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Adroddiad y Pwyllgor Sefydlog 
 

Mae’r cyfarfodydd a ganlyn wedi cael eu cynnal ers Cynhadledd Esgobaethol 2014: 
 

26 Tachwedd 2014 – Pensarn 
 

1.  Adolygiad o’r Gynhadledd Esgobaethol a gynhaliwyd ar 11 Hydref 2014 

Roedd y ffurflenni adborth a gafwyd yn dangos bod 92% o'r rhai a oedd yn bresennol wedi 
dweud bod y gynhadledd naill ai'n 'dda' neu'n 'ardderchog'. Cafodd y Canon Linda Jones, y prif 
siaradwr, dderbyniad da ac roedd yn amlwg bod cynnwys aelodau'r Fforwm Ieuenctid wedi 
cael ei werthfawrogi. 

2.  Golwg 20 20 

a)  Adolygiad o Gynhadledd ‘Dyma’r Amser’ 

Roedd y Gynhadledd daleithiol ‘Dyma’r Amser’ ynghylch Golwg 2020 wedi cael ei chynnal yn 
Venue Cymru Llandudno ar 21 a 22 Tachwedd. Roedd Esgobaeth Llanelwy wedi cael ei 
chynrychioli gan dros 30 o gynrychiolwyr. Rhoddodd Dr Huw Lloyd, cynrychiolydd yn y 
Gynhadledd ac Eiriolwr Lleyg Golwg 2020 Llanelwy, gyflwyniad am ei brofiad personol ei 
hunan a’i feddyliau am y 

b)  Dilyniant i Gynhadledd ‘Dyma’r Amser’ 

Cytunwyd ar gamau dilynol i Gynhadledd ‘Dyma’r Amser’, ac mae’r rhain yn cynnwys: 

 Gweithredu unigol 

 Caniatâd i stopio 

 Gweithredu eciwmenaidd 

 Casglu storïau am lwyddiant 

 Datblygu modelau gweinidogaeth leyg ffres 

 Rhoi cynfas wag i Dduw 

Bydd digwyddiad dilynol esgobaethol i Gynhadledd ‘Dyma’r Amser’ yn cael ei drefnu. Bydd yr 
arian yn cael ei ddarparu gan y Dalaith. Y bwriad yw cael digwyddiad sioe deithiol yn ystod 
penwythnos 27 Chwefror - 1 Mawrth 2015 mewn tri lleoliad hygyrch ar draws yr Esgobaeth. 
Mae grŵp cynllunio wedi cael ei gynnull, a bydd yn cyfarfod ddechrau mis Rhagfyr i ddechrau 
trefnu'r sioe deithiol. Roedd Mr Mark Yaconelli, awdur a chyfarwyddwr ysbrydol enwog, wedi 
cytuno i fod yn brif siaradwr. 
 



 

 

 

3.  Materion a godwyd gan y Deoniaethau a’r Ardaloedd Cenhadaeth sy’n datblygu 

Rhannodd y Parchedig Ganghellor Pam Powell ei phrofiad yn Neoniaeth Mathrafal wrth iddi 
esblygu’n dair Ardal Genhadaeth. Disgrifiodd sut roedd Trysoryddion y Cynghorau Plwyfol 
Eglwysig wedi gweithio gyda Swyddog Cyllid yr Esgobaeth, Mr Graham Walker, i edrych ar 
Gyfran y Plwyf, gan sicrhau bod penderfyniadau a chamau gweithredu yn cael eu gwreiddio 
yn egwyddorion yr ysgrythurau. 

Cynghorodd y Parchedig Ganon Adrian Copping, Deon Bro / Arweinydd Ardal Cenhadaeth yr 
Wyddgrug, y rhai sy'n ymwneud â ffurfio Ardaloedd Cenhadaeth i ystyried pwysigrwydd creu 
a chynnal perthynas dda. 

4.  Pwyllgor Grantiau’r Esgobaeth – adroddiad ar gynnydd 

Cyflwynodd Mr Dave Rowley, Cadeirydd y Pwyllgor Grantiau Esgobaethol, adroddiad ar y 
cynnydd a wnaed gan y Pwyllgor Grantiau ers ei sefydlu yn 2013. Cafodd copïau o'r ffurflenni 
cais, a’r dogfennau ategol mae’r Pwyllgor wedi eu cynhyrchu, eu dosbarthu cyn y cyfarfod. 
Mae'r pwyllgor wedi nodi'r blaenoriaethau allweddol a ganlyn: 

 Proses ymgeisio glir 

 Meini prawf clir 

 Gwneud penderfyniadau mewn ffordd dryloyw 

 Monitro 

 Gwerthuso 

Hyd yn hyn, mae’r Pwyllgor Grantiau wedi cyflawni’r rhain: 

 Proses ymgeisio wedi ei symleiddio 

 Hyblygrwydd 

 Gosod meini prawf i gyflawni, sef 

 Tryloywder  

 Cynnig atebolrwydd 

 Sefydlu proses fonitro a gwerthuso 

 Gweddnewid proses gynnig yr Esgobaeth. Ar hyn o bryd mae'r Pwyllgor Grantiau yn 

gweithio i gynnig dwy ffynhonnell newydd o gyllid - Bwrsariaeth Hyfforddiant ar gyfer 

clerigion a lleygwyr a'r Gronfa Trawsnewid newydd a fydd yn darparu cyllid sylweddol ar 

gyfer Golwg 2020 (£330,000 y flwyddyn am 3 blynedd o 2015).  

