3:   Diogelu Dogfennau Teitl 

Atodiad 4:   Cyfamodau Gwaharddol 

Atodiad 5:   Rheolau parthed Gwerthu a Gosod Eiddo  

    ar Les 

Atodiad 6:   Rheolau Ychwanegol 

Atodiad 7:   Cronfeydd Adran Adnoddau a’r Bwrdd  

    Eiddo 

Atodiad 8:   Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo –  

    Datganiad 

Atodiad 9:   Cronfeydd Strategaeth 

Atodiad 10: Casgliadau’r Eglwysi 

Atodiad 11: Gofynion Adrodd yn ôl ac Archwilio 

Atodiad 12: Canllawiau Buddsoddi 

Atodiad 13: Cyfraniad Gweinidogaeth a Chenhadaeth 

Atodiad 14: Incwm 

 

3.4.8.1 Is-bwyllgor Coleg y Bala                     

 

Nifer y cyfarfodydd:  2 y flwyddyn 

Cofnodydd:  Ysgrifennydd 

 

Swyddogion 
Cadeirydd 

Ysgrifennydd 

Trysorydd 

 

Aelodaeth: 

Yn unol â’r Cyfansoddiad 

 

Cyfrifoldebau: 
Yn unol â’r Cyfansoddiad 

 

Swyddogion (heb hawl pleidleisio) 
Rheolwyr y Ganolfan 

Pennaeth Eiddo  

Rheolwr Swyddfa Coleg y Bala 

Rheolwr y Safle  

Arweinydd Tîm Plant ac Ieuenctid 

 

Nod:  

Gweinyddu Coleg y Bala yn unol â Chyfansoddiad 

Coleg y Bala fel elusen gofrestredig 
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Cyfrifoldebau:  

• Darparu canolfan ar gyfer plant ac ieuenctid o 

Gymru a’r Byd. 

• Annog cenhadaeth Gristnogol ymhlith plant ac 

ieuenctid. 

 

3.4.8.2 Is-bwyllgor Coleg Trefeca 

 

Nifer y cyfarfodydd: 2 y flwyddyn 

Cofnodydd:   Ysgrifennydd 

 

Swyddogion 
Cadeirydd 

Ysgrifennydd 

Trysorydd 

 

Aelodaeth: 
Yn unol â’r Cyfansoddiad 

 

Cyfrifoldebau: 
Yn unol â’r Cyfansoddiad 

 

Swyddogion (heb hawl pleidleisio) 
Pennaeth Ariannol 

Pennaeth Eiddo  

Rheolwr Coleg Trefeca 

Rheolwr Cynorthwyol Coleg Trefeca 

 

Nod:  

Gweinyddu Coleg Trefeca yn unol â Chyfansoddiad 

Coleg Trefeca 

 

Cyfrifoldebau: 

• Darparu canolfan i hyrwyddo’r ffydd Gristnogol 

yng Nghymru a thrwy’r Byd. 

• Hyrwyddo y gwaith o hyfforddi lleygwyr oddi 

mewn i’r Cyfundeb. 
 

3.4.8.3 Is-bwyllgor Cyllid a Buddsoddiadau 
 

Nifer y cyfarfodydd: 2 y flwyddyn 

Cofnodydd:   Cofnodydd Adran Adnoddau 

 

Swyddogion 
Cadeirydd Cadeirydd Adran Adnoddau 

Ysgrifennydd Prif Weinyddwr 

Trysorydd Trysorydd y Gymanfa Gyffredinol 

 

Aelodaeth: 
Ysgrifennydd Cyffredinol 

Prif Weinyddwr 

Pennaeth Ariannol 

Trysorydd y Gymanfa Gyffredinol 

Trysorydd y Gymdeithasfa yn y De am y tro 

Trysorydd y Gymdeithasfa yn y Gogledd am y tro 

Trysorydd y Gymdeithasfa yn y Dwyrain am y tro 

Llywydd 

Cadeirydd Adran Adnoddau 

Cadeirydd Ymddiriedolwyr 

Rheolwyr Buddsoddiadau trwy wahoddiad 

 

 

Nod: 
I oruchwylio rhagamcanion ariannol a chyllidebau a monitro 

polisi a pherfformiad buddsoddiadau ar ran y Pwyllgor 

Gwaith / Grŵp Ymddiriedolwyr a’r Adran Adnoddau. 
 

Cyfrifoldebau: 
• Derbyn adroddiadau gan reolwyr buddsoddiadau. 

• Monitro perfformiad buddsoddiadau yn erbyn meini 

prawf a gytunwyd. 

• Monitro’r polisi buddsoddiadau yn cynnwys y polisi 

moesegol. 

• Argymell unrhyw newidiadau i’r polisi buddsoddiadau 

a/neu rheolwyr buddsoddiadau. 

• monitro Adnau’r Bwrdd Eiddo. 

• Argymell Cyfraniad Gweinidogaeth a Chenhadaeth yn 

flynyddol. 

• Adolygu a diwygio rhagamcanion ariannol a 

chyllidebau 
 

3.4.8.4 Is-bwyllgor Morgeisi a Rhentu 
 

Nifer y cyfarfodydd: 1 y flwyddyn ac yn ôl yr angen 
 

Swyddogion: 
Cadeirydd Cadeirydd Adran Adnoddau 

Ysgrifennydd Pennaeth Adnoddau Dynol a 

Chefnogaeth Gyfreithiol 
 

Aelodaeth: 
Ysgrifennydd Cyffredinol 

Trysorydd y Gymanfa Gyffredinol 

Cadeirydd Adran Adnoddau 

Cadeirydd Bwrdd Eiddo 

Cadeirydd Adran Gweinidogaethau 

Prif Weinyddwr 
 

Nod: 
Cynorthwyo gweinidogion/personél i brynu cartref, yn 

ddarostyngedig i gyfalaf digonol o fewn y Gronfa. 
 

Cyfrifoldebau: 
• Ystyried ceisiadau am forgais gan 

weinidogion/personél EBC. 

• Ystyried ceisiadau i brynu tŷ i’w rhentu ar gyfer 

gweinidog. 
 

3.4.9 Adran y Bwrdd Pensiynau  
 

Nifer y cyfarfodydd:  2 y flwyddyn 

Cofnodydd:   Actwari 
 

Swyddogion 

Cadeirydd     

Is-gadeirydd       
 

Aelodaeth:  
8 Cyfarwyddwr (yn unol â’r Cyfansoddiad): 

3 wedi eu henwebu gan aelodau’r Cynllun 

Cadeirydd wedi ei enwebu gan y Gymanfa Gyffredinol i 

fod yn aelod am gyfnod o bum mlynedd 

1 wedi ei enwebu gan y Gymanfa Gyffredinol i fod yn 

aelod am gyfnod o bum mlynedd 

1 wedi ei enwebu gan bob un o dair Talaith y 

Gymdeithasfa  
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Ar wahoddiad, heb hawl pleidleisio: 

Ysgrifennydd Cyffredinol  

Pennaeth Ariannol 

Prif Weinyddwr 

Actwari’r Cynllun Pensiwn 

Rheolwyr Buddsoddiadau 

Archwilwyr Allanol 
 

Nod: 
Gweithredu fel Ymddiriedolwyr Rheolaethol y Gronfa 

Bensiwn a gweinyddu’r gronfa yn unol â’r amodau a 

osodwyd ynghylch y gronfa ac unrhyw ddeddfwriaeth 

berthnasol. 

 

Cyfrifoldebau:   

• Gweithredu fel Ymddiriedolwyr Rheolaethol y 

Cynllun Pensiwn. 

• Gweinyddu incwm y cronfeydd hyn yn unol â’r 

Rheolau.                       

• Penodi ac ymgynghori gydag Actwari, Gweinyddwr 

a Rheolwyr Buddsoddiadau’r  

       Cynllun.              

• Cyflwyno adroddiad blynyddol i  Fwrdd y Gymanfa 

Gyffredinol ac i’r Gymanfa  

       Gyffredinol. 

 

Gweinyddir y Cynllun  gan weinyddwyr proffesiynol ac 

y mae swydd Actwari’r Cynllun yn benodiad statudol.  

 

Y mae llyfryn yn egluro’r cynllun ar gael naill ai gan y 

Gweinyddwyr neu o’r Swyddfa Ganolog yng 

Nghaerdydd. 

 

3.4.10 Adran Gyhoeddi 

 

Nifer y cyfarfodydd: 2 y flwyddyn 

Cofnodydd:  Cynorthwyydd Gweinyddol a  

    Cyhoeddiadau 

 

Swyddogion 

Cadeirydd   

Ysgrifennydd Cynorthwyydd 

Gweinyddol a 

Cyhoeddiadau 

 

Aelodaeth:  18 + 9 ar wahoddiad 

Un o bob Henaduriaeth   

4 gydag arbenigedd mewn cyfathrebu, cyhoeddi a’r 

cyfryngau 

 

Gwahoddir y canlynol ond heb hawl pleidleisio: 

Yr Ysgrifennydd Cyffredinol 

Cydlynydd Hyfforddiant 

Pennaeth Prosiectau a Chyfathrebu 

Golygydd y Goleuad  

Golygydd y Treasury 

Golygydd y Blwyddiadur 

Golygydd y Cylchgrawn Hanes 

Golygydd y Traethodydd 

Swyddog Cyhoeddiadau Gwasg Pantycelyn  

Arbenigwyr  a wahoddir yn ôl yr angen  

 

Nod:  

Sicrhau cyfathrebu effeithiol ym mhob rhan o’r 

Cyfundeb a hyrwyddo cyhoeddusrwydd a chysylltiadau 

â’r cyhoedd a goruchwylio cyhoeddiadau Cyfundebol ac 

eraill. 

 

Cyfrifoldebau:  

• Cynorthwyo a chynghori y Swyddog Cyhoeddiadau 

yn ei waith/gwaith 

• Cymeradwyo golygyddion ar gyfer cyhoeddiadau’r 

Cyfundeb 

• Ystyried a gwneud y trefniadau angenrheidiol ar 

gyfer cyhoeddi llyfrau a chyhoeddiadau eraill 

• Cynnwys a ffurf Llais y Gymanfa 

• Arddangosfeydd / Cyflwyniadau Cyfundebol  

• Y Wefan  

• Paratoi adnoddau clyweledol 

• Y Goleuad, Treasury, Y Cylchgrawn Hanes, Y 

Traethodydd 

 

3.4.11 Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant  

 (elusen ar wahân)  
 

Nifer y cyfarfodydd:  2 y flwyddyn 

Cofnodydd:   Ysgrifennydd 

 

Swyddogion 
Cadeirydd 

Ysgrifennydd 

Trysorydd 
 

Aelodaeth:  7 (yn unol â’r Cyfansoddiad)  

  + 7 ar wahoddiad 
 

Yr Ymddiriedolwyr  
Ysgrifennydd Cyffredinol 

Cadeirydd yr Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant 

Ysgrifennydd yr Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant 

Trysorydd yr Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant 

+ 3 ymddiriedolwr wedi eu penodi gan yr Adran 
 

Swyddogion (heb hawl pleidleisio ac eraill) 
Arholwr  

Cydlynydd Hyfforddiant  

Rheolwr Coleg Trefeca 

Cyfarwyddwr Academaidd 

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau 

Cadeirydd Is-bwyllgor Coleg y Bala 

Cadeirydd Is-bwyllgor Coleg Trefeca 

Ysgrifenyddion Pwyllgorau Blaenoriaid y Gymdeithasfa 

Cynrychiolaeth o’r cyn-fyfyrwyr 
 

Nod:  
Bod yn gyfrifol am holl agweddau ar hyfforddiant o 

fewn y Cyfundeb, goruchwylio, cyfeirio a gwerthuso 

ymgeiswyr posibl, a darparu hyfforddiant mewn swydd 

briodol i Weinidogion a gweithwyr eraill. Darparu 

hyfforddiant ar gyfer Blaenoriaid a lleygwyr. 
 

Cyfrifoldebau: 

• Arholiadau ar gyfer Ymgeiswyr ac arolygu eu 

cyrsiau  

• Astudiaethau Bugeiliol 

• Cyfweld a chymeradwyo ymgeiswyr 
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• Hyfforddiant ar gyfer gweithwyr cyflogedig 

• Hyfforddiant ar gyfer lleygwyr a gwirfoddolwyr  

• Hyfforddiant Mewn Swydd i Weinidogion a 

gweithwyr eraill  

 

3.4.12 Adran Eciwmenaidd a’r Eglwys Fyd-eang 
 

Nifer y cyfarfodydd: 2 y flwyddyn 

Cofnodydd: Swyddog Eciwmenaidd 

Bwrdd y Gymanfa 
 

Swyddogion 

Cadeirydd    

Ysgrifennydd  Swyddog Ecwmenaidd 

Bwrdd y Gymanfa 
 

Aelodaeth:  19 + 5 ar wahoddiad 

Un o bob Henaduriaeth 

Ymddiriedolwr y Cyfundeb ar CWM Ewrop 

Ymddiriedolwr y Cyfundeb ar CWM Byd-eang 

Caiff yr Adran wahodd aelodau ychwanegol sy’n meddu 

ar ddiddordebau perthnasol 

Cydlynydd Cymorth Cristnogol 
 

Gwahoddir y canlynol ond heb hawl pleidleisio: 

Swyddog Cyswllt Eglwys a Chymdeithas 

Ysgrifennydd Cyffredinol 

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau 

Prif Weithredwr Cytûn 

Prif Weithredwr Cynorthwyol Cytûn gyda gofal dros 

Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol 
 

Nod: 

Hyrwyddo cydweithio rhwng y Cyfundeb ag Eglwysi 

eraill ar bob lefel ac i hyrwyddo tystiolaeth y Cyfundeb 

mewn perthynas â'r Eglwys Fyd-eang. 
 

Cyfrifoldebau:  

• Hyrwyddo trafodaethau parthed undod eglwysig yn 

unol â phenderfyniadau’r Gymanfa Gyffredinol, ac 

â’n Cyfansoddiad.  

• Penodi cynrychiolwyr ar gyrff rhyng-eglwysig a 

derbyn adroddiadau ganddynt. 

• Arolygu a hyrwyddo cydweithio lleol rhwng yr 

enwadau gwahanol trwy’r Henaduriaethau. 

• Derbyn a gweithredu ar genadwrïau a ddaw o gyrff 

ecwmenaidd eraill yn unol â phenderfyniad Bwrdd 

y Gymanfa a’r Gymanfa Gyffredinol. 

• Derbyn adroddiadau gan Bwyllgor Cyswllt 

EBC/EDdU 

• Derbyn adroddiadau gan Cytûn, y Cyngor Eglwysi 

Rhyddion ac EYMI 

• Derbyn adroddiadau gan yr Ysgrifennydd 

Cyffredinol am gyfarfodydd gydag arweinwyr 

eglwysig eraill.  

• Y Genhadaeth Dramor. 

• Cenhadon Tramor. 

• Cymorth Cristnogol gan gynnwys cyd-lynu apêl 

pum mlynedd y Cyfundeb. 

• Masnach Deg. 

• Cynadleddau rhyngwladol ar Genhadaeth a 

Gweinidogaeth.  

• Cysylltiadau Tramor. 

• Derbyn adroddiadau CWM Ewrop a CWM Byd-

Eang. 

3.4.13 Adran Eglwys a Chymdeithas 

 

Nifer y cyfarfodydd: 2 y flwyddyn. 

Cofnodydd:   Swyddog Cyswllt  

    Eglwys a Chymdeithas 
 

Swyddogion 

Cadeirydd  

Ysgrifennydd  
 

Aelodaeth: 22 + 5 ar wahoddiad  

Un o bob Henaduriaeth 

Aelod gyda chyfrifoldeb dros Addysg  

Aelod gyda chyfrifoldeb dros faterion Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol  

Cynrychiolydd ar y Fforwm Eglwys a Chymdeithas 

EYMI (Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon) 

Aelod gyda chyfrifoldeb dros Faterion Gwledig 

Aelod gyda chyfrifoldeb dros Faterion Rhyngwladol 

Cynrychiolydd o’r Gymdeithasfa yn y Gogledd 

Cynrychiolydd o’r Gymdeithasfa yn y De 

Cynrychiolydd o’r Gymdeithasfa yn y Dwyrain 
 

Trwy wahoddiad ond heb hawl pleidleisio 

Yr Ysgrifennydd Cyffredinol 

Swyddog Cyswllt 

Cynrychiolydd Cytûn 

Cynrychiolydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg 

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau 

 

Nod:   
Ystyried ymateb y Cyfundeb i faterion cymdeithasol, 

cenedlaethol a rhyngwladol. 

 

Cyfrifoldebau:   
• Fel yr uchod (i gynnwys ymateb i faterion Addysg, 

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol)  

• Sicrhau fod pwyllgor gweithredol ym mhob 

Henaduriaeth  

 

Ymgynghori 

 

Caiff yr Adran geisio cyngor arbenigol a gwahodd rhai 

sydd ag arbenigedd penodol i’r cyfarfodydd yn ôl yr 

angen.    

 

Bydd hawl gan yr Adran i ryddhau datganiadau i’r wasg 

ynglŷn â materion sydd yng nghylch gwaith mewn 

ymgynghoriad â’r Ysgrifennydd Cyffredinol, Llywydd y 

Gymanfa a’r Swyddog Cyswllt.  

 

Bydd hawl gan yr Adran i gyflwyno sylwadau i’r 

Llywodraeth ac i unrhyw adrannau neu gyrff eraill. 
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3.4.14.1 Grŵp Monitro’r Swyddfa 

 

Nifer y cyfarfodydd:  yn ôl yr angen 

Cofnodydd:  Ysgrifennydd  

 

Aelodaeth:   Nifer fydd yn diogelu sgiliau ac arbenigedd 

priodol mewn gofal bugeiliol, rheolaeth ariannol, 

adnoddau dynol a rheoli, ynghyd â gwerthuso gwaith y 

staff. 

 

Cadeirydd    

Ysgrifennydd  

Llywydd y Gymanfa Gyffredinol 

 

Ar wahoddiad ond heb hawl pleidleisio:  

Yr Ysgrifennydd Cyffredinol 

Y Prif Weinyddwr 

Aelodau o staff y Swyddfa yn ôl yr angen 

 

Nod:  

Cynorthwyo’r Ysgrifennydd Cyffredinol i redeg y 

Swyddfa Ganolog yn esmwyth. 

 

Cyfrifoldebau:  

Cynorthwyo’r Ysgrifennydd Cyffredinol gyda materion 

yn ymwneud â: 

• Gwerthuso swyddi. 

• Cynghori yr Ysgrifennydd Cyffredinol ar faterion 

yn ymwneud â’i rôl fel Prif Swyddog y Corff.  

• Cynghori yr Ysgrifennydd Cyffredinol ar faterion 

yn ymwneud a’i rôl fel Rheolwr Llinell y 

Swyddogion eraill a berthyn i’r Corff.  

• Cynghori ar rediad effeithiol y Brif Swyddfa wrth 

iddi wasanaethu'r Gymanfa Gyffredinol. 

• Disgrifiadau Swyddi. 

• Sicrhau fod y Swyddfa yn gweithredu yn unol â 

deddfau gwlad, er enghraifft Deddf Diogelu Data a 

Deddfau Cyflogaeth.  

  

3.4.14.2 Grŵp Enwebu 

 

Nifer y cyfarfodydd:  yn ôl yr angen 

Cofnodydd:  Pennaeth Gweinyddol 

 

Swyddogion 
Cadeirydd 

Ysgrifennydd 

 

Nifer yr aelodau  13 

 

Aelodaeth 

Swyddogion y Gymdeithasfa yn y tair talaith 

Swyddogion y Gymanfa Gyffredinol 

 

Nod:  

Trefnu Agenda y Gymanfa Gyffredinol a sicrhau fod 

aelodaeth y Bwrdd, yr Adrannau a’r Grwpiau yn 

gynrychiolaeth deg o’r holl Enwad. 

 

 

 

 

Cyfrifoldebau:  
• Cadarnhau enwebiadau’r Henaduriaethau i’r Bwrdd 

a’r Adrannau. 

• Cadarnhau enwebiadau’r Bwrdd i’r Adrannau a’r 

Grwpiau. 

• Sicrhau dilyniant wrth drefnu rota i’r aelodau 

ymddeol o bwyllgorau. 

• Rhoi gwybod i Henaduriaethau pan fo angen 

enwebu wrth i dymor cynrychiolydd ddod i ben. 

• Arolygu Agenda’r Gymanfa Gyffredinol, ac 

enwebu pobl i gymryd rhan yn y Gymanfa 

Gyffredinol. 
 

3.4.14.3 Grŵp Athrawiaeth ac Addoli 
 

Nifer y cyfarfodydd:    Yn ôl yr angen 

Cofnodydd:  Ysgrifennydd 
 

Swyddogion 

Cadeirydd wedi ei enwebu gan y Gymanfa Gyffredinol
  

Ysgrifennydd wedi ei enwebu gan y Gymanfa 

Gyffredinol 
 

Nifer yr Aelodau   15 + 2 ar wahoddiad 
 

Aelodau      
4 wedi eu henwebu gan y Gymanfa Gyffredinol 

3 o bob Talaith gydag arbenigedd mewn athrawiaeth ac 

addoli 

Un i gynrychioli y Panel Mawl Cydenwadol 
 

Gwahoddir y canlynol ond heb hawl pleidleisio: 

Ysgrifennydd Cyffredinol 

Llywydd y Gymanfa Gyffredinol 
 

Nod:  

Rhoi arweiniad ar faterion yn ymwneud ag Athrawiaeth 

ac Addoli a hyrwyddo y gwahanol agweddau ar 

ysbrydolrwydd o fewn yr Eglwys megis myfyrdod, 

gweddi a defosiwn personol. 
 

Cyfrifoldebau: 

• Ystyried materion a pharatoi ymatebion i Fwrdd y 

Gymanfa Gyffredinol yn ôl yr angen.  

• Y Panel Mawl Cydenwadol. 

• Stiwardiaeth Eglwysig. 

• Paratoi adnoddau megis y Llawlyfr Gweddi.          
 

3.4.14.4 Grŵp Polisi a Strategaeth 
 

Nifer y cyfarfodydd:     Yn ôl yr angen 

Cofnodydd:          Ysgrifennydd Cyffredinol 

 

Aelodaeth: 20 + 2 Swyddog 

Cadeirydd 

Llywydd y Gymanfa 

Ysgrifennydd: Yr Ysgrifennydd Cyffredinol 

Gweinyddwr: Y Prif Weinyddwr  

 

20 aelod wedi eu dewis drwy estyn gwahoddiad agored i 

aelodau’r Eglwys, a fydd o gwmpas 10 aelod o eglwysi 

yn Nhalaith y Gogledd, 5 aelod o eglwysi yn Nhalaith y 

De a 5 aelod o eglwysi yn Nhalaith y Dwyrain. Fe fydd 

yr aelodau yn cael eu gwahodd i fynychu’r Grŵp gan y 

Swyddogion ar sail y mater(ion) sydd i’w trafod.  
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Cyfrifoldebau: 

Llunio, ar ran Bwrdd y Gymanfa Gyffredinol bolisïau a 

gweithdrefnau sy'n ymwneud â gweinidogaeth, 

cenhadaeth, adnoddau ariannol ac eiddo, ac i lunio 

strategaethau o ran ein defnydd o’n holl adnoddau. 
 

3.5  Y berthynas rhwng y Bwrdd, yr Adrannau a’r 

Is-bwyllgorau 
 

Bydd yr Adrannau yn cyflwyno unrhyw benderfyniadau 

i Fwrdd y Gymanfa sydd y tu hwnt i’w gweithgarwch 

arferol, neu sy’n gofyn am newid rheol neu bolisi. Bydd 

y Pwyllgor Gwaith / Grŵp Ymddiriedolwyr hefyd yn 

cyflwyno adroddiad blynyddol i Fwrdd y Gymanfa 

Gyffredinol.  

Bydd y Bwrdd yn cyflwyno adroddiad a penderfyniadau 

i’w cadarnhau i’r Gymanfa Gyffredinol a’r Gymanfa 

Gyffredinol fydd â’r awdurdod terfynol i dderbyn neu 

newid, i ofyn am ailystyried neu i wrthod unrhyw bolisi 

neu argymhelliad.  Bydd yr Adrannau yn cyflwyno 

adroddiad blynyddol ar eu gweithgarwch i’r Gymanfa 

Gyffredinol a gall y Gymanfa Gyffredinol wneud 

sylwadau ar yr adroddiad. 
 

Y berthynas rhwng y Gymanfa Gyffredinol a’r 

Gymdeithasfa yn y tair talaith a’r Henaduriaethau.  
 

• Y Gymanfa Gyffredinol i gyfarfod ym mis 

Gorffennaf. 

• Y Bwrdd i gyfarfod ddwy waith y flwyddyn. 

• Bwrdd y Gymanfa i gynnal cyfarfod rhwng 

cyfarfodydd y Gymdeithasfa yn y tair  

talaith a’r Gymanfa Gyffredinol er mwyn delio 

gyda chenadwrïau a phenderfyniadau etc. sydd i’w 

hanfon i’r Gymanfa Gyffredinol.  

• Y Gymdeithasfa yn y tair talaith i gyfarfod ddwy 

waith y flwyddyn. 

• Bydd gan Y Gymdeithasfa yn y tair talaith dri 

chynrychiolydd ar y Bwrdd. 

•  Bydd gan yr Henaduriaethau gynrychiolaeth 

uniongyrchol ar y Bwrdd a’r Adrannau ag eithrio 

Adran y Bwrdd Pensiynau a Adran Ymgeiswyr a 

Hyfforddiant. 

• Dylai pwyllgorau’r Gymdeithasfa a’r 

Henaduriaethau gyfateb i Adrannau’r Gymanfa.  

• Argymhellir y dylai’r Henaduriaethau gyfarfod o 

leiaf 4 gwaith y flwyddyn – pob Henaduriaeth 

unigol i benderfynu.  

• Cenadwrïau a phenderfyniadau i’w hanfon yn 

uniongyrchol o’r Gymanfa i’r Henaduriaethau (copi 

i Ysgrifennydd y Gymdeithasfa yn y tair talaith). 

Cenadwrïau a phenderfyniadau i’w hanfon yn ôl i’r 

Gymanfa Gyffredinol trwy gyfarfodydd y 

Gymdeithasfa yn y Gwanwyn trwy Fwrdd y 

Gymanfa Gyffredinol. Unrhyw ymatebion i’w 

hanfon i’r Henaduriaethau trwy’r Gymdeithasfa yn 

y dair Talaith.  

• Dylid anfon unrhyw gais mewn perthynas â galw 

Gweinidog, cyflogi gweithwyr, i’r Adran 

Gweinidogaethau drwy’r Ysgrifennydd Cyffredinol.  

• Yr Henaduriaethau sydd â’r hawl i benderfynu ar 

natur a gwaith y Cyfarfodydd Dosbarth / Cylch. Ni 

fydd gan Gyfarfodydd Dosbarth/Cylchoedd 

awdurdod dros faterion ariannol.  

ADRAN IV 

 

GWEINIDOGAETH 
 

4.1 Cynllunio Gofalaethau 

 

Mae’r Cyfundeb yn ordeinio Gweinidogion i 

wasanaethu’r Eglwys gyfan yn cyfarfod yn y 

Gymdeithasfa. Mae’n dilyn fod y sawl a ordeinir yn cael 

eu cynnal gan yr Eglwys gyfan ac yn gyfrifol iddi. 

 

4.2 Datganiad ar Swydd a Gwaith Gweinidog 

 

Preswylia’r Crist atgyfodedig yng nghymdeithas 

grediniol ei Eglwys, ei gorff Ef, ei gyflawnder Ef, gan 

roddi iddi’r fraint o gydweithio ag Ef yn ei weinidogaeth 

achubol yn y byd. Wrth ordeinio Gweinidog fe’i neilltuir 

gan yr Eglwys i’w harwain yn y weinidogaeth amrywiol 

hon, gan ymddiried iddo/iddi’n arbennig bregethu’r Gair, 

gweinyddu a derbyn o’r Sacramentau, bugeilio’r aelodau 

a’u hyfforddi yn y Ffydd Gristnogol ac arwain yr Eglwys 

yn ei gwaith cenhadol a dyngarol yn y gymuned leol, y 

genedl a’r byd. 

 

4.3 Rheolau Dewis Gweinidogion ar Eglwysi 

 

1. Cyfrifoldeb y Blaenoriaid yw hysbysu Henaduriaeth 

o ddymuniad eglwys/gofalaeth i alw Gweinidog. 

Bydd yr Henaduriaeth yn trefnu i’w Phwyllgor 

Gweinidogaethau ystyried y cais gan edrych ar 

angen eglwysi cyfagos a’r posibilrwydd o ffurfio 

Gweinidogaeth Bro gyda Gweinidog ac eglwysi o 

enwadau eraill. I osgoi trefniadau a thrafodaethau 

mewnblyg, a chan fod pob gofalaeth yn 

ddaearyddol mewn o leiaf dwy Dalaith ni ddylid 

cymryd unrhyw gam i drafod na sefydlu gofalaeth 

gan Henaduriaeth heb fod Swyddogion 

Gweinidogaethau y ddwy, (neu dair) Talaith sy’n 

rhannu tiriogaeth wedi eu hysbysu o’r bwriad. 

Cyfrifoldeb y Swyddogion hyn fydd ymchwilio’n 

fanwl i unrhyw bosibiliadau fydd yn hwyluso, 

cryfhau a chreu gofalaeth hyfyw. Byddant yn dwyn 

argymhelliad i Adran y Gweinidogaethau ac i’r 

Gymdeithasfa, neu i’w Phwyllgor Gwaith, er mwyn 

rhoi arweiniad i’r eglwysi.   

 

 Os barna’r Henaduriaeth fod y cais yn cyd-fynd â’i 

Chynllun Gweinidogaeth a Chenhadaeth, a bod yr 

eglwys / gofalaeth / gofalaeth bro gydenwadol yn 

aeddfed i alw Gweinidog, ac nad oes rhwystrau ar y 

ffordd i wneud hynny, trefnir i gynrychiolwyr o’r 

Henaduriaeth ymweld â’r Ofalaeth a chymryd llais 

yr eglwysi mewn cyfarfod cyffredinol gan ofyn; “A 

ydych o blaid galw Gweinidog i fugeilio’r eglwys 

hon? Bydd yr aelodau yn ymateb drwy bleidlais 

ddirgel a bydd angen mwyafrif y pleidleisiau o blaid 

er mwyn gallu symud ymlaen.” 
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2. Os yw’r bleidlais yn gadarnhaol bydd yr 

Henaduriaeth yn gofyn am ganiatâd yr Adran 

Gweinidogaethau i symud ymlaen. Os bydd yr 

ymateb yn ffafriol bydd yr Henaduriaeth yn penodi 

cynrychiolwyr i ymweld â’r eglwys/eglwysi’r 

ofalaeth/eglwysi’r Cyfundeb a berthyn i 

Weinidogaeth Bro i benodi Pwyllgor Bugeiliol, y 

nifer i’w benderfynu gan gynrychiolwyr yr 

Henaduriaeth a’r Blaenoriaid, i gydweithredu â 

Blaenoriaid yr eglwys/eglwysi, cynrychiolwyr 

Pwyllgor Gweinidogaethau yr Henaduriaeth ac 

mewn Gweinidogaeth Bro, personau cyfatebol yr 

enwadau eraill. Etholir y rhain o blith yr aelodau 

drwy bleidlais ddirgel, y rhai uchaf ar y rhestr i 

weithredu. Swyddogaeth y Pwyllgor Bugeiliol fydd 

ystyried enw brawd neu chwaer sy’n gymwys i’w 

bugeilio. 
 

3. Mae’n ofynnol i gynrychiolwyr y Pwyllgor 

Gweinidogaethau a phersonau cyfatebol enwadau 

eraill mewn Gofalaeth Bro fod yn bresennol yn 

nhrafodaethau’r Pwyllgor Bugeiliol ond ni fydd 

ganddynt hawl i bleidleisio. 
 

4. Pan fo’r Pwyllgor Bugeiliol yn gytûn ar enw ac yn 

dilyn derbyn caniatâd yr unigolyn, trefnir i osod yr 

enw gerbron aelodau’r eglwys/gofalaeth/gofalaeth 

bro i’w ethol/hethol yn Weinidog arni. Bydd 

cynrychiolwyr yr Henaduriaeth yn ymweld â’r 

eglwys/eglwysi ac eglwysi’r Cyfundeb a berthyn i 

Weinidogaeth Bro, wedi rhoi rhybudd digonol 

iddynt. Os bydd nifer yr aelodau a fo’n bresennol yn 

ddigonol yn ôl barn cynrychiolwyr yr Henaduriaeth, 

gofynnir y cwestiwn; “A ydych yn bleidiol i alw 

A.B. yn Weinidog ar yr eglwys hon?” Bydd yr 

aelodau yn ymateb drwy bleidlais ddirgel.  
 

5. Pan fo gofalaeth yn galw person i’w bugeilio mae’n 

ofynnol i’r holl eglwysi symud mewn cyd-

ddealltwriaeth â’i gilydd. Bydd pob eglwys yn 

pleidleisio ar wahân; yna daw cynrychiolwyr yr 

Henaduriaeth â’r pleidleisiau at ei gilydd a’u 

cymysgu cyn eu cyfrif. 
 

6. Wedyn bydd y cynrychiolwyr yn cyflwyno 

adroddiad i’r Henaduriaeth. Os bydd tair rhan o 

bedair o’r aelodau cyflawn a fo yn bresennol wedi 

pleidleisio o blaid yr unigolyn, a’r Henaduriaeth yn 

cadarnhau y bleidlais, bydd wedi ei ethol yn 

rheolaidd yn Weinidog ar yr eglwys/gofalaeth ac fe 

fydd Ysgrifennydd yr Henaduriaeth yn gadael 

iddo/iddi wybod. 
 

7. Pan fydd eglwys/eglwysi yn cael ei/eu hychwanegu 

at ofalaeth nid oes raid pleidleisio.  
 

8. Pan fo Gweinidog yn ymddiswyddo neu’n ymddeol 

o’i ofalaeth bydd yn gadael i Flaenoriaid yr 

eglwys/eglwysi wybod ac yna yr aelodau. Bydd y 

Blaenoriaid yn hysbysu’r Henaduriaeth. Mae’n 

ofynnol i’r Henaduriaeth gymeradwyo 

ymddiswyddiad y Gweinidog cyn y bo yn derfynol. 

 

 

9. Mae holl drefniadau gweinidogaethol 

eglwys/gofalaeth i’w gwneud gyda chaniatâd a than 

arolygiaeth yr Henaduriaeth. 
 

4.4 Gollwng Gweinidog o Eglwys/Gofalaeth 
 

 Pan fo Gweinidog yn derbyn galwad i fugeilio 

eglwys/gofalaeth arall, neu yn ymddeol, mae’n 

ofynnol iddo ddweud wrth y Blaenoriaid ac yna 

wrth yr aelodau. Dyletswydd y Blaenoriaid yw 

hysbysu’r Henaduriaeth. Wedi i’r Henaduriaeth 

ganiatáu ei ryddhau, bydd yr Henaduriaeth mewn 

ymgynghoriad â’r Blaenoriaid yn trefnu cyfarfod i 

ollwng y Gweinidog. 
 

(Gweler Trefn y Gwasanaeth Gollwng yn Atodiad 

10.3) 
 

4.5 Aelodaeth Gweinidog mewn Henaduriaeth 
 

1. Dylai pob Gweinidog fod yn aelod o’r Henaduriaeth 

mae’n byw o fewn ei chylch, boed ganddo/i ofal 

eglwys/gofalaeth ai peidio. 

2. Pan symuda Gweinidog o un Henaduriaeth i 

Henaduriaeth arall cyflwyned yr Ysgrifennydd ef/hi 

trwy lythyr. 

3.  Os bydd gan y Gweinidog eglwysi mewn mwy nag 

un Henaduriaeth y mae’n aelod mewn un o’r 

Henaduriaethau yn unig. 
 

4.6 Gweinidogion yn Dilyn Galwedigaethau Eraill 
 

1. Os yw Gweinidog yn derbyn swydd y tu allan i’r 

Cyfundeb mae’n ofynnol i’r Henaduriaeth ofyn a yw’n 

dymuno parhau yn Weinidog yn y Cyfundeb. Y mae’n 

ofynnol i’r Henaduriaeth ofyn iddo/iddi yn flynyddol 

ailddatgan hynny cyn tynnu allan restr y Gweinidogion. 

Dylid gwahodd Gweinidogion sy’n dilyn galwedigaethau 

eraill i gyfarfodydd yr Henaduriaeth. 
 

2. Mewn rhai amgylchiadau, mae gweinidog sydd wedi 

ymddeol yn darganfod cymdeithas gydag Eglwysi o 

enwadau eraill sy’n cyd-weithio gydag EBC.  Yr ydym 

yn pwysleisio bod y gweinidogion hyn yn parhau yn 

weinidogion yn y Corff, ac felly yn yr Henaduriaeth, y 

Gymdeithasfa a’r Gymanfa, ac yn parhau i gael eu 

hannog i chwarae rhan llawn ym mywyd a thystiolaeth 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru. 
 

4.7 Ymddeoliad Gweinidog 
 

Oed ymddeol arferol Gweinidogion at ddibenion Cynllun 

Pensiwn EBC yw 67. 
 

4.8 Ymddiswyddiad Gweinidog 
 

Pan ymddiswydda Gweinidog o’r Cyfundeb, mae’n 

ofynnol cyflwyno ei ymddiswyddiad/hymddiswyddiad 

i’r Henaduriaeth yr oedd yn aelod ohoni. Dylai’r 

Henaduriaeth hysbysu’r Gymdeithasfa o unrhyw 

ymddiswyddiad. 
 

4.9 Ymchwiliad ynglŷn â Gweinidogion, Pregethwyr 

Lleyg, ac Ymgeiswyr a’u Hadfer 
 

Yr Henaduriaeth sydd i ystyried cwyn yn erbyn 

Gweinidog, Pregethwr Lleyg ac Ymgeisydd am y 

Weinidogaeth. Pan fo angen ystyriaeth bellach i gwyn yn 

erbyn Gweinidog rhaid ei hanfon ymlaen i sylw’r 

Gymdeithasfa. 
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Dylid cynnal pob ymchwiliad i gwyn yn erbyn 

Gweinidog, Pregethwr Lleyg, neu Ymgeisydd am y 

Weinidogaeth gyda phob gofal a phwyll. Mae’n bwysig 

bod yr Henaduriaeth yn penodi pwyllgor cryf o frodyr a 

chwiorydd diduedd i ystyried y mater. 

 

Priodol fyddai i rai ohonynt fod yn gyfarwydd â gwrando 

tystiolaeth mewn cylch arall. 

 

Darpariaethau’r Memoradwm o Ddealltwriaeth fydd yn 

berthnasol i bob Gweinidog. 

 

1.  Ymgeisydd am y Weinidogaeth 
 

Pan fo Henaduriaeth yn ystyried cwyn yn erbyn 

Ymgeisydd mae’n bwysig ei bod yn ymgynghori â’r 

Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant gan ofyn iddynt 

ystyried y gwyn. Dylai’r Adran gyflwyno adroddiad i’r 

Pwyllgor a benodwyd gan yr Henaduriaeth. Cyfrifoldeb 

y Pwyllgor yw ystyried yr adroddiad a chyflwyno 

argymhellion i’r Henaduriaeth. Ni fydd hawl gan neb 

ond aelodau’r Henaduriaeth i fod yn bresennol pan 

gyflwynir yr adroddiad. Yr Henaduriaeth sydd i 

weinyddu disgyblaeth, os bydd angen hynny. 

 

2.  Pregethwr Lleyg 
 

Mae’n ofynnol i’r Pwyllgor a benodwyd gan yr 

Henaduriaeth gyflwyno ei adroddiad i’r Henaduriaeth. 

Ni fydd hawl gan neb ond aelodau’r Henaduriaeth i fod 

yn bresennol. Yr Henaduriaeth sydd i weinyddu 

disgyblaeth, os bydd angen hynny. 

 

3.  Gweinidog  
 

Caiff cwyn yn erbyn Gweinidog ei thrin yn unol â 

darpariaethau’r Memorandwm o Ddealltwriaeth. 

 

Adfer 

 

1. Pan fo Pregethwr Lleyg neu Ymgeisydd am y 

Weinidogaeth yn euog o drosedd a fo’n gofyn i’r 

Henaduriaeth ei ddiswyddo neu ei atal am dymor, 

mae gofyn iddi weithredu yn ddi-oed. Yn achos 

Gweinidog fodd bynnag bydd hyn yn digwydd yn 

unol â darpariaethau’r Memorandwm o 

Ddealltwriaeth. Yn achos Pregethwr Lleyg ac 

Ymgeisydd am y Weinidogaeth bydd dyfarniad yr 

Henaduriaeth yn derfynol, ond y mae hawl apêl 

(gweler Hawl i Apêl). 

 

2. Os bydd achos yn arwain, nid yn unig at derfynu 

penodiad fel Gweinidog, neu ataliad am dymor, ond 

hefyd, drwy gyfarwyddyd y Gymdeithasfa, neu, yn 

achos Pregethwr Lleyg neu Ymgeisydd am y 

Weinidogaeth, drwy gyfarwyddyd ei Henaduriaeth, 

i ddiarddeliad o aelodaeth eglwysig, ni fydd yn 

rheolaidd ond mewn amgylchiadau eithriadol iawn, 

i’w adfer drachefn i waith y Weinidogaeth, rhag i 

hynny ddiraddio urddas a gwanhau dylanwad y 

Weinidogaeth. 

 

 

 

3. Y cam cyntaf tuag at adfer Gweinidog pan fo ei 

ph(b)enodiad wedi ei derfynu fydd dwyn ei achos 

drwy’r Henaduriaeth gerbron y Gymdeithasfa; dylai 

tymor o ddwy flynedd o leiaf fynd heibio cyn 

gwneud hynny. 

 

4. Mae’n ofynnol i Henaduriaeth roi rhybudd i’r 

Gymdeithasfa o gais yn unol â rheol 3 uchod. Bydd 

y Gymdeithasfa yn trefnu i bwyllgor o saith ystyried 

y cais a dwyn adroddiad i’r Gymdeithasfa nesaf. 

Rhaid fydd cael tair rhan o bedair o bleidleisiau’r 

aelodau fo’n bresennol o blaid adfer. 

 

5. Nid oes hawl gan Henaduriaeth adfer Pregethwr 

Lleyg nac Ymgeisydd am y Weinidogaeth heb 

gymeradwyaeth y Gymdeithasfa, ac ar yr un 

amodau ag yn Rheol 3 uchod. Yn ogystal nid oes 

ganddi hawl i adfer Pregethwr Lleyg nac 

Ymgeisydd am y Weinidogaeth a ddisgyblwyd gan 

Henaduriaeth arall heb gyd-ddealltwriaeth â’r 

Henaduriaeth honno. 

 

6. Nid oes gan eglwys hawl i wahodd Gweinidog, 

Pregethwr Lleyg nac Ymgeisydd am y 

Weinidogaeth a fo wedi ei ddisgyblu i bregethu 

ynddi hyd oni fo wedi ei adfer yn rheolaidd yn ôl y 

rheolau uchod. 

 

Noder: Mae’n angenrheidiol i Henaduriaeth 

ymgynghori â’r Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant 

yn achos pob Ymgeisydd am y Weinidogaeth a fo o 

dan ei harolygiaeth. 

 

4.10 Cydnabyddiaeth 
 

1. Sicrheir fframwaith cydnabyddiaeth i bob 

Gweinidog, ac fe’i hadolygir yn flynyddol gan y 

Gymanfa Gyffredinol. 

