
PIGION
Cyfarfod Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru

yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd
ar 1-2 Mai 2019 

Bod yn fugail da
Ffocws ar weinidogaeth wledig
Gweler tudalen 3.



Cynnwys
Tudalen 1
Araith y Llywydd.

Tudalen 3
Materion Gwledig.

Tudalen 5
Cynnydd ar gydraddoldeb rhywiol.

Tudalen 6
Tâl Clerigion.

Tudalen 7
Adeiladau ar gyfer cenhadaeth.

Tudalen 7
Diweddariad ar y Gronfa Efengylu.

Tudalen 9
Cynnig Aelodau Preifat.

Tudalen 11
Cyfansoddiad eglwysi cadeiriol. 
Ethol Esgob Mynwy.

Tudalen 12
Diweddariad ar berthnasau 
o’r un rhyw.
Adroddiad y Pwyllgor Sefydlog.

Tudalen 13
Hawl i Holi.

Tudalen 14
Addoliad ac Off rwm.

Cyhoeddwyd gan Gorff  y Cynrychiolwyr 
yr Eglwys yng Nghymru ar ran Corff  Llywodraethol 
yr Eglwys yng Nghymru, Mai 2019.
Ni ddylid atgynhyrchu unrhyw ran o’r cyhoeddiad 
hwn heb gael caniatâd ymlaen llaw gan y Rheolwr 
Cyhoeddiadau:
Corff  y Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru,
2 Sgwâr Callaghan, Caerdydd. CF10 5BT
Perthyn hawlfraint yr holl luniau i Gorff 
y Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru.

Tudalen 1 | Mai 2019 | PIGION

Anerchiad y Llywydd
Byddwch barod ac yn fodlon 
gwrando – anogaeth gan yr 

Archesgob i’r Eglwys
Byddwch yn barod ac yn fodlon gwrando, hyd yn oed ar bethau nad ydych 
eisiau eu clywed, meddai Archesgob Cymru yn ei araith fel llywydd. Mae 
gwrando’n astud a gyda pharch at y naill a’r llall yn rhan allweddol o’n ff ydd 
ac o fywyd yr eglwys, ac mae’n ein galluogi i gerdded yn ewyllysgar gyda’n 
gilydd, yn enwedig wrth wynebu materion anodd, cynhennus a heriol.

Dywedodd yr Archesgob, John Davies, ei fod yn gobeithio y byddai ei eiriau 
i’r Corff  Llywodraethol yn annog yr Eglwys yn ehangach, drwy ei haelodau. 

Meddai, “Gall gwrando’n iawn yng nghyd-destun ein ff ydd gorff oraethol 
a datblygiad ein teithiau ff ydd unigol fod yn feichus, gall fod yn gythryblus. 
Mae hynny oherwydd ei fod yn fwy na mater o glywed yn unig; mae’n broses 
seicolegol, ble mae’n hymennydd yn cofnodi synau allanol digyswllt.

“Gwrando yw ymgysylltu meddwl, enaid ac ysbryd gyda’r hyn sy’n cael 
ei glywed. Ac mae’r ymgysylltu ymwybodol hwnnw’n digwydd trwy gyfrwng 
astudrwydd parchus a graslon y meddwl, yr enaid a’r ysbryd. Gall y canlyniad, 
fel y dylai ambell dro, herio ein rhagdybiaethau, gallai’n gorfodi i wneud 
newidiadau neu beri i ni o leiaf gydnabod y dylem fod yn barod i ystyried newid. 



A gadewch i mi’ch sicrhau nad oes 
gennyf unrhyw newid penodol dan 
sylw – rwy’n ceisio datgan yn unig 
yr hyn rwy’n credu’n gryf ei fod yn 
egwyddor allweddol i’r ff ordd y dylem 
fod yn ymddwyn ac yn gweithredu’n 
busnes fel eglwys.”

Gallai gwrando olygu 
“ymddarostwng yn anghysurus”, 
meddai, gan rybuddio efallai fod 
eitemau ar agenda’r cyfarfod y 
byddai’n well gan rai beidio â’u clywed.