 
5.   Yr Eglwys yng Nghymru a phartneriaethau o’r un rhyw 

Cyfeiriodd Esgob Gregory at y ddogfen: 'Yr Eglwys yng Nghymru a phartneriaethau o'r un 
rhyw; nodyn briffio ar gyfer y broses ymgynghori', ac amlinellodd gefndir a statws presennol y 
broses ymgynghori. I grynhoi, mae angen i’r Eglwys yng Nghymru benderfynu pa un o'r tri 
dewis a ganlyn yw'r mwyaf priodol ar gyfer y Dalaith ar hyn o bryd: 

1) Cynnal mai uniad un dyn ac un wraig yw'r unig ddiffiniad o briodas a gydnabyddir gan 
yr Eglwys yng Nghymru, a pheidio â gwneud unrhyw ddarpariaeth litwrgaidd ar gyfer 
cydnabod perthnasoedd o'r un rhyw 



 

 

 

2) Gwneud darpariaeth ar gyfer bendithio perthnasoedd o'r un rhyw (h.y. partneriaethau 
sifil neu priodasau a gydnabyddir gan y wladwriaeth), ond peidio â chynnal priodasau 
un rhyw 

3) Cynnal priodasau ar gyfer cyplau o'r un rhyw 
 
Cynigiodd y Esgob y dylai ymateb Esgobaeth Llanelwy i'r broses ymgynghori gael ei 
benderfynu gan ganlyniad tri chyfarfod ymgynghori fesul archddiaconiaeth. Byddai'r 
cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn yr wythnos gyntaf ym mis Mehefin 2015. Mae’r Parchedig 
Ganon Phil Groves o Swyddfa’r Cymundeb Anglicanaidd, a golygydd y gwaith diffiniol, “The 
Anglican Communion and Human Sexuality", wedi cytuno i hwyluso'r trafodaethau yn y 
digwyddiadau hyn. Ar ddiwedd pob cyfarfod ymgynghori bwriedir cynnal pleidlais gudd ar y tri 
dewis. Cafodd cynnig yr Esgob ei gymeradwyo. 
 
6.  Cynnig i grwpio plwyfi Pontblyddyn, Treuddyn a Nercwys 

Cynigiodd y Parchedig Ganon Adrian Copping, Arweinydd Ardal Genhadaeth yr Wyddgrug, fod 
plwyfi Pontblyddyn, Treuddyn a Nercwys yn cael eu grwpio. Mae'r grwpio yn rhan o Gynllun y 
Ddeoniaeth a fydd o fudd Ardal Genhadaeth sy’n datblygu yn yr Wyddgrug. Mae'r cynnig wedi 
cael ei gefnogi gan yr holl blwyfi sy’n cael eu heffeithio. 

Ar ôl pleidlais, cytunwyd yn unfrydol ar y cynnig. 

 

26 Mawrth 2015 – Llandrinio 
 
1.  Golwg 2020 – Datgloi ein potensial 

a)  ‘Gobaith a dyfodol’ Cynllun Peilot Hyfforddiant Ymgysylltu â Chymunedau 

Cyflwynwyd Bill Crooks a Jackie Mouradian o Ymgynghoriaeth Hyfforddiant Mosaic. Mae 
Ymgynghoriaeth Hyfforddiant Mosaic yn arbenigo mewn datblygu Cristnogol a chymunedol 
drwy ddefnyddio dulliau arloesol fel y celfyddydau gweledol a pherfformio i ddarparu hwyl a 
hyfforddiant ac adnoddau hygyrch. Mae Mosaic wedi cyflwyno cyfres beilot o dri gweithdy 
hyfforddi o'r enw 'Gobaith a Dyfodol' yn Ardal Genhadaeth Penarlâg. 
 
Arweiniodd Mr Crooks a Ms Mouradian y weithred addoli mewn arddull a oedd yn rhoi blas ar 
y dulliau a ddefnyddir yn y gweithdai. Siaradodd Mr Crooks am brofiad Penarlâg o weithdai 
hyfforddi 'Gobaith a Dyfodol'. Roedd y prosiect yn annog eglwysi i fod yn falch o gymeriad 
unigryw eu heglwys a datblygu gweledigaeth ar gyfer gweithio ochr yn ochr ag eglwysi eraill i 
fynd i'r afael ag anghenion yn eu cymunedau. Roedd presenoldeb da yn y gweithdai ac fe 
gawson nhw dderbyniad brwdfrydig gan unigolion ac eglwysi yn yr Ardal Genhadaeth. Mae'r 
canlyniadau a gyflawnwyd yn ategu egwyddorion Golwg 2020.  
 
