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Dyma newyddion gwell na’r 
disgwyl i fannau addoli, ond 
bydd rhaid talu’r TAW yn llawn 
ar adeiladau rhestredig eraill yn 
y dyfodol. Bydd hyn yn 
ychwanegu 20% at y gost o   
addasu a gwella neuaddau   
eglwysi a phersondai rhestredig. 

Coleg Mihangel Sant yw unig goleg hyfforddi preswyl yr Eglwys yng Nghymru, er bod cynlluniau  
esgobaethol hefyd yn darparu hyfforddiant ar gyfer yr offeiriadaeth. Mae’r Sefydliad Llywodraethol a 
Mainc yr Esgobion wedi cefnogi datblygiad y Coleg yn y blynyddoedd diweddar, ac o ganlyniad mae 
Corff y Cynrychiolwyr wedi buddsoddi’n drwm yn adeiladau a safle’r Coleg. Amcan y “cynllun       
datblygu” oedd sicrhau llety o’r ansawdd gorau a chyfleusterau i 
bawb sy’n cymryd rhan yn yr hyfforddiant. Mae hefyd wedi           
galluogi’r Coleg i ennill incwm o weithgareddau newydd, gan     
gynnwys cynadledda. 

Er mwyn helpu i sicrhau diogelwch ariannol i alluogi’r Coleg 
i ddatblygu ei rôl hyfforddi ymhellach, cytunodd y Coleg i gyfuno 
â Chorff y Cynrychiolwyr ar 1 Awst 2011. Mae hyn wedi galluogi’r 
Corff hefyd i ddiogelu’r buddsoddiad y mae eisoes wedi’i wneud 
yn y Coleg. Mae’r Corff yn hynod falch o allu gwneud yr 
ymrwymiad hwn i ddyfodol hyfforddiant ar gyfer yr offeiriadaeth yn yr Eglwys yng Nghymru. 

Helpu i sicrhau dyfodol ein hyfforddiant preswyl 

Archddiacon Bangor, Paul Davies, 
yn helpu i atgyweirio to’r eglwys 

Mae’r newyddion am “dreth treftadaeth” ar eglwysi rhestredig wedi peri cryn bryder i’r 
rhai sy’n cynllunio prosiectau adeiladu. Byddai cynlluniau’r Llywodraeth i ychwanegu 
TAW at waith addasu wedi ychwanegu miloedd o bunnoedd at gostau llawer o   
brosiectau sydd eisoes ar waith, gan roi baich ychwanegol enfawr ar y rhai sy’n codi 
arian.  
 Fodd bynnag, yn dilyn ymgyrch genedlaethol, mae’r Llywodraeth wedi cytuno i   
gyfaddawdu drwy ymestyn y Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig i gynnwys 
gwaith addasu yn ogystal â gwaith atgyweirio. Mae hyn yn golygu y bydd eglwysi yn 
gallu adennill yr holl TAW a dalant.  

Mae cyllid ar gyfer prosiectau 
atgyweirio eglwysi yn gyfynge-
dig, ond mae rhai ffynonellau 
arian defnyddiol ar gael. Y  
ffynhonnell gyllido amlycaf yw’r 
Cynllun Grant Mannau Addoli 
Rhestredig a weithredir gan 
Gronfa Dreftadaeth y Loteri, 
ond mae’r cynllun hwn yn    
cefnogi adeiladau rhestredig yn 
unig. Mae gan Cadw rywfaint o 
gyllid ar gyfer gwaith atgyweirio 
brys ar yr adeiladau rhestredig 
mwyaf arwyddocaol. Mae  
gwybodaeth am gyfleoedd 
grant ar gael ar ddwy wefan 
ddefnyddiol, sef 
www.eglwysyngnghymru.org.uk/
adnoddau/chwilioamgrant 
sy’n gronfa ddata ar-lein ar  

gyfer ymchwilio i grantiau ar 
gyfer prosiectau o bob math,   
a www.ffhb.org.uk/ sy’n           
canolbwyntio’n benodol ar 
adeiladau hanesyddol. Yn y 
cyfamser, mae Corff y        
Cynrychiolwyr yn darparu     
cymorth, hyfforddiant ac       
adnoddau i’ch helpu i ofalu am 
eich eglwys drwy brosiect o’r 
enw ‘Datblygu Ein Treftadaeth 
Eglwysig’. Mae’r deunyddiau 
hyfforddi a manylion y          
digwyddiadau sydd ar y    
gweill ar gael ar 
www.eglwysyngnghymru.org.uk/
treftadaeth 

Mae’r wefan hon hefyd yn 
cynnwys adran ar grantiau a 
chyllid.  
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Canfod arweinwyr y dyfodol 
Mae pobl ifanc sydd â  
gweledigaeth o newid yn  
cael eu gwahodd i ddod      
yn arweinwyr eglwysig y       
genhedlaeth nesaf.  

