
 
 
 

YR EGLWYS YNG NGHYMRU 
CAIS I GOFRESTRU AR RÔL YR ETHOLWYR 

 
 

Yr wyf i, Mr / Mrs / Miss / Ms (enwau bedydd yn Ilawn a chyfenw) 

 .......................................................................................................................................................  

(Cyfeiriad post yn llawn) 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

Rhif Ffôn ........................................................................................................................................  

Ebost  .............................................................................................................................................  

drwy hyn yn gofyn am gael gosod fy enw ar Rôl Etholwyr plwyf 

 .......................................................................................................................................................  

yn esgobaeth .................................................................................................................................  

ac yr wyf yn cytuno i dderbyn Cyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru ac i gymryd fy rhwymo 
ganddo. Yr wyf yn datgan fy mod yn gymwys yn ôl darpariaethau adran 4 (2), pennod IVc Cyfrol I 
y Cyfansoddiad. 
 

Dyddiad ............................ Arwyddwyd ..........................................................................................  

 

 

 

 

 ------------------------------------------ Dychwelwch os gwelwch yn dda ---------------------------------------------  

  



PAM FOD ANGEN IMI FOD AR RÔL YR ETHOLWYR? 
(Gwybodaeth i Anglicaniaid ac aelodau o eglwysi eraill) 

 
 
Beth yw Rhôl yr Etholwyr? 

Rhestr ydyw o enwau a chyfeiriadau lleygwyr y plwyf, sydd dros 16 oed ac sy’n cyflawni’r amodau 
isod. 
 
Pam fod angen rhoi fy enw i arni? 

Am mai dim and pwy bynnag sydd â’i enw ar Rôl yr Etholwyr a all: 

† bleidleisio i ethol Cynghorwyr Plwyf Eglwysig a sefyll* fel ymgeisydd ei hun; 

† fod yn Warden a phleidleisio dros Warden y Bobl; 

† bleidleisio i ethol cynrychiolwyr i Gynhadledd y Ddeoniaeth Fro a’r Gynhadledd 
Esgobaethol. 

Beth yw’r Amodau? 

“Fy mod i’n gymwys yn ôl amodau Adran 4(2) Pennod IVC Cyfol I Cyfansoddiad yr Eglwys yng 
Nghymru.” Golyga hyn: 

(2) Bydd gan unrhyw leygwr dros un ar bymtheg oed yr hawl i gael gosod ei enw ar y Rhôl: 

 (a) (i) os yw’n Gymunwr; a 

  (ii) heb fod yn aelod o unrhyw gorff crefyddol nad yw mewn cymundeb â’r Eglwys 
   yng Nghymru, oddieithr iddo gael caniatâd ysgrifenedig Esgob yr Esgobaeth yn 
   ei ryddhau o’r anghenraid hwnnw; ac 

 (b) os yw’n preswylio yn y plwyf, neu, os nad yw’n preswylio yn y plwyf, ei fod wedi  
  mynychu addoliad cyhoeddus yn gyson yn y plwyf am gyfnod o chwe mis cyn  
  cofrestru; 

 (c) os ydyw wedi arwyddo ffurflen gais am gael ei gofrestru; ac 

 (d) os nad yw ei enw wedi’i gynnwys ar Rôl Plwyf arall yng Nghymru, oddi eithr iddo  
  gael caniatâd Cynghorau Plwyf y ddau blwyf. 
 
Y cam nesaf? 

Llenwch a Ilofnodwch y ffurflen drosodd, rhowch ddyddiad arni a’i rhoi i’r Periglor neu 
Ysgrifennydd y Cyngor Plwyf Eglwysig. 
 
Beth wedyn? 

Dylai copi o Rôl yr Etholwyr gael ei arddangos gerllaw prif ddrws eich eglwys cyn y Cwrdd Festri 
bob blwyddyn. Gallwch sicrhau wedyn bod eich enw arni. 
 
Os byddwch ar unrhyw bryd yn dymuno i’ch enw gael ei ddileu, ysgrifennwch at y Periglor neu 
Ysgrifennydd y Cyngor Plwyf Eglwysig yn gofyn am hynny. Paratoir rhôl newydd bob pum 
mlynedd a bydd yn rhaid gwneud cais newydd am fod arni. 
 
Nodyn: Y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 

Cedwir yr wybodaeth sydd ar y ffurfflen hon ar rôl etholwyr y plwyf yn unol â Chyfansoddiad yr 
Eglwys yng Nghymru. 

 
*18 mlwydd oed a throsodd 


