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Cefndir Gweledigaeth 2020 
 

 

Dechreuodd y broses hon yn ôl yn 2011 pan gomisiynwyd tîm gan yr Esgobion a Phwyllgor 
Sefydlog y Corff Llywodraethol i gynnal arolwg trylwyr o’r Eglwys yng Nghymru. Tri aelod y tîm 
oedd: 
 
• Yr Arglwydd Richard Harries, cyn-Esgob Rhydychen, a gadeiriodd y grŵp; 
• Yr Athro Charles Handy, cyn-Athro yn Ysgol Fusnes Llundain; 
• Yr Athro Patricia Peattie, cyn-Gadeirydd Pwyllgor Sefydlog Eglwys Esgobol yr 
Alban. 
 
Eich barn chi 
 
Teithiodd Grŵp yr Arolwg i bob esgobaeth yng Nghymru a chyfarfod â mwy na 1,000 o bobl 
mewn cyfarfodydd cyhoeddus i ddarganfod pa newidiadau yr oedden nhw eisiau eu gweld. Fe 
wnaethon nhw hefyd wahodd pobl i ysgrifennu atyn nhw gyda syniadau ar gyfer llunio Eglwys 
y dyfodol. 
 
Yn y cyfarfodydd agored, gofynnwyd i bobl pa agwedd ar eu hesgobaeth a’r Eglwys roedden 
nhw’n teimlo fwyaf cadarnhaol yn ei chylch, a pha newidiadau y bidden nhw’n hoffi eu gweld 
i wneud ei gweinidogaeth yn fwy effeithiol. Gofynnwyd iddyn nhw hefyd sut y bydden nhw’n 
mynd i’r afael â heriau fel y gostyngiad a ragwelir ynnifer y clerigion ac adnoddau ariannol. 
 
Canfyddiadau 
 
Cyhoeddwyd yr Arolwg yn ystod haf 2012, gyda 50 o argymhellion. Gweinidogaeth wedi’i 
thrawsnewid oedd wrth wraidd y cyfan. Er mwyn helpu i drefnu’r argymhellion mewn ffordd 
sy’n hylaw ac yn ddealladwy i’r Eglwys, mae Grŵp Gweithredu wedi canolbwyntio yn y lle 
cyntaf ar yr hyn y mae’n ei weld fel Gweledigaeth graidd yr Adroddiad, a’r argymhellion sydd 
wedi’u cynllunio’n bennaf i gyflawni’r weledigaeth honno: 
 
• Ffurfio Ardaloedd Gweinidogaeth neu Genhadaeth ledled yr Eglwys yngNghymru. 
• Darparu gweinidogaeth drwy Dimau Gweinidogaeth, sy’n ymgorffori gweinidogion lleyg ac 
ordeiniedig yn gweithio o fewn model cydweithredol 
• Rhaglen integredig o hyfforddiant i ddatblygu sgiliau gweinidogaeth holl 
aelodau’r Eglwys, hyrwyddo arferion gweithio ar y cyd. 
 
“Canfu Tîm yr Arolwg bod yr Eglwys yng Nghymru yn gynnes a chroesawgar iawn, ac mae 
llawer o bethau da yn digwydd. Ond er mwyn gwasanaethu pobl Cymru yn effeithiol, yn 
enwedig ei phobl ifanc, rydym yn credu bod ailfeddwl radical yn angenrheidiol.” 
 

Yr Arglwydd Harries Cadeirydd Grŵp yr arolwg 



“Dyma ein harolwg fel Eglwys – ni ofynnodd amdano ac rydym wedi cyfrannu ato. Yr 
adroddiad yw ein fframwaith, nid ein glasbrint. Ei weledigaeth yw gweinidogaeth wedi’i 
thrawsnewid, a dyna beth mae angen i ni ganolbwyntio arno. Mae’n amser cyffrous i ni ac yn 
un sy’n cynnig cyfleoedd gwych i’r Eglwys ffynnu.” 
 

Helen Biggin, Cadeirydd Grŵp Gweithredu Gweledigaeth 2020 
 

Gallwch ddarllen Arolwg yr Eglwys yng Nghymru yn ei gyfanrwydd ar 
www.churchinwales.org.uk/review  neu ceir fersiwn byr fan hyn: http://bit.ly/1gZ9Q0w  
 

 
Arolwg yr Eglwys yng Nghymru 
 

Pam mae angen i bethau newid? Mae cynigion Gweledigaeth 2020 yn eithaf radical, felly 
dyma’r cwestiwn cyntaf y bydd unrhyw un yn ei ofyn pan fyddan nhw’n clywed am y fenter 
newydd hon ar gyfer ein heglwysi. 
 
