
“Pryd bynnag y bydd ein gwahaniaethau’n 
achosi tensiynau, fe fydd gwrthdaro yn ein 
plith. Mae gwrthdaro, felly, yn beth cwbl 
normal ac yn rhan o berthyn i ddynolryw, 
a gellir disgwyl iddo ddigwydd yn ein 
heglwysi, fel ym mhob agwedd arall ar 
fywyd. Yr her yw penderfynu sut a pha 
bryd i ymdrin â’r tensiwn yr ydym yn sicr o’i 
brofi.” 
Bridge Builders (cyf.) 

O gydnabod yr angen am gymod ym mywyd yr 
Eglwys, awdurdododd a chymeradwyodd y 
Corff Llywodraethol sefydlu Gwasanaeth 
Cyflafareddu i’r Eglwys yng Nghymru. Mae’n 
cynnwys tîm o gyflafareddwyr hyfforddedig o 
bob esgobaeth i gefnogi clerigion a phobl leyg. 
Po gyntaf y cyfeirir mater i’w gyflafareddu, y 
mwyaf tebygol yw y datrysir ef yn foddhaol. 

Beth yw Cyflafareddu? 
 Dull gwirfoddol a chyfrinachol o ymdrin ag 

anghydfod yw cyflafareddu. Mae’n ffordd 
o ddelio’n gynnar â phroblemau sefydliadol 
a phersonol cyn iddynt dyfu i fod yn 
anhydrin . 

 Golyga fod rhywun diduedd ac annibynnol 
yn cynorthwyo unigolion neu grwpiau i 
gyrraedd atebion boddhaol. Bydd y 
cyflafareddwr yn dilyn gweithdrefn gyda’r 
partïon i archwilio a thaclo’r gwahaniaethau 
rhyngddynt, ac i ddarganfod mannau o 
gytundeb a sylfaen i symud ymlaen. Seilir 
y gwasanaeth ar gyfres o gyfarfodydd ar 
wahân ac ar y cyd. 

 Nid yw cyflafareddwyr yn barnu na gorfodi 
canlyniadau: rhoddant gymorth i weld beth 
yw’r problemau sylfaenol, a gofod i drafod 
yn deg a diduedd. 

 Cynigir y gwasanaeth yn gyfrinachol, 
ac onid oes gweithgaredd anghyfreithlon 
neu berygl difrifol i iechyd a diogelwch, 
rhaid i’r holl bartïon gytuno beth a 
ddadlennir. 

 Y partïon fydd yn cytuno ar unrhyw 
ganlyniadau, nid y cyflafareddwr; gwaith y 
cyflafareddwr yw cynorthwyo’r broses a 
galluogi’r partïon i gydweithio. 

Pryd y gellir Cyflafareddu? 

Gwrthdaro: 
swyddogaethau a chyfrifoldebau 
rheoli newid ac aildrefnu 
eglwysyddiaeth yr Offeiriad a’r Plwyf 

Cyhuddiadau: 
anffafrio a harasio  
cam-drin grym neu awdurdod 
bwlio 

Nid yw cyflafareddu’n dileu hawl unigolion i 
wneud cwyn ffurfiol na’r posibilrwydd o 
ddisgyblu. 
Nid yw’n ateb i bob problem, ac y mae rhai 
achosion o wrthdaro pan na fydd yn briodol.  

Gwybodaeth Bellach 
Gellir cael copi o bolisi a gweithdrefn yr Eglwys 
yng Nghymru ar ei gwefan: 
www.eglwysyngnghymru.org.uk/strwythur/
corffycynrychiolwyr/adnoddaudynol  

Gwasanaeth 
Cyflafareddu 

Os yw'n bosibl, 
ac os yw'n dibynnu arnoch chwi, 
daliwch mewn heddwch â phawb. 

Rhufeiniaid 12.18 

Cydlynir y Gwasanaeth 
Cyflafareddu gan 

Adran Adnoddau Dynol 
Corff Cynrychiolwyr 

yr Eglwys yng Nghymru, 
39 Heol y Gadeirlan, 
Caerdydd CF11 9XF 

Ffôn: 029 2034 8200 
Ebost:cyflafareddu@ 

eglwysyngnghymru.org.uk 


