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ALCOHOL AC ADDOLDAI HANESYDDOL -  
EGLWYSI YN TYSTIO I BWYLLGORAU’R CYNULLIAD 

Gwelodd hanner tymor olaf y Cynulliad yn 2017 nifer o aelod eglwysi Cytûn yn cyflwyno 
tystiolaeth o flaen dau o bwyllgorau’r 
Cynulliad Cenedlaethol.  

Bu’r Uwchgapten David Emery a’r 
Uwchgapten Lynden Gibbs o Fyddin yr 
Iachawdwriaeth yn cyflwyno tystiolaeth lafar o 
flaen y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 
Chwaraeon yn cefnogi Bil Iechyd y Cyhoedd 
(Isafbris am Alcohol) (Cymru) ar Ragfyr 13 
(chwith). Bu i Fyddin yr Iachawdwriaeth, yr 
Eglwysi Methodistaidd a Diwygiedig Unedig 
ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru, ynghyd â  

Cytûn, gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor. Roedd yr holl gyflwyniadau hyn yn 
cefnogi deddfu yn y maes. Bydd y Pwyllgor yn adrodd yn gynnar yn 2018 gyda’r Bil yn 
parhau ar ei daith yn ystod y gwanwyn.  

Ar Dachwedd 22, bu Alex Glanville o’r Eglwys yng Nghymru, y Barch. Judith Morris a Dr 
Christian Williams o Undeb Bedyddwyr Cymru a’r Parch. Gethin Rhys, Cytûn, yn cyflwyno 
tystiolaeth lafar i’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (isod) am bwysigrwydd 

addoldai rhestredig i amgylchedd hanesyddol Cymru. Mae Cytûn, y National Churches 
Trust ac Addoldai Cymru hefyd wedi cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor. Roedd 
yr holl dystiolaeth hyn yn pwysleisio’r anawsterau sy’n wynebu eglwysi i gynnal adeiladau 
hanesyddol os nad ydynt bellach yn denu cynulleidfaoedd niferus, a’r diffyg grantiau 
ariannol a gwirfoddolwyr parod ar hyn o bryd. Ar y llaw arall, fe sylweddolir y gallai’r 
addoldai hyn fod yn gaffaeliad i dwristiaeth treftadaeth ac i genhadaeth yr eglwys 
Gristnogol. Yn ei dystiolaeth lafar, fe gyfeiriodd Alex Glanville at y ffaith fod cymaint â 60% 
o addoldai’r Eglwys yng Nghymru eisoes ar agor i’r cyhoedd y tu allan i amserau’r 
oedfaon.  

Bydd y Pwyllgor yn cyflwyno ei ganfyddiadau a’i argymhellion yng ngwanwyn 2018. 

http://senedd.tv/Meeting/Archive/d7d596c8-9af9-4005-9f7d-507eb8f4491a?autostart=True
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20029
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20029
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=282&RPID=1752714170&cp=yes
http://cofnod.cynulliad.cymru/Committee/4380
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=19747
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=19747
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Swyddogion Cyngor Rhyng-ffydd Cymru yn ymateb i farw Carl Sargeant 

Fel aelodau hirdymor Fforwm Cymunedau Ffydd Cymru, 
sy’n cynrychioli credoau byd-eang sylweddol, roeddem yn 
hynod o drist i glywed am farwolaeth Carl Sargeant. Ein 
braint yn y Fforwm oedd cael cydweithio â Carl a’r Prif 
Weinidog, Carwyn Jones, gan ymdrin â materion a oedd o 
gonsyrn cyffredin i ni. 

Cafodd ein sgyrsiau yn y Fforwm ei nodweddu gan barch 
tuag at ein gilydd a gwerthfawrogiad. Ymestynnwn ein 
cydymdeimlad dwys a’i deulu, ei gyfeillion a’i gydweithwyr 
gan eu cynnal yn ein gweddïau a’n meddyliau yn ystod yr 
amseroedd anodd hyn. Gwnawn hynny’n arbennig fel y 

bydd ein cymunedau ffydd yn cyfarfod i addoli yn ystod y dyddiau nesaf hyn. 