Cynigiwyd datblygu’r prosiect peilot ym Mhenarlâg drwy: 
 

 Gadarnhau bod canlyniadau'r prosiect yn cyd-fynd â'n strategaeth Golwg 2020 yn yr 

Esgobaeth 



 

 

 

 Cynnig hyfforddiant i bob Ardal Cenhadaeth neu Ddeoniaeth sydd wedi ymrwymo i 

ddod yn Ardaloedd Cenhadaeth 

 Datblygu cais i'r Pwyllgor Grantiau am gyllid ar gyfer yr hyfforddiant o'r Gronfa 

Trawsnewid. 

 
Ar ôl adran Holi ac Ateb, ac yna pleidlais, cytunwyd yn unfrydol y dylid derbyn y cynnig mewn 
egwyddor. 
 
b) Grym Gweddi: Gwireddu Golwg 2020 – Adolygiad 

Adroddodd Mrs McCarthy ar y digwyddiadau Grym Gweddi a gynhaliwyd rhwng 27 Chwefror 
2015 ac 1 Mawrth, 2015. 

Cynhaliwyd pedwar digwyddiad yn ystod y penwythnos mewn tri lleoliad yn yr esgobaeth: 

 Llanelwy 

 Wrecsam 

 Tregynon 

 

Daeth cyfanswm o 345 o bobl i’r digwyddiadau. Roedd yr Esgob a'r prif siaradwr Mark 
Yaconelli yn bresennol yn yr holl leoliadau ac roedd y fformat yn gyson ym mhob sesiwn. 

Rhannodd Mr Tim Feak, y Swyddog pobl dan 25 oed, Dr Huw Lloyd, Eiriolwr Golwg 2020 a'r 
Barchedig Ganghellor Pam Powell, y cenhadwr trawsnewid, eu tystiolaeth bersonol am y 
digwyddiad.  

Cynlluniau dilyniant Grym Gweddi 

Mae’r cynlluniau i gadw’r momentwm a gynhyrchwyd gan Grym Gweddi yn cynnwys: 
 

 Cyswllt e-bost wythnosol 

 Datblygu 'Gwe Gweddi' ar draws yr esgobaeth 

 Lansio Cronfa Trawsnewid 

 Mentoriaid Trawsnewid 

 Dychweliad posibl Mark Yaconelli yn 2016 

 'Hyfforddiant Gobaith a Dyfodol' 

 Grwpiau Gweddi Ardaloedd Cenhadaeth 

 Buddsoddi mewn hyfforddiant 

 

2.   Aelodaeth Pwyllgor Grantiau’r Esgobaeth 

Adroddodd Mrs Diane McCarthy ar y cynnydd wrth fynd i'r afael â'r cais a wnaed yng 
nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor Sefydlog i gynyddu aelodaeth Pwyllgor Grantiau’r Esgobaeth 
drwy gyfethol dau aelod ychwanegol i sicrhau bod gan y Pwyllgor Grantiau ragor o allu i reoli'r 
Gronfa Trawsnewid. Mae dau wedi cael eu clustnodi, sef Mr Chris Hinds a Mrs Sue Sawyer, ac 
maen nhw wedi cytuno i eistedd ar y Pwyllgor Grantiau. Mae Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth yn 
cefnogi’r aelodau newydd arfaethedig. 



 

 

 

3. Cronfa Trawsnewid 
 
Cafwyd manylion am y Gronfa Trawsnewid a grëwyd gan Gorff y Cynrychiolwyr i gynorthwyo â 
chostau newydd a ddaw yn sgil Golwg 2020. Mae Bwrdd Cyllid Esgobaeth Llanelwy wedi 
cytuno i roi arian cyfatebol ar gyfer grant Corff y Cynrychiolwyr i’r Esgobaeth, sy’n golygu bod 
cyfanswm o £330,000 ar gael yn 2015, 2016 ac 2017. 
 
Mae'r Pwyllgor Grantiau yn cydnabod yr angen i lansio'r Gronfa Trawsnewid cyn gynted ag y 
bo modd fel y gall mentrau ar draws yr esgobaeth gael cymorth ariannol i'w galluogi i ffynnu. 
Bydd y Gronfa Trawsnewid yn cael ei lansio ar ôl y Pasg, gyda'r ceisiadau cyntaf yn cael eu 
hystyried yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Grantiau ym mis Gorffennaf 2015. Mae’r Pwyllgor 
Grantiau yn ymrwymedig i ystyried ceisiadau brys drwy e-bost neu drwy alw cyfarfod 
arbennig os ystyrir bod hynny’n angenrheidiol. 
 