Yr ateb syml yw hyn: mae’r ffordd y mae ein cymdeithas a’n cymunedau yn edrych yn yr 21ain 
ganrif wedi newid, ac mae angen i’r eglwys ymateb i’r newid hwnnw. Mae pawb ohonom 
eisiau gweld ein heglwysi’n tyfu ac yn ffynnu, ond nid y systemau a’r strwythurau yr ydym 
wedi eu hetifeddu yw’r fframwaith gorau erbyn hyn er mwyn ein galluogi i fod yn effeithiol yn 
ein cenhadaeth. Mae llawer o’n cynulleidfaoedd wedi bod yn gostwng mewn niferoedd, mae 
clerigwyr yn brinnachac mae llawer yn agosáu at ymddeoliad haeddiannol. 
 
Wedi ei gyhoeddi yn 2012, fe wnaeth yr Arolwg ein hatgoffa fod yr Eglwys yn sefydliad mawr, 
a’i bwriad yw cario neges yr Efengyl drwy’r oesoedd. Ond fe wnaeth ein herio ni hefyd am yr 
angen “brys” am newid - yn enwedig yn y ffordd y mae ein heglwysi wedi eu trefnu. 
 
Cynigiodd yr Arolwg symud tuag at fodel cyffrous a chreadigol o eglwys wedi’I chanoli ar 
Ardaloedd Cenhadaeth. Bydd Ardaloedd Cenhadaeth yn cynnwys cymunedau eglwysig mewn 
partneriaeth â’i gilydd, gyda thîm arweinyddiaeth a rennir yn eu galluogi i fod yn gryfach 
gyda’i gilydd ac yn barod ar gyfer twf. Mae’r Arolwg hefyd yn galw am ragor o hyfforddiant ar 
gyfer gweinidogion - yn ordeiniedig a lleyg - i helpu i wireddu’r model hwn o weinidogaeth. 
Meithrin ein heglwysi ar gyfer y dyfodol 
 
Rydym yn gwybod bod llawer o heriau o’n blaen - yn enwedig o ran y maint ein 
cynulleidfaoedd a delio gyda’n hadeiladau a’n cyllid - ond rydym yn credu bod gan 
Dduw weledigaeth ar gyfer ei bobl a’i fod Ef yn ysbrydoli’r Eglwys. Bwriad y newidiadau 
hyn yw ein galluogi i weithio gyda’n gilydd i ddarganfod ei ewyllys Ef, gan ein helpu 
i greu dyfodol cadarn i bawb yn ein heglwysi, ond yn enwedig ar gyfer teuluoedd a’r 
cenedlaethau iau. 
 
Mae’r Arolwg yn nodi, er bod rhywfaint o waith gwych yn digwydd o ran gwaith gyda 
phlant a phobl ifanc, mae nifer y bobl ifanc sy’n ymgysylltu â bywyd yr Eglwys yn “fach 
iawn”, ac mae’n ychwanegu: “Ni ellir mynd i’r afael â’r sefyllfa hon fel mae’r eglwys 
wedi ei threfnu ar hyn o bryd.” Mae’n amser i symud ymlaen. 

 

http://www.churchinwales.org.uk/review
http://bit.ly/1gZ9Q0w


Esgobaeth Llanelwy 
Golwg 2020  

 
 

Pam? 
Gofynnodd Mainc yr Esgobion a’r Corff Llywodraethol i Arolwg yr Eglwys yng Nghymru 
ddarganfod a yw ein harweinyddiaeth, ein strwythurau a’n hadnoddau yn barod i fynd â 
chenhadaeth Duw yn ei blaen yng Nghymru, wrth i ni nesáu at ein pen-blwydd yn 100 oed. 
Mae Gweledigaeth 2020 yn edrych ar yr heriau a’r argymhellion a roddodd yr Arolwg i ni. 

 

Beth? 
Mae Gweledigaeth 2020 yn dweud ein bod “yn gryfach gyda’n gilydd” ac yn awgrymu ein 
bod yn ffurfio Ardaloedd Cenhadaeth* - partneriaethau cyfartal rhwng clerigwyr ac aelodau’r 
Eglwys - i ddatgloi ein potensial fel pobl Dduw yn ateb ei alwad yng Nghymru heddiw. 

