
Cylchlythyr Corff y Cynrychiolwyr 

SBEC 2013 
Newidiadau mawr ar droed wrth gyflwyno Arolwg yr Eglwys 

Bu’r grŵp adolygu annibynnol yn 
casglu tystiolaeth gan dros 1,000 
o bobl cyn cyhoeddi ei adroddiad 
yn 2012. Cyflwynodd hanner 
cant o argymhellion ar sut y 
gallai’r Eglwys wneud y gorau 
o’i hadnoddau gwerthfawr er 
mwyn gwasanaethu Cymru 
yn y ffordd fwyaf effeithiol 

wrth i ganmlwyddiant yr Eglwys nesáu. 

Sefydlwyd grŵp o bump i gymryd golwg fanwl 
ar argymhellion yr Adroddiad ac i gynghori ar 
sut i roi’r argymhellion hyn ar waith. Maent 
wedi llunio amserlen ar gyfer gweithredu, a 
nhw yw’r ddolen gyswllt sy’n monitro cynnydd. 

Cadeirydd y Grŵp Gweithredu yw Helen     
Biggin, cyfarwyddwr Cydffederasiwn GIG 
Cymru. Yn ymuno â hi mae Esgob Bangor, 
Andy John; yr ymgynghorwyr busnes James 
Turner a Nigel King; a’r Parch Paul Mackness, 
ficer Hwlffordd. 

Meddai Mrs Biggin, “Dyma ein harolwg fel 
Eglwys - ni ofynnodd amdano ac ni sydd wedi 
cyfrannu ato. Fframwaith yw’r adroddiad, nid 
glasbrint. Ei weledigaeth yw gweddnewid y 

James Turner yn olynu yr Arglwydd Rowe-Beddoe fel Cadeirydd  

weinidogaeth a dyna yw ein tasg. Mae hwn   
yn amser cyffrous i ni sy’n cynnig cyfleoedd 
gwych i’r Eglwys ffynnu.” 

Mae gan bob esgobaeth eiriolwr i’r Arolwg  
sy’n gyfrifol am gysylltu’r esgobaeth â’r     
Grŵp Gweithredu i sicrhau bod pawb yn     
cael gwybod yn iawn am y datblygiadau      
diweddaraf.  

Y blaenoriaethau ar hyn o bryd yw’r             
argymhellion hynny sy’n gysylltiedig â 
“gweledigaeth graidd” yr adroddiad: sefydlu 
Ardaloedd Gweinidogaeth i helpu’r Eglwys i 
gysylltu’n well â’r cymunedau mae’n ceisio eu 
gwasanaethu; datblygu timau gweinidogaeth 
gymysg i wasanaethu’r Ardaloedd     
Gweinidogaeth hynny; a chyflwyno rhaglen 
hyfforddi newydd i baratoi gweinidogion lleyg 
ac ordeiniedig at y tasgau sydd o’u blaenau. 

Ym mis Medi, mabwysiadodd y Corff           
Llywodraethol Fframwaith Taleithiol ar gyfer 
Ardaloedd Gweinidogaeth i helpu i gefnogi’r 
gwaith hwn. 

http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/ 
golwg-2020/  

Wrth ddiolch iddo, dywedodd yr Archesgob,     
“Er y llu o alwadau ar amser yr Arglwydd Rowe-
Beddoe, rhoddodd yn ddiflino i’r Eglwys yng 
Nghymru dros y 10 mlynedd ddiwethaf. Daeth    
â doniau sensitifrwydd a hefyd ddirnadaeth i’r   
rôl ac rydym yn ddiolchgar tu hwnt iddo am ei 
gyfraniad enfawr.” 

Dywedodd yr Arglwydd Rowe-Beddoe, “Rwyf 
wedi mwynhau’r 10 mlynedd ddiwethaf yn fawr 
ac yn arbennig wedi gwerthfawrogi’r cyfeill-
garwch a gefais gyda gwahanol gynrychiolwyr    

o bob rhan o’r Eglwys 
yng Nghymru.” 
Olynydd yr Arglwydd 
Rowe-Beddoe yw 
James Turner,           
cyfarwyddwr anweithredol profiadol. 
Bu’n gadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Llanelwy 
ers 2005 ac mae wedi bod yn Ddirprwy Gadeirydd 
Corff y Cynrychiolwyr ers 2009. Paul Marshall,  
cadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Llandaf yw’r 
Dirprwy Gadeirydd newydd. 

