
Cynnig ac Adroddiad: crynodeb 
y Grŵp Symud Ymlaen Medi 2020 

Sefydlwyd y Grŵp Symud Ymlaen ym mis Hydref 2019 gan bedwar Cyfarfod Rhanbarth 
cyfansoddol (Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru, De Cymru a De’r Gororau) Cyfarfod  
Crynwyr Cymru (MFW) i edrych ar ffyrdd o symleiddio strwythurau’r Crynwyr.  Penodwyd 
dau gynrychiolydd o bob Cyfarfod Rhanbarthol ac o Gyfarfod Crynwyr Cymru a 
chynhwyswyd Ymddiriedolwr o bob corff. 

Disgrifiwyd Amcanion y Grŵp Symud Ymlaen fel a ganlyn:- 

Ystyried pa newidiadau y gellid eu gwneud i’n galluogi i weithio’n well gyda’n gilydd 
yng Nghymru, hyrwyddo perthynas rhwng Cyfeillion a rhyddhau amser ac egni ar 
gyfer bywyd ysbrydol, ymestyn allan a thystio yn y byd. 

Ymchwilio i ddewisiadau posib ar gyfer gweithio a chydweithredu’n fwy effeithiol 
Gallai’r rhain gynnwys rhannu cyfrifoldebau Ymddiriedolwyr megis rheoli eiddo, a 
pholisïau’n ymwneud â chyfrifoldebau cyfreithiol. 

Heriau sy’n wynebu Crynwyr yng Nghymru a’r Gororau 

• Dod o hyd i Gyfeillion sy’n fodlon, yn abl ac yn gymwys i gynnig gwasanaeth yn 
enwedig fel Ymddiriedolwyr a Thrysoryddion 

• Rheoli a chynnal a chadw ein portffolio eiddo helaeth 

• Cynnydd yn y gofynion cydymffurfio mewn sawl maes ond yn enwedig ym maes 
cofnodi ac adrodd ariannol i’r Comisiwn Elusennau a’r gofynion a osodwyd gan y 
Banciau ‘am resymau diogelwch’ 

• Y gofyniad am bolisïau caeth gan gynnwys Cydraddoldeb, Diogelu, Risg, Iechyd a 
Diogelwch a Diogelu Data 

Mae angen lleihau’r baich gweinyddol. 

Cynnig 

Mae ein Cynnig yn argymell symleiddio ein strwythurau fel y gall Cyfarfodydd Rhanbarth a 
Lleol ganolbwyntio ar feithrin yn ysbrydol ac ymestyn allan. 

Cyfuno’r pum elusen bresennol 

Er mwyn cyflawni hyn rydym yn cynnig cyfuno’r pum elusen bresennol yn un elusen 
newydd.  Byddai’r Ymddiriedolwyr yn cael eu henwebu gan y Cyfarfodydd Rhanbarth. Mae 
hyn yn apelio yn rhinwedd ei symlrwydd oherwydd byddai’n lleihau nifer yr elusennau i un 
ond ar yr un pryd yn cadw’r strwythur presennol gyda phedwar Cyfarfod Rhanbarth 
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(ynghyd â’u Cyfarfodydd Lleol cyfansoddol) a byddai’n cynnwys cyfrifoldebau Cyfarfod 
Crynwyr Cymru.  Byddai’n ei gwneud yn ofynnol i’r Cyfarfodydd Rhanbarth ddirprwyo i’r 
corff newydd hwn yr elfen honno o’u cyfrifoldebau sy’n ymwneud â rhedeg elusen.  

Byddai hyn yn lleihau nifer yr ymddiriedolwyr fyddai eu hangen o ryw 30 i gyn lleied â 12 
efallai. Byddai hefyd yn symleiddio’r gwaith cofnodi ac adrodd ariannol yn sylweddol, a 
hynny’n ei dro yn golygu llai o waith i’r trysoryddion.  

Byddai angen Cynllun Comisiwn Elusennau i alluogi cyfuno a throsglwyddo perchnogaeth 
ar asedau o’r Elusennau Cyfarfod Rhanbarth presennol i’r elusen newydd hon a byddai 
angen drafftio cynllun i’r Comisiwn Elusennau gyda chyngor gan Bwyllgor Stiwardiaeth 
Cyfarfod Blynyddol Prydain. Byddai’r Cyfarfodydd Rhanbarth yn parhau i fodoli, ond nid fel 
elusennau cofrestredig ar wahân mwyach. Byddai hyn yn lleihau nifer yr elusennau o 
bump i un ac yn bwysicaf oll byddai’n caniatáu i’r Cyfarfodydd Rhanbarth ganolbwyntio ar 
eu prif waith, sef Meithrin yn Ysbrydol ac Ymestyn Allan. 

