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Ariannu’r gwaith o weddnewid yr Eglwys 

dyrannu’r £3.5 miliwn dros y flwyddyn a’r ddwy 

flynedd nesaf. Er bod yr arian yn cael ei neilltuo 

i brosiectau sy’n gysylltiedig â Golwg 2020, 

bydd pob esgobaeth unigol yn penderfynu sut i 

ddefnyddio ei chyfran. Gellid ei defnyddio, er 

enghraifft, i fuddsoddi mewn hyfforddiant ar 

gyfer arweinwyr, staff cymorth ar gyfer 

prosiectau, neu adnoddau a chyfarpar. Mae 

Corff y Cynrychiolwyr yn annog esgobaethau i 

ddyblu’r arian ar gyfer y prosiectau mae’n eu 

dewis drwy ddarparu arian cyfatebol. Bydd pob 

esgobaeth yn cyflwyno adroddiad i Gorff y 

Cynrychiolwyr bob blwyddyn yn dangos sut y 

defnyddiwyd yr arian. 

Trafodwyd y syniad o’r Gronfa Weddnewid 

gyda Chadeiryddion ac Ysgrifenyddion 

Byrddau Cyllid yr Esgobaethau'r llynedd. 

Roedd hyn yn dilyn yr adolygiad rheolaidd o 

ymrwymiadau gwariant a oedd yn ystyried 

amcanestyniadau’r actiwari ar gyllid pensiwn y 

dyfodol a’r 

posibilrwydd o 

ddifidend bychan 

yn deillio o 

symud i gynllunio 

gwariant ar sail 

cyfanswm elw. 

Mae cynulleidfaoedd ym mhob esgobaeth 

bellach yn gweld newidiadau sylweddol yn 

cael eu cyflwyno wrth i strategaeth Golwg 

2020 yr Eglwys yng Nghymru fwrw’i 

gwreiddiau. Mae llawer yn uno â phlwyfi 

cyfagos i greu ardaloedd gweinidogaeth tra bo 

mwy o bobl leyg yn ymgymryd â swyddi 

arwain ac yn ymuno â thimau i wasanaethu’r 

ardaloedd newydd. Mae gweinidogaethau 

newydd cyffrous yn cael eu creu i helpu i estyn 

allan i bobl ifanc a theuluoedd ac rydym yn 

agor ein hadeiladau i ymateb i anghenion y 

gymuned gydol yr wythnos.  

Er mwyn cefnogi’r newidiadau hyn ac annog 

mentrau Golwg 2020 newydd, mae Corff y 

Cynrychiolwyr wedi sefydlu cronfa newydd i roi 

cyfran gyfartal o £3 miliwn i bob esgobaeth ac 

wedi clustnodi £0.5 miliwn arall i’w ddefnyddio 

gan y dalaith. Bydd y Gronfa Weddnewid yn 

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



 

Un defnydd cynnar o ddyraniadau taleithiol y Gronfa Weddnewid oedd rhoi cefnogaeth lawn i 
ddigwyddiadau pwysig gan Golwg 2020 yn 2014. Cynhaliwyd cynhadledd Nawr yw’r Amser ar 
21 a 22 Tachwedd, 2014 yn Venue Cymru, Llandudno. Daeth 30 o gynrychiolwyr o bob 
esgobaeth i’r gynhadledd yn ogystal â chynrychiolwyr o enwadau a sefydliadau eraill y mae 
gan yr Eglwys yng Nghymru berthynas waith agos â nhw. 

Pwrpas y digwyddiad oedd galluogi esgobaethau i rannu syniadau, profiadau a chynlluniau sy’n 
gysylltiedig â datblygu Ardaloedd Gweinidogaeth, Timau Ardaloedd Gweinidogaeth a mathau 
newydd o weinidogaeth. Gyda gwahanol gyd-destunau lleol yn sicrhau bod esgobaethau’n gweithio 
i ddatblygu modelau ychydig yn wahanol i’w gilydd, ac yn symud ar gyflymder gwahanol i’w gilydd, 
teimlwyd ei bod hi’n hynod bwysig bod y bobl sy’n rhan o’r gwaith hwn mewn esgobaethau’n cadw 
mewn cysylltiad â’i gilydd , yn olrhain datblygiadau mewn esgobaethau eraill ac yn dysgu oddi wrth 
lwyddiannau (a chamgymeriadau) ei gilydd. 