 

Pryd? 
Nawr. Nid oes raid i ni aros i rywun arall roi caniatâd i ni ddechrau meithrin cysylltiadau a 
phartneriaethau mewn addoliad, tystiolaeth a chenhadaeth. Mae galwad Duw ar gyfer nawr. 

 

Pwy? 
Pawb. Mae pawb a fedyddiwyd yn cael eu comisiynu fel disgyblion a thystion i Iesu. Mae 
Gweledigaeth 2020 yn awyddus i’n gweld ni’n adnewyddu a bywiogi ein heglwysi. Gallwch 
gymryd yr awenau, ac mae ein ficeriaid, deoniaid bro ac archddiaconiaid yno i’ch galluogi i 
symud ymlaen. 

Ble? 
Mae pob eglwys mewn ardal leol o gymuned a chenhadaeth ag eglwysi eraill. Efallai mai 
eich deoniaeth fydd yn ffurfio’r ardal, ond mae rhai deoniaethau’n rhy fawr neu ddim yn 
adlewyrchu poblogaeth ein cymunedau erbyn hyn, felly mae’n bosibl y gwnawn ni ystyried 
ffiniau newydd. Teulu Duw ydym ni, ac rydym eisiau bod yn bartneriaid i’n gilydd felly rydym 
yn cael ein cryfhau i deithio gyda’n gilydd mewn cymdeithas. 

 

Sut? 
Chi yw’r Eglwys, a chi fydd yn cael y syniadau. Beth allwch chi ei rannu i helpu cenhadaeth 
Duw lle’r ydych yn byw ac addoli? Beth allwch chi roi’r gorau i’w wneud er mwyn helpu i’ch 
rhyddhau chi i wasanaethu mewn ffyrdd newydd? Sut gallwch chi ffurfio partneriaeth gyda 
brodyr a chwiorydd mewn eglwysi eraill i fynd i’r afael â phethau a allai ymddangos yn rhy 
fawr i fynd i’r afael â nhw fel cynulleidfa unigol? 
 
Mae Gweledigaeth 2020 yn cynnig tri phwynt ffocws ar gyfer ein cenhadaeth ni:  
 

Gwasanaethu’r gymuned, ysbrydoli pobl, a thrawsnewid yr Eglwys 

 



 
Proffil Ardal Cenhadaeth Penedeyrn  
 
Newydd ei ffurfio mae Ardal Cenhadaeth Penedeyrn, ac ynddi mae rhai o olygfeydd harddaf 
Gogledd Cymru, y gyda thipyn ohonynt ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae Cofrestr Etholiadol 
Sifil yr Ardal Genhadaeth yn 5610 o bobl ac yn cynnwys cymunedau’r Bala, Maerdy/Dinmael, 
Cynwyd, Llandrillo yn Edeyrnion, Llandderfel, Cerrigydrudion a Llanfihangel Glyn Myfyr. Ceir 
nifer o bentrefannau a sawl fferm anghysbell. Mae y trigolion lleol yn siaradwyr Cymraeg (yn 
bennaf) er fe siaredir Saesneg yn eang. Prif ddiwydiant yr ardal yw ffermio, Ifor Williams 
Trailers a thwristiaeth . Gwelir fod twristiaeth wedi’i ganoli o gwmpas Llyn Tegid sydd yn 
cynnwys Canolfan yr Urdd Glan Llyn, rheilffordd fach a Byd Mary Jones. 
Mae Byd Mary Jones yn sôn am hanes Mary Jones a gerddodd o’i chartref i brynu Beibl gan y 
Parch Thomas Charles a sefydlodd Cymdeithas y Beibl, sydd erbyn hyn perchen Eglwys Plwyf 
Llanycil ( lle mae Thomas Charles wedi’w gladdu) ar lan Llyn Tegid. Mae yna gaffi yn y 
Ganolfan, canolfan gwybodaeth, digon o le parcio yn ogystal â Byd Mary Jnes o fewn adeilad y 
cyn eglwys ei hun. 
 
