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Mae St Joseph yn Ysgol Uwchradd Gatholig ag Anglicanaidd, ac felly yn ysgol wirioneddol
unigryw fel ysgol eglwysig a rennir yng Nghymru. Mae Esgobion Esgobaethau Wrecsam a
Llanelwy yn sicrhau bod yr ysgol yn bodoli i wasanaethu cymunedau Catholig a Chymunedau
Eglwys yng Nghymru Wrecsam. Fel ysgol, rydym yn croesawu pobl ifanc o bob cefndir, sy’n
ffafrio addysg yn seiliedig ar ffydd ar gyfer eu plentyn. Rydym yn gofyn i bob rhiant sy’n
gwneud cais am le yma gydnabod a pharchu yr ethos a’r addysg nodweddiadol mae’r ysgol
yn ei ddarparu a’u pwysigrwydd i gymuned yr ysgol. Nid yw hyn yn effeithio hawl y rhieni nad
ydynt yn Gatholig nac yn Anglicanaidd i wneud cais am le yma ac rydym yn ceisio hyrwyddo
cynwysoldeb i bawb. Fodd bynnag mae’n meini prawf pan fo gormod o geisiadau yn ei
gwneud yn amlwg y byddwn, wrth gyflawni ein cenhadaeth Gristnogol, yn rhoi blaenoriaeth i
aelodau cymunedau Catholig a chymunedau’r Eglwys yn Nghymru o ran lleoedd a bydd y
meini prawf hyn yn berthnasol os yw’r nifer o geisiadau ar gyfer lleoedd yn fwy na’r nifer
derbyn a gyhoeddwyd.

Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph, Wrecsam
Derbyniadau o Ysgolion Cynradd i Ysgolion Uwchradd
Wrth wneud cais am le yn Ysgol St Joseph, rhaid i rieni sicrhau eu bod yn cwblhau’r ddau
gam canlynol:

Cam 1 – Cwblhau Proses Ymgeisio’r Ysgol* - i'w ddychwelyd i'r
ysgol.
•
•
•

Ffurflen Gais yr Ysgol – i’w llenwi gan Riant neu Warcheidwad
Ffurflen Gwybodaeth Ategol - i'w llenwi gan eich Offeiriad / Gweinidog / Arweinydd
Crefyddol eich man addoli. Os nad oes gennych gysylltiad crefyddol, dychwelwch y
ffurflen gan nodi hynny.
Tystiolaeth o’r Sacramentau a Dderbyniwyd - gan gynnwys llungopïau o unrhyw
dystysgrifau neu ddogfennau a llofnodwyd. Mae’n rhaid cynnwys manylion cyswllt y
plwyf / sefydliad a enwyd

Cam 2 – Cwblhau Proses Ymgeisio yr Awdurdod Lleol
•

Mae’r Awdurdod Lleol yn gweithredu proses ymgeisio ar-lein a gellir dod o hyd i
fanylion
hyn
ar
wefan
Cyngor
Sir
Wrecsam
www.wrexham.gov.uk
<http://www.wrecham.gov.uk> fel arall, gall rhieni wneud cais i’r Ganolfan Galw
Wrecsam yn uniongyrchol ar gyfer ffurflenni cais yr Awdurdod Lleol.