Esgobaethau oedd yn arwain rhaglen y 
gynhadledd a chlywodd y cynrychiolwyr am 
gyrsiau hyfforddi ym Mynwy, mentrau 
gweinidogaeth lleol yn Nhyddewi, Galluogwyr 
Gweinidogaeth Plant, Ieuenctid a Theuluoedd 
(CYFMEs) ym Mangor, mentrau bod yn 
ddisgyblion yn Llandaf, ystyriaethau manwl ar 
gyfer mapio Ardaloedd Gweinidogaeth yn 
Abertawe ac Aberhonddu a chafwyd cyflwyniad 
gan Fforwm Ieuenctid Llanelwy. Bu Diwinydd y 
Gynhadledd, y Canon Dr Christina Baxter, cyn 
Bennaeth St. John’s College, Nottingham yn 
ystyried a myfyrio ar sail ddiwinyddol y 
gwahanol fentrau a datblygiadau a ddisgrifiwyd 

yn y cyflwyniadau. Hwyluswyd y rhaglen gan yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC. 

Gan mai dim ond 30 cynrychiolydd o bob esgobaeth allai fynychu’r gynhadledd roedd hi’n bwysig 
ymgysylltu â’r Eglwys ar lefel ehangach a bu ‘Ciwbiau’ o gymorth yn hyn o beth. Dosbarthwyd 
templedi ciwbiau cardbord i blwyfi ledled y dalaith a gofynnwyd i bobl eu defnyddio i adrodd eu 
straeon ffydd drwy addurno bob ochr â geiriau, lluniau, ffotograffau neu ludweithiau. 
Aethpwyd â’r ciwbiau gorffenedig i Landudno lle cawsant eu defnyddio’n symbolaidd 
yn y sesiynau addoli yn y gynhadledd, gan gynnwys i adeiladu allor yn y Cymun clo. 
Ar ddiwedd y gynhadledd rhoddwyd y ciwbiau i gynrychiolwyr er mwyn iddynt eu 
dosbarthu ledled y dalaith i ledaenu’r gair am y gynhadledd, ei negeseuon a Golwg 2020. 

Yn dilyn y gynhadledd, trefnodd yr esgobaethau ddigwyddiadau a chyfarfodydd 
dilynol i adrodd yn ôl a thrafod beth roeddynt wedi’i rannu a’i ddysgu. I helpu gyda 
hyn, cynhyrchwyd ffilm fer yn rhoi cipolwg o’r gynhadledd a gallwch ei gweld ar 
wefan yr Eglwys yng Nghymru drwy’r ddolen isod, neu ei lawrlwytho. Beth am 
ddangos y ffilm i gynulleidfa eich eglwys chi?  

Mae cylchgrawn cryno yn rhoi trosolwg manwl o’r gynhadledd, yn cynnwys 
dyfyniadau o fyfyrdodau Dr Baxter, 
sydd ar gael drwy’r ddolen isod. Mae 
fersiwn taflen fyrrach o’r cylchgrawn 
wedi’i dosbarthu ledled y dalaith: 
cadwch lygad amdani yn eich plwyf. 

http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/
golwg-2020/nawr-ywr-amser/ 

Cynhadledd Nawr yw’r Amser  



 

Mae’n anhygoel meddwl bod rhai o goed 
ein mynwentydd yn hŷn na’n ffydd ni, yn 
dyddio nôl filoedd o flynyddoedd. Mae dyddio’r 
coed hyn yn anodd iawn gan fod yr ywen yn 
gallu adfywio ei hun o’r tu mewn a thyfu 
coesynnau newydd o ganghennau sy’n 
hongian. Credir bod un enghraifft, yn 
Nefynnog, Powys, wedi’i phlannu 5,000 o 
flynyddoedd yn ôl a gallai fod yn 
ymgeisydd am deitl coeden hynaf Ewrop.  

Byddai coed yw yn dynodi llefydd 
anrhydeddus yn y cyfnod cyn hanes, 
gyda llawer ohonynt yn datblygu i fod 
yn safleoedd Cristnogol yn 
ddiweddarach. Maent wedi goroesi’n 
well yma yng Nghymru nag mewn 
mannau eraill, diolch i’r traddodiadau 
Celtaidd yn bennaf a oedd yn annog 
plannu coed yw o fewn y “llan”, gan 
feithrin parch dwfn at un o’r coed 
bythwyrdd cynhenid prin sydd gennym. 
Mae ein hinsawdd wlyb a’n lefelau 
golau is hefyd o gymorth i dwf yr ywen. 