Nod strategaeth bum 
mlynedd a noddir gan Gorff   
y Cynrychiolwyr yw canfod    
a meithrin pobl sydd wedi’u 
galw i weinidogaeth            
ordeiniedig er mwyn sicrhau 
y gall yr Eglwys barhau i   
wasanaethu pob cymuned 
yng Nghymru yn y dyfodol.  

Erbyn hyn bydd pobl wedi 
gweld ymgyrch hynod y    
posteri briciau coch, nodau 
llyfr a matiau cwrw gyda’r  
slogan, “Dyma fi. Anfon fi” 

arnyn nhw i bwysleisio’r    
ymgyrch dan arweiniad      
Esgob Llanelwy, Gregory 
Cameron. Maen nhw’n      
cyfeirio pobl at wefan Galwad 
Cymru sy’n llawn o gyngor a 
chymorth i bobl sy’n ystyried 
mynd i’r weinidogaeth. Mae’n 
cynnwys clipiau fideo o bobl 
yn disgrifio adegau yn eu    
bywyd pan oedden nhw’n 
gwerthfawrogi gwasanaeth 
offeiriad ac mae taflenni    
hefyd y gallwch eu lawrlwytho 
am bob agwedd ar y      
weinidogaeth; o’r hyn y gellid 
ei ddisgwyl yn y broses    
ddethol i’r cymorth ariannol 
sydd ar gael. 

Mae llawer o eglwysi     
bellach hefyd yn nodi’r Sul 
cyntaf ar ôl yr Esgyniad yn 
Sul Gweinidogaeth a Galwad, 
- er mwyn gweddïo dros bobl 
yn y weinidogaeth a’r rhai 
sy’n ystyried yr alwad. Mae 
gweddïau a litwrgi ar gyfer y 
diwrnod ar gael yn yr adran 
adnoddau ar wefan Galwad 
Cymru. 

Gallwch ddysgu mwy am 
yr alwad a gwasanaethu’r 
eglwys ar-lein ar wefan    
Galwad Cymru. Dyma       
gyfeiriad y wefan 
www.galwadcymru.org.uk 

Cefnogi’r Adolygiad  
Yn 2011, cychwynnwyd ar adolygiad 
o’r bôn i’r brig o strwythur ac 
adnoddau’r Eglwys yng Nghymru. 

Fe’i comisiynwyd gan Fainc 
yr Esgobion a’r Pwyllgor     
Sefydlog er mwyn sicrhau 
bod yr Eglwys yn addas i’w 
phwrpas wrth iddi nesáu at ei 
chanmlwyddiant ymhen wyth 
mlynedd. 

Cadeirydd y grŵp oedd yr 
Arglwydd Richard Harries, 
cyn Esgob Rhydychen, ac 
roedd yn cynnwys yr Athro 
Charles Handy, cyn athro yn 
Ysgol Fusnes Llundain, yr 
Athro Patricia Peattie, cyn 
Gadeirydd Pwyllgor Sefydlog 
Eglwys Esgobol yr Alban.  

Roedd Corff y Cynrychiol-
wyr yn cefnogi’r gwaith    
hanfodol hwn yn llawn. Yn 
ogystal â darparu tystiolaeth 
i’r Grŵp Adolygu, cyfarfu â’r 
Grŵp ym mis Tachwedd 2011 

i sôn yn fanylach am ei waith, 
y strwythur taleithiol, a’r    
defnydd o adnoddau’r       
Eglwys. 

O’r bron, cyfrannodd dros 
1,000 o bobl ledled Cymru at 
yr Adolygiad drwy’r            

cyfarfodydd cyhoeddus a 
gynhaliwyd ym mhob         
esgobaeth rhwng mis     
Tachwedd a mis Ionawr.  

Cyflwynir adroddiad y 
Grŵp i’r Corff Llywodraethol 
ym mis Medi. 

Tri aelod o’r grŵp adolygu (o’r chwith) – Yr Athro Charles Handy,       
yr Arglwydd Richard Harries a’r Athro Patricia Peattie. 



Codwyd nifer o gwestiynau am ddibyniaeth yr Eglwys ar 
“asedau hanesyddol” yn sgil y gwahoddiad i aelodau’r Eglwys 
gymryd rhan ym mhroses Adolygiad yr Eglwys yng Nghymru. 
Nid oedd llawer o aelodau yn gwybod ystyr y term hwn nac yn 
gwybod sut mae gwaith yr Eglwys yn cael ei ariannu. Y gobaith 
yw y bydd y wybodaeth ganlynol yn ddefnyddiol i aelodau. 