MAE pobl ym mhob cwr o Gymru’n dechrau gweld newidiadau mawr wrth i gamau cyntaf 
Arolwg yr Eglwys yng Nghymru gael eu rhoi ar waith. Mae ffiniau plwyfi yn cael eu          
had-drefnu a rhaglenni hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth yn cael eu sefydlu yn dilyn          
argymhellion a wnaed yn Arolwg yr Eglwys yng Nghymru a gomisiynwyd gan yr Esgobion a’i 
gefnogi gan y Pwyllgor Sefydlog a Chorff y Cynrychiolwyr.  

WEDI 10 mlynedd o wasanaeth ymroddedig, ymddeolodd yr Arglwydd David Rowe-Beddoe 
fel Cadeirydd Corff y Cynrychiolwyr ar ddiwedd 2012. 



ER bod amodau buddsoddi yn dal i fod yn anodd, cafodd 
portffolio Corff y Cynrychiolwyr adferiad cryf yn 2012. 
Llwyddwyd i sicrhau 10.6% o elw ar y gronfa o gymharu â 
chwyddiant y Mynegai Prisiau Manwerthu (Rhagfyr 2012) o 
3.1%. Yn ystod y flwyddyn cynyddodd gwerth y gronfa o 
£346.4 miliwn i £372.2 miliwn. Mae llawer o incwm Corff y 
Cynrychiolwyr wedi’i ddyrannu i fuddion y clerigion, naill ai’n 
uniongyrchol (Cynllun Pensiwn Clerigion) neu’n anuniongyr-
chol (drwy’r Grant Bloc i esgobaethau, a ddefnyddir yn ben-
naf i helpu i dalu cyflogau clerigion). 

Sut mae’r Eglwys yng Nghymru yn cael ei hariannu?  
MAE plwyfi yn cyfrannu’n sylweddol ac yn gynyddol at dalu costau’r Eglwys yng Nghymru. 
Ond mae’n werth rhoi eglurhad pellach ynglŷn â lle cyfraniadau’r plwyfi yn y darlun taleithiol 
ehangach. Mae’r diagram isod yn dangos sut y caiff yr Eglwys yng Nghymru ei hariannu. 

 Mae esgobaethau’n gyfrifol am dalu costau tâl clerigion ac maent yn derbyn arian gan y plwyfi 
(drwy Gyfran y Plwyf) a Chorff y Cynrychiolwyr (drwy’r Grant Bloc) ar gyfer hyn. Ond nid dyma’r unig 
wariant, ac mae’r diagram yn dangos cyfraniad y tri grŵp at ariannu gwahanol rannau o        
weithgareddau’r Eglwys. Y brif elfen yn “Cymorth Arall i’r Weinidogaeth” Corff y Cynrychiolwyr yw 
cost yr elfen 
gwasanaeth a   
roddwyd yn y   
Cynllun Pensiwn i 
Glerigion. Mae 
“Cymorth Ariannol 
Arall” y plwyfi’n 
cynnwys cymorth 
arall i’r        
weinidogaeth 
(treuliau clerigion, 
costau    
gwasanaethau) 
nad ydynt wedi’u 
cynnwys yng 
nghyfran y plwyf. 

Ceir manylion    
pelloch o            
aelodaeth a chyllid 
Yr Eglwys yn yr 
Adroddiad           
Aelodaeth a  
Chyllid Blynyddol 
sydd ar gael ar 
lein: 

www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/publications/
downloads/membership-finance-2012/ 

Ein perfformiad yn 2012 



^ Grwp Buddsoddiad Moesegol 
MAE Grŵp Buddsoddiad Moesegol yr Eglwys yng 
Nghymru yn cael ei benodi gan Fainc yr Esgobion   
(ac mae’n annibynnol ar Gorff y Cynrychiolwyr         
a’i Bwyllgorau Buddsoddi). Esgob Abertawe ac        
Aberhonddu yw Cadeirydd y Grŵp. Mae yna bedwar 
aelod arall sy’n meddu ar wybodaeth am fuddsoddiad 

moesegol a chymdeithasol gyfrifol. Mae’r Canon Dr Peter Sedgwick (Pennaeth Coleg          
Mihangel Sant) a Carol Wardman (Cynghorydd ar gyfer yr Eglwys a Chymdeithas) hefyd      
yn mynychu cyfarfodydd y Grŵp. 