Felly, mae gennym etifeddiaeth 
unigryw sy’n werth ei chydnabod a’i 

Coed Yw - Ein hetifeddiaeth unigryw 
Mae Cymru yn un o’r llefydd mwyaf arwyddocaol yn Ewrop am goed yw 
hynafol ac mae’r rhan fwyaf ohonynt i’w gweld mewn mynwentydd eglwysi. 
Yn wir, yn ôl arolwg gan yr Ancient Yew Group, mae 203 o fynwentydd yr 
Eglwys yng Nghymru yn cynnwys 101 o goed yw ‘hynafol’ (dros 800 oed) a 233 o ‘hen’ goed 
yw (dros 500 oed). 

gwarchod yn ofalus. Fodd bynnag, 
ychydig o’r coed hyn sy’n cael eu 
gwarchod gan Orchmynion Cadw Coed, 
yn bennaf am na ystyrir eu bod o dan 
fygythiad ac oherwydd costau cyhoeddi 
gorchmynion o’r fath. 

Anfonwyd tystysgrifau i blwyfi a 
chymunedau sydd â rhai o’r coed yw 
hynaf, yn rhoi gwybodaeth am ble i gael 
y cyngor gorau ar reoli a gwneud y 
gorau o’r coed. Caiff y gwaith hwn ei 
gefnogi gan y sefydliad diogelu 
mynwentydd, Caring for God’s Acre, a’r 
Ancient Yew Group.  

Credwn ei bod hi’n hen bryd dathlu’r 
coed anhygoel hyn a’r cymunedau sydd 

wedi gofalu amdanynt ar hyd y canrifoedd. 
Gobeithio y bydd y tystysgrifau a roddwyd i’r 
plwyfi yn rhoi statws clir ac arbennig i’r coed 
hyn, yn eu hannog i ymfalchïo ynddynt ac i 
sicrhau bod y coed yn cael eu diogelu i’r 
oesoedd a ddêl. 

Mae The Ancient Yew Group yn cyhoeddi rhestri o’r coed 
perthnasol ar-lein yn: www.ancient-yew.org/ 

Gallwch gael cyngor defnyddiol gan 
www.caringforgodsacre.org.uk 

Drôn y Sunday Times yn 
tynnu llun o’r awyr o ywen 
Defynnog ar gyfer erthygl 

bapur newydd. 



 

Cynllun Grant 

Sefydlwyd y gronfa newydd hon ar gyfer gwaith 
trwsio brys i fannau addoli cyhoeddus ledled y DU. 

Sefydlwyd y Gronfa ar ôl i Ganghellor y Trysorlys 
glustnodi £15 miliwn o gyllid yn 2014. Ar ôl i’r rhaglen 
agor ar gyfer ceisiadau, arweiniodd y galw mawr at y 
Canghellor yn clustnodi £40 miliwn arall i’r Gronfa yng 
Nghyllideb 2015. Mae’r cyllid newydd hwn yn golygu 
bod £55 miliwn ar gael i’w wario. 

Mae’r cynllun cychwynnol wedi cau a’r dyfarniadau cyntaf wedi’u cyhoeddi gyda 23 dyfarniad yn cael 
eu gwneud i eglwysi ac eglwysi cadeiriol yr Eglwys yng Nghymru. 

Bydd y Gronfa’n ailagor i geisiadau newydd yn ddiweddarach eleni, gan ddyfarnu cyllid o’r £25 miliwn 
sy’n weddill yn ystod 2016. Bydd gofyn i unrhyw ymgeisydd a fu’n aflwyddiannus yn rownd gyntaf y 
cynllun ymgeisio o’r newydd. 

Mae’n rhaid i geisiadau’r Eglwys yng Nghymru gael eu cymeradwyo gan yr esgobaeth a chynnwys 
llythyr cefnogi gan Gorff y Cynrychiolwyr. I gael llythyr cefnogi, anfonwch e-bost i’r Adran Eiddo 
property@eglwysyngnghymru.org.uk  Mae rhagor o wybodaeth yn: http://www.lpowroof.org.uk/ 

Cronfa Trwsio Toeau  

Gall plwyfi sy’n gofalu am fannau addoli rhestredig gael grant 
cyfwerth â chostau TAW ar waith trwsio ac addasu drwy Gynllun 
Grant Mannau Addoli Rhestredig. 

Mannau addoli rhestredig yw’r unig fathau o adeiladau rhestredig sy’n 
derbyn y cymorth ariannol hwn a dylai plwyfi fanteisio ar y grant. Mae’n 
rhaid cyflwyno hawliadau ar sail ôl-daliad (mae’n rhaid i chi dalu’r 
contractwr yn gyntaf yna hawlio’r arian yn ôl) a gellir eu cyflwyno hyd at 12 mis ar ôl dyddiad yr anfoneb. 

Yn gyffredinol, mae’n rhaid i’r gwaith cymwys gostio £1,000 o leiaf ond caniateir un hawliad fesul 
eglwys o rhwng £500 a £1,000 bob blwyddyn. Dylech ddarllen y wefan i gael union fanylion sut i fod yn 
gymwys ond gallwch hawlio ffioedd proffesiynol yn ogystal â chostau trwsio ac addasu adeilad. 

