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1. Croeso ac anerchiad y llywydd 

Agorodd yr Is-lywydd Mr James Turner y Gynhadledd Esgobaethol drwy groesawu’r  

cynrychiolwyr i’r Pafiliwn ar gyrion Llangollen. Thema'r gynhadledd eleni oedd "Datgloi ein 

Potensial." Drwy gydol y gynhadledd, roedd sawl egwyl gryno yn dangos clipiau a recordiwyd 

ym mhob rhan o'r esgobaeth lle gofynnwyd i aelodau Teulu Asaff beth mae Golwg 2020 yn ei 

olygu iddyn nhw? 

Yn anerchiad y llywydd, myfyriodd Esgob Gregory ar sut y gall yr Eglwys fynd ati i farchnata 

ei hun. Gofynnwyd i'r cynrychiolwyr ystyried y cwestiwn "Dros beth mae'r Eglwys yng 

Nghymru yn sefyll?" ac anfon eu hymatebion dienw ymlaen ar ddiwedd y gynhadledd. 

  

2. Prif anerchiad – Y Parchedig Ganon Linda Jones, Cyfarwyddwr Twf Eglwysig yn 

Esgobaeth Lerpwl  

Gwahoddodd Esgob Gregory y Canon Linda Jones i annerch y gynhadledd ar ei phrofiad yn 

Esgobaeth Lerpwl wrth i’r esgobaeth gofleidio arferion gwaith Eglwys wedi ei ffurfio gan 

genhadaeth a Fframwaith Cynllunio Twf, y ddau beth wedi deillio o adolygiad diweddar o 

fewn yr esgobaeth. Mae cynnwys llawn anerchiad Canon Linda ar gael ar DVD o Gynhadledd 

2014 a fydd yn cael ei anfon i bob ardal genhadaeth. 

 

Cynigiodd Mr Turner bleidlais o ddiolch ar ran y Gynhadledd i’r Canon Linda Jones. 

   3. Cynnydd Golwg 2020  

Cyflwynodd Mr Turner y ffilm Golwg 2020, a oedd yn tynnu sylw at storïau o bob un o'r chwe 

esgobaeth yng Nghymru, sy'n dangos sut maen nhw’n ymateb i strategaeth yr Eglwys yng 

Nghymru ar gyfer twf. Dangoswyd y ffilm yn wreiddiol i aelodau Corff Llywodraethol yr 

Eglwys ym mis Medi ac fe’i cyflwynwyd gan Helen Biggin, cadeirydd Grŵp Gweithredu Golwg 



2020. Nid yw’r ffilm yn ganllaw hollgynhwysol i’r holl waith sydd ar y gweill o fewn yr Eglwys 

yng Nghymru, ond mae'n rhoi argraff o'r newid mewn diwylliant.  

4. Sesiwn hawl i holi 

Cadeiriwyd y sesiwn Hawl i Holi gan yr Is-lywydd Turner, wrth i banel dethol o westeion gan 

gynnwys yr Esgob Gregory; Canon Linda Jones; Mr Julian Luke, Dirprwy Gofrestrydd 

Archesgob Cymru a Swyddog Golwg 2020 yr Eglwys yng Nghymru; y Parchedig Ganon John 

Lomas a’r Barchedig Manon James ddod i'r llwyfan i ateb cyfres o gwestiynau o lawr y 

gynhadledd. Roedd y pynciau’n cynnwys sut bydd y newid o ddeoniaeth i ardal genhadaeth 

yn gweithio; pwysigrwydd hyfforddiant parhaus i glerigion, yn enwedig wrth i’r esgobaeth 

gofleidio Golwg 2020; a rôl ysgolion eglwys yn yr esgobaeth a’r gymdeithas. 

Egwyl am ginio 
  

5. Addoliad 
 
Cadeiriodd y Parchedig Ganghellor Pam Powell sesiwn y prynhawn, a gwahoddodd y 
Parchedig Heather Fenton i arwain y weithred addoli ar ran y Rhwydwaith Cymunedol 
Ffermio, sef derbynwyr Casgliad yr Esgobaeth 2014. Cafodd yr arian a godwyd ledled yr 
esgobaeth drwy’r apêl hon ei gyflwyno i'r Parchedig Chris Coe, Cyfarwyddwr Rhanbarthol 
Rhwydwaith Argyfwng Ffermio Cymru, i gynorthwyo ffermwyr a thyfwyr ar adegau o angen. 

 

6. Cyflwyno Urdd Llanelwy 
 
Roedd Pwyllgor Sefydlog yr Esgobaeth wedi cytuno ar aelodaeth o Urdd Llanelwy fel ffordd o 
anrhydeddu a dathlu gwasanaeth eithriadol i'r esgobaeth gan aelodau lleyg arweiniol o'r 
teulu esgobaethol. Mae mynediad i'r Urdd yn dathlu cyfraniadau eithriadol a nodedig a 
wnaed i dystiolaeth yr Eglwys yn yr esgobaeth hon. Fe wnaeth cadeirydd y Panel Cynghori, y 
Tra Pharchedig Nigel Williams, Deon Llanelwy, wahodd derbynwyr eleni i dderbyn eu 
medalau gan Esgob Gregory. Gellir gweld rhestr o'r rhai sy'n derbyn y fedal eleni ym 
Mlwyddlyfr yr esgobaeth. 
 