Ein dymuniad yw y bydd pawb a fu’n rhan o’r amgylchiadau parthed y drychineb hon yn 
cael eu trin yn deg a chyda pharch. Rydym yn awyddus hefyd y bydd y prosesau priodol 
yn cael eu dilyn yn yr ymchwiliadau angenrheidiol. 

Dros nifer o flynyddoedd, fel cymunedau ffydd, fe wnaethom ni gasglu gydag eraill ger y 
Senedd yn dilyn amseroedd o drychinebau a cholledion mawr. Rydym wedi 
gwerthfawrogi’r urddas a gafwyd ar ran y Cynulliad Cenedlaethol gan gynorthwyo cenedl i 
alaru ac i gofio. Bydded i ni gael ein cynnal gan yr etifeddiaeth hon gan gynorthwyo ein 
gilydd. 

Stanley Soffa (Cadeirydd); Nord’zin Pamo (Is-Gadeirydd); Aled Edwards (Ysgrifennydd); 
Saleem Kidwai (Trysorydd). 10fed Tachwedd 2017 

Cynnydd aruthrol yn nefnydd llochesi gaeaf yr eglwysi 

Yn ystod gaeaf 2016/17 gorfodwyd i fwy o bobl nag erioed ddefnyddio 
llochesi dros nos eglwysig a chymunedol, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan 
yr elusen tai a digartrefedd, Housing Justice, sy’n aelod o Cytûn.   

Bu i 55 o gynlluniau Rhwydwaith Llochesi Nos Eglwysig a Chymunedol 
Housing Justice oedd yn gallu darparu niferoedd, roi lloches argyfwng i 2923 
o bobl dros aeaf 2016/17, cynnydd o 53% ar nifer y flwyddyn flaenorol (a 
dwywaith y nifer dderbyniodd gymorth yn 2012). Ddwy flynedd yn ôl, roedd 
65 lloches ar waith yn y rhwydwaith. Heddiw, mae yna 107 o gynlluniau yn 
Rhwydwaith Housing Justice, felly mae’n debygol fod y nifer llawn o ymwelwyr a 
groesawyd yn 2016/17 yn agosach at 6000. Sail y cynnydd aruthrol hwn yw’r cynnydd 
sylweddol yn nifer y bobl sy’n cysgu yn yr awyr agored er 2011, o ganlyniad i faterion 
megis diwygio taliadau lles a diweddu tenantiaeth yn y sector rhentu preifat.  

Mae llochesi dros nos eglwysig a chymunedol yn gynlluniau dan arweiniad gwirfoddolwyr. 
Mae pobl o bob ffydd a dim ffydd yn staffio’r llochesi argyfwng hyn dros y gaeaf er mwyn 
rhoi llety i bobl sydd heb unman arall i fynd. Gydol y flwyddyn, bu i 4,284 o wirfoddolwyr roi 
o’u hamser ar draws y Deyrnas Unedig – cyfanswm o 6,673 awr ymhob un lloches – yn 
cynrychioli buddsoddiad sylweddol gan bob cymuned.  

Darperir ar gyfer pob ymwelydd wely cynfas, dillad gwely a phryd bwyd poeth, fel arfer 
mewn capel neu eglwys, adeilad cymunedol neu adeilad yn perthyn i ffydd arall. Nid oes 
arian gan lywodraeth genedlaethol na lleol i’r rhan fwyaf ohonynt. Yn ystod gaeaf 2016/17 
ar gyfartaledd roedd pob lloches ar agor am 102 o nosweithiau. Arhosodd 40% o’r 
ymwelwyr am lai nag wythnos, tra bod 30% wedi sefyll mwy na mis. Roedd llochesi Cymru 
yng Nghasnewydd, Caerdydd, Abertawe, Merthyr Tudful a Chaerffili. 

https://www.housingjustice.org.uk/church-and-community-night-shelters
https://www.housingjustice.org.uk/church-and-community-night-shelters
https://www.housingjustice.org.uk/night-shelters-wales
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LANSIO SIARTER ECO CRISTNOGOL YNG NGHYMRU 

