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Yr oedd cyfarfod mis Medi 2010 o’r Corff Llywodraethol yn un nodedig oherwydd 
nifer y cyfraniadau gan aelodau â chanddynt yr un neges:  “Ni all yr Eglwys yng 
Nghymru barhau i wneud yr un pethau yn yr un ffordd; rhaid i rai pethau newid, ac yr 
ydym yn agored i’r posibilrwydd hwnnw ac, yn wir, am ei annog”.   
 
Ymatebodd y Pwyllgor Sefydlog a’r Fainc i’r alwad hon trwy gomisiynu arolwg allanol 
o’r Eglwys, i edrych yn arbennig ar ei strwythurau a’i defnydd o adnoddau ac i 
gynyddu effeithiolrwydd ei gweinidogaeth a’i thystiolaeth. Y mae aelodau Gweithgor 
yr Arolwg yn feddylwyr amlwg â chanddynt brofiad amrywiol o ddelio â materion 
eglwysig a threfniadol: yr Arglwydd Harries o Bentregarth, cyn-Esgob Rhydychen; yr 
Athro Charles Handy, awdur adnabyddus a chynghorwr ar fusnes a damcaniaeth 
drefniadol (a mab i archddiacon yn Eglwys Iwerddon); a’r Athro Patricia Peattie, cyn-
Gynullydd Pwyllgor Sefydlog Eglwys Esgobol yr Alban a chadeirydd cyntaf 
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Ysbytai Prifysgol Lothian. Y nod oedd 
comisiynu arolwg a allai yn ddiymdroi gasglu a derbyn gwybodaeth am gyflwr yr 
Eglwys yng Nghymru, ac yna roi cyngor annibynnol ar sut y gallai’r Eglwys ei hail-
lunio ei hun i fod yn fwy effeithiol yn yr unfed ganrif ar hugain.  
 
O ystyried maint ymrwymiadau eraill ei aelodau, cyflawnodd Gweithgor yr Arolwg ei 
orchwyl gydag egni ac ymroddiad rhyfeddol. Dewisodd ei ddull a’i raglen ei hun. 
Ymwelodd â phob esgobaeth yng Nghymru, a chyfarfod ag Esgob a thîm 
esgobaethol pob un, a chynnal cyfarfod agored i aelodau’r Eglwys fynegi eu barn. 
Cyfarfu â’r Corff Llywodraethol a’r  
 
Pwyllgor Sefydlog, Mainc yr Esgobion, Corff y Cynrychiolwyr, a staff a myfyrwyr 
Coleg Mihangel Sant. Cynhaliodd gyfarfod arbennig i wrando ar bryderon 
cynrychiolwyr o blith aelodau ifainc yr Eglwys. Gwrandawodd ar farn dros 1,000 o 
Eglwys yng Nghymru; ystyriodd hefyd dros 200 o dystiolaethau ysgrifenedig.   
 
Dengys yr Adroddiad hwn yn glir iawn ganlyniadau’r trafodaethau hyn; ar y naill law 
mae’n cydnabod amryw byd o bryderon aelodau’r Eglwys; ar y llaw arall mae’n 
adeiladu ar enghreifftiau o arfer da ledled y Dalaith. A dengys ei gasgliadau y sgiliau 
dadansoddol a’r parodrwydd i feddwl yn ochrol ac yn waelodol y penodwyd y 
Gweithgor o’u herwydd. 
 
Ar ran y Pwyllgor Sefydlog a Mainc yr Esgobion, cymeradwywn yr Adroddiad hwn i’r 
Eglwys i’w astudio a’i drafod a gweithredu arno. Gallai hwn fod yn amser hynod o 
arwyddocaol ym mywyd yr Eglwys yng Nghymru, ac yn gyfle unigryw i wneud y 
newid y gofynnwyd mor glir amdano gan ein haelodau ledled y Dalaith. Rhaid inni, 
fel Eglwys, achub ar y cyfle. 
 
Hoffem fynegi ein diolch diffuant i dri aelod Gweithgor yr Arolwg am eu hymroddiad 
a’u hymrwymiad i’r gorchwyl hwn ac am rannu mor hael â ni eu hamser, eu profiad 
a’u harbenigedd. 
 
 
 
Y Parchedicaf Ddr Barry Morgan Ei Anrhydedd Philip Price CF 
Archesgob Cymru Cadeirydd y Pwyllgor Sefydlog 
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Arolwg yr Eglwys yng Nghymru 
 
 
1. Rhagarweiniad 
 
Yn gyntaf, carem ddiolch, ar ran y grŵp, i bawb a gynorthwyodd i drefnu’r arolwg 
ac a gymerodd ran ynddo: y rhai a fu’n trefnu cyfarfodydd, a roddodd inni lety 
neu a deithiodd ymhell i rannu eu barn â ni. Hoffem ddiolch yn arbennig i John 
Shirley a Julian Luke na fedrem, yn ein bywydau prysur, fod wedi cynnal yr 
arolwg heb eu heffeithiolrwydd rhagorol. Bu’n orchwyl trwm, ond diddorol iawn, a 
braint i ni oedd cael cyflawni’r fath swydd ar adeg sydd mor hollbwysig i ddyfodol 
yr Eglwys yng Nghymru. 
 
Ymwelasom â phob esgobaeth a threulio amser yn gyntaf â’r Esgob ac yna â 
phrif aelodau ei staff. Ym mhob esgobaeth bu cyfarfod agored, a bu mynd mawr 
arnynt; daeth cyfanswm o fwy na 1000 o bobl i’r holl chwech. Bu’r siaradwyr bron 
bob amser yn ddisgybledig yn yr hyn a oedd ganddynt i’w ddweud ac, o 
ganlyniad, gallodd canran uchel o’r rhai a oedd yn bresennol gyfrannu. Cawsom 
gyfarfodydd â Chynghorwyr yr Esgobion a swyddogion taleithiol. Buom hefyd 
mewn cyfarfodydd o’r Corff Llywodraethol, Corff y Cynrychiolwyr, y Pwyllgor 
Sefydlog a Mainc yr Esgobion, a chyfarfuasom â staff ac ymgeiswyr Coleg 
Mihangel Sant, ac ag unigolion eraill. Daeth cynrychiolaeth o bobl ifainc i Lundain 
i rannu eu safbwyntiau â ni. Darllenasom dros 200 o sylwadau ysgrifenedig. Ni 
fu’n bosibl yn yr adroddiad byr hwn ymateb i bob pwynt a wnaed, llawer ohonynt 
yn fanwl a lleol, ond y maent un ac oll, mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, wedi bod o 
gymorth i lywio ein meddwl. 
 
Nid ar ei ben ei hun y mae ystyried ein harolwg. Dros y degawdau diwethaf bu 
sawl arolwg ac adroddiad ar wahanol agweddau ar yr Eglwys yng Nghymru a 
chymerasom sylw ohonynt heb orfod ailadrodd yr ymchwil dwys y tu ôl iddynt. 
Arweiniodd rhai o’r adroddiadau hyn at newidiadau yr oedd angen amdanynt. Yn 
fwy diweddar bu trafod ar y ffordd ymlaen ym Mainc yr Esgobion ac yn y Corff 
Llywodraethol. Y mae rhestr o’r prif adroddiadau, penderfyniadau a 
thrafodaethau diweddar yn yr atodiad. Yr ydym yn ein hystyried ein hunain yn 
rhan o’r broses hon. Dylid gweld ein hargymhellion fel arwydd clir o’r angen am 
newidiadau y bu pobl yn eu deisyfu am beth amser. Mewn rhai esgobaethau y 
mae’r newidiadau a argymhellwn eisoes ar y gweill. Felly, rhan o’n gorchwyl fu 
nodi arfer da ac annog ei weithredu’n gyson ledled yr eglwys. Erbyn hyn y mae 
brys mawr iawn am rai o’r newidiadau angenrheidiol; fe gymer eraill fwy o amser 
i’w gweithredu. Credwn y gall yr argymhellion a draethir yma fod yn batrwm i 
eglwysi eraill sy’n wynebu anawsterau tebyg. 
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2. Yr awydd am newid 
 
Yr argraff lethol a adawodd y cyfarfodydd a’r sylwadau hyn arnom oedd bod yna 
ymwybod â’r angen am newid, awydd i newid ac ymrwymiad i newid. Yr oedd 
hyn yn galonogol dros ben. Y drwg, wrth gwrs, yw bod safbwyntiau amrywiol a 
chroes i’w gilydd weithiau ar beth sydd angen ei newid a sut y dylid newid. Ein 
gorchwyl ni oedd gwrando ar y safbwyntiau cryfion hyn a cheisio orau ag y 
gallem eu gwerthuso yng ngoleuni ein dealltwriaeth o’r sefyllfa at ei gilydd yn yr 
Eglwys yng Nghymru. 
 
Yr oedd llawer o’r bobl a gyfarfuasom yn ymwybodol o’r ystadegau a barodd 
sefydlu’r arolwg hwn: y disgwyl i nifer fawr o glerigion ymddeol yn y blynyddoedd 
nesaf, prinder ymgeiswyr am urddau, cyfuno mwy o blwyfi nag y gall un offeiriad 
ofalu amdanynt, aelodaeth yr eglwys yn gostwng a’r ffaith bod pobl ifainc wedi 
ymddieithrio bron yn gyfan gwbl. Golyga hyn fod yr amser hwn yn amser Kairos, 
hynny yw yn amser o argyfwng a barn sy’n cynnwys y posibilrwydd o ymateb yn 
greadigol i’r hyn y mae Crist yn ei ofyn gennym heddiw. 
 
Y cwestiwn cyffredinol cyntaf a ofynasom oedd pa agweddau cadarnhaol sydd i’r 
Eglwys yng Nghymru. Yr oedd amrediad da o atebion, yn cynnwys llawer o waith 
da yn y plwyfi, prosiectau cymdeithasol a safle parhaol yr Eglwys yn y 
gymdeithas. Ond y peth amlycaf, yn ddiamau, oedd bod yn yr Eglwys yng 
Nghymru gymunedau cyfeillgar a chroesawgar. Yr oedd hyn yn arbennig o amwg 
i bobl a ddaeth i fyw i Gymru oddi allan. Yr hyn sy’n poeni pobl, fodd bynnag, yw 
bod gormod o agweddau ar y drefniadaeth a’r strwythur yn llesteirio’r elfen 
gadarnhaol hon, a bod hefyd gyd-destun diwylliannol sy’n atal yr egni creadigol 
sy’n barod am newid. 
 
 
3. Yr Efengyl a’r sefydliad 
 
Yn achos y newidiadau y mae pobl am eu gweld, yr argyhoeddiad pennaf, a 
fynegwyd yn aml ac a ragdybid bob amser, oedd bod gennym ni Gristnogion 
wirioneddau achubol i’w rhannu â phobl, a bod arnom eisiau strwythurau 
eglwysig sy’n gymorth i’r gwirioneddau hynny gael eu gweld a’u datgan a’u profi. 
Fel Cristnogion y mae gennym farn ar beth yw ystyr bod yn fod dynol mewn 
cymdeithas, a honno’n farn hanfodol i ffyniant dynolryw yn y bywyd hwn ac yn y 
byd tragwyddol. Eto, y mae gormod o’r ffyrdd yr ydym yn trefnu ein bywyd 
eglwysig ar hyn o bryd yn ein llesteirio a’n rhwystro. Gwneir ein hargymhellion ni 
ar strwythurau a threfniadaeth fel yr amlygir yn llawnach y weledigaeth ryfeddol 
yr ydym yn ei rhannu ar ystyr bod yn fod dynol wedi’i lunio ar ddelw Duw a’i alw i 
gyfranogi o’i fywyd. Pe byddem am godi testun, o Lythyr Cyntaf Ioan y byddai 
hynny, lle dywed yr awdur 
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“Gair y bywyd, dyna'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi ... y bywyd tragwyddol a 
oedd gyda'r Tad ac a amlygwyd i ni ... Yr hyn yr ydym wedi ei weld a'i 
glywed, yr ydym yn ei gyhoeddi i chwi hefyd, er mwyn i chwithau gael 
cymundeb (koinonia),  â ni. Ac yn wir, y mae ein cymundeb ni gyda'r Tad a 
chyda'i Fab ef, Iesu Grist.” 

 
Esbonia hyn fod bod yn aelod o’r gymuned Gristnogol yn golygu nid yn unig ein 
bod mewn koinonia â bodau dynol eraill ond ein bod mewn koinonia â Duw ei 
hun. Nid oes pwrpas i’r eglwys, ei strwythur na’i threfniadaeth, ond i’r graddau y 
mae’n gwasanaethu ac yn cyflawni’r nod hwn. 
 
Eto i gyd, sefydliad yw’r Eglwys yng Nghymru: ac nid yw hynny’n ddim i 
gywilyddio o’i blegid. Y peth da am sefydliad yw ei fod yn casglu doethineb a 
dirnadaeth pob cenhedlaeth ac yn eu trosglwyddo trwy ofod ac amser. Cyffroi 
dros dro, ac yna chwythu eu plwc, y bydd diwygiadau crefyddol. Adeiledir 
sefydliadau i gludo’r Efengyl ymlaen trwy amser i’r cenedlaethau sydd i ddod. 
Ond i wneud hynny rhaid iddynt newid ac addasu i anghenion pob oes. Un 
argraff lethol a adawyd arnom oedd bod yr Eglwys yng Nghymru’n dal i fod â 
strwythur a threfniadaeth addas i eglwys sefydledig gan mlynedd yn ôl, a’i bod 
bellach yn crymu dan faich na all, ac na ddylai, ei ddwyn. Y mae i gymynrodd 
bod yn eglwys sefydledig nodweddion da, nid yn lleiaf yr ymdeimlad o gyfrifoldeb 
parhaus i’r gymuned ehangach, a safle o barch i lefaru ohono iddi. Ond fel 
eglwys a ddatgysylltwyd y mae gan yr Eglwys yng Nghymru ryddid y dylai ei 
hawlio i wneud y newidiadau angenrheidiol. Y mae’r strwythurau presennol yn 
rhwystro pobl rhag amlygu Gair y bywyd a denu eraill i’r koinonia, sef bywyd 
cyffredin y gymuned Gristnogol ac ar yr un pryd y Bywyd Dwyfol y mae Iesu’n ei 
rannu â ni trwy’r Ysbryd Glân. Yr enghraifft amlycaf o hyn yw’r drefn blwyfol a 
gynlluniwyd ar gyfer oes hanfodol wahanol i’n hoes ni. Trafodir oblygiadau hyn yn 
Adran 6. 
 
Pwrpas ein hadroddiad yw gwneud argymhellion a fydd yn galluogi’r Eglwys yng 
Nghymru, fel sefydliad sy’n parhau mewn gofod ac amser, i rannu’r Efengyl yn 
well, ac i dynnu pobl i mewn i’n bywyd cyffredin, y bywyd hwnnw sydd o Dduw ac 
a wnaed yn bresennol yn Iesu trwy rym yr Ysbryd Glân. 
 
 
4. Rhyddhau egni creadigol at y weinidogaeth 
 
Myn gonestrwydd ein bod yn adrodd bod y morâl mewn rhai plwyfi yn isel iawn, 
iawn. Eto, rhaid nodi mai’r argraff bennaf a gawsom, yn enwedig yn y 
cyfarfodydd cyhoeddus, oedd bod dyhead mawr am ryddhau egni a 
gweinidogaeth greadigol. Cyfunir y dyhead, fodd bynnag, â rhwystredigaeth bod 
yr egni creadigol hwn yn cael ei atal. Pam? Pam yr ymdeimlad hwn y gellid 
cyflawni cymaint yn fwy o safbwynt gweinidogaeth, a’r teimlad cysylltiedig bod 
hynny’n cael ei atal? Y mae a wnelo’r ateb â diwylliant ac â strwythur. 
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Am yr ateb y mae a wnelo â diwylliant, ochr arall y geiniog yw hwnnw i gryfder 
ymddangosiadol, sef y parch a roddir yn yr Eglwys yng Nghymru i swydd Esgob 
a’r awdurdod sydd gan Esgob yn rhinwedd ei swydd. Gallwn adrodd yn onest fod 
yr Esgobion presennol yn bobl alluog sydd, yn eu ffordd eu hunain, yn rhoi gwir 
arweiniad. Ond ai dyma’r patrwm arweinyddiaeth iawn? Oherwydd ochr arall y 
geiniog i uchel awdurdod yr Esgob yw i nifer o bobl ddweud wrthym y nodweddir 
yr Eglwys yng Nghymru o hyd gan ddiwylliant o wrogaeth a dibyniaeth, er 
gwaethaf ymdrechion yr Esgobion i weithio mwy ar y cyd ag eraill. Yr un patrwm 
sydd yn y plwyfi. Eu cwyn amlaf hwy oedd mai’r clerigion sy’n cael yr holl sylw ac 
mai’r “offeiriad a ŵyr orau”. Yn ymarferol, golyga hyn fod pobl yn dibynnu ar yr 
Esgobion a’r clerigion am arweiniad a heb hyn fe awgrymwyd i ni na ddigwydd 
fawr ddim. Golyga hefyd yr ymgynghorir yn aml â’r Esgobion ar faterion dibwys y 
dylid penderfynu arnynt yn rhywle arall. Yr hyn sydd ei angen yw dull newydd, 
cydweithrediadol o arwain – yr Esgobion i osod y patrwm a hwnnw’n cael ei 
adlewyrchu yn y plwyfi. Yn y pen draw, y mae a wnelo hyn ag ymddiriedaeth – 
gadael i bobl gyfranogi’n llawn yn y broses o wneud penderfyniadau ac yna 
ymddiried ynddynt i berchenogi’r penderfyniadau hynny a’u gweithredu. Fel y 
gwelir yn nes ymlaen yn yr adroddiad, credwn bod angen i leygwyr chwarae mwy 
o ran ym mywyd yr eglwys nag a wnânt ar hyn o bryd. Fel y mynegwyd uchod, 
cynigir yn awr wir arweiniad, ond nid yw o’r math a fydd yn cadarnhau na 
rhyddhau egni’r lleygwyr hynny y bydd yn rhaid iddynt chwarae rhan hollbwysig 
yn y weinidogaeth yn y dyfodol.         
 
Lleygwyr hyfforddedig, Darllenwyr ac eraill, a wnaeth un o’r argraffiadau mwyaf 
arnom. Er eu bod wedi eu hyfforddi, ac yn barod i wasanaethu, teimlent na 
ddefnyddir mohonynt yn briodol. Ar yr un pryd, cydnabyddwn fod yna leygwyr 
nad ydynt yn dymuno gwneud dim ac sy’n disgwyl i’r clerigion wneud popeth. Y 
pwynt pwysig, fodd bynnag, yw bod gan lawer o bobl leyg  ddoniau y gellid eu 
defnyddio’n llawnach yng ngweinidogaeth yr eglwys, a’u bod yn ewyllysgar. Fel y 
daw’n glir yn yr adroddiad, credwn na all yr eglwys barhau i’r dyfodol heb 
fanteisio ar yr adnodd dynol hwn.  
 