Mae gwneud cais yn hawdd a dylai plwyfi fynd i www.lpwscheme.org.uk i gael rhagor o fanylion. 

Mannau Addoli Rhestredig  

Rhif Elusen Cyngor Plwyf Eglwysig 
beth i’w wneud os nad oes gennych chi un! 

Mae Cynghorau Plwyf Eglwysig wedi’u cydnabod fel elusennau yng Nghymru a Lloegr ers 
blynyddoedd lawer. 

Nid yw cyfrifoldebau sylfaenol aelodau’r Cynghorau hyn, fel ymddiriedolwyr elusen, wedi newid llawer 
ers cryn amser waeth a oes angen i’r Cyngor Plwyf Eglwysig gofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau ai 
peidio. Mae’n rhaid i Gyngor Plwyf Eglwysig sydd ag incwm o dros £100,000 gofrestru gyda’r Comisiwn 
Elusennau ac mae’n gallu cael rhif elusen, sy’n ddefnyddiol wrth brofi statws elusennol i sefydliadau sy’n 
darparu grantiau neu sefydliadau ariannol eraill. 

Fodd bynnag, mae mwyafrif Cynghorau Plwyf Eglwysig yr Eglwys yng Nghymru o dan y trothwy 
incwm o £100,000, ac efallai fod rhai’n credu eu bod o dan anfantais am nad oes ganddynt rif elusen. 
Ond dydy hynny ddim yn wir. Pan ofynnir i Gyngor Plwyf Eglwysig nad yw wedi ei gofrestru i ddarparu ei 
rif elusen yr unig beth sy’n rhaid i’r Cyngor hwnnw ei ddarparu yw’r geiriau canlynol: 

Mae [enw’r Cyngor Plwyf Eglwysig] yn elusen eithriedig o dan Ddeddf Elusennau 2011. 
Ni ddylai Cynghorau Plwyf Eglwysig nad ydynt wedi cofrestru gael problem gyda’r datganiad hwn. 

Nodwch nad yw hi’n dderbyniol defnyddio rhif cofrestru Corff y Cynrychiolwyr gan nad yw’n rhif ambarél 
i’r Eglwys yng Nghymru i gyd. Os ydych angen cymorth, mae Adran Gyfreithiol Corff y Cynrychiolwyr yn 
barod iawn i ateb unrhyw ymholiadau.  



 

Gall beicwyr deithio i fannau mwyaf cysegredig Cymru diolch i lwybr newydd 
sy’n cysylltu eglwysi, eglwysi cadeiriol a safleoedd pererindod hynafol. 

Cafodd y Llwybrau Cysegredig eu lansio gan yr Eglwys yng Nghymru mewn 
partneriaeth â’r elusen feicio Sustrans a Cadw ac mae’n cynnig ffordd unigryw o gael 
blas ar agwedd bwysig ar dreftadaeth Cymru. 

Mae’r llwybr yn defnyddio’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol o lwybrau di-draffig neu dawel i uno’r 
mannau cysegredig ledled Cymru, yn cynnwys ein chwe eglwys gadeiriol, ffynhonnau hynafol ac olion 
abatai. Gall pobl ddilyn y llwybr fel ag y mynnont felly mae’n addas i deuluoedd a beicwyr o bob gallu. 

Ond i feicwyr brwd, fodd bynnag, mae’n cynnig taith arbennig iawn o amgylch Cymru. Nid 
yw’r union bellter wedi’i gyfrif eto ond mae’n debyg ei fod tua 500 milltir, sy’n gwneud y llwybr 
yn her a hanner i bobl anturus – llwybr i gystadlu ag un Land’s End i John O’Groats. 

Does dim amheuaeth y bydd natur ysbrydol a chysegredig y llefydd y byddwch yn ymweld 
â nhw ar hyd y daith yn gwneud iawn am yr ymdrech gorfforol a fydd yn gysylltiedig â 
chyflawni rhan o’r llwybr neu’r llwybr cyfan. 

Gallwch lawrlwytho Llwybrau Cysegredig – Teithiau Beic yma: 
www.sustrans.org.uk/wales/national-cycle-network/free-leaflets-and-maps  

Mae Grwpiau Cyfeillion 
yr Eglwys yn un ffordd o 
estyn allan i’r bobl hyn 
a’u gwahodd i gymryd 
rhan ym mywyd yr 
eglwys.  

Maent yn dwyn ynghyd y 
rhai sydd â diddordeb 
cyffredin mewn adeilad 
penodol ac a allai 
ddarparu cymorth 
ariannol o bosibl drwy danysgrifiadau, 
rhoddiona chodi arian neu gymorth ymarferol 
gyda gwaith cynnal a chadw sylfaenol ar 
adeiladau a digwyddiadau arbennig fel 
cyngherddau, arddangosfeydd celf a theithiau 
addysgol. 