 

2. Darperir Mans yn rhydd o rent, Treth y Cyngor a 

chostau dŵr gan yr ofalaeth. Lle nad oes Mans neu 

pan fydd y Gweinidog amser llawn yn dewis byw 

yn ei dŷ/thŷ preifat ei hun, cyfrennir tuag at hyn gan 

yr Ofalaeth yn unol â’r swm a benderfynir gan y 

Gymanfa Gyffredinol o bryd i’w gilydd, a Threth y 

Cyngor. 

 

3.  Gall Gofalaeth sy’n darparu Mans ar gyfer 

Gweinidog rhan-amser hawlio ad-daliad pro rata i 

gyfateb i rent am y tŷ. Gofynnwn er hynny i 

ofalaethau ymdrin â’r mater hwn yn dringar. Ar yr 

un pryd yr ydym yn dymuno tynnu sylw 

swyddogion ein gofalaethau at y rheol sy’n ymdrin 

â thalu biliau treth a threth dŵr y Gweinidogion. 

 

4.11 Talu’r Gydnabyddiaeth 
 

1. Bydd Cronfa Gyffredinol Adran y Gweinidogaethau 

yn gyfrifol am dalu cydnabyddiaeth i bob 

Gweinidog llawn amser a rhan amser.  
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2. Didynnir y canlynol o’r gydnabyddiaeth cyn ei 

thalu: 
 

• Y Dreth Incwm dyledus am y mis. 

• Cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol (dosbarth 1 - 

heb gontractio allan) dyledus am y    

 mis (gan gynnwys unrhyw daliad arall dyledus 

megis cydnabyddiaeth ychwanegol gan yr 

Ofalaeth). 

• Cyfraniad Gweinidog Amser Llawn a Rhan Amser 

tuag at Gynllun Pensiwn y Cyfundeb (os yn aelod). 

• Unrhyw gyfraniadau gwirfoddol eraill, e.e. Cynllun 

Ysbytai a’r Cyfraniadau Ychwanegol Gwirfoddol. 

• Unrhyw ad-daliadau dyledus, e.e. benthyciad car, 

morgais. 

• Telir y gydnabyddiaeth yn llawn am dri mis i 

weddw Gweinidog sy’n marw yn ei waith ac 

yntau’n dal i wasanaethu’r Cyfundeb (pro rata yn 

achos Gweinidogion rhan amser). 
 

4.12 Datgorffori Eglwys a Throsglwyddo Aelodau 
 

1. Rhaid gwahaniaethu rhwng eglwysi sy’n cau ac 

eglwysi sy’n uno i ffurfio eglwys newydd unedig. 
 

2. Pan fo eglwys yn cau, swyddogion yr Henaduriaeth 

sydd i weithredu, ac argymhellir eu bod ar 

ddiwrnod y cau neu’r datgorffori yn hysbysu yn 

ddi-oed Ystadegydd yr Henaduriaeth o nifer yr 

aelodau sy’n trosglwyddo i eglwysi eraill, gan 

nodi’r eglwysi sy’n eu derbyn. Ychwanegir nifer y 

sawl sy’n trosglwyddo at aelodaeth gyfredol yr 

eglwysi sy’n eu derbyn, er mwyn pennu’r Cyfraniad 

Gweinidogaeth a Chenhadaeth. Dylai Ystadegydd 

yr Henaduriaeth hysbysu Swyddfa’r Cyfundeb, yr 

eglwysi sy’n derbyn, a phan fo Henaduriaeth arall 

yn y cwestiwn, Ystadegydd yr Henaduriaeth honno 

hefyd. Bydd asedau ariannol lleol yr eglwys h.y. 

cyfrifon banc yn cael eu trosglwyddo i’r 

Henaduriaeth, ond os bydd buddsoddiadau 

canolog, bydd y rhain yn cael eu trosglwyddo i 

Gronfa Gyffredinol Ganolog yr Adran Adnoddau 

a’r Bwrdd Eiddo. 
 

3.  Fe gyll eglwys sy’n uno ei hunaniaeth, a daw 

eglwys newydd i fod, yn uned newydd, ar wahân. 

Ni throsglwyddir aelodau y naill eglwys neu’r llall 

i’r eglwys unedig yn yr ystyr arferol, ond yn hytrach 

ymdoddant i ffurfio aelodaeth gyntaf yr eglwys 

newydd. Gan fod yr eglwys unedig newydd yn 

cymryd eiddo a chyllid ei heglwysi cyfansoddol, 

rhaid iddi hefyd fod yn gyfrifol am dreth yr eglwysi 

hyn; h.y. bydd yr eglwys unedig newydd yn talu’r 

trethi y byddai’r eglwysi cyfansoddol yn eu talu pe 

baent yn parhau mewn bodolaeth, ac eithrio unrhyw 

newid sy’n ganlyniad newid yn nifer yr aelodaeth. 

Pery’r trefniant hwn hyd nes i ystadegau’r eglwys 

newydd ddod yn weithredol. Dylai pob uned 

newydd neu unrhyw drosglwyddo ddigwydd ar 

ddechrau chwarter. 

 

 

 

 

4.13 Rheolau ar gyfer Cynulleidfaoedd sy’n uno 
 

Cytunwyd yng Nghymanfa Gyffredinol 2002: 
 

1. Dylai cynulleidfaoedd sy’n dymuno uno hysbysu’r 

Henaduriaeth. 
 

2.  Dylid sicrhau fod cofnod o hyn yng nghofnodion yr 

Henaduriaeth.  
 

3. Dylid cymryd goblygiadau yr Archwiliad pum 

mlynedd diweddaraf i ystyriaeth neu arolwg mwy 

diweddar gan ein Hymgynghorwyr Eiddo wrth 

benderfynu ar y defnydd o adeiladau. 
 

4.  Dylid ceisio ymateb yr eglwysi sy’n ystyried uno 

gyda “datganiad o fwriad” cyn symud ymlaen yn 

ffurfiol i bleidlais derfynol. Bydd y bleidlais yn un 

ddirgel. Bydd mwyafrif syml o 51% o blaid yn 

ddigonol fel “datganiad o fwriad”.  
 

5.  Mae’n bwysig bod aelodau’r eglwysi a’r 

Henaduriaeth yn cael cyfle i ystyried yr 

argymhellion yn llawn cyn pleidleisio arnynt mewn 

pleidlais derfynol. 
 

6.  Dylid hysbysu’r eglwysi o amser a dyddiad y 

bleidlais derfynol mewn oedfaon o leiaf dau Sul 

ymlaen llaw.  
 

7.  Yr Henaduriaeth fydd yn trefnu’r bleidlais mewn 

ymgynghoriad â’r eglwysi. Bydd dau gynrychiolydd 

o’r Henaduriaeth yn bresennol ym mhob un o’r 

capeli a fydd yn pleidleisio. 
 

 Bydd y bleidlais yn un dirgel, yn cael ei chynnal ym 

mhob capel unigol ar wahân, gyda chynrychiolwyr 

yr Henaduriaeth yn casglu pleidleisiau’r capeli at ei 

gilydd a’u cymysgu cyn eu cyfrif. (Dylid sicrhau 

fod pob capel yn defnyddio’r un papur pleidleisio). 
 

8.  Bydd pleidlais pryd y bydd dwy ran o dair o’r 

aelodau sy’n bresennol ac yn pleidleisio yn 

ddigonol i’r cynulleidfaoedd symud ymlaen i uno. 
 

9. Trefnir Gwasanaeth Uno o dan gyfarwyddyd yr 

Henaduriaeth. Yn ystod y gwasanaeth bydd 

Llywydd yr Henaduriaeth yn darllen datganiad yn 

cyhoeddi fod yr uniad wedi digwydd. Bydd 

Blaenoriaid yr eglwysi sy’n uno yn Flaenoriaid yn 

yr eglwys newydd.  
 

10.  Daw asedion yr eglwysi sy’n uno yn eiddo i’r 

eglwys newydd unedig yn unol â rheolau’r 

Cyfundeb.  

 

11. Y mae’r eglwys newydd unedig yn gyfrifol am yr 

holl adeiladau hyd nes y’u gwerthir. Os oes angen 

gwerthu adeiladau diangen, dylai’r eglwys unedig 

geisio caniatâd yr Henaduriaeth a’r Gymdeithasfa. 

Os cyfyd problemau, gall yr eglwys unedig ofyn am 

gymorth gan yr Henaduriaeth, ac mewn rhai 

achosion gall yr Henaduriaeth fynd yn gyfrifol am 

yr adeiladau ac am eu gwerthu.  
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12. Pan fo eglwys yn cael ei datgorffori, yr 

Henaduriaeth sy’n gyfrifol am yr adeiladau a’r 

gwerthiant.  

 

13. Y mae gan Henaduriaethau yr hawl i gau 

capel/capeli os yw amharodrwydd yr aelodau yn 

rhwystro gweithredu ‘cynllun strategaeth’ yr 

Henaduriaeth. 

 

4.14 Y Weinidogaeth ar y Sul 
 

1. Yr Henaduriaeth fydd y Cylch Pregethu oni wneir 

trefniadau eraill oddi mewn i Henaduriaeth, neu â 

Henaduriaethau eraill. 

 

2. Ym mhob Cylch Pregethu penoded yr Henaduriaeth 

Bwyllgor ac arno bum aelod, dau Weinidog, os yn 

bosib, a thri Blaenor, i drefnu Cylch Pregethu i bob 

Gweinidog amser llawn yn yr ardal. 

 

3. Pregethir gan bob Gweinidog amser llawn ar 46 o 

Suliau yn ei gylch pregethu heb dâl ychwanegol, yn 

unol â threfniant y Pwyllgor Cylch. Ar ei Suliau 

Rhydd bydd gan Weinidog amser llawn hawl i 

dderbyn unrhyw gyhoeddiad mewn unrhyw fan ac i 

dderbyn cydnabyddiaeth am ei wasanaeth. Os 

digwydd i fyfyriwr yn ei ofalaeth gyntaf ddechrau 

ar ei waith ar Orffennaf 1af, bydd ganddo hawl i dri 

Sul rhydd hyd ddiwedd y flwyddyn, ac i ddau Sul 

rhydd os mai ar Hydref 1af y mae’n dechrau ar ei 

waith. Pan fo 53 Sul yn y flwyddyn, disgwylir i bob 

Gweinidog amser llawn roddi 47 i’r Cylch 

Pregethu. 

 

4. Pan fo gofalaeth yn ffurfio un daith ar y Sul, h.y. yn 

gofyn am dair oedfa yn arferol, ni chaniateir i’r 

Gweinidog amser llawn fod yn ei bulpud ei hun am 

fwy na 26 Sul y flwyddyn. 

 

5. Pan fo gofalaeth yn ffurfio dwy daith ar y Sul, h.y. 

yn gofyn am chwe oedfa yn arferol, ni chaniateir i’r 

Gweinidog amser llawn fod yn ei bulpud am fwy na 

38 Sul y flwyddyn. 

 

6. Pan fo gofalaeth yn ffurfio mwy na dwy daith ar y 

Sul, h.y. yn gofyn am o leiaf naw oedfa, caniateir i’r 

Gweinidog amser llawn fod yn ei bulpud ei hun hyd 

at 42 Sul y flwyddyn. 

 

7. Pan fo Henaduriaeth yn medru sicrhau 20 oedfa'r 

flwyddyn i bob eglwys ddi-fugail o’i mewn, yna 

gellir caniatáu i Weinidog amser llawn gael mwy o 

Suliau yn eglwys(i) ei ofalaeth na’r nifer a ganiateir 

yn 4, 5 a 6 uchod. 

 

8. Disgwylir i’r eglwysi sy’n derbyn gwasanaeth eu 

Gweinidog amser llawn am fwy o Suliau na’r nifer 

a nodir yn 4, 5 a 6 uchod dalu ymlaen llaw i 

Bwyllgor Cylch yr Henaduriaeth swm yr oedfa a 

benderfynir gan y Gymanfa Gyffredinol o dro i dro 

(“Tâl Oedfa”). 

 

9. Disgwylir i Weinidogion amser llawn ac eglwysi 

lynu wrth drefniant y Pwyllgor Cylch. Os digwydd i 

amgylchiadau eithriadol orfodi Gweinidog amser 

llawn i ymryddhau o’i ymrwymiad ar un o Suliau’r 

Cylch, hysbysed Ysgrifennydd y Pwyllgor Cylch 

a’r eglwysi mor fuan ag y bo modd, ac anfoned 

swm a benderfynir gan y Gymanfa Gyffredinol o 

dro i dro (“Tâl Sul”) am y Sul a dorrir at 

Ysgrifennydd y Pwyllgor Cylch i’w alluogi i dalu 

Tâl Oedfa am bob oedfa i’r daith a siomwyd. Apelir 

yn daer ar i’r Gweinidogion a’r gofalaethau gadw 

eu hymrwymiad fel na thanseilir y rheolau. 

 

10. Pan fo Gweinidog amser llawn yn gorfod torri Sul 

Cylch i fynd gyda phlant neu ieuenctid i un o 

Ganolfannau’r Cyfundeb, caniateir iddo wneud 

hynny am un Sul y flwyddyn heb dalu’r Tâl Sul. 

Disgwylir i Bwyllgor Cylch yr Henaduriaeth dalu 

swm y Tâl Oedfa yr oedfa i’r eglwys(i) a 

amddifadwyd o’i wasanaeth. Os yw Gweinidog 

amser llawn am gael ei ryddhau am fwy nag un Sul 

y flwyddyn i fynd i Ganolfan, disgwylir i’w 

eglwys(i) dalu’r Tâl Sul i Bwyllgor Cylch yr 

Henaduriaeth. Mae’r rheol hon hefyd yn berthnasol 

i Swyddogion y Bwrdd, Adrannau neu Bwyllgorau 

sy’n gorfod mynychu cwrs neu gynhadledd. 

 

11. Os metha Gweinidog amser llawn, oherwydd 

gwaeledd, bregethu yn ei eglwys/eglwysi ei hun ar 

un o Suliau’r Cylch, hysbysed Ysgrifennydd y 

Pwyllgor Cylch a’r eglwysi yn ddiymdroi. 

 

12. Os yw Gweinidog yn debygol o fod yn wael am fwy 

na phum diwrnod, hysbysed y Swyddfa Ganolog yn 

ddiymdroi gan anfon y ffurflen feddygol briodol i’r 

Swyddfa. 

 

13. Anfoned hefyd i’r Swyddfa Ganolog restr o’r Suliau 

na all bregethu arnynt. 

 

14. Wedi i Weinidog gyflawni chwe mis o wasanaeth 

bydd yr Adran Gweinidogaethau yn talu 

cydnabyddiaeth lawn dros gyfnod unrhyw salwch 

ardystiedig. Mewn achosion o absenoldeb hir, bydd 

y taliadau hyn yn ddarostyngedig i ddisgresiwn 

Adran y Gweinidogaethau sydd yn gorfod gwneud 

penderfyniad teg a rhesymol. Dylid anfon y gwaith 

papur perthnasol i’r Swyddfa Ganolog a rhoi 

gwybod i Flaenoriaid perthnasol yr eglwys. 

 

15. O’r swm a dynnir, fe dâl y Gronfa Gynnal Dâl Sul y 

Sul i Ysgrifennydd y Pwyllgor Cylch i’w alluogi i 

dalu Tâl Oedfa y gwasanaeth i’r eglwysi a 

amddifadwyd o wasanaeth y Gweinidog amser 

llawn. D.S. pan fo’r budd-dal a dderbynnir gan y 

Gweinidog amser llawn yn llai na swm y Tâl Sul, y 

swm hwnnw’n unig a delir i Ysgrifennydd y 

Pwyllgor Cylch. 
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16. Wedi i Weinidog amser llawn fod yn wael am dros 

fis gall eglwysi ei ofalaeth hawlio swm y Tâl Oedfa 

yr oedfa am bob oedfa a gollwyd o wasanaeth y 

Gweinidog ar unrhyw Suliau ar ôl y mis cyntaf ond 

iddynt sicrhau eu bod yn cydnabod y sawl a leinw’r 

pulpud yn ôl canllawiau’r Adran (gweler Rheolau 

ynglŷn â’r Gydnabyddiaeth ar y Sul isod). 
 

17.  Caniateir oedfaon di-dâl i eglwysi dan y Cynllun 

(gan gynnwys rhai y Gweinidog) yn unol â 

threfniant Cylch Pregethu yr Henaduriaeth.  
 

18. Gall Henaduriaethau ddefnyddio Gweinidogion 

wedi ymddeol, Gweinidogion mewn swyddi 

Cyfundebol a Gweinidogion mewn galwedigaethau 

eraill i wasanaethu ar Suliau Cylch i sicrhau fod 

eglwysi di-fugail yn derbyn o leiaf ddeg gwasanaeth 

bob blwyddyn. 
 

19. Gall Ysgrifennydd Cylch sy’n defnyddio’r 

Gweinidogion uchod ofyn i’r Gronfa Ganolog am 

swm y Tâl Oedfa y gwasanaeth ar eu cyfer pan nad 

yw Cronfa Pwyllgor Cylch yr Henaduriaeth yn 

ddigonol. 
 

20. Pan fo Gweinidogion o enwadau eraill yn 

Weinidogion ar Ofalaethau Cydenwadol ac yn 

cynnig eu gwasanaeth ar Suliau Cylch yr 

Henaduriaeth, disgwylir iddynt gadw at Reolau’r 

Adran Gweinidogaethau parthed Suliau Cylch. 

 

4.15 Rheolau ynglŷn â’r Gydnabyddiaeth ar y Sul  
 

1. I Weinidogion amser llawn sydd wedi ymddeol, a 

Gweinidogion amser llawn a rhan-amser ar eu 

Suliau Rhydd, a myfyrwyr wedi eu derbyn gan y 

Cyfundeb, lleiafswm o £25.00 yr oedfa, i’w adolygu 

bob tair blynedd, a’u treuliau yn ôl 45c y filltir (neu 

y swm a benderfynir gan y Gymanfa Gyffredinol o 

dro i dro).  I weinidogion yn dilyn galwedigaethau 

eraill (gan gynnwys gweinidogion wedi ymddeol 

o’r galwedigaethau hynny) a phregethwyr lleyg, 

dim llai na £12.50 ynghyd â’u treuliau. 

 

2. Rhaid i bob Gweinidog amser llawn hyrwyddo ad-

drefniant gofalaethau trwy dderbyn gofal eglwys 

neu eglwysi ychwanegol; ac mewn rhai achosion, 

ollwng gofal eglwys neu eglwysi; a rhaid i eglwysi 

ei ofalaeth hyrwyddo’r ffordd iddo wneud hyn. 

Bydd peidio â chydymffurfio â’r rheol hon yn fater 

i’w gyflwyno i’r Adran Gweinidogaethau weithredu 

arno. 

 

3. Ni chaniateir i eglwys dynnu allan, neu Weinidog 

ymddiswyddo o ofalaeth heb ganiatâd yr 

Henaduriaeth, ac yn yr un modd, ni all Gweinidog 

ymddiswyddo o ran o’i ofalaeth heb ganiatâd yr 

Henaduriaeth, mewn ymgynghoriad â’r Adran 

Gweinidogaethau. 

 

 

 

 

4. Ceir copi o’r Rheolau parthed taliadau i 

Weinidogion mewn gofalaethau rhyngenwadol o’r 

Swyddfa Ganolog, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys 

Newydd, Caerdydd CF14 1DD.  
 

4.16  Y Cynllun Sabothol 
 

Bydd y Gronfa yn talu cost llety a phrydau bwyd 

Gweinidogion amser llawn a rhan amser yn ystod eu 

cyfnod Sabothol. Ceir manylion pellach gan yr 

Ysgrifennydd Cyffredinol. 
 

4.17  Y Weinidogaeth Ran Amser a’r Weinidogaeth 

Wirfoddol Ddi-dâl 
 

Y Weinidogaeth Ran Amser 
 

Fel Gweinidogion llawn amser, ordeinir Gweinidogion 

rhan amser i weinidogaeth y Gair a’r Sacramentau. Y 

mae gweithwyr rhan amser bellach yn derbyn yr un 

hawliau â gweithwyr llawn amser, felly ni allwn drin ein 

Gweinidogion rhan amser yn wahanol i’n Gweinidogion 

llawn amser. Pa hawliau bynnag fydd gan ein 

Gweinidogion llawn amser, bydd yr hawliau hynny gan 

ein Gweinidogion rhan amser hefyd. 
 

Yng Nghymanfa Gyffredinol 2009 penderfynwyd talu 

cydnabyddiaeth yn hytrach na honorariwm i’n 

Gweinidogion Rhan Amser. Telir cydnabyddiaeth pro 

rata i’n Gweinidogion rhan amser yn ôl maint eu 

Gofalaeth yn seiliedig ar Bwynt 33-42 graddfa gyflog 

EBC ac yn ôl nifer y blynyddoedd y maent wedi 

gwasanaethu’r Cyfundeb.  
 

Aelodaeth  Cydnabyddiaeth  Oedfaon Oriau Gwaith 

1 - 50  1/6 23 O leiaf  6 awr  

yr wythnos + 

Oedfaon y Sul 

51 – 75  1/3 46 O leiaf 12 awr  

yr wythnos + 

Oedfaon y Sul 

76 - 100  1/2 69 O leiaf 18 awr  

    yr wythnos + 

    Oedfaon y Sul 

100+  2/3 92 O leiaf 24 awr  

yr wythnos + 

Oedfaon y Sul 
 

Fel gyda gweithwyr cyflogedig eraill a Gweinidogion 

llawn amser bydd y Cyfundeb yn talu Yswiriant 

Cenedlaethol y Cyflogwr (os yw’r gydnabyddiaeth yn 

cyrraedd y trothwy). Bydd gan y Gweinidog Rhan amser 

hawl i ymuno â Chynllun Pensiwn y Cyfundeb o Ionawr 

2010 ymlaen, yr hawl i wyliau a buddion eraill pro rata, 

ac i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC. 
 

Bydd y drefn o dderbyn a pharatoi ar gyfer y 

Weinidogaeth Ran Amser yr un â’r Weinidogaeth Lawn 

Amser. Yr Henaduriaeth, gyda chydweithrediad yr  

Adran Gweinidogaethau fydd â chyfrifoldeb dros osod 

Gweinidogion rhan amser yn eu meysydd priodol. Ni 

ddylid gwneud unrhyw drefniadau preifat. Nid 

gweinidogaeth barhaol yw’r weinidogaeth ran amser. Y 

mae pob penodiad am gyfnod o dair blynedd a chyn 

diwedd y tair blynedd y mae’r Henaduriaeth i adolygu’r 

sefyllfa er mwyn penderfynu a yw’r Gweinidog i aros yn 

y maes presennol neu symud i faes arall o fewn yr 

Henaduriaeth.  
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Gellir defnyddio Gweinidogion Rhan Amser  

 

• I ofalu am un neu ddwy o eglwysi neu ofalaeth 

fach. 

• I gydweithio gyda Gweinidog Llawn amser mewn 

gofalaeth fawr. 

• I fod yn rhan o Weinidogaeth Tîm. 

• I gyflawni dyletswyddau arbennig o fewn 

Henaduriaeth. 

 

Os yn gweithio yn un o’r tri categori olaf uchod, yna 

bydd y Gweinidog rhan amser yn derbyn cydnabyddiaeth 

yn ôl yr oriau a weithir yn unol â’r hyn a benderfynir gan 

yr Henaduriaeth a’r Adran Gweinidogaethau.  
 

Y mae holl lwfansau a threuliau Gweinidogion rhan 

amser yn cael eu talu yn lleol gan yr Eglwys, Gofalaeth, 

neu Henaduriaeth. 
 

Derbynnir ymgeiswyr i’r weinidogaeth ran amser yn ôl 

trefn a rheolau’r Cyfundeb, trwy sicrhau cefnogaeth eu 

heglwys leol a thrwy wneud cais trwy’r Henaduriaeth i’r 

Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant. Disgwylir iddynt 

sefyll arholiad yr Adran sydd yn cynnwys dau bapur – y 

naill ar faes llafur Ysgrythurol gosodedig, a’r llall yn 

bapur traethawd cyffredinol. Cyfwelir â hwy hefyd gan 

yr Adran. 
 

Hyfforddiant ar gyfer y Weinidogaeth Ran Amser 
 

1.  Trefnir cwrs pob ymgeisydd gan yr Adran 

Ymgeiswyr a Hyfforddiant a Chyfarwyddwr 

Hyfforddiant y Cyfundeb a bydd natur a chynnwys 

cwrs addysg pob ymgeisydd yn dibynnu ar ei 

gefndir/chefndir a’i addysg/haddysg flaenorol, a 

rhoddir ystyriaeth i gymwysterau pob ymgeisydd 

unigol. 

2. Bydd angen i bob ymgeisydd gyrraedd o leiaf safon 

Diploma mewn Diwinyddiaeth o Brifysgol 

gydnabyddedig (240 credyd), gan gynnwys 

astudiaeth o’r Ysgrythur, Hanes yr Eglwys ac 

Athrawiaeth Gristnogol. 

3.  Bydd pob ymgeisydd gyda chymeradwyaeth yr 

Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant, yn astudio ar 

gyfer y cymwysterau hyn mewn Astudiaethau 

Crefyddol/ Diwinyddiaeth mewn Prifysgol, neu 

drwy unrhyw ddarpariaeth arall a gymeradwyir gan 

yr Adran. 

 

4. Bydd yn rhaid i bob ymgeisydd dderbyn 

hyfforddiant mewn Astudiaethau Bugeiliol a 

Chenhadol ac ymgymryd â gwaith ymarferol yn ei 

eglwys/heglwys ei hun ac mewn eglwysi cyfagos er 

mwyn ennill profiad o holl agweddau gwaith y 

Weinidogaeth. 

 

Wedi iddynt gwblhau eu cwrs hyfforddiant, penodir hwy 

gan eu Henaduriaethau i wasanaethu mewn cylch 

arbennig, ac fe’u hordeinir gan y Gymdeithasfa. Y mae’n 

rhaid i’r Henaduriaeth gael caniatâd Adran y 

Gweinidogaethau a’r Gymdeithasfa cyn sefydlu 

Gofalaeth Ran Amser. 

 
 

Os digwydd i Weinidog rhan amser orfod symud i gylch 

arall, bydd ar gael i wasanaethu o fewn Henaduriaeth 

arall os barna’r Henaduriaeth honno fod cylch addas 

iddo/iddi i weinidogaethu ynddo. Ni chaniateir iddo/iddi 

ymgymryd â gwasanaeth mewn cylch arall ond gyda 

chaniatâd ac o dan gyfarwyddyd yr Henaduriaeth.  
 

Os digwydd i Weinidog ordeinedig rhan amser ddymuno 

cyflwyno’i hun i’r weinidogaeth amser llawn bydd yn 

ofynnol iddo/iddi wneud cais trwy ei Henaduriaeth i’r 

Adran Hyfforddiant ac Ymgeiswyr a bydd yr Adran yn 

penderfynu a fydd angen unrhyw hyfforddiant pellach 

arno/arni. 
 

Y Weinidogaeth Wirfoddol Ddi-Dâl 
 

1.  Y Cefndir 
 

Bu i Gymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

ym mis Medi 2009 dderbyn argymhellion y dylai’r 

Cyfundeb fawysiadu categori newydd o weinidogaeth, 

sef Gweinidgaeth Wirfoddol Ddi-dâl. Y mae enwadau 

eraill eisoes gyda’r categori hwn o weinidogaeth. Y mae 

rhai o’n Gweinidogion wedi datgan eu bod yn dymuno 

parhau i wasanaethu’r eglwys wedi iddynt ymddeol o’r 

weinidogaeth lawn amser neu ran amser. Rhydd y 

Weinidogaeth Wirfoddol Ddi-dâl gyfle iddynt wneud 

hynny ac hefyd Gweinidogion sydd yn dilyn 

galwedigaethau eraill, a rhai sydd am dderbyn 

hyfforddiant i’w paratoi i wasanaethu’r eglwys fel 

Gweinidogion gwirfoddol. 
 

2.  Cyfarwyddiadau i Henaduriaethau ac i 

Weinidogion sydd am gynnig eu gwasanaeth fel 

Gweinidogion Gwirfoddol Di-dâl, neu i rai sydd 

am fod yn ymgeiswyr i’r Weinidogaeth 

Wirfoddol Ddi-dâl. 
 

2.1 Bydd y drefn o dderbyn ymgeiswyr i’r 

weinidogaeth hon a pharatoi ar gyfer y 

Weinidogaeth Wirfoddol Ddi-Dâl yr un â’r 

Weinidogaeth Lawn Amser a’r Weinidogaeth 

Ran Amser. 
 

2.2 Ni fydd y weinidogaeth hon yn cynnig 

cydnabyddiaeth na honorariwm (no reward) 

Bydd Gweinidog yn cynnig ei wasanaeth/ 

gwasanaeth yn wirfoddol. 
 

2.3 Ni ddylid talu unrhyw lwfansau, megis lwfans car 

a lwfans tŷ i Weinidog gwirfoddol, ac ni ellir 

chwaith darparu Mans yn ddi-rent a di-dreth. Os 

yw Gweinidog yn ymddeol ac yn cynnig ei 

wasanaeth/gwasanaeth i’r Weinidogaeth 

Wirfoddol Ddi-dâl ac yn parhau i fyw mewn 

Mans, rhaid i’r Ofalaeth wneud cytundeb 

tenantiaeth daliad byr gyda’r Gweinidog sydd 

wedi ymddeol, a rhaid i’r Gweinidog sydd wedi 

ymddeol dalu rhent teg am gael byw yn y Mans. 
 

2.4 Gall Gweinidog gwirfoddol hawlio unrhyw 

gostau dilys yn codi o’r cyfarfodydd y bydd yn 

eu cynnal / ei chynnal, yn ôl y raddfa costau 

cyfredol argymhellir gan y Gymanfa Gyffredinol. 

Dylai holl gostau y weinidogaeth hon gael eu ad-

dalu gan yr eglwys / eglwysi lleol yn unol a’r 

graddfeydd costau gytunwyd gan y Gymanfa 

Gyffredinol a rheolau y Gronfa Gynnal. 
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2.5 Caniateir i Weinidog gwirfoddol, fel Gweinidog 

sydd wedi ymddeol, Gweinidog sy’n dilyn 

galwedigaeth arall, neu Weinidog o enwad arall, 

dderbyn cydnabyddiaeth a chostau yn lleol gan yr 

eglwysi am arwain oedfaon y Sul yn unol â’r 

graddfeydd a benderfynir gan y Gymanfa 

Gyffredinol. 
 

2.6 Ni cheir yr hyn a elwir yn mutuality of obligation. 

Ystyr hyn yw na fydd y Cyfundeb yn gwarantu 

gwaith gwirfoddol ac ni fydd ychwaith unrhyw 

rwymedigaeth ar Weinidog i gyflawni gwaith 

gwirfoddol h.y. gall Gweinidog wrthod cyflawni 

dyletswyddau heb wynebu unrhyw ganlyniadau. 
 

2.7 Bydd hawl gan Weinidogion Gwirfoddol i 

gyflawni gwaith neu ddyletswyddau i 

sefydliadau/unigolion eraill heb dderbyn caniatâd 

neu gydsyniad yr Henaduriaeth ymlaen llaw. 
 

2.8 Ni fydd gan Weinidog yr hawl i ddod i gytundeb 

â gofalaeth/eglwys(i) unigol, ac ni ellir sefydlu 

Gweinidogaeth wirfoddol ond gyda chaniatâd yr 

Henaduriaeth.  
 

2.9 Ni chaniateir trefniadau preifat ar unrhyw gyfrif, 

h.y. trefniadau lle mae eglwys(i) yn dod i 

drefniadau preifat â Gweinidog ac yn ei 

gydnabod/chydnabod yn uniongyrchol eu hunain. 

Nid yw trefniadau preifat yn rhan o reolau’r 

Cyfundeb. 
 

2.10 Bydd y weinidogaeth wirfoddol o dan 

gyfarwyddyd yr Henaduriaeth ac yn rhan o 

Strategaeth Gweinidogaeth a Chenhadaeth 

Henaduriaeth.  
 

2.11 Rhagwelir y gall Gweinidogion sydd yn dilyn 

galwedigaeth arall, Gweinidogion sydd wedi 

ymddeol, a Gweinidogion a ordeinir i’r 

Weinidogaeth Wirfoddol wasanaethu yr Eglwys 

trwy’r Weinidogaeth hon, ond gwneud hynny yn 

unig gyda chaniatâd ac o dan arolygaeth yr 

Henaduriaeth. 
 

2.12 Os yw Gweinidog sydd wedi ymddeol yn 

dymuno cynnig ei wasanaeth/gwasanaeth fel 

Gweinidog Gwirfoddol Di-dâl yna dylai isafswm 

o fis fynd heibio rhwng dyddiad ei 

ymddeoliad/hymddeoliad a’r dyddiad y mae’n 

dechrau ar ei ddyletswyddau/dyletswyddau fel 

gwirfoddolwr. 
 

4.18  Derbyn Pregethwyr a Gweinidogion o 

Enwadau eraill 
 

4.18.1  DATGANIAD – Yr ydym fel Cyfundeb yn 

datgan nad ydym trwy’r rheolau sy’n dilyn yn 

cefnogi symudiad Gweinidogion a Phregethwyr 

Lleyg oddi wrth un enwad at un arall oni fo 

hynny yn ganlyniad newid barn am athrawiaeth 

neu ffurf lywodraeth eglwysig, neu oherwydd 

amgylchiadau eithriadol iawn a fo’n gwneud y 

symudiad yn angenrheidrwydd. Ni all y cyfryw 

ddisgwyl am dderbyniad i’n Gweinidogaeth oni 

fo ganddynt resymau digonol ac yn meddu ar 

gymwysterau digonol. Ymhellach ni allant o’u 

derbyn yn aelod o un o’n heglwysi gymryd yn 

ganiataol bod hynny ynddo’i hun yn rhoi hawl 

iddynt bregethu nac yn cynnwys addewid am 

ryddid i wneud hynny.  
 

1. Bydd yn rhaid i bob un fu’n bregethwr 

anordeiniedig mewn enwad arall ac sydd yn 

dymuno dechrau pregethu fynd drwy yr un 

profion â phob ymgeisydd arall yn ein plith. 
 

2. Os dymuna pregethwr anordeiniedig ymaelodi â’r 

Cyfundeb bydd gofyn iddo hysbysu ei 

eglwys/heglwys ac iddi hithau, drwy lythyr at yr 

Ysgrifennydd yn gofyn i’r Henaduriaeth roi sylw 

i’r cais. Os barna’r Henaduriaeth fod ei 

gymwysterau yn ddigonol fel na bo angen 

iddo/iddi fynd drwy y profion arferol ar gyfer 

Ymgeiswyr am y Weinidogaeth, bydd yn anfon y 

cais ymlaen i’r Gymdeithasfa a hithau ymlaen i’r 

Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant. Ni fydd yn 

rheolaidd i’r Gymdeithasfa ystyried cais heb gael 

adroddiad ysgrifenedig gan yr Adran. Dylai’r 

Adran ym mhob achos ymgynghori â 

swyddogion yr eglwys y perthyn yr ymgeisydd 

iddi. 
 

3. Os bydd Gweinidog ordeiniedig o enwad arall yn 

ymaelodi yn un o’n heglwysi ac yn mynegi 

awydd ailgychwyn gyda’r gwaith yn y 

Weinidogaeth bydd gofyn i’r Swyddogion 

gymryd llais yr eglwys drwy bleidlais ddirgel. 

Bydd yn rhaid i dair rhan o bedair o’r aelodau a 

fo yn bresennol bleidleisio drosto/i cyn y gellir 

symud ymlaen. Os bydd y bleidlais yn ffafriol 

bydd angen cyflwyno’r cais drwy’r Cyfarfod 

Dosbarth/Cylch i’r Henaduriaeth. Bydd yr 

Henaduriaeth yn penodi pwyllgor o saith i 

ystyried y cais. Yna, wedi derbyn yr adroddiad 

boed i’r Henaduriaeth: 
 

• Wrthod y cais. 

 • Ohirio’r cais am amser penodol. 

• Roi caniatâd i’r ymgeisydd bregethu o fewn  

cylch yr Henaduriaeth am flwyddyn. 
 

Ymhen blwyddyn gall yr Henaduriaeth ei 

dderbyn yn aelod. Wedyn gellir ei gyflwyno i’r 

Gymdeithasfa am dderbyniad i gyflawn waith y 

Weinidogaeth. 
 

4. Os cynnig Gweinidog ordeiniedig mewn enwad 

arall ei hun i’r Cyfundeb, neu Weinidog a 

ordeiniwyd gan y Cyfundeb, ac sydd, neu a fu yn 

gwasanaethu enwad arall bydd angen iddo wneud 

cais i’r Adran Gweinidogaethau drwy lythyr at yr 

Ysgrifennydd Cyffredinol. Cyfrifoldeb yr Adran 

yw gwneud ymchwiliad trwyadl o ran: 
 

• Cymeriad. 

• Safle Gweinidogaethol drwy ymgynghori ag 

Ysgrifennydd perthnasol yr enwad arall. 

•  Cwrs addysg, gan gynnwys addysg ddiwinyddol. 

•   Ffydd a chred. 
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 Yn ychwanegol bydd yr Adran yn trefnu cyfweld 

y Gweinidog ac yn dod i benderfyniad. Os bydd 

hynny yn ffafriol bydd y Llywydd yn gofyn y 

cwestiynau canlynol i’r ymgeisydd: 

 

  A ydych yn cydnabod yn gyffredinol drefn 

bresennol y Cyfundeb? 

 A ydych yn bwriadu hyd y mae ynoch, trwy 

gymorth yr Arglwydd, ymroddi i wasanaeth y 

Cyfundeb hwn yng Nghrist, ac i gadw undeb yr 

Eglwys yn ysbryd yr Efengyl? 

 A ydych yn cydsynio â galwad y Cyfundeb i 

bregethu’r Efengyl, i weinyddu’r Sacramentau o 

Fedydd a Swper yr Arglwydd yn ein plith? 

 A fyddech yn ymroi yn ffyddlon a diwyd i 

wasanaethu a bugeilio aelodau eich 

eglwys/gofalaeth, yn ôl y cymorth a gewch gan 

Dduw? 

 

Os bydd yr atebion yn foddhaol, bydd ar dir i 

dderbyn galwad. Nid yw hynny fodd bynnag yn 

gwarantu y bydd yn derbyn galwad. Wedi derbyn 

galwad gan eglwys/gofalaeth bydd yn cael ei 

gyfrif yn Weinidog yn y Cyfundeb. 

 

4.18.2 Derbyn yn ôl Gweinidogion a ymddiswyddodd 

o’n gofalaethau gyda’r Cyfundeb 
 

Mewn achos Gweinidog a ordeiniwyd gan y 

Cyfundeb ac a adawodd y Cyfundeb oherwydd ei 

fod/bod yn anghytuno gyda pholisïau'r Cyfundeb 

ar fater/ion arbennig dylid dod i benderfyniad a 

yw'r Gweinidog wedi newid ei safbwynt ar y 

mater/ion a barodd iddo/iddi adael. Os yw'r 

Gweinidog yn datgan ei fod bellach yn cytuno â 

pholisi'r Cyfundeb ar y mater dan sylw dylid 

gofyn y cwestiynau uchod iddo/ iddi. 

 

4.19  Rheolau ynglŷn â Phregethwyr Lleyg 
  

Braint a chyfrifoldeb yr Eglwys yw ceisio 

adnabod a chyfarwyddo’r rhai sy’n cynnig eu 

hunain i gyhoeddi’r Efengyl a gwneud popeth 

posibl i’w hyfforddi a’u cymhwyso i gyflawni’r 

gwaith yn effeithiol. Mae cymeriad, profiad o 

wirionedd yr Efengyl, a’r gallu i gyflwyno 

cenadwri gydag argyhoeddiad yn gymwysterau 

hanfodol. I’r diben hwn rhaid wrth ddynion a 

merched ymroddedig, diwylliedig a da. 
 

Rheolau Derbyn 
 

1. Ni ellir ystyried cais oni fo yr ymgeisydd yn 

aelod cyflawn yn un o’n heglwysi lleol a’r cais 

wedi dod oddi wrth swyddogion yr eglwys i’r 

Henaduriaeth. 
 

2. Bydd yr Henaduriaeth yn penodi dau 

gynrychiolydd i ymddiddan â’r ymgeisydd ac i 

gymryd llais yr eglwys lle mae yn aelod, drwy 

bleidlais ddirgel. Bydd gofyn i dair rhan o 

bedair o’r aelodau a fo’n bresennol ac sy’n 

pleidleisio fod o’i blaid/phlaid. 
 

3. Bydd y cynrychiolwyr yn hysbysu’r 

Henaduriaeth o ganlyniad y bleidlais. 
 

4. Bydd dyfarniad yr Henaduriaeth yn derfynol. 
 

5. Mae pob Henaduriaeth i wahodd ei 

phregethwyr lleyg i un o’i chyfarfodydd yn 

ystod y flwyddyn i ymddiddan â hwy. 
 

Darpariaeth 
Trefnir Cyrsiau gan y Cydlynydd Hyfforddiant.  
 

Llenwi Suliau a’r Gydnabyddiaeth 
 

1. Dylid rhoi cyfle cyntaf i Ymgeiswyr am y 

Weinidogaeth a Gweinidogion sydd wedi 

ymddeol. 
 

2. Mae’n ofynnol i bregethwyr lleyg roi 

blaenoriaeth i wasanaethu eglwysi eu 

Henaduriaeth eu hunain. 
 

3. Pregethwyr lleyg a gymeradwywyd gan yr 

Henaduriaeth y dylid eu gwahodd gan eglwysi 

i bregethu. 
 

4. Telir i’r pregethwyr lleyg y swm a benderfynir 

gan y Gymanfa Gyffredinol yn flynyddol, gan 

gynnwys costau teithio. (Gweler Rheolau 

ynglŷn â’r Gydnabyddiaeth ar y Sul.) 
 

4.20  Gweinidogaeth Bro a Phartneriaethau 

Ecwmenaidd Lleol 
 

1. Y mae Gweinidogaeth Bro yn bodoli lle mae 

cynulleidfaoedd lleol sy’n perthyn i ddau neu 

fwy o’r enwadau yn cydweithio â’i gilydd, 

gyda chytundeb a chefnogaeth y cyrff 

enwadol, er mwyn sicrhau gweinidogaeth gan 

Weinidog sy’n gydnabyddedig gan ei enwad ac 

yn agored i’w gydnabod gan yr enwadau sy’n 

rhannu yn y weinidogaeth. 
 

2. Mae’r Cyfundeb ynghyd â’r enwadau canlynol 

wedi cytuno i hybu Gweinidogaeth Bro: 

• Yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru. 

• Undeb Bedyddwyr Cymru. 

• Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. 

• Yr Eglwys yng Nghymru - Derbyniodd Bwrdd 

Llywodraethol yr Eglwys ganonau newydd yn 

2005 fydd yn hwyluso’r ffordd i Weinidogion 

o enwadau eraill weinyddu’r Cymun o fewn 

cynulleidfaoedd yr Eglwys yng Nghymru. 

Mae’r Eglwys hefyd yn caniatáu i Weinidog 

cydnabyddedig gan un o’r enwadau eraill a 

restrir yma weinidogaethu’n gyflawn oddi 

fewn i gynulleidfa leol a berthyn iddi. Bydd yn 

ofynnol sicrhau cytundeb enwadol priodol cyn 

y gellir gweithredu mewn ardaloedd arbennig. 
 

Mae cytundeb hefyd â’r enwadau Saesneg canlynol: 
 

• Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig. 