Cyflwynwyd anrhegion hefyd ar ei ymddeoliad i Archddiacon Llanelwy, yr Hybarch Chris 
Potter, ac i’w wraig Jenny. 

 

7. Busnes ffurfiol y Gynhadledd 
 
Cadeiriwyd y sesiwn hon gan y Parchedig Ganghellor Pam Powell. Roedd copïau llawn o'r 
adroddiad blynyddol dwyieithog wedi eu dosbarthu eisoes, neu roedden nhw ar gael ym 
mhecynnau’r gynhadledd. 

 

             8. Cyfrifon yr Esgobaeth 2013 

Gwahoddodd y Cadeirydd Gadeirydd Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth, Mr Clive Myers, i gyflwyno 

Cyfrifon yr Esgobaeth ar gyfer  2013. Derbyniwyd Cyfrifon Blynyddol 2013, gyda chopïau 

wedi eu dosbarthu’n flaenorol ac ar gael ym mhecynnau’r gynhadledd ar y diwrnod. 

Amlygodd Mr Myers na fu unrhyw gynnydd cyffredinol yng Nghyfran y Plwyf yn ystod y 

deuddeng mis diwethaf yn 2013, a hynny er gwaethaf cynnydd mewn costau allweddol fel 

cyflogau clerigion (+ 1.8%) a chostau tai clerigion (+ 3/5%.) Mae Cynllun Disgownt Cyfran y 



Plwyf wedi bod yn boblogaidd, gyda 83% o blwyfi wedi manteisio ar y cynllun. Mae plwyfi 

sy'n talu eu cyfran yn llawn ac yn brydlon yn elwa ar ddisgownt o 2%. Mae'r rhai sydd ag ôl-

ddyledion hanesyddol yn gymwys ar gyfer y cynllun os ydyn nhw’n talu o leiaf 20% o'u hôl-

ddyledion yn ychwanegol at y gyfran bresennol. Mae llawer o blwyfi yn awr yn talu drwy 

Archeb Sefydlog ac mae hyn wedi cynyddu lefel y taliadau cyson, rheolaidd a thrwy hynny 

wedi gwella llif arian yr esgobaeth a galluogi tîm cyllid yr esgobaeth i ryddhau amser i 

weithio ochr yn ochr â phlwyfi sy'n wynebu caledi ariannol. Mae'r esgobaeth yn dal i fod yn 

ddibynnol ar gefnogaeth ariannol gan Gorff y Cynrychiolwyr ar ffurf y Grant Bloc sy’n 

cynrychioli 25% o'r incwm esgobaethol. Cynyddodd gwerth asedau’r esgobaeth 14% (£ 

738,000) yn ystod 2013 wrth i farchnadoedd y byd gryfhau ac wrth i gyfleoedd buddsoddi 

newydd ddod i’r amlwg. 

 

Mae gwariant wedi cael ei reoli'n ofalus ac fe wnaethom orffen y flwyddyn ariannol tua 6.4% 

ar y lefel a gyllidebwyd a -3.3% ar y flwyddyn flaenorol. Roedd costau clerigion, gan gynnwys 

tai, yn cynrychioli 81% o gyfanswm y gwariant.  Ffactor arwyddocaol yw nifer y bylchau 

rhwng cyfnodau clerigion mewn plwyfi. Mae bywoliaethau clerigion yn dod yn fwyfwy anodd 

eu llenwi er gwaethaf ein hymdrechion gorau oherwydd proffil oedran clerigion sy'n 

gwasanaethu (nifer ohonyn nhw’n agosáu at ymddeol) a nifer llai o alwedigaethau i'r 

weinidogaeth ordeiniedig. Mae'r nifer sylweddol wedi arwain at swm dros ben o £275,265. 

Mae'r arian hwn wedi ei glustnodi gan Fwrdd Cyllid yr Esgobaeth i gefnogi mentrau Golwg 

2020 drwy roi arian cyfatebol at gyllid a ddyrannwyd ar gyfer y diben hwn gan Gorff y 

Cynrychiolwyr. Roedd 93% o Gyfran y Plwyf 2013 wedi cael ei dalu'n llawn erbyn Ionawr 

2014. 

 

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau neu sylwadau. Talodd Mr Myers deyrnged arbennig i 

drylwyredd ac effeithlonrwydd tîm cyllid yr esgobaeth sy'n craffu ar yr holl wariant yn fanwl. 

 

Gofynnwyd i’r Gynhadledd dderbyn Cyfrifon Blynyddol 2013. 

Cynigiwyd gan: Col Glyn Jones, Llanfair Caereinion 

Eiliwyd: 

Cariwyd gan alwad i gydsynio. 