 
5. Llywodraethu a Gwneud Penderfyniadau 
 
Fel y gellid disgwyl, adlewyrchir ac atgyfnerthir y rheswm diwylliannol a 
ddisgrifiwyd uchod gan resymau strwythurol. Un enghraifft amlwg yw cyfundrefn 
lywodraethu’r Eglwys yng Nghymru. Yn wahanol i eglwysi eraill yn y Cymundeb 
Anglicanaidd, nid oes ganddi gyfundrefn lwyr ddatblygedig o lywodraeth 
synodaidd. Gall hyn ei hachub rhag rhywfaint o feichusrwydd y gyfundrefn, fel y 
profir ef mewn mannau eraill, ond golyga nad oes llif priodol o syniadau a 
phenderfyniadau o blwyf i ddeoniaeth i Esgobaeth ac oddi yno i’r Corff 
Llywodraethol. I roi enghraifft o’r hyn a olygwn, defnyddir Cynhadledd 
Esgobaethol y rhan fwyaf o’r Esgobaethau fel achlysur i’r Esgob rannu ei 
feddyliau â’i bobl, mewn cyferbyniad â’r hyn sy’n digwydd mewn eglwysi eraill lle 
y mae’n achlysur i drafod cynigion o’r plwyfi neu o gyrff Esgobaethol eraill. Y mae 
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anerchiadau’r Esgobion i’w cynadleddau o safon uchel, ond pa mor ddoeth ac 
amserol bynnag yw geiriau’r Esgob, golyga’r drefn bresennol nad oes llif o 
syniadau ac egni yn deillio oddi wrth bobl yn y plwyfi. Credwn y dylid gwneud yn 
glir, trwy newid y Cyfansoddiad os bydd rhaid, y gall cynigion o blwyfi a chyrff 
eraill ddod i’r cynadleddau esgobaethol ac oddi yno i’r Corff Llywodraethol. 
Ymhellach, dylid ystyried hyn yn rhan o batrwm arferol bywyd yr eglwys. Pan 
deimla pobl y gallant gyfrannu o ddifrif at lunio polisi’r Esgobaeth, byddant yn 
debycach o gyfrannu at wneud i’r polisi lwyddo. Ar hyn o bryd, ni chaniateir 
iddynt gyfrannu mewn unrhyw ffordd o bwys. I hwyluso newid o ddifrif yn y 
disgwyliadau, fe all y bydd angen ailenwi’r Gynhadledd yn Synod. Ymhellach, 
yng ngoleuni’r argymhellion yn Adran 6 ar sefydlu Ardaloedd Gweinidogaeth, 
byddai’n rhaid ailystyried yr holl gyfundrefn o ethol i gorff o’r fath. 
 
Credwn y gellid gwneud i’r gyfundrefn bresennol o lywodraethu weithio mewn 
dull sy’n adlewyrchu teimladau’r plwyfi’n well nag y gwneir ar hyn o bryd, a hynny 
heb fod yn feichus. Y mae gan y Pwyllgor Sefydlog eisoes y gallu dan Adran 
35(1) y Cyfansoddiad i lunio a newid rheoliadau. Mae’n wir bod yn rhaid dod â’r 
rhain gerbron y Corff Llywodraethol, ond y gwir yw y gellid peri llawer o 
newidiadau angenrheidiol heb orfod eu trafod ymhellach. Ar hyn o bryd, y mae 
teimlad bod y Cyfansoddiad yn rhwystro newidiadau y mae eu hangen. Y gwir yw 
na ddylid bod ganddo’r effaith hon. Byddwn yn ystyried mater y Cyfansoddiad yn 
nes ymlaen. Wrth ddefnyddio’r gair “cyfreithlon”, cyfeiriwn at y Cyfansoddiad heb 
awgrymu o gwbl ei fod yn rhan o gyfraith gwlad, fel y gallai fod yn Lloegr. 
 

Argymhelliad I 

1) Dylai’r Corff Llywodraethol a’r Esgobion wneud yn glir, trwy 
newid cyfansoddiadol, os oes angen, y gall cynigion ddod oddi 
wrth blwyfi a deoniaethau (neu pa gorff bynnag a fydd yn cymryd 
eu lle) i’r Cynadleddau Esgobaethol, ac o’r Cynadleddau 
Esgobaethol i’r Corff Llywodraethol, ac y bydd croeso i gynigion 
o’r fath. 

2) Dylid ystyried ailenwi’r Gynhadledd Esgobaethol yn Synod 
ac, yng ngoleuni datblygu Gweinidogaethau Ardal, fe all y bydd 
angen sefydlu trefn newydd o ethol. 

 
Nid ydym o’r farn bod y drefn bresennol o ethol i’r Corff Llywodraethol yn 
adlewyrchu’n gywir bob amser farn yr eglwys. Ar hyn o bryd, ychydig iawn o 
wybodaeth sydd gan bobl wrth benderfynu i bwy i bleidleisio. Credwn y dylai pob 
ymgeisydd ddarparu maniffesto byr yn nodi eu profiad eglwysig a’u safbwynt ar y 
materion o bwys sy’n wynebu’r eglwys ar hyn o bryd. Gallai swyddfeydd yr 
esgobaethau ddosbarthu’r maniffestos i’r etholwyr. Lle y bo’n ymarferol, dylai hyn 
fod yn egwyddor at holl etholiadau’r eglwys.  



Arolwg yr Eglwys yng Nghymru 

6 

Argymhelliad II 

Dylai’r sawl sy’n sefyll etholiad am y Corff Llywodraethol 
ddarparu maniffesto byr i’w ddosbarthu i bob etholwr gan 
swyddfa pob esgobaeth. Dylid cynnal holl etholiadau’r Eglwys yn 
y modd hwn i sicrhau y gŵyr yr etholwyr safbwynt yr ymgeiswyr 
ar faterion y dydd. 

 
 
6. Timau arwain i wasanaethu Gweinidogaeth Ardal 
 
Nid yw’r gyfundrefn blwyfol, fel y sefydlwyd hi’n wreiddiol, yn gynaliadwy bellach. 
Fe’i sefydlwyd pan oedd pobl yn byw ac yn gweithio yn yr un plwyf, pan na 
fyddent yn teithio dim ond i’r dref farchnad leol ar dro a phan ragdybid bod yr 
eglwys a’r genedl yn perthyn i’r un ffydd. Newidiodd hyn oll. Y mae’r cymunedau 
y perthyn pobl iddynt bellach yn amrywiol iawn a bydd pobl yn teithio’n rhydd i 
fyw eu bywyd. Awgrymwyd yn gwbl gywir yn y Corff Llywodraethol bod dalgylch 
yr ysgol uwchradd leol yn ganllaw da erbyn hyn i’r math o ardal y dylai’r eglwys ei 
hystyried yn ardal naturiol ar gyfer gweinidogaeth. 
Ar hyn o bryd, rhaid i offeiriaid wasanaethu tri, pedwar, a chynifer â deg o blwyfi, 
gyda’r holl ddyblygu cyfarfodydd a gweinyddiaeth a olyga hynny, a’r swydd 
blwyfol yn aml wedi’i chyfuno â swydd esgobaethol. Nid yw’r arfer presennol o 
gyfuno plwyfi, neu greu Gweinidogaethau Tîm neu Grŵp yn gweithio; y cwbl a 
wna yw  parhau trefn y gall iddi wasanaethu’n dda yr oesau a fu, ond sydd 
bellach yn llesteirio’r prif orchwyl o rannu’r Efengyl a thynnu pobl i mewn i’r 
gymuned Gristnogol. Y mae angen newid sylfaenol: nid plwyf ond ardal lawer 
mwy, nid un offeiriad ond tîm â gwahanol ddoniau. 
 
Y mae atal plwyfi yn yr Eglwys yng Nghymru yn orchwyl llawer haws, yn 
gyfreithiol, nag ydyw yn Eglwys Loegr. Gall yr Esgob ei wneud. Y mae rhai 
esgobaethau eisoes yn cefnu ar y syniad o’r plwyf fel uned sylfaenol 
gweinidogaeth, ac y mae sôn am weinidogaeth ar batrwm Mynachlog, clystyrau o 
blwyfi neu ardaloedd gweinidogaeth. Yn yr adroddiad hwn, dewisasom y term 
Gweinidogaeth Ardal. Y mae’r hyn a wneir mewn rhai esgobaethau’n galonogol, 
ond rhaid gweithredu ledled yr eglwys, gyda chynllun clir o ba weinidogaeth y 
mae ar bob Ardal Gweinidogaeth ei hangen. Bydd ar bob Ardal Gweinidogaeth 
angen tîm i’w harwain, yn cynnwys lleygwyr yn ogystal â chlerigion, yn unol â’r 
egwyddor o weinidogaeth ar y cyd sy’n sail i’n holl  argymhellion, ac y trafodir 
hyfforddiant ati yn Adran 8. 
 

Argymhelliad III 

Ar ôl dynodi Ardal Gweinidogaeth, dylai pob penodiad iddi fod yn 
y lle cyntaf i’r tîm arwain a fydd yn gweinidogaethu iddi. Pan fo lle 
gwag, dylid fel mater o egwyddor atal pob bywoliaeth blwyf, o 
leiaf nes ffurfir tîm arwain i’r Ardal Gweinidogaeth. 
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Nid yw hyn yn golygu y dylid gadael cynulleidfaoedd heb arweinydd. I’r 
gwrthwyneb, dylid dynodi tîm arwain a dynodi arweinydd i bob cynulleidfa. Yn y 
rhan fwyaf o achosion, fodd bynnag, Gweinidog Di-dâl, Darllenydd (Gweinidog 
Lleyg Trwyddedig) neu rywun lleyg wedi’i hyfforddi’n addas fyddai’r arweinydd 
hwn. Byddai’n rhan o dîm o weinidogion a ffurfiwyd o blith y gynulleidfa ac yn 
rhan o dîm arwain yr Ardal Gweinidogaeth. Wrth ddefnyddio’r term “arweinydd 
tîm”, yn achos tîm arwain yr Ardal Gweinidogaeth a thîm arwain y gynulleidfa, nid 
ydym am un munud yn dibrisio gweinidogaeth offeiriadol. Y cwbl yr ydym yn ei 
wneud yw tanlinellu’r brif elfen y mae ei hangen yn y swydd hon, sef 
arweinyddiaeth ar y cyd. Y mae hyn yn un o ddoniau’r Ysbryd ac yn sgil y gellir ei 
datblygu. 
 

Argymhelliad IV 

Dylid dynodi arweinydd a thîm o weinidogion i bob cynulleidfa.  
 
Golygai gweithredu’r argymhelliad hwn y byddai, dyweder, 25 o gynulleidfaoedd 
neu eglwysi mewn Ardal Gweinidogaeth benodedig. Byddai gan yr Ardal dîm 
arwain a allai gynnwys tair swydd gyflogedig. Gellid wedyn benodi rhywun a 
benodwyd yn y lle cyntaf am fod ganddo ddoniau arbennig addas i’r tîm yn 
arweinydd cynulleidfa arbennig. Ond nid felly y byddai hi bob amser. Fe all y 
byddai gan un aelod o’r tîm ddoniau arbennig i gysylltu mewn ffyrdd newydd â 
phobl y tu allan i’r eglwys. Yn wir, byddwn yn argymell yn nes ymlaen mai felly y 
dylai fod. 
 
Cydnabyddwn fod hyn yn newid mawr i’r modd y gwneir penodiadau ar hyn o 
bryd. Fodd bynnag, y mae’n eglur i ni na all dim llai na hyn fod o fudd i eglwys y 
dyfodol ac, fel y nodwyd, y mae nifer o esgobaethau yn symud i gyfeiriad y 
patrwm newydd hwn. Mae’n gofyn ailystyried yn sylfaenol y penodiadau 
presennol. Penodid pobl yn y lle cyntaf i’r tîm arwain, a dim ond wedi hynny, os 
byddai’n briodol, i gynulleidfa benodedig. Yn wir, byddai gan y rhan fwyaf o 
gynulleidfaoedd arweinydd di-dâl, rhywun ordeiniedig neu rywun lleyg wedi’i 
hyfforddi. 
 
Mae’n wir bod yna ryw ychydig o eglwysi mawr mewn ardaloedd trefol sy’n dal yn 
hyfyw fel unedau sengl. Y mae hyn am fod ganddynt gynulleidfaoedd mawr a’u 
bod yn hunangynhaliol yn ariannol ac felly’n gallu fforddio cyflogi arbenigwyr 
megis gweithwyr plant neu weithwyr ieuenctid. Ond eithriadau gwirioneddol yw 
plwyfi o’r fath, ac ni ellir disgwyl i’r patrwm hwn weithio mewn ardaloedd gwledig 
neu ardaloedd trefol difreintiedig. Lle y mae cynulleidfa unigol gref o’r fath, gyda’i 
thîm ei hun o arweinwyr, argymhellwn ei bod yn gweithredu fel canolobwynt i 
glwstwr llai o gynulleidfaoedd. 
 
Cydnabyddwn fod i’r gyfundrefn blwyfol un nodwedd werthfawr iawn na ddylid ac 
na bydd raid ei cholli dan y patrwm newydd o weinidogaeth ardal, sef bod gan 
bawb yn y plwyf hawl gyfreithiol i briodi a chael ei gladdu yn yr eglwys, a bod yr 
offeiriad plwyf yn gyfrifol am yr holl blwyfolion, nid am y gynulleidfa’n unig. 
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Felly, ymhen amser byddai’n briodol dynodi’r oddeutu 25 o gynulleidfaoedd neu 
blwyfi yn yr Ardal Gweinidogaeth yn Fywoliaeth Reithorol fawr, er mwyn sicrhau 
parhad yr ymdeimlad o ofal dros bawb yn yr ardal a’u hawl i briodi neu gael eu 
claddu mewn eglwys ynddi. Ond rhaid gweld hyn fel canlyniad terfynol proses a 
ddechreuodd trwy atal pob plwyf a phenodi pawb yn aelod o dîm o arweinwyr yn 
gwasanaethu Ardal Gweinidogaeth. 
 
Yr ydym o fwriad yn defnyddio’r term Ardal Gweinidogaeth, yn hytrach na 
Deoniaeth. Nid yw’r deoniaethau, fel y maent ar hyn o bryd, bob amser yn uned 
ddaearyddol naturiol. Pan ydynt, gallant fod yn sylfaen dda i Ardal 
Gweinidogaeth newydd. Fodd bynnag, fel y bydd yr Ardaloedd Gweinidogaeth yn  
datblygu, bydd swyddogaeth y deoniaethau fel y gwyddom ni amdanynt yn 
diflannu ac ni ddylai, felly, bod lle iddynt yn y strwythurau. Serch hynny, y mae’r 
Esgobion eisoes yn cydweithio’n agos â’r Deoniaid Bro ar ddyfodol deoniaethau 
arbennig, ac y mae iddynt le allweddol, ar y cyd â chlerigion eraill a lleygwyr 
blaenllaw, yn y cyfnod o drawsnewid a fydd yn arwain at ffurfio’r Ardaloedd 
Gweinidogaeth. Fe all fod hefyd mai’r Deon Bro fydd y person iawn i fod yn 
arweinydd cyntaf y tîm arwain. 
 
Pan fydd y Gweinidogaethau Ardal yn eu lle, yr un naturiol i’r Esgob gysylltu ag 
ef fydd arweinydd tîm yr Ardal Gweinidogaeth,  nid y Deon Bro. Fodd bynnag, 
gan y bydd gan bob esgobaeth nifer o Ardaloedd Gweinidogaeth, credwn y dylai 
pob Archddiacon, dan awdurdod yr Esgob, fod â goruchwyliaeth fugeiliol 
uniongyrchol dros ryw 10-12 tîm. Mae’n dra phosibl y bydd cylch eu cyfrifoldeb 
yn cydffinio â’r archddiaconiaeth bresennol, ond fe all na fydd – mae’n dibynnu 
beth fydd dalgylch naturiol yr Ardaloedd Gweinidogaethu. Â’r Archddiacon y 
byddai pob arweinydd tim yn cysylltu gyntaf. 
 
Ar hyn o bryd nid oes mewn deoniaeth neb lleyg i gyfateb i’r Deon Bro, dim 
Cadeirydd Lleyg i Synod Deoniaeth fel sydd mewn rhai eglwysi Anglicanaidd 
eraill. Credwn y dylai pob Deon Bro, ar ôl ymgynghori, enwi rhywun lleyg 
blaenllaw yn y Ddeoniaeth i gydweithio ag ef fel Cadeirydd Lleyg yn y gwaith o 
lunio cynlluniau at Ardal Gweinidogaeth newydd. 
 

Argymhelliad V 

Dylai’r Deoniad Bro, ynghyd â Chadeirydd Lleyg o bob Deoniaeth, 
weithio dan awdurdod eu Hesgob, ar y cyd â chlerigion eraill a 
phobl leyg, i gynllunio at a sefydlu weinidogaethau ardal a 
wasanaethir gan dimau arwain. Gall y rhain gydffinio â’r 
Deoniaethau presennol, neu ddim. 

 
Argymhelliad VI 

Pan sefydlir Ardaloedd Gweinidogaeth a wasanaethir gan dimau 
arwain ni ddylai swydd Deon Bro fodoli mwyach. 
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Argymhelliad VII 

Dylai pob Archddiacon fod â goruchwyliaeth fugeiliol 
uniongyrchol dros ryw 10-12 tîm o weinidogion. 

 
 
7. Eglwysi cadeiriol 
 
Credwn y bydd gan eglwysi cadeiriol le cynyddol bwysig yn eglwys y dyfodol. Er 
bod cynulleidfaoedd eglwysi at ei gilydd yn lleihau, dengys profiad o fannau eraill 
bod cynulleidfaoedd eglwysi cadeiriol yn tyfu. Y mae hyn am y gallant fod yn 
ganolfannau rhagoriaeth ar gyfer pregethu, dysgu a cherddoriaeth. Y mae pobl 
heddiw yn barod i deithio i ddod o hyd i ragoriaeth o’r fath. Golyga hyn fod yn 
rhaid i eglwysi cadeiriol fod yn rhan lawn o strategaeth cenhadaeth a 
gweinidogaeth pob Esgobaeth ac, yn unol â’r egwyddor sylfaenol o 
gydweinidogaeth, rhaid cymryd sylw o’u swyddogaeth arbennig yn hynny, yn 
ogystal ag yn yr Ardal Gweinidogaeth y maent yn rhan ohoni. 
 

Argymhelliad VIII 

Dylid bod rôl arbennig pob eglwys gadeiriol fel canolfan 
ragoriaeth yn rhan lawn o strategaeth cenhadaeth a 
gweinidogaeth ei Hesgobaeth. 

