
 CYFANSODDIAD CRISTNOGION YNGHYD YN WRECSAM 

 

1.  Byddwn yn cael ein hadnabod fel Cristnogion ynghyd yn Wrecsam ( a byddwn yn cynnwys 

Cytûn a Chenhadaeth Wrecsam). 

2.  Bodolwn er mwyn cynorthwyo Cristnogion yn Wrecsam i deithio gyda’i gilydd i Deyrnas 

Dduw. 

     Ymrwymwn  : 

   .    i gynorthwyo ‘n gilydd i garu Crist fwyfwy a thrwy hyn i garu’n gilydd fwyfwy. 

   .     i ddatblygu, drwy’r Ysbryd Glân, weddi, efengylu a chenhadu yn ein hardal 

   .     i wneud y cyfan er Gogoniant yr Un Duw – Tad, Mab ac Ysbryd Glân! 

3.   Gwnawn bopeth er mwyn gweld Teyrnas Dduw yn tyfu drwy’n gweithgarwch a ystyrir yn  

elusennol ac a saif o fewn cyfreithiau Cymru a Lloegr.     

4.   Byddai croeso i unrhyw eglwys neu fudiad yn Wrecsam fyddai’n cytuno gyda’n hethos, 

neu sydd â chydymdeimlad a hwy, i fod yn bresennol yn ein cyfarfodydd.  Nid oes broses 

ffurfiol yn gysylltiedig â gallu mynychu, ond yn hytrach cefnogir yn gryf ‘ aelodaeth sydd yn 

chwarae rhan weithredol’ 

5.   Fe fyddwn, fel CYYW, yn gyngor cyswllt o Cytûn yng Nghymru.  Felly, fe wnawn 

gofrestru’n swyddogol gyda Cytûn yng Nghymru  a hefyd sefydlu perthynas briodol gyda 

chyrff eraill fel y gwelwn yr angen.  Gwnawn ein gorau i benodi rhywun i’n cynrychioli mewn 

unrhyw gyfarfod rhanbarthol o  Cytûn . 

6.   Byddwn yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd drwy’r flwyddyn a byddwn yn trefnu ac yn 

cyhoeddi’r dyddiadau ymlaen llaw.  Unwaith y flwyddyn,  byddwn yn cynnal Cyfarfod 

Cyffredinol, y gall pawb ei  fynychu.  Yn ystod y cyfarfod hwn byddwn yn dewis ein 

harweinwyr  a chadarnhau  ein cyfrifon a’n hadroddiadau.  

7.   Bydd y tîm arweinwyr ac unrhyw is-grwp yn cael eu ffurfio o unrhyw swyddi perthnasol a 

ystyrir yn hanfodol ac fel y penderfynir gan CYYW yn ystod ei gyfarfodydd. 

8.   Gall unrhyw un gyflwyno adroddiad, tystiolaeth, adborth neu awgrymiadau a chymryd 

rhan lawn yn ein cyfarfodydd – yn wir, rydym yn croesawu ac yn gwahodd yn gynnes 

adborth o’r fath.  Byddai hyn yn cynnwys adroddiadau o unrhyw ffynhonell a ystyrid yn 

berthnasol gan y rhai fyddai’n bresennol yn CYYW. 

9.   Bydd ein trysorydd yn cadw cyfrif banc yn enw CYYW a chydag unrhyw wariant bydd yn 

ofynnol  i 2 berson o beth bynnag gronfa o 3 ei awdurdodi. 



Er nad oes gofyn mandadol i gyfrannu er mwyn bod yn bresennol, gall CYYW o dro i dro ac 

fel y cyfyd yr angen wahodd cyfraniadau gwirfoddol gan unrhyw unigolyn, eglwys neu fudiad 

sydd yn rheolaidd yn mynychu ei gyfarfodydd. 

10.   Os bydd arnom eisiau newid ein cyfansoddiad, yna gallwn wneud hynny yn ein CC gyda 

chytundeb 75% o unrhyw bleidlais.  Bydd gan bob un sydd yn bresennol un bleidlais.  Fe 

fyddem yn argymell yn gryf fod  unrhyw bleidleisiwr yn pleidleisio un ai ie neu na,  gan na 

fyddai ataliadau’n cael eu cyfrif yn rhan o’r cyfanrif pan yn asesu’r  trothwy o 75%. 

 

 

 

    