Bydd y Panel Derbyn yn ystyried Ceisiadau gyda'r prosesau uchod wedi'u cwblhau yn
unig. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, 8 Tachwedd. Corff
Llywodraethu Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St. Joseph yw’r awdurdod derbyn.
Trosglwyddiadau Canol Cyfnod
Os yw rhieni am drosglwyddo eu plentyn o ysgol uwchradd i Ysgol St Joseph, awgrymir eu
bod yn cysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol.
*Mae pecynnau cais ar gael o’r ysgol neu i’w lawrlwytho oddi ar wefan yr ysgol:
www.stjosephs.wales
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Polisi Derbyn
I gydnabod yr ymdeimlad o gytgord a phartneriaeth sydd wedi nodweddu twf yr ysgol hon a
rennir, cytunwyd y bydd un Panel Derbyn yn cael ei sefydlu i ddelio â phob derbyniad. Bydd
cynrychiolwyr o'r ddau enwad yn ffurfio'r Panel hwn.
Nifer derbyn yr ysgol yw 137 ar gyfer pob grŵp blwyddyn.
Mae'r Corff Llywodraethu yn cynnig derbyn 137 o ddisgyblion. Mae Ysgol St Joseph yn ysgol
gwbl gynhwysol ac mae Darpariaeth Adnoddau ar gael. Nid ar sail gallu neu ddawn y mae
dethol. Bydd yr holl geisiadau, gan gynnwys y rheiny sy’n ceisio Darpariaeth ag Anoddau, yn
cael eu hystyried gan ddefnyddio’r un meini prawf a fanylir isod.
Bydd y Llywodraethwyr yn ystyried ceisiadau, ac yn dyrannu 137 o leoedd, yn unol â
thystiolaeth o ymrwymiad gan rieni a phlant i’r addysg enwadol gynhwysfawr a gynigir yn
Ysgol St Joseph. Dyrennir lleoedd yn unol â'r gymhareb sylfaenol a sefydlwyd yn yr ysgol
ers y dechrau: bydd hyd at 60% o ddisgyblion a dderbynnir o draddodiad Catholig a hyd at
40% o ddisgyblion o’r traddodiad Anglicanaidd. Mae'r Llywodraethwyr yn cydnabod bod
aelodau o enwadau Cristnogol eraill a chymunedau ffydd eraill wedi bod, ac yn parhau i fod,
yn rhan o fywyd Ysgol St. Joseph, ac maen nhw wedi ymrwymo i gynnal hyn o fewn
cyfyngiadau'r niferoedd gwirioneddol sy'n gwneud cais i’r ysgol mewn unrhyw flwyddyn.
Os bydd y Corff Llywodraethu’n cael 137 neu lai o geisiadau gan ddisgyblion, byddan nhw’n
cael cynnig lle yn yr ysgol.
Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau sy’n cyrraedd erbyn y dyddiad cau, sef 8 Tachwedd 2019.
Caiff ceisiadau hwyr eu hystyried gan ddefnyddio’r un meini prawf. Fodd bynnag, os oes mwy
o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael yn yr ysgol, bydd unrhyw geisiadau hwyr yn cael
eu hystyried ar ôl y rhai a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau. Rhoddir ystyriaeth i geisiadau a
geir ar ôl y dyddiad hwn lle gellir profi rheswm eithriadol am fethu â bodloni’r dyddiad cau y tu
hwnt i bob amheuaeth resymol.
Pan fydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, caiff ceisiadau ar gyfer y
137 o leoedd sydd ar gael eu hystyried gan y Llywodraethwyr yn nhrefn y flaenoriaeth a nodir
isod.

Meini Prawf ar gyfer Mwy o Geisiadau na Nifer y
Lleoedd sydd ar gael
Bydd yr holl geisiadau a geir erbyn y dyddiad cau sy'n mynegi dewis y rhieni i gael addysg
enwadol Cristnogol cynhwysfawr yn Ysgol St. Joseph ar y ffurflen gais gyffredinol yn cael eu
hystyried yn y drefn flaenoriaeth ganlynol.
Rhaid darparu tystiolaeth a gwybodaeth gan y rhieni / gwarchodwyr ar y ffurflen gais. Dylid
darparu copïau o dystysgrifau Bedydd. Rhaid cynnwys Ffurflen Wybodaeth Gefnogol gyda
cheisiadau. Mae’n rhaid i'r Gweinidog, ac nid y rhiant / gofalwr gofnodi tystiolaeth a
gwybodaeth gefnogol gan yr Offeiriad / Gweinidog / Arweinydd Crefyddol teuluol (os yw’n
berthnasol) ar y Ffurflen Gwybodaeth Gefnogol sydd gyda’r ffurflen gais. Wrth ystyried
ceisiadau, bydd y plant hynny sydd wedi mynychu ers y nifer fwyaf o flynyddoedd yn cael
blaenoriaeth.
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1. Plant sy’n derbyn gofal a Phlant a oedd yn derbyn gofal (Gweler Tudalen 6 ar gyfer y
diffiniad o Blant sy’n derbyn gofal)