Mae gan y Pwyllgor Grantiau ragor o waith i'w wneud ar sefydlu proses fonitro ar gyfer y 
defnydd o arian a ddyrannwyd dan y Gronfa Trawsnewid. Bydd y prosesau a brofwyd wrth 
weithredu Mentrau Ategol Cynllun Grant y Weinidogaeth yn ddefnyddiol wrth sefydlu'r 
broses hon. 
Argymhellir bod dull gweithredu’r Gronfa Trawsnewid yn cael ei adolygu'n flynyddol a bod 
adroddiad llawn yn cael ei ddarparu i’r Bwrdd Cyllid a’r Pwyllgor Sefydlog. 
 
Gofynnwyd i aelodau'r Pwyllgor Sefydlog nodi eu cymeradwyaeth neu eu gwrthwynebiad i’r 
cynnig ynghylch gweithredu, rheoli ac olrhain y Gronfa Trawsnewid. Bydd y broses yn destun 
adolygiad blynyddol llawn ym mhob blwyddyn y bydd yn weithredol. 
 
Ar ôl trafodaeth ac yna pleidlais, cytunwyd yn unfrydol ar y cynnig. 
 
4.  Canolfan genhadu arfaethedig Byddin yr Eglwys 
 
Cynigiwyd y dylai’r Esgobaeth ffurfio partneriaeth pum mlynedd gyda Byddin yr Eglwys i 
ddarparu dau Efengylwr Arloesi i weithredu yn ardal Parc Caia a Hightown yn Wrecsam fel 
rhan o dîm yr Ardal Genhadaeth. 
 
Dan delerau'r cynnig, byddai'r Esgobaeth yn cyllido un efengylwr yn llawn a byddai Byddin yr 
Eglwys yn cyllido’r swydd arall. Byddai Byddin yr Eglwys yn gweithredu fel cyflogwr ar gyfer y 
ddau efengylwr yn y Ganolfan Genhadaeth. Byddai'r efengylwyr yn atebol i Esgob Llanelwy ac 
i Brif Swyddog Gweithredol Byddin yr Eglwys ar y cyd. Dosbarthwyd copi o'r disgrifiad swydd 
arfaethedig. 
 
Ar ôl trafodaeth ac yna pleidlais, cytunwyd yn unfrydol ar y cynnig. 
 
5.  Yr Eglwys yng Nghymru a phartneriaethau o’r un rhyw 
 
Mae'r Corff Llywodraethol wedi cynnig tri phrif ddewis ar gyfer yr eglwys: 

 Dim newid i ddysgeidiaeth ac arfer cyfredol yr Eglwys ar briodas a phartneriaethau 

 Caniatáu bendithio uniadau un rhyw yn yr Eglwys yng Nghymru 

 Galluogi cyplau o’r un rhyw i briodi yn yr Eglwys yng Nghymru 



 

 

 

 
Mae cyfres o dri chyfarfod agored wedi cael eu trefnu ar draws yr esgobaeth er mwyn i 
unrhyw un sy'n dymuno bod yn bresennol ddod draw a chymryd rhan mewn trafodaeth. 
 
Bydd cyfle i drafod y tri opsiwn a gynigir gan y Corff Llywodraethol ac i lenwi holiadur i gael 
safbwyntiau ar y ffordd ymlaen wrth ystyried cynnwys pobl hoyw a lesbiaidd ac ystyried 
ffyddlondeb i’r ysgrythur, traddodiad a rheswm. 
 
6.  Adolygu Blaenoriaethau’r Esgobaeth 
 
Mabwysiadwyd y Blaenoriaethau Esgobaethol a ganlyn gan y Pwyllgor Sefydlog ym mis 
Tachwedd 2012 

 Dyfnhau ein disgyblaeth 

 Cynyddu cyfranogiad 

 Nodi a datblygu arweinwyr y dyfodol 

 Ymestyn croeso Duw 

Cynigiodd yr Esgob y dylid adolygu’r blaenoriaethau i sicrhau eu bod nhw’n parhau i fod yn 
gyfredol, yn ategu Golwg 2020 a’n harwyddair 'Datgloi ein Potensial'. Ar ôl trafodaeth, 
cytunwyd penodi’r Parchedig Alexier Mayes i gynnal yr adolygiad, gydag ail unigolyn i’w 
benodi ar ôl hynny. 
 
7.  Cynhadledd Esgobaethol 2015  
 
Bydd Cynhadledd Esgobaethol 2015 yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn 10 Hydref ym Mhafiliwn 
Rhyngwladol Llangollen. Mae Ms Mandy Harvey, ymarferydd blaenllaw iawn mewn 
allgymorth a gweinidogaeth gymunedol yn Abertawe a siaradwraig ysbrydoledig, wedi cytuno 
i draddodi’r prif anerchiad. 
 
Bydd gwaith yn dechrau’n fuan ar drefnu'r Gynhadledd, a byddai croeso mawr i unrhyw 
wirfoddolwr a fyddai'n barod i ymuno â'r grŵp cynllunio. 
 
8.  Materion a godwyd gan y Deoniaethau a’r Ardaloedd Cenhadaeth sy’n datblygu 
 
Cyflwynwyd cwestiynau ynglŷn â sut mae Ardaloedd Cenhadaeth yn ffitio i Gyfansoddiad yr 
Eglwys yng Nghymru. 
 