• Y Gynghrair Gynulleidfaol. 

• Undeb Bedyddwyr Prydain. 

• Byddin yr Iachawdwriaeth.  
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Wrth ffurfio Partneriaethau Ecwmenaidd Lleol 

rhwng EBC a’r EDdU rhaid dilyn y 

Canllawiau ar gyfer Cydweithio Lleol rhwng 

EBC a’r EDdU 2007. 
 

Gallwch dderbyn gwybodaeth bellach am 

sefydlu Gweinidogaeth Bro a Phrosiectau 

Ecwmenaidd Lleol a’r llyfrynnau canlynol o’r 

Swyddfa Ganolog.  
 

Cydymaith am Newid (Cytûn) 

Canllawiau ar gyfer Cydweithio Lleol rhwng 

EBC a’r EDdU 2007 

Canllawiau ar gyfer Cydweithio Lleol rhwng 

EBC a’r Eglwys Fethodistaidd  

Canonau Ecwmenaidd yr Eglwys yng 

Nghymru  
 

 

4.21  Derbyn i’r Weinidogaeth  
 

Braint a chyfrifoldeb yr Eglwys yw ceisio 

adnabod y rhai sy’n cael eu galw gan yr 

Ysbryd i’r Weinidogaeth, a gwneud popeth 

bosib i’w cynorthwyo a’u cymhwyso i 

gyflawni eu gweinidogaeth fel y rhyngont fodd 

Duw. 
 

Mae tair agwedd arbennig i waith y 

Weinidogaeth, sef pregethu’r Gair, 

gweinyddu’r Sacramentau, bugeilio a 

chenhadu. Disgwylir i Weinidog:- 
 

• Fod o gymeriad glân. 

• Feddu ar brofiad dwfn o wirionedd yr Efengyl.  

• Fod â’r gallu i draddodi neges yr Efengyl 

gydag argyhoeddiad ac i dderbyn addysg a’i 

chyfrannu. 

• Fod yn gyfrwng i ennill rhai at Grist a’u 

hadeiladu yn y ffydd sanctaidd. 

• Iacháu a thrin y briwedig o ysbryd a’r 

drylliedig o galon. 

• Wreiddio’r ieuainc yng ngwirioneddau 

sylfaenol yr Efengyl. 

• Arwain dynion a merched i wasanaethu Duw 

mewn ysbryd ymroddgar a chysegredig, a bod 

yn offerynnau yn ei law Ef i beri i Deyrnas 

Crist ddod ym mywyd unigolion ac yn y 

gymdeithas. 

• Y mae derbyniad fel ymgeisydd yn amodol ar 

archwiliad meddygol boddhaol a gwiriad 

boddhaol drwy’r Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd. 
 

Amcan y rheolau canlynol yw llunio trefn 

addas ac unol yn ein Cyfundeb i helpu eglwysi 

i adnabod a chymhwyso’r rhai sy’n cael eu 

harwain i’r weinidogaeth. Er mwyn ymateb i 

anghenion newydd pob cyfnod mae’n rhaid i ni 

fel Eglwys wrth frodyr a chwiorydd sydd nid 

yn unig wedi eu galw i’r weinidogaeth, ond 

sydd:- 

• Wedi’u haddysgu a’u diwyllio.  

• Yn disgyblu eu hunain beunydd drwy weddi a 

myfyrdod i dderbyn neges Duw. 

• Yn cyhoeddi’r neges gyda nerth ac yn 

adeiladu’r Eglwys, corff Crist, ym mhob modd 

posibl. 

4.22 Rheolau Derbyn i’r Weinidogaeth 
 

1. Anogir Gweinidogion a Blaenoriaid i fod yn effro i 

adnabod rhai ymysg aelodau yr eglwysi a fyddai’n 

debygol o fod yn addas ar gyfer y Weinidogaeth. 

Dylid rhoi pob cyfle iddynt gymryd rhan yng 

ngwasanaethau a gweithgareddau’r eglwys dros 

gyfnod o amser. Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r eglwys 

ffurfio barn am eu cymwysterau ar gyfer y gwaith. 

 

2. Ni dderbynnir ymgeisydd oni fu yn aelod mewn 

eglwys yn y Cyfundeb am o leiaf dwy flynedd.  

 

3. Pan fo gan yr ymgeisydd y cymwysterau a’r profiad 

ymarferol yn ôl barn Swyddogion yr eglwys, rhaid 

iddynt wahodd Gweinidog a Blaenor o eglwys 

gyfagos i gymryd llais yr eglwys drwy bleidlais 

ddirgel. Bydd gofyn i o leiaf tair rhan o bedair o’r 

aelodau a fo yn bresennol ac yn pleidleisio fod o’i 

blaid er mwyn cyflwyno’r mater i’r Henaduriaeth. 

Bydd yr Henaduriaeth yn trefnu iddo/iddi bregethu 

mewn nifer o eglwysi. 

 

 Os bydd Henaduriaeth yn ystyried y mater yn 

ffafriol bydd yn penodi Gweinidog a Blaenor i’w 

chynrychioli mewn cyfarfod arbennig yn yr eglwys 

lle mae’r ymgeisydd yn aelod. Mae gofyn i 

swyddogion yr eglwys gyhoeddi y cyfarfod yng 

ngwasanaethau’r Sul wythnos ymlaen llaw. Os 

bydd y cynrychiolwyr yn fodlon bod nifer rhesymol 

o’r aelodau yn bresennol byddant yn ymddiddan â’r 

Ymgeisydd am ei gymwysterau i waith y 

Weinidogaeth o ran profiad, cymhellion, 

gwybodaeth a gwasanaeth crefyddol. Wedyn bydd 

cyfle i’r eglwys, drwy bleidlais ddirgel, ddatgan ei 

barn am yr ymgeisydd. Bydd gofyn i dair rhan o 

bedair o’r aelodau a fo yn bresennol ac yn 

pleidleisio fod o blaid yr ymgeisydd cyn y gellir 

symud ymlaen ymhellach. 

 

4. Bydd y cynrychiolwyr yn cyflwyno adroddiad o’r 

bleidlais a’u barn hwythau i’r Henaduriaeth. Os 

bydd yr Henaduriaeth yn cefnogi’r ymgeisydd bydd 

ei enw/henw yn cael ei anfon at Ysgrifennydd y 

Gymdeithasfa a’r Adran Ymgeiswyr a 

Hyfforddiant. Bydd yr Adran yn cyfweld yr 

ymgeisydd (ac yn gwahodd cynrychiolydd o’r 

Henaduriaeth - ei Gweinidog/Weinidog fel arfer - i 

ddod gydag ef/hi), ac os derbynnir yr ymgeisydd, 

bydd yr Adran yn trefnu ac yna yn arolygu ei 

gwrs/chwrs addysg o dan gyfarwyddyd y 

Cydlynydd Hyfforddiant. Gweler hefyd y rheolau 

newydd a dderbyniwyd gan Gymanfa Gyffredinol 

2006.  

 

Trefn Dewis Ymgeiswyr am y Weinidogaeth 

 

Er mwyn hwyluso llwybr y rhai sy’n cynnig eu hunain 

fel ymgeiswyr am y weinidogaeth a chryfhau’r broses o 

gloriannu eu haddasrwydd awgrymir: 
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•  fod darpar ymgeiswyr, wedi iddynt gael 

cymeradwyaeth eu Henaduriaeth a chyn iddynt 

sefyll arholiad yr Adran, yn cyfarfod y Cydlynydd 

Hyfforddiant. Byddai hyn yn rhoi iddynt gyfle i 

gael eglurhad o’r broses o dderbyn ymgeiswyr a 

natur arholiad yr Adran, a chyfle i drafod eu profiad 

gwaith a’u cefndir addysgol fel y gellid dechrau 

ystyried eu hanghenion hyfforddiant. 

•  fod darpar ymgeiswyr, wedi iddynt sefyll arholiad 

yr Adran, yn cael eu cyfweld yn anffurfiol gan 

banel, yn cynnwys dau neu dri aelod o’r Adran 

ynghyd â’r Cydlynydd Hyfforddiant, er mwyn 

cychwyn cloriannu eu haddasrwydd ar gyfer bod yn 

ymgeiswyr. 

•  fod y darpar ymgeiswyr, wedi iddynt gael eu 

cyfweld gan y Panel, yn dod i’w cyfweld yn ffurfiol 

gan yr Adran fel arfer a bod y Panel y pryd hynny 

yn cyflwyno adroddiad i’r Adran ac argymhellion 

parthed eu hyfforddiant. 

 

5. Os bydd ymgeisydd yn oedi dechrau ei gwrs/chwrs 

heb reswm digonol bydd hawl gan yr Adran i 

derfynu yr ymgeisyddiaeth. 

 

6. Mae Ymgeiswyr i aros yn Bregethwyr ar Brawf hyd 

nes y bydd yr Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant yn 

fodlon eu cymeradwyo i fod yn aelodau o’u 

henaduriaethau. Bydd yr Adran yn hysbysu ac yn 

anfon eu henwau i’r Gymdeithasfa a’r 

Henaduriaeth. Bydd yr Henaduriaeth yn eu 

gwahodd i un o’i chyfarfodydd ac wedi ymddiddan 

â hwy yn cymryd pleidlais ei haelodau o blaid neu 

yn erbyn eu cymeradwyo. Os bydd y bleidlais yn 

ffafriol cânt eu derbyn yn aelodau o’r Henaduriaeth. 

 

7. Mae rhestr y rhai a fo wedi cwblhau eu cyrsiau yn 

llwyddiannus i’w hanfon gan y Cydlynydd 

Hyfforddiant i Ysgrifennydd yr Adran. Bydd yntau 

yn anfon y rhestr yn ddi-oed i bob Henaduriaeth ac 

yn ei chyhoeddi yn newyddiaduron y Cyfundeb. 

Bydd y rhestr yn cael ei hanfon a’i darllen yn y 

Gymdeithasfa yn y tair talaith. 

 

8. Bydd Ymgeisydd ar dir i’w gyflwyno gan 

Henaduriaeth i’r Gymdeithasfa i’w neilltuo i 

gyflawn waith y Weinidogaeth pan fydd wedi 

cyflawni pob un o’r amodau canlynol: 

 

• Ei fod/bod wedi’i dderbyn/derbyn yn aelod o’r 

Henaduriaeth a’r Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant 

wedi cadarnhau ei fod/bod wedi cwblhau ei 

gwrs/chwrs addysg yn foddhaol. 

 

• Ei fod/bod naill ai wedi ei alw/galw yn rheolaidd 

gan eglwys/gofalaeth i fod yn Weinidog arni a’r 

alwad wedi’i chadarnhau gan yr Henaduriaeth; neu 

ynteu ei fod/bod wedi ei alw/galw gan y 

Gymdeithasfa neu'r Gymanfa Gyffredinol i ryw 

gylch arall o wasanaeth Cyfundebol, neu, mewn 

amgylchiadau arbennig, wedi ei osod/gosod mewn 

eglwys/gofalaeth os bydd heb dderbyn galwad. 

 

9. Cyn y Gymdeithasfa Ordeinio bydd yr 

Ysgrifennydd yn cysylltu ag Ysgrifennydd yr Adran 

a’r Henaduriaethau i gael rhestr a gwybodaeth am 

yr Ymgeiswyr sydd yn ôl rheol 8, ar dir i’w 

hordeinio, i’w cyflwyno i Gyfarfod y Blaenoriaid. 

 

• Bydd gofyn i’r Cyfarfod gymeradwyo rheoleidd-

dra’r alwad ac yna bydd y Gymdeithasfa yn 

ymddiddan â’r Ymgeiswyr am eu profiad a’u cred 

ynghylch athrawiaethau’r Efengyl. Wedyn bydd y 

Gymdeithasfa yn penderfynu a ddylid eu 

cymeradwyo i’w hordeinio ac yn mynegi hynny ar 

alwad y Llywydd. 

• Ni ellir ordeinio neb heb dystiolaeth ysgrifenedig 

wedi ei rhoi i’r Gymdeithasfa gan Ysgrifennydd 

Cyfarfod y Blaenoriaid fod yr ymgeiswyr wedi eu 

dewis yn rheolaidd yn unol â threfniadau’r 

Gymdeithasfa. Ni ddylid sefydlu neb yn Weinidog 

eglwys/gofalaeth cyn ei ordeinio.  

• Mae dewis gan bob un a ordeinir unai i ymuno â 

Chynllun Pensiwn y Cyfundeb neu i drefnu 

Pensiwn Preifat. 
 

4.23  Cyfrifoldebau yr Adran Ymgeiswyr a 

Hyfforddiant mewn perthynas ag Ymgeiswyr 

am y Weinidogaeth 
 

• Bydd yr Adran yn trefnu arholiad ysgrifenedig ar 

gyfer darpar ymgeiswyr am y weinidogaeth. 

• Gofynnir am adroddiad ysgrifenedig ar bob 

ymgeisydd gan yr eglwys leol a’r Henaduriaeth.  

• Trefnir cyfweliad gyda phob ymgeisydd newydd 

(a gwahodd cynrychiolydd o’r Henaduriaeth i’r 

cyfarfod hefyd) ac i drafod gyda’r ymgeisydd ei 

wybodaeth am grefydd, ei brofiad, ei wasanaeth 

a’i ymroddiad gan gymryd i ystyriaeth ei 

gymeriad, ei allu a’i ddoniau ar gyfer y 

Weinidogaeth. Wedi cynnal cyfweliad gyda phob 

Ymgeisydd bydd yr Adran yn penderfynu:  

• A ddylid derbyn yr Ymgeisydd 

• A ddylid gohirio ymgeisyddiaeth yr 

Ymgeisydd 

• A ddylid gwrthod yr Ymgeisydd 
 

 Bydd yr Adran hefyd yn: 

• Arolygu derbyn a disgyblaeth Ymgeiswyr am y 

Weinidogaeth 

•  Arwain a chynghori ymgeiswyr o ran cyrsiau 

addysg 

•  Cynnal cyfweliad gyda phob ymgeisydd yn 

flynyddol 

•  Rhoi ystyriaeth i adroddiadau’r Cydlynydd 

Hyfforddiant ar bob ymgeisydd unigol ar 

ddiwedd pob Blwyddyn Academaidd ac anfon 

adroddiad llawn i’r Henaduriaethau. Bydd yr 

Adroddiad yn ateb y cwestiynau canlynol: 

 A ddylai ymgeisyddiaeth yr unigolyn barhau? 

 A ddylid gohirio’r ymgeisyddiaeth? 

 A ddylid dirwyn yr ymgeisyddiaeth i ben? 

• Trefnu strwythur arolygiaeth i Weinidogion yn 

ystod dwy flynedd cyntaf eu gweinidogaeth. 

• Bod yn gyfrifol am gyllid, gweinyddiaeth a’r 

ddarpariaeth academaidd ar gyfer ymgeiswyr. 
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• Trefnu hyfforddiant addas ar gyfer pob 

ymgeisydd ar gyfer y weinidogaeth lawn 

amser/rhan amser/gwirfoddol. 
 

Bydd gofyn i bob Henaduriaeth lle y mae 

ymgeisydd/ ymgeiswyr: 

 

• Benodi Pwyllgor Ymgeiswyr i’w hadolygu gan 

ofalu am eu buddiannau a chydweithio gyda’r 

Adran. 

• Cyfarfod â’r Ymgeiswyr yn flynyddol er 

mwyn ymddiddan â hwy, ac i roi cyngor ac 

anogaeth iddynt.  

• Os yw’r Henaduriaeth yn dymuno atal 

ymgeisydd am dymor, neu yn barhaol, dylid 

gwneud hyn mewn ymgynghoriad â’r Adran.  
 

4.24  Rheolau Arholi Ymgeiswyr am y     

Weinidogaeth  
 

1. Bydd yr Adran yn trefnu arholiad i’w gynnal ar 

yr un dyddiad ym mhob canolfan o leiaf unwaith 

y flwyddyn. Fodd bynnag gall yr Adran drefnu 

arholiad arall os bydd galw am hynny. Bydd dau 

bapur: 

•  Arholiad Ysgrythurol ar faes penodedig a gaiff 

ei hysbysu gan yr Adran (3 awr). 

•  Traethawd ar un o’r testunau a roddir ar y 

pryd. (2 awr) 
 

2. Yr Henaduriaeth sydd i ddewis canolfan a dau i 

oruchwylio yr arholiad. Mae gofyn i’r 

Henaduriaeth hysbysu Ysgrifennydd yr Adran o’r 

trefniadau yn brydlon. 
 

3. Bydd Ysgrifennydd yr Adran yn anfon y 

cwestiynau dan sêl i’r sawl a fyddo yn arolygu. 
 

4.  Yr arolygwyr a fydd yn darparu ar gyfer yr 

arholiad, yn agor amlen y cwestiynau o flaen yr 

Ymgeiswyr, yn eu rhannu ac yn casglu’r atebion 

a’u hanfon yn ddi-oed at Ysgrifennydd yr Adran. 
 

5. Yr Henaduriaeth sy’n gyfrifol am gostau lleol yr 

arholiad.  
 

6. Y Gymanfa Gyffredinol sy’n cydnabod yr 

Arholwyr a chostau yr Ymgeiswyr pan fo angen 

iddynt ymddangos gerbron yr Adran. 

 

4.25  Hyfforddiant Ymgeiswyr am y Weinidogaeth 

 

• Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd am y 

weinidogaeth gyrraedd o leiaf safon ‘Diploma 

mewn Diwinyddiaeth’ Prifysgol Cymru (240 

credyd) gan astudio ar gyfer y cymhwyster hwn 

drwy Brifysgol neu Goleg neu Gwrs Ordeinio a 

gymeradwyir gan yr Adran Ymgeiswyr a 

Hyfforddiant.  

•  Bydd y maes astudiaeth yn cynnwys yr 

Ysgrythur, Hanes yr Eglwys (yn arbennig hanes y 

Cyfundeb a hynt Cristnogaeth yng Nghymru), 

Athrawiaeth Gristnogol a Diwinyddiaeth 

Ymarferol. 

• Bydd pob ymgeisydd, gyda chymeradwyaeth 

Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant, yn astudio ar 

gyfer y cymhwyster hwn mewn Astudiaethau 

Crefyddol/ Diwinyddol mewn Prifysgol, neu 

drwy unrhyw ddarpariaeth arall a gymeradwyir 

gan yr Adran.  

• Bydd yn rhaid i bob ymgeisydd dderbyn 

blwyddyn o hyfforddiant mewn Astudiaethau 

Bugeiliol a Chenhadol fel rhan annatod o’r 

hyfforddiant o dan gyfarwyddyd y Cydlynydd 

Hyfforddiant. 
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ADRAN V 
 

ATODIADAU 

YR ADRAN ADNODDAU A’R BWRDD 

EIDDO 
 

Y mae copïau o’r Ddeddf Seneddol y cyfeirir ati fel 

Deddf Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd neu Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru 1933 ar gael o’r Swyddfa Ganolog.  
 

Y mae angen hefyd cyfeirio at y deddfau canlynol:  
 

Deddf Elusennau 2011, gyda sylw arbennig i adran 117-

119  

Rheoliadau Elusennau (Eithrio rhag Cofrestru) 1996 sy’n 

rhyddhau’r Bwrdd rhag gofynion Deddf Elusennau 2011 

Deddf Elusennau 2011  
 

5.1.1  Atodiad 1.1:  Rheoli eiddo sy’n perthyn i’r 

Cyfundeb: Swydd Ymddiriedolwyr 

Gwarchodol 

 

1. Diwygiodd Deddf Eglwys Methodistiaid Calfinaidd 

neu Eglwys Bresbyteraidd Cymru 1933 (diwygiwyd 

1959) gyfansoddiad ein Heglwys a chreu Corff 

Corfforaethol, sef y Bwrdd Eiddo. 

 

2. Drwy’r un Ddeddf trosglwyddwyd i’r Bwrdd holl 

eiddo rhydd-ddaliad a phrydles ein Cyfundeb a 

restrir yn ail Atodlen y Ddeddf. Mae trawsgludwyr 

yn derbyn y trosglwyddiad statudol fel gwreiddyn 

teitl da i’r tir mewn pryniant. 

 

3. Trosglwyddwyd hefyd i’r Bwrdd drwy’r Ddeddf 

bob eiddo rhydd-ddaliad a phrydles a ddelid dros y 

Cyfundeb pan basiwyd y Ddeddf er na cheir 

disgrifiad manwl ohonynt yn yr ail Atodlen. Y mae, 

neu fe ddylai pob trawsgludiad tir ac adeilad sydd 

i’w dal ar ran y Cyfundeb wedi hyn, fod yn enw’r 

Bwrdd. 

 

4. Trwy’r un Ddeddf trosglwyddwyd y buddsoddiadau 

hefyd a restrir yn yr ail Atodlen i’r Bwrdd, ac mae 

pob buddsoddiad wedi hyn a ddelir fel gwaddoliad 

wedi ei wneud, neu fe ddylai fod wedi ei wneud yn 

enw’r Bwrdd. 

 

5. Mae’r holl eiddo uchod wedi’i freinio yn unig yn 

enw’r Bwrdd fel Ymddiriedolwr Gwarchodol, ac 

mae ei reolaeth wedi’i breinio gyda’r 

Ymddiriedolwyr Rheolaethol, sef yn arferol  yn 

achos eiddo eglwys leol,  ei Gweinidog, 

Blaenoriaid, Ysgrifennydd a Thrysorydd. Ym mhob 

achos arall, Swyddogion y cyrff hynny, neu’r 

Bwrdd, neu’r pwyllgorau a benodir gan y Gymanfa 

Gyffredinol neu’r Gymdeithasfa yw’r 

Ymddiriedolwyr Rheolaethol fel arfer. Ni allant 

ymarfer rhai agweddau o’u hawdurdod gweithredol 

heb ganiatâd neu heb fod o dan gyfarwyddyd yr 

Henaduriaeth, y Gymdeithasfa neu’r Gymanfa 

Gyffredinol (gweler  cymal 5.1.2 isod). 

 

 

6. Nid yw Deddf 1933 yn diffinio dyletswyddau 

Ymddiriedolwyr Gwarchodol. Fodd bynnag ceir 

diffiniad yn y Ddeddf Ymddiriedolwyr Cyhoeddus 

1906 y gellir ei grynhoi fel a ganlyn: 
 

• Ym mherthynas Ymddiriedolwr Gwarchodol ac 

Ymddiriedolwr Rheolaethol ac yn amodol ar, a heb 

ragfarn yn erbyn hawliau unrhyw berson arall (e.e. 

Pwyllgor arbennig i gynghori’r Ymddiriedolwyr 

neu bersonau wedi eu penodi gan Ewyllyswyr) 

bydd Ymddiriedolwr Gwarchodol dan y gyfraith 

gyffredinol yn cadw’r holl warantau 

ymddiriedolaethol a dogfennau teitl; ond bydd gan 

yr Ymddiriedolwyr Rheolaethol rydd hawl i fynd 

atynt ac i wneud copïau ohonynt, a detholion. Ond 

wrth Adran 7. (i) Profiso (ii) o Ddeddf 1933, ceir 

datganiad fod yr Henaduriaethau, yn hytrach na’r 

Ymddiriedolwr Gwarchodol (y Bwrdd Eiddo) yn 

cael cadw dogfennau teitl i dir heb ragfarn yn erbyn 

hawl y Bwrdd Eiddo i gael rhydd hawl i fynd atynt. 
 

• Mae’r holl symiau sydd i’w talu i gyfalaf neu 

incwm eiddo ymddiriedol neu ohono, i’w talu i’r 

Ymddiriedolwr Gwarchodol neu ganddo, ond gall 

yr Ymddiriedolwr adael i incwm yr eiddo 

ymddiriedol gael ei dalu i’r Ymddiriedolwyr 

Rheolaethol, neu i’r cyfryw bersonau, neu i gyfrif 

banc y cyfryw bersonau ag y byddant yn nodi. Ac 

os felly, rhyddheir yr Ymddiriedolwr Gwarchodol o 

weld fod hyn yn cael ei weinyddu neu o fod yn 

gyfrifol am ei golli neu am ei weinyddu. 
 

• Mae’r Ymddiriedolwr Gwarchodol felly, yn 

gyffredinol i’w foddhau ei hunan ei fod yn cadw 

deddf gyffredin y wlad wrth gyflawni ei 

ddyletswyddau, e.e. fod y cyrff priodol wedi 

awdurdodi gwerthu, neu brynu, a’i fod yn talu 

cyfalaf ac incwm neu incwm i’r buddiolwyr iawn. 
 

• Yn unol â Deddf Elusennau 2011, Adran 117-119 

gellir gwerthu tiroedd Cyfundebol, gan gynnwys 

adeiladau, heb Orchymyn Llys neu ganiatâd y 

Comisiynwyr Elusennau cyhyd â bod gofynion 

Adran 36 wedi’u cyfarfod. Cynnwys y rhain 

reidrwydd bod yr Ymddiriedolwyr Rheolaethol yn 

derbyn adroddiad gan Dirfesurwr cydnabyddedig, 

yn unol â gofynion Rheoliadau Elusennau 

(Adroddiadau Tirfesurwyr Cydnabyddedig) 1992 

Offeryn Statudol Rhif 1992/2980.  
 

• Cofrestrwyd Eglwys Bresbyteraidd Cymru fel 

Elusen Gofrestredig yn 2009 ac fe gyflwynir 

cyfrifon statudol i’r Comisiwn.  
 

• O ystyried fod y Bwrdd Eiddo yn cael ei gydnabod 

gan y Comisiwn Elusennau, Cyllid y Wlad a’r 

Adran Nawdd Cymdeithasol, a’r manteision sy’n 

deillio o hyn mewn perthynas ag adfeddiannu trethi 

ac amcanion eraill, mae’n hanfodol fod pob eiddo 

Cyfundebol (buddsoddiadau yn ogystal â thiroedd) 

yn enw’r Bwrdd Eiddo fel Ymddiriedolwyr 

Gwarchodol. Mae hefyd yn hanfodol bwysig fod 

pob Henaduriaeth a’r Gymdeithasfa yn y tair talaith 

yn hysbysu’r Bwrdd fel y gall gadw ei gofrestr yn 

gyfredol. 
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• Mae’r awdurdod i reoli holl eiddo’r Cyfundeb 

wedi’i freinio yn yr Ymddiriedolwyr Rheolaethol 

yn ddarostyngedig i reolau’r Cyfundeb. Mae’r 

awdurdod gweithredol hwn yn cynnwys awdurdod i 

werthu, gosod ar les, cyfnewid, atgyweirio, ail-

adeiladu, cynnal a buddsoddi. Wrth ddefnyddio’r 

awdurdod hwn mae’n rhaid i’r Ymddiriedolwr, dan 

y gyfraith gymryd cymaint gofal o’r eiddo ag y 

byddai unigolyn rhesymol yn ei gymryd o’i eiddo ei 

hun, dim mwy a dim llai. Ymhob achos, rhaid 

sicrhau eu bod yn gweithredu er lles gorau’r 

Eglwys. Rhaid defnyddio pob awdurdod i’r pwrpas 

y rhoddwyd ac y delir ef, ac i hynny yn unig. 

 

5.1.2  Atodiad 1.2 Swydd Ymddiriedolwyr 

Rheolaethol 

 

A Yr eglwysi. 

 

Rhaid dilyn canllawiau a pholisiau Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru er mwyn cydymffurfio gyda rheolau ariannol a 

chyfreithiol. 

 

Y Gweinidog (os y’i ceir) a Blaenoriaid yr eglwys yw’r 

Ymddiriedolwyr Rheolaethol ar gyfer yr adeiladau, y 

buddsoddiadau a’r arian a berthyn iddi. 

 

1. Mae ganddynt yr awdurdod hunanlywodraethol i 

ymdrin â’r materion canlynol: - 

i. i agor ac i weithredu cyfrif cyfredol a chyfrif 

cadw gyda banc, cymdeithas gynilo,  neu 

Swyddfa Bost. 

ii. i benderfynu ar, a thalu cydnabyddiaeth  i’r 

Gweinidog yn ychwanegol at y 

gydnabyddiaeth sylfaenol ddaw o’r Gronfa 

Gynnal. 

iii. i benderfynu ar, a thalu costau’r Gweinidog 

e.e. costau teithio, treuliau’r mans ac yn y 

blaen. 

iv. i benderfynu ar, a thalu cyflog gofalwr y 

capel o fewn rheolau treth HRMC 

v. i benderfynu ar a thalu cydnabyddiaeth a 

chostau teithio pregethwyr ar y Sul ar yr amod 

nad yw’r swm yn llai na’r isafswm caiff ei 

argymell gan y Cyfundeb. 

vi. i osod y tŷ capel i ofalwr yr adeiladau ar 

denantiaeth galwedigaethol ar yr amod fod y 

cytundeb tenantiaeth wedi ei baratoi gan 

gyfreithiwr proffesiynol. 

vii. i atgyweirio ac i wella adeiladau yr eglwys 

hyd at gost o £5,000. Rhaid gofyn am ganiatâd 

yr Henaduriaeth gyfer gwariant o rhwng 

£5,000 - £15,000, ac ar gyfer gwariant o dros 

£15,000 rhaid derbyn caniatâd yr Henaduriaeth 

a’r Gymdeithasfa (nid yw hyn yn cynnwys 

TAW). 

viii. i yswirio adeiladau’r eglwys i  lawn werth 

eu hail adeiladu. 

ix. i benderfynu ar delerau defnyddio 

adeiladau’r eglwys at ddibenion cymunedol 

neu gymdeithasol ar gyfer defnydd achlysurol 

tymor byr. 

2.  Mae ganddynt  awdurdod amodol i ymdrin â’r 

materion canlynol: - 

a. i osod unrhyw dŷ neu dir sy’n perthyn i’r Eglwys i 

berson nad yn weinidog ar eglwys na’r ofalaeth nac 

yn ofalwr yr adeiladau a hynny dim ond os oes  

cytundeb tenantiaeth wedi ei baratoi gan gyfreithiwr 

gweithredol. Mae’n ofynnol i’r rhent fod yn unol ag 

argymhelliad Swyddog Rhent yr Awdurdod Lleol 

neu Arwerthwr Tai proffesiynol. Rhaid 

cydymffurfio ag unrhyw gyfraith yn ymweud â 

rhentu eiddo. 

b.  i ddelio â’r materion canlynol yn ddarostyngedig i 

ganiatâd yr Henaduriaeth a’r Gymdeithasfa. 

i.  i werthu, cyfnewid neu osod ar les unrhyw eiddo 

sy’n perthyn i’r Eglwys. 

ii.  i brynu, cyfnewid neu gymryd ar les neu osod 

unrhyw eiddo. 

iii.  Ar gyfer gwariant £5,000 - £15,000 rhaid gofyn am 

ganiatâd yr Henaduriaeth, ac am wariant o dros 

£15k, yr Henaduriaeth a’r Gymdeithasfa, i 

atgyweirio neu wella adeiladau yr eglwys (heb 

gynnwys TAW) 

iv.  i forgeisio eiddo sy’n eiddo i’r Eglwys ac eithrio 

capeli neu festrioedd. 

v.  i sicrhau benthyciadau oddi wrth Gronfa Fenthyg y 

Gymdeithasfa yn unol â’i rheolau. 

vi. i fuddsoddi unrhyw arian dros ben mewn 

buddsoddiadau sydd wedi eu hawdurdodi o dan 

Ddeddf Eglwys Methodistaidd Calfinaidd neu 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru 1959  a Deddf 

Ymddiriedolwyr 2000 ac yn ddarostyngedig i 

dderbyn cyfarwyddyd proffesiynol yn ôl gofynion y 

Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 

2000 ar yr amod eu bod yn cael eu  cofrestru yn 

enw “the Properties Board of the Calvinistic 

Methodist Church of Wales or the Presbyterian 

Church of Wales” (yn unol â Deddf Eglwys 

Methodistaidd Calfinaidd neu Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru 1933). 

vii.  i werthu buddsoddiadau at ddibenion sydd wedi eu 

cymeradwyo e.e. i atgyweirio ac i wella’r adeiladau. 

 

NODER. Mae’r holl ffurflenni angenrheidiol sy’n 

ymwneud â’r materion uchod 

i’w cael oddi wrth Ysgrifennydd yr Henaduriaeth. 

 

B Yr Henaduriaethau. 

 

Swyddogion yr Henaduriaeth (yn gweithredu fel ei 

phwyllgor gwaith) yw’r Ymddiriedolwyr Rheolaethol ar 

gyfer yr adeiladau, y buddsoddiadau a’r arian a berthyn 

iddi neu sydd o dan ei gofal . Bydd gan Swyddogion 

Henaduriaeth (yn gweithredu fel ei phwyllgor gwaith) 

sydd yn Ymddiriedolwyr Rheolaethol ar eglwys, y 

pŵerau rheoli a amlinellir yma yn Adran B yn ogystal â’r 

pŵerau a amlinellir yn Adran A uchod. 

Mae eu hawdurdod fel y cyfryw Ymddiriedolwyr 

Rheolaethol yn ddarostyngedig i arolygaeth yr 

Henaduriaeth trwy ei heisteddiadau.  Mae gan y cyfryw 

Ymddiriedolwyr Rheolaethol, gyda chaniatâd yr 

Henaduriaeth yr awdurdod i: 
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a. ganiatáu gosod unrhyw dŷ neu diroedd sy’n 

perthyn i unrhyw eglwys o fewn ei chylch ac. 

b. argymell i’r Gymdeithasfa y dylid derbyn y 

ceisiadau ddaw oddi wrth yr eglwysi o fewn ei 

chylch o dan  (A) (2) (b) (i) i (vii) uchod, neu 

eu hanfon yn ôl, neu eu gwrthod. 

 

C Y Gymdeithasfa 
 

Swyddogion y Gymdeithasfa (yn gweithredu fel ei 

phwyllgor gwaith) yw’r Ymddiriedolwyr Rheolaethol ar 

gyfer y buddsoddiadau a’r arian a berthyn iddi neu sy’n 

ddarostyngedig i’w hawdurdod. 

 

Mae eu hawdurdod fel y cyfryw Ymddiriedolwyr 

Rheolaethol yn ddarostyngedig i arolygaeth y 

Gymdeithasfa trwy ei heisteddiadau yn y Gogledd, yn y 

De ac yn y Dwyrain. Mae gan y Gymdeithasfa yr 

awdurdod: 

a.  i arolygu y cronfeydd sydd o dan ei rheolaeth. 

b. i fenthyca arian o Gronfa Fenthyg y  

Gymdeithasfa yn unol â’i rheolau. 

c. i dderbyn ac i ystyried ceisiadau a ddaw iddi  

o’r Henaduriaethau o dan (A) (2)(b)(i) i (vii) 

uchod, neu eu hanfon yn ôl neu  eu gwrthod. 

Pan yn ymdrin a buddsoddiadau, mae yn ofynnol i’r 

Gymdeithasfa drwy ei Hymddiriedolwyr Rheolaethol 

weithredu yn unol â darpariaethau Deddfau 1959 a 2000 

y cyfeiriwyd atynt eisoes. 

 

D Y Gymanfa Gyffredinol. 
 

Swyddogion y Gymanfa Gyffredinol ac aelodau  Adran 

Adnoddau y Cyfundeb yw’r Ymddiriedolwyr 

Rheolaethol ar gyfer adeiladau Cyfundebol (Coleg 

Trefeca, Coleg y Bala, Swyddfa’r Gymanfa Gyffredinol 

ac unrhyw eiddo arall a ddelir o bryd i’w gilydd ar ran 

Adran Adnoddau y Gymanfa Gyffredinol), hefyd y 

buddsoddiadau Cyfundebol a’r Cronfeydd a berthyn iddi 

neu sy’n ddarostyngedig i’w hawdurdod. 

Ymddiriedolwyr Rheolaethol Coleg Trefeca, Yr Adran 

Ymgeiswyr a Hyfforddiant a Choleg y Bala yw eu 

Hymddiriedolwyr Elusennol, gyda’r dealltwriaeth eu bod 

yn elusennau cysylltiedig. Cyfarwyddwyr 

Ymddiriedolaeth Yswiriant Methodistiaid Calfinaidd 

Cymru (cwmni segur) sy’n gweithredu fel ei 

hymddiriedolwyr. 

Bwrdd Eiddo Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw 

ymddiriedolwr gwarchodol  Coleg Trefeca, Coleg y Bala 

a’r Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant.  Mae eu hawdurdod 

fel y cyfryw Ymddiriedolwyr Rheolaethol yn 

ddarostyngedig i arolygaeth y Gymanfa Gyffredinol yn 

ei heisteddiad blynyddol. 
 

Y Gymanfa Gyffredinol yn gweithredu drwy ei Adran 

Adnoddau yw’r awdurdod terfynol gyda chyfrifoldeb 

dros holl asedion y  Cyfundeb yn cynnwys adeiladau, 

buddsoddiadau ac arian. Wrth gyflawni eu 

dyletswyddau, rhaid i’r Ymddiriedolwyr Rheolaethol 

weithredu yn gyson ag amodau y gyfraith ac yn benodol, 

wrth ymdrin â buddsoddiadau’r Cyfundeb, rhaid iddynt 

gadw at y canllawiau a roddwyd trwy Ddeddfau 1959 a 

2000 y cyfeiriwyd atynt eisoes. 

 

5.2  Atodiad 2: Selio Dogfennau 

 

1. Caiff pob dogfen y mae galw am eu selio gyda 

Sêl gyffredin y Bwrdd eu selio drwy osod y Sêl 

ym mhresenoldeb unrhyw ddau berson o’r rhestr 

ganlynol (rhaid i o leiaf un ohonynt fod yn aelod 

o’r Bwrdd): 

  Ysgrifennydd Cyffredinol 

  Prif Weinyddwr 

  Pennaeth Ariannol 

  Pennaeth Eiddo 

Pennaeth Adnoddau Dynol a Chefnogaeth 

Gyfreithiol 

  Aelodau’r Bwrdd 

 A bydd angen iddynt nodi eu swydd ac 

arwyddo’r ddogfen.  Mae’r Sêl i’w chadw gan yr 

Ysgrifennydd a’r Pennaeth Eiddo.  Nid yw’n 

ofynnol i’r selio ddigwydd mewn cyfarfod o’r 

Bwrdd. 

 

Yn absenoldeb yr Ysgrifennydd Cyffredinol am 

gyfnod o fwy na phedair wythnos, bydd 

Cadeirydd y Bwrdd Eiddo yn llofnodi dogfennau 

cyfreithiol. 

 

2. Gosodir Sêl y Bwrdd gydag awdurdod 

ysgrifenedig fel a ganlyn: 

• Wrth brynu eiddo rhydd-ddaliad neu ar brydles 

drwy awdurdod yr Henaduriaeth wedi’i ardystio 

gan Ysgrifennydd yr Henaduriaeth. 

• Wrth werthu eiddo rhydd-ddaliad neu ar brydles 

gydag awdurdod y Gymdeithasfa wedi’i ardystio 

gan Ysgrifennydd y Gymdeithasfa. 

• Mae gofyn i’r Gymdeithasfa nodi yn glir ym 

mhob penderfyniad awdurdodi gwerthu eiddo, sut 

y mae’r arian gwerthiant i’w ddosbarthu. 

 

3. Mewn achos o brynu neu werthu Stociau a 

Chyfranddaliadau, neu o ymwneud â Gwarannau 

neu Forgeisi, gosodir Sêl y Bwrdd trwy awdurdod 

ysgrifenedig yr Ymddiriedolwyr Rheolaethol neu 

berson y dirprwywyd yr awdurdod iddo. 

 Ni ddylid prynu stociau neu fuddsoddiadau yn 

enw’r Bwrdd oni fo trefniadau wedi’u gwneud 

ymlaen llaw gydag Ysgrifennydd y Bwrdd. 

 

4.  Mewn achosion gwahanol i’r rhai y lluniwyd 

trefniannau ar eu cyfer, gosoder Sêl y Bwrdd trwy 

awdurdod y corff sydd â’r unig awdurdod neu’r 

awdurdod terfynol i gyflawni’r gweithrediad 

penodol hwnnw.  

 

5.3  Atodiad 3: Dogfennau Teitl  

 

Y mae’r holl eiddo wedi ei gofrestru gyda’r 

Gofrestrfa Tir. Gellir cael copïau o’r gweithredoedd 

trwy Swyddfa’r Gymanfa Gyffredinol os ydynt ar 

gael.  

 

Y mae unrhyw dystysgrifau neu ddogfennau teitl 

eraill ar gyfer buddsoddiadau yng ngofal Swyddfa’r 

Gymanfa Gyffredinol. 
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Y mae’r holl eiddo a phob buddsoddiad i’w wneud 

yn enw llawn y Bwrdd Eiddo, sef “the Properties 

Board of the Calvinistic Methodist Church of Wales 

or the Presbyterian Church of Wales”, yn unol â 

Deddf Methodistiaid Calfinaidd neu Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru 1933. 
 

5.4  Atodiad 4: Cyfamodau Gwaharddol 
 

Rhaid cynnwys y Cyfamodau Gwaharddol a’r 

Datganiadau, heb eu newid, ym mhob 

trosglwyddiad neu mewn gweithredoedd sy’n 

ymwneud â gwerthu neu gyfnewid eiddo a 

gymeradwywyd gan y Gymdeithasfa ac eithrio pan 

fo’r gwerthiant neu’r cyfnewid i Adrannau’r 

Llywodraeth, awdurdod lleol neu gorff arall sydd â 

phwerau pryniant gorfodol. Mae gan bob eglwys yr 

hawl i wneud cais am gael codi neu newid y 

cyfamodau sydd mewn lle.  Mae copi o’r 

cyfamodau ar gael o’r swyddfa. 
 

5.5  Atodiad 5: Rheolau Gwerthu Eiddo a Gosod 

Eiddo Cyfundeb ar les, a dosbarthu arian 

gwerthiant.  
 

1.  Rhaid wrth ganiatâd y Gymdeithasfa i werthu, 

morgeisio, prydlesu neu gyfnewid eiddo sy’n 

perthyn i’r Cyfundeb. Y mae’n ofynnol i’r 

Ysgrifennydd Cyffredinol arwyddo pob les yn 

rhinwedd ei swydd fel Ysgrifennydd yr Adran 

Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo. 
 

• Mae pob cais am ganiatâd i’w gyflwyno yn y 

lle cyntaf gan yr Ymddiriedolwyr Rheolaethol 

i’r Henaduriaeth gan ddefnyddio’r Ffurflen 

Awdurdod i Werthu. 

• Os bydd yr Henaduriaeth yn cymeradwyo’r 

cais, fe’i hanfonir i’r Gymdeithasfa yn rhoi’r 

wybodaeth angenrheidiol, ynghyd â’r rheswm 

dros wneud y cais a sut mae arian y gwerthiant 

i’w ddefnyddio. 

• Os bydd y Gymdeithasfa yn cymeradwyo’r 

cais, bydd Ysgrifennydd y Gymdeithasfa yn 

hysbysu Ysgrifennydd yr Adran Adnoddau a’r 

Bwrdd Eiddo, ac Ysgrifennydd yr 

Henaduriaeth. Bydd Ysgrifennydd yr 

Henaduriaeth yn hysbysu Cyfreithiwr yr 

Henaduriaeth sydd yn gweithredu ar ran yr 

eglwys. 
 

2. Yn dilyn cwblhau y gwerthiant, mae’r arian i’w 

anfon gan y Cyfreithiwr i:- 
 

• Ysgrifennydd yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd 

Eiddo a bydd yntau yn cydnabod derbyn yr 

arian gyda’r ffurflen briodol. 