2. Plant o draddodiad Catholig a’r Eglwys yng Nghymru
Unwaith y bydd lleoedd wedi’u dyrannu ar gyfer Plant sy’n derbyn gofal a Phlant a oedd
yn derbyn gofal, bydd y lleoedd sy’n weddill yn cael eu dyrannu yn unol â’r gymhareb
sylfaenol a sefydlwyd yn yr ysgol ers y dechrau: bydd hyd at 60% o ddisgyblion a
dderbynnir o draddodiad Catholig a hyd at 40% o ddisgyblion o’r traddodiad
Anglicanaidd. Os na cheir unrhyw geisiadau gan Blant sy’n derbyn gofal neu Blant a
oedd yn derbyn gofal, caiff y 137 o leoedd eu rhannu gan ddefnyddio’r un gymhareb, sef
60% / 40%. Bydd hyn yn cyfateb i 82 o blant o’r traddodiad Catholig a 55 o blant o’r
traddodiad Anglicanaidd.
Catholig
(a) Plant Catholig wedi’u Bedyddio mewn
Ysgolion Cynradd Catholig yn
Awdurdod Lleol Wrecsam.
(b) Plant Catholig eraill sydd wedi’u
Bedyddio
(c) Plant eraill sy’n mynychu ysgolion
cynradd Catholig.
Os yw’r niferoedd yn fwy na’r nifer o lefydd sydd
ar gael ym mhob categori, bydd y meini prawf
isod yn cael eu rhoi ar waith yn y drefn
ganlynol, i benderfynu pwy a all gael ei
dderbyn;
1. Tystiolaeth ategol gan Weinidog y
cysylltiad sacramentaidd gan y
plentyn a gan y teulu.
2. Tystiolaeth ategol gan Weinidog y
cysylltiad
gweithredol
yng
nghymuned yr eglwys gan y plentyn a
gan y teulu.
3. Nifer y blynyddoedd y mae’r plentyn
wedi mynychu ysgol fwydo Gatholig.

Yr Eglwys yng Nghymru
a. Plant wedi’u bedyddio y mae eu teuluoedd
yn mynd i Eglwys Anglicanaidd yn ardal
Awdurdod Lleol Wrecsam.
Noder nad yw hyn yn golygu addoli yn yr
ysgol
b. Plant Anglicanaidd eraill sydd wedi’u
Bedyddio
c. Plant eraill sy’n mynychu ysgol gynradd yr
Eglwys yng Nghymru
Os yw’r niferoedd yn fwy na’r nifer o lefydd sydd
ar gael, bydd y meini prawf isod yn cael eu rhoi
ar waith yn y drefn ganlynol, i benderfynu pwy a
all gael ei dderbyn;
1. Tystiolaeth gefnogol gan y Ficer /
Gweinidog am weithgarwch presennol
y plentyn a’r teulu yn yr eglwys y maent
yn ei mynychu
2. Tystiolaeth gefnogol gan y Ficer /
Gweinidog am bresenoldeb y plentyn
a’r teulu yn yr eglwys
3. Nifer y blynyddoedd y mae’r plentyn
wedi mynychu ysgol gynradd yr Eglwys
yng Nghymru

Pan na fydd y lleoedd Catholig neu Eglwys yng Nghymru wedi eu llenwi, bydd y lleoedd yn
dod ar gael i’r enwadau eraill lle mae gormod o geisiadau.
Yn dilyn dyrannu lleoedd o dan 1 a 2, os oes unrhyw leoedd ar ôl byddan nhw’n cael eu
cyfuno a’u dyrannu i ddisgyblion gan ddefnyddio’r meini prawf mwy o geisiadau na nifer y
lleoedd sydd ar gael fel y rhestrir yn nhrefn blaenoriaeth.
3.

Plant teuluoedd sy'n chwarae rhan amlwg yng nghymunedau eglwysi lleol
enwadau Cristnogol eraill ac sy'n aelodau Categori A CYTUN (Eglwysi Ynghyd
yng Nghymru). Am restr llawn o’r aelodau hyn ewch i Atodiad A ar dudalen 8
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Ar gyfer llefydd sydd ar gael, bydd y meini prawf canlynol yn cael eu rhoi ar waith, mewn
trefn, i benderfynu pwy a all gael ei dderbyn;

4.

a.

Tystiolaeth o gysylltiad gweithredol sylweddol gan y plentyn a’r teulu i gefnogi’r
eglwys, megis addoli bob wythnos a chysylltiadau eraill.

b.

Tystiolaeth o rywfaint o gysylltiad gweithredol gan y plentyn a’r teulu i gefnogi’r
eglwys, megis addoli bob mis neu’n llai rheolaidd na hynny

c.

Nifer y blynyddoedd y mae’r plentyn a’r teulu wedi bod yn ymwneud â’r eglwys
gefnogol

Plant o gymunedau ffydd eraill.

Ar gyfer llefydd sydd ar gael, bydd y meini prawf canlynol yn cael eu rhoi ar waith, mewn
trefn, i benderfynu pwy a all gael ei dderbyn;

5.

a.