Hoelio sylw ar greaduriaid nodedig sydd mewn argyfwng a lansio ‘siarter amgylcheddol’ 
newydd oedd uchafbwyntiau encil diweddar a drefnwyd gan ARocha UK, sy’n aelod o 
Cytûn, ar gyfer ei Phartneriaid Gweithredol yng nghanolfan Madog Sant ar Benrhyn Gŵyr. 
Roedd yr haul yn tywynnu a’r lle yn gyforiog o fywyd gwyllt wrth i’r Partneriaid Gweithredol 
a thîm rheoli’r Deyrnas Unedig gyfarfod am eu huwchgynhadledd flynyddol.  

Bu 25 aelod o brosiectau ar draws ynysoedd Prydain yn gweddïo, trafod ac ystyried sut y 
gallant gyflawni mwy ar y cyd dros fyd natur. Buont yn ystyried sut i gynyddu’r amrywiaeth 
o fywyd gwyllt a geir ar draws y tiroedd a reolir gan ein partneriaid. Daeth tri darpar-bartner 
i ymuno â’r rhwydwaith bresennol. Ar y cyd, fe gytunon nhw ar ‘siarter amgylcheddol’ 
newydd a chanolbwyntio o’r newydd ar raglen ARocha UK ‘targed 10’ sy’n canolbwyntio ar 
rywogaethau penodol. Y nod fydd cydweithio ar y rhywogaethau sy’n colli tir drwy gwell 
rheolaeth ar eu cynefin. Ymhlith y rhywogaethau mae gwennol y bondo, y draenog a 

chlychau’r gog – sydd oll mewn trafferthion ledled ynysoedd 
Prydain.  

‘Cawsom gyfle hefyd i gerdded i’r traeth sydd dan reolaeth 
tîm Madog Sant,’ meddai Cyfarwyddwr Cadwraeth ARocha, 
Andy Lester, ‘ac achub octopws crwm a Portuguese man-
of-war oedd yn sownd ar y traeth!’ Mae Canolfan Madog 
Sant yn wersyll ieuenctid blaenllaw, ac yn ddiweddar fe 
dderbyniodd y wobr arian yn y cynllun Eco Church. Mae’r 
ganolfan yn encil poblogaidd ar gyfer plant ac oedolion 
ifainc difreintiedig neu anystywallt. Ynghanol 76 erw yn 
Ardal o Harddwch Naturiol Arbennig gyntaf Prydain, mae’r 

ganolfan yn wahanol i’r rhan fwyaf o EcoEglwysi eraill, sy’n dueddol o fod yn addoldai 
neu’n gadeirlannau. Mae amryfal grwpiau yn aros yn y ganolfan, yn cynnwys ysgolion a 
grwpiau o bob enwad a chrefydd. (Llun uchod o rywun yn yr encil gan Hannah Pearson). 

Mae ARocha UK hefyd wedi cyhoeddi penodi’r amgylcheddwraig o Gymru, Helen 
Stephens (llun ar y dde), yn Rheolydd Cyd-berthynas 
Eglwysig. Mae Helen yn hannu o Abertawe, nid nepell o 
Ganolfan Madog Sant. Cafodd ei magu ynghanol gogoniant 
natur ar un o arfordiroedd mwyaf gogoneddus yr ynysoedd 
hyn. Graddiodd mewn daearyddiaeth, ac yna treulio amser 
yn gwirfoddoli yn Kenya gyda Chenhadaeth Mewndir 
Affrica. Bu wedyn yn astudio amaethyddiaeth a datblygiad – 
cyn gweithio mewn telathrebu, yn fwyaf diweddar ym maes 
cyfrifoldeb corfforaethol.  

Yn fwyaf diweddar bu Helen yn astudio cynaliadwyedd a 
chyfrifoldeb – ymgais i gymhathu ei chariad at natur, a fu’n 
amlwg ers bore oes, gyda’i ffydd Gristnogol. ‘Roedd fel petai’r ddau beth yn llwybrau 
cyfochrog,’ meddai Helen, ‘ac roeddwn am archwilio pam y bûm yn araf i weld bod caru 
cread Duw yn rhan greiddiol o’n cenhadaeth Gristnogol.’ 