 Prif gyfrifoldebau’r Grŵp yw monitro ac adolygu Polisi Buddsoddiad Moesegol yr Eglwys      
yng Nghymru’n rheolaidd i sicrhau bod buddsoddiadau Corff y Cynrychiolwyr yn cydymffurfio â 
thermau’r Polisi. Mae’n cydweithio ag Eglwysi a phartneriaid eciwmenaidd eraill ac yn rhoi cyngor   
ar fuddsoddiad moesegol i’r Eglwys yng Nghymru yn gyffredinol, yn enwedig i Gorff y Cynrychiolwyr 
a’i Bwyllgorau Buddsoddi. 

Mae’r Polisi Buddsoddiad Moesegol cyfredol, sydd ar wefan yr Eglwys yng Nghymru, yn annog 
buddsoddi mewn cwmnïau sydd wedi ymrwymo i: 

 arferion cyflogi cyfrifol; 

 trefniadau llywodraethu corfforaethol cadarn; 

 ymwybyddiaeth o effaith amgylcheddol; 

 sensitifrwydd i hawliau dynol a’r cymunedau y maent yn gweithredu ynddynt; 

 arferion masnachu teg, a lles anifeiliaid. 

 Mae’r polisi hefyd yn gwahardd buddsoddi mewn cwmnïau sy’n gysylltiedig â phornograffi   
neu arfau, a chwmnïau y mae dros 20% o’u trosiant yn dod o gamblo, diodydd alcoholaidd neu   
gynhyrchion tybaco. Mae rheolwyr cronfa Corff y Cynrychiolwyr yn sgrinio cwmnïau cyn buddsoddi 
ynddynt er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r cyfyngiadau y soniwyd amdanynt. 

 Mae’r Eglwys yng Nghymru’n aelod o Grŵp Buddsoddwyr yr Eglwys. Mae ganddo lawer o    
aelodau, yn cynnwys Eglwys Loegr a’r Eglwys Fethodistaidd, a buddsoddiadau cyfunol dros £12 
biliwn. Trwy fod yn aelod o’r Grŵp hwn gall yr Eglwys yng Nghymru gael gafael ar ymchwil a       
chomisiynu ymchwil, rhannu gwybodaeth ac arferion gorau gyda sefydliadau eraill sy’n aelodau,      
a dylanwadu ar gwmnïau ar y cyd â rhanddeiliaid eraill, drwy fynd i gyfarfodydd y cwmnïau a dulliau 
ymgysylltu eraill. Enghraifft o hyn oedd ymgysylltu (yn llwyddiannus) â 
BP ynghylch materion diogelwch yn dilyn ffrwydrad ar lwyfan olew  
Deep Horizon oddi ar arfordir yr Unol Daleithiau yn 2009. Mae Grŵp 
Buddsoddwyr yr Eglwys wedi cyfarfod ag uwch reolwyr llawer o 
gwmnïau mawr eraill, yn cynnwys G4S, HSBC, RBS a Royal Dutch 
Shell, i godi cwestiynau am faterion fel llywodraethu corfforaethol,   
hawliau dynol a materion amgylcheddol. 

 Mae’r Corff Llywodraethol wedi mabwysiadu’r Polisi Buddsoddiad 
Moesegol felly mae’r Grŵp Buddsoddiad Moesegol yn annog Esgobathau a Phlwyfi i ddilyn y polisi 
hwn wrth fuddsoddi arian. Mae’r Grŵp yn croesawu’r arfer o godi materion gyda nhw ynghylch 
cwmnïau (o Gymru) y credir bod eu gweithgareddau yn groes i egwyddorion y Polisi Buddsoddiad 
Moesegol. 