Dywedodd Cofrestrydd yr Esgobaeth, Mr Llyr Williams, fod Corff y Cynrychiolwyr yn gweithio 
ar y mater hwn ar hyn o bryd. Fodd bynnag, nid yw’r darpariaethau sydd wedi eu cynnwys 
eisoes yn y Cyfansoddiad bob amser yn rhwystr i drawsnewid i Ardaloedd Cenhadaeth. Mae 
gan Gynghorau Plwyfol Eglwysig y dewis hefyd i ddeisebu’r Esgob am 'Archddyfarniad 
Esgobol'. 
 
9.  Adroddiadau Taleithiol i’r Pwyllgor Sefydlog 
 
 
 



 

 

 

a)  Adroddiad gan Gorff y Cynrychiolwyr 
 
Dosbarthwyd crynodeb o gyfarfod diwethaf Corff y Cynrychiolwyr ar 12 Mawrth 2015. Fe 
wnaeth Archddiacon Bob Griffiths, cynrychiolydd yr Esgobaeth ar Gorff y Cynrychiolwyr, 
amlinellu sefyllfa'r Corff ar drin arian pan fydd eglwysi’n cael eu gwerthu, er mwyn i'r 
weithdrefn fod yn fwy hysbys yn ehangach ac iddi gael ei hystyried pan fydd y sefyllfa yn codi. 
Pan fydd eglwys yn cael ei gwerthu, mae Corff y Cynrychiolwyr yn cadw 10% o'r elw o werthu i 
dalu am gostau gweinyddol. Mae gweddill yr arian yn cael ei ddyrannu i adeiladau eglwysig 
eraill yn y plwyf. Fodd bynnag, mae cyfyngiad amser ar argaeledd yr arian hwn - rhaid i'r arian 
gael ei ddefnyddio, neu rhaid i gynlluniau gael eu cyflwyno i’r Corff, o fewn 18 mis. Ar ôl y 
cyfnod o 18 mis, os nad yw'r arian wedi cael ei ddefnyddio yn y plwyf, gall yr Esgob ei 
ddyrannu i fannau eraill yn yr esgobaeth. 
 
 

9 Mehefin 2015 – Wrecsam 
 
1. Hyfforddiant Gobaith a Dyfodol 

Fe wnaeth Sarah Wheat, Swyddog Ymgysylltu’r Esgobaeth, ddarparu’r wybodaeth 
ddiweddaraf ar sut mae'r fenter hyfforddi 'Gobaith a Dyfodol' wedi symud ymlaen ers y 
cyfarfod diwethaf. Mae cais am grant o'r Gronfa Trawsnewid i gefnogi'r fenter wedi cael ei 
gyflwyno i Bwyllgor Grantiau’r Esgobaeth ei ystyried. Y targed yw hyfforddi 360 o bobl erbyn 
diwedd y prosiect, ac mae nifer o Ardaloedd Cenhadaeth wedi mynegi diddordeb yn barod 
mewn cymryd rhan yn yr hyfforddiant hwn. 

2.  Yr Eglwys yng Nghymru a phartneriaethau o’r un rhyw  

Mae'r Corff Llywodraethol wedi cyflwyno tri dewis i holl esgobaethau’r Dalaith eu hystyried 
ynghylch partneriaethau o'r un rhyw a phriodas. 

a. Cadw at y ddysgeidiaeth draddodiadol 

b. Agor i fendithio ar ôl uniad sifil 

c. Newid y diffiniad o ‘briodas’ 

Amlinellodd Esgob Gregory ganlyniad yr ymgynghoriadau hyd yma yn Llanelwy. Derbyniwyd 
cyfanswm o 25 ymateb i'r tri opsiwn a gyflwynwyd yn uniongyrchol i'r Esgob o ddeoniaethau, 
plwyfi a chan unigolion. Mae'r ymatebion yn dangos barn gymysg. 

Cynhaliwyd tri chyfarfod ymgynghori a daeth tua 380 o bobl i’r rheiny. Fe wnaeth y Parchedig 
Ganon Phil Groves o'r Cymundeb Anglicanaidd hwyluso'r cyfarfodydd a dadansoddi'r 
holiaduron a gyflwynwyd gan y cyfranogwyr ar ddiwedd pob cyfarfod ymgynghori. 

Dywedodd yr Esgob fod yr Ymgynghoriadau yn esgobaeth Llanelwy yn dangos bod y rhan 
fwyaf o bobl sy'n cymryd rhan yn yr ymgynghoriad am weld newid, a bod yr Eglwys yng 
Nghymru yn gallu cadarnhau’r rhai sydd mewn perthynas ymroddedig ag un arall o’r un rhyw. 
Fodd bynnag, mae'r darlun ymhell o fod yn glir, gydag ymrwymiadau cryf iawn i ddysgeidiaeth 
Gristnogol draddodiadol mewn rhai mannau, ac ymrwymiad yr un mor gryf i newid y diffiniad 
o briodas ymhlith eraill. Mae'n anodd gweld sut y bydd gobeithion pawb ar y mater hwn yn 
cael eu cyflawni’n hawdd. 