Nawr ei bod yn Rheolydd Cyd-berthynas Eglwysig ARocha UK, mae Helen am weld mwy 
a mwy o eglwysi yn herio’i gilydd, ac yn cyd-gysylltu, wrth ofalu am ddaear Duw.  

‘Mae yna ran bwysig gan yr eglwysi i fod yn rhan o fudiad er newid,’ meddai Helen. ‘Rwy’n 
cael fy nghalonogi gan yr hanesion am yr hyn y mae eglwysi yn eu gwneud. Byddwn wrth 
fy modd yn gweld mwy o eglwysi yn ymateb i’r her, ac yn dyfnhau’r gwaith sydd eisoes ar 
y gweill!’ Mae’n briod â Tim, sy’n gweithio i Network Rail. Mae ganddynt fab ifanc, Noah. 

https://ecochurch.arocha.org.uk/
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CENHADAETH ADDYSGOL CYMRU 
Mae’r eglwysi Cristnogol yng Nghymru ar hyd y cenedlaethau wedi gosod bri mawr ar 
addysg, ac felly fe fyddant yn deall ergyd yr enw roddwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet 
Kirsty Williams i gynllun gweithredu Addysg Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ym Medi 
2017, Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl.  
Wrth gyhoeddi’r cynllun newydd, fe gadarnhaodd Ms Williams y bydd cwricwlwm newydd 
ar gyfer plant 3-16 blwydd oed wrth galon y diwygiadau o hyd, ond y bydd yn cael ei 
gyflwyno yn unol ag amserlen newydd, fwy graddol – gweler y diagram isod.  

Ar 13 Rhagfyr, cafwyd adroddiad y Panel Arbenigol sefydlwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet 
i ystyried dyfodol addysg rhyw a pherthnasoedd. Y maes hwn ac Addysg Grefyddol yw’r 
unig ddwy ran o’r cwricwlwm y mae gan rieni hawl i dynnu eu plant allan ohonynt. Nid yw’r 
panel yn argymell newid yr hawl honno, ond mae yn argymell integreiddio addysg rhyw a 
pherthnasoedd â gweddill y cwricwlwm. Y tebygrwydd yw y byddai hynny yn gwneud 
gweithredu’r hawl i dynnu allan yn fwy cymhleth i ysgolion a rhieni fel ei gilydd. Roedd y 
Llywodraeth eisoes wedi cyhoeddi ym mis Gorffennaf y byddai’r hawl i dynnu plant o 
Addysg Grefyddol yn parhau – gweler tudalen 5 Bwletin Polisi Medi 2017.  

Ar 18 Rhagfyr, cyhoeddodd y Llywodraeth Gynllun y Gymraeg mewn Addysg. Mae 
hyn yn anelu at drawsffurfio dulliau addysgu a dysgu Cymraeg ym mhob un o'n hysgolion 
a'r nod yw bod mwy o ddisgyblion yn gallu siarad Cymraeg ar ôl gadael yr ysgol. Mae’r 
erthygl blog hwn gan Katherine Davies yn rhannu gweledigaeth a chyffro’r datblygiad hwn.   

O ran y proffesiwn addysgu, lansiwyd Safonau Addysgu ac Arweinyddiaeth 
Proffesiynol newydd ym mis Medi a byddant yn berthnasol i bob athro o fis Medi 2018. 
Mae cynlluniau i newid Addysg Gychwynnol Athrawon i gefnogi'r cwricwlwm newydd yn 
datblygu. Yn ystod haf 2018, cyhoeddir pwy fydd yn cyflwyno Addysg Gychwynnol 
Athrawon o fis Medi 2019. Mae Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol Cymru 
yn cael ei datblygu gan ‘fwrdd cysgodol’ a chaiff ei lansio yn 2018. Bydd yn datblygu 
rhaglen arweinyddiaeth bwrpasol ac yn adolygu rhaglenni a gynigiwyd i'w cymeradwyo.  
 Ar 18 Rhagfyr, mewn ateb i gwestiwn ysgrifenedig, cyhoeddodd Ysgrifennydd y 
Cabinet y byddai hi’n gweithio gyda Chomisiynydd Plant Cymru i greu cofrestr statudol o 
blant sy’n derbyn addysg gartref a gwella trefniadau diogelu ar eu cyfer. Byddai hynny yn 
cynnwys plant a addysgir gartref oherwydd daliadau crefyddol eu rhieni. 