Mae’r Polisi Buddsoddiad Moesegol ar wefan yr Eglwys yng Nghymru: 
www.churchinwales.org.uk/faith/believe/ethical 

Gofalu am 
etifeddiaeth       
ariannol yr Eglwys 



Datblygu treftadaeth yr eglwys 
DROS y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Corff y Cynrychiolwyr 
wedi bod yn cynnal y prosiect hwn i ddatblygu hyfforddiant 
ac arweiniad i blwyfi sy’n gofalu am eu mannau addoli. Mae’r 
prosiect wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Dreftadaeth y 
Loteri a Cadw ac wedi ariannu swydd Swyddog Treftadaeth 
a Chadwraeth Eglwysi, Tina Andrew. 

 Mae Tina wedi bod yn cynnal amrywiaeth eang o sesiynau hyfforddi ledled Cymru ar bynciau 
allweddol sydd o ddiddordeb i blwyfi fel Gofalu a Chynnal a Chadw Eglwysi, Hawlebau a      
Chydsyniad, Archwiliadau pob Pum Mlynedd a Gweithio gyda Gweithwyr Proffesiynol yn ogystal â 
Defnydd Cymunedol o Adeiladau a Rheoli Mynwentydd. Cynhaliwyd cynhadledd flynyddol bob 
blwyddyn i edrych ar faterion o ddiddordeb. Eleni, cynhaliwyd y gynhadledd yn Abertawe ar y thema 
ymwelwyr a thwristiaeth, gyda siaradwyr o bob cwr o Gymru. 

 Neilltuwyd adran bwrpasol o wefan yr Eglwys yng Nghymru i roi gwybodaeth ac arweiniad    
penodol. Mae manylion sesiynau hyfforddi a gweithgareddau’r maes hwn yn cael eu cyhoeddi yma. 

http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/bywyd/ein-hetifeddiaeth 

Eglwysi agored  

MAE eglwysi’n cael eu hannog i agor eu drysau i ymwelwyr bob dydd. Mae’r weinidogaeth 
groeso yn flaenoriaeth a chyfle allweddol. Mae Datganiad Blynyddol Wardeniaid yr Eglwys 
nawr yn gofyn am wybodaeth am eglwysi sydd ar agor i’r cyhoedd ac mae’n amlwg bod tua 
60% o’n heglwysi ar agor yn rheolaidd i’r cyhoedd ymweld â nhw. 

Rydym yn cydweithio’n agos â Rhwydwaith 
Twristiaeth Eglwysi Cymru 
(CTNW) i hyrwyddo eglwysi 
agored ac mae eu gwefan     
yn darparu gwybodaeth         
ddefnyddiol am agor adeiladau 
eich eglwys yn ogystal â map 
rhyngweithiol rhagorol i ganfod 
eglwysi sydd ar agor ym mhob 
cwr o Gymru. Os ydych chi’n 
agor eich eglwys yn gyson, 
cofrestrwch hi ar wefan y 
Rhwydwaith heddiw! 

Rydym yn gweithio ar nifer o 
fentrau eraill sy’n gysylltiedig 
ag eglwysi agored a byddwn 
yn hyrwyddo’r rhain dros y 
flwyddyn a ddaw. Mae’r rhain 
yn cynnwys ail-lansio Diwrnod Eglwysi     
Agored ble byddwn yn eich annog i    
wneud rhywbeth yn wahanol yn eich  
eglwys er mwyn ateb yr her o ddenu  
ymwelwyr, ‘Dewch am dro i’n Heglwys 
ni…..”  

Byddwn hefyd yn lansio templed fel y gall 
eglwysi gynhyrchu taflen 

wybodaeth ddeniadol yn ogystal 
â fersiwn i blant. 

Yn 2014, rydym yn bwriadu 
cynnal ein cynllun gwobrau     

Annog Eglwysi Mentrus          
unwaith eto i roi cyngor          

(ac ychydig o gymorth ariannol)  
i ddatblygu prosiectau newydd 

ac arloesol mewn ac o gwmpas 
adeiladau’r eglwys. 

Yn olaf, rydym yn gweithio gyda 
Sustrans a Cadw i ddatblygu 

Llwybr Beicio o gwmpas Llefydd 
Sanctaidd Cymru. Bydd hwn yn 

dilyn y Rhwydwaith Beicio 
Cenedlaethol ond yn tynnu    

sylw at Lefydd Sanctaidd allweddol          
ar hyd y daith yn cynnwys y chwe          

Eglwys Gadeiriol. 