“Gall bod yn barod ac yn fodlon 
arddangos astudrwydd parchus a 
graslon y meddwl, yr enaid a’r ysbryd 
tuag at i’r Tad, tuag at yr Athro, tuag 
at yr Ysbryd a thuag at y naill a’r llall, 
ambell waith olygu’n hymddarostwng 
yn anghysurus wrth i ni wrando’n 
astud ar bethau nad ydym yn eu hoffi   
ac y byddai’n well gennym hyd yn 
oed beidio’u clywed; pethau y gallem 
fod yn anghytuno’n ddwfn â hwy. 
Mae bron yn sicr for yna eitemau ar 
agenda’r cyfarfod hwn y bydd rhai 
ohonom yn sicr o deimlo felly yn eu 
cylch. Ond eu clywed sydd raid i ni, 
a gwrando gyda pharch ar rai sy’n 
meddwl yn wahanol i ni, gan dywynnu 
arnynt oleuni doethineb y Tad, goleuni 
cariad yr Athro a goleuni gras yr 
Ysbryd.”

Dywedodd yr Archesgob fod 
gwrando’n barchus ar ein gilydd yn 
rhan o’r hyn a olygai i ddilyn Crist. 
Cyfeiriodd at ddwy adran yn Efengyl 
Mathew pennod 11, adnodau 28-29 
sy’n sôn am gario iau Crist a phennod 
16, adnod 24, sy’n sôn am gario 
croes Crist .

Meddai, “Galwad y Crist yw ar 
i’w ddilynwyr gymryd iau arnynt 
eu hunain. I gofl eidio ff ordd o fyw 
sydd ymhell o fod yn fwrn dirmygus, 
niweidiol, yn rhydd o erwinder 
gofynion gormesol, afresymol. 
Rhaid i’r alwad i gymryd i fyny’r iau 
a’i dderbyn olygu peidio â chael 

ein gormesu neu’n gorfodi i ff yrdd 
o ymddwyn sy’n annymunol ac yn 
annerbyniol, ond cydnabod bod yr 
arweiniad addfwyn a chymwys mae’n 
Harglwydd yn ei roi yn arwain at fywyd 
yn ei gyfl awnder i ni ac i eraill.”

“Wrth gwrs, nid off eryn i roi 
arweiniad gofalus a thyner oedd 
y groes, ond off eryn poenydio a 
dienyddio annynol, creulon a garw. 
Gall derbyn gorchymyn i’w chymryd 
hi i fyny fod yn fater hollol wahanol. 
Eto, o’i ddeall fel anogaeth i roi heibio 
hunan-les a dyheadau hunanol er 
mwyn medru rhoi gwasanaeth a 
chefnogaeth ostyngedig, hael a 
chariadus i eraill, yn ôl esiampl Crist, 
mae’r gorchymyn yn cael ei osod 
mewn golau cwbl wahanol, haws ei 
ddioddef a llai bygythiol.”

Mae cymryd i fyny’r iau a’r 
groes yn gofyn rhai pethau penodol 
ohonom, meddai’r Archesgob John, 
gan gynnwys parodrwydd i wrando ar 
ein gilydd.

Meddai, “Mae Crist yn cynnig iau 
a chroes, ac mae Crist yn gorchymyn 
i’r rhain gael eu codi. Nid awgrymu 
y mae, ond gorchymyn. Felly, am 
heddiw, am yfory ac i’n dyfodol, 
gadewch i mi os gwelwch yn dda 
eich cymell a’ch annog chi a’n teulu 
eglwysig cyfan i ymroi yn ewyllysgar 
ac yn llwyr i’r broses bwysig o wrando, 
a gwneud hynny’n astud ac yn 
eiddgar, gyda pharch parod a graslon, 
y naill at y llall.