Cytûn yw un o gynrychiolwyr Cyngor Rhyng-ffydd Cymru ar y Grŵp Rhanddeiliaid 
Strategol ac felly mae mewn safle allweddol i fonitro’r newidiadau hyn ar ran ein haelodau.  

http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/education-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/newsroom/educationandskills/2017/new-plan-for-national-mission-to-raise-standards-kirsty-williams/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/curriculuminwales/curriculum-for-wales-curriculum-for-life/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/curriculuminwales/curriculum-for-wales-curriculum-for-life/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/reports/future-of-the-sex-and-relationships-education-curriculum-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://www.cytun.cymru/Bwletin-Polisi-Medi-2017.pdf
http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/welshmededuca/?skip=1&lang=cy
https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru/2017/12/18/miliwn-o-siaradwyr-cymraeg-gallwn-gyflawni-hyn/#more-714
http://llyw.cymru/newsroom/educationandskills/2017/new-teachers-new-term-new-professional-standards/?lang=cy
http://llyw.cymru/newsroom/educationandskills/2017/new-teachers-new-term-new-professional-standards/?lang=cy
http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/natinalacademyeducationalleadership/?skip=1&lang=cy
http://record.assembly.wales/OrderPaper/WrittenQuestions/19-12-2017/
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/curriculuminwales/curriculum-for-wales-curriculum-for-life/governance/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/curriculuminwales/curriculum-for-wales-curriculum-for-life/governance/?skip=1&lang=cy
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BREXIT – PA MOR DDA YDYN NI’N GWRANDO AR EIN GILYDD? 
Mae Gweithgor Cytûn am Gymru ac Ewrop wedi bod yn pryderu ers ei gyfarfod cyntaf yn 
Awst 2016 am y caledu o ran safbwyntiau nid yn unig gwleiyddion ond hefyd y cyhoedd yn 
dilyn pledlais refferendwm Mehefin 2016 arweiniodd at y Deyrnas Unedig yn cychwyn y 
broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.  

Mae’r Gweithgor felly am gynnal 
cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus yn 
gwahodd pobl i ddod ynghyd a 
gwrando ar ei gilydd mewn 
awyrgylch priodol. Ni fydd y 
cyfarfodydd yn cynnwys areithiau 
gan wleidyddion nac ‘arbenigwyr’, 
ond byddant yn hytrach yn gyfle i 
bobl ag amrywiaeth o obeithion, 
ofnau, pryderon a gwledigaethau eu 

rhannu â’i gilydd. Fe drefnir pob cyfarfod ar y cyd ag eglwysi lleol, a byddant yn agored i 
bawb. Cynhelir y cyntaf yn Llanbedr Pont Steffan ar nos Fawrth Mawrth 13 am 7-9yh. 
Fe’i dilynir gan gyfarfod ar arfordir Gogledd Cymru yn hwyrach yn y gwanwyn a rhagor 
dros wedill y flwyddyn.  

Yn y cyfamser, mae’r Gweithgor yn parhau â’i waith o geisio cyflwyno agwedd Gristnogol 
ar y broses o adael yr UE wrth iddi barhau. Mae’r Gweithgor wedi ymateb i 
ymgynghoriadau’r Cynulliad Cenedlaethol am baratoadau Llywodraeth Cymru ar gyfer 
Brexit ac am y pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth. Mae Pwyllgor 
Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin wedi cyhoeddi cyflwyniad diweddaraf y Gweithgor i’w 
ymchwiliad parhaus i Brexit. Mae’r cyflwyniad yn amlinellu’r egwyddorion y mae’r 
Gweithgor yn ceisio eu hybu – cadw addewidion, dweud y gwir, gofalu am y di-rym a 
sicrhau fod pob llais yn cael ei chlywed – ac yn cymhwyso’r rhain i’r ddeddfwriaeth parthed 
ymadael a’r Undeb Ewropeaidd ac at amaethyddiaeth a’r amgylchedd.  