 

 

 

3.  Golwg 2020 – trawsnewid o ddeoniaethau i Ardaloedd Cenhadaeth 

a)  Mentoriaid Trawsnewid 
 
Mae dau Fentor Trawsnewid newydd wedi cael eu penodi, ac wedi dechrau gweithio yn 
Ardaloedd Cenhadaeth Penarlâg a Llanrhos. Mae rhagor o benodiadau’n cael eu prosesu ar 
hyn o bryd. 
 
c)  Cyllid Ardaloedd Cenhadaeth 
 
Mae Grŵp Cyllid Ardaloedd Cenhadaeth yr Esgobaeth wedi cael ei benodi gan Fwrdd Cyllid yr 
Esgobaeth. Rhoddodd Mrs McCarthy fanylion am y drafft o'r model ar gyfer Cyllid Ardaloedd 
Cenhadaeth a gynhyrchwyd gan y grŵp. Mae'r model yn seiliedig ar gyfres o egwyddorion 
wedi eu mynegi'n glir sy’n cael eu hategu gan ddiwinyddiaeth haelioni. Amlinellodd Mrs 
McCarthy yr egwyddorion, y broses arfaethedig, y graddfeydd amser a'r materion sy'n 
weddill. Dylai model ariannol ar gyfer pob Ardal Genhadaeth fod yn ei le erbyn dechrau 2018. 
 
4.  Cyfrifon yr Esgobaeth 2014 
 
Cyflwynodd Mr Clive Myers, Cadeirydd Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth, Gyfrifon 2014. 

 Roedd cynnydd o 1% yng nghyfanswm Cyfran y Plwyf y gofynnwyd amdano yn 2014. 

 Parhaodd Cynllun Disgownt Cyfran y Plwyf am ail flwyddyn, ac roedd dros 84% o'r 

plwyfi yn gymwys ar gyfer y disgownt. 

 Roedd 97% o Gyfran y Plwyf wedi cael ei dalu'n llawn erbyn diwedd wythnos gyntaf 

Ionawr 2015. 

 Mae’r grant bloc o £1.147 miliwn gan Gorff y Cynrychiolwyr yn cynrychioli 26 o incwm 

yr esgobaeth 

 Mae gwerth y buddsoddiadau wedi cynyddu 25% (£858,000) yn ystod 2014 wrth i ni 

nodi cyfleoedd buddsoddi newydd, ond mae cyfraddau llog ar fondiau a daliadau arian 

parod yn parhau i fod yn isel. 

 Mae gwariant wedi cael ei reoli'n ofalus, ac ar ddiwedd y flwyddyn roedd gwariant -

5.5% ar y lefel a gyllidebwyd. 

 Roedd costau clerigion, gan gynnwys tai, yn cynrychioli 80% o gyfanswm y gwariant. 

 Cynyddodd cyflogau clerigion 2.5% a chyfraniadau tai clerigion 2.7%, yn uwch na'r 

cynnydd o 1% yng Nghyfran y Plwyf 

 Gwnaed arbedion yng nghyllideb y Grŵp Llywio Datblygu oherwydd y niferoedd isel o 

ordinandiaid dan hyfforddiant ac arbedion ar Ysgol Breswyl y Clerigion. 

 
I grynhoi, arweiniodd rheolaeth ariannol gref a nifer sylweddol o achosion o interregnum at 
£284,396 dros ben. Bydd yr arian dros ben yn cael ei ddefnyddio fel arian cyfatebol i'r Gronfa 
Trawsnewid heb wneud rhagor o alwadau ar ein plwyfi ac i gefnogi mentrau eraill ar gyfer twf. 
Mae lle hefyd yn awr am rywfaint o hyblygrwydd cyllidebu ar gyfer 2016. 
 
Yn dilyn cyfle i ofyn cwestiynau, pleidleisiodd yr aelodau’n unfrydol i dderbyn Cyfrifon 
Esgobaethol 2014. 



 

 

 

5.  Materion a godwyd gan y Deoniaethau a’r Ardaloedd Cenhadaeth sy’n datblygu 
 
Cyflwynodd y Barchedig Toni Bennett, Deon Bro Deoniaeth y Trallwng, y cwestiwn: 
'Bydd cyfathrebu gwell a'r gallu i sefydlu cyfarfod rhwng gwahanol grwpiau ar draws yr Ardal 
Genhadaeth yn dod yn hanfodol i waith Ardaloedd Cenhadaeth. A fyddai'r esgobaeth yn 
ystyried cyllido a sefydlu dulliau electronig priodol lle gellid gwneud hyn ar gyfer clerigion a 
lleygwyr allweddol? 
Darparwyd ymateb yn argymell nifer o ddulliau o dechnoleg fodern sydd ar gael ac sy’n cael 
eu defnyddio’n barod gan rai Ardaloedd Cenhadaeth. 
 