• Gall Ysgrifennydd y Gymdeithasfa gyflwyno 

unrhyw gais am ddefnyddio’r arian gwerthiant 

i Ysgrifennydd yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd 

Eiddo pan gyflwynir y cais am ganiatâd i 

werthu neu wedi hynny gan ddefnyddio’r 

Ffurflen Rhyddhau Cyfalaf. 
 

3. Bydd Ysgrifennydd yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd 

Eiddo yn trosglwyddo arian gwerthiant unrhyw 

eiddo i Gyfrif Cadw y Bwrdd Eiddo nes y ceir 

gwybodaeth am eu defnydd. 
  

Fodd bynnag gall weithredu ar unwaith yn yr 

achosion a ganlyn:- 
 

• Arian gwerthiant eiddo sydd wedi ei fuddsoddi 

y mae angen ei ail-fuddsoddi yn ddi-oed. 

• Arian gwerthiant hyd at £5,000 y mae ei angen 

tuag at gostau cyfalaf. Rhaid hysbysu yr Adran 

Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo am bob achos. 

• Arian gwerthiant Mans sydd ei angen yn syth 

at brynu neu adeiladu Mans newydd i’r un 

eglwys neu ofalaeth. Mae gan Ysgrifennydd yr 

Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo yr hawl i 

dalu neu drosglwyddo’r arian gan gynnwys 

unrhyw log, i Drysorydd Ymddiriedolwyr 

Rheolaethol y Mans newydd pan fydd galw 

amdano. 
 

4. Mae pob cais arall am ryddhau cyfalaf neu log i’w 

ystyried gan Bwyllgor Adnoddau ac Eiddo’r 

Gymdeithasfa ar ran yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd 

Eiddo mewn eisteddiad rheolaidd a bydd yn dod i 

benderfyniad yn unol â’r rheolau canlynol:- 
 

• Mannau o Addoliad, ac unrhyw eiddo arall ac 

eithrio Mansau. Dylid buddsoddi hanner cant y 

cant (50%) o’r arian gwerthiant net ar ran yr 

eglwys leol, neu ar ran Cronfa Strategaeth yr 

Henaduriaeth y lleolir yr adeiladau ynddi os 

yw’r achos wedi cau ond heb uno. Cedwir yr 

arian yng Nghyfrif Cadw’r Bwrdd Eiddo hyd 

nes y bydd y ceisiadau am ryddhau cyfalaf 

wedi eu cymeradwyo gan y Gymdeithasfa a 

nes hysbysir yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd 

Eiddo. Ni ellir cychwyn ar unrhyw gynllun heb 

ganiatâd y Bwrdd.  

• Trosglwyddir hanner cant y cant (50%) o arian 

gwerthiant net unrhyw eiddo Cyfundebol i 

Gronfa Gyffredinol yr Adran Adnoddau a’r 

Bwrdd Eiddo. 
 

• Y mae’r llog a’r cyfalaf ar yr 

adnau/buddsoddiad y cyfeirir atynt yn yr ail 

gymal uchod i’w defnyddio gan yr Adran 

Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo at amcanion y 

Cyfundeb. 
 

5.  Gwerthiant am Bris Uchel o dros £200,000. 
 

• Uchafswm o £100,000 i’w fuddsoddi ar ran 

eglwys leol (50% o £200,000). 

• Gweddill o enillion net y gwerthiant i’w roi 

mewn cronfa ddynodedig ac i'w ddefnyddio’n 

hollol gyfartal mewn egwyddor rhwng y 

Gronfa Gweinidogaethau newydd a cronfa 

wrth gefn i ariannu unrhyw ddiffyg posibl yn y 

Gronfa Bensiwn. 

• Yr uchafswm a ddelir yn y Gronfa hon yw 

£500,000.  Dylid defnyddio unrhyw symiau 

uwch na £500,000 i gynnal y weinidogaeth 

draddodiadol. 

 

6. Mansau  
 

Pan werthir Mans cedwir yr arian gwerthiant hyd 

nes y bydd yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo 
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mewn ymgynghoriad â’r Gymdeithasfa yn 

penderfynu sut y mae’r cyfalaf a’r llog i’w 

defnyddio, gan gymryd i ystyriaeth: 
 

• Natur a safle’r eiddo a werthwyd. 

• Argymhellion yr Ymddiriedolwyr Rheolaethol, 

yr Henaduriaeth, a’r Gymdeithasfa ac 

anghenion y Cyfundeb. 

• Pwysigrwydd diogelu adnoddau’r Cyfundeb a 

gwneud y defnydd gorau ohonynt. 

• A oes angen yr arian gwerthiant i brynu neu 

adeiladu Mans newydd. 

• Unrhyw ffaith berthnasol arall a gyflwynir 

mewn argymhellion gan yr Ymddiriedolwyr 

Rheolaethol, yr Henaduriaeth neu’r 

Gymdeithasfa. 
 

7. Gwerthu Gwaddoliadau 
 

Mae’r arian gwerthiant i’w drosglwyddo i 

Drysorydd yr eglwys (neu unrhyw berson arall a 

benodwyd gan yr Ymddiriedolwyr Rheolaethol) a’i 

fuddsoddi yn ddi-oed yn enw’r Bwrdd Eiddo a 

gyda’r llog yn cael ei ddefnyddio i gyflawni 

amcanion y gwaddoliad. Dylid hysbysu 

Ysgrifennydd yr Henaduriaeth yn ddi-oed a bydd 

yntau yn gofalu cofnodi gwybodaeth am y 

buddsoddiad yng Nghofrestr yr Henaduriaeth. 
 

8. Gosod eiddo ar les.  
 

• Lle y bwriedir gosod Mans gwag am dymor 

rhaid wrth ganiatâd yr Henaduriaeth yn gyntaf. 

Mae’n hanfodol bod cytundeb tenantiaeth, 

sy’n ei gwneud yn bosibl i ailfeddiannu’r tŷ ar 

gyfer Gweinidog, yn cael ei lunio o dan 

gyfarwyddyd Cyfreithiwr yr Henaduriaeth er 

gofalu bod y gofynion cyfreithiol cyfredol yn 

cael eu cyfarfod. 

• Ym mhob achos arall lle bwriedir gosod eiddo, 

rhaid gwneud cais arbennig am ganiatâd yr 

Henaduriaeth a pharatoi pob cytundeb o dan 

gyfarwyddyd Cyfreithiwr yr Henaduriaeth er 

mwyn sicrhau y bodlonir gofynion Adran 117-

119 y Ddeddf Elusennau.  

• Pan na fydd angen Mans gwag ar gyfer 

Gweinidog arall, mae gofyn i’r Henaduriaeth 

wneud ymholiadau llawn i weld a ellir ei 

ddefnyddio i’w osod i Weinidog sydd wedi 

ymddeol neu i weddw Gweinidog, y rhent i’w 

benderfynu mewn ymgynghoriad â’r 

Henaduriaeth a hynny wedi derbyn cyngor gan 

Syrfëwr Siartredig o dan Adran 117-119 y 

Ddeddf Elusennau. Bydd yr eglwys/gofalaeth 

wedyn yn derbyn y rhent. Ni all y 

Gymdeithasfa ganiatáu gwerthu’r eiddo oni bai 

bod yr ymholiadau hyn wedi eu gwneud. Yma 

eto mae’n rhaid paratoi cytundeb cyfreithiol o 

dan gyfarwyddyd Cyfreithiwr yr Henaduriaeth 

er mwyn sicrhau fod gofynion Adran 117-119 

o’r Ddeddf Elusennau wedi eu cyfarfod. 

• Ni fydd yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo 

yn gyfrifol am unrhyw gostau cyfreithiol a 

gyfyd o ganlyniad i anghydfod yn dilyn gosod 

eiddo Cyfundebol heb dderbyn caniatâd yr 

Henaduriaeth ac oni bai bod cytundeb 

cyfreithiol wedi ei lunio a’i weithredu o dan 

gyfarwyddyd Cyfreithiwr yr Henaduriaeth. 
 

9. Adolygu Penderfyniadau Cynharach. 
 

Lle bo amgylchiadau yn newid neu ddigwyddiad 

arbennig wedi dyddiad y trafodion, gall yr eglwys 

leol neu ofalaeth wneud cais i’r Henaduriaeth, y 

Gymdeithasfa neu’r Bwrdd ar iddynt adolygu eu 

dyfarniad pan ystyrir hyn yn fuddiol a phriodol. 

Rhaid cyflwyno’r cais drwy’r Henaduriaeth i’r 

Gymdeithasfa neu i’r Bwrdd. 
 

5.6  Atodiad 6: Rheolau Ychwanegol a dderbyniwyd 

gan y Gymanfa Gyffredinol 
 

1. Rhoddion a Chymynroddion 
 

Dylid buddsoddi arian a dderbynnir drwy Roddion a 

Chymynroddion at Achosion Cyfundebol yn enw’r 

Bwrdd pan fo’r llog yn unig i’w ddosbarthu. 

 

2. Rhwymedigaethau Beichus 
 

Ni ellir derbyn rhwymedigaethau beichus wrth 

brynu neu dderbyn eiddo fel rhodd heb ganiatâd yr 

Henaduriaeth. Bydd yn ofynnol i’r Henaduriaeth 

hithau fod yn sicr y gellir cyfarfod â’r 

rhwymedigaethau. 
 

3. Morgeisio Eiddo’r Cyfundeb  
 

Ni chaniateir morgeisio Capeli na Festrïoedd o dan 

unrhyw amgylchiadau Gall y Gymdeithasfa mewn 

achosion arbennig ystyried morgeisio eiddo arall er 

mwyn sicrhau arian ar fenthyg. Rhoddir ystyriaeth i 

bob cais yn unigol.  
 

Pan fo Eiddo Cyfundebol yn cael ei forgeisio ni all 

y Bwrdd wneud cyfamod i ad-dalu’r morgais, ond 

gall gytuno i drosglwyddo’r eiddo a forgeisiwyd fel 

gwarant ar y morgais hwnnw. Rhaid i 

Ymddiriedolwyr Rheolaethol gyfarfod â 

darpariaethau Deddf Elusennau 2011 wrth 

ymgymryd ag unrhyw forgais a ganiateir.  
 

4. Gwaredu Eiddo’r Cyfundeb 
 

Rhaid gwaredu unrhyw eiddo Cyfundebol yn unol â 

gofynion Adran 117 o Ddeddf Elusennau 2011.  

 

5. Buddsoddiadau 
 

• Cyfarwyddir holl adrannau ac eglwysi’r 

Cyfundeb i wneud pob buddsoddiad (ac eithrio 

symiau y mae’n rhaid eu cadw ar wahân) yn 

enw’r Bwrdd neu unrhyw geidwad arall a 

benodwyd. 

• Ni ddylid cadw symiau sylweddol o arian yn 

rhy hir mewn cyfrif cyfredol, ond yn hytrach 

eu rhoi mewn cyfrif cadw yn y banc. 

• Dylai swyddogion eglwysi, drwy’r Bwrdd, 

adhawlio treth ar ddifidendau ac unrhyw 

incwm arall yn ddi-oed trwy’r Bwrdd.  
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6. Gosod Mans 
 

Cyn gosod Mans, waeth beth yw statws y tenant, 

mae’n ofynnol i Ymddiriedolwyr Rheolaethol 

geisio cyngor gan Gyfreithwyr yr Henaduriaeth a 

gofyn iddynt baratoi cytundeb ysgrifenedig. 
 

7. Llog heb ei hawlio 
 

Cyn 1994 cymerwyd unrhyw elw o werthiant eiddo 

yn uniongyrchol gan y cronfeydd canolog fel 

incwm cyn gwneud penderfyniad ar ddosbarthiad yr 

elw a’r buddsoddiad.  Ar yr achlysur pan nad oedd 

y cyfalaf wedi ei fuddsoddi ar ran yr eglwys leol, y 

cyfalaf i’w fuddsoddi o'r dyddiad daeth y gwall yn 

hysbys a gall eglwys adennill adlog am 6 mlynedd. 
 

5.7  Atodiad 7: Cronfeydd yr Adran Adnoddau a’r 

Bwrdd Eiddo 
 

Mae’r Gymanfa Gyffredinol wedi awdurdodi 

sefydlu dwy brif Gronfa – Cronfa Gyffredinol yr 

Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo a’r Gronfa 

Fansau. Trosglwyddir arian gwerthiant eiddo’r 

Cyfundeb i’r cronfeydd hyn fel a ganlyn: 

 

1. Cronfa Gyffredinol yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd 

Eiddo  
 

• Arian gwerthiant addoldai diangen (e.e. capel, 

festri, neuadd, tŷ gofalwr sydd o fewn cwrtil 

adeiladau’r eglwys) ac unrhyw eiddo arall sy’n 

gysylltiedig â’r eglwys ddiangen dan sylw (tŷ 

preswyl heb fod o fewn cwrtil adeiladau’r 

eglwys, tir ac ati) nad ydynt yn waddoliad. 

Dosberthir yr arian gwerthiant fel a ganlyn: 

50% i’w fuddsoddi ar ran yr eglwys leol 

(Cronfa Strategaeth os yw’r achos wedi cau 

ond heb uno), 50% i’w drosglwyddo i’r Adran 

Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo. 

•   Buddsoddiadau, heb fod yn waddoliad a ddelir 

gan y Bwrdd dros yr eglwys ddiangen. 

•   Symiau cyfalaf eraill a all o bryd i’w gilydd, 

gael eu talu i’r Gronfa drwy benderfyniad  y 

Gymanfa Gyffredinol. 

 

Gellir defnyddio cyfalaf ac incwm sy’n deillio 

o werthu eiddo yn unol â pholisi y Bwrdd, fel a 

ganlyn: 

 

• Pan werthir adeilad capel nas defnyddir gyda 

mynwent ynghlwm wrtho, dylid rhoi’r fynwent 

mewn trefn cyn y gwerthiant. Gellir gwneud 

cais am ryddhau rhan o’r arian gwerthiant i 

dalu am y gwaith hwn. Yna dylid clustnodi 

£10,000 o’r arian gwerthiant er mwyn 

defnyddio’r llog i gynnal a chadw’r fynwent.  

• Mae’r arian gwerthiant yn asedau cyfalaf, i’w 

gwario ar gynlluniau cyfalaf yn unig, gan 

gynnwys gwelliannau i adeiledd adeiladau ac 

adeiladau newydd. Y mae i Gronfeydd 

Strategaeth reolau gwahanol a gellir gwario 

cyfalaf ar brosiectau refeniw gyda 

chymeradwyaeth y Bwrdd. 

• Gellir gwario incwm y cyfalaf ar gynlluniau 

nad ydynt yn gynlluniau cyfalaf, gan gynnwys 

cynnal yr eiddo, y weinidogaeth, penodi 

gweithwyr cenhadol, plant, ieuenctid ac ati. 

• Gellir defnyddio cyfalaf Cronfa Gyffredinol yr 

Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo at 

ddibenion y Cyfundeb. 

• Nid oes angen i eglwys ofyn am ganiatâd i 

wario hyd at £5,000 (y prosiect). Dylai’r 

eglwys gysylltu â’r Swyddfa Ganolog gyda 

manylion y prosiect a’r swm sydd ei angen. 

Nid oes angen llenwi ffurflen rhyddhau 

cyfalaf. Er nad oes angen sicrhau caniatâd yr 

Henaduriaeth i wario, dylai’r eglwys hysbysu’r 

Henaduriaeth. 

• Rhaid sicrhau caniatâd yr Henaduriaeth i wario 

rhwng £5,000 a £15,000 (y prosiect). Rhaid 

llenwi’r ffurflen gais am ryddhau cyfalaf ac 

anfon unrhyw ddogfennau angenrheidiol i’r 

Henaduriaeth. Wedi derbyn caniatâd yr 

Henaduriaeth dylai Ysgrifennydd yr 

Henaduriaeth lofnodi’r ffurflen a’i hanfon 

ymlaen i’r Swyddfa Ganolog a fydd yn trefnu 

i’r buddsoddiadau gael eu rhyddhau. 

• Rhaid sicrhau caniatâd yr Henaduriaeth a’r 

Gymdeithasfa os dymunir gwario mwy na 

£15,000 (y prosiect). Mae’r drefn yn aros yr un 

– rhaid cwblhau’r ffurflen gais am ryddhau 

cyfalaf a rhaid derbyn caniatâd yr 

Henaduriaeth a’r Gymdeithasfa cyn y 

rhyddheir yr arian.  
 

2.  Cronfa’r Mansau  
 

• 50% o arian net gwerthiant Mansau oni fo 

angen yr arian ar unwaith i brynu Mans arall. 

• Symiau cyfalaf eraill yn deillio o werthiant 

Mansau y gellir eu trosglwyddo i’r Gronfa 

drwy benderfyniad y Gymanfa Gyffredinol. 

• 100% o arian net gwerthiant Mansau oedd yn 

eiddo i eglwys sydd wedi cau ond heb uno. 

 

Gellir defnyddio cyfalaf ac incwm y Gronfa 

Fansau yn unol â pholisi y Bwrdd, i’r dibenion 

canlynol: 
 

• Cyfalaf ar gyfer prynu a/neu adeiladu Mansau, 

a gwelliannau i adeiledd Mansau. Rhyddheir y 

50% o incwm gwerthiant net Mans 

drosglwyddwyd i’r Gronfa os yw’r 

eglwys/gofalaeth yn dymuno prynu/adeiladu 

Mans newydd, h.y. bydd 100% o arian net 

gwerthiant Mans ar gael i’r diben hwn. 

• Rhaid i unrhyw gais gan eglwys leol fynd trwy 

a derbyn cefnogaeth Henaduriaeth a 

Chymdeithasfa cyn dod i’r Bwrdd. 

• Darparu morgeisi, ar delerau rhesymol, i 

Weinidogion/personél sydd wedi cwblhau 5 

mlynedd o wasanaeth llawn amser / rhan 

amser, parhaus o dan Adran y 

Gweinidogaethau neu Bwrdd y Gymanfa, ac i 

bob gweddw Gweinidog  brynu cartref 

iddo/iddi ei hun. Rhoddir blaenoriaeth i 

Weinidogion sydd yn ymddeol ac i weddwon 
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Gweinidogion. Uchafswm y benthyciad a geir 

fydd £175,000 (pro rata ar gyfer 

Gweinidogion/personél rhan amser) ar log o 

3% ond ni cheir benthyg mwy na 80% o’r pris 

prynu neu’r prisiad, pa un bynnag fydd yr isaf. 

Ceisiadau am forgeisi, neu am wybodaeth 

bellach i’w hanfon at Swyddfa’r Cyfundeb.  

• Mae cynllun rhentu tŷ ar gael ar gyfer pob 

Gweinidog sy’n ymddeol neu ar gyfer gŵr 

gweddw/gwraif weddw Gweinidog pan fydd y 

Gweinidog wedi marw yn ystod tymor eu 

gwasanaeth.  Ceir manylion llawn am y 

Cynllun o Swyddfa’r Cyfundeb. 

 

• Wedi trosglwyddo 50% o arian net gwerthiant 

Mansau i’r Gronfa, caiff y 50% sy’n weddill ei 

fuddsoddi. Gellir rhyddhau’r incwm i’r eglwys 

unigol gyda chaniatâd yr Adran Adnoddau a’r 

Bwrdd Eiddo. Bydd yr Adran Adnoddau a’r 

Bwrdd Eiddo yn adolygu’r sefyllfa bob pum 

mlynedd.   

 

Y Trysorydd, gyda chymorth y Pennaeth 

Ariannol fydd yn gweinyddu’r ddwy gronfa ar 

ran yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo. 

Bydd adroddiad blynyddol yn cael ei baratoi 

i’w gyflwyno i’r Adran. 
 

Y Rheolwyr Buddsoddiant fydd yn 

gweinyddu’r portffolio buddsoddiadau gan 

ddwyn adroddiad i’r Adran Adnoddau a’r 

Bwrdd Eiddo a fydd yn eu tro yn adrodd i’r 

Gymanfa Gyffredinol. 

 

5.8  Atodiad 8: Polisi yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd 

Eiddo – Datganiad 
 

1. Bydd awdurdod y Gymdeithasfa yn y tair talaith yn 

derfynol ym mhob achos ac eithrio’r achosion a 

gyflwynir yn uniongyrchol i’r Gymanfa 

Gyffredinol. 
 

2. Bydd y Gymanfa Gyffredinol yn penderfynu ar bob 

achos sy’n effeithio ar yr Eglwys gyfan, e.e. 

materion ariannol, ac unrhyw fater arall a 

ymddiriedir iddi o bryd i’w gilydd. Ar y materion 

yma bydd dyfarniad y Gymanfa Gyffredinol yn 

derfynol. 
 

3. Y mae adeiladau’r Cyfundeb e.e. capeli, Mansau a 

thai capeli, o dan awdurdod y Gymdeithasfa; bydd y 

Gymdeithasfa yn arolygu eu gofal ac yn rhoi 

awdurdod i’w gwerthu. Ond mae arian gwerthiant 

adeiladau yn Arian i’r Cyfundeb ac felly yn dod o 

dan awdurdod y Gymanfa Gyffredinol. 
 

4. Y mae adeiladau’r Cyfundeb wedi’u breinio gyda’r 

Bwrdd Eiddo ar ymddiriedaeth. Mae’r 

ymddiriedolaethau ym mhob gweithred a luniwyd 

yn gywir o 1826 ymlaen ‘dros y dywededig 

Gyfundeb yn unol â’i gyfansoddiad a’i 

reoliadau….’ 

 Yn ôl yr Enghraifft o Weithred a ddarparwyd wedi 

Deddf 1933 diben yr ymddiriedolaethau yw ‘dal y 

cyfryw eiddo fel Ymddiriedolwyr Gwarchodol yn 

unol â gofynion….y Ddeddf…at ddibenion Eglwys 

Methodistiaid Calfinaidd Cymru neu Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru, yn unol â’i chyfansoddiad a’i 

rheoliadau…ac ar ymddiriedaeth i ddal ar ran y 

gyfryw Eglwys yr arian a ddaw yn sgil 

gwerthiant….’ 

5. Mae rhai tiroedd ac adeiladau wedi’u rhoi gan bobl 

yn ystod eu bywyd neu drwy ewyllys i eglwysi neu 

achosion unigol i bwrpas arbennig (e.e. 

mynwentydd, tai preswyl i’w gosod ar rent gan 

eglwys er budd yr eglwys honno, neu fel ysgoldy, 

neu goleg, neu faes parcio.) Delir y rhain oll i’r 

dibenion diffiniedig fel gwaddoliadau a phan 

ddaw’r amser i’w gwerthu rhaid defnyddio’r arian 

gwerthiant i’r un dibenion. Ni ellir newid amcanion 

yr ymddiriedolaethau yn gyfreithiol heb ganiatâd y 

llys neu’r Comisiynwyr Elusennau. Nid yw’r hyn a 

ddywedir isod felly yn cyfeirio at y cyfryw 

ddaliadau. 

6. Er mai’r Gymanfa Gyffredinol yw’r Awdurdod ar 

Gyllid y Cyfundeb, yr oedd y Bwrdd o’r farn y 

byddai’n briodol ac o gymorth i geisio barn yr 

Ymddiriedolwyr Rheolaethol, yr Henaduriaethau 

a’r Gymdeithasfa ar sut y dylid defnyddio arian 

gwerthiant. Ond ni olyga hyn fod yn rhaid i’r 

Gymanfa dderbyn barn y rhain fel barn derfynol. 

Dyletswydd y Bwrdd yw dod i benderfyniad wedi 

ystyried barn yr Ymddiriedolwyr Rheolaethol, yr 

Henaduriaeth a’r Gymdeithasfa ac anghenion a lles 

y Cyfundeb yn gyffredinol.  

7. Gan fod y tiroedd, y tai a’r adeiladau eraill yn cael 

eu dal ar ymddiriedaeth, rhaid eu trin fel 

gwaddoliadau a thrin yr arian gwerthiant fel cyfalaf 

yn unig. Gellir gwario’r incwm at ddibenion y 

Cyfundeb yn unol â dymuniadau’r Gymanfa, ond ni 

ellir gwario’r cyfalaf ond fel cyfalaf neu at adeiledd 

adeiladau; ni ellir ei ddefnyddio at gynnal a chadw 

adeiladau. 

8. Felly y polisi naturiol i’r Bwrdd yw: 

• Cadw’n agos, ac yn gyson ym mhob achos, at 

y rheolau cyfreithiol a Chyfundebol a welir 

uchod. 

• Cadw’r arian gwerthiant net mewn un gronfa 

neu sawl cronfa, a’u cadw yn unol â’r rheolau 

cyfreithiol a Chyfundebol. 

• Ystyried pob achos yn ofalus lle y 

cymeradwyir gwario arian gwerthiant ar 

adeiledd yr eglwys ar sail Cynllun Strategaeth 

yr Henaduriaeth, a ffurfio’i farn ei hun a 

gweithredu arni, a hynny wedi ystyried yr holl 

amgylchiadau sy’n berthnasol i’r ceisiadau. 

• Buddsoddi’r arian gwerthiant nad yw i’w 

wario ar unwaith a defnyddio’r incwm at 

ddibenion y Cyfundeb. 

• Nodir fod rheolau’r Cyfundeb yn cyfeirio’n 

arbennig at Gyllid y Cyfundeb. Gall fod yna 

Gronfeydd eraill sydd yn waddoliadau sy’n 

cael eu dal ar ran y Gymdeithasfa neu’r 

Henaduriaethau. Delir pob cronfa arall dros y 

Cyfundeb yn gyffredinol heb wahaniaethu 

rhwng tair talaith y Gymdeithasfa, De, 

Gogledd a’r Dwyrain. 
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• Dichon fod benthyciad wedi’i roi o Gronfa 

Gyffredinol yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd 

Eiddo er mwyn cynnal a chadw adeiladau yn 

ogystal ag adeiledd yr adeiladau. Felly, pan 

gymeradwyir y math hwn o fenthyciad i 

eglwys gyda’r arian i’w ad-dalu o arian 

gwerthiant eiddo a ddelir dros yr eglwys 

honno, dylid gwneud yn glir pa gyfran o’r 

benthyciad sydd at gynnal yr adeiladau a pha 

gyfran sydd at addasu’r adeiledd. 
 

5.9   Atodiad 9: Cronfeydd Strategaeth 
 

 Nod Cynlluniau a Chronfeydd Strategaeth 

yr Henaduriaethau  
 

5.9.1 Disgwylir i’r Henaduriaethau gynllunio eu 

gweinidogaeth a’r defnydd o’u hadnoddau i’r 

dyfodol o fewn tiriogaeth yr Henaduriaeth neu 

mewn cydweithrediad â Henaduriaethau 

cyfagos a’u hadolygu yn flynyddol.  
 

5.9.2 Mae’r term Adnoddau yn cynnwys adeiladau, 

buddsoddiadau, arian parod a phobl. Mae gan 

yr Henaduriaethau ddyletswydd i wneud y 

defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael 

iddynt ac i annog yr eglwysi o fewn yr 

Henaduriaeth i weithredu yn yr un modd.  
 

5.9.3 Dylai Cynllun Strategaeth yr Henaduriaeth 

gyflwyno darlun o’r hyn y mae’r Henaduriaeth 

yn amcanu ei gyflawni o fewn amser 

penodedig, a’r adnoddau angenrheidiol i 

weithredu hyn.  
 

5.9.4 Mae Cronfa Strategaeth yr Henaduriaeth yn 

cynnwys arian wedi ei glustnodi (50% ar hyn o 

bryd) o arian gwerthiant adeiladau diangen er 

mwyn cynnal y gwaith a amlinellir yn y 

Cynllun Strategaeth. Efallai y bydd gan 

Henaduriaethau gronfeydd eraill, ychwanegol 

ar gael i ariannu eu Cynllun Strategaeth.  
 

5.9.5 Adolygu a Chymeradwyo Cynlluniau 

Strategaeth  
 

5.9.6 Disgwylir i’r Henaduriaethau fonitro yn 

flynyddol unrhyw ddatblygiadau ar sail eu 

Cynllun Strategaeth, gan gyflwyno Cynlluniau 

Strategaeth wedi eu diweddaru bob pum 

mlynedd a’u hadolygu’n flynyddol.  
 

5.9.7 Bydd hyn yn cynnwys: 
 

5.9.7.1   Gwariant fydd yn galluogi eglwys leol i 

ymwneud â gwaith newydd, neu i ddatblygu 

gwaith cyfredol na fyddai’n bosibl fel arall:  

5.9.7.2 Adeiladu adeilad neu estyniad newydd gan 

gynnwys offer a chelfi gosod newydd  

5.9.7.3 Addasiadau i saernïaeth adeilad sydd eisoes yn 

bod 

5.9.7.4 Offer a chelfi gosod mewn adeiladau sydd 

eisoes yn bod 

5.9.7.5 Ail-doi 

 

 

5.9.7.6 Gwariant ar addasu adeilad neu waith 

angenrheidiol er mwyn cyfarfod â newidiadau 

mewn gofynion cyfreithiol i’r dyfodol e.e.y 

Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd  

5.9.7.7 Offer i hyrwyddo gwaith cenhadol e.e. offer 

clyweled  

5.9.7.8 Penodi gweithwyr am dymor penodedig i 

gyflawni gwaith cenhadol, gwaith gyda phobl 

ifanc neu waith cymdeithasol  
 

5.9.8 Ni chaniateir defnyddio Cronfeydd Strategaeth 

i: 
 

5.9.8.1 Brynu neu wario ar Fansau  
 

5.9.8.2 Gwaith cynnal a chadw cyffredinol neu waith 

sydd wedi ei achosi gan ddiffyg gwaith cynnal 

a chadw ar eglwysi neu adeiladau perthynol 
 

5.9.8.3 Unrhyw waith arall sydd heb ei nodi yng 

Nghynllun Strategaeth yr Henaduriaeth neu ar 

adeilad sydd heb ei nodi fel Canolfan o fewn y 

Cynllun Strategaeth. 
 

5.9.9 Bydd unrhyw log a enillir yn ystod y 

flwyddyn, ac nas defnyddiwyd yn cael ei 

ychwanegu at gyfalaf y Gronfa  

 

5.9.10 Gellir defnyddio’r cronfeydd dros gyfnod 

estynedig e.e. defnyddio cyfanswm o £18,000 

dros gyfnod o 3 blynedd sef £6,000 y 

flwyddyn er mwyn cefnogi gweithiwr 

cenhadol. 
 

5.9.11 Adrodd yn ôl a Monitro Cronfeydd  
 

5.9.12 Darperir gan y Swyddfa Ganolog ddatganiad 

o’r hyn sy’n weddill yng Nghronfa Strategaeth 

yr Henaduriaeth bob 12 mis, a dangosir yr holl 

weithgarwch ariannol dros y cyfnod hwnnw.  
 

5.9.13 Pan fo’r arian i’w ddefnyddio dros gyfnod 

estynedig e.e. arian yn daladwy mewn symiau 

cyfartal dros dair blynedd, bydd yn cael ei nodi 

fel arian a neilltuwyd, ac yn cael ei ddangos ar 

wahân i’r balans cyffredinol. 
 

5.9.14 Bydd adroddiad cryno ar falansau Cronfeydd 

yr Henaduriaethau, yn dangos y cyfalaf a’r llog 

a enillwyd, yn cael ei gyflwyno i’r 

Gymdeithasfa ar ddiwedd pob blwyddyn.  

 

5.9.15 Trefniannau Rhyddhau Arian o’r 

Cronfeydd  
 

5.9.16 Ni chaniateir unrhyw wariant, na phenodiadau 

hyd nes y bydd caniatâd llawn wedi ei roi.  
 

5.9.17 Y mae lefel y caniatâd angenrheidiol yn 

dibynnu ar faint y cais. Gweler isod. 
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Swm y cais       Angen caniatâd: 

Pwyllgor   Pwyllgor 

Adnoddau’r          Adnoddau’r 

Henaduriaeth Gymdeithasfa 
  

Hyd at £2,500   √          –  

£2,501 +    √                         √  
 

5.9.18 Rhaid cyflwyno unrhyw gais sy’n ymwneud ag 

ariannu person mewn swydd i’r Henaduriaeth 

a’r Adran Gweinidogaethau, waeth beth yw’r 

swm sydd wedi ei nodi yn y cais. Hyn er 

mwyn i Adran y Gweinidogaethau gael cyfle i 

wneud yn siwr fod y trefniannau penodi yn 

dilyn y polisïau a gytunwyd a gweithdrefnau 

EBC. 
 

5.9.19 Wrth benderfynu pa lefel o ganiatâd sydd ei 

angen, bydd y swm a nodir yn y cais fel arfer 

yn cynnwys TAW, a bydd yn dangos 

cyfanswm y prosiect, nid y gwahanol elfennau 

cyfansoddol.  
 

5.9.20 Os yn gwneud cais am offer, dodrefn, ffitiadau 

neu waith ar adeilad, rhaid darparu’r gwaith 

papur canlynol i gefnogi’r cais:  
 

 

5.9.20.1 Ffurflen gais sydd wedi ei chwblhau. Y 

ffurflen ar gael gan Ysgrifennydd yr 

Henaduriaeth, o’r Swyddfa Ganolog neu ar y 

wefan www.ebcpcw.org.uk 

5.9.20.2 Amcangyfrifon i gadarnhau’r gwariant 

arfaethedig – dau amcangyfrif am wariant o 

£5,000 neu lai; tri ar gyfer gwariant o fwy na 

£5,000. Os mai’r bwriad yw derbyn pris sydd 

heb fod yr amcangyfrif isaf, rhaid cyflwyno 

eglurhad ysgrifenedig o hyn.  

5.9.20.3 Pan fo’r prosiect yn golygu gwaith adeiladu, 

rhaid darparu copïau o gynlluniau neu 

ddyluniadau’r pensaer ynghyd â manylion y 

pensaer gan gynnwys yswiriant indemniad 

proffesiynol.  

5.9.20.4 Adroddiad blynyddol diweddaraf yr eglwys 

neu’r corff sydd yn gwneud y cais. 
 

5.9.21 Os yn gwneud cais am gyllid i ariannu 

gweithiwr, rhaid darparu’r gwaith papur 

canlynol i gefnogi’r cais:  
 

5.9.21.1 Disgrifiad o’r prosiect gan gynnwys y prif 

amcanion  

5.9.21.2 Disgrifiad swydd, y gofynion personol a 

thymor y swydd  

5.9.21.3 Datganiad o bwy/pa gorff fydd y cyflogwr 

5.9.21.4 Manylion yr holl bartneriaid sy’n ymwneud â’r    

prosiect 

5.9.21.5 Y ffynonellau ariannol arfaethedig a         

chyllideb ar gyfer holl gyfnod y prosiect  

5.9.21.6 Strategaeth ymadael ar ddiwedd cyfnod          

dynodedig y prosiect.  
 

5.9.22 Wedi cymeradwyo ceisiadau, bydd 

Ysgrifennydd yr Henaduriaeth neu 

Ysgrifennydd yr Adran Gweinidogaethau (yn 

dibynnu ar swm y cais) yn hysbysu’r eglwys 

leol a’r Swyddfa Ganolog yn syth. Bydd y 

Pennaeth Ariannol yn gwneud trefniadau addas 

i ryddhau’r arian. 

5.10  Atodiad 10: Casgliadau yr Eglwysi 
 

Gan fod mwy o alw am gyfraniadau ariannol 

gan aelodau ein heglwysi a bod sefydliadau 

allanol yn apelio am gefnogaeth yn ogystal, 

rhoddir yr arweiniad a ganlyn i Weinidogion a 

Blaenoriaid. 
 

1. Mae tri dosbarth o gasgliad yn gofyn am 

ystyriaeth, sef: 
 

(a) Casgliadau y mae’n rhaid i bob eglwys a 

berthyn i’r Cyfundeb eu gwneud. 

 

(b) Casgliadau y mae’r Henaduriaethau a’r 

Gymdeithasfa yn cynghori neu’n annog 

eglwysi lleol i’w gwneud. 

 

(c) Casgliadau y bydd eglwysi lleol yn penderfynu 

eu gwneud eu hunain neu ar gais rhyw fudiad 

neu awdurdod lleol neu genedlaethol. 

 
 

2.  Mae dosbarth (a) yn cynnwys: 
 

•    Y Cyfraniad Gweinidogaeth a 

Chenhadaeth.  

• Costau lleol y Weinidogaeth megis 

Gwasanaethau’r Sul a chostau’r 

Gweinidog. 

• Treth at gynnal yr Henaduriaeth a’r 

Gymdeithasfa. 

• Gofalu am adeiladau’r eglwys a’u cynnal 

gan gynnwys gofynion y Ddeddf Iechyd a 

Diogelwch. 

• Llenyddiaeth Gristnogol a’r cyfarpar 

diweddaraf ar gyfer hyfforddi aelodau, 

plant ac ieuenctid. 
 

 Dylid gwneud pob ymdrech i sicrhau fod holl 

aelodau ein heglwysi yn cael eu gwneud yn 

ymwybodol o’u stiwardiaeth Gristnogol, a’u 

cyfrifoldeb i gyfrannu at yr achosion cwbl 

angenrheidiol yma. 
 

 Mae’n bwysig bod Trysorydd pob Eglwys yn 

paratoi amcangyfrif o daliadau ac incwm ar 

ddiwedd pob blwyddyn am y flwyddyn 

ddilynol ac yn dosbarthu’r wybodaeth i bob 

aelod a’u hannog i ymateb i’r gofynion. 
 

3. Mae dosbarth (b) yn cynnwys: 
 

• Cymdeithas y Beibl 

• Cymorth Cristnogol 

• Pob pwrpas arall y bydd i’r Gymanfa 

Gyffredinol, yr Henaduriaeth a’r 

Gymdeithasfa ddarparu ar eu cyfer. 
 

4. Dosbarth (c)  
 

Mae’r egwyddorion canlynol i gynorthwyo 

swyddogion yr eglwysi i ddelio â chasgliadau y 

dosbarth yma: 
 

• Yr Ymddiriedolwyr sydd i benderfynu pa 

gasgliadau sydd i’w gwneud ai peidio. Ni ddylid 

gwneud unrhyw gasgliad heb eu caniatâd. 
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• Ni chaniateir casgliad at blaid wleidyddol. 

• Dylai’r achos fod yn un diamheuol deilwng a heb 

fod yn debyg o rwygo’r eglwys. 

• Mae’n ddyletswydd ar y swyddogion i archwilio 

pob cais am gefnogaeth ariannol gan fudiadau a 

sefydliadau cyn trefnu casgliad. Dylid gofyn am 

fantolen gan y mudiad a dylai’r ymddiriedolwyr 

ofyn am adroddiad ar sut y gwariwyd yr arian. 
 

5. Pan fo eglwysi yn gwneud casgliadau eglwysig a 

chyfundebol mae’n bwysig iawn fod yr arian yn 

cael ei ddefnyddio i’r pwrpas y gwnaethpwyd y 

casgliad ac i’r pwrpas hwnnw yn unig. Nid yw’n 

iawn, ac mae’n hollol anghyfreithlon, i 

ddefnyddio arian a gasglwyd at bwrpas arall. 

 Arian a gesglir trwy gyfrwng y cyfryw 

gasgliadau yn unig sydd i’w hanfon. Ni ddylid 

trosglwyddo arian o gronfeydd cyffredinol yr 

eglwys/elusen i achosion neu elusennau eraill nad 

oes iddynt amcanion tebyg. 
 

6. Rhaid i dderbyniadau pob casgliad fynd drwy 

gyfrifon yr eglwys a’r rheini yn cael eu 

harchwilio a’u cyflwyno mewn Adroddiad 

Blynyddol yn unol â gofynion Deddf Elusennau 

1993. 
 

5.11  Atodiad 11: Gofynion Adrodd yn ôl ac 

Archwilio 
  

Mae canllawiau’r Comisiynwyr Elusennau yn 

nodi bod gofyn i bob eglwys (elusen) ddarparu 

cyfrifon ar gyfer pob blwyddyn ariannol. 
 

Eglwysi gydag incwm dan £25,000 yn ystod y 

flwyddyn ariannol berthnasol. 
 

 Rhaid paratoi'r cyfrifon naill ai ar sail 

derbyniadau a thaliadau neu ar sail croniadau. 

 Nid oes gofyn i'r cyfrifon gael eu harchwilio yn 

annibynnol, ond gall y Comisiwn Elusennau ofyn 

am archwiliad mewn amgylchiadau eithriadol. 
 

Eglwysi gydag incwm o dros £25,000 ond dan 

£250,000  yn ystod y flwyddyn ariannol 

berthnasol. 
 

 Rhaid paratoi'r cyfrifon naill ai ar sail 

derbyniadau a thaliadau neu ar sail croniadau. 

 Rhaid cyflwyno'r cyfrifon i'w archwilio gan rai 

nad ydynt yn ymddiriedolwyr, ond gall yr 

ymddiriedolwyr ddewis naill ai archwiliad 

annibynnol neu archwiliad gan archwilydd 

cofrestredig. 

 Rhaid i unrhyw archwilydd annibynnol fod yn 

annibynnol o’r ymddiriedolwyr.  Gall aelod sydd 

ddim yn ymddiriedolwr (neu unigolyn 

cysylltiedig) archwilio llyfrau ei (h)eglwys. 

 

 Gall aelod eglwysig sydd â'r cymwysterau 

priodol archwilio llyfrau eglwys arall lle nad 

yw'n aelod. 

 

 

 
 

Eglwysi gydag incwm o dros £250,000 ond dan 

£500,000 
 

 Rhaid paratoi cyfrifon ar sail croniadau yn 

unol a rheoliadau 2008 a'r Datganiad o'r 

Arfer a Argymhellir (SORP). 

 Rhaid i'r cyfrifon gael eu harchwilio gan rai oddi 

allan i'r eglwys ond gall yr ymddiriedolwyr 

ddewis naill ai archwiliad annibynnol neu 

archwiliad gan archwilydd cofrestredig. Os yw’r 

incwm dros £250,000 rhaid i'r archwilydd 

annibynnol fod yn aelod o gorff sydd wedi ei 

enwi yn y Ddeddf Elusennau. 
 

  Gall y canllawiau uchod newid o ganlyniad i 

newidiadau mewn deddfwriaeth a rheolau’r 

Comisiwn Elusennau, ond y maent yn gywir yn 

Ionawr 2015. Ym mhob achos rhaid anfon yr 

Adroddiad Blynyddol yn cynnwys y cyfrifon at 

Ysgrifennydd yr Henaduriaeth. Bydd yr 

Ysgrifennydd yn cadw Adroddiad pob eglwys a 

berthyn i’r Henaduriaeth yn ddiogel a’u hanfon i 

Gomisiynwyr yr Elusennau ar eu cais. 
 

5.12 Atodiad 12: Canllawiau Buddsoddiant  
 

Amcanion 

Yr amcanion canolog yw sicrhau'r elw gorau 

posibl ar gyfer pob cronfa sy’n unol â’r 

fframwaith polisi y cytunir arno gyda’r 

Ymddiriedolwyr. Mae’r polisi yn cael ei 

benderfynu gan anghenion incwm y cronfeydd 

unigol. 
 

Cyfyngiadau Buddsoddi 
 

Mae’r cronfeydd yn ddarostyngedig i: 
 

• Ddeddf Eglwys Methodistiaid Calfinaidd Cymru 

neu Eglwys Bresbyteraidd Cymru 1933 

• Y Ddeddf fel y’i diwygiwyd 1959 

• Ddeddf Ymddiriedolwyr Buddsoddiadau 2000 
 

Yn ychwanegol at hyn, maent yn ddarostyngedig 

i’r cyfyngiadau canlynol: 
 

• Y prif amcan yw buddsoddi mewn modd sy’n 

hyrwyddo amcanion Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru a buddsoddir arian gyda golwg ar elw 

tymor hir yn hytrach nag elw tymor byr. 