“Yna, mewn gair a gweithred – 
ac efallai yn enwedig pan fyddwn 
yn anghytuno dros faterion anodd, 
cythryblus a heriol – y gallwn ddangos 
ein bod yn gwir ddeall yr hyn a olyga 
i godi’r groes, cerdded yn ewyllysgar 
gyda’n gilydd, hyd yn oed os na 
fyddwn bob amser yn gallu cytuno.”
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Ymunodd Esgob Tyddewi 
gydag esgobion eraill a oedd yn 
bresennol yn y cyfarfod i ymateb 
i alwad Cymorth Cristnogol i 
gefnogi mamau yn Sierra Leone.

Fe wnaeth apêl eleni dynnu sylw 
at y gyfradd uchel o farwolaethau 
mamau yn Sierra Leone lle mae 
menywod 150 o weithiau’n fwy 
tebygol o farw wrth roi genedigaeth 
nag yn y DU – sy’n ei wneud y 
lle mwyaf peryglus yn y byd i fod 
yn fam. Mae 15,000 o famau ar 
gyfartaledd wedi marw wrth roi 
genedigaeth ers yr argyfwng Ebola 
yn 2014.

Mae Cymorth Cristnogol yn helpu 
cymunedau anghysbell i ddod at ei 
gilydd i adeiladu clinigau iechyd, yn 
ogystal â hyff orddi nyrsys i ddarparu 
gofal brys a gwella glanweithdra 
mewn cymunedau, fel bod mamau 
a babanod yn fwy tebygol o allu 
ymladd yn erbyn clefydau.

Roedd gan yr Esgob Joanna 
Penberthy reswm personol dros 
gefnogi’r apêl. Meddai “Mae hon yn 
apêl bwysig iawn. Yn y DU rydym yn 
cymryd gofal cyn geni a chymorth 
meddygol yn ystod yr enedigaeth 
yn ganiataol. Fel rhywun a fu’n 
agos i farw wrth roi genedigaeth, fe 
wn i o brofi ad mor bwysig yw bod 
â’r cymorth a’r gofal iawn ar gael. 
Drwy gefnogi Cymorth Cristnogol, fe 
allwn ni wneud gwahaniaeth. Da chi, 
rhowch heddiw.”

Am fwy o wybodaeth am yr apêl 
a sut i gyfrannu, ewch i : caweek.org 

Esgobion yn cefnogi 
apêl Cymorth 
Cristnogol

Am anerchiad llawn yr 
Archesgob ewch ar-lein i:
eglwysyngnghymru.
org.uk/news
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Cafodd ymdrech pobl i fyw a 
gweithio yng nghefn gwlad, a 
rôl allweddol yr eglwys yn eu 
cynorthwyo, eu hamlygu mewn 
cyfl wyniad ar fywyd gwledig.

Soniodd darpar-archddiacon 
Aberteifi , y Canon 
Eileen Davies – 
ff ermwraig ei hun a 
Chynghorydd Bywyd 
Gwledig Esgobaeth 
Tyddewi – am sut 

roedd ff ermwyr yn dioddef yn sgil 
unigedd cynyddol a phroblemau 
iechyd meddwl. Pwysodd ar aelodau 
i gefnogi cynnig yn galw ar bob 
esgobaeth i benodi cynghorydd bywyd 
gwledig a datblygu strategaeth i 
ymgysylltu â chymunedau gwledig.

Dywedodd y Canon Davies fod 
cymunedau gwledig wedi newid yn 
aruthrol dros y blynyddoedd a bod 
mwy o bobl yn teimlo’n unig ac yn 
ynysig wrth i gyfl eusterau lleol fel 
siopau a thafarnau gau. Yn aml 
dim ond yr eglwys fel sefydliad ac 
fel adeilad oedd ar ôl mewn llawer 
pentref gwledig.

“Amaethyddiaeth yw asgwrn cefn 
ein cymunedau gwledig a dyma’r 
diwydiant sydd â’r gyfradd uchaf o 
hunanladdiadau. Mae ff ermwyr yn 
gweithio oriau hir, yn aml ar eu pen 
eu hunain; mae technoleg yn eu 
galluogi i fynd trwy lawer o waith ond 
does yna neb i siarad â nhw – maen 
nhw’n unig ac yn ynysig a gall hyn 
gael goblygiadau pellgyrhaeddol ar 
eu hiechyd corff orol a meddyliol,” 
meddai’r Canon Davies.