Gwasanaethir yr Ardal Cenhadaeth 
gan Reithor sydd yn byw yn 
Llandrillo yn Edeyrnion, 2 
ddarllenydd, 1 Efengylydd 
trwyddedig, nifer o Arweinwyr 
Addoliad a Chynorthwywyr Bugeiliol. 
Mae 7 eglwys yn yr Ardal 
Cenhadaeth. 
O fewn y flwyddyn ddiwethaf 
caewyd eglwysi Llawr y Betws ac 
Ysbyty Ifan (gyda Pentrefoelas wedi 
cau 5 mlynedd yn ôl ac mewn dwylo preifat) oherwydd lleihad yn y gynnulleidfa ac felly yn 
anodd eu cynnal. Gyda chysylltiadau agos Ysbyty Ifan gyda Marchog Sant Ioan a’i hanes 
hirfaith, mae trafodaethau yn cymeryd lle gyda’r gymuned i’w galluogi hwy i gael cyfrifoldeb y 
fynwent (mae yna bosibilrwydd bydd cynnulleidfa y Capel yn prynu yr adeilad ar gyfer y 
gymuned) 
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arbennig o ran arwain Dyddiau Tawel ac Encil Diwrnod o fewn Eglwys Llanfihangel Glyn Myfyr 
a brofodd  i fod yn hynod llwyddiannus yn 2016, gyda phobl yn teithio o bell ac agos. 
Disgwylir i’r Arweinydd Ardal Cenhadaeth newydd weithio law yn llaw gyda chyd weithwyr 
mewn gwaith cenhadaeth a gwaith ymestyn allan i’r gymuned drwy’r holl Ardal Cenhadeth 
ond ei bod / fod wedi “gwreiddio” yn Eglwys Crist y Bala. Mae yn holl bwysig fod y gwaith 
cenhadu ac ymestyn allan yma yn cael eu wneud yn Gymraeg a Saesneg, a phan yn bosib ochr 
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yn ochr âg enwadau Cristnogol eraill sy’n rhan o Deulu Duw yn yr ardal hon. 
 

Proffil Eglwys Crist Y Bala  
 

 
 
 
Mae’r Bala wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol ym 
mhen uchaf dyffryn Dyfrdwy. Mae’n cwmpasu ardal sy’n mesur rhyw un ar ddeg wrth 
bymtheg milltir, ac yn cynnwys tref farchnad brysur y Bala, sydd dri deg dau o filltiroedd i’r 
gorllewin o Wrecsam, ynghyd â nifer o bentrefi bach. Mae’n ffurfio rhan o Ddeoniaeth 
Edeirnion a Phenllyn yn Archddiaconiaeth Wrecsam. Mae Eglwys Gadeiriol Llanelwy 33 milltir 
i ffwrdd. Mae’r plwyf yn gorwedd bron yn gyfan gwbl o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, a’i brif 
nodwedd ddaearyddol yw Llyn Tegid, sef llyn naturiol mwyaf Cymru. Yn ogystal â Llyn Tegid, 
mae gan yr ardal nifer o lynnoedd eraill, ynghyd â llawer o afonydd, mynyddoedd a 
dyffrynnoedd, coedwigoedd, rhostiroedd a thir amaeth ffrwythlon. Bu’r arlunydd Thomas 
Huson yn byw yma ac fe’i claddwyd yn yr ardal, ac mae ei baentiadau o dirwedd Gogledd 
Cymru yn enwog. Bu’r arlunydd Augustus John hefyd yn byw yn y Plwyf am sawl mis. Mae’r 
diweddar Barchedig Thomas Charles wedi ei gladdu ym mynwent Llanycil, y Bala. 
 
Mae’r Bala, gyda’i Stryd Fawr 
ddeniadol a phrysur, yn dref bwysig 
ar gyfer ffermio defaid a diwydiannau 
twristiaeth. Gyda’i harwyddair, 
‘Calon Gynnes Cymru’ a’i chanran 
uchel (81%) o siaradwyr Cymraeg, y 
mae bellach yn cael ei datblygu fel 
canolfan bwysig ar gyfer hyrwyddo 
defnydd estynedig o’r Gymraeg. 
Mae tua 3,300 o bobl, gan gynnwys 
plant, yn byw yn y plwyf mae Eglwys 



Crist yn ei gwasanaethu. 
 
 

 
 
Adeilad rhestredig Gradd II, yn Eglwys 
‘Dractaraidd’ a adeiladwyd ym 1855 yn 
yr arddull Seisnig Cynnar. Mae lle i tua 
200 o bobl eistedd ynddi ac mae’n 
Eglwys ddeniadol sydd mewn cyflwr da 
iawn, a hithau wedi cael ei hailwampio 
gyda chymorth arian o Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri ar gost o tua 
£600,500 yn 2007. Mae’r eglwys yn 
agos at ganol y dref ac o fewn Ardal 
Gadwraeth y Bala.   
 
Dyddiad yr adroddiad pum-mlynedd 
diweddaraf yw 2016. 
  
