
Eglwys at y Dyfodol
Cymorth i Gynghorau Plwyf 

Eglwysig ar Gymynroddion ac
Ewyllysiau

Paham y mae’r Eglwys yn annog pobl i
adolygu eu hewyllys

Penderfyniadau ar Gymynroddion ac 
Ewyllysiau i’w gwneud gan eich Cyngor

Plwyf Eglwysig 

Paham y dylai eich Cyngor Plwyf 
Eglwysig lunio polisi ar gymynroddion

Adnoddau i gynorthwyo eich Eglwys 
i annog cymynroddion
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Paham yr anogir chwi fel Cyngor Plwyf Eglwysig i feddwl am

gymynroddion? Sut y mae hyn yn rhan o’n ffydd Gristnogol?

A ydym yn credu bod popeth sydd gennym yn dod oddi wrth

Dduw a’i fod ef yn ymddiddori yn y modd y byddwn yn

defnyddio’r hyn a roddodd inni? Os felly, y mae’n dilyn y bydd

Duw’n ymddiddori hefyd yn y modd y byddwn yn trefnu’r

defnydd a wneir o’n harian a’n hasedau ar ôl inni farw.

Y mae gennym fel Eglwys reswm da i fod yn ddiolchgar i’r llu

cenedlaethau a aeth o’n blaen. Trwy eu stiwardiaeth

Gristnogol dda a’u cymynroddion hael darparasant at

genhadaeth a gweinidogaeth yr Eglwys dros sawl canrif, ac yr

ydym yn dal i fwynhau ffrwyth hynny heddiw. 

Bob blwyddyn, bydd miloedd o bobl yn marw heb wneud

ewyllys. Gall hyn achosi cymhlethdodau dianghenraid i’w

teuluoedd a’u cyfeillion a gall olygu’n aml na chyflawnir eu

dymuniadau. Y mae sawl rheswm da paham y dylem annog

pobl i wneud ewyllys: gofal bugeiliol, rheolaeth dda ar arian

personol a’r ddysgeidiaeth ar stiwardiaeth Gristnogol. Y mae

gwneud ewyllys a’i diweddaru’n gyson yn beth symlach a

rhatach nag y mae llawer o bobl yn ei ddychmygu.

Paham y dylai fod gan
bob Cristion ewyllys
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Gweithredu
Gofynnir i’r Cyngor Plwyf Eglwysig gadarnhau ei

ymrwymiad i annog pobl i wneud ac adolygu eu

hewyllys fel rhan o’u stiwardiaeth Gristnogol. 
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Dim ond os tybiant y bydd yr eglwys yn eu defnyddio at

brosiectau datblygu, yn hytrach nag at ariannu costau

cynnal cyfredol, y bydd y rhan fwyaf o bobl yn barod i adael

rhoddion iddi yn eu hewyllys. Y peth gorau yw i Gynghorau

Plwyf Eglwysig lunio polisi ar wario incwm o gymynroddion

a’i hysbysu i’r gynulleidfa. Mae’n well annog peidio â rhoi

cymynroddion cyfyngedig am y bydd anghenion yr eglwys

yn newid gydag amser.

Gall y polisi fod yn rhywbeth fel hyn:

Polisi’r Cyngor Plwyf Eglwysig yw defnyddio

cymynroddion i gynorthwyo i ariannu prosiectau o bwys

yn y plwyf, yn adeiladau, cyfarpar neu staff. Fel y bydd

amgylchiadau’n newid dros y blynyddoedd fe all na fydd

yn bosibl cyflawni dymuniadau penodol y rhoddwr, ac

anogir aelodau’r eglwys felly i adael cymynroddion at

amcanion cyffredinol y plwyf.

Polisi ar gymynroddion
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Gweithredu
Dylai’r Cyngor Plwyf Eglwysig gytuno ar bolisi syml ar

ddefnyddio cymynroddion a’i hysbysu i’r gynulleidfa.
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Gall cymynroddion wneud gwahaniaeth pwysig iawn i

genhadaeth a gweinidogaeth leol eich eglwys, pa un bynnag

a ddefnyddir hwy at benodi staff ychwanegol neu at wella

adeiladau a chyfleusterau’r eglwys. Y prif nod yw annog pobl

i adolygu eu hewyllys yn gyson fel rhan o’u disgyblaeth

Gristnogol feunyddiol.

Yn sensitif a thawel y mae hybu’r cyfle i adael rhodd i’ch

eglwys – gwasgaru’r neges yn gyson ac mewn gwahanol

ffyrdd dros y blynyddoedd, a’i theilwra at anghenion

gwahanol grwpiau (e.e. teuluoedd ifainc, teuluoedd lle y

mae’r plant wedi gadael cartref, pobl hen iawn).

Hyrwyddo cymynroddion
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Gweithredu
Gall y Cyngor Plwyf Eglwysig weld budd mewn penodi

rhywun a fydd yn barod i annog rhoi cymynroddion a

rhoddion yn y plwyf. Y mae llawer o adnoddau i’w

cynorthwyo yn y weinidogaeth bwysig hon.
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Yn ystod y deng mlynedd diwethaf derbyniodd bron i

hanner plwyfi’r Eglwys yng Nghymru gymynrodd. Fe’u

derbynia rhai fel rhoddion derbyniol ond annisgwyl, tra bydd

eraill yn mynd ati i annog pobl i adael cymynrodd i’r eglwys.

I lawer, gadael rhodd yn eu hewyllys yw’r cyfle olaf i ddiolch

i Dduw am ei fendithion ac i gynorthwyo at ddatblygu

teulu’r eglwys yn y dyfodol.

Paham y dylai’r Cyngor Plwyf
Eglwysig ystyried cymynroddion 
ac ewyllysiau
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Gweithredu
Anogir y Cyngor Plwyf Eglwysig i osod cymynroddion

ar agenda ei gyfarfod nesaf.
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Anfonwyd pecyn adnoddau i bob eglwys; y mae’n cynnwys:

+ Dau boster ar gyfer hysbysfwrdd eich eglwys

+ Llyfrnodau i’w dosbarthu

+ Taflen yn annog aelodau’r eglwys i wneud ewyllys a’i
hadolygu’n gyson ac i ystyried gadael rhodd i’w heglwys

+ Nodiadau at bregethau, darlleniadau o’r Beibl a
gweddïau

Mae’r adnoddau hyn i’w cael ar:
www.eglwysyngnghymru.org.uk/ewyllysiau

neu trwy alw

029 2034 8200

Mae adnoddau [Saesneg] i’w cael hefyd ar
+ Caring for the future – Information of wills 

and legacies from the Church of England 
www.churchlegacy.org.uk

+ Will Aid – Make a Will: Make a difference
www.willaid.org.uk

Adnoddau i’ch cynorthwyo
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