Fe gyhoeddodd Swyddog Polisi Cytûn bapur briffio am ganlyniad cam cyntaf y 
trafodaethau rhwng y DU a’r UE ym mis Rhagfyr. Bydd hyn yn cael ei drafod yng 
nghyfarfod nesaf y Gweithgor fis Ionawr, pan fyddwn hefyd yn clywed gan yr Athro  
Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd.  

Yn ei gyfarfod fis Tachwedd, bu i’r Gweithgor gytuno ar ddatganiad parthed y ‘Gronfa 
Ffyniant Gyffredin’ ledled y Deyrnas Unedig, a gyhoeddwyd ym maniffesto’r Blaid 
Geidwadol yn Etholiad Cyffredinol 2017 i gymryd lle Cronfeydd Datblygiad Rhanbarthol 
Ewrop. Lluniwyd y datganiad mewn cydweithrediad â nifer o gyrff Cristnogol ar draws y DU 
gan ddisgwyl cyhoeddiad yng Nghyllideb Tachwedd 2017. Yn y pen draw, serch hynny, ni 
chafwyd y cyhoeddiad ca felly ni welodd y datganiad olau dydd.   

Mae cronfeydd Ewropeaidd wedi bod o bwysigrwydd arbennig i Gymru. Dengys adroddiad 
gan Policy in Practice fod Gorllewin Cymru a’r Cymoedd wedi elwa erbyn Ebrill 2016 o 
£101.53 y pen o gylch cyllido 2014-20 Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn unig. Ar y llaw arall, 
derbyniodd y Gweithgor dystiolaeth anecdotaidd fod dadrithiant â sut y mae’r arian mawr 
hyn wedi’u gwario wedi cyfrannu at y bleidlais sylweddol i ‘Adael’ yn llawer o’r ardaloedd 
sydd wedi elwa ohonynt.  

Yn Rhagfyr, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynigion ei hun ar gyfer buddsoddi 
rhanbarthol yng Nghymru yn y dyfodol, a bydd y Gweithgor yn dychwelyd at y mater pan 
fydd yn cyfarfod fis Ionawr. Hefyd yn Rhagfyr, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei 
chynllun gweithredu ar yr economi, yn nodi sut y mae’n bwriadu blaenoriaethu 
buddsoddiad cyhoeddus yn economi Cymru yn y blynyddoedd i ddod. 

http://www.cytun.cymru/cymruewrop/PDFs/1.Cytun_Gwydnwch_a_pharodrwydd-031117.docx
http://www.cytun.cymru/cymruewrop/PDFs/1.Cytun_Gwydnwch_a_pharodrwydd-031117.docx
http://www.cytun.cymru/cymruewrop/3.Cytun_Is-ddeddfwriaeth_Ymadael_301117.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/welsh-affairs-committee/brexit-agriculture-trade-and-the-repatriation-of-powers/written/72276.pdf
http://www.cytun.cymru/cymruewrop/1.GR-Briefing-Article-50-negs-15-12-17CYM.pdf
http://policyinpractice.co.uk/brexit-whats-next-esf-local-authorities/
http://gov.wales/funding/regional-investment-in-wales-after-brexit/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/welsh-economy/economic-action-plan/?skip=1&lang=cy
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Ffydd yn y sgwâr cyhoeddus yng Nghymru? Sut all y sector 
ffydd gynyddu ei dylanwad gwleidyddol yn 2018 

Rhwng 2013-2016 fe fu Matthew Rees yn cyflawni ymchwil doethuriaeth am strwythurau, 
strategaethau ac effeithlonrwydd cymunedau ffydd yng Nghymru a Gogledd Iwerddon wrth 
ymwneud â’r sefydliadau datganoledig. Nawr bod y gwaith wedi ei gwblhau, mae Matthew 
am rannu’r canlyniadau gyda’r sawl yng Nghymru a gymerodd ran ac â gweithredwyr yn 
gyffredinol, a chlywed syniadau’r sawl sy’n gweithio yn y sector hwn yn ddyddiol ynghylch 
ble all y sector fynd â’i ymwneud yn y dyfodol. Gydag 20 mlwyddiant datganoli Cymru, pa 
well amser i gynnal y sgwrs hon? 