 
 
8. Hyfforddi at gydarwain 
 
Credwn bod hyfforddiant at arwain, ac yn arbennig at gydarwain, yn flaenoriaeth 
hanfodol at ddyfodol yr Eglwys yng Nghymru fel y gwelwn ni ef. Bydd yn rhaid i 
bob Esgob ddod o hyd i arweinwyr a darpar arweinwyr a all wasanaethu’r 
Ardaloedd Gweinidogaeth. Gan y bydd canran uchel iawn o glerigion yn ymddeol 
yn y blynyddoedd nesaf hyn, bydd yn rhaid edrych y tu hwnt i’r tair blynedd nesaf 
am rai a fydd yn dal yn y weinidogaeth amser llawn, heb anwybyddu’r rhai sydd 
mewn swyddi ar hyn o bryd, i chwarae rhan allweddol yn y trawsnewid. Y mae 
cynlluniau arwain a weithiodd yn dda mewn eglwysi eraill. Y mae rhaglenni o’r 
fath yn cynnwys yr esgobion o’r cychwyn cyntaf. 
 

Argymhelliad IX 

Dylai pob Esgob ddynodi arweinwyr posibl i dimoedd arwain yr 
Ardaloedd Gweinidogaeth a mynd gyda hwy ar gwrs hyfforddiant 
mewn cydarwain. Dylai’r hyfforddiant hwn gynnwys aelodau staff 
Coleg Mihangel Sant a staff y cynlluniau hyfforddi, fel y gallant 
drosglwyddo’r manteision i’r rhai sy’n hyfforddi. 
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Argymhelliad X 

Dylid penodi un o’r Esgobion i gomisiynu hyfforddiant o ansawdd 
uchel mewn cydarwain.  

 
 
9. Cynnal a gwerthuso clerigion 
 
O safbwynt yr arian a’r amser a fuddsoddir i ddethol, hyfforddi a chynnal 
clerigion, hwy yw “ased” fwyaf gwerthfawr yr eglwys. Mae’n hanfodol felly, o’r 
safbwynt hwn yn unig, eu bod yn teimlo y cynhelir ac yr hyfforddir hwy’n llawn at 
y gorchwyl llawen ond hynod anodd o weinidogaethu yn yr amseroedd dyrys hyn. 
 
I’r diben hwn credwn y dylid bod trefn reolaidd o werthuso clerigion, yn cynnwys, 
o leiaf ar y dechrau ac o bryd i’w gilydd wedyn, archwiliad o’u gweinidogaeth yn 
ei chyfanrwydd. Golyga hyn ystyried barn eu cydweithwyr, eu plwyfolion ac eraill 
arnynt,  ac y mae’n cynnwys cyfweliad â rhywun proffesiynol hyfforddedig o’r tu 
allan i gyfundrefn yr eglwys. Ymhlith manteision eraill, byddai trefn o’r fath yn ei 
gwneud hi’n haws penderfynu beth yw anghenion cyfredol y sawl sydd dan sylw 
o safbwynt Addysg Weinidogaethol Barhaus. Credwn mai’r Archddiacon ddylai 
fod yn gyfrifol am drefnu hyn ar gyfer y 10-12 tîm yn ei ardal fugeiliol. 
 
Daethom yn ymwybodol o gryn ddryswch ymhlith clerigion a phobl leyg ynglŷn â 
beth yn union yw rôl clerigion yn y cyfnod dryslyd hwn o newid. Teimlai llawer eu 
bod wedi eu caethiwo gan dasgau gweinyddol sy’n wahanol iawn i’r modd y 
deallent eu galwad pan ordeiniwyd hwy.  Rhydd yr ystyriaethau hyn gyfle i 
ailddarganfod ac ailddatgan prif orchwylion y weinidogaeth y galwyd hwy iddi ac i 
aildrefnu blaenoriaethau’n unol â hynny. 
 

Argymhelliad XI 

1) Dylid bod cyfundrefn gydlynol o werthuso gweinidogaethol 
ledled yr Eglwys yng Nghymru. Dylai’r Archddiaconiaid gymryd y 
cyfrifoldeb am ofalu bod hyn yn digwydd i’r timoedd arwain yn eu 
Hardaloedd Gweinidogaeth. Dylid cynllunio’r gwerthuso hwn i 
gynorthwyo clerigion i ailddarganfod eu rôl arbennig ac i drefnu 
eu bywydau’n unol â hynny. Dylai arweinydd tîm pob Ardal 
Gweinidogaeth fod yn gyfrifol am sicrhau bod holl aelodau’r tîm, 
y lleygwyr yn ogystal â’r clerigion, yn cael eu gwerthuso.   

2) Dylai’r Esgobion ddynodi’r prif nodweddion a’r sgiliau y bydd 
eu hangen at weinidogaeth Eglwys y dyfodol, a sicrhau mai 
dyma’r athroniaeth a fydd yn llywio dethol, hyfforddi a gwerthuso 
holl weinidogaeth y Dalaith yn y dyfodol.  
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10. Pobl ifainc a gwaith allanol gyda rhai y tu allan i’r eglwys 
 
Cyfarfuasom â dirprwyaeth o bobl ifainc a wnaeth argraff arnom â’r gwaith y 
maent yn ei wneud i geisio cyrraedd at eraill o’r un oed â hwy. O’r hyn a 
ddywedasant ac a roddasant inni ei ddarllen, gwneir gwaith dychmygus mewn 
rhai lleoedd. Fodd bynnag, y tanlinella’r hyn a ddywedwyd wrthym ddifrifoldeb 
enbyd y sefyllfa sy’n wynebu’r Eglwys yng Nghymru. Yn ychwanegol at 
gynulleidfaoedd yn lleihau, canran uchel o glerigion yn ymddeol a phrinder 
ymgeiswyr, mae nifer y bobl ifainc y mae’r eglwys mewn cysylltiad â hwy yn 
resynus o fach. Prin iawn yw’r eglwysi sy’n gwneud unrhyw waith o ddifrif gyda 
phobl ifainc. Ni ellir datrys y broblem hon gyda’r drefn bresennol sydd gan yr 
eglwys. Dylid bod llawer mwy o bobl hyfforddedig amser-llawn i weithio gyda 
phobl ifainc. Credwn hefyd y dylai pobl o’r fath allu defnyddio’r cyfleoedd a 
ddarperir gan y cyfryngau cymdeithasol i ddenu pobl ifainc at y ffydd Gristnogol 
a’i pherthnasedd i’w bywydau. 
 
Cydnabyddwn nad oes, fel y trefnir y cyllid ar hyn o bryd, arian at gyflogi’r staff 
angenrheidiol. Fodd bynnag, un o ganlyniadau ein hargymhellion eraill yw y bydd 
arian ar gael yng ngronfeydd y dalaith i ariannu blaenoriaethau newydd o’r fath. 
Os yw’r gwaith i ddatblygu dros y tymor hir, fodd bynnag, bydd yn rhaid i beth o’r 
arian ychwanegol ddod o gyfran y plwyf. 
 
Nid mwyafrif y bobl ifainc yn unig sydd y tu allan i’r eglwys. Y mae’r boblogaeth 
gyfan bellach yn anghyfarwydd â hi ac yn gweld ei hiaith a’i gwasanaethau’n 
ddieithr. Credwn felly, ymhen amser,  y dylid bod gan un yn nhîm arwain pob 
Ardal Gweinidogaeth y doniau a’r hyfforddiant i gysylltu â phobl o’r fath y bydd 
llawer, ond nid pawb, ohonynt yn bobl ifainc. Gallai fod yn briodol i benodi 
rhywun a allai roi ei amser yn llwyr i weithio, er enghraifft, gyda theuluoedd, gan 
gydweithio ag ysgol leol. Cydnabyddwn nad oes ar hyn o bryd na’r bobl na’r 
adnoddau ariannol i benodi rhywun o’r fath i bob Ardal Gweinidogaeth. Yn y pen 
draw, dylid anelu at hynny, ond dylid yn ddiymdroi benodi dau i bob 
Archddiaconiaeth i weithio gyda phobl ifainc. 
 

Argymhelliad XII 

Dylid penodi o leiaf ddau weithiwr hyfforddedig amser llawn, 
clerigion neu bobl leyg, i weithio gyda phobl ifainc ym mhob un 
o’r Archddiaconiaethau presennol. 
 
Argymhelliad XIII 

Fel y ffurfir Ardaloedd Gweinidogaeth, dylid bod gan un 
gweithiwr hyfforddedig ym mhob tîm arwain weinidogaeth 
arbennig i geisio cyrraedd at bobl ifainc ac eraill y mae’r eglwys 
a’i ffyrdd yn ddieithr iddynt. 
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11. Addoliad a gwaith allanol 
 
Y mae’r Eglwys yng Nghymru yn iawn i fod â’r Cymun wrth galon ei bywyd o 
addoliad. Fodd bynnag, cydnabyddir yn eang fod Cristnogaeth yn iaith estron i’r 
mwyafrif o bobl heddiw a dieithr hefyd, estron hyd yn oed, yw’r hyn sy’n digwydd 
yn yr eglwys. Y mae hyn yn arbennig o wir am bobl ifainc. Argymhellwn, felly, yn 
argymhellion XII a XIII, fod ym mhob tîm arwain rywun amser llawn, clerig neu 
leygwr, a fydd â’r doniau a’r alwedigaeth i gysylltu â’r sawl sy’n anghyfarwydd â’r 
eglwys, yn enwedig â phobl ifainc. Dylai fedru cynnig gwahanol fathau o addoli 
ac o fod yn gymuned Gristnogol. Nid ydym yn rhagdybio y bydd yn well gan 
bawb sydd y tu allan i’r eglwys ddulliau gwahanol o addoli. I’r gwrthwyneb, 
gwyddom fod yn well gan rai pobl ifainc y dulliau traddodiadol. Serch hynny, y 
mae ar hyn o bryd ddiwylliant mawr a dylanwadol y tu allan i’r eglwys nad yw 
gwasanaethau presennol yr eglwys yn golygu dim iddo.  
 
Dengys arolygon nad yw bore Sul i niferoedd mawr o bobl, yn enwedig pobl 
ifainc, yn amser da bob tro i gynnal gwasanaethau. Dylid ystyried dyddiau ac 
amserau eraill. 
 

Argymhelliad XIV 

Ym mob Ardal Gweinidogaeth dylid bod, yn ychwanegol at y 
gwasanaethau traddodiadol, o leiaf un gwasanaeth bob wythnos, 
gorau i gyd os bydd mwy, lle y bydd ffurf ac arddull yr addoliad 
yn ystyrlon i’r sawl sy’n anghyfarwydd â diwylliant yr eglwys. 
Dylid ei gynnal ar ddiwrnod ac ar amser a fydd yn adlewyrchu 
patrwm byw’r sawl y bwriedir iddo apelio atynt. 

 
 
12. Hyfforddiant at y weinidogaeth: clerigion a phobl leyg, Coleg Mihangel 
Sant a’r cynlluniau hyfforddi 
 
Credwn y dylai pob hyfforddiant at y weinidogaeth yn yr Eglwys yng Nghymru, 
boed yn hyfforddiant clerigion neu leygwyr, preswyl yn bennaf neu amhreswyl yn 
bennaf, adlewyrchu gweledigaeth gyfunol o hyfforddi. Golyga hyn y bydd llawer 
o’r hyfforddi ar ffurf modylau, a fydd yn galluogi’r myfyrwyr i symud o un ffurf ar 
hyfforddiant i un arall gyda chydnabyddiaeth o’r hyn a ddysgasant eisoes. Felly, 
fe fyddai’n bosibl, er enghraifft, i rywun a dderbyniodd hyfforddiant sylweddol fel 
Darllenydd Lleyg hyfforddi at y weinidogaeth ordeiniedig heb orfod ail-wneud yr 
hyn a ddysgodd eisoes. Credwn hefyd y dylai fod yn bosibl derbyn hyfforddiant at 
y weinidogaeth ordeiniedig trwy gwrs amhreswyl yn bennaf, neu trwy ddull 
cymysg o hyfforddi. 
 
Yn eglwys y dyfodol bydd y rhan fwyaf o’r gweinidogion, gan gynnwys arweinwyr 
cynulleidfaoedd, yn lleygwyr a Gweinidogion Di-dâl. I hyn fod yn effeithiol, bydd 
hyfforddiant o ansawdd da yn flaenoriaeth. 
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Nid ydym o’r farn ei bod yn fuddiol ar hyn o bryd cael dau gategori, 
Gweinidogaeth Ordeiniedig Leol a Gweinidogaeth Ddi-dâl. Yn y naill achos a’r 
llall, dylai fod gan y gynulleidfa leol ran mewn dirnad a meithrin yr alwad. 
Defnyddiwn yr ymadrodd   
Gweinidogaeth Ddi-dâl i gyfeirio at weinidogion ordeiniedig nad ydynt yn derbyn 
cyflog. Bydd y modd y canfyddir eu galwad ac yr hyfforddir hwy yn amrywio. Beth 
bynnag y llwybr, dylai’r broses o brofi fod yn drwyadl a’r hyfforddiant o ansawdd 
uchel. 
 
Dylid cadw’r adran hon mewn cof wrth ystyried y ddwy adran nesaf, ar Goleg 
Mihangel Sant ac ar y cynlluniau hyfforddi. 
 

Argymhelliad XV 

Dylai pob hyfforddiant at weinidogaeth yr eglwys fod yn rhan o 
un weledigaeth gyfunol, clerigion a phobl leyg, preswyl ac 
amhreswyl. 

 
 
13. Coleg Mihangel Sant 
 
Gall Coleg Mihangel Sant dynnu ar adnoddau Prifysgol Caerdydd, yn ogystal â 
chynnig cyrsiau’r coleg ei hun at y weinidogaeth. Arloesodd gyda chyrsiau ar 
waith caplan a bu’r rhain, ynghyd â chynadleddau, yn gymorth i wella ei sefyllfa 
ariannol. Y mae iddo staff galluog a wnaeth lawer i wella’r enw drwg a fu iddo 
weithiau yn y gorffennol. Serch hynny, rhaid inni adrodd bod cryn anniddigrwydd 
ymhlith rhai o’r myfyrwyr, sy’n dal yn ddig na chawsant hyfforddi mewn coleg 
Efengylaidd neu draddodiadol Gatholig o’u dewis eu hunain yn Lloegr. Y mae 
hefyd beth anniddigrwydd ymhlith ymgeiswyr, ac yn y plwyfi, nad ydynt yn cael 
eu hyfforddi at y gwaith y byddant yn ei wneud. 
 
Ar yr ochr gadarnhaol gallwn adrodd i nifer o’r myfyrwyr ddweud wrthym iddynt 
ffurfio cyfeillgarwch parhaol â myfyrwyr a ddeuai o draddodiad gwahanol i’r 
eiddynt hwy. Mewn byd ac eglwys sy’n rhanedig, mae’n beth llesol ac iachus i 
fyfyrwyr hyfforddi mewn amgylchedd lle y mae gwahaniaethau cryf mewn barn 
ond lle y gellir, er gwaethaf hynny, ffurfio cydberthynas o barch. Er mor 
anghyffyrddus y gall hyn fod ar brydiau, y mae mewn gwirionedd yn gymorth i’r 
ymgeiswyr baratoi at y realiti y byddant yn rhan ohono, ac y mae gallu rhai 
ohonynt i ffurfio’r math o gyfeillgarwch a nodwyd uchod yn argoeli’n dda at eu 
gweinidogaeth yn y dyfodol. Wedi dweud hynny, rhaid rhoi sylw mewn ffyrdd 
ymarferol a draethir isod i rwystredigaeth rhai o’r myfyrwyr. 
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Argymhelliad XVI 

Dylai’r Esgobion barhau i anfon pob ymgeisydd sydd i dderbyn 
hyfforddiant preswyl, yn llawn neu’n rhannol, i Goleg Mihangel 
Sant, onid oes resymau arbennig paham y dylid ei hyfforddi       
yn rhywle arall, ond dylent roi sylw i’r materion hir-dymor a     
byr-dymor sy’n ymwneud â’r patrwm presennol o hyfforddi. 

 
Ymhlith y materion tymor byr y dylid rhoi sylw iddynt y mae: 

1. Camddealltwriaeth ynglŷn â beth sy’n perthyn i hyfforddiant cyn-ordeinio a 
beth i hyfforddiant wedi-ordeinio. Dylid esbonio hyn yn gliriach fel bod yr 
ymgeiswyr a’r plwyfi’n deall. Byddai’n fuddiol ysgrifennu beth sy’n perthyn i’r naill 
ran a’r llall fel na fydd yr ymgeiswyr na’r plwyfi’n cam-ddeall.  

2. Y disgwyliadau ynglŷn â beth a olyga cyd-hyfforddi yng Ngholeg Mihangel 
Sant â rhai o wahanol draddodiadau. Cyn mynd i’r coleg dylai pob ymgeisydd 
gael sgwrs â’i Esgob, ac â Chyfarwyddwr Ymgeiswyr yr Esgobaeth, i drafod rhai 
o’r anawsterau a all godi. Er enghraifft, un gamddealltwriaeth oedd bod rhai 
ymgeiswyr yn meddwl y disgwylir iddynt o dipyn i beth gytuno â’r rhai y maent ar 
hyn o bryd yn anghytuno’n gryf â hwy. Y gwir yw, wrth gwrs, mai mater ydyw o 
ddeall eraill yn well a thrwy hynny, efallai, gyfoethogi y naill y llall. 

3. Y gefnogaeth a gynigir i’r ymgeisydd tra bydd yn hyfforddi. Dylai’r Esgob 
gynorthwyo’r ymgeisydd i ddod o hyd i gyfaill enaid doeth a phrofiadol neu 
gyfarwyddwr ysbrydol i fod yn gwmni iddo tra bydd yn derbyn hyfforddiant, cyn ac 
ar ôl ei ordeinio. Ni ddylai hwn fod yn aelod o staff Coleg Mihangel Sant ond 
dylai, gyda chydsyniad yr ymgeisydd, allu codi gyda’r staff unrhyw fater o bryder. 

4. Dylai’r ymgeiswyr gael mwy o lais ar fater eu curadaeth gyntaf. 

5. Aelodaeth Pwyllgor Coleg Mihangel Sant. Dylai fod ar y pwyllgor rywun o’r 
traddodiad Efengylaidd ac o’r hen draddodiad Catholig i sicrhau bod y Coleg yn 
sensitif i bryderon y ddau draddodiad.  
 

Argymhelliad XVII 

(1) Cyn ei anfon i’w hyfforddi dylai’r Esgobaeth roi sylw i 
gamddealltwriaethau posibl ac i’r disgwyliadau a’r gefnogaeth a 
roddir i’r ymgeisydd  

(2) Dylai’r ymgeiswyr gael mwy o lais ar fater eu curadaeth 
gyntaf. 

(3) Dylai aelodaeth Pwyllgor Coleg Mihangel Sant adlewyrchu 
amrediad o draddodiadau eglwysig. 