Bydd Swyddog Cyfathrebu newydd yr Esgobaeth, a fydd yn dechrau ar y gwaith yn llawn 
amser ym mis Medi, yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad. 
 
6.  Cyflwyniad gan y Grŵp Llywio Datblygu 
 
Rhoddodd y Barchedig Ddr Manon James, y Parchedig Ddr Richard Hainsworth a’r Parchedig 
Steven Green yr wybodaeth ddiweddaraf am waith y Grŵp Llywio Datblygu. 
 
Amlinellodd y Barchedig James fanylion y broses ar gyfer dirnad a meithrin galwedigaethau 
posibl. Darparwyd siart lif yn dangos y drefn. 
 
Esboniodd y Parchedig Steven Green rôl y Cynghorwr Galwedigaethau yn y Broses Ddirnad. 
Bydd Ymgynghorwyr Galwedigaethau yn helpu ac yn arwain unigolion i ddirnad natur y 
weinidogaeth y mae Duw yn eu galw i’w chyflawni a'u cefnogi yn y broses ddirnad. 
 
Gwnaed darpariaeth i waith y Tîm Hyfforddi Gweinidogol gael cefnogaeth weinyddol yn 
Swyddfa'r Esgobaeth. 
 
7.  Cynrychiolaeth Merched yn yr Eglwys yng Nghymru 
 
Dosbarthwyd copi o adroddiad y Corff Llywodraethol ar Gynrychiolaeth Merched yn yr Eglwys 
yng Nghymru i bob aelod o'r Pwyllgor. Nid oedd yr adroddiad yn destun llawenydd oherwydd 
mae’n ymddangos bod yr Eglwys yn mynd yn ôl yn hytrach na gwneud cynnydd o ran sicrhau 
bod merched yn cael eu cynrychioli'n deg. 
 
Yn Esgobaeth Llanelwy, nid oes unrhyw archddiacon na deon benyw, ac mae'r rhan fwyaf o 
arweinwyr deoniaethau / Ardaloedd Cenhadaeth ar hyn o bryd yn ddynion. Un aelod o Staff yr 
Esgob sy’n fenyw. 
 
Cynigiodd y Esgob fod comisiwn o ferched yn cael ei ffurfio i gynghori'r esgobaeth ar faterion 
cydraddoldeb rhywiol. Ar ôl trafodaeth, cytunwyd yn y lle cyntaf, y dylai swyddogion arweiniol 
y Grwpiau Llywio a'r cenhadwr Trawsnewid ddechrau rhywfaint o waith rhagarweiniol ar 
ffurfio comisiwn cyn adrodd yn ôl i'r Pwyllgor Sefydlog gyda chynnig ffurfiol. 
 
8.  Blaenoriaethau’r Esgobaeth 
 



 

 

 

Roedd y Parchedig Alexier Mayes a Mrs Jennie Castle wedi cynnal adolygiad o'r 
Blaenoriaethau Esgobaethol ac wedi argymell y dylai'r Esgobaeth gadw'r blaenoriaethau heb 
newid, ond ymestyn yr arwyddair 'Datgloi ein Potensial' drwy ychwanegu'r ymadrodd 
'Galluogi’r Saint'. 
 
Ar ôl trafodaeth, cytunodd aelodau'r Pwyllgor Sefydlog ar yr argymhelliad hwn.  
 
 

22 Medi 2015 – Treffynnon 
 
1. Adroddiadau Blynyddol ar gyfer Esgobaeth Llanelwy 

Cyflwynwyd yr Adroddiadau Blynyddol ac roedd cyfle i drafod a chwestiynu. Yn dilyn adborth 
y llynedd, mae’r Adroddiadau yn awr yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am Golwg 2020 - 
Datgloi ein Potensial, dadansoddiad o ystadegau cyfredol ac adroddiad gan y Gymdeithas 
Clerigion wedi ymddeol. 
 
Cafodd yr Adroddiadau Blynyddol eu derbyn a’u cymeradwyo’n unfrydol. 
 
2. Cyllideb yr Esgobaeth 2016 

Cyflwynodd Mr Clive Myers, Cadeirydd Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth, gyllideb 2016. Mae’r Bwrdd 
Cyllid yn cynnig cael diffyg o £318,755 yn y gyllideb ar gyfer 2016 ac na fydd unrhyw gynnydd 
cyffredinol yng Nghyfran y Plwyf. Ar ôl trafodaeth, derbyniodd yr aelodau y gyllideb yn 
unfrydol gan argymell y dylid ei derbyn yn y Gynhadledd Esgobaethol. 