Tystiolaeth o weithgarwch presennol sylweddol gan y plentyn a’r teulu yn y man
addoli cefnogol

b.

Tystiolaeth o rywfaint o weithgarwch cyfredol gan y plentyn a’r teulu yn y man
addoli cefnogol

c.

Tystiolaeth o ymrwymiad i gymuned ffydd gan y plentyn a’r teulu

Plant o deuluoedd sy’n aelodau, ond nad ydynt yn aelodau gweithredol, o
gymunedau ffydd lleol.

Ar gyfer llefydd sydd ar gael, bydd y meini prawf canlynol yn cael eu rhoi ar waith, mewn
trefn, i benderfynu pwy a all gael ei dderbyn;
a.
Tystiolaeth o rywfaint o weithgarwch gan y plentyn a’r teulu yn y man addoli
cefnogol
b.
Nifer y blynyddoedd y mae’r plentyn a’r teulu wedi bod yn ymwneud â’r eglwys
gefnogol
6.
Plant nad ydyn nhw’n gallu cael eu derbyn o dan gategorïau 1 – 5 ond y mae
ganddyn nhw frawd neu chwaer* sy’n mynychu ar adeg derbyn.
Ar gyfer llefydd sydd ar gael, bydd y meini prawf canlynol yn cael eu rhoi ar waith;
Y mwyaf o flynyddoedd y bydd y brawd a chwaer gyda’i gilydd, fel rhan o gymuned
yr ysgol, fydd y ffactor penderfynu.
*Gweler tudalen 6 am y Diffiniad o Frawd neu Chwaer
7. Plant nad ydynt yn medru cael eu derbyn o dan gategorïau 1 – 6, nad ydynt wedi
darparu unrhyw dystiolaeth gan eu Hoffeiriad / Gweinidog / Arweinydd Crefyddol ynglŷn â'u
hymrwymiad ffydd, neu sydd wedi datgan nad oed ganddynt ymrwymiad ffydd, ond sydd
wedi dweud y byddent yn hoffi lle yn Ysgol St Joseph.
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Penderfynu
Mewn achos o orfod gwneud penderfyniad, bydd y Llywodraethwyr yn derbyn yr ymgeiswyr
hynny sy'n byw agosaf at yr ysgol. Os rhoddir blaenoriaeth gyfartal i ddau neu fwy o
ymgeiswyr o dan unrhyw un maen prawf, yna rhaid gwneud penderfyniad, a’r plentyn sy'n
byw agosaf at yr ysgol fyddai’n cael blaenoriaeth. Bydd agosrwydd yn cael ei fesur gan
Banel Derbyn y Corff Llywodraethu gan ddefnyddio system fapio Gwybodaeth Ddaearyddol
yr Awdurdodau Lleol. Mesurir o’r cartref at giât agosaf yr ysgol, gan ddefnyddio'r llwybr
cerdded byrraf, mwyaf diogel. Lle mae pellteroedd yn gyfartal, megis fflat mewn bloc o
anheddau, byddai’r fflatiau llawr gwaelod yn cael eu hystyried yn agosach na’r fflatiau ar y
lloriau uwch.
Cyfeiriad Cartref
Y ‘Cyfeiriad Cartref’ fydd y cyfeiriad a ddefnyddir ar gyfer gohebiaeth ac sy'n gysylltiedig â ble
y telir ‘Budd-dal Plant’*. Mewn achosion lle ceir amheuaeth am y cyfeiriad cartref neu pan
fydd plentyn yn byw rhwng dau gartref (teuluoedd wedi gwahanu) neu amgylchiadau
perthnasol eraill, rhaid darparu prawf o'r cyfeiriad cartref i'r Llywodraethwyr i gadarnhau'r
cyfeiriad a ddefnyddir ar y ffurflen gais. Y cyfeiriad cartref fydd y cyfeiriad sy'n cydymffurfio
â'r uchod ar ddiwedd y cyfnod dyrannu a bennwyd gan yr Awdurdod Lleol. Dylai teuluoedd
sydd ar fin symud tŷ ddarparu:
*Budd-Dal Plant – neu’r person a fyddai’n gymwys i dderbyn taliad Budd-Dal
Plant os bydd yn bodloni'r trothwy incwm fel y'i gosodwyd gan CThEM
a) llythyr Cyfreithiwr yn cadarnhau eich bod wedi prynu eiddo; neu
b) gopi o'r cytundeb rhentu cyfredol, wedi ei lofnodi gan y Tenantiaid a'r Landlordiaid,