Mae’r canllaw’n cyflwyno dull cam wrth gam o 
sefydlu Grŵp Cyfeillion a manylion y drefn a’r 
strwythur cyfreithiol gorau. Mae’n argymell 
sefydlu’r grŵp o dan awdurdod y Cyngor Plwyf 
Eglwysig, fel is-bwyllgor iddo yn y bôn. Mae hyn 
yn syml i’w sefydlu a’i weithredu ac yn sicrhau  

Dod o hyd i gyfeillion 
Ar wahân i’r gynulleidfa arferol ar y Sul, mae yna bobl ym mhob plwyf ac ardal weinidogaeth 
sy’n awyddus i gefnogi eu heglwys a’i gweithgareddau. 

bod y grŵp yn gweithredu 
gydag awdurdod llawn y 
Cyngor Plwyf Eglwysig, 

a’i fod yn trefnu’r 
elfennau ariannol ac 

yswiriant drwyddo hefyd. 

Fel is-bwyllgor, byddai’r 
Grŵp Cyfeillion yn trefnu 

ei aelodaeth, 
digwyddiadau a 

gweithgareddau ei hun ac 
yn adrodd yn rheolaidd i’r Cyngor Plwyf 

Eglwysig. Nid yw hynny, fodd bynnag, yn golygu 
na ddylai’r Grŵp Cyfeillion edrych a theimlo’n 

wahanol i’r Cyngor Plwyf Eglwysig – gallai gael 
ei logo a’i wefan ei hun, er enghraifft. 

Ni argymhellir sefydlu Grwpiau Cyfeillion fel 
ymddiriedolaethau elusennol ar wahân er y gallai 

hyn fod yn opsiwn dan rai amgylchiadau. Mae 
gweinyddiaeth trefniant o’r fath yn fwy cymhleth 

a gallai greu anawsterau o ran y berthynas 
rhwng dibenion elusennol ymddiriedolaeth ar 

wahân a’r Cyngor Plwyf Eglwysig. 

Llwybrau Cysegredig – Teithiau Beic 

Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi cyhoeddi canllaw 
ar sefydlu grwpiau o’r fath: 

www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/publications/ 
downloads/friends-groups 



 

Os ydych chi wedi cael trafferth yn datblygu gwefan i’ch plwyf neu 
Ardal Weinidogaeth mae cymorth nawr ar gael.  

Mae Cynllun Gwefan Plwyf yr Eglwys yng Nghymru yn eich helpu i 
greu eich gwefan eich hun a’i chynnal am ddim. Caiff y gwefannau 
eu datblygu ar system reoli cynnwys hawdd i’w defnyddio sy’n 
golygu nad oes rhaid i chi fod yn hen law i gael eich plwyf ar-lein. 
Os ydych chi’n cael problemau neu angen cyngor, gallwch gael 
cymorth dros y ffôn gan Adran TGCh Corff y Cynrychiolwyr ar 
029 2034 8200 rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Mae 225 plwyf eisoes wedi manteisio ar y cynllun ac wedi gallu 
datblygu gwefannau sy’n eu cadw mewn cysylltiad â’u plwyfolion 
gan arddangos gwaith y plwyf. Mae’r gwefannau hyn yn addas i 
ffilmiau ac yn dod gyda modiwl digwyddiadau parod fel y gallwch 
hysbysebu achlysuron arbennig a gwasanaethau sydd i ddod. 

Gorau oll, mae am ddim felly dim ond ychydig funudau sydd ei 
angen i greu gwefan sylfaenol. Mae adnoddau a swyddogaethau 

newydd yn cael eu datblygu drwy’r amser ac fel defnyddiwr gwefan 
plwyf mae croeso i chi ddewis a dethol beth sy’n gweithio orau i chi 

a’ch plwyfolion. 

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Gwefan Plwyf a sut i gofrestru’ch 
diddordeb, ewch i: http://parish.churchinwales.org.uk/register 

Sefydlwyd Cronfa’r Jiwbilî gan y Corff Llywodraethol i ddenu arian newydd ar gyfer prosiectau 
tramor ac mewn ymateb i benderfyniadau Cynhadledd Lambeth 1998 ynglŷn â chyfiawnder 
economaidd ac ariannu rhaglenni datblygu rhyngwladol. 