Mae Ystafell Gyfarfod fewnol dan oriel 
yn gwasanaethu fel ein neuadd eglwys, 
gyda chegin ar gyfer paratoi a gweini 
lluniaeth i gynulleidfaoedd a hefyd ar 
gyfer ymwelwyr â’r eglwys a 
digwyddiadau a chiniawau wythnosol 
ar gyfer pobl y gymuned. 
 
 

 
 
 
Mae Eglwys Crist wedi ei hamgylchynu gan fynwent sydd yn cael defnydd achlysurol. 
Mae mynwent hefyd yn hen Eglwys y Drindod Sanctaidd, Rhosygwaliau, rhyw ddwy filltir o’r 
Bala, gyda rhan ohoni yn gyfrifoldeb CPE Eglwys Crist. 
Mae mynwent fawr yn hen eglwys Beuno Sant, Llanycil, (Byd Mary Jones erbyn hyn) filltir o’r 
Bala, sy’n gwasanaethu fel tir claddu’r Bala a llawer iawn o’r dalgylch. Mae’n cael ei reoli gan y 
Cyngor Plwyf Eglwysig, ac mae’r glaswellt yn cael ei dorri’n dymhorol gan gontractwr 
hunangyflogedig.  
 
 



 
 
 
Y Rheithordy 
 
Saif y Rheithordy mewn lle dymunol, uchel, sy’n edrych dros dref y Bala, gyda golygfeydd yn 
ymestyn tuag at Fynyddoedd y Berwyn. Cafodd ei adeiladu tua 1948, ac mae yno bedair 
ystafell wely fawr. Mae yno wres canolog nwy a ffenestri gwydr dwbl a garej ar wahân. Mae’r  
Rheithordy yn llety rhagorol i deuluoedd. Mae’r Rheithordy wedi ei amgylchynu gan ardd o 
faint canolig. 
Mae llungopïwr yn Y Rheithordy. 
 
Ysgolion, Colegau ac ati 
 
Mae Cyngor Sir Gwynedd wedi dechrau ar waith adeiladu ysgol 3-18 oed newydd ar gampws 
Ysgol y Berwyn ac yn 2018/19 bydd ein hysgol Eglwys, Ysgol Beuno Sant, ynghyd ac Ysgol Bro 
Tegid yn uno gyda’r ysgol Uwchradd i greu canolfan addysg gydol oes. 
Mae cydweithio  da rhwng y Rheithor ag Ysgol Beuno Sant. Mae’r Pennaeth hefyd yn gyfrifol 
am Ysgol Bro Tegid ac Ysgol Ffridd y Llyn (Llandderfel) sy’n hwyluso perthynas. Wrth reswm 
gyda’r newidiadau arfaethedig a chonsyrn am golli swyddi, ac uno, nid yw morâl staff yn uchel 
ar y funud. 
Mae pedair ysgol gynradd arall yn yr ardal a wasanaethu’r gan Eglwys Crist ( pob un o fewn 4 
milltir i’r Bala). Addysgu’r drwy gyfrwng y Gymraeg fel y gwneir ymhob ysgol yn y dalgylch. 
Mae cynlluniau arbennig ar gael i ddysgu plant nad ydynt yn gyfarwydd a’r Gymraeg i ddysgu’r 
iaith yn gyflym, ac mae y cynlluniau yma yn llwyddiannus iawn. 
 
Gofal Iechyd 
 
Mae Canolfan Iechyd ardderchog yn y Bala, sy’n cynnwys meddygfeydd. Mae gennym bedwar 
Meddyg Teulu sy’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac mae nifer o glinigau a mân 
lawdriniaethau, ffisiotherapi, Nyrsys Ardal, trin traed, cynllunio teulu, clinig cyn ac ar ôl geni, 
ac Optegwyr Swartz ar gael unwaith yr wythnos yn y Ganolfan Iechyd. Mae yno dîm ‘Ymateb 
Cyntaf’ hefyd. 
 Mae ysbyty bwthyn gyda chyfleusterau pelydr-X yn Nolgellau 18 milltir o’r Bala ac mae Ysbyty 
Cyffredinol mawr Maelor yn Wrecsam 30 milltir i ffwrdd. Mae’r meddygfeydd deintyddol 
agosaf yn Rhuthun. 
 