Cynhelir y seminar ar brynhawn Mawrth Ionawr 30 2018 am 1.30-4.30pm yng Ngholeg 
y Bedyddwyr, Caerdydd CF24 3AT. Ateber i Gethin Rhys os ydych am ddod – 
gethin@cytun.cymru. Croeso i chi ddanfon y gwahoddiad ymlaen at eraill, ond mae angen 
iddynt ymateb i Gethin os ydynt am ddod. 

GRŴP TRAWSBLEIDIOL Y CYNULLIAD AR FFYDD 

Yng nghyfarfod mis Rhagfyr, ail-etholwyd Darren Millar AC yn Gadeirydd y Grwp a Jim 
Stewart (y Gynghrair Efengylaidd) yn Ysgrifennydd. Cafwyd trafodaeth fuddiol dros ben 
am agweddau ar gaplaniaeth ffydd mewn gwahanol sefydliadau, gan gynnwys y 
posibilrwydd o ofyn am sefydlu caplaniaeth o’r fath yn y Senedd ei hun. 
Cynhelir y ddau gyfarfod nesaf fel a ganlyn. Maent ar agor i’r cyhoedd (trefnwch eich lle 
drwy ebostio j.stewart@eauk.org) 

 Nos Fawrth 27 Chwefror 2018 am 6.30yh yn Oriel y Senedd: Digwyddiad i dynnu 
sylw at sut y mae grwpiau ffydd Cymru yn cyfrannu at raglen Llywodraeth Cymru, 
Cymru o blaid Affrica.  

 Dydd Mercher 6 Mehefin 2018: Materion trawsryweddol: safbwyntiau ffydd o 
12.00 – 13.15 ym Mae Caerdydd (lleoliad i’w gadarnhau). 

SENEDD YMCHWIL 

Gwasanaeth ymchwil, dadansoddi a gwybodaeth yw Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad 
Ymchwil (Senedd Ymchwil) sydd wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion Aelodau’r Cynulliad 
a’u staff. Mae’r blog Pigion yn cynnwys sylwebaeth sy’n rhwydd ei deall ar faterion a 
datblygiadau cyfoes yn y Cynulliad Cenedlaethol. Gallwch weld amrywiaeth o friffiau a 
gwybodaeth a gynhyrchir gan y gwasanaeth ymchwil ar ei wefan neu drwy gysylltu trwy 
Twitter @SeneddYmchwil 
 

CYSYLLTU Â SWYDDOG POLISI CYTÛN 
Parch./Revd Gethin Rhys - Swyddog Polisi/Policy Officer 
Cytûn - Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales 
58 Richmond Road, Caerdydd/Cardiff, CF24 3AT 
Tel:  029 2046 4378  Mudol/mobile: 07889 858062 

E-bost/E-mail: gethin@cytun.cymru           @CytunNew 
Hapus i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg. Happy to communicate in Welsh and English 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: 
“Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited” |  

Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071 |  

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ionawr 2018.    Cyhoeddir y Bwletin nesaf yn gynnar ym Mawrth 2018. 

mailto:gethin@cytun.cymru
mailto:j.stewart@eauk.org
http://www.hubcymruafrica.cymru/hub/index_cy.html
https://seneddymchwil.blog/2017/12/10/rydym-yn-darparu-gwybodaeth-awdurdodol-a-diduedd-am-y-pynciau-diweddaraf-syn-cael-eu-hystyried-yng-nghynulliad-cenedlaethol-cymru/
http://www.assembly.wales/en/bus-home/research/Pages/research.aspx
https://twitter.com/seneddymchwil
mailto:gethin@cytun.cymru