Rydym yn deall bod y Comisiwn Elusennau’n awyddus i annog cyfuno o’r fath.  Ni ddylem 
gredu am eiliad y bydd y broses yn un hawdd a chyflym a hyd yn oed os bydd Cyfarfod 
Crynwyr Cymru a’i bedwar Cyfarfod Rhanbarth cyfansoddol yn cytuno ar y ffordd hon 
ymlaen eleni bydd yn cymryd amser i ddatrys y cymhlethdodau sydd ynghlwm. 

Gwelwn mai’r cam cyntaf yn unig yw hwn ac rydym yn argymell penodi grŵp i symud y 
cynnig hwn ymlaen.  

Trefniant dros dro 

Rydym yn cydnabod y bydd hyn yn cymryd amser ac rydym yn awgrymu ar gyfer y 
trieniwm nesaf fod pob Cyfarfod Rhanbarth yn penodi o leiaf dri ymddiriedolwr o blith eu 
haelodau eu hunain, a byddai un o’r rheini’n cael eu penodi hefyd yn Glerc i 
ymddiriedolwyr y Cyfarfod Rhanbarth.  Byddai tri ymddiriedolwr arall yn cael eu 
hychwanegu at hyn, un o bob un o’r tri Chyfarfod Rhanbarth arall, fyddai’n rhoi i bob 
Cyfarfod Rhanbarth gorff ymddiriedolwyr o chwe aelod o leiaf ynghyd â thrysorydd.  

Nid yw hyn yn golygu y byddai 24 o ymddiriedolwyr yn cael eu penodi ond mewn 
gwirionedd byddai lleiafswm o 12 unig a fyddai’n ffurfio grŵp a cyfunol fyddai’n gweithio 
gyda’i gilydd ar faterion yn ymwneud â phob un o’r pedwar Cyfarfod Rhanbarth megis 
adeiladau, cyllid a materion llywodraethu eraill megis polisïau. Byddai hyn yn galluogi 
ymddiriedolwyr i weithio gyda’i gilydd yn ystod y trieniwm nesaf, gan ddysgu am sefyllfa 
cyfarfodydd ar draws Cymru gyfan a’r Gororau. Rhaid pwysleisio mai dim ond cam dros 
dro yw hwn ar gyfer un trieniwm tra bydd yr elusen gyfunol newydd yn cael ei sefydlu.   

Crynodeb o Argymhellion ar gyfer y Ffordd Ymlaen 

1. Rydym yn argymell bod y pedwar Cyfarfod Rhanbarth a Chyfarfod Crynwyr Cymru 
yn cytuno mewn egwyddor i fabwysiadu cynnig y grŵp bod elusen newydd yn cael 
ei chreu a bod y pum elusen bresennol yn cyfuno i ffurfio’r elusen honno.  
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2. Gwelwn mai’r cam cyntaf yn unig yw hwn ac rydym yn argymell penodi grŵp i 
symud y cynnig hwn ymlaen. 

3. Yn y cyfnod dros dro rydym yn argymell bod pob Cyfarfod Rhanbarth yn penodi o 
leiaf dri Ymddiriedolwr o blith eu haelodau eu hunain, y câi un ohonynt eu penodi 
hefyd yn Glerc i ymddiriedolwyr y Cyfarfod Rhanbarth.   Byddai tri ymddiriedolwr 
arall yn cael eu hychwanegu at y rhain, un o bob un o’r tri Chyfarfod Rhanbarth 
arall, fyddai’n rhoi i bob Cyfarfod Rhanbarth gorff ymddiriedolwyr o chwe aelod o 
leiaf ynghyd â thrysorydd.  

Mae’r Grŵp Symud Ymlaen yn credu y bydd ein cynigion yn arwain at gydbwysedd gwell 
rhwng gweddi, meddwl a chymhwysiad ym mywyd y Crynwyr yng Nghymru a’r Gororau. 
Mae’r ffocws ar symleiddio dulliau gweithredu’r Cyfarfodydd Rhanbarth a Chyfarfod 
Crynwyr Cymru ac yn hwyluso esblygiad grwpiau o Gyfeillion fydd yn adlewyrchu’n well y 
ffocws ar groeso ysbrydol a gweithredu, yn lleol ac yn rhanbarthol.  
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