• Buddsoddir arian mewn gwarannau llog sefydlog, 

adneuon arian parod, a buddsoddiadau ecwiti yn 

y Deyrnas Gyfunol yn unig ac ar raddfa sydd i’w 

chytuno rhwng Bwrdd y Gymanfa Gyffredinol 

a’r rheolwyr buddsoddiadau yn unol â’r 

ystyriaethau masnachol arferol. 

• Ni ddylid buddsoddi mewn gwarannau sydd heb 

eu dyfynnu. 

• Buddsoddir arian, os argymhellir hynny am 

resymau buddsoddiant, mewn mentrau sydd 

wedi’u cynllunio i wella economi ardaloedd lle 

mae diweithdra uchel yng Nghymru ac mewn 

gwledydd sydd yn datblygu. 

• Ni fuddsoddir arian mewn cwmnïau sydd yn 

fwriadol wedi anwybyddu llygredd i’r 

amgylchedd mewn unrhyw fodd sylweddol, neu 

y canfyddir eu bod yn ymwneud â’r canlynol:- 
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* cynhyrchu diodydd alcoholaidd neu dybaco 

* hapchwarae 

*     cynhyrchu arfau milwrol 

* pornograffi 

*     cwmnïau benthyciadau diwrnod pae 

• Ni ellir buddsoddi mwy na 10% o gyfanswm 

gwerth gwreiddiol y portffolio mewn unrhyw un 

cwmni ac eithrio gwarannau Llywodraeth 

Prydain ac unedau ymddiriedolaethol (‘cyfryngau 

cronedig’) 

• Uchafswm buddsoddiant mewn gwarannau -10% 

yn unig 

• Ni fuddsoddir arian mewn deilliadau  
 

Caniateir buddsoddi mewn:- 

• Unedau Buddsoddi 

• Unedau Buddsoddi Awdurdodedig  
 

 Rhoddir blaenoriaeth (yn ddarostyngedig i 

ystyriaethau masnachol arferol) i bortffolio nad 

yw yn cynnwys stociau sydd wedi eu gwahardd o 

dan y canllawiau moesegol. 
 

5.13  Atodiad 13: Cyfraniad Gweinidogaeth a 

Chenhadaeth 
 

1. Disgwylir i bob eglwys dan ofal Gweinidog dalu 

i Gronfa Ganolog yr Adran Adnoddau a’r Bwrdd 

Eiddo drwy’r Cyfraniad Gweinidogaeth a 

Chenhadaeth yn ôl penderfyniad yr Adran 

Adnoddau a’r Bwrdd Eiddo wedi ei gadarnhau 

gan y Gymanfa Gyffredinol. 
 

2. Disgwylir i Eglwysi Di-Fugail dalu’r Cyfraniad 

Gweinidogaeth a Chenhadaeth, ac os yw’n bosibl 

trefnir iddynt dderbyn nifer o oedfaon yn ddi-dâl. 

Gall eglwysi di-fugail na dderbyniasant 10 oedfa 

mewn blwyddyn hawlio ad-daliad. Dylid gwneud 

pob cais am ad-daliadau y flwyddyn flaenorol 

drwy Ysgrifennydd Cylch yr Henaduriaeth i 

gyrraedd y Swyddfa Ganolog erbyn Mawrth 

31ain bob blwyddyn. 
 

3. Defnyddir aelodaeth yr eglwysi ar y 30ain 

Mehefin blaenorol i’w hasesu am y cyfnod o 

ddeuddeg mis yn dechrau ar 1af o Ionawr y 

flwyddyn ddilynol. Disgwylir i bob Henaduriaeth 

sicrhau fod y ffigyrau yn gywir. 
 

4. Disgwylir i bob eglwys dalu ei Chyfraniad 

Gweinidogaeth a Chenhadaeth yn chwarterol, a 

hynny ar yr 20fed o’r mis cyntaf ym mhob 

chwarter neu cyn hynny er mwyn i’r Gronfa dalu 

cydnabyddiaeth y Gweinidogion yn brydlon. 

Trwy dalu yn brydlon arbedir costau, llafur ac 

amser i’r eglwysi a’r Cyfundeb. 
 

5. Disgwylir i Drysorydd Gofalaeth sy’n talu 

Cydnabyddiaeth Ychwanegol (h.y. 

cydnabyddiaeth ychwanegol i’r hyn a delir i’r 

Gweinidog gan y Cyfundeb yn ganolog ac yn 

ychwanegol at y costau a delir gan yr Ofalaeth) 

i’w Gweinidog amser llawn dalu cyfran y 

cyflogwr o’r Cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol 

dyledus ar yr Incwm Ychwanegol i’r Swyddfa 

Ganolog yn chwarterol, a hynny ar yr 20fed o’r 

ail fis ym mhob chwarter neu cyn hynny. 

 

6. Os yw’r Gymdeithasfa yn barnu fod hyn yn 

briodol, trethir gofalaethau sydd â llai na chant o 

aelodau fel pe bai ganddynt gant o aelodau. 
 

5.14  Atodiad 14: Incwm  
 

Daw’r incwm a ganlyn yn ychwanegol at yr arian 

a dderbynnir mewn rhoddion gwirfoddol a’r hyn 

a dderbynnir drwy’r Cyfraniad Gweinidogaeth a 

Chenhadaeth. 
 

1. Llog cyfalaf Cronfa Ymddiriedolaeth James 

Pantyfedwen. 

2. Llogau ar roddion i’r Gronfa trwy 

ewyllysiau, cyfamodau ac mewn ffyrdd 

eraill. 

3. Cyfraniadau’r Adran Adnoddau a’r Bwrdd 

Eiddo. 

4. Incwm arian wedi ei gyfyngu o werthiant 

eiddo. 



2018    49 

 

ADRAN VI 

 

YMDDIRIEDOLAETHAU 
 

6.1  Bwrdd y Ddarlith Davies 

 

Ffurfiwyd yr Ymddiriedolaeth yn 1894 pan sefydlodd 

Thomas Davies, Bootle, ddarlith i’w galw “Y Ddarlith 

Davies”, er cof am ei dad. Trosglwyddodd ddwy fil o 

bunnoedd i’r Ymddiriedolwyr gwreiddiol i’r amcan hwn 

a chyda’i gydsyniad fe dalodd yr Ymddiriedolwyr y swm 

hwn i Goleg y Brifysgol, Aberystwyth, ac yn 

gydnabyddiaeth am y taliad cyfamododd y Coleg i dalu 

£50 yn flynyddol i’r Ymddiriedolwyr. Yn 1997 ar gais yr 

Ymddiriedolwyr talodd Coleg y Brifysgol, Aberystwyth, 

y swm o ddwy fil o bunnoedd i’r Ymddiriedolwyr, ac 

fe’i buddsoddwyd ganddynt. 

 

Ymddiriedolwyr Rheolaethol 
 

Penodir wyth a cheisir sicrhau fod cynrychiolaeth deg o’r 

Gymdeithasfa yn y tair talaith. 
 

Cyfrifoldebau 

• Gweinyddu amodau’r Ymddiriedolaeth. 

•    Arolygu’r Cyllid. 

• Awgrymu enw darlithydd i’w gadarnhau gan y 

Gymanfa. 
 

Amodau’r Ymddiriedolaeth 

 

• Mae’r Ddarlith i’w thraddodi yn flynyddol yn un o 

eisteddiadau rheolaidd y Gymanfa gan Weinidog 

ordeiniedig yn y Cyfundeb dan lywyddiaeth 

Llywydd y Gymanfa neu ei ddirprwy. 

•    Crefydd fydd pwnc y Ddarlith, ond fe ganiateir 

mesur helaeth o ryddid i’r Darlithydd, ac nis 

cyfyngir hyd yn oed i’r grefydd Gristnogol. 

• Mae’r Darlithydd i fod yn aelod yn y Gymdeithasfa 

Gymraeg, De a Gogledd, ac eithrio pob pumed 

flwyddyn pan benodir ef/hi o blith aelodau’r 

Gymdeithasfa yn y Dwyrain. 

•    Telir i’r Darlithydd am draddodi’r Ddarlith. 

• Y Ddarlith, i barhau am ¾ awr o amser ar y mwyaf, 

i fod yn Gymraeg pan fo’r Darlithydd o’r 

Gymdeithasfa yn y De a’r Gogledd ac yn Saesneg 

pan fo o’r Gymdeithasfa yn y Dwyrain.  

• Os bydd y Darlithydd yn awyddus i gyhoeddi ei 

waith, fe’i trosglwyddir, trwy’r Ysgrifennydd, i’w 

ddarllen gan berson(au) cyfarwydd o benodiad 

Swyddogion y Bwrdd, ac fe’u cydnabyddir am eu 

gwaith. 

• Fel arfer, cyfrifoldeb y Bwrdd fydd cyhoeddi, a 

bydd yr hawlfraint yn eiddo i’r Bwrdd.  

• Pan gyhoeddir y Ddarlith gan y Bwrdd bydd y 

Darlithydd yn cael ei gydnabod yn ariannol 

ganddynt. 

 

Cynrychiolwyr i’r Gymanfa Gyffredinol 
 

O benodiad y Bwrdd (1) 

 

 

ADRAN VII 

 

RHEOLAU’R CRONFEYDD BENTHYG 
 

7.1  Y Gymdeithasfa yn y De 

 

1. Mae’r Drysorfa i’w galw yn “Gronfa Fenthyg 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru (neu y Methodistiaid 

Calfinaidd), y Gymdeithasfa yn y De” i’r amcan o 

roddi benthyg arian yn ddi-log neu ar log isel ar 

adeiladau Cyfundebol.  
 

2. Cyfalaf 

• Derbyniwyd, ar y cychwyn £12,500 o Gasgliad yr 

Ugeinfed Ganrif. 

• Cyfraniadau o Fwrdd Ariannol y Gymanfa 

Gyffredinol. 

• Tanysgrifiadau a chasgliadau. 

• Rhoddion a chymynroddion. 

• Arian benthyg di-log neu ryw foddion eraill. 
 

3. Mae’r Gronfa i’w gweinyddu gan Bwyllgor o 

Weinidog a Blaenor penodedig gan bob 

Henaduriaeth ynghyd â’r Llywydd, Ysgrifennydd a 

Thrysorydd. 
 

4. Mae’r Llywydd a’r Ysgrifennydd i’w penodi gan y 

Pwyllgor gyda’r Ysgrifennydd i dderbyn 

cydnabyddiaeth am ei wasanaeth. Penodir y 

Trysorydd gan y Gymdeithasfa i dderbyn arian at 

amcanion y Gronfa ac i’w talu yn ôl cyfarwyddyd y 

Pwyllgor. 
 

5. Mae’r casgliadau i’w talu i’r Trysorydd drwy 

drysoryddion yr Henaduriaethau erbyn Mawrth 31, 

a’r ad-daliadau o’r benthyciadau drwy drysoryddion 

yr eglwysi neu ofalaethau yn uniongyrchol i’r 

Trysorydd. Mae’r Ysgrifennydd i baratoi adroddiad 

i’r Pwyllgor Blynyddol o holl weithgarwch y 

flwyddyn a’r Trysorydd yn paratoi y cyfrifon 

ariannol. Trefnir y Cyfarfod Blynyddol i gyfarfod 

mewn digon o bryd i gyflwyno Adroddiad 

Blynyddol y Pwyllgor yng Nghymdeithasfa’r 

Gwanwyn. 
 

6. Mae’r benthyciadau i’w cyfyngu at ddyled ac 

atgyweirio adeiladau Cyfundebol a’r Pwyllgor sydd 

i dderbyn ac ystyried ceisiadau ac i benderfynu pa 

symiau a fenthycir.  

 

7. Rhaid ad-dalu'r benthyciadau yn flynyddol yn ôl 

10% ynghyd â llog o 50c yn y £100 (1/2 %) ond 

mae gan y Pwyllgor yr hawl i ganiatáu estyniad i 

eglwysi o flwyddyn i flwyddyn mewn 

amgylchiadau eithriadol. 

 

8. Mae’n rhaid cael caniatâd yr Henaduriaeth cyn 

gwneud cais am fenthyciad, gan mai hwy fydd yn 

gyfrifol, yn ogystal â’r eglwys sy’n gwneud y cais, i 

ofalu fod yr ad-daliadau yn cael eu gwneud yn 

rheolaidd; a bod cytundeb i’r perwyl hwn i’w 

arwyddo gan dri ar ran yr Henaduriaeth (yn 

cynnwys y Llywydd, a’r Ysgrifennydd a 
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chynrychiolydd yr Henaduriaeth ar y Pwyllgor), a 

chan dri ar ran yr Eglwys. Ni roddir ystyriaeth i gais 

oddi wrth unrhyw Henaduriaeth am fenthyg pellach, 

hyd nes y bydd yr holl ad-daliadau dyledus y mae’n 

gyfrifol amdanynt wedi dod i law. Rhaid i’r 

ceisiadau fod yn llaw yr Ysgrifennydd erbyn 

Mawrth 1af. 

 

9. Ni roddir benthyciad ar gyfer unrhyw adeilad na 

fyddo wedi ei yswirio yn ddigonol. 

 

10. Bydd y Gymdeithasfa, yn rhoi cyfle i’r 

Henaduriaethau adolygu’r rheolau hyn bob pum 

mlynedd. 

 

11. Ni chaniateir benthyciad o fwy na £10,000 i unrhyw 

eglwys neu ofalaeth, oddieithr fod y Gymdeithasfa 

yn awdurdodi apêl arbennig, neu fod yr 

Henaduriaeth yn anfon cynrychiolwyr i gyflwyno 

apêl arbennig i ystyriaeth y Pwyllgor. 

 

12. Rhoddir yr ystyriaeth gyntaf i eglwysi sy’n 

cyfrannu yn flynyddol tuag at y Gronfa. 

 

13. Os bydd arian mewn llaw wedi’r Cyfarfod 

Blynyddol, rhoddir yr hawl i Bwyllgor Brys (yn 

cynnwys y Llywydd, y Trysorydd a’r 

Ysgrifennydd) ystyried cais teilwng am fenthyciad, 

a’r amgylchiadau a fo’n galw am frys. Ar wahân i 

hynny mae’n ofynnol rhoi y gweddill mewn “Cyfrif 

Cadw”.  

 

14. Pan fo cyfanswm y ceisiadau yn fwy na’r arian 

mewn llaw, ni ellir ystyried cais oddi wrth eglwys 

sydd â benthyciad ganddi eisoes, hyd nes y bydd y 

lleill wedi cael cyfran deg. 

 

15. Caniateir hyd at ddau fenthyciad i eglwysi os nad 

yw’r ad-daliad blynyddol yn dod i £500 a’r llog. 

 

16. Cymraeg yw iaith pob trafodaeth yn y Pwyllgor. 

 

7.2  Y Gymdeithasfa yn y Gogledd 
 

1. Enw’r Gronfa yw “Cronfa Fenthyg y Methodistiaid 

Calfinaidd, neu Eglwys Bresbyteraidd Cymru” 

mewn cysylltiad â’r Gymdeithasfa yn y Gogledd a 

than ei rheolaeth, i’r amcan o roi benthyg arian yn 

ddi-log ar Gapeli, Ysgoldai, Tai Gweinidogion, a 

Thai Capel. 

 

2. Cyfalaf 

• Tanysgrifiadau a chasgliadau blynyddol. 

• Cyfraniadau gan Fwrdd Ariannol y Gymanfa 

Gyffredinol. 

• Rhoddion. 

• Cymynroddion. 

• Benthyciad arian di-log, neu trwy ddull arall. 

 

 

 

 

3. Mae’r Gronfa i’w harolygu gan Bwyllgor yn 

cynnwys: 
 

• Cadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd, (o benodiad 

y Pwyllgor) ond i’w cadarnhau gan y Gymdeithasfa. 

• Trysorydd y Gymdeithasfa. 

• Un aelod dros bob Henaduriaeth, i’w benodi am 

dair blynedd, ond yn agored i ail benodiad ar derfyn 

y tymor am un tymor arall. 
 

4. Mae’n ofynnol i Gyfarfod Blynyddol y Pwyllgor 

gyfarfod ar wahân i’r Gymdeithasfa, gyda’r costau 

yn cael eu talu o gyllid y Gronfa. 
 

5. Mae pob benthyciad i’w rhoi drwy Gytundeb 

Cyfreithiol, wedi ei arwyddo gan dri dros yr eglwys 

a swyddogion yr Henaduriaeth. Pan gwblheir yr ad-

daliadau dychwelir y Cytundeb i’r Henaduriaeth i’w 

ddirymu.  
 

6. Mae’r Pwyllgor i benodi Pwyllgor Brys yn 

flynyddol, yn cynnwys y Swyddogion a thri aelod, i 

ystyried unrhyw fater o frys, ac i gyflwyno 

adroddiad i’r Gymdeithasfa. 
 

7. Mae’r Ysgrifennydd i baratoi Adroddiad Blynyddol 

o weithrediadau’r Pwyllgor yn cynnwys Mantolen 

Ariannol y Trysorydd, a rhestr o danysgrifwyr a 

chasgliadau’r eglwysi.  
 

Amodau Benthyg  
 

1. Mae bob cais am fenthyg i ddod drwy’r 

Henaduriaeth wedi ei gymeradwyo ganddi, a’i 

anfon yn ddi-oed i’r Pwyllgor gydag Adroddiad yr 

Eglwys. Gofynnir i aelodau’r Pwyllgor ym mhob 

Henaduriaeth archwilio’r Ffurflen Gais am Fenthyg 

er sicrhau ei chywirdeb a’i bod yn cyflawni amodau 

benthyg, cyn cymeradwyo’r cais gan yr 

Henaduriaeth. 

 

2.  Nid oes hawl gan eglwys i anfon cais am fenthyg 

heb ymrwymo i wneud casgliad blynyddol at y 

Gronfa. Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau o eglwysi 

a fydd wedi cyfrannu’n gyson i’r Gronfa.  

• Ni roddir ystyriaeth i gais am fenthyg o unrhyw 

eglwys os bydd ganddi dri benthyciad eisoes. 

• Nid oes gan Henaduriaeth hawl i anfon cais i’r 

Pwyllgor. 

(i) oni fo’r holl ad-daliadau dyledus o’r eglwysi am y 

flwyddyn yn llaw y Trysorydd Cyffredinol erbyn y 

dyddiad penodedig, sef Rhagfyr 20.  

(ii)  oni fo dwy ran o dair o eglwysi’r Henaduriaeth 

wedi anfon casgliad neu gyfraniad yn y flwyddyn 

flaenorol. 

 

3. Yr Henaduriaeth sydd yn gyfrifol am yr arian a 

fenthycir i’r eglwysi ac am eu had-daliadau 

rheolaidd bob blwyddyn. Os ceir eglwys yn 

ddiffygiol gyda’r ad-daliad, bydd yr Henaduriaeth 

yn gyfrifol am dalu’r diffyg o’i chyllid ei hun. 
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4. Ni all eglwys dderbyn cymorth o’r Gronfa oni fo’n 

cadw’r amodau canlynol:- 

• Bod yr eiddo wedi ei ddiogelu yn feddiant i’r 

Cyfundeb yn ôl y Gweithredoedd. 

• Bod y gwaith y mae’r benthyciad ar ei gyfer wedi ei 

ddechrau, neu fod cytundeb â’r adeiladydd wedi ei 

arwyddo. 

• Bod un rhan o bedair o’r gost wedi ei sicrhau, neu 

mewn llaw gan yr eglwys, pan wneir cais am 

fenthyg. (Nid yw hyn i gynnwys unrhyw addewid 

am grant gan Gyngor Lleol.) 

• Bod pob adeilad wedi ei yswirio gydag 

Ymddiriedolaeth Yswiriant y Cyfundeb hyd y 

gellir, rhag colled trwy dân neu ystormydd i o leiaf 

dair rhan o bedair o’u gwerth presennol. 

• Bod y boiler wedi eu hyswirio. 

• Pan fo eglwys yn gallu ad-dalu’r benthyciad cyn 

terfyn y tymor penodedig dylai anfon yr arian yn 

ddi-oed i Drysorydd yr Henaduriaeth, ac yntau i 

Drysorydd y Gronfa. 

• Pan adeiledir capel newydd gellir, os dymunir, 

wneud yr ad-daliad cyntaf ar ddiwedd ail flwyddyn 

y benthyciad. 

 

5. Mae’r casgliad blynyddol i’w wneud ym mhob 

eglwys yn ôl cyfarwyddyd yr Henaduriaeth, a bod y 

casgliad, rhoddion a’r ad-daliadau i fod yn llaw y 

Gronfa Fenthyg yn yr Henaduriaeth erbyn 

Tachwedd 30 bob blwyddyn, a chanddo yntau i’r 

Trysorydd Cyffredinol erbyn Rhagfyr 20. 

 

Y mae’r ceisiadau am fenthyg i’w hanfon drwy’r 

Henaduriaeth i’r Ysgrifennydd erbyn Mawrth 30. 

 

7.3  Y Gymdeithasfa yn y Dwyrain 

 

1. Teitl y Gronfa fydd Cronfa Fenthyg y Gymdeithasfa 

yn y Dwyrain, Eglwys Bresbyteraidd Cymru. 

 

2. Cyfalaf 

 

• £17,000, sef £10,000 a drosglwyddwyd o Gronfa 

Fenthyg Cymdeithasfa’r Gogledd, a £7,000 o 

Gronfa Fenthyg Cymdeithasfa’r De. 

• Casgliad blynyddol oddi wth yr eglwysi, rhoddion, 

tanysgrifiadau, a chymynroddion.  

 

3. Pwrpas y Gronfa yw benthyg arian i eglwysi o fewn 

y Gymdeithasfa yn y Dwyrain ar y telerau a’r 

amodau a welir isod, at dalu cost prynu tir, neu godi 

eiddo Cyfundebol gan gynnwys capeli, ysgoldai, tai 

Gweinidogion, neu adnewyddu, atgyweirio, 

ailadeiladu neu ehangu’r cyfryw eiddo. 

 

4. Mae’r Gronfa i’w harolygu dros y Gymdeithasfa 

gan Bwyllgor Eiddo ac Adnoddau y Gymdeithasfa.  

 

5. Mae’r Pwyllgor i gyflwyno adroddiad yn flynyddol 

i Gymdeithasfa’r Gwanwyn. 

 

 

 

Rheolau  

 

1. Mae pob cais am gael benthyg arian i’w wneud 

drwy’r Henaduriaeth ar ffurflen bwrpasol. Wedi 

derbyn cymeradwyaeth, anfoner y cais at yr 

Ysgrifennydd. Rhaid deall mai’r Henaduriaeth fydd 

yn gyfrifol am y benthyciadau a roddir i eglwysi o 

fewn ei chylch, ac am ad-daliadau cyson pan fydd 

rhandaliadau'n ddyledus. 

 

2. Mae cytundeb i’w arwyddo gan dri pherson dros yr 

eglwys dan sylw, yn ogystal â Swyddogion yr 

Henaduriaeth, am bob arian a fenthycir. Pan fydd yr 

ad-daliadau wedi eu cwblhau, mae’r cytundeb i’w 

ddychwelyd i’r Henaduriaeth a’i ddiddymu.  

 

3. Ni roddir benthyciad oni fo eglwys wedi mynd i 

ddyled. Ond mae gan y Pwyllgor hawl i glustnodi 

arian benthyg, i’w dalu pan fydd yr amodau wedi eu 

cyfarfod. Mae benthyciadau a gedwir yn ôl fel hyn 

i’w hadolygu yn y cyfarfod blynyddol dilynol, oni 

chawsant eu derbyn yn ystod y flwyddyn.  

 

4. Rhaid bod yswiriant rhag tân hyd at dri-chwarter y 

gwerth presennol ar bob eiddo y gwneir cais am 

fenthyciad ar ei gyfer, a rhaid i’r eiddo fod wedi ei 

yswirio fel eiddo Eglwys Bresbyteraidd Cymru. 

 

5. Mae benthyciadau i’w had-dalu drwy randaliadau 

blynyddol o 10%, a byddant yn ddi-log. Bydd gan y 

Pwyllgor, er hynny, awdurdod i roi benthyg arian 

am 5% mewn achosion anarferol, a chaniatáu nad 

yw’r arian a fenthycir o dan yr amodau hyn yn fwy 

na 25% o’r holl arian sydd mewn llaw i’w fenthyg 

yn flynyddol. Gall eglwys ad-dalu arian a 

fenthyciwyd yn llawn, os bydd amgylchiadau’n 

caniatáu, unrhyw bryd cyn diwedd yr amser 

penodedig. Pan fydd ceisiadau am fenthyciadau yn 

cael eu derbyn a’u caniatáu wedi Awst 31 o fewn 

unrhyw flwyddyn unigol, ni ofynnir am ad-daliad o 

fewn y flwyddyn honno.  

 

6. Ni ddylid ystyried unrhyw gais am fenthyciad oni 

bo:-  

• Rhandaliadau ar fenthyciadau cyfredol wedi eu talu 

yn flynyddol. 

• Yr eglwys sy’n gwneud cais am gael benthyg arian 

yn cytuno i gyfrannu i’r gronfa hon yn flynyddol.  

• Rhoddir ystyriaeth yn gyntaf i geisiadau gan 

Eglwys sy’n cyfrannu’n rheolaidd i’r Gronfa.  

 

7. Daw blwyddyn ariannol y Gronfa i ben ar 31 

Rhagfyr, ac mae’r holl arian, boed yn ad-daliadau, 

rhoddion neu yn gasgliadau o’r eglwysi i’w hanfon 

drwy law Trysorydd yr Henaduriaeth i gyrraedd 

Trysorydd y Gronfa Fenthyg erbyn Tachwedd 30 

bob blwyddyn.  

 

8. Bydd y Trysorydd yn cyflwyno datganiad ac 

adroddiad ariannol am y flwyddyn flaenorol i’r 

Gymdeithasfa yn y Gwanwyn. 
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9. Bydd gan Bwyllgor Brys Pwyllgor Adnoddau ac 

Eiddo y Gymdeithasfa yr hawl i ystyried achosion 

brys sy’n gofyn am ystyriaeth arbennig.  

 

10.  Mae’n ofynnol i’r Henaduriaethau roi gwybodaeth 

lawn wrth gyflwyno ceisiadau a hynny wedi 

ystyried yr holl ffeithiau, gan gynnwys adnoddau 

ariannol a buddsoddiadau’r eglwysi, cyn cytuno i 

gymeradwyo’r cais.  

ADRAN VIII 

 

RHEOLAU SEFYDLOG 
 

8.1  Rheolau Cynnal Cyfarfodydd 

 

1. Mae’r rheolau hyn i’w mabwysiadu a’u dilyn yn 

holl lysoedd y Cyfundeb:- 

• Y Cyfarfod Dosbarth/Cylch (os oes Cyfarfod 

Dosbarth/Cylch)  

• Yr Henaduriaeth 

•    Y Gymdeithasfa 

•    Y Gymanfa Gyffredinol 

 

2. Bydd mater yn rheolaidd os:- 

• bydd rhybudd ohono wedi’i roi, 

• daw yn genadwri yn unol â threfn y Cyfundeb o un 

o’i lysoedd, 

• bydd yn cael ei gyflwyno gan un o bwyllgorau’r 

llys fydd yn ei ystyried, 

•       y ceir caniatâd arbennig gan y Llywydd i’w 

ystyried. 

 

3. Pan fo mater gerbron y cyfarfod yn rheolaidd: 

• Gellir cynnig a chefnogi penderfyniad ar y mater. 

Yna bydd rhyddid i unrhyw aelod siarad ar y mater 

o fewn terfynau sydd yn briodol ym marn y 

Llywydd a’r cyfarfod. 

• Os nad oes cynigiad wedi ei gynnig a’i gefnogi, ni 

fydd caniatâd i unrhyw aelod siarad heb ganiatâd y 

Llywydd, ond mae modd gofyn am esboniad neu roi 

esboniad mewn perthynas â’r mater.  

 

4. Pryd bynnag y mae gan Aelod neu berson sy’n 

gysylltiedig ag Aelod ddiddordeb personol mewn 

mater y bwriedir ei drafod mewn cyfarfod neu 

unrhyw bwyllgor, mae’n rhaid i’r Aelod neu’r 

person cysylltiedig dan sylw 

• Ddatgan diddordeb cyn y dechreuir trafod y mater 

• Gadael y cyfarfod tra bydd yr eitem honno yn cael 

ei thrafod oni chaiff  wahoddiad penodol i aros er 

mwyn darparu gwybodaeth 

• Peidio â chael ei gyfrif yn y cworwm yn ystod y 

rhan honno o’r cyfarfod 

• Gadael y cyfarfod yn ystod y bleidlais ac ni fydd 

ganddo unrhyw bleidlais ar y mater 

 

 Ystyr person sy’n gysylltiedig ag Aelod yw:- 

Plentyn, rhiant, ŵyr neu wyres, taid neu nain, brawd 

neu chwaer i’r Aelod neu Briod i Aelod neu un o’r 

rhai hynny sy’n dod o fewn yr is-gymal uchod. 

 

5. Bydd yn ofynnol i bob cynnig gael ei gyflwyno yn 

ysgrifenedig, yn Gymraeg a Saesneg ar gais y 

Llywydd. 
 

6. Ni ellir tynnu cynigiad rheolaidd yn ôl ond drwy 

ganiatâd y cyfarfod. 

 

 

 

 



2018    53 

 

7. Ystyrir rhai cynigion yn freintiedig, h.y. maent i 

gael eu cyflwyno a’u penderfynu yn syth heb 

drafodaeth, ac os oes mater o’r fath o dan 

ystyriaeth, ni ellir derbyn unrhyw gynigiad arall. 

 

Dyma’r cynigion caiff eu hystyried yn freintiedig: 

 

• Terfynu’r Eisteddiad. Bydd hyn bob amser mewn 

trefn, oni fo’r Cyfarfod yng nghanol pleidlais neu 

aelod yn siarad. 

• Gohirio dadl am amser amhenodol. Pan fo mater 

wedi ei ohirio am amser amhenodol, ni ellir ei 

drafod drachefn yn eisteddiadau’r cyfarfod hwnnw 

ond trwy bleidlais o blaid gan ddwy ran o dair o’r 

aelodau a fo’n bresennol ac â’r hawl i bleidleisio. 

• Gohirio hyd amser penodol. Pan fo mater wedi ei 

ohirio am amser penodol, rhaid ystyried y mater yn 

ddiweddarach, a rhoddir blaenoriaeth iddo. 

• Trosglwyddo i Bwyllgor. 

• Symud ymlaen i’r mater nesaf. 

 

8. Gellir bob amser gynnig gwelliant i unrhyw 

gynigiad gan aelod os nad yw’r aelod hwnnw eisoes 

wedi cynnig neu eilio cynnig neu welliant i’r mater 

sydd o dan ystyriaeth.  

 

9. Pan geir gwelliant i’r cynigiad gwreiddiol, a’r 

gwelliant yn cael ei eilio, ni chaniateir cynnig 

gwelliant arall. Rhoddir y gwelliant gerbron y 

cyfarfod yn gyntaf.  Os bydd mwyafrif o’i blaid, 

gellir cynnig gwelliant arall. 

 

10. Ni chaniateir i berson gynnig dileu un o 

benderfyniadau’r cyfarfod heb gyflwyno rhybudd o 

gynigiad mewn cyfarfod blaenorol. 

 

11. Ni fydd gan berson yr hawl i gyflwyno cynigiad a 

wrthodwyd yn flaenorol, o fewn blwyddyn i’r 

penderfyniad gael ei wrthod. 

 

12. Ni fydd hawl gan neb i siarad fwy nag unwaith ar yr 

un cynigiad heb ganiatâd y Llywydd ac eithrio’r 

sawl sy’n gwneud y cynigiad; mae’r hawl gan y 

person hwnnw i ymateb ac chrynhoi’r drafodaeth. 

 

13. Cyfyngir y sawl sy’n siarad o’r llawr i ddau funud 

yn unig. 

 

14. Mae gan y Llywydd bleidlais gyffredin a phleidlais 

fwrw. 

 

15. Daw cyfarfod i benderfyniad drwy: 

 

• Godi deheulaw 

• Sefyll 

• Pleidlais 

• Galw rhestr o enwau’r aelodau 

  

 

 

 

 

16. Rhoi y Rheolau Sefydlog o’r neilltu. Gellir rhoi 

unrhyw un o’r Rheolau uchod o’r neilltu pan fo 

gofyn am hynny os yw tair rhan o bedair o’r rhai 

fydd yn bresennol ac yn pleidleisio o blaid. Bydd 

hyn mewn grym ar gyfer yr amgylchiadau penodol 

hynny yn unig. 

 

8.2  Rheolau Apêl  

 

1. Medd pob aelod eglwys hawl i apelio yn erbyn 

dyfarniad yr eglwys honno. Y mae’r hawl hwn yn 

elfen hanfodol mewn Presbyteriaeth. 

 

2. Cyflwynir yr apêl yn gyntaf i’r Henaduriaeth, ac 

oddi yno i’r Gymdeithasfa. 

 

3. Y mae gan bob Blaenor hawl apêl i’r Gymdeithasfa.  

 

4. Mae’r darpariaethau apêl a gynhwysir yn y 

Memorandwm o Ddealltwriaeth yn berthnasol i 

Weinidogion am Gwynion a Materion Disgyblu. 

 

5. Mae’r darpariaethau apêl a gynhwysir yn y Llawlyfr 

Gweithwyr yn berthnasol i weithwyr ar gyfer 

materion y cyfeirir atynt yn y Llawlyfr Gweithwyr. 

 

6. Y mae gan bob Henaduriaeth hawl i apelio ac i 

gyflwyno apeliadau i’r Gymdeithasfa. 

 

7. Ni bydd un apêl mewn trefn heb ei chyflwyno 

ymhen tri mis yn dilyn cyhoeddi’r dyfarniad yr 

apelir o’i blegid, oni ellir bodloni’r llys yr apelir ato 

nad oedd modd gwneud yr apêl ynghynt. 

 

8. Ni ellir ystyried apêl yn erbyn dyfarniad eglwys ond 

mewn Henaduriaeth a gynhelir o leiaf bythefnos ar 

ôl rhoddi’r rhybudd o apêl i Ysgrifennydd yr eglwys 

ac i Ysgrifennydd yr Henaduriaeth. 

 

9. Ni ellir ystyried apêl yn erbyn dyfarniad 

Henaduriaeth ond mewn cyfarfod o’r Gymdeithasfa 

gyntaf a gynhelir o fewn pedair wythnos i gyflwyno 

rhybudd o’r apêl i Ysgrifennydd yr Henaduriaeth ac 

i Ysgrifennydd y Gymdeithasfa. Rhaid i’r rhybudd 

fod ar bapur a rhaid cynnwys y dyfarniad yr apelir 

yn ei erbyn a sail yr apêl.  

 

10. Wedi derbyn rhybudd o apêl, bydd Ysgrifennydd yr 

Henaduriaeth yn anfon ar unwaith at Ysgrifennydd 

yr eglwys yr apelir yn erbyn ei dyfarniad, er mwyn 

iddo wybod a fu iddi dderbyn rhybudd priodol. Pan 

fydd Ysgrifennydd y Gymdeithasfa yn derbyn 

rhybudd o apêl, bydd yn anfon ar unwaith at 

Ysgrifennydd yr Henaduriaeth yr apelir yn erbyn ei 

dyfarniad, i gael gwybod a fu i’r Henaduriaeth 

dderbyn rhybudd priodol. 
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11. Yn dilyn cadarnhad fod yr apêl yn rheolaidd mae’n 

ofynnol i’r Henaduriaeth benodi pwyllgor o bump 

o’i haelodau i wrando’r apêl a dwyn adroddiad iddi. 

Yn dilyn cadarnhad fod yr apêl yn rheolaidd bydd 

Pwyllgor Gwaith y Gymdeithasfa yn enwi saith o’i 

haelodau i wrando’r apêl ac i baratoi adroddiad i’r 

Gymdeithasfa. Dylai’r Henaduriaeth a’r 

Gymdeithasfa, wrth benodi’r pwyllgor, enwi un o’r 

aelodau yn Gadeirydd iddo. 

 

12. Pan apelir at yr Henaduriaeth, mae’n ofynnol i 

Ysgrifennydd yr Henaduriaeth, neu pan apelir at y 

Gymdeithasfa, i Ysgrifennydd y Gymdeithasfa, roi 

o leiaf saith diwrnod o rybudd i’r pleidiau, cyn y 

gwrandewir yr apêl, gan nodi’r lle a’r amser.  

 

13 Dylai’r Pwyllgor Apêl gyfarfod, cyn dechrau 

gwrando’r achos, i ethol ei Ysgrifennydd, ac i 

ystyried y dull o wrando’r apêl. 

 

14 Nid oes gan neb hawl i fod yn bresennol yn y llys y 

gwrandewir yr apêl ynddo, ond yr apelydd, gyda 

chyfaill iddo a fyddo’n aelod o eglwys yn y 

Cyfundeb, a chynrychiolwyr y llys yr apelir yn 

erbyn ei ddyfarniad. Dylai’r apelydd roddi gwybod 

ymlaen llaw i Ysgrifennydd y llys yr apelir ato 

enwau’r personau a elwir yn gynrychiolwyr neu 

dystion ganddo. 

 

15.  Golygir bod apelydd drwy gyflwyno apêl yn barod i 

dderbyn dyfarniad y Cyfundeb drwy ei lysoedd ar 

yr achos, a gofynnir iddo arwyddo hynny mewn 

ysgrifen cyn dechrau gwrando ei apêl. Bydd 

dyfarniad y Gymdeithasfa ym mhob achos yn 

derfynol. 

 

16. Mae’n rhaid i bob tystiolaeth a gyflwynir i 

Bwyllgor Apêl fod yn ysgrifenedig, ac yn dilyn ei 

darllen mae’n ofynnol i’r sawl sy’n gyfrifol am y 

dystiolaeth arwyddo fod ei dystiolaeth wedi’i 

chofnodi’n gywir.  

 

• Dylid cyflwyno pob tystiolaeth i’r Pwyllgor Apêl 

yn ei eisteddiad cyntaf, gyda chyfle i’r partïon yn yr 

apêl eu gweld.  

•  Pan fo’r Pwyllgor Apêl yn derbyn dogfennau o 

unrhyw fath yn dystiolaeth, dylai ofalu bod y 

dogfennau gwreiddiol, hyd y byddo hynny’n bosibl, 

yn cael eu cyflwyno. Nid yw cyflwyno copi o 

ddogfen fel tystiolaeth yn dderbyniol heb sicrwydd 

a safai yn wyneb cyfraith gwlad fod y copi 

hwnnw’n un hollol a manwl gywir. 

• Wrth wrando apêl, dylid dilyn, hyd y mae modd, y 

rheolau tystiolaeth sydd mewn grym yn llysoedd 

cyfraith ein gwlad. 

 

17.  Bydd gan apelydd neu ei gyfaill hawl i holi, drwy’r 

Cadeirydd, unrhyw un a rydd dystiolaeth yn ei 

erbyn; bydd gan brif gynrychiolydd y llys yr apelir 

yn ei erbyn hawl i holi, drwy’r Cadeirydd, yr 

apelydd neu unrhyw un a rydd dystiolaeth o blaid yr 

apelydd; a bydd gan aelod o’r Pwyllgor Apêl hawl i 

ofyn, drwy’r Cadeirydd, unrhyw gwestiwn, yn ôl 

barn y Cadeirydd sy’n berthnasol a theg, i unrhyw 

un a rydd dystiolaeth yn yr achos. 

 

18.  Bydd y Pwyllgor Apêl yn cyflwyno ei adroddiad i’r 

llys a’i penododd. Pan wneir hynny bydd y 

Llywydd yn gofyn i bob un nad yw’n aelod adael 

tra bo’r adroddiad yn cael ei hystyried. Yn dilyn 

derbyn a chadarnhau yr adroddiad mae’n ofynnol i’r 

Ysgrifennydd anfon copi i’r apelydd ac i 

Ysgrifennydd y llys yr apeliwyd yn ei erbyn. Mae 

gan y llys yr hawl i benderfynu faint (os o gwbl) o’r 

adroddiad y dylid ei wneud yn hysbys ac i bwy. Fe 

all y Pwyllgor Apêl wneud awgrym ynglŷn â hyn.  

 

19.  Y mae’r rheolau yma i’w dilyn pan fo un neu ragor 

o frodyr/chwiorydd yn apelio at un o lysoedd y 

Cyfundeb. Pe bai nifer yn apelio gyda’i gilydd, 

mae’n ofynnol iddynt ddewis Ysgrifennydd o’u 

plith fel y gall Ysgrifennydd y llys ohebu â hwynt 

drwy’r person hwnnw.  

 

8.3  Ystyr Datganiad Breintiedig 

 

Gellir amddiffyn yn erbyn cwyn cyfreithiol am 

Ddifenwi Cymeriad drwy gadarnhau fod y 

datganiad yr achwynir amdano wedi ei wneud ar 

achlysur y mae datganiad breintiedig mewn grym. 

Bydd datganiad breintiedig yn y cyd-destun hwn yn 

bodoli pan fo gan y person sy’n gwneud datganiad 

ddiddordeb neu ddyletswydd, boed yn gyfreithiol, 

gymdeithasol, neu foesol, i’w wneud i berson neu y 

gwneir ef yn ei ŵydd, a bod gan y person hwnnw 

ddiddordeb neu ddyletswydd cyfatebol i’w dderbyn. 

Os gwnaethpwyd y datganiad o falais (e.e. o sbeit 

neu o ddrwg-ewyllys), ni fydd y fraint yn sefyll. 

 

Os gwneir y datganiad ym mhresenoldeb person 

heb y cyd-ddiddordeb uchod, yna nid yw’n 

freintiedig, e.e. os gwneir hynny mewn cyfarfod o 

Henaduriaeth yng ngŵydd person nad yw’n aelod 

ohoni. 
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ADRAN IX 
 

DATGANIADAU 
 

Nid yw’r datganiadau hyn i’w hystyried fel rheolau, nac 

yn wir fel datganiadau awdurdodedig, eithr yn unig fel 

adroddiadau a gyflwynwyd i’r Gymanfa, gan bwyllgorau 

a godwyd ganddi o bryd i’w gilydd. 
 

Datganiad ar Ordinhadau’r Eglwys a’i Sacramentau 
 

Cyfranna Duw ei ras i blant dynion drwy gyfryngau. 

Ymhlith y cyfryngau hyn y mae Ordinhadau’r Eglwys. 

Olrheinir sefydliad rhai ohonynt i’r Arglwydd Iesu Grist 

tra oedd ar y ddaear – Bedydd, Swper yr Arglwydd a 

phregethu’r Efengyl. Tarddodd eraill o arfer yr Eglwys 

Fore. Neilltuai hi rai i fod yn efengylwyr, yn fugeiliaid, 

ac yn athrawon. Cynhaliai wasanaethau i dderbyn i 

gyflawn aelodaeth, ac i ddisgyblu ac ynglŷn â phriodi a 

chladdu. Tyfodd trefn ein gwasanaeth Sabothol ni 

drachefn o arfer ein tadau; teimlwyd bod y drefn hon yn 

briodol a bendithiol, a chysegrwyd hi, trwy ei harfer, fel 

y modd rheolaidd i gynnal gwasanaeth crefyddol 

cyhoeddus. Profiad ein pobl o fudd cyfarfodydd fel y 

Seiat, y Cyfarfod Gweddi a’r Ysgol Sul, a gyfrif am le’r 

cyfarfodydd hyn yn ein Cyfundeb. 
 