2010 (£m) Gweinidogaeth  Eiddo a  
Chymorth  Cyfanswm  

Plwyfi  18.2 21.1 31.3 

Corff y Cynrychiolwyr 11.8 3.8 15.6 

Ble mae’ch arian yn mynd? 
Ar sail ffigurau 2010, am bob £1 a roddir gan aelodau: 

mae 50c yn cael eu gwario ar ddarpariaeth y weinidogaeth yn yr esgobaeth; 
mae 35c yn cael eu gwario ar ofalu am adeiladau; 

mae 5c yn cael eu gwario ar allgymorth (gan yr Eglwys ac i gefnogi elusennau eraill); 
mae 10c yn cael eu gwario ar amrywiaeth o eitemau llai. 

Beth yw “asedau hanesyddol” 
yr Eglwys? 
Datgysylltwyd yr Eglwys yng 
Nghymru gan Ddeddf  
Seneddol ym 1920. Er i’r  
Eglwys newydd ddal ei gafael 
ar ei hadeiladau eglwysig, 
tai’r clerigion a rhai         
clastiroedd, collodd y rhan 
fwyaf o’i buddsoddiadau.   
Cafodd y cronfeydd hyn – 
Cronfeydd Deddf yr Eglwys 
yng Nghymru - eu cymryd 
oddi ar yr Eglwys yng 
Nghymru a’u rhoi i             
awdurdodau lleol i ariannu 
prosiectau cymunedol ac i 
Brifysgol Cymru a oedd 
newydd ei sefydlu. Fodd  
bynnag, gweithiodd aelodau’r 
Eglwys yn galed i greu 
sylfeini ariannol mwy cadarn 
i’r Eglwys, a llwyddodd      
ymgyrchoedd codi arian yn y 
1920au a’r 1950au i godi   
arian sylweddol i’r Eglwys 
newydd. Ers 1920, mae   
asedau’r Eglwys yng 
Nghymru - eglwysi, tai       
clerigion, clastiroedd a 
buddsoddiadau newydd - 
wedi’u dal mewn       
ymddiriedolaeth gan Gorff y 
Cynrychiolwyr. 

Diolch i haelioni aelodau’r 
gorffennol a gofal Corff y 
Cynrychiolwyr wrth reoli’r   
adnoddau hyn, roedd gwerth 

buddsoddiadau taleithiol yr 
Eglwys wedi codi I £410 
miliwn erbyn diwedd 2011. 
Llwyddodd y portffolio hwn i 
greu incwm net gwerth   
£15.8 miliwn yn 2011. 
Beth yw cyfraniad Corff y 
Cynrychiolwyr at gostau’r 
weinidogaeth? 
Bob blwyddyn mae Corff y 
Cynrychiolwyr yn cyfrannu   
at y gost o gynnal yr          
esgobaethau trwy roi Grant 
Bloc iddynt. Yn 2012,         
cyfanswm y Grant Bloc yw 
£6.4 miliwn. Bydd Corff y 
Cynrychiolwyr hefyd yn 
gwario tua £5.7 miliwn ar 
fathau eraill o gymorth i’r 
weinidogaeth gan gynnwys 
costau gwasanaeth y  
gorffennol Cynllun Pensiwn   
y Clerigion a chostau         
Esgobion, a £0.7 miliwn ar 
hyfforddiant ar gyfer y    
weinidogaeth. Mae’r tri maes 
gwariant hwn yn darparu   
cymorth i’r weinidogaeth ac 
yn gyfrifol am 78% o holl 
wariant Corff y Cynrychiolwyr 
yn 2012.  

Sut mae Corff y Cynrychiolwyr yn helpu i ariannu’r Eglwys 

Sut mae costau’r Eglwys yn 
cael eu rhannu? 
Mae’r gost o gynnal yr Eglwys 
yn cael ei rhannu rhwng    
Corff y Cynrychiolwyr a’r     
esgobaethau. Mae Corff y 
Cynrychiolwyr yn codi arian 
drwy incwm o fuddsoddiadau, 
ac mae’r esgobaethau yn codi 
arian o’r plwyfi drwy system 
cyfranddaliadau’r plwyfi. 

Mae’r rhan fwyaf o gymorth 
Corff y Cynrychiolwyr yn mynd 
tuag at y weinidogaeth. Mae 
plwyfi (trwy’r esgobaethau) yn 
cyfrannu at gostau’r         
weinidogaeth ond mae    
ganddynt fwy o gyfrifoldeb   
am gynnal a chadw adeiladau 
eglwysig a mynwentydd. Mae 
Corff y Cynrychiolwyr yn talu 
costau swyddfa’r dalaith.  