Bydd y pellter cymaint â’r daith o Land’s   
End i John O’Groats mae’n siŵr! www.ctnw.co.uk 



Tai fforddiadwy 
MAE’R Eglwys yng Nghymru wedi bod yn cydweithio â      
phrosiect o’r enw Ffydd mewn Tai Fforddiadwy, sy’n rhan     
o’r elusen Housing Justice. 

 Nod y bartneriaeth hon yw archwilio cyfleoedd ar dir eglwysi 
ac mewn adeiladau eglwysig i gyflawni prosiectau tai i ddiwallu 
anghenion lleol (tai fforddiadwy). Mae’r prosiect wedi cyflogi 
Swyddog Prosiect sy’n gyfrifol am Gymru a fydd yn gweithio gyda 

phob enwad i helpu i gyflawni cynlluniau tai fforddiadwy ar eiddo sy’n perthyn i amrywiol enwadau. 
Cynhaliwyd cynhadledd genedlaethol yng Nghaerdydd ym mis Ebrill 2013 i ddechrau eu gwaith yng 
Nghymru. 

 Mae’r newidiadau diweddar i’r system les a’r hinsawdd economaidd sydd ohoni yn creu heriau 
sylweddol o ran darparu tai fforddiadwy o safon yng Nghymru. Fel elusen, mae gan yr Eglwys      
gyfrifoldeb i sicrhau gwerth gorau, o ran ei gwrthrychau elusennol, wrth gael gwared ar eiddo. Mae 
cenhadaeth yr eglwys yn cael ei chyflawni fwyfwy drwy ei rôl allweddol mewn cymunedau ac mae    
tai fforddiadwy yn rhan o’r agenda honno. Os yw pobl yn gallu fforddio byw mewn      
cartrefi o safon, byddant yn gallu cyfrannu mwy at gymunedau a bywyd yr eglwys. 

 Ond nid menter i ddosbarthu ein hasedau yw hon. Ymgais ydyw i edrych yn        
gyffredinol ar bosibiliadau ein heiddo ac ystyried yr holl opsiynau posibl. Weithiau,     
bydd yna angen syml am werth ariannol er mwyn cyflawni amcanion eraill, er y bydd    
ein hymateb weithiau yn ehangach. Penderfyniad i’r Eglwys fel ymddiriedolwyr yr   
elusen yw hyn ond mae’n ymrwymiad hefyd i geisio ystyried y posibiliadau ymhellach. 

www.fiah.org.uk 

Mynwentydd: ‘Caring for God’s Acre’ 
MAE’R Eglwys yng Nghymru wedi cydweithio’n agos â’r 
elusen ‘Caring for God’s Acre’ i gynnal dwy gynhadledd ar 
reoli mynwentydd yng Nghymru yn 2013. Y rhain oedd y rhai 
cyntaf mewn rhaglenni o gynadleddau ledled Prydain i annog 
plwyfi i ddatblygu cyfleoedd yn eu mynwentydd. 

 Mae mynwentydd yn cael eu gweld fel baich yn aml ond 
gyda dychymyg, a newidiadau syml i drefniadau rheoli arferol, 
gellir datblygu mentrau newydd diddorol. Mae mynwentydd yn 
llefydd gwych ar gyfer bioamrywiaeth (maent yn hafan i             
rywogaethau allweddol fel coed yw, nadroedd defaid a’r ffwng  
cap cwyr), gweithgareddau cymunedol (yn draddodiadol, roedd    
y fynwent yn lle i gynnal ffair y pentref a digwyddiadau eraill) a 
gweithgarwch gwirfoddol (gellir denu pobl newydd at brosiectau 
cadwraeth a datblygu sgiliau). 

 Ynghyd â’r cynadleddau hyn, mae’r Eglwys yng Nghymru 
wedi cyflwyno cyfres o sesiynau hyfforddi ar reoli mynwentydd  yn 
cynnwys yr agweddau cyfreithiol a gweinyddol. Rydym yn ddiolchgar i ‘Caring for God’s Acre’ am fod 
yn rhan o’r sesiynau hyn hefyd. 