Dywedodd fod Cynghorwyr Bywyd 
Gwledig, ble’r oedd rhai’n bodoli, yn 
gwneud gwaith aruthrol yn ymweld â 
chanolfannau da byw lleol a sioeau 
amaethyddol i sicrhau bod yr eglwys 
ar gael nid yn unig ar y Sul, ond saith 

diwrnod yr wythnos. Roeddent hefyd 
ynghlwm wrth brosiectau fel Tir Dewi 
yn Esgobaeth Tyddewi, oedd yn 
cynnig clust barod i wrando a hyd yn 
oed help ymarferol i ff ermwyr.

Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy, 
wnaeth y cynnig, gan ddweud ei bod 
yn gwybod o brofi ad am bleserau ac 
anawsterau bywyd yn yr ardaloedd 
gwledig a rôl hanfodol plwyfi . Fodd 
bynnag, rhybuddiodd fod cadarnhau 
rôl yr eglwys leol yn golygu’n gyntaf 
gadarnhau rôl a phresenoldeb adeilad 
yr eglwys leol.

“Mae ein cefn gwlad yn hardd ond 
gall realiti bywyd y ff ermwr fod yn 
greulon. Mewn llawer o gymunedau 
gwledig, adeilad yr eglwys yw’r 
adeilad cyhoeddus olaf i fod yn dal 
ar agor. Ond maen nhw’n ddrud i’w 
cynnal o safbwynt ariannol ac o ran 
amser ac mae’r weinidogaeth maen 
nhw’n ff ocws iddi hefyd yn ddrud i’w 
chynnal,” meddai’r Esgob Joanna.

Galwodd am ymroddiad i gadw’r 
adeiladau eglwysig hyn yn yr 
ardaloedd gwledig ar agor.

“Mae cefnogi’r cynnig hwn yn galw 
am drafodaeth 
aeddfed ar 
sut i ddatgloi 
adnoddau, yn 
ymarferol ac yn 
ddoeth. Mae’n 
golygu bod y Corff  Llywodraethol 
yn gofyn i Gorff  y Cynrychiolwyr 
a’n Byrddau Cyllid Esgobaethol a’n 
Pwyllgorau Sefydlog Esgobaethol 
gadw mewn cof y rôl hanfodol sydd 
gan adeiladau eglwysig lleol, a’r 
cymunedau eglwysig lleol sy’n eu 
cynnal ac yn cael eu cynnal ganddynt, 
o ran cefnogi’r cymunedau gwledig y 
maen nhw wedi’u gosod ynddyn nhw.”

Roedd angen iddyn nhw wneud 
eu gorau glas i sicrhau bod y 

penderfyniadau cyllid a strategol 
roedden nhw’n eu gwneud yn cynnal 
rôl yr eglwys leol a’i hadeiladau ar 
draws cymunedau gwledig Cymru, 
meddai.

Ychwanegodd yr Esgob Joanna 
fod rôl y Cynghorwyr Bywyd 
Gwledig yn driphlyg: yn gyntaf bod 
yn bresennol ymhlith y cymunedau 
gwledig ac amaethyddol trwy 
ymweld â ff ermydd a busnesau 
gwledig a bod yn bresennol mewn 
marchnadoedd anifeiliaid a sioeau; yn 
ail, datblygu’r wybodaeth arbenigol i 
ddeall y problemau a’r heriau mae’r 
cymunedau gwledig yn eu hwynebu; 
ac yn drydydd, bod yn rhyngwyneb 
rhwng yr esgobaeth, yr eglwysi lleol 
a’r cymunedau gwledig. 

Wrth eilio’r cynnig dywedodd Terri 
Hatfi eld (Tyddewi) 
ei bod yn gweithio 
i gwmni o gyfrifwyr 
yn y Gorllewin a’i 
bod wedi sylwi 
mai’r olaf yn llinach 
eu teulu oedd llawer o’u cwsmeriaid 
oedrannus. 