Mae’r tabl isod yn dangos y 
gwariant yn 2010. 



Symleiddio cyllid   
i blwyfi 

Pa gymorth sydd ar gael? 
Mae’n rhaid i bob plwyf baratoi cyfrifon (yn unol â’r 
gyfraith) ac adroddiadau ariannol (yn unol â 
gofynion yr Eglwys). 
 Deallwn y gall y gwaith hwn gymryd llawer o      
ymdrech ac amser a bod gan blwyfi lefelau      
gwahanol o arbenigedd i wneud y gwaith. Er mwyn 
ysgafnhau’r baich ychydig, mae plwyfi yn gallu  
defnyddio’r ffurflen gyfrifon safonol sydd ar gael ar 
wefan yr Eglwys yng Nghymru 
www.eglwysyngnghymru.org.uk/adnoddau/cyllid, 
sy’n cydymffurfio’n llawn â gofynion adroddiadau    
ariannol ar gyfer  elusennau. Mae hefyd yn golygu 
bod modd trosglwyddo data yn uniongyrchol i 
adroddiadau ariannol blynyddol yr Eglwys ei hun. 
Mae Corff y Cynrychiolwyr hefyd wedi prynu copi o 
Church Accountants and Treasurers Handbook ar 
gyfer pob plwyf, sy’n cynnig amrywiaeth eang o 
gyngor ar gyllid plwyfi.  
Beth sy’n digwydd i’r adroddiadau ariannol? 
Mae’r holl adroddiadau ariannol yn cael eu cofnodi 
mewn cronfa ddata daleithiol sy’n darparu data a 
dadansoddiad ar gyfer yr adroddiad Association of 
Accountants and treasurers handbook Aelodaeth  
a Chyllid blynyddol. Defnyddir y data hwn hefyd i  
lywio gwaith cynllunio ariannol esgobaethau a 
Chorff y Cynrychiolwyr. Mae data ar gyllid ac a  
elodaeth yn cael ei gadw ar gyfer pob blwyddyn 
rhwng 1990 a 2010. 
Adroddiad Wardeniaid Eglwys ar Adeiladau ar ei 
newydd wedd. 
Bwriad yr adroddiad hwn yw bwrw golwg ar y    
materion allweddol sy’n berthnasol i adeilad eich 
eglwys. Y gobaith yw y bydd modd rhannu’r  
adroddiad mewn cyfarfodydd festri blynyddol ac  
yn ystod ymweliadau’r Archddiacon. Defnyddir yr 
adroddiad i helpu Corff y Cynrychiolwyr i gynllunio 
adnoddau a chymorth ar gyfer plwyfi. 

Sawl ffordd o fwrw’r maen i’r wal… 
Fel Eglwys, mae ein dyled yn fawr i’r         
cenedlaethau a fu yma o’n blaenau. Mae eu   
stiwardiaeth Gristnogol dda a’u cymynroddion 
hael wedi cynnal y genhadaeth a           
gweinidogaeth yr Eglwys dros ganrifoedd 
lawer ac yn parhau i wneud hynny hyd heddiw. 

Gall cymynroddion wneud gwahaniaeth     
allweddol i’ch eglwys, waeth a ydynt yn cael 
eu defnyddio i gyflogi staff ychwanegol neu 
wella cyfleusterau. Yn ystod y 10 mlynedd   
diwethaf, mae bron i hanner y plwyfi yng 
Nghymru wedi elwa ar gymynroddion. Mae 
rhai’n eu derbyn fel rhodd annisgwyl ond    
derbyniol iawn, ac mae eraill yn mynd ati’n 
ddyfal i annog aelodau i gynllunio eu     
cymynroddion.  

Mae Corff y Cynrychiolwyr yn helpu        
Cynghorau Plwyf Eglwysig i fynd i’r afael â 
phwnc sensitif cymynroddion ac ewyllysiau  
gyda phlwyfolion. Mae pecyn adnoddau wedi 
cael ei anfon i bob eglwys ac mae’n cynnwys 
taflen sy’n annog aelodau i wneud ewyllys, ei 
diwygio’n rheolaidd ac ystyried gadael rhodd  
i’r eglwys. Mae hefyd yn cynnwys nodiadau       
pregethau, darlleniadau o’r Beibl, a gweddïau. 
Mae’r rhain ar gael ar-lein yn 
www.eglwysyngnghymru.org.uk/ewyllysiau. 

I lawer, mae gadael rhodd yn eu hewyllys    
yn gyfle olaf i ddiolch i Dduw am ei fendithion 
a helpu teulu’r eglwys i ddatblygu yn y dyfodol.  