 Mae Corff y Cynrychiolwyr wedi cyhoeddi canllawiau wedi’u diweddaru ar Bolisi a Rheoli    
Mynwentydd ac wedi eu dosbarthu i blwyfi. Mae copi ar gael ar y wefan. 

www.caringforgodsacre.org.uk 

Y Ficerdy 



Grantiau cronfa dreftadaeth y loteri 
MAE Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi cyhoeddi cynllun ariannu newydd ar gyfer eglwysi.   
Enw’r cynllun yw ‘Grantiau ar gyfer Mannau Addoli’ ac mae’n wahanol i’r cynllun blaenorol 
mewn nifer o ffyrdd a fydd o ddiddordeb i blwyfi: 

 Mae yna bedwar dyddiad cau bob blwyddyn bellach yn lle dau; 

 Gallwch wneud cais am grant o hyd at £250,000 (er bod y  
Gronfa yn dal i annog ceisiadau o dan £100,000); 

 Bydd pob cais yn cael ei farnu yn unol â chanlyniadau penodol: 

 Bydd treftadaeth y man addoli mewn cyflwr gwell 

 Bydd mwy o bobl ac ystod ehangach o bobl wedi ymwneud â threftadaeth. 

 Bydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri’n ariannu gwaith cyfalaf newydd, fel toiledau neu geginau, 
gwelliannau i systemau gwresogi neu drydan, gwaith arall i ddefnyddio ynni’n effeithlon, a 
gwaith i helpu gyda gwaith cynnal a chadw parhaus y man addoli. Fodd bynnag, gall y Gronfa 
ariannu hyd at 15% o gyfanswm cost y prosiect yn unig. Y pwynt allweddol yw dangos sut y 
byddai gwaith o’r fath yn denu mwy o bobl i ymwneud â threftadaeth. 

 Bydd rhaid i chi gyflwyno Datganiad Gweithgareddau sy’n disgrifio’r hyn y byddwch chi’n ei 
wneud i ddenu mwy o bobl ac ystod ehangach o bobl i ymwneud â threftadaeth eich eglwys. 
Gallai’r gweithgareddau gynnwys creu taflenni dehongli newydd, hyfforddi pobl, gwefan, cynnal 
sgyrsiau, digwyddiadau neu deithiau tywys. Dylech ddangos y costau hyn yn eich cyllideb. 

 Ar gyfer unrhyw gost mewn prosiect sy’n costio mwy na £10,000 i un cyflenwr, mae’n rhaid i 
chi ddarparu prawf o weithdrefnau tendro cystadleuol. Mae hyn yn debygol o gynnwys ffioedd 
penseiri felly gall fod yn her fawr pan fydd gennych berthynas dda sydd wedi hen ennill ei 
phlwyf gyda phensaer neu syrfëwr. Gall Corff y Cynrychiolwyr gynnig arweiniad ar hyn. 

 Nid oes rhaid i Gorff y Cynrychiolwyr, fel perchennog, lofnodi ceisiadau mwyach, er y bydd 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri angen llythyr cefnogi gan Gorff y Cynrychiolwyr i gyd-fynd â phob 
cais. Bydd gofyn i’r Corff gyd-lofnodi contract y grant. 

 Rhoddir y grant ar yr amod y bydd yr eglwys yn parhau i gael ei defnyddio gan y cyhoedd 
ddeng mlynedd ar ôl rhoi’r grant. Cyn hyn, roedd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn mynnu bod 
rhaid cadw’r eglwys fel man addoli am ddeng mlynedd. 

 Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn awyddus i dderbyn pob cais mewn dwy rownd. Hysbysiad 
cychwynnol a chais llawn. Bydd hyn yn cael ei ystyried dros ddau gyfnod dyddiad cau felly  
dylai’r broses gymryd 6 mis yn ogystal â’r datblygiad disgwyliedig rhwng y rowndiau. 

 Cynghorir yn gryf yr ymgeiswyr i gyflwyno ffurflen ymholi prosiect ar-lein i Gronfa Dreftadaeth y 
Loteri i gael arweiniad a chyngor cynnar cyn cyflwyno’r cais llawn. 

 

 

 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn 

http://welsh.hlf.org.uk/HowToApply/Pages/Sut_i_ymgeisio.aspx 



Ffrindiau a dilynwyr: canllaw i gyfryngau cymdeithasu 
YDYCH chi’n procio, trydar a blogio a chanfod ffrindiau a dilynwyr ar-lein? 