Siopau, Llety a Mwynderau Eraill 
 
Mae yna Co-op a Spar yn y dre, ynghŷd â dau gigydd da, siop fara, siop ffrwythau a llysiau, 
fferyllfa, siop arbenigol gwin a chwrw. Mae Waitrose, Tesco, Sainsbury, Ocado ac Asda yn dod 
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i’r Bala hefyd. 
Mae yma ddau fanc – HSBC a Barclays. 
Mae gorsaf heddlu, gwasanaeth ambiwlans, gorsaf dân. Ceir  gwestai da yn y Bala ac yn yr 
ardal gyfagos. Mae’r rhain yn cynnwys Bwyty Indiaidd, a Bwyd i Fynd Tsieineaidd, cebab / 
pizza a siop pysgod a sglodion. Mae gennym lyfrgell o fewn yr Ysgol Uwchradd, a chanolfan 
brysur Bro Tegid ar Stryd Fawr y Bala yw’r lleoliad ar gyfer clwb ieuenctid a Sefydliad y 
Merched, yn ogystal ag un o Orsafoedd Pleidleisio’r plwyf. 
Mae nifer dda o safleoedd carafannau a gwersylla yn y Plwyf yn ogystal â Hostel i rai sy’n 
mwynhau’r awyr agored, gwestai bach a gwestai arferol. 
Mae’r ardal yn cael ei gwasanaethu gan nifer o glybiau a sefydliadau sy’n darparu ar gyfer pob 
chwaeth ac oedran, gyda chalendr chwaraeon, cymdeithasol a diwylliannol llawn. Er  
 
 
enghraifft, mae gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc yn cynnwys Clwb Ffermwyr Ifanc, Aelwyd 
yr Urdd, clwb snwcer, clybiau pêl-droed a rygbi ieuenctid, nofio a chlybiau karate. 
Llanuwchllyn yw cartref côr meibion enwog Côr Godre’r Aran, ac mae yna nifer o gorau eraill 
yn yr ardal. Mae gan y Bala ganolfan hamdden dda gyda phwll hamdden a agorwyd yn 1996 
sy’n cynnwys caffi a chanolfan gwybodaeth i dwristiaid. Daw plant o bob rhan o Gymru i 
Goleg y Bala a Chanolfan Ieuenctid Glanllyn. Cynhelir pencampwriaethau byd canŵio, rafftio 
dŵr gwyn a threialon cŵn defaid yn y Bala, sy’n denu miloedd o ymwelwyr. Mae llawer o 
deithiau cerdded gwych yn y Plwyf. Mae Canolfan Coed y Brenin, sy’n ddelfrydol ar gyfer 
cerddwyr a’r rhai sy’n hoffi beicio mynydd, o fewn ugain milltir i’r Bala. Am ragor o 
wybodaeth a lluniau gweler www.visitbala.org  
Mae gennym sinema sy’n dangos ffilmiau dair gwaith yr wythnos. Mae’r Bala 30 milltir ( tua 
awr) o’r glan y môr agosaf yn Y Bermo. 
 
Cartrefi Pobl Hŷn 
 
Gweinyddir  y Cymun Bendigaid i drigolion Awel y Coleg a Chysgod y Coleg yn y Bala, mewn 
trefn rhwng Eglwys Crist, a gweinidogion Capel Tegid a Chapel yr Annibynwyr.  
 
Cyflogaeth 
 
Mae llawer o’r gyflogaeth leol yn hunangyflogedig e.e. ffermwyr, perchnogion siopau, gyrwyr 
lorïau, adeiladwyr a chontractwyr, gweithwyr coedwigaeth, ac mae’r economi leol yn cael 
hwb drwy’r diwydiant twristiaeth pwysig. Mae llawer o’r dynion yn cael eu cyflogi gan Ifor 
Williams Trailers yng Nghorwen a Chynwyd. Mae cyflogwyr lleol eraill yn cynnwys becws y 
Cake Crew, Gwynedd Confectioners, a chwmni Cartrefi Williams. Mae gan gwmni Aykroyds 
crèche / meithrinfa breifat. 
 
Staff 
 
Mae’r Ebrwyad yn cael ei helpu gan un Ddarllenwr Lleyg yn y plwyf. Mae gennym  Arweinydd 
Addoliadau a  Cynorthwyydd Bugeiliol, nifer o Weinyddwyr y Cwpan Cymun, gweision allor a 
rotâu o wirfoddolwyr ar gyfer gweithgareddau fel glanhau’r eglwys a darparu arddangosfeydd 
blodau. Mae gennym dîm arlwyo sy’n helpu gyda chinio Cyfeillgarwch wythnosol ac sy’n 
darparu te a choffi ar ôl gwasanaethau Sul ac ar gyfer gwasanaethau a digwyddiadau eraill a 
gynhelir yn Eglwys Crist. 
Mae côr yr eglwys ac unawdwyr yn gwella’r addoli mewn gwasanaethau arbennig, ac mae 
gennym ddwy organyddes. 
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Cyllid 
 
Rydym mewn sefyllfa iach yn ariannol.. Mae gennym ysgrifennydd Cymorth Rhodd ac mae ein 
cyfraniadau at Genhadaeth yn cael ei ystyried yn rhan bwysig o fywyd yr Eglwys. 
Ein Cyfran Deg ar gyfer 2017 yw £38,808. Mae copïau o Gyfrifon Blynyddol y Plwyf ar gyfer 
2017 ar gael gan yr Ysgrifennydd, 27 Heol Tegid, y Bala, LL23 7EH. 
 