9. Cyllideb yr Esgobaeth 2015 

Cyflwynwyd Cyllideb 2015 i'r gynhadledd a'i dosbarthu i bob aelod ym mhecynnau’r 

gynhadledd. Bydd yr incwm disgwyliedig yn £4,565,778, sy’n gynnydd o +3.2% ar gyllideb 

2014. Mae Cyfran y Plwyf yn parhau i fod y ffynhonnell fwyaf o incwm, gan gynrychioli 69% 

o'n hincwm ar ôl cyfrif am y cynllun disgownt. Mae Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth yn ddiolchgar 

i'r plwyfi am eu cefnogaeth barhaus i gyllido cenhadaeth a gweinidogaeth yr esgobaeth. Er 

mwyn parhau â'r gwaith hwn, cynigir bod cynllun Cyfran y Plwyf yn cael ei ategu gan 

gynnydd o 2%. Fodd bynnag, mae’r esgobaeth yn dal i fod yn ddibynnol ar gymhorthdal 

sylweddol gan Gorff y Cynrychiolwyr ar ffurf y Grant Bloc, sy'n cynrychioli tua 23% o'n 

hincwm esgobaethol. Yn 2015, mae’r swm hwn wedi gostwng i £84,413 gan fod Corff y 

Cynrychiolwyr hefyd yn ceisio rheoli ei gyllid yn well yn ystod cyfnodau o ansicrwydd 

ariannol. Mae Corff y Cynrychiolwyr wedi creu Cronfa Trawsnewid newydd i gefnogi 



mentrau Golwg 2020 ar draws y Dalaith. Bydd cyfanswm o £3 miliwn yn cael ei rannu'n 

gyfartal ar draws yr esgobaethau: £ 1 miliwn ym mhob un o’r blynyddoedd o 2015 i 2017. 

Caniateir defnyddio’r cyllid hwn ar gyfer dibenion newydd yn unig yn ymwneud â Golwg 

2020, gan gynnwys costau sy'n gysylltiedig â datblygu Ardaloedd Cenhadaeth a chreu timau 

Ardal Cenhadaeth. Bydd rheolaeth ariannol dynn yn angenrheidiol i gyflawni'r arian dros ben 

y cyllidebwyd ar ei gyfer, sef £ 8,451. 

 

Disgwylir i wariant fod tua £4,557,327 sy'n gynnydd o +3.76% ar flwyddyn ariannol 2014. 

Mae hyn yn cynnwys cynnydd o 2.5% mewn cyflogau clerigion, cynnydd o 5.5% yn y 

cyfraniadau at Gynllun Pensiwn y Clerigion a chynnydd o 2.7% yn y costau gan y Bwrdd 

Persondai. Bydd gwariant arall yn cynnwys £166,667 a gafwyd gan Gorff y Cynrychiolwyr i'w 

wario ar fentrau Golwg 2020, ac mae’r esgobaeth wedi ymrwymo i wario’r arian hwn mewn 

plwyfi ac Ardaloedd Cenhadaeth. Gofynnwyd i’r Gynhadledd gytuno ar 2% o gynnydd 

cyffredinol yng Nghyfran y Plwyf. 

 

Mae costau clerigion yn seiliedig ar 83 o glerigion cyflogedig sy’n cynnwys wyth curad dan 

hyfforddiant, gan adael ffigwr sylfaenol o 75 clerig. Gan fod y targed hwn wedi ei gyflawni yn 

awr, rydym yn canolbwyntio ar ddefnyddio’r clerigion hyn i'r effaith fwyaf gan barhau i 

fuddsoddi yn y dyfodol drwy guradiaethau hyfforddi. Mae recriwtio clerigion yn dod yn fwy 

o her gan fod llawer o'n clerigion presennol yn nesáu at oedran ymddeol. Byddwn yn 

defnyddio adnoddau cynyddol – o ran amser ac arian - ar recriwtio clerigion yn ystod 2015 

mewn ymdrech i osgoi cyfnodau hir a drud rhwng cael clerigion mewn plwyfi. 

 

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau neu sylwadau. Codwyd cwestiwn gan y Parchedig 

Mike Harrison yn ymwneud â'r portffolio eiddo presennol, ac eglurodd Mr Myers er bod 

nifer y clerigion cyflogedig wedi lleihau, roedd refeniw iach yn cael ei wireddu drwy ryddhau 

eiddo esgobaethol a gedwir ar hyn o bryd gan y Bwrdd Persondai i gael eu rhoi ar rent. 

 

Gofynnwyd i’r Gynhadledd dderbyn Cyllideb 2015. 

 

Cynigiwyd gan: Mrs Carol Derry, Deoniaeth Llanelwy 

Eiliwyd: y Parchedig Hugh Burgess 

Cariwyd drwy alwad i gydsynio. 

10. Sylwadau terfynol Esgob Gregory 

Myfyriodd Esgob Gregory ar gyflwyniad hynod broffesiynol a gweithredu llyfn y Gynhadledd, 

a diolchodd i bawb a gymerodd ran yn llwyddiant y dydd. Cafodd anogaeth neilltuol o weld 

cymaint o gynrychiolwyr y Rhwydwaith Ieuenctid yn bresennol, ac mae hyn yn rhoi gobaith 

i’r esgobaeth ar gyfer dyfodol yr Eglwys. Daeth â’r Gynhadledd i ben gyda bendith 

ddwyieithog. 