Roedd llawer yn rhy hen a llesg i 
weithio ar y ff erm ond doedden nhw 
ddim am symud i unman arall, er bod 
y ff ermdy o bosib mewn cyfl wr gwael. 
Gallai eu hiechyd fod yn dioddef hefyd 
oherwydd anhawster yn ceisio mynd i 
weld meddygon a deintyddion.

“Maen nhw’n gymdeithasol ynysig 
am fod y teulu wedi marw, a phan 
ydych chi yn eich 80au mae llawer 
o’ch ff rindiau wedi marw hefyd. Mae’r 
eglwys leol mewn lle delfrydol, yn aml 
yn llythrennol mewn mannau ynysig 
tebyg, i gynnig cynhaliaeth i’r rheiny 
sydd mewn angen,” meddai Mrs 
Hatfi eld.

Croesawodd y Parch Justin Davies 
(Abertawe ac Aberhonddu) yr adroddiad. 
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Galwodd ar yr eglwys i fynd 
ymhellach a hybu diwydiant newydd a 
fyddai’n creu swyddi a thwf. “Gall cefn 
gwlad fod yn lle cyff rous iawn i weithio,” 
meddai. “Mae angen i ni fod yn bobl 
sy’n ymgyrchu. Bwrw ati, edrych ar y 
tueddiadau a gweld ble rydyn ni’n mynd 
i fod ymhen pum a deng mlynedd. Pa 
hyff orddiant sydd angen i ni ei roi i’r 
gweinidogion hyn a pha ganlyniadau 
rydyn ni’n eu disgwyl?”

Pwysodd Peredur Griffi  ths, yn 
ymweld o Cytûn, 
a’r Parchedig 
Ddoctor Stephen 
Wigley, o’r Eglwys 
Fethodistaidd, ar i’r 
help i gymunedau 

gwledig fod yn eciwmenaidd. Roedd 
y materion dan 
sylw yn bryder 
i’r holl eglwysi 
Cristnogol, 
meddai, a gallai 
adnoddau gael eu 
rhannu.

Dywedodd y Dr Robert Wilkinson, 
Tyddewi, y dylai unrhyw strategaeth 
fyddai’n cael ei datblygu geisio rhoi 
sylw i reoleiddio’r banciau hefyd. “Mae 
gen i brofi ad personol o ff ermwyr yn 
cael eu gyrru i drais gan ymddygiad 
digydymdeimlad y banciau,” meddai.

Tynnodd Jonathan Hughes 
(Abertawe ac Aberhonddu) sylw 
at brinder tai ff orddiadwy mewn 
ardaloedd gwledig. Awgrymodd fod 
gan eglwysi asedau fyddai’n bosib eu 
rhyddhau i helpu, ac anogodd fwy o 
waith gyda menter Ffydd mewn Tai 
Fforddiadwy.

Gan fod eglwysi wedi ymrwymo 
i brynu cynnyrch Marchnad Deg, 
awgrymodd Daniel Priddy (Tyddewi) 
y dylent wneud safi ad cyff elyb i brynu 
cynnyrch a bwyd lleol.

Dywedodd y Parchedig 
Ganghellor Dr Patrick Thomas 
(Tyddewi) fod tuedd i feddwl am 
gefn gwlad fel lle bocs siocled ble 
mae popeth yn aros yr un fath, tra 
mewn gwirionedd maen nhw’n newid 
yn barhaus.

“Mae yna rai sy’n symud i gefn 
gwlad ac yna’n colli’u partner – yr un 
sy’n gallu gyrru’r car efallai. Mae’r 
eglwys mor bwysig, am fod prif ff ocws 
y gymuned wedi mynd a’r unig beth 
sydd ar ôl yw’r eglwys,” meddai.

Awgrymodd y Parch Adam 
Pawley (Llanelwy) y dylid gwneud 
cynnig i’r Gronfa Efengylu i greu 
swydd Efengylydd Bywyd Gwledig. 
Cafodd y syniad gymeradwyaeth yr 
Archesgob John.