Ystadegau 2016 
 

Etholwyr Cyngor Gwynedd 2,632 

Etholwyr yr Eglwys 71 

Bedyddiadau 8 

Conffyrmasiwn 2 

Priodasau 1 

Angladdau 13 (4 yn yr eglwys) 

Cymunwyr y Pasg 81 a (47 noswyl Pasg) 

Presenoldeb ar y Sul ar gyfartaledd (dros 16 
oed) 

55 

Presenoldeb ar y Sul ar gyfartaledd (dan 16 
oed) 

8 

 
Gwasanaethau 
 
Boreol Weddi 09:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener 
Cymun 11-00 dydd Iau 
Cymun Cymraeg 9:00 dydd Sul 
Cymun Dwyieithog 10:30 dydd Sul 
Llan Llanast tua 8 gwaith y flwyddyn – gyda thîm brwdfrydig  
( ar hyn o bryd 3-30 ar y Sul) 
 
Grwpiau a Chyfarfodydd 
 
Clwb Beuno i blant oed cynradd sy’n cyfarfod yn ystod y tymor ac a gaiff ei redeg fel Godly 
Play. 
Mae Prego yn grŵp gweddi eciwmenaidd myfyriol gyda’r Eglwys Gatholig drwy Ganolfan Encil 
Beuno Sant, Tremeirchion. 
Rydym yn mwynhau cyswllt gyda Eglwys ac Ysgol ym mhlwyf Milo drwy ein cyswllt gyda 
Esgobaeth De Orllewin Tanganyika yn Tanzania. 
Yn y blynyddoedd diwethaf mae plwyfolion wedi mwynhau pum diwrnod blynyddol o 
Wyliau’r Plwyf i wahanol rannau o Brydain, eleni i Efrog a’r ddwy flynedd cynt Côr y Cewri a 
County Durham.. 
Mae Eglwys Crist yn cael nifer o archebion allanol bob blwyddyn fel lleoliad ar gyfer cyrsiau, 
cyngherddau a chynadleddau . Eleni mae yn cynnig lle i’r Catholigion ar gyfer dathliad mawr 
gan fod ei hadeilad hwy yn rhy fach. 
 
Cysylltiadau 
 
Mae cysylltiadau eciwmenaidd yn dda . Rydym yn cymryd ein tro i gynnal gwasanaethau 
megis Sul y Cofio, Diwrnod Gweddi Byd-eang y Merched, Sul yr Urdd, Gwasanaeth Carolau 
Hosbis Tŷ’r Eos ac wedi dechrau cydweithio ar fynd i ysgolion gyda Agor y Llyfr 
 



Adnoddau 
Rydym yn defnyddio llyfrau emynau Caneuon Ffydd a Mission Praise a’r llyfr gweddi dan y 
teitl Trefn ar gyfer Cymun Bendigaid 2004. Mae rhannau o’n hymatebion yn y gwasanaeth 
dwyieithog ar y Sul, fel y ‘Gloria’, yn cael eu canu.  Rydym yn defnyddio Beibl Saesneg yr NRSV 
a’r Beibl Cymraeg Newydd. 

 
Yr Ebrwyad Newydd 
 
Mae’r Eglwys Crist yn chwilio am rywun sy’n: 
 

• Teimlo galwedigaeth i wasanaethu yn y Bala 

• Gallu cyfathrebu yn rhugl yn y Gymraeg** 

• Gallu darparu arweinyddiaeth dda 

• Gallu dirprwyo gwaith, ac a fydd yn annog, meithrin a hwyluso Gweinidogaeth pobl 
eraill 

• Gallu ymwneud â phob oedran 

• Hyrwyddo twf newydd 

• Parod i weithio gydag arweinwyr ecwmenaidd eraill yn y plwyf a chydweithwyr yn yr 
Ardal Cenhadaeth 