O safbwynt buddsoddiadau, bu’r tair blynedd     
diwethaf yn rhai anodd i Gorff y Cynrychiolwyr,    
fel i sefydliadau eraill a buddsoddwyr preifat.  
 Mae gan Gorff y Cynrychiolwyr ddau brif amcan 
wrth fuddsoddi etifeddiaeth ariannol yr Eglwys: 
creu incwm i gefnogi gwaith yr Eglwys heddiw;      
a sicrhau bod gwerth y buddsoddiadau hyn yn 
parhau i gynyddu er mwyn cefnogi’r Eglwys yn      
y dyfodol.  
 Oherwydd natur anwadal marchnadoedd  

buddsoddi’r byd a phryderon cynyddol ynglŷn ag argyfwng dyled sofran Ardal yr Ewro, cafwyd    
enillion siomedig yn 2011. Er bod cyfanswm yr incwm net wedi cynyddu 8.5% o gymharu â lefelau 
2010, mae incwm yn parhau i fod yn is o lawer na lefelau 2008 cyn i effeithiau’r Wasgfa Gredyd  
gael eu teimlo’n llawn. Yn ogystal, syrthiodd cyfanswm gwerth portffolio buddsoddiadau Corff y  
Cynrychiolwyr o £447 miliwn i £410 miliwn, sy’n golygu bod ganddo lai o fuddsoddiadau i greu 
incwm yn 2012. Mae’r amodau presennol hefyd yn ei gwneud hi’n fwy anodd o lawer i Gorff y     
Cynrychiolwyr a’r esgobaethau fynd ati i gynllunio’n ariannol. 

Gofalu am etifeddiaeth 
ariannol yr Eglwys 



        Rhoi yn Syth a Chymorth Rhodd 
Mae Cymorth Rhodd wedi dod yn ddull hynod bwysig o ychwanegu at roddion i’r 
plwyf, gan fod y Llywodraeth yn ymrwymo i roi 25c ychwanegol at bob £1 a        
gyfrennir gan drethdalwyr at elusennau yn y DU. Mae’n adeg reit anodd i blwyfi godi 
arian ar hyn o bryd, ac mae unrhyw nawdd ychwanegol oddi wrth y Llywodraeth yn 
gyfle rhy dda i’w golli. Yn 2010 llwyddwyd i adennill dros £3 miliwn i’r plwyfi drwy 
gyfrwng Rhodd Cymorth. 

Er bod Rhodd Cymorth yn broses syml i’w gweinyddu, mae Corff y            
Cynrychiolwyr yn awyddus i helpu aelodau i gyfrannumewn modd mwy        
treth-effeithlon a cheisio sicrhau cyn lleied o waith gweinyddol â phosibl i’r plwyfi.         
Dyma’r rheswm dros gyflwyno’r cynllun Rhoi yn Syth, sef cynllun debyd uniongyrchol rhad ac am 
ddim at ddefnydd plwyfi a gynigir gan Gorff y Cynrychiolwyr. Mae’r cynllun yn eich galluogi i roi trwy  
ddebyd uniongyrchol bob mis i gyfrif eich plwyf. Hefyd, os ydych chi’n drethdalwr yn y DU, bydd Corff y 
Cynrychiolwyr yn hawlio’r dreth yn ôl trwy Rodd Cymorth, ac yn talu’r swm i’ch plwyf. Mae Rhoi yn Syth 
yn ffordd hawdd ac effeithlon o wneud cyfraniadau rheolaidd i’ch eglwys gyda’r fantais ychwanegol o  
leihau baich gwaith Trysorydd eich plwyf. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Rodd Cymorth, neu os oes gennych ddiddordeb mewn 
rhoi drwy Roi yn Syth, cysylltwch â Glenda Edwards drwy ffonio 02920 348216 neu e-bostio  
glendaedwards@eglwysyngnghymru.org.uk 

Cofrestru Elusennau 
Pam mae angen i rai plwyfi gofrestru gyda’r 
Comisiwn Elusennau? 
O ganlyniad i Ddeddf Elusennau 2006, os 
oedd gan Blwyf incwm sy’n fwy na £100,000, 
roedd y plwyf hwnnw’n colli ei statws eithriedig 
ac yn gorfod cofrestru gyda’r Comisiwn 
Elusennau. 