yn dangos cyfeiriad yr eiddo; neu
c) yn achos gweithwyr Lluoedd EM sy’n gwasanaethu, llythyr swyddogol yn cadarnhau
dyddiad eu gwasanaeth oddi wrth yr MOD, FCO neu GCHQ.
Nodiadau:
PLANT SY’N DERBYN GOFAL:
Mae ‘Plentyn sy’n derbyn gofal' yn golygu un sy’n 'derbyn gofal' neu a oedd yn derbyn gofal
gan Awdurdod Lleol yn unol ag Adran 22 y Ddeddf Plant . Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol
Wrecsam yn dilyn rheoliadau wedi'u gosod gan Lywodraeth Cymru i sicrhau y caiff buddion y
plant mwyaf diamddiffyn hyn eu diogelu. Mae'r plant hyn yn derbyn y flaenoriaeth uchaf ym
meini prawf gormod o geisiadau ar gyfer yr holl ysgolion, gan gynnwys ceisiadau y tu allan i'r
cyfnod derbyniadau arferol. Dylai'r rhiant corfforaethol perthnasol lofnodi ffurflenni cais ar
gyfer Plant Sy’n derbyn gofal.
DIFFINIAD O RIENI
Mae rhieni’n cynnwys yr holl bobl hynny sydd â chyfrifoldeb rhiant am blentyn fel y nodir yn
Neddf Plant 1989. Lle bo cyfrifoldeb am blentyn yn cael ei 'rannu', bernir mai’r person sy'n
cael Budd-dal Plant* yw’r person sy'n gyfrifol am lenwi ffurflenni cais, ac y bydd eu cyfeiriad
yn cael ei ddefnyddio at ddibenion derbyn.
CYFRIFOLDEB RHIANT
Oni nodir fel arall yn ôl gorchymyn llys:
Mae Cyfrifoldeb Rhiant awtomatig gan famau
Mae gan dadau hefyd gyfrifoldeb rhiant dros os yw’r tad yn briod â’r fam ar adeg geni’r
plentyn. Mae hyn yn parhau ar ôl unrhyw ysgariad / gwahanu / ail-briodi hyd yn oed os nad
ydynt yn byw gyda'r plentyn.
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Mae gan dadau di - briod gyfrifoldeb rhiant os yw’r fam a’r tad yn cofrestru genedigaeth y
plentyn gyda’i gilydd (mae hyn yn ddiwygiad i Ddeddf Plant 1989, a ddaeth i rym ar 1 Rhagfyr
2003 ac nad yw'n ôl-weithredol)
Gall tadau di – briod, llys-rieni, perthnasau a phobl eraill hawlio cyfrifoldeb rhiant ond nid yw
ganddynt yn awtomatig. Mewn achosion o’r fath gellir dyfarnu cyfrifoldeb rhiant drwy
orchymyn preswyl; cael eu penodi’n warcheidwad; cael eu henwi mewn gorchymyn
amddiffyn brys (cymryd camau rhesymol i ddiogelu neu hyrwyddo lles y plentyn neu’r person
ifanc yn unig); neu drwy fabwysiadu.
Mewn achos o anghydfod rhwng rhieni, os oes cyfrifoldeb rhiant gan fwy nag un rhiant ac
nad ydynt yn cytuno i wneud cais i ysgol benodol, bydd lle ysgol dros dros yn cael ei gynnig
hyd nes bydd yr anghydfod yn cael ei ddatrys gan y ddau riant fel mater personol.
Brawd neu Chwaer:
Bydd y trefniadau derbyn yn sicrhau na fydd brodyr a chwiorydd yn cael eu gwahanu. Bydd
brodyr a chwiorydd, p’un ai ydyn nhw’n llawn, hanner, llys, maeth neu wedi’u mabwysiadu, yn
cael eu hystyried yn berthnasol pan maent yn byw gyda’i gilydd yn yr un cyfeiriad a’r un tŷ
teuluol lle bydd yr un hŷn yn dal yn gymwys i fod wedi’i gofrestru yn yr ysgol pan fyddai'r un
iau’n gymwys i’w mynychu. Ni fydd plant sy’n byw yn yr un aelwyd fel rhan o deulu
estynedig, fel cefndryd a chyfnitherod, yn cael eu trin fel brodyr a chwiorydd.
*Budd-Dal Plant – neu’r person a fyddai’n gymwys i dderbyn taliad Budd-Dal
Plant os bydd yn bodloni'r trothwy incwm fel y'i gosodwyd gan CThEM