Boed yn Twitter, Facebook, YouTube neu Flickr, mae cyfryngau cymdeithasu’n rhoi cyfle i ni fod yn 
rhan o gymuned anferth ar-lein a chysylltu â’r byd ehangach. Gall fod yn ffordd wych o roi 

gwybod i bobl am newyddion eich Eglwys, eu gwahodd i ddigwyddiadau a hyd yn oed  
i drafod pynciau’r dydd a rhannu safbwyntiau. 

Mae llawer o’n heglwysi, plwyfi, esgobaethau a’n clerigion eisoes yn defnyddio 
cyfryngau cymdeithasu a gallwch ddod o hyd i’w cyfeiriadau ar-lein drwy swyddfa 

eich esgobaeth. 

Mae canllawiau a chyngor ar sut i ddefnyddio’r cyfryngau hyn a sut i osgoi’r 
peryglon i’w cael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru. Mae’n cynnwys crynodeb o’r 

cyfryngau newydd ac yn egluro sut y gellir defnyddio’r rhain yn effeithiol a chyfrifol fel 
rhan o fywyd y plwyf. 

Mae’r canllawiau i’w cael o dan yr adran Adnoddau ar wefan yr Eglwys yng Nghymru drwy’r ddolen 
isod a gallwch ddilyn yr Eglwys yng Nghymru ar Twitter ar @ChurchinWales. 

http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/adnoddau-2/cyfansoddiad-a-llawlyfrau/
llawlyfr-clerigion/gweithdrefnau-adran-3/polisi-cyfryngau-cymdeithasol/ 

Yr Eglwys yng Nghymru ar-lein 
Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi lansio saith gwefan newydd, un i’r Dalaith ac un yr un i’r 
chwe esgobaeth. 

 Mae’r gwefannau newydd yn cyflwyno golwg fodern, newydd i           
bresenoldeb yr Eglwys yng Nghymru ar-lein ac yn darparu gwell cyfleuster 
chwilio a siop lyfrau rhithwir, mwy o ddefnydd o ffilm a sain ac yn cysylltu’n 
well â’r cyfryngau cymdeithasu. Y tu ôl i’r llenni, mae system rheoli cynnwys 
WordPress yn ei gwneud hi’n llawer haws i amrywiaeth eang o bobl       
ddiweddaru tudalennau gwefannau ac mae offer mapio gwell yn galluogi 
defnyddwyr i ddod o hyd i’w heglwys agosaf yn haws. 

 Rhoddwyd y cynllun a’r swyddogaeth newydd i’r holl wefannau sy’n 
rhan o’r Cynllun Gwefannau Plwyfi, sy’n rhad ac am ddim. 
 

Mae’r wefan daleithiol ar gael yn ddwyieithog yn: 
www.eglwysyngnghymru.org.uk a www.churchinwales.org.uk  



bob cwr o’r wlad, o gefndiroedd amrywiol ac 
roeddent ar gyfnodau gwahanol o’u cwrs tair 
blynedd i gael eu hordeinio. 

 Alex Grace, o Ben-bre yn Esgobaeth 
Tyddewi, oedd un o’r rhai a ddilynwyd yn y 
rhaglen. Fe’i gwelsom yn cwblhau ei blwyddyn 
olaf yng Ngholeg Mihangel Sant, a’i hordeinio 
a’i phenodi yn gurad yn Ninbych-y-pysgod. 

 Meddai: “Roedd y camerâu yno ar      
ddiwrnod cyntaf fy mlwyddyn olaf yng Ngholeg 
Mihangel Sant, ac ar fy niwrnod olaf hefyd; 
roedden nhw gyda mi pan dderbyniais fy     
llythyr gan yr Esgob Wyn, yn dweud yr hoffai i 
mi fod yn gurad yn Ninbych-y-pysgod. Mewn 
cyfnod pan mae rhywun yn newid llawer yn 
bersonol ac yn ffurfiannol, dilynodd y camerâu 
fi yn ystod y cyfnodau arbennig hyn. Gobeithio 
fod y cyfan werth yr holl ffilmio, fy mod i wedi 
gallu bod yn “fi fy hun”, ac yn fwy na dim, 'mod 
i wedi gwneud y cyfan er clod i Dduw.” 