“Rhybuddiodd 
y Pab Ffransis yr 
eglwys rhag bod 
ynghlwm wrth 
weithredoedd da 
yn y gymuned 
per se. Mae perygl iddi ddatblygu’n 
fraich wirfoddol y gwasanaethau 
cymdeithasol,” meddai. “Y rheidrwydd 
i rannu’r Efengyl ddylai fod wrth 
wraidd ein gwaith a dylem dalu sylw 
i’r modd y gallai’r Gronfa Efengylu 
gael ei defnyddio mewn ardaloedd 
gwledig.” 

Cafodd y cynnig ei dderbyn.

Cynnig:
Bod y Corff  Llywodraethol yn:

(i) cadarnhau rôl yr eglwys leol i gefnogi 
cymunedau gwledig;

(ii) gofyn i bob esgobaeth:
(a) benodi Cynghorydd Bywyd Gwledig, 

gydag amser wedi’i neilltuo i 
gyfl awni’r swydd;

(b) datblygu strategaeth ar gyfer 
ymgysylltu’n adeiladol â 
chymunedau gwledig.
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Mae’r cynnydd o ran cynrychiolaeth 
menywod yn yr Eglwys yng Nghymru 
wedi bod yn galonogol ond mae 
llawer o waith i’w wneud eto.

Mae’r Gweithgor a sefydlwyd i 
adolygu cynrychiolaeth menywod yng 
ngwaith a strwythur yr Eglwys yng 
Nghymru wedi dod â’i bedwerydd 
adroddiad i’r Corff  Llywodraethol ers 
ei ff urfi o dair blynedd ar ddeg yn ôl.

Wrth gyfl wyno’r adroddiad, 
dywedodd Dr Gill Todd (Abertawe 

ac Aberhonddu) 
fod agenda 2006 
yn canolbwyntio 
ar niferoedd a 
chydraddoldeb, 
ond bod yr agenda 

bellach wedi ehangu i gynnwys, 
yn ogystal, cadnabyddiaeth o 
bwysigrwydd rhagfarn, diarwybod neu 
anymwybodol, y symudiad Me Too a 
hyff orddiant ar gyfer Arweinyddiaeth.

Dywed yr adroddiad diweddaraf, 
sy’n cynnwys naw argymhelliad, fod 
y datblygiad yn ystod y 12 mlynedd 
diwethaf wedi bod yn galonogol mewn 
llawer maes ond heb fod yn ddigonol 
mewn eraill.

Meddai Dr Todd, “Mae’n bleser 
o’r mwyaf sefyll ger eich bron 
heddiw a gallu dweud bod cynnydd 
arwyddocaol iawn wedi’i wneud: 
dau esgob sy’n fenywod, pedwar 
archddiacon sy’n fenywod a dau 
ddeon cadeirlan sy’n fenywod. Ond 
nid dyna’r cyfan, er mor arwyddocaol 
yw’r penodiadau hynny.

“Mae adolygiad gan sefydliadau 
cydraddoldeb rhywiol Can Cwmni’r 
FTSE wedi dangos bod sefydliadau’n 
llwyddo pan fydd menywod yn y rolau 
arwain ac mae’r sefydliadau’n cofl eidio 
yn hytrach na goddef ei amrywiaeth.

Bydd y menywod hyn sydd 
mewn uwch swyddi yn yr Eglwys 
yng Nghymru yn fodelau rôl 
gweinidogaeth menywod ac fel y 
cyfryw mae’r Gweithgor yn disgwyl 
iddynt ddylanwadu ar y Dalaith 

i barhau i ddatblygu diwylliant o 
gynhwysiant, un sy’n cofl eidio ac yn 
falch o’i amrywiaeth.”

Yn ôl yr adroddiad, “Mae mwy o 
waith i’w wneud i sicrhau gweithio 
mwy tryloyw, cynhwysol a thecach 
ar bob lefel yn yr Eglwys yng 
Nghymru: yn ei strwythurau rheoli, 
ym mhenderfyniadau’r Esgobaethau, 
ac mewn plwyfi  a Meysydd 
Gweinidogaeth/Cenhadaeth. Rhaid 
i Eglwys sydd â chyhoeddi Efengyl 
cariad, parch a chyfi awnder - a 
thriniaeth deg i bawb sydd ynghlwm 
wrthi - wrth ei chraidd, beidio â goddef 
dim byd llai gan ei haelodau.”