 
Y cwestiwn mwy sylfaenol yw ai’r patrwm presennol o hyfforddi yw’r un iawn i’r 
Eglwys yng Nghymru heddiw. Yr ydym o’r farn y dylai’r Esgobion ystyried a yw’r 
patrwm newydd o hyfforddi a ddatblygir yn Eglwys Iwerddon yn batrwm mwy 
perthnasol. Yr ydym yn falch o nodi y cynhelir Mainc yr Esgobion fis Ionawr nesaf 
yn Iwerddon er mwyn ystyried hyn. Yn Eglwys Iwerddon bydd ymgeiswyr yn 
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dechrau trwy ddilyn, fel rhan o frawdoliaeth y rhai a alwyd yn eu hesgobaeth, 
gwrs dysgu o bell at ddiploma mewn diwinyddiaeth. Dim ond pan gwblheir 
hwnnw yr ânt i goleg, lle y treuliant ddwy flynedd yn astudio cwricwlwm 
diwinyddiaeth wedi’i gyfeirio at eu gweinidogaeth yn y dyfodol ac sy’n cynnwys 
lleoliadau mewn plwyf. Yna, fe’u hordeinir yn Ddiacon a threuliant flwyddyn 
mewn plwyf yn Ddiacon preswyl, ond gan ddychwelyd i’r coleg am un wythnos 
bob mis. Yn ystod yr amser hwn rhaid iddynt gwblhau traethawd 20,000 gair a 
fydd yn arwain at radd Meistr mewn Diwinyddiaeth. Os cwblheir hyn yn 
llwyddiannus fe’u hordeinir yn Offeiriad ac ânt i’w curadaeth gyntaf. Mae’n debyg 
y bydd y plwyf lle y byddant yn Ddiacon preswyl yn agos i blwyf eu cartref ond 
nid hwnnw fydd eu curadaeth gyntaf. 
 

Argymhelliad XVIII 

Dylid ystyried y patrwm newydd o hyfforddi sy’n cael ei 
ddatblygu yn Eglwys Iwerddon, lle y mae’r cyfnod cyn mynd i 
goleg, y cyfnod yn y coleg a’r cyfnod ar ôl coleg yn llawer mwy o 
undod, yn batrwm at hyfforddi ymgeiswyr at y math o 
gydweinidogaeth ac arweinyddiaeth y mae ar yr Eglwys yng 
Nghymru yn awr eu hangen. Dylid ei ystyried hefyd yn batrwm at 
anghenion hyfforddi Gweinidogion Di-dâl, a chymryd sylw o’r 
patrwm a argymhella’r adroddiad hwn at y weinidogaeth yn y 
dyfodol o Ardaloedd Gweinidogaeth a wasanaethir gan dimau 
arwain. 

 
 
14. Cynlluniau hyfforddi 
 
Y mae llawer o bobl leyg yn yr Eglwys yng Nghymru yn dyheu am i’w 
gweinidogaeth gael ei chydnabod a’i defnyddio’n helaethach. Y mae hyn yn wir 
am Ddarllenwyr, ond nid yn unig amdanynt hwy. Yr oeddem felly yn falch o nodi 
pwysigrwydd cynyddol hyfforddiant lleyg fel yr arloesir ef yng Nghanolfan Sant 
Seiriol Esgobaeth Bangor ac mewn esgobaethau eraill. Y mae rhai 
gwahaniaethau yn athroniaeth hyfforddi’r gwahanol gynlluniau, ond credwn y 
gellir goresgyn y rheini. Fel y traethir yn Adran 12, credwn fod ar yr Eglwys yng 
Nghymru angen gweledigaeth gyfun o hyfforddi, lle y mae’r hyn a gynigia’r 
cynlluniau a’r hyn a gynigia Coleg Mihangel Sant yn cyfannu’n undod. Dylid 
hefyd ystyried gyda’i gilydd gyfleoedd hyfforddi yn y Gogledd a’r De. 
 
Y mae’r Esgobion eisoes yn annog pobl i ymgymryd â’r hyfforddiant hwn a dylai 
fod yn flaenoriaeth at addysgu Esgobion a chlerigion eraill. Er ei bod yn iawn 
ystyried bod y cynlluniau hyfforddi yn cynnig hyfforddiant y gall, ac efallai y dylai, 
pob lleygwr fanteisio arno, nid oes amheuaeth nad o gynlluniau o’r fath y mae’r 
alwad i ffurfiau awdurdodedig ar y weinidogaeth yn debygol o ddod yn y dyfodol. 
Y mae’n hanfodol yn awr ac yn y dyfodol hyfforddi mwy o bobl leyg ac o 
Weinidogion Di-dâl. 
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Credwn y dylai’r Weinidogaeth Ddi-dâl gael mwy o anogaeth yn yr Eglwys yng 
Nghymru nag a gafodd ar brydiau ac y dylai ymgeiswyr a dderbynnir am y 
weinidogaeth hon allu hyfforddi ar gynllun, ond gyda chyfnodau o hyfforddiant 
preswyl yng Ngholeg Mihangel Sant yn rhan o’r paratoad. 
 
Credwn y dylai hyfforddiant Darllenwyr fod yn rhan gyflawn o’r cynllun hyfforddi 
at y weinidogaeth. Credwn hefyd y byddai’n gymorth mawr i weinidogaeth 
Darllenwyr pe gellid, ac eithrio at bwrpasau cyfreithiol, newid y teitl Darllenydd i 
Weinidog Lleyg Trwyddedig. Byddai hyn yn adlewyrchu’n well y math o 
weinidogaeth y maent yn ei chynnig i’r eglwys. 
 
Credwn hefyd, pan ddewisir pobl i’w hyfforddi, boed hynny at fod yn Weinidog 
Lleyg neu Weinidog Ordeiniedig, y dylid rhoi cydnabyddiaeth briodol i’r hyn a 
ddysgasant eisoes, boed ar gynllun hyfforddi’r Eglwys yng Nghymru neu yn 
rhywle arall. Fel y dywedwyd eisoes, golygai hynny hyfforddi mewn dull mwy 
modiwlaidd. 
 
Yn unol ag argymhellion a wnaed eisoes, sail pob hyfforddiant, yng Ngholeg 
Mihangel Sant ac yn y cynlluniau hyfforddi, fydd mai cydweinidogaeth fydd 
gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru yn y dyfodol. Felly bydd yn rhaid bod 
hyfforddiant at gydarwain yn rhan o’r cwricwlwm. 
 

Argymhelliad XlX 

Dylid rhoi blaenoriaeth i hyfforddi pobl leyg trwy gynllun 
hyfforddi cenedlaethol cyfun, gan adeiladu ar y cynlluniau a 
weithredir yn awr, a chan gynnwys Coleg Mihangel Sant. 

 
Argymhelliad XX 

Dylid rhoi mwy o anogaeth i bobl i hyfforddi at y Weinidogaeth 
Ddi-dâl a dylai fod yn bosibl hyfforddi at y weinidogaeth hon trwy 
gynllun hyfforddi cenedlaethol cyfun a fydd yn gyfuniad o 
hyfforddiant preswyl ac amhreswyl.  

 
Argymhelliad XXI 

Dylid ailenwi Darllenwyr yn Weinidogion Lleyg Trwyddedig a’u 
hyfforddi, gyda phobl leyg eraill, at amrywiaeth eang o 
weinidogaethau lleyg cydnabyddedig yn unol â’u dawn a’u 
galwad. 
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15. Esgobaethau: eu nifer a’u gweinyddiaeth 
 
Derbyniasom lawer gwahanol farn ar sawl esgobaeth ddylai fod yng Nghymru, yn 
amrywio o un i’r farn y dylai pob deoniaeth fod yn esgobaeth! Mae’n debyg mai 
barn y mwyafrif oedd y dylai fod tair neu bedair, gan ailosod rhywfaint ar y ffiniau. 
Fodd bynnag, yr ydym o’r farn nad dyma’r amser iawn i newid nifer na siâp yr 
esgobaethau. Fe âi hynny ag amser ac egni am y deng mlynedd nesaf a thynnu 
sylw’r eglwys oddi wrth newidiadau y mae angen amdanynt ar frys, ni waeth sawl 
esgobaeth sydd. Fe all nad yw nifer a siâp yr esgobaethau ar hyn o bryd yn 
ddelfrydol. Pe baem ni’n dechrau o’r dechrau, tair fyddai’n hawgrym ni. Fodd 
bynnag, y mae’r nifer a’r cyfluniad presennol yn gweithio a chredwn y dylai’r 
Eglwys barhau, o leiaf am y pedair blynedd nesaf, gyda’r chwe esgobaeth sydd 
ohoni. 
 
Cawn yr argraff y gweinyddir y dalaith a’r esgobaethau yn dda iawn gan yr 
Ysgrifenyddion presennol a’r staff. Fodd bynnag, y mae ymdeimlad cyffredinol 
ledled yr Eglwys yng Nghymru ei bod hi’n bendrwm, gyda gormod o bwyllgorau a 
gormod o amser yn cael ei dreulio dim ond i gadw’r sefydliad i fynd. Fel y 
dywedwyd eisoes, y mae hyn am iddi etifeddu rôl a chyfrifoldebau priodol i oes a 
fu. Credwn y byddai’r eglwys yn fwy effeithiol pe byddai tair canolfan weinyddol, 
un yn y Gogledd a dwy yn y De a’r De Orllewin. Byddai’r Esgobion yn parhau i 
fod â’u swyddfa a’u hysgrifennydd eu hunain, fel ar hyn o bryd, ond gweinyddid 
popeth arall o un o’r tair canolfan hyn.  
 
Ymhellach, yr ydym o’r farn y dylai’r esgobaethau a wasanaethir gan yr 
ardaloedd gweinyddol hyn weithio tuag at uno pwyllgorau eu gwahanol 
esgobaethau fel y bydd un pwyllgor ym mhob maes arbenigol i’r holl ardal 
weinyddol. Credwn y byddai hyn nid yn unig yn arbed arian ond hefyd, ac yr un 
mor bwysig, yn arbed amser ac yn ysgafnhau’r baich gweinyddol. Ymhellach, 
byddai’n galluogi defnyddio arbenigedd ledled yr ardal, nid dim ond mewn un 
esgobaeth. Cydnabyddwn fod yna rai pwyllgorau y gall y bydd angen eu cadw ar 
wahân, e.e. y Pwyllgor Cyllid, ond dylid bob amser ragdybio y bydd pob pwyllgor, 
y rhai gweinyddol a’r rhai y mae a wnelont â chenhadaeth a gweinidogaeth, yn 
gydbwyllgor, oni bydd rheswm llethol paham na ddylai hynny fod. 
 
Dylid adolygu’r argymhellion hyn ar ôl tair blynedd er mwyn gwerthuso 
effeithiolrwydd y newid. Bryd hynny dylid barnu a wasanaethid yr eglwys yn well 
gan chwe esgobaeth a thair canolfan weinyddol, neu gan dair esgobaeth. Os tair, 
yr ydym o’r farn y dylid bod yr un nifer o Esgobion ag ar hyn o bryd, sef saith – tri 
Esgob cadeiriol a phedwar Esgob ardal a’u cyfrifoldebau bugeiliol wedi’u 
dynodi’n gyfreithiol. Byddai o leiaf un o’r rhain yn Esgob ardal yn Esgobaeth 
Llandaf, fel y trafodir yn adran 17. Mantais cael tair canolfan weinyddol yw y 
byddai’n creu arbedion sylweddol ac yn rhyddhau’r Esgobion i ganolbwyntio ar y 
gwaith o genhadu a bugeilio. Nid ydym yn rhagfarnu’r mater. Fe all y deuai’r 
newid i dair canolfan weinyddol ac uno nifer o bwyllgorau esgobaethol â’r 
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arbedion angenrheidiol mewn baich gweinyddol, amser a chost heb fod angen 
lleihau’r nifer o esgobaethau. 
 
Credwn hefyd y gellid lleoli rhai swyddogaethau Taleithiol yn Swyddfa Gogledd 
Cymru, yn enwedig y rhai hynny sy’n cysylltu’n naturiol â’r swyddfeydd sydd gan 
Lywodraeth Cymru yno. Er ein bod yn sylweddoli mai yng Nghaerdydd y mae prif 
swyddfeydd y llywodraeth, fe all bod achos dros leoli peth o waith yr eglwys yn y 
Gogledd. Gyda chyfathrebu modern da, cynadleddau fideo, sgeip ac ati, ni raid i 
bob swyddogaeth weinyddol fod ar yr un safle. 
 

Argymhelliad XXII 

Dylid bod tair canolfan weinyddol, un yn y Gogledd a dwy yn y De 
a’r De Orllewin. 

 
Argymhelliad XXIII 

Dylai’r Esgobaethau a wasanaethir gan y tair canolfan weinyddol 
ffurfio cydbwyllgorau at bob maes gwaith, onid oes rheswm 
llethol dros gadw pwyllgorau arbennig ar wahân. 

 
Argymhelliad XXIV 

Dylai’r ganolfan weinyddol yn y Gogledd fod hefyd yn ganolfan   
y gwaith taleithiol sy’n cysylltu’n naturiol â swyddfeydd 
Llywodraeth Cymru yn Llandudno. 

 
Argymhelliad XXV 

Dylid adolygu argymhellion XXII, XXIII a XXIV ar ôl tair blynedd a 
barnu a wasanaethir yr Eglwys yng Nghymru yn well gan chwe 
esgobaeth a thair canolfan weinyddol neu gan dair esgobaeth a 
phedwar Esgob ardal. 

 
 
16. Gweinyddu: rhannu cyfrifoldebau rhwng y dalaith a’r esgobaethau 
   
Dros y blynyddoedd diwethaf bu’r Dalaith yn gwneud rhai tasgau ar ran yr 
esgobaethau a bu croeso mawr i hyn. Cyfeiriwyd yn aml at Adnoddau Dynol a 
Thechnoleg Gwybodaeth. Buom yn holi pobl a oes mwy o dasgau y gallai’r 
Dalaith eu gwneud neu a oes rhai o gyfrifoldebau’r Dalaith y byddai’n well i’r 
esgobaethau eu cyflawni. 
 
Argymhelliad XXVI 

(1) Dylid gweinyddu’n ganolog gyflogau’r staff sydd ar hyn o 
bryd ar gyflogres Esgobaeth, er mai’r Esgobaeth fydd yn talu. 

(2) Dylid buddsoddi’n ganolog fuddsoddiadau esgobaethol, er 
mwyn arbed taliadau comisiwn. 
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Ar hyn o bryd gwneir nifer o dasgau arbenigol yn rhan-amser gan glerigion y 
mae’n rhaid iddynt eu ffitio i mewn i’w cyfrifoldebau plwyfol. Er y gall bod â mwy 
nag un rôl gyfoethogi profiad offeiriad, ni fydd bob amser le i hyn yng 
ngweinidogaeth ardal a thimau arwain y dyfodol. Bydd y tîm bach o arweinwyr yn 
treulio’i holl amser yn cenhadu a gweinidogaethu yn yr ardal. Dylid rhoi ystyriaeth 
lawn i hyn cyn gwneud unrhyw benodiad deublyg. Ymhellach, y mae rhai tasgau, 
e.e. diogelu, yn gofyn am bobl â chanddynt yr arbenigedd broffesiynol 
ddiweddaraf yn y maes. 
 

(3) Dylai diogeledd a gwaith addysgol yr eglwys fod yn 
gyfrifoldeb staff broffesiynol amser llawn a dylid eu gweinyddu o 
Swyddfa’r Dalaith. 

 
Cydnabyddwn fod gan bob esgobaeth drefn wahanol o gasglu cyfran y plwyf a 
bod hynny’n ei gwneud hi’n anodd ei gweinyddu’n ganolog. Ond yr ydym yn 
amau a oes rhaid i hyn fod ac, os oes, a fyddai’n amhosibl gwneud mwy o’r 
gweinyddu’n ganolog. Mae’n iawn i bob Esgobaeth osod ei chyfran plwyf ei hun, 
ond a oes rhaid i bob un ei chasglu mewn ffordd wahanol? 
 

(4) Dylai pob Esgobaeth barhau i osod cyfran y plwyf ond dylid 
ystyried a allai fod drefn fwy unol, ac a fyddai’n fwy effeithiol i’r 
Dalaith wneud unrhyw ran o’r gwaith gweinyddol ynglŷn â’r 
gyfran plwyf. 

 
(5) Dylid ad-drefnu’r rhwydwaith Technoleg Gwybodaeth i fod yn 
fwy cyson a chanolog, a’r Esgobaethau’n talu ffi i’r Dalaith am 
wneud gwaith ar eu rhan. 

 
Pan ffurfiwyd y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol rai blynyddoedd yn ôl 
sefydlwyd cysylltiad uniongyrchol rhwng pencadlys y blaid a phob aelod ohoni. 
Felly, gallai pob aelod bleidleisio i ethol arweinydd, er enghraifft. Mewn byd lle y 
bydd gan bron bawb ebost neu rywbeth tebyg, byddai trefn o’r fath yn ei gwneud 
hi’n hawdd cyfathrebu â phob aelod o’r eglwys, a byddai gallu rhannu 
safbwyntiau ac, o bosibl, bleidleisio yn peri bod pawb yn teimlo y gallai gyfranogi 
ym mywyd a llywodraeth yr eglwys.  
 

(6) Dylid gweithio tuag at gynnwys ar fas data’r Dalaith fanylion 
am swyddogion plwyf a chyfeiriad ebost pob aelod ar rôl 
etholwyr yr eglwysi. 

 
Derbyniasom sawl cwyn bod y drefn hawleb yn faith a beichus. Gwyddom i’r 
ffurflen hawleb gael ei hailgynllunio’n ddiweddar i’w gwneud hi’n haws ei 
defnyddio. Yr ydym hefyd o’r farn y dylai’r eglwys ddyfeisio gweithdrefn i gyflymu 
neu fyrhau’r drefn i ddelio â cheisiadau am gael gwneud gwaith bach ar 
adeiladau, a deallwn fod hyn eisoes yn cael ei ystyried. 
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(7) Dylid bod trefn gyflymach neu fyrrach i ddelio â cheisiadau 
am hawleb i wneud gwaith bach ar adeiladau eglwysig.  

 
 
17. Yr Esgobaeth Archesgobol 
 
Gwyddom am y trafod maith a dibenderfyniad a fu ar y pwnc hwn yn y gorffennol. 
Sylweddolwn i swydd yr Archesgob, yn hanesyddol, fod yn agored i’r holl 
Esgobion, a bod hynny mewn egwyddor yn beth tra deniadol Sylweddolwn hefyd, 
pe lleolid yr Archesgobaeth yn barhaol yng Nghaerdydd yn y De, y byddai 
hynny’n dieithrio rhai esgobaethau, yn arbennig esgobaethau’r Gogledd. Ond y 
ffaith amdani yw mai yng Nghaerdydd yn awr y mae canolfan y llywodraeth, ac y 
mae’r Eglwys yng Nghymru yn y sefyllfa ffodus bod gwleidyddion a’r cyfryngau 
yn dal i geisio barn a dylanwad Archesgob Cymru. Ymhellach, yr ydym o’r farn 
nad yw’n gorfforol bosibl, heb beryglu iechyd, cyflawni’n briodol swydd yr 
Archesgob o Ogledd Cymru. Yr ydym felly yn glir ein meddwl y dylai’r Esgobaeth 
Archesgobol yn y dyfodol fod yn barhaol gysylltiedig â Llandaf. Gobeithiwn y 
bydd yr esgobaethau eraill yn derbyn y byddant, trwy roi’r gorau i’r cyfle a oedd 
ganddynt i gael eu Hesgob eu hunain yn Archesgob, yn gwneud yr hyn sydd 
orau er lles yr eglwys gyfan. 
 
