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AELODAETH Y BWRDD  
Cadeirydd y Bwrdd Enwebiadau yw Esgob Tyddewi, y Gwir Barch Joanna 
Penberthy, gyda’r canlynol yn aelodau ex-officio; Archddiaconiaid 
Ceredigion, Caerfyrddin a Thyddewi, ynghyd â’r Ysgrifennydd Clerigol. Mae 
yna, yn ogystal, ddau/ddwy glerig etholedig, un aelod lleyg wedi ei (h)ethol 
o bob Archddiaconiaeth; ac un aelod cyfetholedig.  
 
AMCANION  
Prif amcan y Bwrdd Enwebiadau yw asesu a chynnal lefelau staffio ar gyfer 
yr Esgboaeth, mewn modd effeithiol, a hynny yn unol ag amcanion 
cenhadol a gweinidogaethol yr Esgobaeth, ynghyd â’r cyllidebau ariannol 
sydd ar gael. Y Bwrdd, wedyn, sy’n gyfrifol am y broses recriwtio ar ran yr 
Esgobaeth.  
 
YR HYN A GYFLAWNWYD ELENI  
Cyfarfu’r Bwrdd, yn ôl y bwriad, bob chwarter, oddieithr un cyfarfod y bu’n 
rhaid ei ohirio oherwydd tywydd anffafriol.  
Cadwodd y Bwrdd Enwebiadau lygad barcud ar anghenion staffio clerigol 
yr Esgobaeth ar hyd y cyfnod o newid bugeiliol a ffurfio’r AddGLl newydd. 
Mae sicrhau dosbarthiad teg a theilwng o glerigiaid, ar hyd a lled yr 
Esgobaeth, yn un o brif amcanion yr AWL.  
Mae i bob AWL nifer benodedig o glerigiaid cyflogedig, y disgwylir iddi ei 
hanrhydeddu; er hyn, erys ambell AWL â llai na’r nifer a argymhellwyd, a 
thalwyd sylw arbennig gan y Bwrdd i’r ardaloedd hynny. O ganlyniad, 
dechreuwyd y broses o chwilio am glerigiaid ar gyfer Llanbedr Pont Steffan, 
Caerfyrddin, Hwlffordd, Llanelli ac Aberystwyth. Llwyddwyd i lanw rhai 
swyddi; deil eraill yn wag, adeg llunio’r adroddiad hwn.  
 
HERIAU ELENI  
Bu ceisio denu clerigiaid i wasanaethu yma yn gryn her eleni. Credir fod 
hyn yn broblem gyffredinol, gydag Eglwys Loegr yn yr un sefyllfa. Fe allai 



fod cyflwr gwleidyddol ac economiadd y cyfnod yn factor, gan ddarbwyllo 
pobl rhag symud, a chan beri iddynt aros mewn ardaloedd lle y mae 
rhagorach cyfleoedd gwaith ar gyfer eu teuluoedd.  
Y dasg anoddaf, fodd bynnag, fu cynnal nifer gofynnol y clerigiaid, sef 84; 
dyma’r nifer sy’n cael eu hariannu gan Gorff y Cynrychiolwyr; o fynd y tu 
hwnt i’r ffigwr hwn, yr Esgobaeth fydd yn gorfod talu’r pris. Mae oblygiadau 
ariannol sylweddol iawn felly, o groesi’r trothwy hwn, a hynny’n lleol ac o 
ran y Gyfran Weinidogaethol y mae’n rhaid i bob eglwys ei thalu.  
Rhydd yr ystadegau canlynol gipolwg ar y sefyllfa: Yn nechrau 2017 roedd 
yna 89.5 clerig cyflogedig. Erbyn dechrau 2018 roedd yna 83.5 clerig 
cyflogedig. Yn nechrau, 2019, roedd yna 82.5 clerig cyflogedig.  
 
EDRYCH YMLAEN  
Mae’n her ddiddiwedd ceisio cynnal amcanion cenhadol a gweinidogaethol 
yr Esgobaeth, tra bo nifer y clerigiaid cyflogedig yn cyson leihau, a chan 
gadw golwg, ar yr un pryd, ar les a llwyddiant y clerigiaid a’u teuluoedd. 
Mae yna drin a thrafod dwys ar hyn o bryd, ynglyn â’r broses, ar ei hyd, o 
recriwtio clerigiaid yng nghyd-destun AddGLl, felly mae’n ddigon tebygol y 
bydd yna ddulliau newydd o sicrhau staff, yn y pen draw.  
 