 Meddai Pennaeth Coleg Mihangel Sant, 
y Parch Canon Peter Sedgwick, “Fel y       
dangosodd y rhaglen hon yn glir, mae bod yn 
weinidog Cristnogol yn swydd sy’n gofyn   
llawer ac sy’n newid yn gyflym. Gobeithio bod 
y gyfres hon wedi rhoi argraff fwy cyfoes o 
fywyd yr eglwys heddiw gan eu hysbrydoli o 
bosibl i gymryd rhan mewn unrhyw ffordd sy’n 
eu galw i wneud cyfraniad. Rwyf hefyd yn   
ddiolchgar iawn i’r myfyrwyr a fu’n rhan o’r 
rhaglen gan nad yw cael eich portreadu ar 
ffilm yn beth hawdd ar adeg mor dyngedfennol 
yn eich bywyd.” 

YDYCH chi wedi meddwl o gwbl sut mae 
offeiriaid yn cael eu hyfforddi i wasanaethu 
yn ein cymunedau heddiw? Mae’n golygu 
llawer mwy nag astudio’r Beibl yn unig a 
dysgu sut i lunio pregethau, fel y gwelodd 
criw teledu wrth dreulio blwyddyn yn dilyn 
ymgeiswyr am y weinidogaeth o bob cwr o 
Gymru sy’n astudio yng Ngholeg Mihangel 
Sant. 

 Aeth eu taith â nhw i garchardai i helpu 
troseddwyr, i ysgolion i arwain gwasanaethau, 
i ysbytai i ymweld â chleifion a phobl yn eu 
dyddiau olaf, ar y strydoedd i fwydo’r digartref 
ac i’r senedd i ymgyrchu. Y canlyniad oedd 
cyfres ddogfen bedair rhan ar BBC1 Wales, a 
ddarlledwyd ym mis Hydref 2012, a 
gyflwynodd ddarlun o fywyd heriol ond 
cyfoethog ac amrywiol y gall y rhai sy’n cael 
eu galw i’r weinidogaeth ei ddisgwyl heddiw. 

 Cynhyrchwyd y gyfres Vicar Academy 
gan y cwmni annibynnol, Presentable. Bu’r tîm 
yn dilyn sawl myfyriwr llawn amser o Goleg 
Mihangel Sant, sydd wedi uno â Chorff y   
Cynrychiolwyr. Roedd y myfyrwyr yn dod o 

Golwg ar fyfyriwr – Tom Bates, Llandaf 
Beth oeddech chi’n ei wneud cyn hyfforddi? 
Fe astudiais yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac wedyn roeddwn yn   
teithio’r DU fel canwr llawrydd. 
Beth sy’n rhoi boddhad i chi wrth hyfforddi? 
Mae’r cyfnod ffurfiannol yn gallu bod yn gyfnod llawn her. Rwy’n meddwl mai’r hyn sy’n rhoi’r mwyaf 
o foddhad yw teimlo llaw Duw yn dawel ar eich ysgwydd yng nghanol yr holl gynnwrf, yn calonogi ac 
yn tywys rhywun yn dawel. 
Beth oedd yr her fwyaf i chi? 
Yn bennaf, cael gwared ar fy rhagfarnau a fy rhagdybiaethau a bod yn barod i wynebu’r her o    
ddatblygu i fy ngalwedigaeth a chael mwy o ffydd yn fy ngallu fy hun. 
Beth yw’r peth rhyfeddaf i chi ei wneud yn y weinidogaeth? 
Yr haf hwn fe es i ar leoliad gyda’r Llynges Frenhinol lle cefais y cyfle i weld hyfforddiant dianc o dan 
y dŵr gyda changen awyr y fflyd, a derbyn hyfforddiant ar ymosod mewn cerbydau tir a môr. 
Beth fydd ffocws eich gweinidogaeth yn y dyfodol? 
Annog pobl i gydio yn eu ffydd eu hunain a dod i berthynas â Duw. 

Vicar Academy: cyfres deledu ar fywyd ficer  





Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru  
39 Heol y Gadeirlan, Caerdydd. CF11 9XF 
Ffôn 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 Leon Hughes leonhughes@eglwysyngnghymru.org.uk 
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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  The Reverend Canon 
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  