• Gweledigaethol ac yn gallu croesawu a hwyluso newid pan fo angen 
 
**Dymunwn bwysleisio'r angen i fod yn rhugl yn y Gymraeg - yn gallu cyfathrebu drwyddi, sef 
ei siarad, ei darllen a’i hysgrifennu’n hyderus.  Mae hyn yn hanfodol o ran y gallu i gael y 
teimlad o berthyn i’r ardal.  Gweithreda Ysgol Beuno Sant, a gweddill yr ysgolion, drwy 
gyfrwng y Gymraeg.  Gyda dau o Weinidogion eraill y dref a’r ardal yn Gymry Cymraeg, byddai 
cydweithio yn haws. Peth pwysig ydi gallu sefydlu perthynas gyda phobl drwy eu mamiaith, 
mae yn codi a rhoi hyder – yn enwedig i’r henoed. Credwn mai sylfaen (criteria) hanfodol yw 
rhuglder y Gymraeg. 
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Manyleb y Person 
 
 
 

Arweinydd Ardal Cenhadaeth Penedeyrn a Rheithor y Bala 
 
 
1. Cymwysterau ac Hyfforddiant  
 
 Dylai ymgeiswyr y swydd fod: 

o yn offeiriad o fewn Yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Anglicanaidd mewn 
cymundeb ag ef 

o  yn ddiwinyddol gymmwys  
o wedi cwblhau yn llwyddiannus Addysg Weinidogaethol Gychwynnol  
o  yn gallu ymarfer gweinidogaeth offeiriadol ar lefel statws periglor, gan 

gynnwys y gallu i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer yr Ardal Cenhadaeth a'r 
Bala 

o yn dangos parodrwydd i ymgymeryd â hyfforddiant addas pellach  
o yn dangos y gallu i weithio gyda ac o fewn tîm gan annog a rhoi annogaeth 

o fewn ac i’r tîm ( clerigion a lleyg) 
o a gweledigaeth dros ac i ddyfodol bywyd yr eglwys yn y Bala a’r Ardal 

Cenhadaeth 
 

 
2. Profiad 
 

Disgwylir i’r ymgeiswyr ddangos dealltwriaeth a phrofiad yn y meysydd canlynol: 
o rheoli adnoddau tref farchnad wledig Gymreig 
o ymgysylltu â a chynnig cefnogaeth fugeiliol i bobl o bob oed 
o annog gwaith ac addoliad addas gyda ysgolion, plant, pobl ifanc a’u 

teuluoedd  
o cynnal a chadw adeiladau  
o rôl yr eglwys o fewn y gymuned 
o datblygu litwrgi  
o datblygu ffydd  
o hyrwyddo ymwneud lleygwyr ym mywyd yr eglwys 
 

 



 
 

3. Gwybodaeth, sgiliau a chymwyseddau 
Disgwylir i’r ymgeiswyr ddangos fod ganddynt wybodaeth, sgiliau a 
chymwyseddau fel a ganlyn; 
o y gallu i ffurfio ac adeiladu ar gysylltiadau gyda unigolion a mudiadau o 

fewn y gymuned sydd heb lawer o gysylltiad gyda’r eglwys 
o  cydweithio gyda gwirfoddolwyr a gydag aelodau o enwadau eraill 
o sgiliau arwain – gan gynnwys y gallu i gymell, ysbrydoli a chydlynu cyd 

weithwyr a gwirfoddolwyr yn effeithiol 
o pregethu yn dda mewn amryw ddull a ffyrdd i groes dorriad eang o 

wrandawyr sydd o amrywiol oed, deall a disgwyliadau amrywiol 
o gallu i drefnu adnoddau ( amser eich hun, gwirfoddolwyr – unigolion a 

grwpiau, adeiladau) yn effeithiol yn ôl y galw  
o bod yn rhugl yn y Gymraeg  

 
 

4.  Nodweddion Cyffredinol 
 
 Dylai’r ymgeiswyr ddangos:  

o Gwerthfawrogiad o’r cyfleoedd a gynigir gan waith y plwyf i strwythurau 
seciwlar sydd eisioes yn bodoli ond nad ydynt eto yn ymwneud yn 
weithredol â’r plwyf  

o tystiolaeth o fywyd gweddigar a’r gallu i dynnu ar ystod eang o adnoddau 
ysbrydol  

o rhagolwg eciwmenaidd a diddordeb cyd weithio gyda eglwysi lleol eraill 
o synnwyr digrifwch  
o brwdfrydedd ac egni  

 
 
 
 
 
 

 
 

 