Credwn y dylai Esgob Cynorthwyol Llandaf fod yn Esgob ardal y dynodwyd ei 
gyfrifoldebau bugeiliol yn gyfreithiol. Credwn hefyd, yn unol â’r egwyddor o 
golegoldeb, y dylid bod Is-Gadeirydd etholedig i Fainc yr Esgobion i rannu â’r 
Archesgob y gwaith o  gadeirio’r Fainc. 
 

Argymhelliad XXVII 

Dylid dynodi Esgobaeth Llandaf yn Esgobaeth Archesgobol 
barhaol. 
 
Argymhelliad XXVIII. 

Dylid bod gan Esgobaeth Llandaf Esgob ardal y dynodwyd ei 
gyfrifoldebau bugeiliol yn gyfreithiol. Yr Esgobaeth ddylai ddewis 
yr ardal hon a pha enw i’w roi arni. 
 
Argymhelliad XXIX 

Dylai’r pum Esgob arall ethol Is-Gadeirydd i Fainc yr Esgobion i 
rannu â’r Archesgob y gwaith o gadeirio cyfarfodydd y Fainc. 
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18. Adeiladau eglwysig 
 
Derbyniasom sawl cri o’r galon oddi wrth gynulleidfaoedd pitw sy’n ymlafnio i 
gynnal adeilad hynafol. Fel y cydnabyddir yn eang, y mae hwn yn fater y dylid 
rhoi sylw iddo ar frys. 
 
Yn gyntaf, y mae angen inni fod yn gadarnhaol ynglŷn ag adeiladau eglwysig. Y 
maent yn sacramentau o faen, arwyddion o’r pethau a erys wedi i bopeth arall 
fynd heibio. Ni ddylid bychanu eu gwerth, yn enwedig yn ein hoes ni, pan y mae 
cynifer o bobl yn hoffi ymweld ag eglwysi. Os yw rhywun yn ymweld ag eglwys 
fechan ddiarffordd yng nghefn gwlad a chael bod rhywrai’n gofalu amdani, yn 
edrych ar ei hôl ac yn gweddïo ynddi, y mae hynny ynddo’i hun yn dystiolaeth. 
Felly, ni ddylid mewn egwyddor ystyried mai gwastraff yw treulio amser ac arian 
ar ofalu am adeilad. Mewn rhai ardaloedd gellir sefydlu cymdeithas “Cyfeillion” yr 
adeilad, gan fanteisio ar hoffter pobl ohono, hyd yn oed os nad ydynt yn 
mynychu’r gwasanaethau. Yr ydym o’r farn y dylid sefydlu cymdeithas o’r fath lle 
bynnag y bo hynny’n bosibl. 
 
Mater trist yw cau eglwys, ac mae’n hawdd deall y gall cynulleidfa mewn sefyllfa 
o’r fath feddwl mai hi sydd wedi methu. Gellir addasu rhai adeiladau at ddefnydd 
aml-bwrpas, ac y mae eisoes rai enghreifftiau da o hynny. Mae’n amlwg bod hyn 
yn well dewis na chau’r adeilad yn llwyr. Fodd bynnag, nid yw defnydd aml-
bwrpas yn bosibl bob amser, ac y mae’n amlwg bod yn rhaid cau rhai eglwysi am 
nad oes angen bugeiliol amdanynt, nad oes iddynt unrhyw werth pensaernïol 
arbennig a’u bod yn llawer rhy fawr a chostus i’w cynnal.    
 
Nid yw’n deg â chynulleidfa sy’n ei chael hi’n anodd i adael y penderfyniad 
ynglŷn â dyfodol yr eglwys iddi hi ei hun, na hyd yn oed i’r Esgobaeth. Credwn y 
dylid ffurfio tîm bychan o bobl i weithio o un o’r canolfannau gweinyddol i gydlynu 
ag esgobaethau a phlwyfi i’w cynorthwyo i wneud y penderfyniadau 
angenrheidiol a’u gweithredu. Dyma fyddai’r camau: 
 
Yn gyntaf, byddai pob Ardal Gweinidogaeth arfaethedig yn cynnal arolwg i 
benderfynu sawl adeilad eglwysig sydd ei angen o safbwynt bugeiliol. Dylai 
argymell pa adeiladau sydd i’w cadw, pa rai y gellid eu hystyried at ddefnydd 
aml-bwrpas a pha rai y byddai’n rhaid, efallai, ystyried eu cau. Gellid cynnal yr 
arolwg hwn ar y cyd â’r arolwg o sawl aelod cyflogedig sydd ei angen yn y  tîm 
arweinwyr, fel yr argymhellwyd eisoes yn yr adroddiad. Gallai’r arolwg hefyd 
gymryd sylw o’r dimensiwn eciwmenaidd; y posibilrwydd o gydweithio ag 
enwadau eraill yn yr ardal a rhannu adeiladau â hwy. Byddai’r Archddiacon 
priodol yn rhan o’r tîm arolygu. Anfonid canlyniadau’r arolwg hwn at y tîm 
canolog; byddai hwnnw wedyn yn cysylltu â phob plwyf yr effeithid arno i’w 
gynorthwyo i ystyried y dewisiadau ac i gynnig arbenigedd. Y mae’r mudiad “Un 
Eglwys Can Defnydd” wedi ymweld eisoes â’r Eglwys yng Nghymru ac wedi 
gwneud argymhellion. Credwn y dylid ystyried yn ddifrifol ac yn drefnus ledled yr 
eglwys y dewisiadau hyn ac unrhyw bosibiliadau eraill at ddefnyddio adeiladau 
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eglwysig mewn ffyrdd gwahanol. I hyn ddigwydd, bydd angen pobl a all 
ganolbwyntio’n amser llawn ar y gwaith. 
 
Ar hyn o bryd cyflogir chwech o bobl i ofalu am bersondai. Credwn y dylid 
gostwng y nifer hwn i bedwar, ac adleoli dau aelod o’r tîm i ganolbwyntio’n unig 
ar gynorthwyo plwyfi gyda’u hadeiladau eglwysig. Disgwylid i’r ddau hyn fod â’r 
arbenigedd angenrheidiol i gyfeirio’r plwyfi at gyrff sy’n rhoi grantiau at adeiladau. 
Byddent hefyd, rhyngddynt eu dau, yn gyfrifol am gysylltu â chyrff seciwlar ynglŷn 
â gofalu am adeiladau a mynwentydd eglwysig, eu cynnal a’u cadw  
 

Argymhelliad XXX 

(1) Dan arweiniad yr Esgobaeth dylid llunio cynllun i bob Ardal 
Gweinidogaeth arfaethedig yn nodi nifer yr adeiladau eglwysig y 
mae eu hangen o safbwynt bugeiliol, gan ystyried eu posibiliadau 
aml-bwrpas a’r posibilrwydd o gau rhai ohonynt. 

(2) Dylid adleoli dwy swydd yn nhîm arolygwyr persondai’r 
esgobaethau i gynorthwyo plwyfi yn eu gwaith ar adeiladau 
eglwysig ac i ddod o hyd i gyllid at wneud y gwaith hwnnw.  
 
Argymhelliad XXXI 

Dylid ffurfio tîm taleithiol bychan i gydlynu â’r plwyfi lle y 
dynodwyd adeiladau eglwysig at ddefnydd aml-bwrpas posibl 
neu i’w cau, i’w cynorthwyo i ystyried y dewisiadau ac i gynnig 
arbenigedd. 
 
Argymhelliad XXXII 
Dylai pob cynulleidfa â chanddi adeilad eglwysig ffurfio 
cymdeithas “Cyfeillion ...” i ddenu cefnogaeth ariannol i’r adeilad 
oddi wrth y rhai hynny sydd â meddwl ohono ond nad ydynt yn 
mynychu’r gwasanaethau.  

 
Yn ychwanegol at yr argymhellion hyn, y mae brys amdanynt, yr ydym hefyd o’r 
farn y dylai’r Eglwys yng Nghymru ystyried cynllun mwy radical o werthu neu 
osod ei phersondai a chodi’r cyflogau fel y gall clerigion rentu neu brynu eu tai eu 
hunain. Gyda chyfundrefn o weinidogaethau ardal, lle y bydd tîm cyflogedig 
bychan yn gwasanaethu ardal fawr, ni fydd rheswm bellach dros ofyn i glerig fyw 
mewn lle penodol. Er bod yr Eglwys yng Nghymru yn  cynnig cymorth i glerigion 
at gael tŷ, trwy fenthyca arian neu trwy gymdeithasau tai, mae’n bosibl y byddai’n 
well ganddynt y sicrwydd o fod â rhan yn y farchnad dai yn ystod eu 
gweinidogaeth. Hefyd, y mae gan rai ymgeiswyr hŷn eisoes ran yn y farchnad. 
Byddai gwerthu’r persondai yn lleihau’n sylweddol y baich gweinyddol ar yr 
eglwys. Cydnabyddwn y gall y bydd achos dros gadw rhai persondai am eu bod 
mewn lleoedd mor dda, ac eraill am y bydd angen eu gosod, er enghraifft, i 
leygwyr a fydd yn gweithio gyda phobl ifainc. Fodd bynnag, y rhagdybiaeth fyddai 
y gwerthid pob persondy oni fyddai achos cryf dros beidio â gwneud hynny, ac y 
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byddai’r cyflog yn ddigon i roi i glerigion newydd ryddid i brynu neu rentu. Y 
dewis arall fyddai lwfans tŷ y gellid ei addasu at ardaloedd drutach. Byddai’n 
rhaid i glerigion fyw yn yr Ardal Gweinidogaeth y byddent yn ei gwasanaethu neu 
o fewn cyrraedd hwylus iddi.  
 
Yr ydym yn ymwybodol o anfanteision y cynnig mwy radical hwn, ond credwn, o 
gael patrwm newydd o weinidogaeth, y dylid ei archwilio’n llawn ac yna 
gloriannu’r manteision a’r anfanteision. 
 

Argymhelliad XXXIII 

Dylid astudio priodoldeb a dichonolrwydd gwerthu’r rhan fwyaf o 
bersondai er mwyn codi’r cyflog neu roi lwfans ty fel y gall 
clerigion fforddio prynu neu rentu eu tai eu hunain. 

 
 
19. Cyllid 
 
Er bod llawer o blwyfi yn ei chael hi’n anodd codi cyfran y plwyf, nid arian yw’r 
broblem i’r Eglwys yng Nghymru. Ar sail ein hargymhellion uchod, byddai tîm 
arwain pob Ardal Gweinidogaeth (yn cynnwys efallai 3 neu 4 o gyflogau) yn cael 
ei gyllido gan yr arian a godai’r cynulleidfaoedd yn yr ardal honno. Cydnabyddwn 
na fydd hyn yn bosibl, o leiaf yn y tymor byr, mewn rhai ardaloedd gwledig nac 
mewn rhai ardaloedd trefol tlawd, a bydd yn rhaid cadw hyn mewn cof wrth osod 
y gyfran sydd i’w chodi gan yr Esgobaeth gyfan. Serch hynny, rhaid mai’r nod 
cyntaf fydd i gynulleidfaoedd pob Ardal Gweinidogaeth godi digon o gyfran i dalu 
o leiaf gostau ei thîm arwain ei hun, gan gynnwys costau ychwanegol megis 
cyfraniadau pensiwn. 
 

Argymhelliad XXXIV 

Dylai’r cynulleidfaoedd sy’n ffurfio pob Ardal Gweinidogaeth fod 
yn gyfrifol am godi digon o arian o leiaf i dalu’n llawn gostau ei 
dîm gweinidogion ei hun a chyfran briodol o gostau’r Esgobaeth. 

 
Credwn y dylid gwneud yn glir beth sydd i’w dalu o’r gyfran a beth sydd i’w dalu 
o’r cronfeydd canolog, a hysbysu hynny i’r eglwys gyfan. Y mae rhai 
swyddogaethau, er enghraifft cost diogelu, y tîm addysg a’r tîm adeiladau, y gellir 
cyfiawnhau talu amdanynt o hen gronfeydd yr eglwys. Os yn y dyfodol y bydd 
pobl broffesiynol amser llawn yn gwneud y swyddi hyn, bydd hwn yn fater o 
bwys. Ar y llaw arall, fel yr argymhellwyd uchod, dylai cynulleidfaoedd yr 
Ardaloedd Gweinidogaeth dalu’n llawn gostau’r weinidogaeth yn yr ardaloedd 
hynny. 
 
Ar hyn o bryd daw 30% o gost cyllido’r eglwys o hen waddoliadau. Credwn y 
dylid dynodi’r rhain naill ai i dalu am rai o’r hen gyfrifoldebau sy’n codi o hanes yr 
eglwys fel eglwys sefydledig, neu i gyllido cynlluniau newydd y byddwn yn eu 
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trafod yn nes ymlaen. Ni ddylid eu gwario i dalu costau parhaus gweinidogaeth 
blwyfol draddodiadol. 
 
Y mae i nifer o’n hargymhellion gost. Mae hynny’n cynnwys penodi pobl ledled yr 
eglwys â chanddynt sgiliau arbenigol i gysylltu â’r rhai sydd y tu allan i’r eglwys, 
pobl ifainc yn arbennig, a hyfforddi at arwain. Yr ydym hefyd o’r farn y byddai’n 
rhesymol talu’n ganolog y cyfan, neu bron y cyfan, o gost hyfforddi ymgeiswyr a’u 
cyflog am eu curadaeth gyntaf. Ar hyn o bryd y mae’r Dalaith yn talu tri chwarter 
costau’r ymgeiswyr ond nid cost y guradaeth gyntaf. Un o fanteision y newid hwn 
yw y byddai’n rhoi mwy o anogaeth i’r esgobaethau i feithrin galwadau a mwy o 
hyblygrwydd ar fater plwyf y guradaeth gyntaf. Ar y llaw arall, y mae rhai costau a 
delir yn awr yn ganolog, e.e. llywodraeth eglwysig, y mae eglwysi eraill yn eu talu 
allan o gyfraniadau. 
 
Telid costau’r cynlluniau hyn o’r arbedion a wneid ar yr arian a werir yn awr ar roi 
cymorthdal i’r weinidogaeth blwyfol draddodiadol. Yn y dyfodol, yr arian a godir 
yn yr Ardal Gweinidogaeth ei hun fydd yn talu am hynny. 
 

Argymhelliad XXXV 

Ni ddylid defnyddio’r incwm o waddoliadau’r eglwys ond i dalu 
am hen ymrwymiadau, e.e. pensiynau o’r gorffennol, cost  
Esgobion a rhai cyfrifoldebau cenedlaethol neu i gyllido 
cynlluniau newydd hollbwysig.  

 
Argymhelliad XXXVI 

Nodwn dri chynllun ac iddynt gost sylweddol y dylid ei thalu’n 
ganolog.  

(1) Penodi i bob Archddiaconiaeth ddau weithiwr amser llawn 
wedi’u hyfforddi i gysylltu â’r rhai hynny, yn enwedig pobl ifainc, 
sy’n cael diwylliant yr eglwys yn estron. Dylai hyn fod am gyfnod 
o bum mlynedd i ddechrau. Y nod, fel y dywedwyd mewn 
argymhelliad blaenorol, yw y bydd rhywun o’r fath ym mhob 
Ardal Gweinidogaeth, ond bydd yn rhaid i’r Ardal Gweinidogaeth 
ei hun ei ariannu’n rhannol. 

(2) Hyfforddi at arwain, a chost pobl gymwys i gynnal archwiliad 
llwyr a llawn o bob clerig. 

(3) Cost hyfforddi ymgeiswyr, gan gynnwys eu curadaeth gyntaf.  
 
Y mae cost gynyddol cyfran y plwyf yn achos pryder i’r rhan fwyaf o 
gynulleidfaoedd. Nid yw’r pryder hwn yn mynd i ddiflannu, yn enwedig gan y 
disgwylir i’r cynulleidfaoedd ddwyn holl gostau’r weinidogaeth yn eu hardal. Fodd 
bynnag, y mae hyn yn debygol o olygu llai o swyddi cyflogedig nag sydd ar hyn o 
bryd, a phan fydd y gost hon wedi’i thalu, dylai’r cynnydd a fu yn y gyfran plwyf 
yn y gorffennol leihau. 
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Y mae’n iawn bod aelodau eglwys sy’n ei gweld ei hun yn eglwys gyd-ddibynnol 
yn cynnal ei gilydd. Nid digon talu costau’r weinidogaeth yn eu hardal eu hun. 
Rhaid darparu hefyd at yr ardaloedd hynny nad ydynt ar hyn o bryd, ac am 
resymau da, mewn sefyllfa i dalu costau eu gweinidogaeth hwy. Ni ddylid 
gwarafun cymorth i ardaloedd o’r fath. Serch hynny, y mae’n rhesymol bod rhyw 
gapio ar gyfran cynulleidfaoedd sy’n gallu codi cryn dipyn yn fwy na’r hyn a 
ofynnir ganddynt i dalu costau eu gweinidogaeth eu hunain a’u cyfran o gostau’r 
Esgobaeth ac i roi cymorth priodol i ardaloedd mewn angen gwirioneddol. Ni 
ddylai’r drefn gyfran anghymell twf. Dylai eglwysi allu buddsoddi’r arian 
ychwanegol y maent yn ei godi, uwchben rhyw ganran, i gyflogi gweithwyr 
ieuenctid neu weithwyr eraill ychwanegol. Ni wyddom beth ddylai’r ganran fod, 
10%, 25% neu beth, ond credwn y dylid bod capio ar ryw bwynt. Mewn geiriau 
eraill, y nod i bob Ardal Gweinidogaeth, yn ychwanegol at dalu costau ei 
hadeiladau, fyddai talu 1) costau ei thîm cyflogedig ei hun, 2) ei chyfran o 
gostau’r Esgobaeth a’r Dalaith a 3) ei chyfran o gymorth i’r ardaloedd 
gweinidogaeth hynny na allant mewn difrif dalu eu costau. Ni ddylai eu cyfran 
barhau i godi y tu hwnt i hyn a dylai’r arian ychwanegol a godir fynd at ddatblygu 
eu gweinidogaeth eu hun. 
 

Argymhelliad XXXVII 

Dylai cynulleidfaoedd sy’n tyfu ac sy’n gallu codi mwy nag a 
ofynnir ganddynt i dalu at gyfran yr Ardal Gweinidogaeth allu, 
tros ryw bwynt, gwario’r arian hwn i ddatblygu eu cenhadaeth eu 
hun yn hytrach na’i fod yn mynd at y gronfa gyffredin. 