Yn ymarfer y Cyfundeb o’r amrywiol ordinhadau hyn ni 

weithredir yn ôl rheolau pendant a manwl. Y mae trefn o 

sefydliad y Gymdeithasfa i Wasanaeth Ordeinio 

Gweinidogion a Blaenoriaid (Adran X) ac fe geir trefn y 

Gwasanaethau canlynol yn yr un Adran:- 
 

 • Sefydlu Gweinidog 

 • Gollwng Gweinidog o’i Ofalaeth 

 • Corffori Eglwys 

 • Datgorffori Eglwys 

 • Uno cynulleidfaoedd 

• Comisiynu Blaenoriaid i Weinyddu’r  

    Sacramentau 
 

Cyhoeddodd y Cyfundeb “Lyfr Gwasanaethau” yn 2010 

sy’n cynnwys y Gwasanaethau canlynol:-  
 

• Swper yr Arglwydd 

• Sacrament Bedydd 

• Derbyn i Gyflawn Aelodaeth o’r Eglwys 

• Gwasanaeth Priodas 

• Gwasanaeth Bendithio Priodas Sifil 

• Gwasanaethau Angladd 

• Gwasanaeth Iacháu 

• Credoau a Chyffesion 

• Llithiadur 
 

Fodd bynnag ni farnwyd bod angen i’r eglwysi eu 

cyfyngu eu hunain i unrhyw un dull. Yn ystod ei hanes 

darganfu’r Cyfundeb fod amrywiol ddulliau yn 

fendithiol. Ond dylai’r dull a ddefnyddir gael ei 

benderfynu gan y Gweinidog mewn ymgynghoriad â’r 

Blaenoriaid, a thrwy gydsyniad y gynulleidfa. Gwneler 

pob peth mewn cariad, er adeiladaeth, yn weddaidd ac 

mewn trefn. 

 

 
 

9.1  Y Sacramentau 
 

Y mae Bedydd a Swper yr Arglwydd yn ordinhadau 

sacramentaidd. Wrth yr egwyddor sacramentaidd y 

golygir bod y tragwyddol anweledig Dduw yn ei 

ddatguddio ei Hun ac yn gweithredu ym myd amser trwy 

fodau a digwyddiadau gweledig a meidrol. Amlygir yr 

egwyddor hon inni yn ei pherffeithrwydd yn 

ymgnawdoliad Mab Duw. Ni elwir pregethu’r Efengyl 

yn sacrament, ond amlygir yr egwyddor sacramentaidd 

ynddo. Dynion a merched goleuedig a chysegredig yw 

prif gyfryngau Duw i gyhoeddi ei fwriadau grasol, a 

chyfrannu bendithion yr iachawdwriaeth. 

 

Actau arwyddocaol yw sacramentau, o edrych o’r ochr 

ddynol. Y mae i sacrament cyflawn dair rhan, sef (i) yr 

elfennau – dŵr, bara a gwin; (ii) yr hyn a wneir â’r 

elfennau – taenellu’r dŵr yn y Bedydd; torri a rhannu a 

bwyta’r bara, tywallt, rhoddi ac yfed y gwin yn y Swper 

Sanctaidd; (iii) yr hyn a fwriedir trwy’r actau hyn.  Nid 

yw anerchiad yn rhan hanfodol o’r gweinyddiad. Diben 

anerchiad yw egluro ystyr a bwriad y sacrament. Y mae, 

gan hynny, yn briodol, os bernir bod angen egluro eu 

hystyr i’r Eglwys, neu ei hatgoffa o’r hyn a fwriedir 

trwyddynt. 

 

Yr Eglwys, corff Crist, sydd yn gweinyddu’r 

sacramentau, yn ei enw Ef a breswylia ynddi. 

 

Y mae’n wir fod pob aelod o’r Eglwys yn offeiriad ond 

ordeinir Gweinidogion/comisiynir Blaenoriaid 

trwyddedig i weinyddu’r sacramentau. Cynrychioli 

offeiriadaeth sanctaidd y credinwyr a wna’r 

Gweinidog/Blaenor trwyddedig wrth weinyddu’r 

sacramentau. Gweinydda yn enw’r eglwys, megis y 

gweinydda’r eglwys yn enw Crist. Dylai’r eglwys 

ddyfod ynghyd wedi ei pharatoi ei hun mewn seiat neu 

foddion eraill i weinyddu’r Ordinhad ac i dderbyn 

bendith. Ei dyletswydd gyntaf yw gweithredu dros Grist 

ac yn ei enw Ef. Daw’r fendith wrth weithredu drosto ac 

wrth gyfranogi ohono. Ond nid ydym i farnu holl ystyr a 

gwerth y sacramentau wrth y profiadau a geir ar y pryd 

trwyddynt.  

 

Nid yw’r sacramentau i’w hystyried yn cyfryngu gras 

arbennig, nac yn anhepgorol i iachawdwriaeth. 

Cyhoeddi’r Gair, sef Efengyl gras Duw, yw cyfrwng 

cyffredinol iachawdwriaeth, ac wrth ddeall eu perthynas 

â’r Gair mae modd deall y sacramentau. Y Gair a rydd 

ystyr iddynt; hebddo nid ydynt namyn seremonïau gwag. 

Ac y maent yn foddion gras yn yr un ystyr ag y mae 

pregethu’r Gair yn foddion gras; cyhoeddant yr un 

Efengyl, a’r un yw eu diben, sef cynhyrchu ffydd a 

bywyd Cristnogol. Ond gwna’r sacramentau hyn trwy 

actau arwyddocaol. Er nad yw sacramentau yn 

anhepgorol i iachawdwriaeth y person unigol, y mae eu 

gweinyddu hwy, ynghyd â phregethu’r Gair, yn hanfodol 

i fywyd llawn yr Eglwys. Trwy eu gweinyddu cyffesa, 

mewn modd arbennig, ei dibyniad ar Dduw ac 

ymgyflwyna iddo. 
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9.2  Y Sacrament o Fedydd  
 

Y mae’r Bedydd yn weithred o eiddo’r Eglwys, ac ar yr 

un pryd yn weithred o eiddo Duw. Trwyddo derbynnir 

personau i gymdeithas yr Eglwys, ac felly i gymdeithas y 

Duw sy’n byw ynddi ac yn gweithio drwyddi; arwyddir 

ynddo hefyd fwriad grasol Duw i’n hachub i fywyd 

tragwyddol trwy Iesu Grist. 
 

Deiliaid Bedydd yw credinwyr proffesedig a’u plant. Yn 

achos bedydd personau mewn oed tybir eu bod eisoes 

wedi credu yng Nghrist trwy glywed y Gair, ac y mae’n 

ddatganiad cyhoeddus o’u proffes o Grist eu 

Hiachawdwr. Dylai’r Sacrament hefyd ddyfnhau a 

chadarnhau eu ffydd. Yn achos plant bychain rhagflaena 

eu bedydd eu ffydd, a’i ddiben yw cynhyrchu ffydd; 

datblygir y ffydd hon trwy’r hyfforddiant a’r meithrin a 

gânt yn y cartref a’r Eglwys. Trwy hyn daw’r plentyn i 

sylweddoli fod Duw, trwy weithred yr Eglwys yn ei 

fedyddio, wedi amlygu ei fwriad grasol i’w achub, ac 

wedi selio’r bwriad hwnnw. Dysg hefyd fod cyfrifoldeb 

arno i dderbyn, trwy ffydd, y bendithion a addewir iddo 

yn y Bedydd. 
 

Y mae Bedydd yn rhagflaenu ffydd yn gyson â’r 

gwirionedd bod Duw yn ceisio dynion a merched cyn eu 

bod yn ceisio Duw, ac yn hawlio dyn a merch iddo’i Hun 

o ddechrau eu gyrfa yn y byd; pwysleisia hefyd y 

gwirionedd mai rhodd Duw yw iachawdwriaeth. Ef sy’n 

cynnig yr efengyl i ddynion a merched ac yn cyflwyno 

Crist iddynt fel gwrthrych eu hymddiriedaeth. Rhydd y 

bedydd arwydd gwrthrychol i’r sawl a fedyddiwyd o 

fwriad grasol Duw tuag atynt; a gall, oherwydd hynny, 

fod yn foddion arbennig o ras iddynt ar hyd eu hoes. 
 

O iawn ddeall y Sacrament hwn gwelir paham y dylid ei 

gweinyddu yn gyhoeddus, oddieithr bod amgylchiadau 

arbennig yn galw am drefniant gwahanol. Yr eglwys, 

trwy ei Gweinidog/Blaenor trwyddedig, sydd yn 

bedyddio, ac wrth fedyddio yn derbyn y bedyddiedig i’w 

chymdeithas. Addas gan hynny yw i’r eglwys gyfan 

gymryd rhan yn y gweinyddiad. Hefyd y mae pob 

gweinyddiad o’r Sacrament yn gyfle i’r eglwys 

sylweddoli o’r newydd ei braint a’i chyfrifoldeb yn 

nhrefn Duw i achub dyn. Ymhellach, dylai pob 

gweinyddiad ddwyn ar gof, i bawb sy’n bresennol, fod yr 

arwydd hwn o fwriad Duw wedi ei osod arnynt hwythau 

hefyd. Nid tystion yn unig ydynt. 
 

Y mae’r bedydd i’w weinyddu yn un o gynulliadau’r 

eglwys, eithr pan fyddo amgylchiadau yn galw am 

weinyddu yn y cartref, neu mewn rhyw sefydliad, dylai’r 

eglwys gael ei chynrychioli yn y gwasanaeth; a dylid 

hysbysu bod aelod newydd wedi ei dderbyn ganddi, a 

bod galw am ei gweddi drosto a’i gofal amdano. 
 

Gweinyddir y Sacrament yn briodol trwy daenellu dŵr ar 

yr un a fedyddir neu trwy ei drochi mewn dŵr, a hynny 

yn enw’r Tad, a’r Mab a’r Ysbryd Glân. 

 

 

 

 

Deiliaid Bedydd 
 

Dengys gwir ystyr ac amcan y Sacrament pwy yw 

deiliaid Bedydd sef: 

 

Credinwyr proffesedig. 

 

• Plant credinwyr proffesedig. Ystyrir bod rhieni (neu 

un ohonynt) wrth gyflwyno eu plant yn 

ymgyfamodi i roddi iddynt fagwraeth briodol. 

 

•    Plant a fegir gan gredinwyr proffesedig. Gellir 

disgwyl i’r rhain, am yr un rheswm,  

dderbyn magwraeth briodol. 

 

•  Plant a fegir mewn sefydliadau cyhoeddus. Pan 

gyflwynir hwy gan arolygwyr y sefydliadau hyn 

gyda’r addewid ddifrifol y rhoddir cyfleustra i’r 

eglwys eu hyfforddi’n briodol. Ond dylai’r eglwys 

hefyd enwi personau i weithredu drosti mewn gofal 

amdanynt. 

 

• Plant rhieni dibroffes. Os byddant yn dymuno 

rhoddi eu plant i Grist, ac yn gwneuthur addewid 

ddifrifol y gofalant roddi pob cyfleustra i’r eglwys i 

hyfforddi’r plant. Ond dylai’r eglwys enwi personau 

i weithredu ar ei rhan mewn gofalu amdanynt. 

 

• Pan wneir cais gan rieni dibroffes am fedyddio eu 

plant, dylid egluro iddynt wir ystyr y Bedydd, a 

gwasgu at eu hystyriaeth y pwysigrwydd iddynt 

hwy eu hunain arddel Crist, fel y gallont gyflawni 

eu dyletswydd llawn tuag at eu plant. 

 

 Nid ydym yn ystyried, yn wyneb geiriau yr 

Arglwydd Iesu, y dylem amddifadu’r plant hyn o 

freintiau’r Bedydd; a chredwn y gall plant arwain eu 

rhieni at Grist fel y mae rhieni yn arwain eu plant 

ato. 

 

• Gellir cyflwyno plant a fegir gan bobl ddibroffes ar 

yr un amod ag y cyflwynir plant rhieni dibroffes. 

 

9.3  Y Sacrament o Swper yr Arglwydd 

 

Yn Sacrament Swper yr Arglwydd mae’r Eglwys yn 

coffau yr Arglwydd Iesu Grist, a’i aberth drosom. Ynddo 

Ef cyflawnodd Duw fwriadau tragwyddol ei gariad trwy 

anfon ei Fab i’r byd i fod yn Waredwr i ddynion. Yng 

Nghrist y mae yn cymodi’r byd ag Ef ei Hun heb gyfrif i 

ddynion eu pechodau ac ynddo Ef y mae i ddynion 

gymod â’i gilydd. 

 

Dywedodd yr Arglwydd Iesu, pan sefydlodd y 

Sacrament hwn: “Cymerwch, bwytewch; hwn yw fy 

nghorff … yfwch ohono, bawb, oherwydd hwn yw fy 

ngwaed i, gwaed y cyfamod, a dywelltir dros lawer, er 

maddeuant pechodau.” (Mathew. 26: 26-28.) 
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Cyfeiria’r ffigurau hyn ein meddyliau at aberthu 

cyfamod yr Hen Oruchwyliaeth, pan ddryllid corff yr 

aberth a thywallt ei waed, a chyflwyno’r bywyd i Dduw. 

Arwyddluniau ydynt ac nid disgrifiad llythrennol o 

farwolaeth yr Arglwydd Iesu; arwyddluniau yn meddu 

ystyr foesol ac ysbrydol. Megis mai hanfod yr aberthau 

gynt ydoedd cyflwyno’r bywyd, felly hefyd hanfod 

aberth ein Harglwydd oedd iddo ei offrymu ei Hun yn 

ddifai i Dduw, er ein mwyn, a thrwy hynny ein dwyn i 

gyfamod newydd â Duw. Ac y mae’r ffigurau i’w 

dehongli gan yr Eglwys mewn actau. “Gwnewch hyn 

mewn cof amdanaf” (1 Cor. 11: 24, 25). 

 

Cofiwn yn ddiolchgar iddo Ef ei roi ei Hun yn aberth 

drosom i Dduw, a’i fod yn rhoddi o ffrwyth ei aberth i ni. 

Coffeir y ddwy rodd yn yr Ordinhad, a’r coffáu hyn a 

rydd ystyr iddi. Ond y weithred o'i roi ei Hun i ni a 

arwyddoceir yn y Sacrament; fe’i rhoddodd ei Hun i 

Dduw unwaith, fe’i rhydd ei Hun i’w Eglwys yn 

feunyddiol, ac arwyddoceir y rhoddi hwn gan waith y 

Gweinidog yn torri, tywallt a rhannu. Y mae Crist yn ei 

roi ei Hun o’r newydd yn actau’r Sacrament, a derbyn yr 

aelodau y rhodd wrth gyfranogi o’r elfennau. Yn y 

gweinyddiad gweithreda’r Eglwys dros Grist a 

gweithreda Crist drwyddi hi. 

 

• Dibynna dilysrwydd y Sacrament ar ei gweinyddiad 

priodol, gydag amcan cywir, sef dangos marwolaeth 

yr Arglwydd, oni ddelo. 

 

• Dibynna ei heffeithiolrwydd ar ein derbyniad mewn 

ffydd o rodd yr Arglwydd. 

 

• Trwy ein derbyn ffyddiog deuwn i gymundeb â’r 

Arglwydd ei Hun, a chawn faeth ac ymgeledd i’n 

heneidiau. 

 

• Y mae cariad Crist, a amlygir yn ei aberth, yn ein 

cymell i’n cysegru ein hunain o’r newydd iddo, ac i 

waith ei Deyrnas, yr hyn yw ein rhesymol wasanaeth. 

 

Y Gweinyddu  

 

Dylid trefnu i weinyddu’r Ordinhad yn rheolaidd, a’i 

gweinyddu’n briodol. 

 

Gan mai actau arwyddocaol yw sacramentau, y mae’n 

briodol i’r Gweinidog/Blaenor Trwyddedig dorri a 

rhoddi bara, tywallt a rhoddi gwin. Gofaler, gan hynny, 

fod tafell o fara i’r Gweinidog/Blaenor Trwyddedig i’w 

thorri, a ffiol briodol i dywallt gwin iddi. 

 

Ni bu yn arfer yn yr Eglwys Gristionogol i’r aelodau 

gyd-fwyta na chydyfed. Ond yr ydym yn ymwybodol fod 

eglwysi unigol yn dilyn eu trefn eu hunain. 

 

 

 

 

 

 

 

Y Sacrament a Phlant 

 

Mae’r Gymanfa Gyffredinol o blaid yr egwyddor o roi’r 

hawl i Weinidogion / Blaenoriaid Trwyddedig 

weinyddu’r cymun i blant bedyddiedig. Pwysleisir mai 

rhoi rhyddid yn unig a wneir er mwyn ymateb i geisiadau 

gan rieni, ac nid gorfodi Gweinidogion na 

chynulleidfaoedd i weithredu ar hyn. 

 

Nid yw’r Gymanfa yn gosod oedran arbennig gan iddi 

gredu y dylai’r oedran gael ei benderfynu gan y 

Gweinidog, y Blaenoriaid a’r rhieni o fewn y sefyllfa 

leol. 

 

Dylai Gweinidogion a Blaenoriaid, ac yn arbennig y 

teuluoedd eu hunain, roi hyfforddiant i’r plant ar gyfer 

derbyn y Cymun.  

 

Nid yw rhoi caniatâd i blant gyfranogi o’r Cymun yn 

golygu eu bod wedi eu derbyn i holl freintiau a 

chyfrifoldebau aelodaeth eglwysig. Mae cyfnod o baratoi 

pellach ar gyfer y cam hwn. 

 

Mae’r Gymanfa yn awgrymu bod gwasanaeth o ail 

ddatgan ffydd yn cael ei drefnu ar gyfer yr holl aelodau 

mewn eglwys. 

 

9.4  Priodas ac Ysgariad 
 

• Mae priodas yn ystad sanctaidd wedi ei sefydlu gan 

Dduw. Mae wedi ei seilio ar dueddiadau ac 

anghenion naturiol, ac mae’n mynegi’r bwriad 

dwyfol yn ein cread, at ddibenion moesol ac 

ysbrydol. Rhoir mynegiant i’r dibenion hyn yn y 

Gwasanaeth Priodas Cristionogol, ac mae’n briodol 

felly fod aelodau’r Eglwys yn mynd i gyfamod 

priodas o fewn y cysegr. 

 

• Dyletswydd gyntaf ac amlwg yr Eglwys yw egluro 

gwir natur priodas i’w haelodau, argraffu arnynt 

gyfrifoldebau a rhwymedigaethau sanctaidd y 

bywyd priodasol, a dangos fel y gall dwyfol ras 

gynorthwyo i gynnal a chyfoethogi’r cwlwm 

priodas. Er budd y gymdeithas gyfan, yn ogystal â’r 

rhan ohoni a ddichon fod o fewn yr Eglwys, mae’n 

holl bwysig i gynnal hyd yr eithaf safbwynt 

Cristnogaeth fod priodas yn hanfodol barhaol ei 

natur. Rhaid i’r rhai a ddaw i’r Eglwys i’w priodi, 

yn ogystal â Gweinidog a Blaenoriaid yr Eglwys, 

ddeall yn glir fod i briodas Gristnogol rwymyn cyd-

ddiddordeb a chyfrifoldeb y dylid ei gynnal yn 

ymdrechgar a diffuant. 

 

• Mae’r Eglwys er hynny’n cydnabod fod i’r natur 

ddynol gymhlethdod a gwendidau a ddichon 

andwyo’r berthynas rhwng pobl, ac yn enwedig y 

berthynas o fewn priodas. Dyry hyn ar Weinidog a 

Blaenoriaid yr Eglwys gyfrifoldeb arbennig i 

fugeilio’r praidd mewn cariad. Pan ddaw anghydfod 

rhwng gŵr a gwraig i’r amlwg, dylid gwneud 

ymdrech daer i gymodi rhyngddynt, yn ddoeth a 

chyda thynerwch. Dylid eu cymell i osgoi mynd i 
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gyfraith i dorri’r ddadl rhyngddynt, cyn bod 

ymdrech daer wedi ei gwneud drwy edifeirwch, 

maddeuant a dealltwriaeth, i adfer cytgord 

rhyngddynt. Drwy hyn, a’r anghydfod ddim ond yn 

dechrau, mae’n bosibl rhwystro priodas rhag cael ei 

dryllio’n llwyr. 
 

• Â phob ymdrech ddilys i gymodi wedi methu, a’r 

ddau briod, ym mhob cydwybod, yn gorfod derbyn 

fod rhwymyn priodas wedi ei dorri’n ddi-alw-yn-ôl 

mewn ysbryd a gwirionedd, yna ni all yr Eglwys, yn 

unol ag ysbryd dysgeidiaeth y Testament Newydd, 

gondemnio’r rhain am geisio cael ysgariad. 
 

• Pan fydd yr Eglwys yn ystyried ailbriodi un a 

ysgarwyd, gall elfennau lawer gymhlethu ei safiad. 

Rhaid iddi ddal i fynnu fod Priodas Gristionogol yn 

arhosol ei natur. Gŵyr hefyd mor hawdd y gall pobl 

ifanc ac anaeddfed, yn ogystal ag eraill, y dyddiau 

hyn, gael ysgariad ar seiliau dibwys iawn. Nid yw’r 

Eglwys, er hynny, yn gosod i lawr reolau caeth 

ynglŷn ag ailbriodi yn yr Eglwys rai a ysgarwyd. 

Gall fod cymaint o ffactorau cymdeithasol, moesol 

a phersonol cymhleth sy’n gwahaniaethu mewn 

achosion unigol, ac felly, mae’r Eglwys yn gosod ar 

y Gweinidog a’r Blaenoriaid mewn achos o’r fath, y 

cyfrifoldeb i’w bodloni eu hunain fod y rhesymau 

am yr ysgariad ac am yr ailbriodi’n ddilys a 

diffuant. Os bodlonir Gweinidog a Blaenoriaid yr 

eglwys yn hyn o beth, yna gellir mynd ati i 

ailbriodi. Mae’n bwysig nodi nad yw’r Cyfundeb yn 

gosod ar unrhyw Weinidog y ddyletswydd i 

weinyddu ym mhriodas un a ysgarwyd, os bydd 

wrth wneud hynny’n gweithredu yn erbyn ei 

gydwybod a’i farn ei hun, ac eiddo’i Flaenoriaid. 
 

• Pe bai Gweinidog yr eglwys a’i Flaenoriaid, wedi 

trafodaeth ddidwyll, yn cael anhawster ynglŷn â’r 

ffordd i weithredu mewn achos arbennig, yna 

gallant ofyn i’r Henaduriaeth ddewis Pwyllgor ad 

hoc, yn cynnwys tri pherson cymwys y gellir 

ymgynghori â hwy, ac a allai gynnig cyngor 

ymarferol. 
 

• Nid yw’r Eglwys yn gwrthod y Cymun i neb a 

ysgarwyd, os bydd yn foesol ddieuog yn ei achos, 

neu’n wir edifeiriol. 
 

• Pan ofynnir i un o Weinidogion y Cyfundeb 

weinyddu ym mhriodas aelod o eglwys arall, mae 

rhyddid iddo, wedi iddo ymgynghori â Gweinidog a 

Blaenoriaid yr Eglwys honno, ac yn ôl fel a deimla 

ar ei galon ei hun, i wneud hynny. 
 

• Dylai’r eglwys, drwy ei Gweinidog neu unrhyw 

aelod cyfrifol arall, lle bynnag y bo hynny’n bosibl, 

gadw cysylltiad agos rhyngddi a’r cyrff gwirfoddol 

a statudol sy’n ymwneud, yn uniongyrchol neu 

anuniongyrchol, â budd bywyd teuluol o fewn y 

gymdeithas. 

 

 

 

9.5  Y Gyffes Fer  

 

Credwn yn Nuw Dad Hollalluog, Creawdwr a 

Llywodraethwr pob peth. 

 

Credwn yn Iesu Grist, ei Uniganedig Fab, ein Harglwydd 

a’n Gwaredwr. Trwy ei fywyd, ei farwolaeth ar y Groes 

a’i atgyfodiad, gorchfygodd bechod ac angau gan faddau 

inni ein pechodau a’n cymodi â Duw. 

 

Credwn yn yr Ysbryd Glân. Trwyddo Ef y mae Crist yn 

preswylio yn y credinwyr, gan eu sancteiddio yn y 

gwirionedd. 

 

Credwn yn yr Eglwys, Corff Crist a chymdeithas y saint; 

yn yr Ysgrythurau sanctaidd, yng Ngweinidogaeth y Gair 

a’r Sacramentau. 

 

Credwn yn nyfodiad Teyrnas Dduw ac yng ngobaith 

gwynfydedig y bywyd tragwyddol trwy ein Harglwydd 

Iesu Grist. 

 

Credwn mai diben pennaf dyn ydyw gogoneddu Duw a’i 

fwynhau byth ac yn dragywydd. 

 

9.6  Datganiad Byr ar Ffydd a Buchedd  

 

Gyda’r Eglwys fawr yn y nef ac ar y ddaear, addolwn y 

gwir a’r bywiol Dduw, Dad, Mab ac Ysbryd Glân, 

perffaith mewn cariad a sancteiddrwydd, mewn gallu a 

doethineb. Ohono Ef, a thrwyddo Ef, ac iddo Ef, y mae 

pob peth. Iddo Ef y byddo’r gogoniant yn dragywydd. 

 

Ewyllys rasol Duw ydyw dyfod o bawb i’w adnabod, ac 

ni adawodd ei Hun yn ddi-dyst mewn unrhyw genedl nac 

i unrhyw genhedlaeth o ddynion. I genedl Israel 

rhoddodd adnabod ei Enw, gan ei ddatguddio ei Hun 

fwyfwy yn Dduw cyfiawn ac Achubydd. Llefara wrthym 

ni yn ei Fab, gan roddi i ni oleuni gwybodaeth ei 

ogoniant yn wyneb Iesu Grist. Yng Nghrist y mae i ni 

adnabod Duw a’i feddyliau amdanom. Y neb a’i 

gwelodd Ef a welodd y Tad. 

 

Yn Iesu Grist cyflawnodd Duw fwriadau tragwyddol ei 

gariad trwy ddyfod ei Hun yn Waredwr i ddynion. Trwy 

ei fywyd perffaith Ef yn y cnawd, ei farwolaeth ar y 

groes, ei atgyfodiad a’i ddyrchafiad i ddeheulaw Duw, 

daeth i ni iachawdwriaeth dragwyddol. Trwy ffydd yn 

Iesu Grist, cymodir ni â Duw, gwaredir ni oddi wrth 

bechod, a dygir ni i deulu Duw. Ynddo Ef y mae i ni 

hefyd gymod â’n gilydd, ac y mae ei gariad Ef yn ein 

cymell i garu a gwasanaethu’n gilydd megis plant Duw. I 

Dduw y byddo’r diolch am ei ddawn anhraethol. 

 

Y mae Duw yn dwyn i ben amcanion gogoneddus 

arfaeth ei ras yng Nghrist Iesu trwy’r Ysbryd Glân. 

Preswylia trwy’r Ysbryd yn y credinwyr, gan eu 

cyfnewid i ddelw Crist, a’u galw i fod yn Eglwys 

sanctaidd iddo, i ogoneddu Crist yn y byd a phrysuro 

dyfodiad ei Deyrnas. Trwyddo Ef hefyd tywys hwynt i’r 

holl wirionedd, argyhoedda’r byd, ac arwain yr oesoedd, 

oni ddelo’r Deyrnas mewn nerth, pan amlyger ein 
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Harglwydd Iesu Grist mewn gogoniant, ac y byddo Duw 

oll yn oll. 

 

A ni yn credu’r pethau hyn, addunedwn fod yn ffyddlon i 

Grist. Ceisiwn beunydd wybod ewyllys ein Harglwydd, a 

byw i ryngu bodd iddo ym mhob peth; ei gyffesu gerbron 

dynion; cyhoeddi ei Efengyl a hyrwyddo dibenion ei 

Deyrnas trwy’r holl fyd, nes dyfod o bawb i’w gydnabod 

yn unig Geidwad yr enaid, unig Waredwr cymdeithas, ac 

unig Frenin a Barnwr dynolryw. 

 

Bendithiwn Dduw am Efengyl ei Fab, a mawr amryw 

ddoniau yr Ysbryd Glân, am yr Ysgrythurau Sanctaidd a 

Gweinidogaeth y Gair; am sacramentau ac Ordinhadau’r 

Eglwys; am Gymdeithas y Saint a Chymundeb â Duw; 

am yr addewid o nef newydd a daear newydd yn y rhai y 

mae Cyfiawnder yn cartrefu, ac am obaith gwynfydedig 

Bywyd Tragwyddol trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 

 

Ond i’r Hwn a ddichon wneuthur yn dra rhagorol, y tu 

hwnt i bob peth yr ydym ni yn eu dymuno, neu yn 

meddwl, iddo Ef y byddo’r gogoniant yn yr Eglwys trwy 

Grist Iesu, dros yr holl genedlaethau, hyd yn oes 

oesoedd. Amen. 

ADRAN X 

 

Y GWASANAETHAU 
 

10.1  Trefn Gwasanaeth Ordeinio Gweinidogion 
 

Y mae’r Gymdeithasfa yn y Dwyrain ar hyn o bryd am 

barhau i ddefnyddio’r gwasanaeth gwreiddiol 

(Gwasanaeth 1). 

Y mae rhyddid i’r Gymdeithasfa yn y tair talaith 

benderfynu pa wasanaeth a ddefnyddir ganddynt (naill ai 

Gwasanaeth 1 neu Wasanaeth 2). 

 

GWASANAETH 1 

 

Llywydd: Llywydd y Gymdeithasfa 

 

Offrymu gweddi gan Lywydd y Gymdeithasfa, neu ei 

ddirprwy, a chyd-weddïo Gweddi’r Arglwydd 

 

Emyn 

 

Darllen rhan o’r Ysgrythur 

 

Emyn 

 

Gweinidog, a benodwyd gan y Gymdeithasfa, i 

draddodi yr Araith ar Natur Eglwys (heb fod dros 20 

munud). 

 

Ysgrifennydd y Gymdeithasfa yn galw enwau’r rhai a 

gyflwynir i’w hordeinio (pob un i sefyll, ac i aros ar ei 

draed, pan elwir ei enw). 

 

Ymofyn y Llywydd:  

A ydyw’r cyfeillion hyn wedi eu cymeradwyo yn 

rheolaidd i’w hordeinio? 

 

Daw Cadeirydd Cyfarfod y Blaenoriaid ymlaen ac 

atebed:  

Dymunaf ddatgan ar ran Cyfarfod y Blaenoriaid fod y 

cyfeillion sydd ger eich bron wedi eu dewis yn ôl rheolau 

a threfn Eglwys Bresbyteraidd Cymru i’w neilltuo i 

gyflawn waith y Weinidogaeth, i weinyddu’r 

Sacramentau, i dystiolaethu i Grist yn y byd, ac i feddu 

yn ein Heglwys bob rhagorfraint a chyfrifoldeb a berthyn 

i Weinidog Efengyl gogoniant y Bendigedig Dduw. 

 

Dymunwn iddynt bob bendith; cynysgaedder hwy â phob 

gras a doethineb; a bydded iddynt gyflawni eu holl waith 

mewn cariad a thangnefedd er gogoniant i Ben Mawr yr 

Eglwys. 

 

Llywydd y Gymanfa Gyffredinol yn darllen y 

Datganiad Byr ar Ffydd a Buchedd – yr holl 

gynulleidfa i sefyll. 

 

Eistedded y gynulleidfa a gofyn y Llywydd i bob un 

o’r rhai a gymeradwyir i’w hordeinio a hwythau’n 

sefyll: 
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1. A ydych yn cydsynio â chynnwys y Datganiad Byr 

ar Ffydd a Buchedd? 

2. A ydych yn cydnabod trefn bresennol yr Eglwys 

hon y cyflwynir chwi i’ch ordeinio ganddi, ac yn 

addunedu cadw undeb yr Eglwys yn ysbryd yr 

Efengyl? 

3. A ydych yn addo ymgysegru, gyda chymorth yr 

Arglwydd i fod yn Weinidog cywir a ffyddlon iddo? 

4. A ydych yn addo hyrwyddo Addysg a Chenhadaeth 

y Cyfundeb? 

 (Disgwylir i bob un ateb Ydwyf i bob un o’r 

gofynion hyn) 

 

Gofyn y Llywydd i aelodau’r Gymdeithasfa:  

A ydych yn galw’r cyfeillion hyn i gyflawn waith y 

Weinidogaeth yn yr Eglwys hon?  

 

(Y Gymdeithasfa yn sefyll a chodi deheulaw fel 

arwydd ei bod yn eu galw). 

 

Gofyn y Llywydd i’r rhai a ordeinir:  

“A ydych yn profi eich meddyliau yn cydsynio â galwad 

y Corff i weinyddu yr Ordinhadau o Fedydd a Swper yr 

Arglwydd yn yr Eglwys ac a ydych yn ymgyfamodi i fod 

yn ffyddlon, yn llafurus ac yn ddiwyd i borthi praidd 

Duw trwy weinyddu’r Ordinhadau dwyfol yn ddifrifol 

ynddynt, yn ôl y cymorth a gewch gan Dduw?” 

(Etyb y cyfeillion trwy ddyrchafu deheulaw gyda’i 

gilydd) 

 

Yna dywed y Llywydd:  

“Yn enw ein Harglwydd Iesu Grist, Pen Mawr yr 

Eglwys, yr hon a brynodd Ef â’i briod waed, yr ydym ni 

yn eich ordeinio chwi ac yn eich awdurdodi i gyflawn 

holl waith y Weinidogaeth yn ein plith.” 

 

“Yr wyf yn eich cyhoeddi chwi yn Weinidogion i Grist, 

ac ar ran yr Eglwys a’ch ordeiniodd, yn eich croesawu i 

holl ragorfreintiau’r Weinidogaeth ynddi ac yn estyn 

ichwi ddeheulaw ein cymdeithas.” 

 

Gafael y Llywydd yn llaw pob un a ordeiniwyd a 

dywed: 

 

“Bendithied yr Arglwydd chwi a chadwed chwi; a 

llewyrched yr Arglwydd ei wyneb arnoch a thrugarhaed 

wrthych; dyrchafed yr Arglwydd ei wyneb arnoch a 

rhodded i chwi dangnefedd.” 

 

Llywydd y Gymanfa Gyffredinol yn darllen:  

 

“Ymdrechwch hardd deg ymdrech y ffydd; cymerwch 

afael yn y bywyd tragwyddol, i’r hwn hefyd y’ch galwyd 

ac y proffesasoch broffes dda gerbron llawer o dystion. 

Gwyliwch ym mhob peth; dioddefwch adfyd; gwnewch 

waith efengylwyr; cyflawnwch eich gweinidogaeth. 

Amen.” 

 

 

 

 

 

“Yr ydwyf yn gorchymyn i chwi gerbron Duw, yr Hwn 

sydd yn bywhau pob peth a cherbron Grist Iesu, gadw 

ohonoch y gorchymyn hwn yn ddifeius, yn ddiargyhoedd 

hyd ymddangosiad ein Harglwydd Iesu Grist Amen.” 

 

Gofyn un o’r rhai a ordeiniwyd am weddi’r Eglwys 

drostynt oll. 

 

Offrymu gweddi, gan Weinidog a nodir, am fendith 

yr Arglwydd ar y rhai a neilltuwyd. 

 

Emyn 

 

Rhoddir Cyngor i’r rhai a ordeiniwyd gan Weinidog 

a benodwyd gan y Gymdeithasfa (heb fod dros 20 

munud). 

 

Emyn: 

 

Cyhoeddi y Fendith Apostolaidd gan Lywydd y 

Gymdeithasfa. 
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GWASANAETH 2 
 

Rhagymadrodd 
 

Mae’n addas fod Ordeinio i Weinidogaeth y Gair a’r 

Sacramentau yn digwydd o fewn gwasanaeth llawn o’r 

Gair a’r Sacrament. 
 

Yn hytrach na pharhau’r traddodiad o ddau anerchiad - 

ar Natur yr Eglwys a Chyngor, mae pregeth (ar natur a 

her y weinidogaeth heddiw) i gymryd lle’r Cyngor, a 

Datganiad ffurfiol ar Natur yr Eglwys ac ystyr Ordeinio 

i’w ddarllen ar ddechrau’r gwasanaeth, i gymryd lle’r 

anerchiad. 
 

Mabwysiedir yr arfer o Arddodi Dwylo yn y Weithred o 

Ordeinio gan mai arddodiad dwylo yw’r arwydd 

Beiblaidd o gomisiynu a’r dull a ddefnyddir gan y rhan 

fwyaf o eglwysi cred. Ymddengys mai’r unig reswm i 

Thomas Charles, y Bala, hepgor Arddodiad Dwylo yn 

ordeiniad cyntaf 1811, oedd ei awydd i’r ordeinio 

ymddangos mor wahanol ag oedd bosib, o ran trefn a 

chynnwys, i ordeiniad Anglicanaidd, er mwyn osgoi 

beirniadaeth ei gyd-eglwyswyr. Dadleuodd Thomas 

Jones, Dinbych, ar y llaw arall, dros Arddodiad Dwylo. 

Gan nad yw’r gwrthwynebiad gwreiddiol yn berthnasol 

mwyach, ac er mwyn cydymffurfio â’r arfer Beiblaidd a 

chyffredinol penderfynwyd adfer Arddodiad Dwylo. 
 

Argreffir testunau’r gweddïau’n llawn, ond ar y 

ddealltwriaeth fod rhyddid i’r sawl sy’n arwain mewn 

gweddi wneud hynny yn ei eiriau ei hun os yw’n 

dymuno, er ein bod yn argymell defnyddio’r weddi a 

baratowyd yn union o flaen ac yn ystod yr Arddodiad 

Dwylo. 
 

Trefn Gwasanaeth Ordeinio Gweinidog  
 

Llywyddir gan Lywydd y Gymdeithasfa 
 

A’r gynulleidfa’n sefyll, dywed y Llywydd: 
 

Mawrygwch yr Arglwydd gyda mi, 

a dyrchafwn ei enw gyda’n gilydd. 

 

Crist yw pen y corff, sef yr eglwys. 

 

Ef yw’r dechrau, y cyntaf-anedig o blith y meirw, 

i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. 

 

A dyma’i roddion: 

rhai i fod yn apostolion, rhai yn broffwydi, 

rhai yn efengylwyr, rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon, 

i gymhwyso’r saint i waith gweinidogaeth, 

i adeiladu corff Crist. 

I Dduw y bo’r gogoniant, 

yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, 

genhedlaeth i genhedlaeth, 

byth bythoedd. Amen. 

 

Eistedded y gynulleidfa 

 

 

 

Y Datganiad o Bwrpas y Gwasanaeth 
 

Gwrandewch yn awr y Datganiad hwn ar natur yr 

Eglwys ac Ordeiniad, sy’n sail i’n hawdurdod dros 

gynnal y gwasanaeth hwn. 
 

Mae Eglwys Crist yn un, yn cynnwys pawb 

• a alwyd gan Dduw’r Tad i fod yn bobl ei 

gyfamod; 

• a ffurfiwyd yn gorff Crist, a hynny’n unig trwy 

waith gorffenedig y Mab; 

• ac a impiwyd yn offeiriadaeth sanctaidd gan yr 

Ysbryd; er mwyn addoli a gwasanaethu y Duw 

sy’n Drindod, yn y nef ac ar y ddaear. 
 

Mae’r Eglwys yn sanctaidd, yn mwynhau ac yn 

adlewyrchu bywyd newydd yng Nghrist trwy’r Ysbryd. 
 

Mae’r Eglwys yn gatholig, heb gydnabod ffiniau hil, 

cenedl, oed, dosbarth, rhyw, amser na lle. 
 

Mae’r Eglwys yn apostolaidd, yn byw trwy Efengyl rhad 

ras holl-lywodraethol Duw fel y cyhoeddwyd hi gan yr 

Apostolion a’i hamlygu’n derfynol ac yn weithredol yng 

Nghrist. 
 

Tystia’r Eglwys i’r Efengyl hon ym mhob agwedd o’i 

bywyd, ond yn arbennig pan gyhoeddir y Gair ac y 

dethlir sacramentau’r Bedydd a Swper yr Arglwydd. 
 

Tra bod holl aelodau’r Eglwys yn cael eu galw i rannu 

yng ngweinidogaeth Crist yn ôl eu doniau, ordeinir rhai 

a’u neilltuo i weinidogaeth y Gair a’r Sacramentau. 
 

Yn y gwasanaeth ordeinio hwn mae’r Eglwys yn arddel 

yn ddiolchgar yr alwad a estynnwyd iddynt gan Dduw ac 

a brofwyd trwy hyfforddiant a phrofiad, a cheisir bendith 

Duw ar eu gweinidogaeth. 
 

Mae ordeiniad yn ordeiniad i weinidogaeth yr holl 

Eglwys. O dan drefn a disgyblaeth Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru y Gymdeithasfa, yn gweithredu ar ran y Corff 

cyfan, sy’n gyfrifol am wasanaethau Ordeinio.  

 

Yn y ddealltwriaeth hon gadewch inni barhau gyda’n 

haddoliad, gan ddiolch i Dduw hollalluog am y modd y 

mae wedi ein harwain, am y trugareddau y mae’n parhau 

i roi inni, ac am yr her a esyd o’n blaen i gyhoeddi Crist 

hyd eithaf y ddaear. 

 

Emyn 

 

Gweddi 

Gweddïwn. 

Molwn a chlodforwn di, 

Dduw ein Tad a’n Creawdwr. 

Yn dy rym a’th gariad 

y creaist bob peth, 

ac yn dy ras 

y mae pob peth yn bod. 
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Molwn a chlodforwn di, 

Iesu Grist, ein Harglwydd a’n Gwaredwr. 

Trwy dy fywyd a’th farwolaeth ar y groes, 

cymodaist ni â’r Tad 

a thrwy dy atgyfodiad 

yr wyt yn peri inni gael ein geni o’r newydd i obaith 

bywiol. 

 

Molwn a chlodforwn di, 

Ysbryd Sanctaidd, 

rhoddwr bywyd a goleuni. 

Trwy dy roddion a’th nerth, 

yr wyt yn adeiladu corff Crist. 

 

Gelwaist ni i fod yn rhan o gymdeithas a gweinidogaeth 

dy Eglwys fawr ar y ddaear ac yn y nef; 

gogoneddwn di, 

Dad, Mab ac Ysbryd Glân, 

yn un Duw, yn oes oesoedd. 

 

Cyffeswn gerbron Duw y pechodau hynny sy’n ein 

rhwystro rhag ymroi i waith yr eglwys ac i’n tystiolaeth 

fel dilynwyr Iesu Grist  

 

Dduw sanctaidd a thrugarog, 

cydnabyddwn nad ydym yn deilwng 

i’n cyfrif ymhlith dy bobl 

nac i fod yn aelodau o gorff Crist, dy Fab. 

Cyffeswn i ti ein holl feiau: 

nid ydym wedi cerdded yn dy ffyrdd 

nac ymroi i gadw dy orchmynion; 

nid ydym wedi dy garu di â’n holl galon, 

na charu eraill fel y dysgodd Iesu i ni; 

nid ydym wedi dangos dy gariad i’r byd 

nac estyn gwahoddiad yr Efengyl i bawb yn ddiwahân; 

nid ydym wedi rhoi o’n gorau  

yng ngwaith a thystiolaeth dy eglwys, 

na chysegru i ti ein holl ddoniau a’n hamser. 

Arglwydd, maddau inni 

a rhyddha ni o’n holl bechodau. 

 

Mewn edifeirwch a ffydd derbyniwn sicrwydd 

maddeuant: 

“Dyma air i’w gredu, 

sy’n teilyngu derbyniad llwyr: 

‘Daeth Crist Iesu i’r byd i achub pechaduriaid.’” 

I Dduw y bo’r diolch. AMEN. 