Hyd yn hyn, mae 65 o blwyfi wedi       
cofrestru. 
Ble i gael cyngor ar gofrestru? 
Dylai plwyfi sydd ag incwm sy’n agos i’r 
trothwy o £100,000 chwilio am gyngor ar    
gofrestru elusennau ar wefan yr Eglwys yng 
Nghymru. Ewch i’r adran ar Adnoddau, neu 
ewch yn uniongyrchol I 
www.churchinwales.org.uk/resources/pcc/
docs/PCC01.pdf  
Beth am daliadau untro? 
Pe bai plwyf yn derbyn grant neu gymynrodd 
untro sy’n codi’r plwyf y tu hwnt i’r trothwy o 
£100,000, ystyrir cyfraniadau o’r fath yn       
gyfalaf, a gellir ei anwybyddu at ddibenion  
cofrestru. 
Beth os yw incwm plwyf o dan £100 mil? 
Os yw incwm plwyf o dan £100,000 nid oes 
angen iddo gofrestru gyda’r Comisiwn    
Elusennau.  

Sicrhau hawliau 
“Cyflogaeth” i Glerigion 
Er nad yw clerigion yn cael eu cyflogi fel y   
cyfryw, yn ôl y gyfraith ystyrir eu bod yn dal 
swyddi. Dros nifer o 
flynyddoedd, gofynnwyd 
barn clerigion ynglŷn â 
chyflwyno amodau       
gwasanaeth newydd. 

Am y tro cyntaf mae’r 
trefniadau newydd, neu’r 
Gyfunddeiliadaeth, yn    
darparu esboniad clir o 
hawliau “cyflogaeth” a   
chyfrifoldebau clerigion.  
Cymeradwyodd y Corff   
Llywodraethol y trefniadau 
amlinellol ar gyfer           
Cyfunddeiliadaeth ym mis 
Medi 2010, a gofynnodd i 
Gorff y Cynrychiolwyr  
baratoi Datganiad o       
Delerau Gwasanaeth i’w 
dosbarthu i glerigion. 

Mabwysiadodd y Corff 
Llywodraethol y Datganiad 
ym mis Ebrill 2011 a’i ddosbarthu i glerigion. 
Ers hynny, mae 69% o glerigion eisoes wedi 
ymrwymo i’r trefniadau newydd. 
 

Mae rhagor o wybodaeth am                   
Gyfunddeiliadaeth ar wefan yr Eglwys yng 
Nghymru www.eglwysyngnghymru.org.uk  

yn 2010 

£3 miliwn 

Myn gymorth 

Hawliwyd yn ôl 



Troi’n wyrdd er lles creadigaeth Duw 
Mae gofalu am greadigaeth Duw trwy reoli’r adnoddau 
naturiol o’n cwmpas yn rhan allweddol o weinidogaeth y 
Cristion. Dyna pam mae Corff y cynrychiolwyr yn annog 
plwyfi i “feddwl yn wyrdd” wrth wneud eu holl              
weithgareddau. 

Mae “Arweinlyfr Gwyrdd y Plwyf” yn dweud sut y gallwn 
roi blaenoriaeth i arferion amgylcheddol da trwy ailgylchu 
ac ailddefnyddio deunyddiau ac ailystyried ein hanghenion 
ynni i gyd. Mae’n cynnwys rhestr fanwl o gamau ymarferol 
i gynulleidfaoedd eu cymryd o bethau sylfaenol - fel newid 
bylbiau golau a rhannu ceir - i bethau mwy cymhleth  - fel 
sefydlu ardaloedd claddu naturiol, gosod paneli solar a 
thyrbinau gwynt a sefydlu mentrau bwyd cydweithredol. 
Mae hefyd yn cynnwys gweddïau a syniadau ar gyfer 
themâu i addoli yngŷn â chynnal creadigaeth Duw. 

Rydym hefyd yn rhoi cyfle i eglwysi gynnal “archwiliad 
gwyrdd” ar lein i ganfod pa mor ecogyfeillgar ydynt.  

Os ewch chi i wefan Church and Environment, gallwch 
dicio rhestr i gyfri pa mor dda yw eich eglwys - o ailgylchu 
sbwriel i weini coffi Masnach deg a gwneud y fynwent yn 
hafan i fywyd gwyllt. Mae syniadau yno hefyd i wella sgôr 
yr eglwys, dysgu mwy am brosiectau sydd ar waith mewn 
plwyfi eraill a chyfle i lawrlwytho gweddïau ac                
awgrymiadau ar gyfer gwasanaethau. Cyfeiriad y wefan 
yw www.eglwysyngnghymru.org.uk/yreglwysaramgylchedd.  

Ac er mwyn eich sbarduno ymhellach i feddwl yn wyrdd 
mae’r Eglwys yng Nghymru yn cynnig gwobr yr             
amgylchedd i’r cynlluniau gorau. Yn 2010 Ysgol yr Eglwys 
yng Nghymru Saint y Brid enillodd y wobr am y tro cyntaf 
am eu hymdrech i feithrin arferion mwy cynaliadwy. 