Ychwanegodd Dr Todd mai’r 
her i’r Gweithgor ac i’r Eglwys yng 
Nghymru oedd adolygu eu datblygiad 
yng nghyd-destun y newidiadau a fu 
mewn cymdeithas yn y tair blynedd ar 
ddeg a aeth heibio.

Roedd y rhain yn cynnwys 
y newidiadau mewn perthynas 
â’r cyfryngau cymdeithasol a’r 
trafodaethau dan ymbarel Me Too - 
ymgyrch yn erbyn afl onyddu rhywiol 
ac ymosodiadau rhywiol, yn enwedig 
yn y gweithle.

“Rhaid i’r Eglwys barhau i 
drawsnewid i fod yn Gorff  sy’n gallu 
defnyddio doniau pob un o’i phobl i’r 
eithaf. Dyma nod sy’n gyff rous ac yn 
gyraeddadwy,” meddai Dr Todd.

Gwnaeth Esgob Llandaf, June 
Osborne, gynnig 
yn dweud ei bod 
am bwysleisio 
dau beth.

Y cyntaf oedd 
cydnabod bod 
ein cywirdeb fel eglwys yn dibynnu 
ar yr agenda weithredu hon, ac yn 
ail bod angen sicrhau bod yr eglwys 
yn ymateb i’r adnoddau gan neilltuo’r 
amser, yr ymdrech a’r gwariant 
angenrheidiol.

“Fel cymaint o sefydliadau 
cymdeithasol eraill rydym wedi ein 
hamgylchu a’n difwyno gan ragfarn, 

gwahaniaethu ac anghyfi awnder, a 
rhaid i ni gydnabod hynny a bod yn 
synhwyrol ynglŷn â’r camau strategol 
y mae angen i ni eu cymryd fel eglwys 
i fod yn ff yddlon i’r hyn rydym ni’n ei 
gredu,” meddai’r Esgob June.

Eiliwyd y cynnig gan Lis Perkins 
(Bangor).

Dywedodd y Parch Joel Barder 
(Tyddewi) ei fod 
yn ei chael yn 
anodd cytuno â’r 
cynnig a gofynnodd 
am eglurhad – ai 
dymuniad am 
gydraddoldeb cyfl eoedd ydoedd, neu 
ai am gydraddoldeb canlyniadau? “Ai 
ein dymuniad yw bod pawb yn cael 
cyfl e cyfartal neu ddymuniad i orfodi 
rhaniad 50 50?”

Dywedodd Sue Last (Llanelwy) 
y dylai unrhyw 
un mewn unrhyw 
swydd gael ei 
ddewis ar sail 
ei sgiliau a’i allu 
ac anogodd bob 

esgobaeth i gadw golwg ar yr hyn 
oedd yn mynd ymlaen a gweld beth 
oedd yn bosib ei wneud os nad oedd 
y gofynion yn cael eu bodloni.

Galwodd y Parch Naomi Starkey 
(Bangor) am 
osod mewn lle ym 
mhob esgobaeth 
ddeon ar gyfer 
gweinidogaeth 
menywod i sicrhau 
na fyddai’r mater yn llithro i lawr yr 
agenda.

Dywedodd Jennie Willson, 
Llanelwy, y dylai fod disgwyl am 
eglurhad pan nad oedd targedau’n 
cael eu cyrraedd. Roedd angen i’r 
rhai oedd yn parhau i wahaniaethu 
wynebu’r canlyniadau. Awgrymodd 
hefyd y gallai menywod, lle nad oedd 
cynrychiolaeth, gael eu gwahodd i 
fod yn aelodau ex-offi  cio o grwpiau er 
mwyn sicrhau llais benywaidd.