Ers hynny, mae’r Gronfa wedi codi dros £400,000 ac wedi cefnogi 11 o brosiectau ym mhob cwr o’r 
byd. Ar hyn o bryd, mae’n llwyr ariannu Clinig Deintyddol Symudol Gaza, ac yn 2009 cynorthwyodd 
Cyngor Eglwysi’r Dwyrain Agos (NECC) i ailstocio ac ailadeiladu Clinig Iechyd Teuluoedd yn Shija’ia. 

Mae angen tua £26,000 y flwyddyn i gynnal Clinig Deintyddol Symudol yr NECC. Heb eich cymorth 
chi, ni fyddai dros 70,000 o bobl Gaza yn derbyn gofal deintyddol. Gofynnwch i’ch plwyf roi yn hael. 

Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Gronfa Jiwbilî yr Eglwys yng Nghymru a’u hanfon at y Trysorydd, 
Mrs. Louise Davies yn 39 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9XF. 

Cronfa’r Jiwbilî yn cefnogi Clinig Deintyddol yn Gaza 

Lledaenu’r gair ar-lein 



 

Ein perfformiad yn 2014? 
Yn dilyn enillion buddsoddi cryf yn 2013 parhaodd 
portffolio buddsoddi Corff y Cynrychiolwyr i 
berfformio’n dda yn 2014, gan gynyddu mewn 
gwerth o £485 miliwn ar ddiwedd 2013 i  £513 
miliwn ar 31 Rhagfyr 2014. Cyfanswm 
derbyniadau’r gronfa oedd 9.1% o gymharu â 
meincnod o 7.5% a’r Mynegai Prisiau Manwerthu  
o 1.6%. 

Sefyllfa ariannol Corff y Cynrychiolwyr 

Sut mae’r arian yn cael ei wario? 
Mae llawer o incwm Corff y Cynrychiolwyr yn cael ei ddyrannu i Gynllun Pensiwn y Clerigion a’r Grant 
Bloc i esgobaethau. Yn 2014, roedd cyfanswm y Grant Bloc yn £6.8 miliwn, a oedd yn cynnwys grant 

ychwanegol o £0.5 miliwn y flwyddyn a addawodd Corff y Cynrychiolwyr ei ddarparu o 2009 i 2014. 

Mae’r Grant Bloc ar gyfer 2015 wedi’i bennu ar £6.3 miliwn ac mae Corff y Cynrychiolwyr wedi cytuno i 
gynnal y Grant Bloc ar y lefel hon ar gyfer 2016, 2017 a 2018. 

Dyrannwyd £4.7 miliwn i helpu i dalu rhwymedigaethau pensiwn clerigion nad ydynt bellach yn 
gweinidogaethu yn 2014. 

Amseroedd Anodd ers 2008 

Ers y chwalfa ariannol yn 2008 mae unigolion 
a sefydliadau wedi ei chael hi’n anodd i sicrhau’r 
math o elw ar fuddsoddiadau (yn enwedig o ran 
incwm) yr oeddynt wedi arfer ei gael yn ystod y 
blynyddoedd yn arwain at y chwalfa. Yn ystod y 
cyfnod hwn o straen ariannol i aelodau Eglwysi a 
phlwyfi, cymerodd Corff y Cynrychiolwyr y 
penderfyniad cydwybodol i gynnal ymrwymiadau 
i lefel y Grant Bloc i’r esgobaethau, er bod ei 
incwm wedi gostwng yn sylweddol hefyd, i helpu 
i warchod plwyfi rhag effeithiau llawn y 
dirwasgiad economaidd. Mae hynny wedi golygu 
bod Corff y Cynrychiolwyr wedi mynd ati’n 
fwriadol i wario mwy nag roedd yn ei dderbyn 
mewn incwm am nifer o flynyddoedd (gan fynd i 
ddiffyg blynyddol); fodd bynnag, wrth wneud 
hynny mae’n cydnabod yr anawsterau ariannol a 
wynebir gan aelodau’r eglwysi hefyd yn ystod yr 
amser anodd hwn. 

Haul ar fryn 

Mae perfformiad buddsoddiadau wedi gwella 
dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae’n dda gallu 

adrodd bod Corff y Cynrychiolwyr wedi sicrhau 
derbyniadau rhagorol yn 2014. Roedd cyfanswm 
y derbyniadau – hynny yw, incwm a thwf cyfalaf 
– yn 9.1%, sy’n cymharu’n dda gyda ffigur 
meincnod y diwydiant o 7.5%. Prin yw’r incwm o 
hyd, gyda chyfraddau llog yn parhau’n isel ac 
mae llawer o gwmnïau’n dal yn amharod i godi 
difidendau. Fodd bynnag, roedd twf cyfalaf yn 
gryf, ac mae Corff y Cynrychiolwyr wedi 
penderfynu symud i sail cyfanswm derbyniadau 
wrth benderfynu ar wariant y dyfodol sy’n golygu 
y bydd yn ystyried incwm a thwf cyfalaf.  