Mae’r rhan fwyaf o’n cynlluniau amgylcheddol yn cael 
eu trefnu gan bwyllgor penodol sy’n ymdrin â materion 
amgylcheddol, neu CHASE, (sef yr Eglwys yn Gweithredu 
ar Gynnal yr Amgylchedd). Mae CHASE hefyd yn cefnogi'r 
Wythnos Newid Hinsawdd flynyddol ac yn ei defnyddio i 
annog pawb i adael y car gartref ar y Sul a cherdded, 
beicio, mynd ar fws neu rannu ceir wrth fynd i’r eglwys  
gymaint ag y gallwn. 

Cynaliadwyedd oedd y thema hefyd yng nghynhadledd 
flynyddol yr eglwys eleni. Gwahoddwyd siaradwyr    
blaenllaw i Gynhadledd Mannau Addoli Hanesyddol 
Cymru i roi cyngor ar sut y gallwn wneud ein heglwysi    
a’n capeli’n ‘wyrdd’ a gwella ein safonau amgylcheddol. 
Edrychwyd ar astudiaethau achos o eglwysi a oedd wedi 
gosod paneli solar neu ffoto-foltaig, bwyleri biomas a 
thyrbinau gwynt. 

Mae modd lawrlwytho copi o               
Arweinlyfr Gwyrdd y Plwyf yn: 
www.eglwysyngnghymru.org.uk/adnoddau/
arweinlyfrgwyrddyplwyf/pgg-cy.pdf  



Annog Eglwysi sy’n Mentro 
Dau brosiect ysbrydoledig o blith llawer a gafodd eu 
cydnabod gan gynllun newydd a lansiwyd eleni oedd 
agor siop elusen gymunedol a thyfu planhigion i’w 
bwyta. 

Nod Annog Eglwysi sy’n Mentro yw helpu      
plwyfolion i feddwl yn wahanol am y modd yr ydym 
yn defnyddio’n heglwysi er mwyn iddynt wasanaethu 
cymunedau heddiw yn effeithiol.  

Cyflwynwyd dros 50 o syniadau at sylw’r panel 
beirniaid eleni. Rhoddwyd cyngor ar sut i ddatblygu’r 
syniadau a chyflwynwyd gwobrau bach ariannol i rai 
er mwyn rhoi’r syniadau ar waith. 

Trefnwyd y cynllun ar y cyd â Rhwydwaith     
Twristiaeth Eglwysi Cymru dan nawdd Ecclesiastical 
Insurance gyda’r bwriad o’i gynnal bob yn ail flwyddyn. 

Eleni dyfarnwyd y gwobrau canlynol: 
Eglwys Llaneilian, Conwy (Yr Eglwys yng Nghymru): 
Creu llwybr pererindod Ffynnon Sanctaidd Sant Elian 
Sant Ioan, Rhosymedre (Yr Eglwys yng Nghymru): 
Yr eglwys i ailsefydlu a chyflogi therapydd ar gyfer eu prosiect Anchor Point sy’n helpu pobl ag   
anghenion iechyd meddwl  
Capel Annibynwyr, Llanelwy: 
Siop elusen gymunedol 
Cadeirlan Bangor (Yr Eglwys yng Nghymru): 
Creu canolfan groeso Teddy Horsley, gyda therfynell gyfrifiadurol sgrin gyffwrdd ryngweithiol ar 
thema Teddy Horsley 
Santes Anne Tonna (Yr Eglwys yng Nghymru): 
Tyfu bwyd ar randir yn nhir yr eglwys, ac agor caffi 
 

One Church 100 Uses 
Meithrin agwedd fwy creadigol a beiddgar o ran ein hadeiladau a’n cenhadaeth yw nod sefydliad o’r 
enw One Church 100 Uses. 

Gyda chymorth y sefydliad hwn, aeth yr Eglwys yng Nghymru ati i gynnal digwyddiad hyfforddiant 
ar gyfer pobl o bob esgobaeth i archwilio sut y gall eglwysi gysylltu’n well â chymunedau, yn ogystal 
â chanfod cyfleoedd i genhadu a chael cymorth ariannol. Bu’r digwyddiad yn sicr yn fodd o herio’r 
cyfranogwyr i feddwl am ymateb yr Eglwys i arian a grantiau cyhoeddus prin a sut y gellid meithrin 
agwedd mwy entrepreneuraidd. Bydd canfyddiadau’r digwyddiad yn cael eu datblygu’n argymhellion 
a pholisi i’w hystyried gan yr eglwys yn ehangach. 