 
Argymhelliad XXXVIII 

Dylid cynnal astudiaeth o ba gostau y dylai’r Dalaith eu talu allan 
o hen gronfeydd a pha rai y dylid eu talu allan o gyfraniadau 
cyfredol. Dylid hysbysu’r penderfyniadau a wneir o ganlyniad i’r 
eglwys gyfan. 

 
Nid oeddem yn hapus bod yr arian a ddefnyddir i dalu pensiynau yn dod o gyllid 
cyffredinol yr eglwys. Credwn, fel mater o egwyddor, y dylid cadw’r cronfeydd 
pensiwn ar wahân i gronfeydd eraill. Gwyddom i hyn eisoes gael ei ystyried a 
dywedwyd wrthym y byddai’n costio mwy am y byddai’n ofynnol cael rheolwyr 
buddsoddi ar wahân. Yr ydym o’r farn, er mwyn eglurder a llywodraeth dda, y 
dylid ailystyried hyn. Mae’r sefyllfa bresennol yn tywyllu’n sylweddol 
amgylchiadau ariannol yr Eglwys yng Nghymru. Credwn y dylid archwilio 
ymhellach y posibilrwydd o gronfa bensiwn ar wahân, yn cael ei gweithredu 
efallai gan y rheolwr buddsoddiadau sy’n delio â’r cronfeydd cyffredinol. 
 

Argymhelliad XXXIX 

Dylid bod archwiliad pellach, annibynnol, o gostau a manteision 
cael cronfa bensiwn ar wahân i fod yn gyfrifol am yr atebolrwydd 
am bensiynau’r gorffennol a’r presennol. 



Arolwg yr Eglwys yng Nghymru 

26 

Er bod Adran Gyllid y Dalaith yn dosbarthu’n helaeth fersiwn syml ar y cyfrifon, 
nid yw eto’n bosibl i rywun cyffredin ddeall y ganran o incwm a werir ar bob un o 
wahanol feysydd gwaith yr Eglwys. Arweiniodd hyn at rwystredigaeth ymhlith y 
sawl sydd am ddeall cyllid yr eglwys yn well. Llwyddodd y fersiwn syml ar y 
cyfrifon a gafwyd gan Esgobaeth Mynwy i wneud pethau’n glir inni. Gyda darlun 
syml o deisen wedi’i rhannu’n dafellau, a phob tafell yn dangos pa ganran o’r 
arian a werid ar ba agwedd ar y gwaith, gellid deall ar unwaith sut y deuai’r arian 
i mewn a sut y gwerid ef. Deallwn fod rhai esgobaethau eraill, Llandaf er 
enghraifft, yn defnyddio’r un patrwm ac yr ydym yn ei argymell i bob Esgobaeth 
ac at ddangos cyfrifon y Dalaith. Dylai’r fersiwn syml hwn wedyn fod ar gael yn 
eang, yn enwedig trwy e-bost.  
 

Argymhelliad XL 

Dylai’r Dalaith a phob Esgobaeth unigol gynhyrchu bob blwyddyn 
fersiwn syml ar ddull diagram o’r cyfrifon fel y gall pobl weld yn 
glir sut y daw’r arian i mewn a sut y gwerir ef. Dylid cyfathrebu 
hwn yn eang. 

 
Yn y cyfarfodydd agored soniodd sawl lleygwr am bwysigrwydd degymu. Os yw 
hyn i’w ddysgu yn yr Eglwys yng Nghymru rhaid i’r Esgobion a’r clerigion arwain, 
trwy roi esiampl a dysgu. Rhaid iddynt wneud yn glir beth a olyga’n ymarferol pan 
y mae cynifer o alwadau oddi wrth elusennau teilwng, a beth yw ei sail ysbrydol. 
Deallwn fod gan yr Eglwys yn wir batrwm o 5% o’r cyflog clir at yr eglwys a 5% at 
achosion da eraill. Fodd bynnag, ymddengys nad yw hyn yn gyffredinol hysbys 
ac nas dysgir yn eang. 
 

Argymhelliad XLI 

Dylai Esgobion a chlerigion wneud yn fwy hysbys beth yw eu 
patrwm o ddegymu a beth yw ei sail ysbrydol. 

 
 
20. Ffioedd 
 
Y mae’r Eglwys yng Nghymru’n anarferol yn caniatáu i’r clerigion gadw’r ffioedd 
am gladdu, priodi a gwasanaethau achlysurol eraill. Mae’r drefn hon yn agored i 
gael ei chamddefnyddio ac yn ein barn ni y mae’n annerbyniol. Y mae cymryd y 
gwasanaethau hyn yn un o freintiau’r weinidogaeth. Bydd yr offeiriad yn falch o’u 
cymryd ac y mae’r eglwys yn talu cyflog iddo am wneud hynny. Yn ein barn ni, 
dylid talu pob ffi i gyfrifon yr eglwys, at gost ei chyfran yn yr Ardal Gweinidogaeth. 
Mae’n bwysig nad yw’r newid hwn yn golygu y bydd mwyafrif y clerigion ar eu 
colled a dylid ailraddnodi’r cyflog fel ei fod cystal â chyflog yr eglwysi 
Anglicanaidd eraill yn Ynysoedd Prydain, onid yn well, gan gymryd sylw o fudd-
daliadau a thaliadau pensiwn. 
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Argymhelliad XLII 

1) Dylid talu’r ffioedd am wasanaethau achlysurol i gyfrifon yr 
eglwys at gost cyfran yr Ardal Gweinidogaeth. 

2) Dylid ailraddnodi cyflogau clerigion i sicrhau eu bod yn 
cymharu’n deg â chyflogau eglwysi Anglicanaidd cyfagos.    

 
Y mae Deoniaid Bro hefyd yn derbyn arian ychwanegol ac, er y gellir cyfiawnhau 
hynny, y mae’n ei gwneud yn anos newid deon bro pan y gall fod angen. Yn y 
patrwm o weinidogaeth a ragwelwn at y dyfodol, a phob Esgobaeth ag Ardaloedd 
Gweinidogaeth mawr a wasanaethir gan dîm arwain, bydd yr Esgob a’r 
Archddiacon yn cysylltu’n uniongyrchol ag arweinwyr y tîm ac ni bydd angen am 
ddeoniaid bro fel ar hyn o bryd. Beth bynnag, yr ydym o’r farn pan gyflawnir 
cyfrifoldebau ychwanegol mai’r egwyddor iawn yw cynnig treuliau priodol neu 
lwfans cyfrifoldeb amhensiynadwy.  
Yr ydym yn synnu hefyd y telir pobl yn ychwanegol am wneud pethau fel dysgu 
ar gwrs gweinidogaeth leyg. Ymddengys bod hyn yn rhan o’r weinidogaeth y telir 
cyflog iddynt amdani. 
 

Argymhelliad XLIII 

Dylid cynnig treuliau priodol neu lwfans cyfrifoldeb 
amhensiynadwy am y cyfnod pan gyflawnir cyfrifoldebau 
ychwanegol. 

 
Y mae mater cyflogau gwahaniaethol Esgobion, Archddiaconiaid a Deoniaid yn 
codi cwestiynau ehangach nad ydym mewn sefyllfa i wneud sylw arnynt. Fodd 
bynnag, dywedwyd wrthym droeon nad ymddengys y gellir cyfiawnhau bod 
Esgobion ac Archddiaconiaid yn derbyn pensiwn uwch na chlerigion eraill. 
Teimlem hefyd fod achos dros wneud rhai swyddi, er enghraifft swydd 
Archddiacon, yn swyddi i’w dal am gyfnod penodol, er mwyn hybu symudiad a 
hyblygrwydd ym mhenodiadau’r eglwys.  
 

Argymhelliad XLIV 

Dylai’r Corff Llywodraethol ystyried cwestiwn cyflogau 
gwahaniaethol.  

 
 
21. Yr Iaith Gymraeg 
 
Daethom i wybod am y tensiynau sy’n bodoli ynglŷn ag iaith. Y mae siaradwyr 
Cymraeg sy’n teimlo nad yw’r Eglwys yng Nghymru’n cymryd yr iaith Gymraeg 
ddigon o ddifrif, a siaradwyr Saesneg sy’n beirniadu’r gost o gyhoeddi yn y ddwy 
iaith. Dyma un o’r ffactorau yn y tensiynau rhwng gwahanol rannau o’r Dalaith; y 
mae hefyd yn amlygu rhaniad rhwng y Gogledd a’r De. 
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Ers y datgysylltu bu’r Eglwys yng Nghymru yn ddoeth i’w hailosod ei hun fel 
eglwys pobl Cymru. Bu hyn yn gryfder neilltuol yn wyneb gwendid cymharol 
anghydffurfiaeth Gymreig mewn cymhariaeth â’r cyfnod pan oedd yn dominyddu 
Cristnogaeth yng Nghymru. Deil yr Eglwys i chwarae ei rhan oddi mewn i fudiad 
yr Iaith Gymraeg ond bu rhai datblygiadau seciwlar megis sefydlu Ysgolion 
Cyfrwng Cymraeg y gall fod arni angen rhoi mwy o sylw iddynt. Yr ydym yn 
croesawu adroddiad diweddar y Gweithgor Gweinidogaeth Gymraeg, “Pob Un yn 
ei Iaith ei Hun”, er nad ydym ni ein hunain mewn safle i wneud sylw ar ei 
argymhellion niferus a manwl. Fodd bynnag, credwn fod angen rhoi blaenoriaeth 
arbennig i gymell ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg. Credwn hefyd y dylai Coleg 
Mihangel Sant roi mwy o anogaeth i’w fyfyrwyr i’w mwydo eu hunain yn y 
Gymraeg tra byddant yn hyfforddi. Gan fod ysgolion cyfrwng Cymraeg erbyn hyn 
yn rhan fawr o fyd addysg, dylid ystyried sut y gellir gweinidogaethu orau iddynt. 
 

Argymhelliad XLV 

Dylid rhoi sylw i argymhellion adroddiad y Gweithgor 
Gweinidogaeth Gymraeg, “Pob Un yn ei Iaith ei Hun”, yn 
enwedig: 

(1) Dylid rhoi blaenoriaeth i feithrin ymgeiswyr sy’n siarad 
Cymraeg. 

(2) Dylai Coleg Mihangel Sant a’r cynlluniau hyfforddi wneud 
darpariaeth ddigonol i bobl ddysgu a gwella’u Cymraeg. 

(3) Dylid rhoi sylw i ysgolion cyfrwng Cymraeg a sut y gellir 
gweinidogaethu orau iddynt. 

 
 
22. Cenhadaeth a Gweinidogaeth 
 
Y mae ar hyn o bryd nifer o Gynghorwyr Esgobion sy’n atebol i  Esgobion unigol 
am wahanol feysydd o waith yr eglwys. Nid yw’r drefn hon yn caniatáu meddwl 
strategol i gydlynu’r meysydd hyn nac ychwaith reoli’r swyddogion fel tîm. 
Credwn y dylid ailsefydlu bwrdd priodol i fod yn gyfrifol am waith y cynghorwyr. 
Dylid bod ganddo’r awdurdod i gysylltu’n uniongyrchol â’r Corff Llywodraethol a’r 
Pwyllgor Sefydlog, a’i fod yn gorff allweddol yn natblygiad polisi cenhadaeth a 
gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru. Dylid bod arno aelodau etholedig o’r 
Corff Llywodraethol. 
 

Argymhelliad XLVI 

Dylid bod Bwrdd Cenhadaeth a Gweinidogaeth yn atebol am yr 
holl feysydd gwaith y mae cynghorwyr yr Esgobion yn gofalu 
amdanynt ar hyn o bryd. Dylid bod ganddo’r awdurdod i 
gysylltu’n uniongyrchol â’r Corff Llywodraethol a’r Pwyllgor 
Sefydlog, a’i fod mewn sefyllfa i gynorthwyo i lunio polisi Coleg 
Mihangel Sant a’r cynlluniau hyfforddi. Dylid bod Cyfarwyddwr 
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Cenhadaeth a Gweinidogaeth i gyfarwyddo gwaith y Bwrdd, a 
bod adroddiad blynyddol a thrafodaeth ar y gwaith hwnnw yn y 
Corff Llywodraethol. Dylid bod ar y Bwrdd aelodau etholedig o’r 
Corff Llywodraethol. 

 
Nid ydym yn teimlo ein bod mewn sefyllfa i wneud sylwadau manwl ar bob 
agwedd ar waith cynghorwyr yr Esgobion, ac nid yw’r ffaith na chrybwyllir rhyw 
agwedd neu’i gilydd yma, neu na roddir ond sylw bach iddi, yn golygu nad yw’n 
bwysig. Rhoddwyd sylw i rai meysydd mewn argymhellion blaenorol, e.e. ar yr 
iaith Gymraeg, pobl ifainc a’r weinidogaeth. 
 
(1) Materion eglwysig 
 
Er na chafodd cysylltiadau eciwmenaidd le amlwg yn yr hyn a ddywedwyd 
wrthym credwn y dylid cadw’n agored bob posibilrwydd o weithio’n fwy 
eciwmenaidd, yn lleol a chenedlaethol. Yn arbennig credwn y dylai’r Eglwys yng 
Nghymru ddefnyddio’i safle hanesyddol, sy’n disgwyl iddi gyfrannu at fywyd y 
genedl, i alluogi eglwysi eraill i rannu’r safle hwn fel y bo’n briodol. Nid llais yr 
Eglwys yng Nghymru’n unig ddylai “llais” yr eglwysi fod; dylai adlewyrchu barn 
eglwysi eraill hefyd. 
 
Fe’n trawyd gan y modd yr oedd rhai grwpiau o bobl ifainc wedi sefydlu 
cysylltiadau ffrwythlon â chyrff trawseglwysig megis Cymorth Cristnogol. Yn 
ogystal â chysylltu ag eglwysi eraill, gall mudiadau o’r fath yn aml gyfrannu at 
gydweithio. 
 
Nodwn ddau adroddiad sydd i’w cyhoeddi ym mis Hydref gan Gomisiwn yr 
Eglwysi Cyfamodol, un ar “Arolygiaeth Fugeiliol” a’r llall ar “Lywodraeth 
Eglwysig”, lle y gwneir rhai cynigion radical at weithio’n eciwmenaidd. 
 
Yn gynharach yn yr adroddiad argymellasom y dylid rhoi sylw i bresenoldeb 
enwadau eraill wrth ystyried y ddarpariaeth fugeiliol a’r nifer o adeiladau y bydd 
ar bob Ardal Gweinidogaeth eu hangen. Dylid archwilio pob posibilrwydd o 
gydweithio, gan gynnwys caplaniaethau ar y cyd lle bo hynny’n briodol. 
 
(2) Yr Eglwys a Chymdeithas 
 
Y mae’r Prosiectau Cyfrifoldeb Cymdeithasol, sy’n cyflogi 160 o bobl a lle y mae 
3000 o wirfoddolwyr yn cynorthwyo gyda’r gwaith, yn cynnig gwasanaeth pwysig 
i’r gymuned ehangach.  
 
(3) Cyfathrebu 
 
Mae’r Eglwys yng Nghymru yn y sefyllfa ragorol o fod â pherthynas dda â’r 
cyfryngau yn Ne a Gogledd Cymru. Nid oes felly unrhyw anhawster cyfleu 
safbwynt yr eglwys i’r gymuned ehangach. Credwn y dylid gwneud defnydd llawn 
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o hyn. Credwn hefyd, fel yr argymhellwyd eisoes, y dylid defnyddio pob ffurf ar 
gyfathrebu modern i hwyluso cyfathrebu rhwng y Dalaith a’r Esgobaethau ac 
aelodau’r eglwys, gyda’r nod o gysylltu pawb â’i gilydd trwy e-bost neu rywbeth 
o’r fath. 
 
(4) Addysg 
 
Y mae gan yr Eglwys yng Nghymru 168 o ysgolion sy’n gwneud cyfraniad pwysig 
at fywyd y genedl. Credwn y dylid cyflogi staff proffesiynol amser llawn i ofalu am 
y gwaith hwn ar lefel daleithiol. Credwn hefyd y dylai’r timau gweinidogaeth 
weithio’n agosach gydag ysgolion eglwys ac ysgolion y wladwriaeth yn eu hardal. 
Y mae hyn yn digwydd mewn rhai ardaloedd, ond nid ym mhob un o bell ffordd. 
Gyda phenodi mwy o weithwyr amser llawn i weithio gyda phobl ifainc, fel yr 
argymhellwyd eisoes, dylai hyn fod yn fwy posibl. Ar wahân i ddim byd arall gallai 
ysgol eglwys fod yn lle addas i gynnal gwasanaeth o addoliad Cristnogol i’r rhai 
hynny sy’n teimlo bod adeiladau eglwysig yn ddieithr iddynt. Mewn adran 
gynharach dywedasom y gellid dechrau meddwl am faint a siâp Ardal 
Gweinidogaeth yn nhermau dalgylch yr ysgol uwchradd leol, a byddai hynny’n 
gymorth i ffurfio perthynas agosach â’r ysgolion ynddi. 
 

Argymhelliad XLVII 

Dylai’r timau gweinidogaeth weithio’n agos gyda’r ysgolion yn eu 
hardal, yn enwedig yr ysgolion eglwys. 

 
(5) Y Weinidogaeth 
 
Yr ydym eisoes wedi gwneud sylwadau ac argymhellion ar y weinidogaeth mewn 
adrannau eraill. 
 
(6) Efengylu ac Adnewyddu 
 
Yr ydym eisoes wedi argymell y dylid bod yn nhîm arweinwyr pob Ardal 
Gweinidogaeth rywun amser llawn â dawn i gysylltu â’r sawl sy’n anhyfarwydd â’r 
eglwys, yn enwedig pobl ifainc, a chyfrifoldeb am hynny. 
 
Fodd bynnag, nid rhywbeth i’w ddirprwyo yw rhannu ein ffydd yn briodol ag eraill. 
Gelwir pob Cristion i roi rheswm am y gobaith sydd ynddo (1 Pedr 3, 15). Fel y 
dywedwyd wrthym, yn gywir, gellir gwneud hyn mewn sgwrs gyffredin, naturiol. 
Dylai addysg a hyfforddiant yr eglwys annog a chynorthwyo pobl i wneud hynny. 
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23. Ethol Esgob ac Archesgob newydd 
 
Yr ydym o’r farn bod y drefn bresennol o ethol Esgobion yn feichus ac nad yw’n 
rhoi i’r etholwyr ddigon o wybodaeth am ymgeiswyr posibl. Argymhellwn bwyllgor 
penodi llai, yn cynnwys yr Archesgob a’r pedwar Esgob arall mewn swydd, 
ynghyd â dau leygwr a dau glerig o’r Esgobaeth sy’n wag, ac un lleygwr ac un 
clerig o bob Esgobaeth arall. Dyna gorff o 19 o bobl. Ar ôl i’r lle gwag gael ei 
gyhoeddi yn y dull arferol, byddai’r pwyllgor hwn, a gadeirid gan yr Archesgob, yn 
gwneud rhestr hir o ymgeiswyr, ac yna restr fer, pedwar fel rheol, o rai i’w 
cyfweld. Byddai wedyn yn anfon enw’r ymgeisydd a ddewiswyd i’r Pwyllgor 
Sefydlog ei ethol. Byddai gan y Pwyllgor Sefydlog y gallu i ethol y person hwnnw 
neu i ofyn i’r pwyllgor enwebu ailfeddwl. Dewis arall at benodi Esgobion ac 
Archesgob yw rhoi’r penderfyniad terfynol i’r Corff Llywodraethol yn hytrach na’r 
Pwyllgor Sefydlog.   
 