Beth mae hyn yn ei olygu i’r Eglwys? 

Prif ymrwymiad arian Corff y Cynrychiolwyr 
yw ei ymrwymiad hirdymor i Gronfa Pensiwn 
Clerigion. Roedd prisiad actwaraidd tair blynedd 
y Gronfa ar ddiwedd 2013 yn dangos bod 
pensiynau clerigion yn cael eu hariannu’n llawn, 
ond mae wedi gofyn am gynnydd yn lefel 
cyfraniadau’r esgobaethau. 

Mae Corff y Cynrychiolwyr hefyd yn 
ymrwymedig i’r Grant Bloc, y cyllid blynyddol a 
ddarperir i esgobaethau i helpu i dalu cost y 

Y Sefyllfa Ariannol 
Perfformiad buddsoddi rhagorol yn 2014 

Ymrwymiad o’r newydd i’r Grant Bloc 
£3.5 miliwn arall ar gyfer prosiectau Golwg 2020 

Parhad  



 

weinidogaeth. Er bod modelau gweinidogaeth newydd yn cael eu datblygu o dan Golwg 2020, rydym yn 
cydnabod bod angen cymorth ar esgobaethau gyda threfniadau gweinidogaeth mwy traddodiadol. Ar ôl 
trafod yn ofalus gydag esgobaethau mae Corff y Cynrychiolwyr hefyd wedi rhoi ymrwymiad y bydd lefel 
y Grant Bloc yn parhau ar lefel 2015 sef £6.3 miliwn ar gyfer 2016-18, gan roi rhywfaint o sicrwydd i 
esgobaethau gyda’u prosesau cyllidebu eu hunain. 

Beth am ariannu gwaith newydd? 

Mae Corff y Cynrychiolwyr yn awyddus i fuddsoddi yn Golwg 2020 a rhai o’r prosiectau cyffrous mae’r 
esgobaethau yn eu cyflawni ar hyn o bryd. Cytunwyd gyda’r esgobaethau i ddarparu £3 miliwn iddynt i’w 
ddefnyddio yn 2015, 2016 a 2017, a £0.5 miliwn ar lefel y dalaith. Mae’r manylion ar dudalen 1. 

Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 

Mae’r Cronfa 

Mae Cronfa Fuddsoddi Gyffredin yr Eglwys 
yng Nghymru yn gynllun buddsoddi ar y cyd 
i fuddsoddi arian sy’n perthyn i neu sydd o 
fudd i unrhyw elusen y mae Corff y 
Cynrychiolwyr yn ymddiriedolwr ohoni. 

Mae’r Gronfa’n addas ar gyfer buddsoddiadau 
gan blwyfi sy’n awyddus i gael twf cyfalaf 
hirdymor a lefel incwm a thwf incwm rhesymol; 
nid yw’n addas ar gyfer arian y bydd angen cael 
gafael arno yn y dyfodol agos. 

Gellir buddsoddi arian plwyfi a chronfeydd 
ymddiriedolaeth o gymynroddau ac ewyllysiau 
yn y Gronfa ac mae’r cronfeydd ymddiriedolaeth 
yn y Gronfa yn cael eu rhannu’n rhai y gellir eu 
gwario ac yn rhai na ellir eu gwario. Yn y rhan 
fwyaf o achosion mae incwm o gronfeydd 
ymddiriedolaeth y gellir eu gwario yn cael ei 
grynhoi a’i ail-fuddsoddi neu ei dalu allan i’r 
plwyf; mae incwm o gronfeydd ymddiriedolaeth 
na ellir eu gwario yn cael ei ddosbarthu bob 
chwarter fel arfer. 

Ar 31 Rhagfyr 2014 roedd cyfanswm gwerth y 
Gronfa Fuddsoddi Gyffredin yn £44 miliwn. 

Amcanion Buddsoddi 

Ystyrir bod y Gronfa yn gyfrwng buddsoddi 
tymor canol i dymor hir i gronfeydd 
ymddiriedolaeth ac arian plwyfi ac mae ganddi’r 
nodau a’r amcanion canlynol: 

 Sicrhau cydbwysedd rhwng lefelau 
cynaliadwy o incwm a thwf cyfalaf; 

 Sicrhau’r cyfanswm derbyniadau gorau 
posibl heb fentro’n fyrbwyll; 

 Gweithredu o fewn cyfyngiadau’r Polisi 
Buddsoddi Moesegol. 

Perfformiad yn 2014 

Cynhyrchodd y Gronfa gyfanswm derbyniadau o 
11.3% yn 2014 o gymharu â’r derbyniadau 
meincnod (Mynegai Cronfa Pob Elusen y WM) o 
7.5% a chwyddiant o 1.6%. 