I gael rhagor o wybodaeth am One Church One Hundred Uses, ewch i www.onechurch100uses.org 

Drysau Agored 
Trwy agor eich drysau’n rheolaidd i ymwelwyr, 
gallwch ehangu’ch cenhadaeth ac mae hyn yn 
cael cefnogaeth Mainc yr Esgobion ac              
Ecclesiastical Insurance. Mae’r Rhwydwaith 
Twristiaeth Eglwysi yn gwneud gwaith rhagorol  
yn hyrwyddo eglwysi agored ac mae ganddo   
wefan ddefnyddiol newydd www.ctnw.co.uk  
Mae’r safle’n cynnwys cyfleuster i ganfod yr     
eglwysi sydd ar agor ledled Cymru – os nad 
ydych chi wedi gwneud hynny’n barod, ewch ati    
i gofrestru oriau agor eich eglwys chi. 

Prosiect Teddy Horsley Cadeirlan Bangor  

Un o’r plwyfolion, Ian Thompson a’r Tad Colin Sutton 
yng Ngardd Gymunedol San Pedr, Caerdydd. 



Yr Eglwys yng Nghymru Ar-lein 
 Ar gyfartaledd mae tua 21,000 yn ymweld â’n gwefan bob mis (trawiadau) 

 Daw tua 5,000 o drawiadau o wledydd tramor bob mis 

 Eleni, roedd y mwyafrif yn ymweld â’n safle er mwyn dod o hyd i wybodaeth am 
glerigion ac eiddo ac i lawrlwytho cyhoeddiadau ac adnoddau 

 Mae tua 300 o ddefnyddwyr wedi cofrestru ar ein Cynllun Gwefannau Plwyfi  

 Mae 400 wedi tanysgrifio i’n e-fwletin misol 

 Rydym wedi diwygio’r wefan deirgwaith, ac rydym wrthi’n gweithio ar y         
bedwaredd fersiwn.  

Chwiliwch am … 
… Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2011 yr Eglwys yng Nghymru 

a fydd ar-lein yn gynnar ym mis Medi. 
  

… gymorth gyda’ch gwasanaethau ar y Sul a’r Gwyliau, 
Gair yr Arglwydd ar gael ar ei newydd wedd fel ‘ffeiliau Word’ 

o’r safle lawrlwytho Cyhoeddiadau. 

www.eglwysyngnghymru.org.uk 





Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru  
39 Heol y Gadeirlan, Caerdydd. CF11 9XF 
Prif rif 029 20348 200  

Ysgrifennydd Taleithiol  Mr John Shirley johnshirley@eglwysyngnghymru.org.uk 

Pennaeth Cyllid  Mrs Louise Davies louisedavies@eglwysyngnghymru.org.uk 

Pennaeth Eiddo  Mr Alex Glanville alexglanville@eglwysyngnghymru.org.uk 

Pennaeth Gwybodaeth a 
Thechnoleg Cyfrifiaduron  Mr Tony Williams tonywilliams@eglwysyngnghymru.org.uk 

Cyfreithiwr  Mr Charles Anderson charlesanderson@eglwysyngnghymru.org.uk 

Pennaeth Adnoddau  Mrs Karen Phillips karenphillips@eglwysyngnghymru.org.uk 

Pennaeth Cyllid Cynorthwyol 
(Cyfrifon Rheoli)  Mr Andrew Emery andrewemery@eglwysyngnghymru.org.uk 

Gweinyddwr y Corff Llywodraethol  Mr John Richfield johnrichfield@eglwysyngnghymru.org.uk 

Dirprwy Gofrestrydd yr Archesgob 
(Mainc yr Esgobion)  

Mr Julian Luke julianluke@eglwysyngnghymru.org.uk 

Gwefannau ac Adnoddau    
Creadigol  

Mr Samuel Helkvist resources@eglwysyngnghymru.org.uk 

Cyhoeddiadau  Mr Ritchie Craven ritchiecraven@eglwysyngnghymru.org.uk 

Prifathro a Warden  Y Parchedig Ganon 
Dr Peter Sedgwick 

peter.sedgwick@stmichaels.ac.uk 

Coleg Mihangel Sant 
54 Heol Caerdydd, Llandaf, Caerdydd. CF5 2YJ 
Ffôn 029 2056 3379  

Rheolwr Busnes  Mrs Judith Lewis judith.lewis@stmichaels.ac.uk 

Swyddog y Cyfryngau yr           
Archesgob  

Mrs Anna Morrell annamorrell@eglwysyngnghymru.org.uk 

Pennaeth Cyllid Cynorthwyol 
(Buddsoddiadau)  Mr Bill Lewis billylewis@eglwysyngnghymru.org.uk 

Gweinyddwr Cymorth Rhodd / 
Diogelu  

Mrs Glenda Edwards glendaedwards@eglwysyngnghymru.org.uk 

Cysylltiadau Defnyddiol 