Credwn y dylid cymhwyso’r un egwyddorion at ethol Archesgob newydd. Dylid 
bod pwyllgor enwebu a fyddai, ar ôl trafodaeth briodol, yn rhoi un enw i’r Pwyllgor 
Sefydlog naill ai ei ethol neu ofyn am enw arall. Yr un fyddai maint y pwyllgor ag 
a argymellasom yn achos ethol Esgobion cadeiriol. Yn ei gyfarfod cyntaf byddai’r 
pwyllgor yn trafod a oes pobl ar wahân i’r Esgobion sy’n gwasanaethu’r Eglwys 
yng Nghymru ar hyn o bryd y dylid ystyried eu hethol. Er enghraifft, gallai Esgob 
sy’n siarad Cymraeg fod yn gwasanaethu mewn rhan arall o’r Cymundeb 
Anglicanaidd. Yn wir, ni fyddai’n rhaid i’r sawl a ystyrid fod mewn urdd Esgob. Pe 
byddai un neu fwy o bobl i’w hystyried, fe ofynnid iddynt yn gyntaf a fyddent am 
sefyll etholiad. Yn yr un cyfarfod fe ofynnid i’r Esgobion mewn swydd a fyddent 
yn dymuno cael eu hystyried. Cyfwelid pawb a gytunodd i gael ei ystyried ar y 
modd yr oedd yn deall ac yn gweld y swydd. (Ni fyddai aelodau o’r pwyllgor a 
oedd yn ymgeiswyr yn cyfweld yr ymgeiswyr eraill.) Yn dilyn y cyfweliadau ac 
ystyriaeth weddigar bellach cynhelid pleidlais ddirgel. Byddai gan holl aelodau’r 
pwyllgor hawl i bleidleisio, gan gynnwys unrhyw Esgob mewn swydd a oedd am 
gael ei ystyried. Cadeirydd y pwyllgor fyddai Is-Gadeirydd y Fainc, ond os byddai 
ef yn dymuno sefyll byddai’r pwyllgor yn ethol cadeirydd o blith ei aelodau.  
 
Ar gyfer penodi Esgob ardal newydd i Esgobaeth Llandaf byddai’r Archesgob yn 
sefydlu corff ymgynghorol bychan yn cynnwys pedwar aelod a enwebwyd gan 
gynhadledd yr esgobaeth, dau glerig a dau leygwr, ac un Esgob mewn swydd a 
etholwyd gan Fainc yr Esgobion. Byddai’r Archesgob yn cadeirio’r corff hwn yr 
awgrymid enwau iddo ac a fyddai’n cyfweld nifer fechan o bobl. Cyflwynid enw i’r 
Archesgob ei benodi. 
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Argymhelliad XLVIII 

1) At benodi Esgobion newydd dylid bod pwyllgor enwebu dan 
gadeiryddiaeth yr Archesgob. Byddai’n cynnwys y pum Esgob 
cadeiriol mewn swydd, dau leygwr a dau glerig o’r Esgobaeth 
sy’n wag, ac un lleygwr ac un clerig o bob Esgobaeth arall, 
cyfanswm o 19. Yn dilyn y drefn arferol o dynnu rhestr fer a 
chyfweld byddai’n argymell enw i’r Pwyllgor Sefydlog. Byddai 
gan y Pwyllgor Sefydlog y gallu i ethol y person hwnnw neu i 
ofyn i’r pwyllgor enwebu ailfeddwl. Dylid ystyried ai’r Corff 
Llywodraethol yn hytrach na’r Pwyllgor Sefydlog ddylai wneud y 
penderfyniad terfynol.  

2) Dylid cymhwyso’r un egwyddorion at ethol Archesgob ag at 
ethol Esgob cadeiriol. Byddai’r pwyllgor enwebu yn gallu ystyried 
enwau eraill yn ychwanegol at Esgobion cadeiriol presennol yr 
Eglwys yng Nghymru. 

3) Dylai Esgob ardal Esgobaeth Llandaf gael ei benodi gan yr 
Archesgob ar gyngor pwyllgor enwebu a etholwyd gan 
gynhadledd yr esgobaeth ac un Esgob mewn swydd a etholwyd 
gan y Fainc. 

 
 
24. Cyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru 
 
Y mae Cyfansoddiad presennol yr Eglwys yng Nghymru yn fawr a chymhleth ac 
anhwylus. Ymddengys hefyd ei fod yn atal newid angenrheidiol am y byddai 
hynny’n gofyn newid y Cyfansoddiad a bod hynny’n anodd. Ond y gwir yw, fel y 
dywedwyd eisoes, fod gan y Pwyllgor Sefydlog eisoes y gallu i newid rheoliadau 
heb i’r Corff Llywodraethol bob amser orfod eu trafod. 
 
Yn ystod y 15 mlynedd ddiwethaf gofynnwyd i ddau weithgor wneud y 
Cyfansoddiad yn fwy hydrin. Cynhaliodd yr ail ohonynt fwy na 100 o gyfarfodydd 
a llwyddo i wahaniaethu rhwng y rheoliadau a’r deunydd crai yng Nghyfrol I. Ond 
fe erys Cyfrol II, sy’n cynnwys Canonau a rheoliadau gyda’i gilydd.  
 
Os derbynnir ein cynigion mwy radical, credwn mai dyna’r amser i sefydlu 
gweithgor newydd i gynhyrchu Cyfansoddiad newydd a fydd yn adlewyrchu’r 
newidiadau, a gwneud hynny mewn un gyfrol neu fwy ac mewn dull a fydd yn fwy 
eglur ac yn llai cymhleth na’r cyfrolau presennol. 
 

Argymhelliad XLIX 

Pan fydd yr amser yn addas dylid ffurfio gweithgor bychan i 
ailarchwilio’r Cyfansoddiad, i geisio cynhyrchu dogfen fyrrach a 
symlach ac i ddatblygu’r egwyddor a sefydlwyd eisoes o 
wahaniaethu rhwng y Canonau, na ellir yn hawdd eu newid, a’r 
Rheoliadau, y gellir eu newid gan y Pwyllgor Sefydlog.  
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25. Arwain y newid 
 
Credwn fod yr Eglwys yng Nghymru yn ffodus fod ganddi Fainc o Esgobion abl a 
llawer o bobl alluog ac ymroddedig, yn lleygwyr a chlerigion, yn gyfrifol am ei 
gweinyddu. Rheolir hi’n effeithiol. Ond y cwestiwn hollbwysig yw: o ble y daw’r 
arweiniad i newid? 
 
Os yw’r arweiniad i fod yn arweiniad ar y cyd, ni fyddai’n briodol ei adael i’r 
Esgobion eu hunain. Mae gan Gorff y Cynrychiolwyr a’r Corff Llywodraethol 
swyddogaethau diffiniedig, hanfodol, ond nid rhai sy’n addas at gynnig arweiniad 
cynhwysfawr. Fodd bynnag, fe erys y Pwyllgor Sefydlog.  
 
Heb wneud unrhyw newidiadau strwythurol ar hyn o bryd, credwn y gall ac y dylid 
bod rôl ehangach i’r Pwyllgor Sefydlog. Yn wir, nid mater o ehangu rôl ydyw yn 
gymaint ag o weithredu’r galluoedd sydd ganddo’n gyfreithiol eisoes ond nad yw 
ar hyn o bryd yn eu harfer. Y mae i’r Pwyllgor Sefydlog y fantais fawr ei fod yn wir 
yn cynrychioli holl offerynnau llywodraethu’r Eglwys yng Nghymru. Mae’r holl 
Esgobion yn aelodau ohono, ac y mae’n cynnwys aelodau o Gorff y 
Cynrychiolwyr ac aelodau o’r Corff Llywodraethol a etholir gan yr esgobaethau.  
 
Credwn y dylai’r Pwyllgor Sefydlog ymarfer ei rôl gyfansoddiadol fel pwyllgor 
gwaith y Corff Llywodraethol i bob diben. Dylai gymryd y cyfrifoldeb am 
weithredu’r newidiadau sy’n awr yn angenrheidiol. Ar ôl ymgynghori dylai benodi 
gweithgor bychan, un Esgob, un offeiriad, un lleygwr (gall y ddau ddiwethaf fod 
yn aelodau o’r Pwyllgor Sefydlog neu beidio) i weithio am dair blynedd i 
weithredu’r argymhellion a dderbyniwyd o’r arolwg hwn, gan adrodd yn ôl yn 
rheolaidd i’r Pwyllgor Sefydlog. 
Golyga hyn na fydd unrhyw newid yng nghyfrifoldebau Corff y Cynrychiolwyr, 
gyda’i record drawiadol o reoli cyllid yr eglwys. Bydd yn parhau i wneud hynny, 
gan osod ffiniau’r cyllid a fydd ar gael at benderfyniadau polisi’r Corff 
Llywodraethol ar gyngor y Pwyllgor Sefydlog.  
 
Ystyrir ein hadroddiad yn gyntaf gan Fainc yr Esgobion, yna gan y Pwyllgor 
Sefydlog ac yna gan y Corff Llywodraethol. A rhagdybio y derbynnir ein 
hargymhellion, yn gyflawn neu’n rhannol, bydd yn hollbwysig bod corff 
awdurdodol i’w gweithredu. Yr ydym o’r farn mai’r unig gorff sy’n ddigon 
cynrychioliadol i wneud hyn yw’r Pwyllgor Sefydlog. Byddai’n gwneud hynny, fel y 
nodwyd, trwy sefydlu gweithgor bychan o bobl â chanddynt y brwdfrydedd a’r 
egni angenrheidiol ac a allai roi sylw gwirioneddol i’r gwaith am y tair blynedd 
nesaf. Fodd bynnag, y Pwyllgor Sefydlog ei hun fyddai’n dwyn y cyfrifoldeb, a 
byddai’n rhoi adroddiad i bob cyfarfod o’r Corff Llywodraethol ar yr hyn a 
wnaethpwyd. 
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Argymhelliad L 

Y Pwyllgor Sefydlog ddylai fod y corff cyfrifol am weithredu’r 
argymhellion yn yr adroddiad hwn a dderbynnir gan y Corff 
Llywodraethol. Dylent ffurfio gweithgor bychan i brosesu’r 
newidiadau. Bydd y Pwyllgor Sefydlog yn rhoi adroddiad i bob 
cyfarfod o’r Corff Llywodraethol ar yr hyn a wnaethpwyd. 

 
Os yw’r Eglwys yng Nghymru i barhau i ddylanwadu ar fywyd y genedl yn y 
genhedlaeth nesaf y mae’r newidiadau mawr a argymellasom nid yn unig yn 
hanfodol ond yn fater o frys. Cymerodd yr Eglwys yng Nghymru dair blynedd i’w 
threfnu ei hun i fod yn eglwys wedi’i datgysylltu. Credwn fod yn awr dair blynedd 
o ras i wneud newidiadau o faintioli cyffelyb. Cydnabyddwn y bydd rhai ohonynt 
yn tarfu ar y dulliau cyfarwydd o synio am y weinidogaeth ond ni all yr eglwys 
barhau fel y mae heb ddirywio ymhellach. Y mae mewn amseroedd anwadal 
elfen o risg na ellir ei hosgoi, ac y bydd yn rhaid ei hwynebu er mwyn yr Efengyl. 
Fel y pwysleisiasom ar ddechrau’r adroddiad, bwriad yr holl newidiadau a 
argymhellwn mewn trefn a strwythur yw egluro a mynegi pwrpas sylfaenol yr 
eglwys: cyhoeddi’r Efengyl a thynnu pobl i mewn i fywyd Crist. Os bydd gan yr 
Eglwys yng Nghymru yr ewyllys a’r dyfalbarhad i wneud y newidiadau hyn, 
gallai’n hawdd fod yn batrwm da i eglwysi eraill yn y Byd Gorllewinol sy’n wynebu 
sefyllfa debyg. 
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ATODIAD 
 
Arolygon Blaenorol: Cyd-destun 
 
Gosod Arolwg yr Eglwys yng Nghymru yn ei Gyd-destun 
 
Comisiynwyd Arolwg yr Eglwys yng Nghymru gan Fainc yr Esgobion a’r Pwyllgor 
Sefydlog ar gyfer y Corff Llywodraethol ddiwedd 2010/dechrau 2011. Fodd 
bynnag, nid dyma’r arolwg mawr cyntaf o bell ffordd i’w gynnal gan yr Eglwys yng 
Nghymru. Wrth gytuno â Mainc yr Esgobion ar sut i fynd ati, roedd yr Arolygwyr 
yn glir eu bod am seilio eu gwaith ar ymarferion blaenorol cyffelyb. Ystyriwyd 
adroddiadau llawn yr arolygon blaenorol a ganlyn a chymerwyd sylw ohonynt 
gydol y broses. Nid yw’n syndod, efallai, i themâu a phryderon tebyg godi yn yr 
Arolwg hwn i’r rhai hynny a nodwyd ar achlysuron cynt.  
 
Arolygon Blaenorol 
 
(Fe fu ers y 1970au nifer o arolygon eraill yn yr Eglwys yng Nghymru ar faterion 
mwy penodol, ond mae’r rhestr hon yn canolbwyntio ar yr arolygon ehangach.) 
 
Comisiwn yr Archesgob ar Ffiniau a Strwythurau’r Eglwys yng Nghymru 
 
Penodwyd y Comisiwn hwn o 23 aelod yn y 1970au. Cynhyrchodd dri Adroddiad 
Dros Dro cyn dod â’i Adroddiad Terfynol i’w drafod mewn cyfarfod arbennig o’r 
Corff Llywodraethol ym mis Gorffennaf 1980. Yn y pen draw, gwrthod y rhan 
fwyaf o’i argymhellion a wnaeth y Corff Llywodraethol. Fodd bynnag, cyn 
cynhyrchu’i adroddiadau bu’r Comisiwn yn ymchwilio ac yn ymgynghori’n helaeth 
oddi mewn i’r Eglwys yng Nghymru ac elwodd y Gweithgor Arolygu ar hynny, nid 
yn lleiaf am fod y pryderon a fynegir yn yr adroddiadau yn ddrych o’r pryderon a 
godwyd yn yr ymgynghori diweddar a fu â’r esgobaethau. Yn eu plith yr oedd: 

Pryderon am gyllido gwaith yr Eglwys: 

Yn 1980 yr oedd Corff y Cynrychiolwyr yn talu 92.5% o gyfanswm costau rhedeg 
yr Eglwys, ond yr oedd pryderon na ellid parhau i gefnogi ar y raddfa honno a’i 
bod yn bosibl na allai’r aelodau fforddio ysgwyddo cyfran uwch o’r costau. Yn 
sicr, y mae graddfa’r cyfrannu wedi cynyddu’n sylweddol ers hynny (tua 30% yw 
graddfa cefnogaeth Corff y Cynrychiolwyr ar hyn o bryd). Fodd bynnag, deil yr 
aelodau i bryderu a all yr Eglwys fforddio talu ei chostau yn y dyfodol ac, yn 
arbennig, a all gynnal ei phatrwm traddodiadol o weinidogaeth. 

Effaith aelodaeth sy’n heneiddio ar nifer aelodau’r Eglwys a nifer y clerigion 
cyflogedig: 

Y mae’r pryderon a nododd y Comisiwn am y dirywiad mewn cynulleidfaoedd ac 
yn nifer y clerigion cyflogedig yn dal yn berthnasol, ac yn wir wedi dwysau’n 
ddiweddar wrth i’r dirywiad waethygu ac i’w effaith ddod yn amlwg. Pe bai nifer y 
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clerigion yn gostwng o dan ryw isafswm, cydnabyddid y gallai fod yn amhosibl 
cynnal y patrwm presennol o weinidogaeth blwyf ac y gallai fod yn anymarferol 
cadw rhai esgobaethau. Ar y llaw arall, pe bai nifer y mynychwyr yn dal i ostwng 
a nifer y clerigion yn parhau’n weddol sefydlog, awgrymid na fyddai’r Eglwys yn 
gallu talu costau cyflogi clerigion. 

Galwadau i symleiddio a llyfnhau’r strwythurau a’r prosesau gweinyddol: 

Awgrymwyd bod gormod o bwyllgorau yn strwythurau’r Eglwys a’i bod eisoes     
yn anodd dod o hyd i aelodau i wasanaethu arnynt. Yr oedd hefyd bryderon     
fod y strwythur presennol yn gosod beichiau sylweddol ar yr Esgobion yn 
gyffredinol, ac ar yr Archesgob yn arbennig. (Gwyntyllwyd yn fwy diweddar   
hefyd yr angen i gefnogi swydd yr Archesgob – gweler adroddiad 1992 a’r 
Esgobaeth Archesgobol isod.) 
 

Meysydd lle y symudwyd ymlaen: 

Er y deil rhai o’r materion a godwyd gan y Comisiwn i fod yn berthnasol i’r Arolwg 
presennol, symudwyd ymlaen gryn dipyn mewn meysydd eraill. Er enghraifft, yr 
oedd pwyslais sylweddol yn adroddiad terfynol y Comisiwn ar yr angen i gynyddu 
cyflogau clerigion i lefel resymol ac i ddarparu gwell cefnogaeth i glerigion wedi 
ymddeol. Bellach, pryderu y mae aelodau’r Eglwys nid am degwch cyflog a 
phensiwn clerigion ond am a allant eu fforddio. 
 
Roedd y Comisiwn wedi argymell hefyd casglu a thalfyrru cyfrifon plwyf. Er 1990 
cafwyd adroddiadau ariannol mwyfwy manwl o bob plwyf bob blwyddyn, a 
chedwir yr wybodaeth ar fas data canolog sydd ar gael i swyddfeydd yr 
esgobaethau a’r dalaith. Ddwy flynedd yn ôl, cyflwynwyd ffurflen safonol ar gyfer 
cyfrifon plwyf (y seilir yr adroddiad ariannol blynyddol yn awr arnynt), a 
derbyniodd groeso cyffredinol. 

Gwaddol y Comisiwn 

Er i’r Corff Llywodraethol wrthod y rhan fwyaf o argymhellion y Comisiwn, 
gadawodd y gwaith a wnaeth a’r modd yr ystyriwyd ei gasgliadau gymynrodd 
werthfawr i’r Eglwys yng Nghymru. Fel y nodwyd eisoes, tanlinellodd yr ymchwil 
a wnaed yn y 1970au i gyflwr yr Eglwys yng Nghymru faterion pwysig i’r Eglwys 
eu hystyried yn y dyfodol a darparu cyfoeth o wybodaeth i’w galluogi i wneud 
hynny. Elwodd Gweithgor yr Arolwg ar y deunydd hwn. 
 