 

Salm 121 (Cyd-ddarllen neu ganu’r ffurf fydryddol). 

 

Llywydd Cyfarfod y Blaenoriaid i alw enwau’r rhai a 

gyflwynir i’w hordeinio a phob un i ymateb trwy sefyll 

pan elwir ei enw/henw. 

 

Gofyn y Llywydd: A yw’r ymgeiswyr hyn wedi eu 

cymeradwyo yn rheolaidd i’w hordeinio? 

 

 

 

 

 

 

Atebed Ysgrifennydd y Gymdeithasfa:  

Dymunaf ddatgan ar ran y Gymdeithasfa fod yr 

ymgeiswyr hyn wedi eu holi a’u cymeradwyo yn ôl 

rheolau a threfn Eglwys Bresbyteraidd Cymru i’w 

neilltuo i waith y weinidogaeth, ac i feddu yn ein 

Heglwys bob rhagorfraint a chyfrifoldeb a berthyn i 

Weinidog y Gair a’r Sacramentau. 

 

Llywydd y Gymanfa Gyffredinol i ddarllen y Datganiad 

Byr ar Ffydd a Buchedd. 

 

Gofyn y Llywydd y cwestiynau canlynol i’r rhai a 

gymeradwyir i’w hordeinio, a hwythau’n parhau i sefyll: 

 

A ydych yn credu athrawiaethau sylfaenol y ffydd 

Gristnogol fel y mynegir hwy yn yr Ysgrythur ac yn 

Natganiad Byr ar Ffydd a Buchedd yr Eglwys hon? 

 

Ydwyf 

 

A ydych yn cydnabod bod trefn yr Eglwys hon yn gyson 

â Gair Duw, ac a ydych yn addo cadw undeb yr Eglwys 

yn ysbryd yr Efengyl? 

 

Ydwyf 

 

A ydych yn credu bod Duw wedi eich galw i 

weinidogaeth y Gair a’r Sacramentau yn ei Eglwys? 

 

Ydwyf 

 

A wnewch chwi barhau’n ddyfal mewn gweddi, yn eich 

darllen o’r Ysgrythur Sanctaidd, ac ym mhob astudiaeth 

a fydd yn dyfnhau eich ffydd a’ch cymhwyso i arddel 

gwirionedd yr Efengyl; ac a wnewch chwi fyw eich 

bywyd yn unol â ffordd Crist? 
 

Gwnaf, gyda chymorth Duw 
 

A wnewch chwi, yn ôl y gras a’r nerth a dderbyniwch 

oddi wrth yr Arglwydd Iesu Grist,  

gyflawni eich dyletswyddau yn ffyddlon, gyda sêl dros 

ogoniant Duw, cariad tuag at yr  

Arglwydd Iesu Grist ac awydd am iachawdwriaeth 

pawb? 

   

Gwnaf, gyda chymorth Duw 
 

Y weithred o Ordeinio: Gyda’r gynulleidfa yn sefyll a’r 

ymgeiswyr yn penlinio dywed y Llywydd: 
 

Gweddïwn. 
 

Hollalluog Dduw, 

Arglwydd y Cread 

a Thad pawb oll, 

molwn a gogoneddwn di; 

am i ti alw dy eglwys i fod, 

am i ti ei gosod yn arwydd o’th bresenoldeb yn y byd, 

i dystio i efengyl dy gariad yn Iesu Grist, 

ac i feithrin dy bobl mewn ffydd, cariad a 

sancteiddrwydd. 
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Molwn a gogoneddwn di; 

am i ti gyfoethogi dy eglwys â rhoddion dy Ysbryd, 

am i ti alw rhai i fod yn apostolion, 

rhai yn broffwydi, rhai yn efengylwyr, 

rhai yn fugeiliaid ac athrawon, 

i gymhwyso’r saint i waith gweinidogaeth, 

i adeiladu corff Crist, 

ac am i ti alw’r rhai hyn o’n plith 

i’th wasanaethu di  

ac i fod yn Weinidogion yn dy eglwys. 
 

Llywydd y Gymdeithasfa i arddodi dwylo ar ben pob 

ymgeisydd yn ei dro, a dweud: 
 

Arglwydd, caniatâ rodd dy Ysbryd Glân 

i’th was/wasanaeth-ferch, A/B ..., wrth i ni, yn dy enw 

 ac mewn ufudd-dod i’th ewyllys 

 ei ordeinio/hordeinio i weinidogaeth sanctaidd 

 y Gair a’r Sacramentau yn dy Eglwys. 
 

Y Llywydd neu un arall i barhau mewn gweddi yn ei 

eiriau ei hun neu fel a ganlyn:  
 

Dragwyddol Dduw, ein Tad nefol, 

aros gyda’r gweision hyn 

a ordeiniwyd i’r weinidogaeth yn dy Eglwys, 

a sancteiddia’r doniau a roddaist iddynt 

fel y bydd eu gweinidogaeth yn dwyn ffrwyth er  

d’ogoniant. 
 

Rho iddynt ddoethineb a grym 

i gyhoeddi dy Air sanctaidd, 

i weinyddu sacramentau’r Efengyl, 

ac i adeiladu dy bobl yn y Ffydd. 
 

Rho iddynt ras a thosturi 

i borthi dy braidd, 

i gysuro’r trallodus 

ac i ymgeleddu’r unig a’r anghenus. 
 

Rho iddynt ddyfalbarhad mewn adfyd, 

gostyngeiddrwydd mewn llwyddiant, 

ac ymddiriedaeth yn dy ofal 

mewn blinder ac unigrwydd. 
 

Rho iddynt wroldeb a deall 

i arwain yr Eglwys yn ei thystiolaeth i’r Efengyl, 

ac yn ei bywyd a’i gwasanaeth yn y byd. 
 

Dyro ras ac ymroddiad i’r bobl a ymddiriedwyd i’w 

gofal 

fel y byddant yn llafurio i ymestyn dy deyrnas 

ag un galon ac un meddwl; 

trwy Iesu Grist ein Harglwydd, 

sydd yn byw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, 

yn un Duw yn oes oesoedd. Amen. 
 

Gweddi’r Arglwydd:  
 

Yna dywed Llywydd y Gymanfa Gyffredinol:  

Yr wyf yn eich cyhoeddi yn Weinidogion i Grist, ac ar 

ran yr Eglwys a’ch ordeiniodd yn eich croesawu i holl 

freintiau’r weinidogaeth ynddi, ac fel arwydd o hynny yr 

wyf yn estyn i chi ddeheulaw cymdeithas. 

 

Bendithied yr Arglwydd chwi a chadwed chwi;  

llewyrched yr Arglwydd ei wyneb arnoch 

a thrugarhaed wrthych;  

dyrchafed yr Arglwydd ei wyneb arnoch 

a rhodded i chwi dangnefedd. Amen. 

 

Cyflwyner i’r Gweinidog(ion) newydd dystysgrif yr 

Ordeiniad. 

 

Emyn 
 

Darlleniad(au) o’r Ysgrythur 
 

Pregeth 
 

Offrwm 
 

Emyn 
 

Sacrament Swper yr Arglwydd (Gweinyddir gan 

Lywydd y Gymanfa Gyffredinol) 
 

Emyn 
 

Y Fendith 

 

10.2  Gwasanaeth Sefydlu Gweinidog  
 

Trefnir y Gwasanaeth gan yr Henaduriaeth a’r Ofalaeth 

a’i lywyddu gan Lywydd yr Henaduriaeth. Gofynnir i 

aelodau’r Henaduriaeth eistedd gyda’i gilydd yn y 

seddau blaen. 

 

Gweddi 

 

Emyn 

 

Darllen rhan o’r Ysgrythur 

 

Gweddi 

 

Emyn 

 

Datganiad gan y Llywydd o bwrpas y gwasanaeth:  

 

Cyfarfyddwn yma fel cynrychiolwyr Henaduriaeth 

............................. yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

ynghyd ag eglwys/eglwysi yr Ofalaeth hon i sefydlu 

......................... yn Weinidog iddi/iddynt, a gosod 

arno/arni y cyfrifoldeb o gyflawni ei swydd sanctaidd 

ymhlith y bobl a’i galwodd i’w gwasanaethu yn yr 

Efengyl. 

 

Y Llywydd i alw y Gweinidog ato, a galw ar yr holl 

aelodau’r Henaduriaeth i sefyll. 

 

Gofyn y Llywydd i Ysgrifennydd yr Henaduriaeth dystio 

i reoleidd-dra’r alwad.  

 

Etyb yntau/hithau: Y mae galwad yr Ofalaeth hon i 

........................ i fod yn Weinidog iddi yn hollol unol â 

rheolau’r Corff a chadarnhawyd hi gan yr Henaduriaeth. 
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Y Llywydd yn galw ar aelodau eglwys (neu eglwysi) yr 

Ofalaeth i sefyll yn dystion iddynt ei alw/galw i fod yn 

Weinidog iddynt yn yr Arglwydd. 

 

Yna gofyn y Llywydd i’r Gweinidog:  

A wyt yn cydnabod dderbyn ohonot yr alwad hon ac a 

wyt yn cydsynio â hi? 

Ydwyf 

 

Y Llywydd yn gofyn i’r gynulleidfa i sefyll. 

 

Gofyn y Llywydd y cwestiynau a ganlyn i’r Gweinidog: 
 

(i) A wyt yn addo ymroi i bregethu Efengyl Iesu 

Grist yn ei chyfoeth a’i phurdeb i bobl dy ofal? 
 

(ii)  A wyt yn addo gweinyddu’r Sacramentau gyda 

phob parchedig ofn? 
 

(iii) A wyt yn addo cyfrannu addysg grefyddol a 

gwneud pob darpariaeth hyd y mae ynot, ar gyfer 

noddi ac adeiladu yn y Ffydd, y bobl a gyflwynir 

i’th gofal? 
 

(iv) A wyt yn addo ymweld â’r trallodus a berthyn i’r 

Ofalaeth hon ynghyd â’r rhai a esgeulusa foddion 

gras? 
 

(v) A wyt yn addo tystiolaethu i’r Efengyl mewn gair 

a gweithred i’r rhai sydd y tu allan i’r Eglwys? 
 

Y Gweinidog i roi ateb i bob un o’r cwestiynau hyn ar 

wahân: Ydwyf. 
 

Cymer y Llywydd ddeheulaw’r Gweinidog a dweud:  
 

Yn enw’r Arglwydd Iesu Grist, Bugail mawr y defaid, a 

thrwy awdurdod Henaduriaeth ......................... yn 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yr wyf yn dy sefydlu di 

......................... yn Weinidog i’r ofalaeth hon, ac ar ran y 

Cyfundeb yn cyflwyno i’th ofal ei holl aelodau a’u plant 

a’r neb sydd yn gysylltiedig â hi, ac ar yr un pryd yn dy 

gyflwyno di i ras a thrugaredd Duw, yr Hwn yn unig a 

all ein gwneud yn ddigonol i’r pethau hyn. 
 

Gwylia di ym mhob peth; 

dioddef adfyd;  

gwna waith efengylwr;  

cyflawna dy weinidogaeth. 
 

Bendithied yr Arglwydd di a chadwed di; 

a llewyrched yr Arglwydd ei wyneb arnat a thrugarhaed 

wrthyt; 

dyrchafed yr Arglwydd ei wyneb arnat, 

a rhodded i ti dangnefedd. Amen. 
 

A dywed yr holl gynulleidfa, Amen. 
 

Eistedd y gynulleidfa ac offrymir gweddi dros y 

Gweinidog. 

 

 

 

 

 

Emyn 

 

Siars i’r eglwys(i) (Heb fod dros 20 munud.) 

 

Offrymu gweddi ar ran yr eglwys (neu eglwysi) yn yr 

ofalaeth 

 

Ateb y Gweinidog 

 

Emyn 

 

Y Fendith  

 

10.3  Gollwng Gweinidog o’i Ofalaeth  
 

Wedi i Weinidog dderbyn galwad o un ofalaeth i 

ofalaeth arall trwy gadarnhad yr Henaduriaeth, yna, 

mewn ymgynghoriad â’r Henaduriaeth, trefnir y 

Gwasanaeth a ganlyn i’w gynnal cyn iddo/iddi ymadael. 

 

Gall yr un Gwasanaeth fod o ddefnydd, gyda 

chyfnewidiadau priodol, pan ddaw’r amser i Weinidog 

ymddeol, neu pan ymddiswydda o’i ofalaeth i ymgymryd 

â swydd arbennig dros yr Eglwys. 

 

Llywydd: Llywydd yr Henaduriaeth. 

 

Gweddi 

 

Emyn 

 

Darlleniadau o’r Ysgrythur 

 

Gweddi dros yr Eglwys 

 

Datganiad gan Ysgrifennydd yr Henaduriaeth fod 

symudiad y Gweinidog mewn trefn, ac wedi ei 

gadarnhau. 

 

Anerchiad byr gan un o Flaenoriaid yr ofalaeth. 

 

Y Llywydd yn galw y rhai sydd i annerch dros yr 

Henaduriaeth. 

 

Geilw y Llywydd y Gweinidog ato, a dywed wrtho: (Y 

gynulleidfa yn sefyll.)  

 

“Ar ran Henaduriaeth ......................... a thrwy ei 

chaniatâd, yr wyf yn dy ryddhau di o’r cyfrifoldeb a 

osodwyd arnat i fod yn Weinidog ar yr eglwys/ofalaeth 

hon. Diolchwn am bob ymdrech a wnaethost i bregethu’r 

Gair, i weinyddu’r Sacramentau, ac i wylio’r praidd. 

Hyderwn na fydd dy lafur yn ofer yn yr Arglwydd. Dos 

mewn tangnefedd. Bendithied yr Arglwydd di a chadwed 

di, a llewyrched yr Arglwydd ei wyneb arnat, a 

thrugarhaed wrthyt; dyrchafed yr Arglwydd ei wyneb 

arnat, a rhodded i ti dangnefedd.” 

 

Dywed yr holl gynulleidfa “Amen.” 
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Gweddi dros y Gweinidog 

 

Ymateb y Gweinidog 

 

Emyn 

 

Y Fendith 

 

10.4  Gwasanaeth Ordeinio Blaenoriaid 

 

Llywyddir y Gwasanaeth gan Lywydd yr Henaduriaeth 

ac fe drefnir i’r brodyr a’r chwiorydd sydd i’w hordeinio 

eistedd mewn sedd neu seddau blaen yn ymyl y Sêt 

Fawr, yn y drefn y bydd eu henwau yn cael eu darllen yn 

ystod y gwasanaeth. 

 

Gweddi 

 

Emyn  

 

Darllen rhan o’r Ysgrythur e.e. Math. 5:1-16, neu 

Effes. 1: 15-23; 1 Pedr 5: 1-11. 

 

Emyn  

 

Gweddi a chyd-weddïo Gweddi’r Arglwydd 

 

Gwneud datganiad o bwrpas y gwasanaeth gan y 

Llywydd yn y geiriau a ganlyn: Cyfarwyddwn fel 

Henaduriaeth yn y lle hwn i ordeinio ............................ 

(gan eu henwi) yn Flaenoriaid yn Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru. 

 

Datganiad gan Ysgrifennydd yr Henaduriaeth:  

Dymunaf hysbysu fod y brodyr/chwiorydd hyn wedi eu 

hethol yn rheolaidd ac i’r Henaduriaeth ymddiddan â 

hwynt a chael ei bodloni ynddynt. Y maent felly ar dir 

i’w hordeinio yn Flaenoriaid yn ein plith. 

 

Gofyn y Llywydd i’r holl gynulleidfa sefyll. 
 

Llywydd y Gymdeithasfa (neu ei ddirprwy) yn darllen y 

Datganiad Byr ar Ffydd a Buchedd. 

 

Wedi’r darlleniad, eistedd yr holl gynulleidfa, ond y 

brodyr/chwiorydd sydd i’w hordeinio. 

 

Gofyn Llywydd yr Henaduriaeth y cwestiynau a ganlyn 

iddynt: 

 

1) A ydych yn cydsynio â chynnwys y Datganiad y 

clywsoch ei ddarllen? 

2) A ydych yn cyffesu eich ffydd yn Nuw y Tad, ac yn 

Iesu Grist ei Fab Ef, Arglwydd a Gwaredwr y Byd, 

a’ch llwyr ymddibyniad ar yr Ysbryd Glân i’ch 

tywys i’r holl wirionedd? 

3) A ydych yn addo bod yn ffyddlon i Eglwys yr 

Arglwydd Iesu Grist ar y ddaear ac yn derbyn y 

drefn Bresbyteraidd o lywodraeth eglwysig? 

 

 

 

Disgwylir i bob un o’r rhai a ordeinir ateb “Ydwyf.” 

 

Darllen y Datganiad ar Swydd a Gwaith Blaenor:  

Y mae Blaenor yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ŵr 

neu’n wraig a alwyd i wasanaethu’r eglwys leol trwy 

bleidlais a gynhaliwyd yn weddigar ac o dan arweiniad 

yr Ysbryd Glân. Cymer Blaenoriaid ynghyd â’r 

Gweinidog gyfrifoldeb tîm am fywyd, addoliad a 

thystiolaeth y gynulleidfa leol. Yn ôl eu doniau y maent i 

ymweld â’r cleifion, i addysgu’r ifanc, i arwain a 

chefnogi’r rhai sy’n ceisio Crist, ac i hyfforddi a 

chalonogi credinwyr. Disgwylir hefyd iddynt fod â gofal 

am y Cyfundeb cyfan, yn ymddiriedolwyr o’u heglwys 

leol ac i weithio gyda’u cydflaenoriaid a’r Gweinidogion 

i adeiladu corff Crist trwy holl lysoedd yr Eglwys. 

 

Bydd Llywydd yr Henaduriaeth yn gofyn y cwestiynau 

canlynol: 

 

(a) A ydych yn barod i ymateb i’r alwad a estynnwyd i 

chwi trwy dderbyn y swydd o Flaenor yn ein 

Cyfundeb ac yn addo cydweithio’n deyrngar â’r 

Gweinidog a’ch Cyd-Flaenoriaid i hyrwyddo 

gwaith yr Eglwys a’i Chenhadaeth i’r byd? 

(b) A ydych yn addunedu trwy gymorth gras Duw i 

roddi eich bryd ar fyw’n sobr, yn gyfiawn ac yn 

dduwiol gan gofio ym mhob amgylchiad anrhydedd 

y swydd y galwyd chwi iddi, rhag mewn unrhyw 

fodd i chwi beri anair i Lân Eglwys Dduw? 

 

Disgwylir i bob un o’r rhai sydd i’w hordeinio ateb 

“Ydwyf.” 
 

Gofyn Llywydd yr Henaduriaeth i holl aelodau’r 

Henaduriaeth sefyll ac i roi arwydd trwy ddyrchafu ei 

deheulaw eu bod yn cymeradwyo ordeinio’r 

brodyr/chwiorydd hyn yn Flaenoriaid yn y Cyfundeb. 

 

Yna, â’r holl gynulleidfa yn sefyll, cyhoedda Llywydd y 

Gymdeithasfa (neu ei ddirprwy): 
 

Yn enw’r Arglwydd Iesu Grist, a thrwy awdurdod 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yr wyf fi yn eich ordeinio 

chwi ........................ (gan eu henwi), ac yr wyf yn rhoddi 

i chwi ddeheulaw cymdeithas gan eich cyflwyno i Dduw 

ac i air ei ras, fel wedi eich sancteiddio, y gwneler 

chwi’n gymwys i’r Arglwydd, wedi eich darparu i bob 

gweithred dda. 

Bendithied yr Arglwydd chwi a chadwed chwi;  

llewyrched yr Arglwydd ei wyneb arnoch a thrugarhaed 

wrthych, 

dyrchafed yr Arglwydd ei wyneb arnoch a rhodded i 

chwi dangnefedd.  

A gwir Dduw y tangnefedd a’ch sancteiddio yn gwbl oll 

a chadwer eich ysbryd oll, a’ch enaid, a’ch corff yn 

ddiargyhoedd, yn nyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist. 

Amen. 
 

Eistedd yr holl gynulleidfa. 
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Offrymu gweddi am Fendith Duw ar yr Ordeiniad 
 

Emyn  

 

Traddodi Cyngor i’r Blaenoriaid 

 

Emyn  

 

Cyhoeddi y Fendith gan Lywydd y Gymdeithasfa 

 

 

10.5  Gwasanaeth Corffori Eglwys  
 

Llywydd - Llywydd yr Henaduriaeth  

 

Gweddi Fer gan y Llywydd 

 

Emyn 

 

Darllen (e.e. 1 Corinthiaid 12: 4-20; 25-27.) 

 

Gweddi o Ddiolch am yr Eglwys 

 

Emyn 
 

Datganiad gan Lywydd yr Henaduriaeth:  

“Cyfarfyddwn yma yn enw yr Arglwydd Iesu Grist, Pen 

Mawr yr Eglwys, a thrwy awdurdod Henaduriaeth 

........................, o Eglwys Bresbyteraidd Cymru i sefydlu 

eglwys yn y lle hwn, ei chorffori o fewn yr 

Henaduriaeth, a’i gosod tan ei llywodraeth.” 

 

Darllenir enwau’r brodyr a’r chwiorydd gan 

Ysgrifennydd yr Henaduriaeth, a gofynnir i bob un 

ohonynt sefyll, ac ateb y cwestiynau a ganlyn trwy godi 

deheulaw: 

 

(a) A ydych yn dymuno cael eich corffori yn 

gynulleidfa o fewn Eglwys Bresbyteraidd Cymru? 

 

(b)  A ydych yn addunedu bod yn ffyddlon i 

Gyfarfodydd yr Eglwys, i fyw’n gytûn, ac i ddwyn 

y cyfrifoldeb o gynnal yr Achos yn y lle hwn? 

 

(c)  A ydych yn addunedu bod yn deyrngar i drefn ac 

ysbryd yr holl Eglwys, fel y’u mynegir yn ei 

Rheolau ac ym mhenderfyniadau ei Llysoedd? 

  

Gofyn y Llywydd i aelodau’r Henaduriaeth sefyll, a 

dywed: 

 “Clywsoch ymateb y bobl hyn i’r cwestiynau, ac os 

ydych yn cydsynio i’w derbyn yn gynulleidfa o fewn 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru, dangoswch trwy godi eich 

deheulaw.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yna, â’r holl gynulleidfa yn sefyll, cyhoedda’r Llywydd:  

“Yn enw yr Arglwydd Iesu Grist, Pen Mawr yr Eglwys, 

a thrwy awdurdod Henaduriaeth........................yr wyf yn 

cyhoeddi bod y brodyr a’r chwiorydd a enwyd yn 

cyfansoddi cynulleidfa o fewn Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru. Yn awr Corff Crist ydych ac aelodau o ran. Gras 

ein Harglwydd Iesu Grist a fyddo gyda chwi oll. Amen.” 

 

Offrymu gweddi dros yr Eglwys a gorfforwyd, a 

chydadrodd Gweddi’r Arglwydd.  

 

(Gellir yma drefnu pregeth, anerchiad neu 

Wasanaeth y Cymun) 

 

Emyn 

 

Y Fendith 

 

10.6  Gwasanaeth Datgorffori Eglwys 

 

Rhodded yr Henaduriaeth ystyriaeth ddwys a gweddigar 

i bob amgylchiad sy’n arwain i ddatgan fod Capel yn ei 

chylch yn ddianghenraid. Os dyfarna’r Henaduriaeth fod 

yr Eglwys yn y fan a’r lle i’w datgorffori, dylai drefnu 

Gwasanaeth i’w datgorffori. 

Awgrymwn y patrwm gwasanaeth a ganlyn: 

 

Llywydd - Llywydd yr Henaduriaeth. 

 

Emyn 
 

Darllen o’r Ysgrythur 
 

Gweddi 
 

Emyn 
 

Hanes yr Achos  
 

Datganiad gan Lywydd yr Henaduriaeth (a’r 

gynulleidfa yn sefyll):  

 

“Yr ydym yma dros Henaduriaeth .......................... i 

ddatgorffori’r Eglwys hon yn ....................... , Eglwys a 

gorfforwyd yn y flwyddyn ........................” 

 

Diolchwn i’r Arglwydd am i’r cysegr hwn fod yn fangre 

i ogoneddu Duw ynddo drwy’r blynyddoedd a fu. 

Diolchwn iddo am bregethiad yr Efengyl a gweinyddiad 

y Sacramentau yn y lle hwn, am y rhai a dderbyniodd 

yma oleuni, gras a nerth ar gyfer holl amgylchiadau 

bywyd, am y plant a’r bobl ieuainc a ddaeth yn y lle hwn 

i adnabod cariad Duw yn ei Fab, Iesu Grist, ac am bawb 

a welodd ogoniant Duw tu fewn i’r muriau hyn. 

 

Ac yn awr, gan nad yw Duw yn gyfyngedig i unrhyw le, 

yr ydym yn eich annog, chwi frodyr a chwiorydd 

ffyddlon sy’n aros, i geisio arweiniad yr Ysbryd Glân, fel 

y cewch freintiau’r Efengyl yng nghymdeithas y saint 

mewn eglwys arall, gan wir obeithio y gallwch aros yn 

aelodau o’r Cyfundeb. Bendith yr Hollalluog Dduw fo 

arnoch chwi oll.” 
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Cydadrodd Gweddi’r Arglwydd. 
 

Trosglwyddo llestri’r Cymun a’r Bedydd, a llyfrau’r 

eglwys i ofal yr Henaduriaeth. (Y Llyfrau Cofnodion ac 

ati i’w hanfon i Greirfa’r Cyfundeb yn y Llyfrgell 

Genedlaethol, Aberystwyth.) 

Trosglwyddo aelodau’r eglwys a ddatgorfforwyd i 

eglwys neu eglwysi eraill yn y cylch, yn ôl eu dymuniad. 

 

Gweddi dros yr aelodau 

 

Y Fendith 

 

Os yw’r eglwys yn dymuno gall Llywydd yr 

Henaduriaeth gario’r Beibl ac arwain gorymdaith o’r 

rhai sy’n bresennol allan o’r adeilad. 

 

Pan fo eglwys yn uno gellir cynnal oedfa i ddiolch am y 

dystiolaeth a fu, ac am arweiniad a bendith i’r dyfodol – 

yr Henaduriaeth i drefnu. Nid oes angen gwasanaeth 

datgorffori pan mae eglwysi yn uno, gan fod yr eglwys 

yn parhau mewn adeilad/au arall/eraill. 

 

10.7 Gwasanaeth wrth i gynulleidfaoedd uno 

 

Pan fo Cynulleidfaoedd yn uno, daw Eglwys newydd i 

fodolaeth. Daw aelodaeth, arian ac eiddo yr eglwysi sy’n 

uno yn eiddo i’r Eglwys newydd a daw’r Blaenoriaid 

hefyd yn Flaenoriaid yn yr Eglwys newydd. Ni ddylid 

cynnal Gwasanaeth Datgorffori pan fydd eglwysi’n 

uno.  
 

Llywydd: Llywydd yr Henaduriaeth 

 

Gweddi fer gan y Llywydd 

 

Emyn 

 

Darlleniad o’r Ysgrythur 

 

Gweddi o ddiolch am y dystiolaeth a fu, ac i ofyn 

bendith Duw ar yr uniad ac ar yr Eglwys newydd i’r 

dyfodol. 

 

Datganiad gan Lywydd yr Henaduriaeth:  

Cyfarfyddwn yma yn enw yr Arglwydd Iesu Grist, Pen 

Mawr yr Eglwys a thrwy awdurdod Henaduriaeth 

………………….. i uno (enwer yr Eglwysi sydd yn uno 

) yn Eglwys newydd.  

Dymunwn fendith Duw ar yr uniad, ar weinidogaeth a 

chenhadaeth yr Eglwys newydd hon i’r dyfodol. 

 

Emyn 

 

Pregeth, Anerchiad a/neu Wasanaeth Cymun 

 

Emyn 

 

Y Fendith 

 

 

 

 

10.8  Gwasanaeth Comisiynu Blaenoriaid i 

Weinyddu’r Sacramentau 
 

Llywyddir y gwasanaeth gan Lywydd yr Henaduriaeth 

fel rhan o eisteddiad yr Henaduriaeth ac oedfa 

gyhoeddus pryd y gweinyddir y Cymun 
 

Galwad i Addoli 

Deuwn, addolwn yr Arglwydd, 

gan ddeisyfu cadw ei orchmynion,  

ac ufuddhau i’w ewyllys, 

a gwasanaethu ei bobl.  
 

Gweddi 

Ein Tad, yn dy bresenoldeb di deuwn ynghyd  

i dderbyn a chymeradwyo’r rhai sydd i’th wasanaethu  

mewn modd arbennig drwy weinyddu’r sacramentau. 

Bendithia’r hyn a wnawn yn awr, 

a thrwy dy Ysbryd Glân 

galluoga ni i agor calon a meddwl i’th ddylanwad 

ac ymroi mwyfwy i’th wasanaethu, 

drwy Iesu Grist ein Harglwydd,  

a’n dysgodd i gyd-weddïo, gan ddweud;  

Ein Tad… 
 

Gellir canu emyn 
 

Darlleniadau o’r Ysgrythur  

Eseia 61:1-4; Ioan 15:1-10; 1Cor. 2:1-10 
 

Y Comisiynu 
 

Cyfarfyddwn yn enw Adran y Gweinidogaethau Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru a Henaduriaeth 

................................... i gomisiynu 

........................................... i weinyddu’r sacramentau yn 

yr Henaduriaeth hon. 
 

“Rhoddwyd i mi,” meddai Iesu, “bob awdurdod yn y nef 

ac ar y ddaear. Ewch, gan hynny, a gwnewch 

ddisgyblion o’r holl genhedloedd, gan eu bedyddio hwy 

yn enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt 

gadw’r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr yr 

wyf fi gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser.” 

Mathew 28:18-20 
 

‘Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr Arglwydd yr 

hyn hefyd a draddodais i chwi: i’r Arglwydd Iesu, y nos 

y bradychwyd ef, gymryd bara; ac wedi iddo ddiolch fe’i 

torrodd a dweud, “Hwn yw fy nghorff sydd er eich 

mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf.” I Cor. 

11:23-24 
 

Safed y gynulleidfa a gofynned Llywydd yr 

Henaduriaeth i’r rhai a gomisiynir 
 

A ydych yn cyffesu eich ffydd yn Nuw eich Tad nefol, 

yn Iesu Grist eich Arglwydd a’ch Gwaredwr ac yn yr 

Ysbryd Glân sydd yn eich sancteiddio? 

Ydwyf 
 

A ydych yn ymrwymo i weinyddu’r sacramentau yn yr 

Henaduriaeth hon yn ôl gorchymyn eich Arglwydd gyda 

phob gostyngeiddrwydd a pharchedig ofn? 

Ydwyf 
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A ydych yn addo gweithredu yn unol â threfn ac arferiad 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru gan ddiogelu undeb yr 

eglwys yn rhwymyn tangnefedd? 

Ydwyf 

 

Gofynned Llywydd yr Henaduriaeth i’r gynulleidfa 

 

A ydych yn derbyn ac yn cymeradwyo’r bobl hyn i 

weinyddu’r sacramentau yn yr Henaduriaeth hon yn unol 

â threfn ac arferiad Eglwys Bresbyteraidd Cymru? 

Ydym 

 

Dywed y Llywydd 

Yn enw’r Arglwydd Iesu Grist a thrwy awdurdod yr 

Henaduriaeth hon yr wyf yn eich comisiynu i weinyddu’r 

sacramentau o’i mewn gyda phob gostyngeiddrwydd a 

pharchedig ofn. 

 

Bydded i’r Arglwydd eich bendithio a’ch cadw; 

bydded i’r Arglwydd lewyrchu ei wyneb arnoch, 

a bod yn drugarog wrthych, 

bydded i’r Arglwydd edrych arnoch, 

a rhoi i chwi heddwch. Amen. 

 

Gweddi dros y rhai a gomisiynwyd 

Ein Tad, gofynnwn yn awr am dy fendith 

ar y chwiorydd a’r brodyr hyn 

sydd wedi ymateb i alwad dy bobl 

ar iddynt dy wasanaethu di. 

Pâr iddynt allu gweinyddu’r sacramentau  

gyda chydwybod dda 

ac mewn ysbryd gwylaidd, 

fel y bydd eu llafur yn gymeradwy 

a’u hymdrechion yn glod i’th enw. 

 

Gweddïwn, Arglwydd, 

dros eglwysi’r Henaduriaeth hon, 

ar iddynt ddathlu sacramentau’r efengyl  

mewn gwir edifeirwch a chydag ysbryd disgwylgar, 

gan wybod dy fod ti 

wedi arwain a nerthu a chynnal dy bobl  

drwy Fedydd a Chymun, 

drwy air a gweithred, 

drwy fawl a gweddi a myfyrdod, 

a thrwy bregethiad yr efengyl. 

 

Gweddïwn dros undeb dy Eglwys, 

ac am brofiad helaethach o gymdeithas y saint, 

ac ymwybyddiaeth newydd 

o berthynas dy bobl â’i gilydd 

yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.  

 

Tywallt dy Ysbryd arnom, 

a phâr i ni dy adnabod, 

yr unig wir a’r bywiol Dduw, 

fel y bydd ein bywyd yn adlewyrchu dy glod  

a’n gwefusau’n datgan dy foliant.  

Yn enw Iesu Grist. Amen. 

 

 

 

 

Cyflwyned Ysgrifennydd yr Henaduriaeth dystysgrif i’r 

rhai a gomisiynwyd. 

Wedi canu emyn a thraddodi pregeth neu anerchiad 

gweinyddir y sacrament o Swper yr Arglwydd. Gellid 

gofyn i’r rhai a gomisiynwyd i rannu’r elfennau. 

 

Y Fendith 

 

10.9 Comisiynu Gweithiwr Gweinidogaethau 
 

Wedi gwneud apwyntiad disgwylir i’r Pwyllgor 

Apwyntio mewn ymgynghoriad â Chyfarwyddwr yr 

Adran Gweinidogaethau i drefnu Gwasanaeth i 

Gomisiynu’r Gweithiwr newydd.  Llywyddir y 

gwasanaeth hwn gan Gadeirydd yr Adran 

Gweinidogaethau neu ei ddirprwy, a dylai fod yn 

Wasanaeth o ddathlu’r ffydd a chalonogi y gynulleidfa 

yn ogystal â’r Gweithiwr i’r Gwaith Cenhadol. 

 

Cymeradwyir y gwasanaeth isod fel trefn y gellid ei 

ddilyn neu ei addasu ar gyfer Comisiynu.  Cyfrifoldeb yr 

eglwys(i) lleol fydd gwahodd rhai i gymryd rhan yn y 

gwasanaeth hwn. 

 

Trefn y Gwasanaeth Comisiynu 
 

Gweddi a Chroeso 

Emyn 

Darlleniad 

Gweddi 

Cyflwyno’r Gweithiwr 

Cefndir a phwrpas y cynllun 

Emyn 

Comisiynu: 

 

Cyfarfyddwn yma yn enw Adran Gweinidogaethau a 

Henaduriaeth ................... yn Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru i gomisiynu ......................... yn Weithiwr 

Cenhadol o fewn yr Henaduriaeth. 
 

‘Os yr Arglwydd nid adeilada’r tŷ, ofer y llafuria yr 

adeiladwyr wrtho ...’ 
 

Meddai Iesu Grist, ‘Myfi yw y ffordd, y gwirionedd a’r 

bywyd’.  ‘Myfi yw bara’r bywyd.  Ni bydd eisiau bwyd 

byth ar y sawl sy’n dod ataf fi, ac ni bydd syched byth ar 

y sawl sy’n credu ynof fi .....  Ewch a gwnewch 

ddisgyblion o’r holl genhedloedd ...’ 
 

Cwestiynau i’r Gweithiwr Gweinidogaethau: 
(Safed y gynulleidfa a dywed AMEN ar y diwedd fel 

arwydd o’i hymroad hithau i’r gwaith.) 

 

1. A ydych yn cyffesu eich ffydd yn Nuw eich Tad 

nefol, yn Iesu Grist eich Arglwydd a’ch 

Gwaredwr ac yn yr Ysbryd Glân yr hwn sy’n 

eich nerthu? 

 

2. A ydych yn derbyn y swydd o Weithiwr 

Cenhadol yn Henaduriaeth ......., yn addo 

gweithio mewn partneriaeth gydag eglwysi’r 

cylch i hyrwyddo cenhadaeth Duw yng Nghrist 

trwy’r Ysbryd Glân yn yr ardal hon? 
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3. A ydych yn addo ymroi gyda phob dycnwch a 

diwydrwydd i’r gwaith y’ch galwyd iddo? 

 

Yn enw’r Arglwydd Iesu Grist, Bugail Mawr y defaid a 

thrwy awdurdod yr Adran Gweinidogaethau Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru yr wyf yn dy gomisiynu di, ............ 

i’r gwaith cenhadol yn y fro hon. 

 

‘Bendithied yr Arglwydd di a chadwed di.  Llewyrched yr 

Arglwydd ei wyneb arnat a thrugarhaed wrthyt.  

Dyrchafed yr Arglwydd ei wyneb arnat a rhodded i ti 

dangnefedd.’ 

 

Bydded i ras yr Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a 

chymdeithas yr Ysbryd Glân aros gyda thi bob amser. 

 

(Dywed yr holl gynulleidfa ‘AMEN’.) 

 

(Ymateb y Gweithiwr) 
 

Gweddi’r Comisiynu 

Emyn 

Croesawu’r Gweithiwr 

Siars 

Emyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATODIAD A 
 

Disgrifiad o ddyletswyddau Llywydd y Gymanfa 

Gyffredinol 
 

1. Bydd y Llywydd yn ei swydd am flwyddyn. 
 

2. Bydd y Llywydd yn cadeirio cyfarfodydd y 

Gymanfa Gyffredinol ac yn gyfrifol am reoli’r 

gweithgareddau. 
 

3. Bydd y Llywydd yn cadeirio Bwrdd y Gymanfa 

Gyffredinol ac fe fydd yn aelod o Adrannau’r 

Bwrdd yn ystod ei (th)dymor. 
 

4. Bydd y Llywydd yn traddodi araith ymadawol wrth 

ymadael â’i swydd. 
 

5. Y Llywydd, ynghyd â’r Ysgrifennydd Cyffredinol, 

yw’r cyswllt â’r cyfryngau ar ran y Cyfundeb a’r 

Bwrdd. Byddant yn gweithredu gyda chymorth 

Swyddog Cyswllt Eglwys a Chymdeithas. 
 

6.  Mae’r swydd yn galw am i’r Llywydd ymweld â 

Henaduriaethau drwy wahoddiad ynghyd â’r 

Gymdeithasfa a chanolfannau’r Cyfundeb; yn 

ogystal â chynrychioli’r Gymanfa mewn angladdau 

Cyn-Lywyddion a Swyddogion eraill. Da o beth 

fyddai i eglwysi lleol ystyried gwahodd y Llywydd i 

fod yn bresennol ar achlysuron arbennig yn eu 

hanes, e.e. dathlu canmlwyddiant a.y.b. i ddwyn 

cyfarchion y Cyfundeb. Gan hynny, pan fydd y 

Llywydd yn Weinidog ar ofalaeth galwn ar ei 

ofalaeth/gofalaeth i wneud popeth o fewn ei gallu i 

ysgafnhau’r baich arno/arni yn ystod y flwyddyn 

honno yn wyneb holl ofynion ychwanegol y swydd. 
 

7.  Pan fydd y Llywydd yn ymweld â Henaduriaeth a 

chyfarfodydd ar ran y Gymanfa, cyfrifoldeb y 

Cyfundeb yw talu costau teithio, llety a phrydau 

bwyd iddo/iddi. 
 

8.  Y Llywydd sydd i anfon cofion a chyfarchion at 

Gyn-Lywyddion, Swyddogion a Gweinidogion sy’n 

glaf. 
 

9.  Pan gynhelir cyfarfodydd i gomisiynu a/neu sefydlu 

gweithwyr Cyfundebol cenedlaethol, dylid 

gwahodd Llywydd y Gymanfa, ac yr un modd ar 

achlysuron ecwmenaidd cenedlaethol, er enghraifft 

C.W.M., Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru, Cytûn 

a.y.b. 
 

10. Bydd y Llywydd yn cynrychioli’r Cyfundeb ym 

mhrif lysoedd Eglwysi Presbyteraidd a Diwygiedig, 

ac eraill, ym Mhrydain, yn ogystal â mewn prif 

ddathliadau tramor, yn arbennig yn Eglwys 

Bresbyteraidd yr India. 
 

11.  Bydd y Llywydd Etholedig a’r Cyn Lywydd yn 

aelodau o’r Bwrdd. 
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ATODIAD B 
 

Cyd-gyfarfodydd y Gymdeithasfa  

Yn dilyn cais am eglurder, mae Bwrdd y Gymanfa 

Gyffredinol wedi cymeradwyo’r canlynol fel canllawiau 

ar gyfer galw cyfarfodydd y ‘Sasiwn Unedig’. 
 

Gellir galw Cyd-gyfarfod y Gymdeithasfa mewn un o’r 

ffyrdd canlynol: 
 

1. Mewn achos lle mae Cymdeithasfa, yn unol â 

pharagraff 1.2, yn dymuno ystyried mater neu 

newid/amrywiad o dan y ‘Reol Gyfansoddiadol’ 

trwy gyfrwng Cyd-gyfarfod o’r Gymdeithasfa, 

(heblaw am faterion sy’n ymwneud â’n Herthyglau 

Datganiadol), yna gall y Gymdeithasfa benderfynu 

gwahodd Taleithiau eraill i gyfarfod o’r fath.  