3. Golwg 2020 – Datgloi ein Potensial  

 
a) Mentoriaid Trawsnewid 

 

Adroddodd y Parchedig Ganghellor Pam Powell ar y gwaith sydd ar y gweill ym mhob Ardal 
Genhadaeth neu Ddeoniaeth ar draws yr esgobaeth. Fe wnaeth Nuala Quinn a Jennie Willson, 
Mentoriaid Trawsnewid yn Neoniaethau Llanrhos a Phenarlâg yn y drefn honno, fyfyrio ar eu 
profiadau. 
 
b) Cyfnod Preswyl Mark Yaconelli 2016 

 

Dywedodd Archddiacon John Lomas fod cyllid wedi ei sicrhau gan y Gronfa Trawsnewid i Mark 
Yaconelli dreulio cyfnod preswyl 6 mis yn yr Esgobaeth. Bydd y cyfnod preswyl yn dechrau ym 
mis Chwefror 2016 ac yn canolbwyntio ar 3 maes gwaith allweddol: ddefnyddio'r model 
'aelwyd' i adeiladu cydlyniad o fewn Ardaloedd Cenhadaeth a'u cymunedau; pobl ifanc, 
efengylu a disgyblaeth mewn Ardaloedd Cenhadaeth; a ffurfiant ac arweinyddiaeth ysbrydol. 
 
c) Cyfleoedd Hyfforddi yn yr Esgobaeth 2015-2016 

 

Bydd Prosbectws Hyfforddi 2015/16 ar gael yn y Gynhadledd Esgobaethol, a bydd yn darparu 
rhaglen gynhwysfawr o hyfforddiant i bob un ohonom, gan gynnwys nifer o gyrsiau newydd. 
Mae nifer y rhai sy’n archebu lle ar gyrsiau hyfforddi wedi cynyddu ers cyflwyno'r Prosbectws, 
ac mae copïau’n cael eu dosbarthu i bob eglwys yn yr esgobaeth.  



 

 

 

d) Canllaw syml i grantiau’r esgobaeth 

 

Darparwyd copi o'r Canllaw ar Grantiau Esgobaethol i bob aelod, gydag anogaeth i’w rannu 
mor eang â phosibl. Anogwyd yr aelodau i fod yn feiddgar ac yn greadigol, yn enwedig wrth 
wneud cais i'r Gronfa Trawsnewid, sy'n benodol yn cefnogi prosiectau newydd sy'n dangos 
gweledigaeth glir. 
 
4. Cynhadledd Esgobaethol 2015 

 

Cafodd agenda’r Gynhadledd Esgobaethol ei drafod a'i gymeradwyo. Bydd Fforwm Ieuenctid 
Llanelwy yn arwain yr addoliad a chloi’r diwrnod ac atgoffwyd yr aelodau fod y Gynhadledd yn 
ymrwymiad diwrnod llawn. 
 
5. Cais am gymorth gan TCC 

 

Cyflwynodd Kay Polley, Trefnydd Arweiniol TCC, gyflwyniad a oedd yn canolbwyntio ar waith a 
chyflawniadau TCC yng ngogledd ddwyrain Cymru. Byddai TCC yn hoffi cael cymorth ariannol 
gan yr esgobaeth, a bydd yn cynnig aelodaeth lawn o’u sefydliad i’r Grŵp Llywio Ymgysylltu. 
Nododd y Pwyllgor Sefydlog eu cefnogaeth i’r syniad o gyflwyno cais i Fwrdd Cyllid yr 
Esgobaeth ei ystyried. 
 

6. Argyfwng Ffoaduriaid 

 

Cyflwynodd y Parchedig Aiden Coleman gynnig brys ar argyfwng y ffoaduriaid yn Calais. 
Cytunwyd ffurfio pwyllgor bach i weithio ar ddatblygu ymateb cydlynol yn yr esgobaeth i’r 
sefyllfa hon sy’n parhau i ddatblygu. 
 
7. Newid ffiniau 

 
Cafodd y cynnig i drosglwyddo Grŵp Plwyfi Llangollen gyda Threfor a Llantysilio, a Grŵp 
Plwyfi Llansantffraid Glyn Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog a Phontfadog, o Ddeoniaeth 
Dyffryn Dyfrdwy i Ddeoniaeth Penllyn ac Edeirnion ei gymeradwyo’n unfrydol. 
 

8. Ethol Islywyddion y Gynhadledd Esgobaethol 

 

Cymeradwyodd yr Aelodau’n unfrydol benodiad y Parchedig Martin Batchelor, y Barchedig 
Sarah Errington a Dr Hilary Murray yn Is Lywyddion y Gynhadledd Esgobaethol ar gyfer y tair 
blynedd nesaf. 
 
9. Aelodaeth Pwyllgor Ymgynghorol yr Esgobaeth ar Ofal dros Eglwysi 

 

Cymeradwyodd yr Aelodau’n unfrydol benodiad Mr Terry Parry i Bwyllgor Ymgynghorol yr 
Esgobaeth ar Ofalu am Eglwysi am weddill tymor presennol y Pwyllgor. Nodwyd hefyd bod 
Menna Gerrard wedi cael ei phenodi gan yr Esgob i gadeirio'r Pwyllgor Ymgynghorol yn dilyn 
ymddeoliad Philip Eyton-Jones. 