Yn ail, ymddengys i’r Corff Llywodraethol fwrw o’r neilltu adroddiad terfynol y 
Comisiwn â’r fath frys, er gwaetha’r blynyddoedd o waith a aeth iddo, nes i’r 
Eglwys yng Nghymru golli pob hyder mewn “Comisiynau mawr” a chynigion at 
newid sylfaenol mewn strwythur. Ar ôl 1980, tueddai aelodau’r Eglwys i amau 
cynigion uchelgeisiol a galwadau i gymryd rhan mewn arolygon cynhwysfawr. 
Wedi hynny bu mwy o ofal weithiau ynglŷn â dwyn cynigion gerbron y Corff 
Llywodraethol yn dilyn ymarferion o’r fath ac, yn achos adroddiadau mwy 
diweddar, bu ymgynghori pellach ar wahanol lefelau. Canlyniad arall, mae’n 
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bosibl, fu peri nad oedd gan y Corff Llywodraethol galon i drafod unrhyw newid 
strwythurol mawr. Wrth gynnal yr Arolwg presennol, atgoffwyd y Gweithgor yn 
aml o waith y Comisiwn ac, ar dro, bu’n rhybudd o’r gwersi sydd i’w dysgu oddi 
wrth ei dranc. 
 
Esgobaeth Archesgobol 
 
Cynnig 1992 
Un o ganlyniadau Comisiwn 1980, a’i bryder am faich gweinyddol swydd yr 
Archesgob, oedd Adroddiad y Gweithgor ar Rôl yr Archesgob yn y Dyfodol 
(1992). Er i lawer o’i argymhellion – darparu cefnogaeth ychwanegol trwy benodi 
ysgrifennydd, caplan a swyddog y wasg – gael eu gweithredu, deil ei gynnig 
pwysicaf i fod yn destun dadlau sylweddol. 
 
Trafodwyd ar wahanol lefelau yn yr Eglwys rhwng 1992 a 1996, pryd y 
gwrthodwyd ef gan y Corff Llywodraethol, yr argymhelliad y dylid sefydlu 
esgobaeth archesgobol barhaol yn Llandaf. Gyda synnwyr trannoeth, 
camgymeriad oedd penderfyniad y Corff yn 1992 i gymeradwyo’r cynnig mewn 
egwyddor ond ei gyfeirio’n ôl i’w drafod yn yr esgobaethau (yn enwedig yn 
Esgobaeth Llandaf, yr effeithid arni fwyaf). Fe all i hyn gynyddu’r gwrthwynebiad 
a fu i’r cynnig o’r dechrau, nid yn lleiaf yn Llandaf. Nid lwyddodd cyfres o 
welliannau a wnaed iddo rhwng 1992 a 1996 i lwyr ateb pryderon Esgobaeth 
Llandaf ynglŷn â sut y darperid gweinidogaeth esgobol iddi – gan Esgob 
Cynorthwyol – tra byddai’r Archesgob (Esgob yr Esgobaeth) yn gwneud 
dyletswyddau taleithiol. 
 
Dychwelyd at y cwestiwn 2007-2010 
Ailystyriwyd y mater yn 2007. Yn sicr, roedd sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol ym 
Mae Caerdydd wedi creu disgwyliadau yng Nghymru mai yng Nghaerdydd hefyd 
y lleolid sefydliadau a mudiadau cenedlaethol eraill. Hefyd, parodd profiad yr 
Archesgob presennol fel Esgob Bangor, Esgob Llandaf ac Archesgob Cymru 
iddo awgrymu i Fainc yr Esgobion a’r Pwyllgor Sefydlog na fyddai’n realistig nac 
yn rhesymol disgwyl i Esgob un o esgobaethau’r gogledd gyflawni swydd 
Archesgob fel y mae ar hyn o bryd.   
 
Cynhyrchwyd dau adroddiad. Cynigiai’r cyntaf, ym Mehefin 2007, wneud swydd 
Archesgob Cymru yn swydd daleithiol heb unrhyw ddyletswyddau esgobaethol. 
Gwrthodwyd hyn gan Fainc yr Esgobion, a oedd o’r farn bod ar yr Archesgob 
angen cyflawni rhai agweddau ar weinidogaeth esgob esgobaeth – conffyrmio ac 
ordeinio – i gael sylfaen a chynhaliaeth. Gwnaed gwaith pellach wedi hynny ar y 
syniad o “Landaf yn esgobaeth archesgobol barhaol”, a chynhyrchwyd adroddiad 
ym mis Hydref 2008 y bu ymgynghori arno yn yr esgobaethau yn 2009 gyda 
chanlyniadau cymysg. Yn y ddau adroddiad, gwnaed gwaith sylweddol ar rôl yr 
Archesgob, ac adeiladodd y Fainc ar hynny wedyn mewn trafodaethau â’r Corff 
Llywodraethol (Ebrill 2010). 
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Casgliadau 
Unwaith eto bu’n anodd cydbwyso anghenion taleithiol ac esgobaethol swydd yr 
Archesgob a darparu cefnogaeth esgobol iddo mewn modd a fydd yn tawelu 
meddwl aelodau’r Eglwys yng Nghymru ac yn denu eu cefnogaeth. Gohiriodd 
Mainc yr Esgobion bob gwaith pellach ar y cynnig nes derbyn canlyniad Arolwg 
yr Eglwys yng Nghymru, y gofynnwyd iddo ystyried strwythurau’r Eglwys a’i 
defnydd o adnoddau. Trefnwyd bod adroddiadau 1992, 2007 a 2008 ar gael i’r 
Gweithgor y mae gan ei aelodau brofiad o wahanol fathau o archesgobyddiaeth: 
sefydlog yn Lloegr ac Iwerddon; teithiol yn yr Alban. 
 
Arolwg y Corff Llywodraethol 
 
Adolygodd y Corff Llywodraethol ei faint a’i aelodaeth ar ddau  
achlysur ar dro’r Mileniwm. Yn 2001 argymhellodd gweithgor yr Hybarch Bryan 
Williams ostwng nifer yr aelodau o 350 i 243, ond gwrthododd y Corff 
Llywodraethol hynny (er y cadarnhawyd yr egwyddor o gynrychiolaeth gyfartal o 
bob esgobaeth). Yn dilyn gwaith pellach ar ei ddyletswyddau a’i swyddogaethau 
gan weithgor a gadeiriwyd gan y Dr Graham Humphrys (a adroddodd yn ôl i’r 
Corff Llywodraethol yn 2003), cyflwynodd y Pwyllgor Sefydlog argymhellion iddo 
ar ei faint a’i aelodaeth mewn dau adroddiad ym mis Ebrill a mis Medi 2004. 
Gofynnwyd iddo ddewis un cynnig o blith pedwar, a dewisodd y cynnig mwyaf 
radical, sef gostwng ei nifer i 144 o aelodau. Cyflwynwyd y newid hwn dros nifer 
o flynyddoedd, gan ddechrau gydag etholiadau esgobaethol 2005. Cyrhaeddodd 
ei faint newydd (144) ym mis Ionawr 2008. 
 
Arolwg Corff y Cynrychiolwyr 
 
Rhwng 2003 a 2005 cynhaliodd Corff y Cynrychiolwyr adolygiad ar “bob agwedd 
ar strwythurau’r Dalaith, gan gynnwys gwariant”. Cynhyrchodd y gweithgor a 
gomisiynwyd i gynnal yr arolwg ddau adroddiad interim – a drafodwyd gan y 
Corff Llywodraethol – ac adroddiad terfynol a drafodwyd yn y Corff Llywodraethol 
ym mis Ebrill 2005 yn dilyn cyfnod o ymgynghori â’r esgobaethau. Roedd 
cwmpas yr arolwg hwn yn fwy cyfyng o angenrheidrwydd na’r eiddo Comisiwn yr 
Archesgob ar Ffiniau a Strwythurau, am mai  
Corff y Cynrychiolwyr a’i penododd. O ganlyniad, yr oedd a wnelo’i argymhellion 
yn bennaf â: 

- Symleiddio a llyfnhau’r dull o symud arian rhwng y dalaith a’r esgobaethau 
a gosod Grant Bloc yn lle cyfres o grantiau bach; 

- Ailstrwythuro Corff y Cynrychiolwyr ei hun, gan leihau nifer ei aelodau’n 
sylweddol (o 75 i uchafswm o 26) a nifer ei bwyllgorau; 

- Adolygu gweinyddiaeth Corff y Cynrychiolwyr; 

- Cyflwyno rhai newidiadau i’r cynllun pensiwn clerigion i leihau’r costau; 

- Cyflwyno cynllun newydd o fenthyca arian i glerigion i brynu tŷ at ymddeol. 
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Ni fu’n bosibl i’r Arolwg ystyried y nifer sylweddol o awgrymiadau a wnaed iddo ar 
newid nifer a ffiniau’r esgobaethau. 
 
Rhoddodd y gwaith hwn, a thrafodaethau a ddilynodd â Chorff y Cynrychiolwyr, 
gipolwg gwerthfawr i’r Gweithgor nid yn unig ar waith Corff y Cynrychiolwyr a’i rôl 
yn strwythur eglwysig y dalaith, ond hefyd ar y modd y cyllidir gwaith ehangach yr 
Eglwys ac y trinnir meysydd pwysig eraill (er enghraifft, rheoli adeiladau). 
 
Nid oes amheuaeth na fu’r anawsterau ariannol sy’n wynebu’r Eglwys yng 
Nghymru yn daleithiol a phlwyfol ar hyn o bryd yn gymorth i hoelio’r meddwl ar yr 
angen am newid – “ni allwn fforddio parhau i wneud yr un peth yn yr un ffordd”. 
Fodd bynnag, nid dyna’r stori i gyd. Mae’r aelodau’n pryderu hefyd – ac yn 
pryderu’n fwy – am y gostyngiad mewn cynulleidfaoedd a pherthnasedd yr 
Eglwys i’r gymdeithas ehangach. Nid i ddod o hyd i ffyrdd o dorri costau y 
sefydlwyd Arolwg yr Eglwys yng Nghymru ond yn hytrach i fod yn gymorth i 
sicrhau y gall yr Eglwys wneud y defnydd gorau o’i hadnoddau sylweddol – 
dynol, pensaernïol ac ariannol – i wasanaethu ei chenhadaeth, ei gweinidogaeth 
a’i thystiolaeth i bobl Cymru. Dyma a oedd uchaf ym meddwl y Gweithgor wrth 
iddo wneud ei waith. 
 
Gwaith yn Arwain at yr Arolwg Presennol 
 
Comisiynodd Mainc yr Esgobion a Phwyllgor Sefydlog y Corff Llywodraethol yr 
Arolwg hwn mewn ymateb i benderfyniad a basiwyd yng nghyfarfod mis Medi 
2010 o’r Corff Llywodraethol mewn trafodaeth ar yr ystadegau Aelodaeth a 
Chyllid: 
Bod y Corff Llywodraethol yn cymryd sylw o’r adroddiad [Aelodaeth a Chyllid] ac 
yn gofyn i’r Pwyllgor Sefydlog a Mainc yr Esgobion ymateb i’r sefyllfa a 
ddisgrifia’r ystadegau hyn. 
 
Pryderai’r aelodau’n arbennig bod nifer y mynychwyr yn dal i ostwng, yn enwedig 
ymhlith pobl ifainc, a bod yr Eglwys yng Nghymru fel pe bai’n wynebu 
anawsterau ar bob lefel – plwyf, esgobaeth a thalaith – wrth geisio talu costau ei 
rhedeg. Cafwyd sawl cyfraniad mewn sawl trafodaeth yn y cyfarfod yn mynegi’r 
un teimlad: “Ni allwn fel Eglwys barhau i wneud yr un pethau yn yr un ffordd”. 
Awgrymwyd y dylid cynnal arolwg o’r Eglwys yng Nghymru – heb o 
angenrheidrwydd ei gyfyngu i faterion ariannol. 
 
Fodd bynnag, nid dyma’r unig alwad a fu ar i’r Eglwys ystyried materion o’r fath. 
Cydnabu’r Fainc a’r Pwyllgor Sefydlog y byddai’n rhaid i’r Arolwg hwn gynnwys a 
thynnu oddi ar ddau ddarn arall o waith, annibynnol ar ei gilydd ond cysylltiedig, a 
wneid ar y pryd. Yn gyntaf, galwad yr Archesgob (yn ei Anerchiad Llywyddol i’r 
Corff Llywodraethol ym mis Ebrill 2010) ar i’r Eglwys ystyried sut i edrych yn fwy 
tuag at allan wrth ddynesu at ganmlwyddiant ei datgysylltu yn 2020 (yr oedd yr 
Esgobion wedi gwneud peth gwaith rhagarweiniol ar hyn). Yn ail, y gwaith a 
wnaed gan Grwpiau 2020 y Corff Llywodraethol mewn sawl cyfarfod, eto’n 
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edrych ymlaen at y math o Eglwys y bydd ei hangen i ateb anghenion pobl a 
chymunedau Cymru ar ganmlwyddiant y datgysylltu yn 2020.   
 
Gosododd y ddau ddarn hyn o waith sylfeini’r brîff bras at Arolwg yr Eglwys yng 
Nghymru y cytunodd Mainc yr Esgobion a’r Pwyllgor Sefydlog arno ym mis 
Rhagfyr 2011, dan y teitl Sialens, Newid a Chyfle (drosodd), ac ym mis Mehefin 
2011 cytunwyd ar y cylch gorchwyl a ganlyn i Weithgor yr Arolwg: 
 
Archwilio strwythur a threfniadaeth yr Eglwys yng Nghymru gyda golwg ar 
gynyddu effeithiolrwydd ei gweinidogaeth a’i thystiolaeth i bobl Cymru. 
 
Ers hynny, ystyriodd Gweithgor yr Arolwg yn eithaf manwl waith Grwpiau 2020 y 
Corff Llywodraethol. Bu hwnnw, ynghyd â deunydd cefndirol arall a ddarparwyd 
gan y Fainc a Chorff y Cynrychiolwyr, yn gyflwyniad hanfodol i gyflwr presennol 
yr Eglwys yng Nghymru ac i bryderon a gobeithion ei haelodau. 
 
Sialens, Newid a Chyfle 
 
Sylfeini diwinyddol 
 
Corff Crist yw’r Eglwys. Golyga hynny iddi gael ei galw i fod yn: 

- Sianel i ras Duw, i adfer a bugeilio unigolion a elwir i fod â ffydd yn Iesu 
Grist ac i gyflawnder bywyd ynddo. 

- Ffynhonnell brawdgarwch, cymuned a chymdeithas, i alw pobl i adnewyddu 
eu perthynas â’i gilydd. 

- Asiant i newid y byd, i fod yn agored i arweiniad yr Ysbryd Glân ac i dystio 
i’r cyfiawnder a’r heddwch sy’n nodau Teyrnas Dduw. 

 
A yw’r Eglwys yng Nghymru’n “addas i’w diben” ac a all hi ymateb i’r alwad hon 
yng Nghymru’r unfed ganrif ar hugain? 
 
Sialensiau cyfredol 
 
Sialens strwythur  
 
Yn hanesyddol, bu gan yr Eglwys yng Nghymru bresenoldeb ym mhob cymuned 
yng Nghymru. Yn ei drafodaethau ym mis Medi 2009 a mis Ebrill 2010, 
ailddatganodd ei Chorff Llywodraethol fod y presenoldeb hwn yng Nghymru ac er 
budd Cymru yn rhan hanfodol o’i chenhadaeth. Fodd bynnag, mae’r plwyfi dan 
bwysau cynyddol – eu cynulleidfaoedd yn heneiddio a’u hadnoddau’n prinhau. 
Trefnir yr Eglwys yn ddeoniaethau, archddiaconiaethau ac esgobaethau. A yw’r 
strwythurau sydd ohoni’n ateb anghenion yr Eglwys ac yn cynnal ei gwaith? Sut y 
gall yr Eglwys gynnal presenoldeb effeithiol a thystio ledled Cymru i gariad Duw? 
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Sialens adnoddau   
 
Ar hyn o bryd daw oddeutu 30% o wir gost darparu gweinidogaeth i’n heglwysi o 
fuddsoddiadau taleithiol ac esgobaethol. Fodd bynnag, y mae’r adnodd 
cyfoethog hwn o’r gorffennol dan bwysau cynyddol mewn cyfnod o ddirwasgiad 
pan y mae hi’n anodd rheoli buddsoddiadau, ac y mae cost pensiynau’n mynd â 
mwy a mwy o adnoddau. Sut y gellir trefnu adnoddau dynol ac ariannol yr 
Eglwys, a’i hadeiladau, yn effeithiol i gynnal ei chenhadaeth? 
 
Sialens arweinyddiaeth  
 
Yn ddiweddar bu’r Eglwys yng Nghymru yn ceisio amgyffred swydd ei 
Harchesgob. Arweiniodd hyn at drafodaeth yn y Corff Llywodraethol ar 
weinidogaeth Esgob. Ailddatganodd y Corff Llywodraethol ei fod am i’r Esgobion 
fod â lle amlwg i lefaru wrth y gymdeithas a symbylu bywyd yr Eglwys. A yw 
trefniadaeth yr  Eglwys yng Nghymru wedi’i chyflunio i adeiladu’r gymuned ac i 
roi arweiniad effeithiol? 
 
Y Brîff 
 
Ym Medi 2010 gofynnodd y Corff Llywodraethol i’r  Esgobion a’r  
Pwyllgor Sefydlog ymateb i’r sefyllfa a ddisgrifir yn Adroddiad Aelodaeth a Chyllid 
2008/9, sy’n rhoi sylw i rai o’r materion hyn. 
 
Ar ran yr Esgobion a’r Pwyllgor Sefydlog, y mae’r Archesgob yn gofyn i grŵp o 
arbenigwyr o’r tu allan i’r Eglwys yng Nghymru gynnal arolwg o’i bywyd yng 
ngoleuni’r sialensiau hyn. Rhagwelir y bydd yr adroddiad yn gofyn cwestiynau 
sylfaenol am fywyd yr Eglwys yng Nghymru yn ystod y degawd sy’n arwain at 
ganmlwyddiant ei datgysylltu yn 1920 ac yn gwneud argymhellion penodol ar 
drefniadaeth ac adnoddau. 
 
Bydd yr adroddiad yn ystyried y cwestiynau a ganlyn: 

- A yw’r adnoddau sydd ar gael i’r Eglwys yng Nghymru yn cael eu trefnu’n 
effeithiol a medrus i alluogi ei chenhadaeth?  

- A yw trefniadaeth yr Eglwys yng Nghymru yn ei galluogi i fod yn effeithiol yn 
ei hymwneud â chenedl y Cymry? 

- Sut y dylid addasu’r drefniadaeth i alluogi’r Eglwys i ddatblygu’n fwy cyflawn 
batrwm o fywyd eglwysig sy’n dal dŵr yn ddiwinyddol a chenhadol ac yn 
gynaliadwy yn y tymor hir? 

 
 
 
Mainc yr Esgobion 
Hydref 2010 