Pryd bynnag y bydd Cymdeithasfa Unedig yn cael 

ei alw, bydd agenda penodol wedi’i gytuno. Bydd 

cydbwyllgor o 9 (3 o bob Talaith) yn cael eu penodi 

i dderbyn ymatebion pob un o’r Henaduriaethau, y 

cafodd y mater(ion) i’w trafod eu cyflwyno’n 

flaenorol i’w hystyried. Byddai gofyn i’r 

Gymdeithasfa, mewn cyfarfod yn ei thair talaith, 

gytuno i alw cyfarfod o’r fath yn y ffordd arferol, 

sef, trwy gymeradwyo penderfyniad o Bwyllgor y 

Gymdeithasfa. Byddai Cyd-gyfarfod y 

Gymdeithasfa’n cael ei alw gan swyddogion y 

Gymdeithasfa yn ei thair talaith, dan 

Gadeiryddiaeth un o Lywyddion y Gymdeithasfa, 

gydag Ysgrifenyddion y Gymdeithasfa’n 

ymgymryd â dyletswyddau Ysgrifennydd. Byddai 

raid i unrhyw benderfyniad a wnaed mewn 

Cymdeithasfa Unedig o’r fath gael ei gyfeirio at y 

Gymanfa Gyffredinol i’w gymeradwyo’n derfynol 

gan y Cyfundeb. 
 

neu: 
 

2. Caiff y Gymanfa Gyffredinol, neu ei Fwrdd, 

sef Cyd-gyfarfod blynyddol y Gymdeithasfa, 

awgrymu i’r Gymdeithasfa briodoldeb galw 

cyfarfod ychwanegol o Gyd-gyfarfod y 

Gymdeithasfa i ddelio â mater penodol lle, un ai y 

trafodir y mater o dan y rheol ym mharagraff 1.2 

neu unrhyw faterion eraill mae’r Gymanfa 

Gyffredinol neu/a’i Bwrdd yn ei ystyried y buasai 

hi’n fanteisiol i gynnal trafodaeth ar y cyd (ond nid 

yn un sy’n rhwymo) rhwng holl Daleithiau’r 

Gymdeithasfa. Cais fyddai hyn i’w ystyried yn 

unigol gan bob Cymdeithasfa. Pryd bynnag y gelwir 

Cymdeithasfa Unedig, bydd agenda penodol wedi’i 

gytuno. Bydd cydbwyllgor o 9 (3 o bob Talaith) yn 

cael eu penodi i dderbyn ymatebion pob un o’r 

Henaduriaethau, y cafodd y mater(ion) i’w trafod eu 

cyflwyno’n flaenorol i’w hystyried. Byddai gofyn 

i’r Gymdeithasfa, mewn cyfarfod yn ei thair talaith, 

gytuno i alw cyfarfod o’r fath yn y ffordd arferol, 

sef, trwy gymeradwyo penderfyniad o Bwyllgor y 

Gymdeithasfa. Byddai Cyd-gyfarfod o’r 

Gymdeithasfa’n cael ei alw gan swyddogion y 

Gymdeithasfa yn ei thair Talaith, dan 

Gadeiryddiaeth un o Lywyddion y Gymdeithasfa 

gydag Ysgrifenyddion y Gymdeithasfa’n 

ymgymryd â dyletswyddau Ysgrifennydd. Byddai 

raid i unrhyw benderfyniad a wnaed mewn 

Cymdeithasfa Unedig o’r fath gael ei gyfeirio at y 

Gymanfa Gyffredinol i’w gymeradwyo’n derfynol 

gan y Cyfundeb. 
 

neu: 
 

3. Caiff Cymdeithasfa mewn unrhyw Dalaith wneud 

cais am Gymdeithasfa Unedig er mwyn ystyried 

unrhyw fater arall y tybir ganddyn nhw ei fod yn 

briodol i Gyd-gyfarfod y Gymdeithasfa. Pryd 

bynnag y gelwir Cymdeithasfa Unedig, bydd 

agenda penodol wedi’i gytuno. Bydd cydbwyllgor o 

9 (3 o bob Talaith) yn cael eu penodi i dderbyn 

ymatebion pob un o’r Henaduriaethau, y cafodd y 

mater(ion) i’w trafod eu cyflwyno’n flaenorol i’w 

hystyried. Byddai’r Gymdeithasfa, mewn cyfarfod 

yn ei thair talaith, yn cytuno i gyfarfod o’r fath yn y 

ffordd arferol, sef, drwy gymeradwyo penderfyniad 

o Bwyllgor y Gymdeithasfa. Byddai Cyd-gyfarfod 

o’r Gymdeithasfa’n cael ei alw gan swyddogion y 

Gymdeithasfa yn ei thair talaith, dan 

Gadeiryddiaeth un o Lywyddion y Gymdeithasfa 

gydag Ysgrifenyddion y Gymdeithasfa’n 

ymgymryd â dyletswyddau Ysgrifennydd. Bydd y 

Gymdeithasfa Unedig yn trosglwyddo ei 

hargymhellion i’r Gymdeithasfa yn y tair talaith ac 

yn hysbysu’r Gymanfa Gyffredinol o’i 

benderfyniadau ond nid yw’r penderfyniad(au) yn 

ddarostyngedig i gymeradwyaeth y Gymanfa 

Gyffredinol.   

Medi 2015 
 

ATODIAD C 
 

CYFANSODDIAD AR GYFER EGLWYS 

BRESBYTERAIDD CYMRU 
 

(Mabwysiadwyd ar yr 28ain o Dachwedd 2008 ac a 

ddiwygiwyd ar yr 2il o Dachwedd 2016) 
 

1       DEHONGLIAD 
 

1.1 Yn y Cyfansoddiad hwn:  
 

ystyr ‘CCB’ yw cyfarfod cyffredinol blynyddol o’r 

Aelodau a gynrychiolir gan y Cynrychiolwyr; 
 

Ystyr ‘Cymdeithasfa’ yw’r Gymdeithasfa yn y tair 

talaith fel y’i diffinnir yn y Rheolau; 
 

ystyr  ‘Archwilydd’ yw’r archwilwyr a benodwyd gan y 

Gymanfa Gyffredinol; 
 

Ystyr ‘y Byrddau’ yw Bwrdd y Gymanfa Gyffredinol, y 

Bwrdd Bywyd a  Thystiolaeth a Bwrdd Adnoddau ac 

Eiddo EBC neu fel y’u diwygiwyd gan y Rheolau; 
 

ystyr ‘y Cadeirydd’ yw’r person a benodir gan yr 

Ymddiriedolwyr i lywyddu yn eu cyfarfodydd;  
 

mae i ‘Ymddiriedolwyr Elusen’ yr ystyr a ragnodir yn 

adran 97(1) o Ddeddf Elusennau 1993; 
 

ystyr ‘yr Eglwysi’ yw cynulleidfaoedd EBC sy’n 

ymgynnull yn lleol; 
 

ystyr ‘Diwrnod Clir’ yw 24 awr o ganol nos yn dilyn y 

digwyddiad perthnasol; 
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ystyr ‘Rheol Gyfansoddiadol’ yw’r broses a nodir yng 

nghymal 16; 
 

ystyr ‘y Comisiwn’ yw Comisiwn Elusennau Cymru a 

Lloegr; 
 

ystyr ‘Erthyglau Datganiadol’ yw’r erthyglau 

datganiadol mewn materion ysbrydol fel y’u gwelir yng 

nghyflwyniad Deddf Methodistiaid Calfinaidd neu 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru, 1933 (“Deddf 1933”) 

ynghyd ag unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau i’r 

erthyglau sydd wedi eu gwneud yn unol â Deddf 1933; 
 

ystyr ‘CCA’ yw cyfarfod cyffredinol o’r Aelodau nad 

yw’n Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol; 
 

ystyr ‘Blaenor’ yw person a ordeiniwyd fel blaenor yn 

unol â’r Rheolau; 
 

ystyr ‘Blwyddyn Ariannol’ yw blwyddyn ariannol EBC; 
 

ystyr ‘Rheolau Sylfaenol’ yw darpariaethau a wnaed yn 

unol â chymal 15.2; 
 

ystyr ‘Cymanfa Gyffredinol’ yw cyfarfod cyffredinol o’r 

Cynrychiolwyr fel y’u diffinnir yn y Rheolau;   
 

ystyr ‘Cyfarfod Cyffredinol’ yw CCB neu CCA; 
 

ystyr ‘corff llywodraethol’ yw’r Gymanfa Gyffredinol; 
 

ystyr ‘ymddiriedolwr dal’ yw Bwrdd Eiddo Eglwys 

Bresbyteraidd Cymru sy’n gyfrifol am ddal y teitl i eiddo 

ond nas awdurdodwyd i wneud unrhyw benderfyniadau 

ynghylch ei ddefnyddio, ei fuddsoddi na’i waredu; 
 

ystyr ‘budd materol’ yw budd nad yw’n ariannol o 

reidrwydd ond sydd â gwerth ariannol; 
 

ystyr ‘Aelod’ ac ‘Aelodaeth’ yw aelodau’r Eglwysi; 
 

ystyr ‘Gweinidog’ yw gweinidog ordeiniedig gydag EBC 

neu weinidog wedi ei dderbyn o Enwad arall; 
 

ystyr ‘misoedd’ yw misoedd calendr; 
 

ystyr ‘yr Amcanion’ yw amcanion elusennol EBC a 

nodir yng nghymal 3; 
 

ystyr ‘Swyddogion’ yw swyddogion y Gymanfa 

Gyffredinol fel y’u gwelir yn y Rheolau; 
 

ystyr ‘EBC’ yw Eglwys Methodistiaid Calfinaidd Cymru 

neu Eglwys Bresbyteraidd Cymru; 
 

ystyr ‘Henaduriaeth’ yw’r isadrannau hynny o’r 

Gymdeithasfa fel y’u pennir gan y Gymanfa Gyffredinol 

a’r Gymdeithasfa  o dro i dro;  
 

ystyr ‘Cynrychiolwyr’  yw Gweinidogion a Blaenoriaid 

EBC;  
 

ystyr ‘Y Rheolau’ yw darpariaethau a wnaed yn unol â 

chymal 15; 
 

ystyr ‘Datganiad o Gredoau’ yw’r Gyffes Fer a’r 

Datganiad Byr o Ffydd a Buchedd sy’n ymddangos yn y 

Rheolau; 
 

ystyr ‘Ymddiriedolwr’ yw aelod o gorff llywodraethu 

EBC a benodwyd yn unol â’r Cyfansoddiad hwn ac ystyr 

‘Ymddiriedolwyr’ yw aelodau’r corff llywodraethu a 

benodwyd  yn y fath fodd; ac 
 

mae ‘ysgrifenedig’ neu ‘mewn ysgrifen’ yn cyfeirio at 

ddogfen ddarllenadwy ar bapur gan gynnwys neges 

ffacs. 
 

1.2 Mae cyfeiriadau at Ddeddf Seneddol yn 

gyfeiriadau at y Ddeddf fel y’i diwygiwyd neu y’i 

hail-ddeddfwyd o bryd i’w gilydd ac at unrhyw 

is-ddeddfwriaeth a wnaed o dan y Ddeddf honno. 
 

2       ENW 
 

Enw’r Eglwys yw Eglwys Methodistiaid 

Calfinaidd Cymru neu Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru (neu unrhyw enw arall a ddewiswyd trwy 

benderfyniad y Gymanfa Gyffredinol). 
 

3       AMCANION 
 

3.1 Amcanion EBC yw hyrwyddo’r ffydd Gristnogol 

yn unol ag amcanion Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru fel y’u gwelir yn y Rheolau. 
 

3.2 Mae’n rhaid i’r ymddiriedolwyr ddefnyddio 

incwm, a gallant ddefnyddio cyfalaf EBC er 

hyrwyddo’r Amcanion. 
 

4     AELODAETH O’R GYMANFA 

GYFFREDINOL 
 

Cynrychiolir yr aelodaeth yn y Gymanfa 

Gyffredinol gan y Cynrychiolwyr. 
 

4.1 Rhaid i’r Ymddiriedolwyr gadw cofrestr o enwau 

a chyfeiriadau y Cynrychiolwyr, a rhaid iddo fod 

ar gael i unrhyw Aelod sy’n gwneud cais 

amdano. 
 

4.2 Bydd gan bob Cynrychiolydd un bleidlais, ac 

eithrio wrth ethol y Llywydd, Cofnodydd y 

Gymanfa Gyffredinol, Trysorydd, a’r Prif 

Ystadegydd  pan fydd hawl gan Swyddogion 

EBC, Cyn Lywyddion, Swyddogion y 

Gymdeithasfa yn y tair talaith, cynrychiolwyr yr 

Henaduriaethau a chynrychiolwyr y Byrddau yn 

unig i bleidleisio. 
 

4.3 Terfynir aelodaeth ar unwaith os bydd y 

Cynrychiolydd dan sylw :- 
 

4.3.1  yn marw 
 

4.3.2  yn peidio â bod yn Weinidog neu yn 

Flaenor oddi mewn i EBC o dan 

ddarpariaeth y Rheolau 
 

4.4 Mae aelodaeth o’r Gymanfa Gyffredinol yn 

bersonol ac ni ellir ei throsglwyddo. 
 

5 CYFARFODYDD CYFFREDINOL 
 

5.1  Mae’n rhaid cynnal CCB ym mhob blwyddyn ac 

eithrio y gellir cynnal y CCB   

            cyntaf unrhyw bryd o fewn 18 mis ar ôl 

mabwysiadu’r Cyfansoddiad hwn. 
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5.2  Mewn CCB bydd y Cynrychiolwyr  yn: 
 

5.2.1  derbyn cyfrifon EBC am y Flwyddyn 

Ariannol flaenorol; 
 

5.2.2 derbyn adroddiad yr Ymddiriedolwyr ar 

weithgareddau EBC ers y CCB blaenorol; 
 

5.2.3 derbyn ymddeoliad yr Ymddiriedolwyr 

hynny sydd am ymddeol neu sy’n 

ymddeol yn eu tro; 
 

5.2.4  ethol Ymddiriedolwyr i lenwi’r llefydd 

gwag sy’n codi yn unol â’r Rheolau; 
 

5.2.5 penodi archwilydd i EBC;  a 
 

5.2.6 thrafod unrhyw faterion polisi a 

phenderfynu arnynt neu ymdrin ag unrhyw 

fusnes arall a roddir ger eu bron gan yr 

Ymddiriedolwyr. 
 

5.3 Mae’n rhaid i Gynrychiolwyr fynychu 

Cyfarfodydd Cyffredinol eu hunain.  Dylid rhoi o 

leiaf 28 diwrnod o rybudd i’r Cynrychiolwyr am 

y CCB trwy hysbysiad ysgrifenedig i 

Ysgrifennydd yr Henaduriaethau perthnasol a 

rhaid dangos pa faterion sydd i’w trafod yn y 

Cyfarfod Cyffredinol. 
 

5.4 Bydd cworwm mewn Cyfarfod Cyffredinol os yw 

nifer y Cynrychiolwyr sy’n bresennol yn bersonol 

yn 50 o leiaf. Ni ellir trafod unrhyw fusnes oni fo 

cworwm yn bresennol. 
 

5.5  Cadeirydd y CCB fydd Llywydd y Gymanfa 

Gyffredinol neu Gynrychiolydd arall a etholir gan 

y rhai sy’n bresennol.  
 

5.6  Ac eithrio lle y darperir fel arall o dan y Rheolau, 

penderfynir ar bob mater mewn Cyfarfod 

Cyffredinol trwy fwyafrif syml o bleidleisiau a 

fwriwyd gan yr Cynrychiolwyr  a fo’n  bresennol 

yn bersonol. 
 

5.7  Os bydd nifer y pleidleisiau yn gyfartal, mae gan 

Gadeirydd y cyfarfod bleidlais fwrw. 
 

5.8 Mae pob cyfarfod cyffredinol nad yw’n Gyfarfod 

Cyffredinol Blynyddol (CCB) yn Gyfarfod 

Cyffredinol Arbennig (CCA). 
 

5.9 Gellir galw CCA unrhyw bryd gan yr 

Ymddiriedolwyr. 
 

6 YR YMDDIRIEDOLWYR 
 

6.1 Mae’r Ymddiriedolwyr fel Ymddiriedolwyr 

Elusen yn gyfrifol am reoli a  gweinyddu eiddo 

ac arian EBC yn unol â’r Cyfansoddiad hwn. 

 

6.2 Y nifer lleiaf o Ymddiriedolwyr fydd 5 unigolyn 

wedi eu penodi yn unol â’r Rheolau ond ni fydd 

uchafswm.  
 

6.3 Yr Ymddiriedolwyr cyntaf fydd y bobl hynny a 

etholir yn Ymddiriedolwyr yn y cyfarfod lle y 

mabwysiedir y Cyfansoddiad hwn. 
 

6.4  Mae’n rhaid ethol Ymddiriedolwyr dilynol yn unol 

â’r Rheolau. 
 

6.5  Ar ôl cael ei (h)ethol neu ei (h)ailethol rhaid i bob 

Ymddiriedolwr lofnodi datganiad o barodrwydd i 

weithredu fel un o Ymddiriedolwyr Elusen EBC 

cyn y gall bleidleisio mewn unrhyw gyfarfod o’r 

Ymddiriedolwyr. 
 

6.6 Mae Ymddiriedolwr yn peidio â bod yn 

Ymddiriedolwr: 
 

6.6.1 os yw wedi’i (h)anghymwyso neu os yw’n 

cael ei (h)anghymwyso o dan Ddeddf 

Elusennau 1993 neu unrhyw ddeddfwriaeth 

arall rhag gweithredu fel Ymddiriedolwr 

Elusen neu ymddiriedolwr ar gyfer elusen; 
 

6.6.2 os na all reoli ei fusnes/busnes ei hun, boed 

hynny’n feddyliol neu’n gorfforol; 
 

6.6.3  os yw’n peidio â bod yn Gynrychiolydd; 
 

6.6.4 os yw’n ymddiswyddo trwy hysbysu’r 

Ymddiriedolwyr yn ysgrifenedig (ond dim 

ond os bydd o leiaf pum Ymddiriedolwr yn 

parhau yn y swydd); neu 
 

6.6.5 os caiff ei (d)diswyddo am reswm da a 

digonol trwy gynnig a dderbyniwyd gan o 

leiaf dwy ran o dair o’r Ymddiriedolwyr eraill 

ar ôl iddynt wahodd barn yr Ymddiriedolwr 

dan sylw ac wedi ystyried y mater yng 

ngoleuni’r cyfryw farn. 
 

6.7 Mae gan Ymddiriedolwr sy’n ymddeol hawl i 

indemniad gan yr Ymddiriedolwyr sy’n parhau ar 

draul EBC o ran unrhyw atebolrwydd y daeth yn 

agored iddo tra oedd yn y swydd. 
 

6.8 Nid yw diffyg technegol wrth benodi 

Ymddiriedolwr nad oedd yr Ymddiriedolwyr yn 

ymwybodol ohono ar y pryd yn annilysu 

penderfyniadau a wneir mewn cyfarfod o’r 

Ymddiriedolwyr. 

 

6.9 Bydd Ymddiriedolwyr EBC yn cyflawni eu 

dyletswyddau cyfreithiol gan roi sylw priodol i 

gyfeiriad ysbrydol EBC gan weithredu bob amser 

yn unol â gofynion y Cyfansoddiad hwn a chyfraith 

gwlad. 

 

7 DYLETSWYDD GOFAL AC ATEBOLRWYDD 

 

Wrth arfer unrhyw bŵer (p’un a roddwyd y pŵer 

hwnnw iddynt o dan y Cyfansoddiad hwn neu 

drwy statud neu unrhyw reol cyfraith) wrth 

weinyddu neu reoli EBC mae’n rhaid i bob un o’r 

Ymddiriedolwyr gymryd y gofal a defnyddio’r 

sgil sy’n rhesymol o dan yr amgylchiadau, gan 

ystyried unrhyw wybodaeth neu brofiad arbennig 

sydd ganddo neu ganddi neu y mae’n honni ei 

fod ganddo neu ganddi (“dyletswydd gofal”). Ni 

fydd unrhyw Ymddiriedolwr nac unrhyw un sy’n 

arfer pwerau neu gyfrifoldebau a ddirprwywyd 

gan yr Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am unrhyw 
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weithred neu fethiant i weithredu oni fydd ef neu 

hi, wrth weithredu neu beidio â gweithredu, wedi 

methu â chyflawni’r ddyletswydd gofal. 
 

8        TRAFODION YR YMDDIRIEDOLWYR 
 

8.1 Mae’n rhaid i’r Ymddiriedolwyr gynnal o leiaf 2 

gyfarfod bob blwyddyn.  Gall unrhyw 

Ymddiriedolwr alw cyfarfod o’r 

Ymddiriedolwyr. 
 

8.2 Cworwm mewn cyfarfod yw 4 neu hanner yr 

Ymddiriedolwyr am y tro p’un bynnag yw’r nifer 

mwyaf. 
 

8.3 Gellir cynnal cyfarfod lle y mae’r 

Ymddiriedolwyr yn bresennol yn bersonol neu 

trwy ddull electronig addas y cytunwyd arno gan 

yr Ymddiriedolwyr lle y gall pob cyfranogwr 

gyfathrebu â phob un o’r cyfranogwyr eraill. 
 

8.4 Mae’r Cadeirydd neu (os na all y Cadeirydd 

wneud hynny neu os yw’n anfodlon gwneud 

hynny) Ymddiriedolwr arall a ddewiswyd gan yr 

Ymddiriedolwyr sy’n bresennol yn llywyddu ym 

mhob cyfarfod. 
 

8.5 Ac eithrio lle y darperir fel arall yn y 

Cyfansoddiad hwn, gellir penderfynu ar bob 

mater trwy fwyafrif syml o bleidleisiau a 

fwriwyd mewn cyfarfod o’r Ymddiriedolwyr. 

Mae cynnig ysgrifenedig a lofnodwyd gan bob un 

o’r Ymddiriedolwyr yr un mor ddilys â chynnig a 

dderbyniwyd mewn cyfarfod ac i’r diben hwn 

gall y cynnig fod mewn mwy nag un ddogfen a 

chaiff ei drin fel cynnig a dderbyniwyd ar 

ddyddiad y llofnod olaf. 
 

8.6 Bydd gan bob Ymddiriedolwr un bleidlais ar bob 

mater ac eithrio cadeirydd y cyfarfod sydd â 

phleidlais fwrw os bydd nifer y pleidleisiau yn 

gyfartal. 
 

8.7 Nid yw diffyg gweithdrefnol nad yw’r 

Ymddiriedolwyr yn ymwybodol ohono ar y pryd 

yn annilysu penderfyniadau a wneir mewn 

cyfarfod o’r Ymddiriedolwyr. 
 

8.8 Ni chyfrifir Ymddiriedolwr yn y cworwm sy’n 

bresennol pan fydd unrhyw benderfyniad yn cael 

ei wneud ynghylch mater nad oes gan yr 

Ymddiriedolwr hawl i bleidleisio arno oherwydd 

gwrthdaro buddiannau. 
 

8.9 Os bydd llai o Ymddiriedolwyr na’r nifer a 

bennwyd yn gworwm ar gyfer cyfarfodydd o’r 

Ymddiriedolwyr ni chaiff yr Ymddiriedolwyr 

sy’n weddill ond gweithredu i alw Cyfarfod 

Cyffredinol. 
 

9        PWERAU YMDDIRIEDOLWYR 
 

Mae’n rhaid i’r Ymddiriedolwyr reoli busnes 

EBC a bydd ganddynt y pwerau canlynol er 

hyrwyddo’r Amcanion (ond nid at unrhyw ddiben 

arall): 
 

9.1 penodi Cadeirydd; 
 

9.2 dirprwyo unrhyw un o’u swyddogaethau i Fyrddau a 

phwyllgorau yn cynnwys dau neu ragor o unigolion a 

benodwyd ganddynt (ar yr amod bod yn rhaid 

cyflwyno adroddiadau ar holl drafodaethau’r Byrddau 

a’r pwyllgorau yn brydlon i’r Ymddiriedolwyr); 
 

9.3 arfer unrhyw bwerau sydd gan EBC nas cedwir 

yn ôl i’r Cyfarfod Cyffredinol; 
 

9.4 trefnu cynnal gwasanaethau addoli, cyfarfodydd, 

seminarau, cynadleddau, a chyrsiau hyfforddi neu 

gymryd rhan yn y gwaith o drefnu a darparu ar 

gyfer eu cynnal; 
 

9.5 sefydlu a rhedeg sefydliadau addysgol; 
 

9.6     hyrwyddo neu wneud ymchwil; 
 

9.7    rhoi cyngor; 
 

9.8   cyhoeddi neu ddosbarthu gwybodaeth a 

chyhoeddiadau EBC; 
 

9.9   cydweithio â chyrff eraill; 
 

9.10   cefnogi, gweinyddu neu sefydlu elusennau eraill; 
 

9.11   codi arian (ond nid trwy fasnachu trethadwy); 
 

9.12 benthyca arian a rhoi gwarant am fenthyciadau (ond 

dim ond yn unol â’r cyfyngiadau a osodir gan Ddeddf 

Elusennau 1993); 
 

9.13   caffael neu hurio eiddo o unrhyw fath; 
 

9.14 gosod neu waredu eiddo o unrhyw fath yn unol â’r 

Rheolau (eithr yn unig yn unol â’r cyfyngiadau a  

osodir gan Ddeddf Elusennau 1993); 
 

9.15 atgyweirio a chynnal a chadw holl eiddo EBC; 
 

9.16 rhoi grantiau neu fenthyca arian a rhoi gwarantau; 
 

9.17 neilltuo arian at ddibenion arbennig neu fel cronfeydd 

wrth gefn ar gyfer gwariant  yn y dyfodol; 
 

9.18   rhoi arian ar gadw neu fuddsoddi arian mewn 

unrhyw ffordd gyfreithlon; 
            
9.19 dirprwyo’r gwaith o reoli buddsoddiadau yn unol 

â darpariaethau Deddf  Ymddiriedolwyr 2000; 
 

9.20 yswirio eiddo EBC rhag unrhyw risg ragweladwy a 

threfnu polisïau yswiriant eraill i ddiogelu EBC yn ôl yr 

angen; 
 

9.21 yswirio’r Ymddiriedolwyr rhag costau amddiffyniad 

llwyddiannus mewn achos troseddol a ddygwyd yn 

eu herbyn fel ymddiriedolwyr elusen neu rhag 

atebolrwydd personol y daeth yn agored iddo mewn 

perthynas ag unrhyw weithred neu anwaith sy’n dor-

ymddiriedaeth neu’n dordyletswydd neu yr honnir eu 

bod yn dor-ymddiriedaeth neu’n dordyletswydd (oni 

bai bod yr Ymddiriedolwr dan sylw yn gwybod bod 

y weithred neu’r anwaith yn dor-ymddiriedaeth neu’n 

dordyletswydd neu ei fod yn ddi-hid ynghylch a oedd 

y weithred neu’r anwaith yn dor-ymddiriedaeth neu’n 

dordyletswydd); 
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9.22 talu ffioedd rhesymol i unrhyw enwebai neu 

unrhyw ymddiriedolwr dal; 
 

9.23 yn ddarostyngedig i gymal 10, cyflogi neu fel 

arall hurio gwasanaethau Gweinidogion, asiantau, 

staff neu gynghorwyr; 
 

9.24  talu pensiynau a budd-daliadau ymddeoliad i 

weinidogion a gweithwyr cyflog EBC ac i’w 

dibynyddion a chyfrannu i gronfeydd neu 

gynlluniau i ddarparu pensiynau a budd-daliadau 

ymddeoliad i weinidogion a gweithwyr cyflog 

EBC a’u dibynyddion; 
 

9.25 llunio cytundebau i ddarparu gwasanaethau ar 

gyfer cyrff eraill neu ar eu rhan; 
 

9.26 dirprwyo rheolaeth buddsoddiadau i arbenigwr 

ariannol ar yr amod:  
 

 9.26.1 fod yr arbenigwr ariannol yn: 
 

(a) unigolyn awdurdodedig o fewn darpariaeth 

y Ddeddf Gwasanaethau a’r Marchnadoedd 

Ariannol 2000; neu 
 

(b) yn gwmni neu’n fusnes uchel eu parch sydd 

yn berson awdurdodedig neu eithriedig o 

fewn ystyr y Ddeddf honno ac eithrio 

personau sydd wedi eu hesgusodi o dan 

Erthygl 44 a/neu Erthygl 45 o’r Ddeddf 

Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 

2000 Gorchymyn (Eithriadau) 2001 ac am y 

rheswm hwnnw yn unig. 
 

9.26.2  bod polisi buddsoddiant wedi ei osod i 

lawr yn ysgrifenedig gan yr 

Ymddiriedolwyr ar gyfer yr arbenigwr 

ariannol;  
 

9.26.3  bod yr Ymddiriedolwyr i gael eu hysbysu 

o unrhyw drafodion yn ddi-oed; 
 

9.26.4  bod yr Ymddiriedolwyr i adolygu 

perfformiad y buddsoddiadau yn 

rheolaidd; 
 

9.26.5  bod gan yr Ymddiriedolwyr yr hawl i 

ganslo’r trefniant dirprwyaeth ar unrhyw 

adeg; 

 

9.26.6  bod y polisi buddsoddiant a’r trefniadau 

dirprwyo i’w hadolygu o leiaf unwaith y 

flwyddyn; 
 

9.26.7  bod yr holl daliadau i’r arbenigwr 

ariannol i fod ar raddfa neu ar lefel a 

gytunwyd ymlaen llaw, ac i’w hysbysu yn 

ddi-oed i’r Ymddiriedolwyr wedi iddynt 

gael eu derbyn; 
 

9.26.8  na all yr arbenigwr ariannol wneud 

unrhyw beth nad yw o fewn pwerau’r 

Ymddiriedolwyr. 

 

 

 
   

9.27 cynnwys is-gwmnïau i barhau unrhyw fasnachu; 
 

9.28 gwneud unrhyw beth arall o fewn y gyfraith sydd 

yn hyrwyddo neu yn cynorthwyo i hyrwyddo’r 

Amcanion. 
 

10 DEFNYDDIO ARIAN AC EIDDO 
  

10.1 Caiff yr Ymddiriedolwyr ddefnyddio neu hurio o 

dan gontract ar gyfer gwasanaethau y cyfryw 

berson o’u plith ag a ddewisir ganddynt ar yr 

amod: 
 

10.1.1 bod yr Ymddiriedolwyr ym mhob achos 

yn fodlon bod cyflogi’r Ymddiriedolwr 

dan sylw neu ei hurio o dan gontract ar 

gyfer gwasanaethau er lles EBC; 
 

 10.1.2 bod yr Ymddiriedolwyr ym mhob achos 

yn fodlon bod y telerau cyflogi neu hurio 

yn rhesymol o ran y gyflogaeth neu’r 

gwasanaethau a ddarperir a’u bod yn cael 

eu hadolygu’n rheolaidd ac yn 

wrthrychol; a  
 

 10.1.3 y dilynir y weithdrefn a nodir yng 

nghymal 10.6 ar bob achlysur. 
 

10.2 Caiff unrhyw Ymddiriedolwr sy’n meddu ar 

sgiliau neu wybodaeth arbenigol ac unrhyw 

fusnes neu gwmni y mae’r cyfryw 

Ymddiriedolwr yn aelod ohono neu’n 

ymgynghorydd, yn bartner, yn ymddiriedolwr, yn 

swyddog neu’n gyflogai ynddo, godi tâl a derbyn 

ffioedd rhesymol am nwyddau neu wasanaethau a 

gyflenwir i EBC yn unol â chyfarwyddiadau’r 

Ymddiriedolwyr eraill (ond dim ond os yw’r 

Ymddiriedolwyr yn fodlon bod y gofynion a 

nodir yng nghymal 10.1 wedi’u bodloni). 
 

10.3 Ni chaiff mwyafrif yr Ymddiriedolwyr elwa’n 

uniongyrchol nac yn anuniongyrchol o daliadau a 

wnaed o dan gymalau 10.1 a 10.2 ar unrhyw 

adeg.  Pan fyddai tâl i berson sy’n gysylltiedig ag 

Ymddiriedolwr yn fudd anuniongyrchol i’r 

Ymddiriedolwr ac y byddai’r cyfryw dâl yn 

achosi i nifer yr Ymddiriedolwyr sy’n elwa o dan 

gymalau 10.1 a 10.2 fod yn fwyafrif o’r 

Ymddiriedolwyr mae’n rhaid cael cydsyniad 

ysgrifenedig y Comisiwn ymlaen llaw. 
 

10.4 Yn ddarostyngedig i gymal 10.3, gellir penodi 

rhywun yn Ymddiriedolwr er ei fod wedi’i 

gyflogi neu wedi’i hurio fel arall gan EBC ac yn 

derbyn cydnabyddiaeth yn rhinwedd y swydd 

honno. 
 

10.5 Ni all unrhyw Ymddiriedolwr dderbyn gan EBC 

unrhyw daliad arian nac unrhyw fudd materol 

arall (boed yn uniongyrchol neu’n 

anuniongyrchol) ac eithrio:- 
 

10.5.1 o dan gymal 9.21 (yswiriant indemniad), 

10.1 a 10.2 (cyflogaeth neu hurio a 

ffioedd); 

 
 



2018    75 

 

10.5.2 ad-dalu treuliau parod rhesymol (gan 

gynnwys costau gwestai a theithio) yr aed 

iddynt wrth weinyddu EBC; 
 

10.5.3 llog ar gyfradd resymol ar arian a 

fenthycwyd i EBC; 
 

10.5.4 rhent neu ffi hurio resymol am eiddo a 

osodwyd neu a huriwyd i EBC; 
 

10.5.5 indemniad rhag unrhyw atebolrwydd y 

daeth yn agored iddo wrth weinyddu EBC 

(gan gynnwys costau amddiffyniad 

llwyddiannus mewn achos troseddol); 
 

10.5.6 buddion a dderbyniwyd gan yr 

Ymddiriedolwr fel Aelod pan nad yw’r 

cyfryw fuddion yn wahanol i’r rhai a 

dderbynnir gan Aelodau eraill; a 
 

10.5.7 mewn achosion eithriadol, taliadau neu 

fuddion eraill (ond dim ond ar ôl cael 

cydsyniad ysgrifenedig y Comisiwn 

ymlaen llaw). 
 

10.6 Pryd bynnag y mae gan Ymddiriedolwr neu 

berson sy’n gysylltiedig ag Ymddiriedolwr 

ddiddordeb personol mewn mater y bwriedir ei 

drafod mewn cyfarfod o’r Ymddiriedolwyr neu 

unrhyw bwyllgor, mae’n rhaid i’r Ymddiriedolwr 

neu’r person cysylltiedig dan sylw: 
 

10.6.1 datgan diddordeb cyn y dechreuir trafod y 

mater; 
 

10.6.2 gadael y cyfarfod tra bydd yr eitem honno 

yn cael ei thrafod oni chaiff wahoddiad 

penodol i aros er mwyn darparu 

gwybodaeth; 
 

10.6.3 peidio â chael ei gyfrif/chyfrif yn y 

cworwm yn ystod y rhan honno o’r 

cyfarfod; a 
 

10.6.4 gadael y cyfarfod yn ystod y bleidlais ac 

ni fydd ganddo/ganddi unrhyw bleidlais 

ar y mater. 
 

10.7 Mae’r cyfyngiadau ar fuddion Ymddiriedolwyr 

yng nghymalau 10.1 a 10.2 hefyd yn berthnasol i 

unrhyw berson sy’n gysylltiedig ag 

Ymddiriedolwr. At ddibenion y cymal hwn mae 

person yn gysylltiedig ag Ymddiriedolwr os yw’r 

person hwnnw:- 

10.7.1 yn blentyn, yn rhiant, yn ŵyr neu’n 

wyres, yn daid neu’n nain, yn frawd neu’n 

chwaer i’r Ymddiriedolwr; neu 
 

10.7.2 yn briod â’r Ymddiriedolwr neu’n un o’r 

rhai hynny sy’n dod o fewn is-gymal 

10.7.1 uchod. 
 

10.8 Mae’n rhaid rhoi ar gadw unrhyw arian nad oes 

angen ei ddefnyddio ar unwaith neu y bydd angen 

ei ddefnyddio yn y dyfodol neu mae’n rhaid ei 

fuddsoddi yn unol â chymal 9.18 nes y bydd ei 

angen. 

 
 

10.9 Gellir dal buddsoddiadau ac eiddo arall sy’n 

perthyn i EBC: 
 

10.9.1 yn enw EBC  
 

10.9.2 yn enw enwebai (sy’n gorff corfforaethol 

sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru a 

Lloegr neu sydd â man busnes sefydledig 

yng Nghymru a Lloegr) o dan reolaeth yr 

Ymddiriedolwyr neu arbenigwr ariannol 

sy’n gweithredu yn unol â’u 

cyfarwyddiadau; 
 

10.9.3 yn achos tir, yn enw yr ymddiriedolwr 

dal.  
 

11 COFNODION A CHYFRIFON 
 

11.1 Mae’n rhaid i’r Ymddiriedolwyr gydymffurfio â 

gofynion Deddf Elusennau 1993 o ran cadw 

cofnodion ariannol, archwilio cyfrifon a pharatoi 

y canlynol a’u hanfon i’r Comisiwn: 

 

11.1.1 ffurflenni blynyddol; 

 

11.1.2 adroddiadau blynyddol;  

 

11.1.3 datganiadau cyfrif blynyddol; a 

 

11.1.4 cadarnhad o’r newidiadau yn yr 

Ymddiriedolwyr ac mewn unrhyw 

fanylion am EBC a gofnodir yn y Gofrestr 

Ganolog o Elusennau. 
 

11.2    Mae’n rhaid i’r Ymddiriedolwyr gadw cofnodion 

cywir o’r: 

 

11.2.1 holl drafodion mewn Cyfarfodydd 

Cyffredinol; 
 

11.2.2 holl drafodion mewn cyfarfodydd o’r 

Ymddiriedolwyr; 
 

11.2.3 holl adroddiadau a luniwyd gan y 

Byrddau a’r pwyllgorau;  a 
  

11.2.4 holl gyngor proffesiynol a gafwyd 
 

11.3 Mae’n rhaid i gofnodion ariannol, adroddiadau 

blynyddol a datganiadau cyfrif yn ymwneud ag 

EBC am o leiaf y chwe blynedd blaenorol fod ar 

gael i’w harchwilio gan unrhyw Ymddiriedolwr. 

 

11.4 Mae’n rhaid rhoi copi o’r datganiad cyfrif 

diweddaraf sydd ar gael ar gyfer EBC i unrhyw 

un sy’n gwneud cais ysgrifenedig ac yn talu 

costau rhesymol yr Ymddiriedolwyr (yn unol â 

Deddf Elusennau 1993). 
 

12 HYSBYSU 
 

12.1 Mae’n rhaid rhoi hysbysiadau o dan y 

Cyfansoddiad hwn yn ysgrifenedig neu’n 

electronig a gellir eu danfon â llaw neu eu hanfon 

trwy’r post neu drwy ddull electronig addas.  
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12.2 Y cyfeiriad lle y mae gan Gynrychiolydd yr hawl 

i dderbyn hysbysiadau yw cyfeiriad 

Ysgrifenyddion yr Henaduriaethau priodol.  
 

12.3 Dylid trin unrhyw hysbysiad a roddir yn unol â’r 

Cyfansoddiad hwn at bob diben fel un a 

dderbyniwyd: 
 

12.3.1 24 awr ar ôl cael ei anfon trwy ddull 

electronig neu ei ddanfon â llaw i’r 

cyfeiriad perthnasol; 
 

12.3.2 dau Ddiwrnod Clir ar ôl cael ei anfon 

trwy’r post dosbarth cyntaf i’r cyfeiriad 

hwnnw; 
 

12.3.3 tri Diwrnod Clir ar ôl cael ei anfon trwy’r 

post ail ddosbarth neu’r post tramor i’r 

cyfeiriad hwnnw; 
 

12.3.4 yn syth ar ôl cael ei roi yn bersonol i’r 

Cynrychiolydd ei hun.  
 

12.4 Nid yw diffyg technegol wrth roi hysbysiad nad 

yw’r Cynrychiolydd na’r Ymddiriedolwyr yn 

ymwybodol ohono ar y pryd yn annilysu 

penderfyniadau a wneir mewn cyfarfod. 
 

13 DIWYGIO 
 

13.1 Gellir diwygio’r Cyfansoddiad hwn drwy ddilyn 

y broses a nodir yn y Rheol Gyfansoddiadol ar yr 

amod:- 
 

13.1.1 Na wneir unrhyw ddiwygiad i’r cymal 

hwn a fyddai’n peri i EBC beidio â bod 

yn elusen o dan y gyfraith neu a fyddai’n 

newid yr Amcanion os na fyddai’r newid 

hwn o fewn yr hyn y gallai’r aelodau 

neu’r rhai sy’n cyfrannu at EBC  yn 

rhesymol ei ddisgwyl;  
 

13.1.2 Na chaiff cymalau 3.1, 10.1, 10.2, 10.3, 

10.5, 10.6, 13 a 14 eu diwygio heb gael 

cydsyniad ysgrifenedig y Comisiwn 

ymlaen llaw. 
 

13.2 Mae’n rhaid anfon copi o unrhyw gynnig sy’n 

diwygio’r Cyfansoddiad hwn i’r Comisiwn o 

fewn 21 diwrnod i’r dyddiad y’i derbyniwyd. 
 

14        DIDDYMU 
 

14.1 Os bydd y Cynrychiolwyr  mewn Cyfarfod 

Cyffredinol yn penderfynu ar unrhyw adeg o 

fwyafrif o dri chwarter y Cynrychiolwyr  sy’n 

bresennol ac yn pleidleisio o blaid diddymu EBC 

bydd yr Ymddiriedolwyr yn parhau yn eu swydd 

fel Ymddiriedolwyr Elusen a byddant yn gyfrifol 

am ddirwyn busnes EBC i ben yn drefnus. 
 

14.2 Ar ôl darparu ar gyfer unrhyw ddyledion heb eu 

talu sydd gan EBC, mae’n rhaid i’r 

Ymddiriedolwyr ddefnyddio’r eiddo a’r arian 

sy’n weddill mewn un neu ragor o’r ffyrdd 

canlynol: 
 

14.2.1 yn uniongyrchol er hyrwyddo’r 

Amcanion; 
 

14.2.2 trwy eu trosglwyddo i unrhyw elusen neu 

elusennau a sefydlwyd at ddibenion 

elusennol yn unig sy’n cyfateb neu sy’n 

debyg i’r Amcanion; neu 
 

14.2.3 yn y cyfryw ffordd arall ag a 

gymeradwyir gan y Comisiwn ymlaen 

llaw yn ysgrifenedig. 
 

14.3   Mae’n rhaid anfon adroddiad a datganiad cyfrif 

terfynol yn ymwneud ag EBC i’r Comisiwn. 
 

15 RHEOLAU 
 

Gall EBC greu rheolau atodol i’r Cyfansoddiad 

hwn ar gyfer rhediad a rheolaeth priodol EBC:- 
 

15.1 Caiff pob Rheol sydd ddim yn Reolau Sylfaenol 

eu gwneud gan y Cyfarfod Cyffredinol; 
 

15.2 Mae Rheolau Sylfaenol yn faterion 

cyfansoddiadol sydd yn sylfaenol i lywodraethiad 

EBC.  Fe wneir Rheolau Sylfaenol drwy ddilyn y 

broses a nodir yn y Rheol Gyfansoddiadol; a 
 

15.3 Bydd y Cyfarfod Cyffredinol yn penderfynu a yw 

Rheol yn Reol Sylfaenol neu beidio. 
 

16 EIN RHEOL GYFANSODDIADOL 
 

Er mwyn diogelu undeb y Cyfundeb, ac unoli 

gweithrediadau ei lysoedd, cytunir drwy hyn y bydd 

unrhyw newidiadau i’r Cyfansoddiad hwn ac unrhyw 

benderfyniadau ynghylch Rheolau Sylfaenol (ond gan 

eithrio bob amser gyfnewidiadau yn yr Erthyglau 

Datganiadol) a wneir yn unol â’r cymal hwn mewn grym 

fel a ganlyn:- 
 

16.1 os derbynnir hwy 
 

16.1.1  mewn cyfarfod o’r Gymdeithasfa yn y 

De, wedi eu cyflwyno i’w 

Henaduriaethau, os penderfyna wneud 

hynny, ac mewn cyfarfod o’r 

Gymdeithasfa yn y Gogledd, wedi eu 

cyflwyno i’w Henaduriaethau, os 

penderfyna wneud hynny, ac mewn 

cyfarfod o’r Gymdeithasfa  yn y Dwyrain, 

wedi eu cyflwyno i’w Henaduriaethau os 

penderfyna wneud hynny, neu 

16.1.2  mewn cyfarfod o’r Gymdeithasfa yn 

ymgynnull yn unedig ac yna mewn 

cyfarfod dilynol o’r Gymanfa Gyffredinol; 
 

16.2 os bydd o leiaf dair rhan o bedair o’r aelodau a 

fo’n bresennol ac â’r hawl i bleidleisio ym mhob 

un o’r cyfarfodydd hynny o blaid unrhyw newid; 

ac 
 

16.3 ni chaniateir i’r cyfnod rhwng y cyntaf a’r olaf 

o’r cyfarfodydd hynny fod yn fwy na dwy 

flynedd; a 
 

16.4 bydd y newidiadau yn y Cyfansoddiad hwn neu 

benderfyniad ynghylch Rheolau Sylfaenol yn 

ddi-rym os penderfynir hwy mewn unrhyw ffordd 

arall.       

 

 