APELIADAU:
Os bydd y Llywodraethwyr yn anfon llythyr yn dweud nad ydyn nhw'n gallu cynnig lle, gall
rhiant apelio. Rhaid gwneud yr apêl hwn yn ysgrifenedig gan riant / gwarcheidwad i Glerc
Llywodraethwyr yr ysgol a rhaid iddo gyrraedd erbyn y dyddiad cau a nodir yn y llythyr. Yna,
bydd Panel Apelio Annibynnol, a drefnir ar ran Esgobaeth Wrecsam ac Esgobaeth Llanelwy,
yn gwrando ar yr Apêl.
GRWPIAU BLWYDDYN ERAILL:
Mae derbyniadau yn amodol ar argaeledd lleoedd ac i'r un meini prawf derbyn.
LLYWODRAETHWYR YN TYNNU CYNIGION LLEOEDD YN ÔL:
Pe bai’r Llywodraethwyr yn dod o hyd i dystiolaeth o gais twyllodrus neu fwriadol
gamarweiniol gan riant, a fyddai’n gwadu rhiant â mwy o hawl i le, dylid hysbysu rhieni y
gellid tynnu'r cynnig yn ôl. Lle caiff lle ei dynnu'n ôl ar sail gwybodaeth gamarweiniol, ystyrir y
cais o'r newydd, a chynigir hawl i apelio os gwrthodir y lle. Gwneir y datganiad hwn yn unol
â’r ‘Cod Derbyn i Ysgolion, Dogfen God Statudol Rhif 005/2013, tudalen 26 paragraffau 3.40
a 3.41.
RHESTRAU AROS:
Trosglwyddo i Ysgol Uwchradd o Ysgol Gynradd
Gall rhieni sy'n aflwyddiannus yn eu cais roi enw eu plentyn ar restr aros. Cedwir y rhestr
aros tan 30 Medi ym mlwyddyn y cais. Os daw unrhyw leoedd ar gael cyn i’r tymor ddechrau
ym mis Medi, bydd y Panel Derbyniadau yn ystyried yr enwau hynny ar y rhestr aros. Os
bydd mwy o enwau ar y rhestr aros nag o leoedd sydd ar gael, bydd y Llywodraethwyr yn
defnyddio’r meini prawf mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael fel y manylir yn y
polisi hwn. Unwaith y bydd y dyddiad hwn wedi bod, caiff y rhestr aros ei gwaredu.

7

Trosglwyddiadau Canol Cyfnod
Cedwir rhestrau aros ar gyfer grwpiau blynyddoedd eraill. Bydd y meini prawf ar gyfer
gormod o geisiadau yn cael ei ddefnyddio os bydd lleoedd gwag yn codi.

Atodiad A
CYTÛN - Aelodau Categori “A” *
Pob eglwys ac enwad yng Nghymru sy'n tanysgrifio i'r Sail ac sy’n cynnwys cynulleidfaoedd
yng Nghymru sydd â'u sefydliad cenedlaethol a'u hunaniaeth eglwysig eu hunain:
http://www.buw.org.uk/cy/
South Wales Baptist Association
The Methodist Church
https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/
The German Speaking Lutheran Church
The Salvation Army
The United Reformed Church
The Roman Catholic Church
The Union of Welsh Independents
The Congregational Federation
The Presbyterian Church of Wales
The Indian Orthodox Church (link: St Mary's Indian Orthodox Church, Bristol)
The Church of Pentecost - UK (Cardiff District)
B) Yr eglwysi hynny, sydd â dosbarthiad cynulleidfaoedd yng Nghymru, ac nad oes
ganddynt, o ran egwyddor, unrhyw ddatganiadau credoaidd yn eu traddodiadau ac na allant,
felly, ymrwymo'n ffurfiol i'r Sylfaen, ond sy'n ymrwymedig i nodau a dibenion yr Elusen:
Cymdeithas y Cyfeillion

manylion o wefan CYTÛN ar 4/7/19 http://www.cytun.co.uk/hafan/pwy-ydym-ni/
Gall yr atodiad hwn ddyddio ac felly fersiwn ar-lein o gategori aelodaeth fydd y fersiwn a
ddefnyddir gan y Panel bob amser.
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