Dros 3 blynedd cynhyrchodd y Gronfa gyfanswm 
derbyniadau o 12.7% y flwyddyn, a oedd yn uwch 
na’r derbyniadau meincnod o 11.5% y flwyddyn, a’r 
Mynegai Prisiau Manwerthu o 2.5% y flwyddyn. 

Buddsoddi yn y Gronfa 

Gellir buddsoddi cymynroddau, arian plwyfi a 
chronfeydd ymddiriedolaeth yn y Gronfa trwy 
gwblhau dogfen ymddiriedolaeth sy’n penodi Corff y 
Cynrychiolwyr fel ymddiriedolwr. Gallwch gael copi 
gan Gyfreithiwr Corff y Cynrychiolwyr, 
Mrs Lyn Chandler – 
lynchandler@eglwysyngnghymru.org.uk. 

Mae buddsoddiadau’n cael eu gwneud bob 
chwarter (Mawrth, Mehefin, Medi a Rhagfyr) yn 
seiliedig ar werth y gronfa ar ddiwedd y chwarter. 

Bydd telerau’r gymynrodd neu’r ewyllys yn 
penderfynu a fydd yr arian yn cael ei fuddsoddi fel 
cronfa ymddiriedolaeth y gellir ei gwario neu na ellir 
ei gwario, a fydd yn ei dro yn penderfynu a fydd 
incwm yn cael ei dalu bob chwarter neu ar gais gan 
y plwyf. 



 

Cadw cyfran deg 
mewn buddsoddiad 

Mae hyrwyddo gwerthoedd cyfiawnder, cydraddoldeb a pharch 
yn effeithio ar bob agwedd bywyd y Cristion, yn cynnwys sut 
rydym yn buddsoddi ein harian. 

Fel Eglwys, rydym wedi bod yn gweithredu Polisi Buddsoddi 
Moesegol ers nifer o flynyddoedd ac mae’r polisi’n cael ei adolygu’n 
rheolaidd gan y Grŵp Buddsoddi Moesegol, dan gadeiryddiaeth 
Esgob Abertawe ac Aberhonddu. Mae’r Grŵp yn gweithio’n agos 
gyda Chorff y Cynrychiolwyr, yn enwedig ei Bwyllgor Buddsoddi, o 
ran ffurf y polisi a sut y gweithredir ef. O dro i dro, cynigir gwelliannau 
i’r polisi a chafodd datganiad polisi diwygiedig ei fabwysiadu gan y 
Corff Llywodraethol yn ei gyfarfod ym mis Ebrill 2015. 

Cyflwynwyd y newidiadau mewn ymateb i’r pryder cynyddol am 
fenthyciadau diwrnod tâl. Roedd y Grŵp am gynnwys yn y polisi 
gyfyngiad penodol ar fuddsoddi mewn cwmnïau y mae ganddynt ran 
sylweddol mewn gweithgareddau o’r fath. 

Ymgorffora’r datganiad diwygiedig o bolisi ddau newidiad i’r 
perwyl hwn. Yn gyntaf, estynnwyd at y ddarpariaeth gyffredinol i 
osgoi buddsoddi mewn cwmnïau sy’n ‘ymelwa ar ddynolryw na’i 
diraddio na’i llygru na’i darostwng’ y geiriau ‘yn enwedig yn achos 
tlodion neu bobl sy’n ariannol fregus’. Yn ail, ychwanegwyd 
darpariaeth benodol i wahardd buddsoddi mewn unrhyw gwmni ‘y 
deillia mwy na 5% o’i drosiant o fenthyca rheibus’. Mae’r ymadrodd 
‘benthyca rheibus’ yn cynnwys benthyciadau diwrnod tâl y mae eu 
Cyfradd Ganrannol Flynyddol yn fwy na 36% ac y gall y rheolwyr 
buddsoddi, felly, ei mesur. 

Mae un newid arall yn ymwneud â’r cyfyngiad presennol ar 
fuddsoddi mewn unrhyw gwmni y deillia ‘cyfran sylweddol’ o’i 
drosiant o bornograffi neu o amlhau arfau y tu hwnt i feysydd 
cyfreithlon amddiffyn a chadw heddwch rhyngwladol. Diffinnir y 
cyfyngiadau eraill yn y datganiad polisi mewn canrannau a chynigir 
yr un peth yn yr achos hwn, gydag uchafswm o drosiant o 5%. 

Mae’r datganiad polisi diwygiedig ar wefan yr Eglwys yng 
Nghymru: 

www.churchinwales.org.uk/faith/believe/ethical 
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