Cynnydd ar gydraddoldeb rhywiol



Dywedodd y Canon Dylan Williams 
(Bangor) fod Dr Gill Todd a’r Esgob 
June ill dwy wedi gwneud y pwynt fod 
newid mawr wedi bod rhwng 2006 a 
2019 ond yn ei 
farn ef nid oedd y 
newid mor rymus 
ag y dylai fod.

“Fe ddywedwn 
i fod rhywbeth o’i 
le yn ein diwylliant. Rydym yn dioddef 
o afi echyd ysbrydol ac nid wyf am 
anwybyddu hyn – ni ellir anwybyddu’r 
hyn sydd o’n blaen.”

Diolchodd yr Esgob June i
Mr James Turner, cadeirydd y Corff  
Llywodraethol am gynnig gwelliant 

(iv) i’r cynnig yn gofyn am adroddiad 
pellach gan y Gweithgor yn 2025 gan 
ddweud, “Rwy’n croesawu’r gwelliant 
sy’n ein cadw ni oll dan wyliadwriaeth 
– mae’n amserlen realistig. Mae 
bylchau yn y dasg o gyrraedd 
amrywiaeth. Mae rhywedd yn broblem 
- byth a beunydd rwy’n clywed 
menywod yn sôn am anfantais ac am 
gael eu bychanu. Mae gennym dasg, 
sydd nid yn unig am newid agweddau, 
ond yn gofyn am ddatrysiadau 
strwythurol. 

Mae’r adroddiad hwn amdanom 
ni fel sefydliad yn datblygu 
ymhellach yn ein dyletswydd 
fedyddiol gyda’n gilydd.”

Wrth ymateb i’r cwestiynau o’r 
llawr dywedodd Dr Gill Todd y byddai’r 
Gweithgor yn croesawu’r awgrym 
o ddeon ar gyfer gweinidogaeth 
menywod. Ychwanegodd y dylai llinell 
gymorth gyfrinachol gael ei sefydlu i 
ddelio â bwlio ac ymddygiad gwael. 
Dywedodd hefyd fod angen gwneud 
mwy i gefnogi galwedigaethau 
menywod iau – roedd menywod iau 
yn dod i mewn i’r eglwys yn wynebu 
bwlch rhywedd anferth.

Cafodd y cynnig ei basio gyda 
12 yn ymatal. 

Cynnig:
Bod y Corff  Llywodraethol:

(i) yn derbyn a chroesawu Adroddiad y Gweithgor ar Gynrychiolaeth Merched yn yr Eglwys yng Nghymru dyddiedig 
Mai 2019 ac yn cymeradwyo’r argymhellion ynddynt;

(ii) yn cydnabod bod yr Eglwys gyfan yn gyfrifol am yr agenda gydraddoldeb;
(iii) yn cymeradwyo’r Adroddiad i’r Dalaith, esgobaethau, ac ardaloedd gweinidogaeth / cenhadaeth i’w astudio a 

chymryd camau priodol, a gofyn i Bwyllgor Sefydlog pob esgobaeth fonitro cynnydd yn eu hesgobaeth;
(iv) Yn gofyn i’r Pwyllgor Sefydlog ofyn i’r Gweithgor am adroddiad pellach yn 2025.

Mae gwaith arwyddocaol ar bob agwedd ar 
gydnabyddiaeth clerigion wedi’i wneud dros y 
fl wyddyn ddiwethaf ac mae argymhellion wedi’u 
paratoi ar y pecyn yn ei gyfanrwydd.

Rhoddodd James Turner, cadeirydd Corff  y 
Cynrychiolwyr, ddiweddariad i’r aelodau 
ar yr adolygiad oedd wedi’i arwain gan y 
Fonesig Claire Clancy.

“Mae’r ymarfer allweddol hwn yn cael ei 
yrru ymlaen gyda’r gofal a’r sensitifrwydd 
dyladwy,” meddai. “Pobl yw adnodd 
pwysicaf sefydliad bob amser, ac mae gan 

ein clerigion rôl allweddol i’w chwarae wrth i ni geisio tyfu 
fel eglwys a dyfnhau mewn ysbrydolrwydd fel disgyblion. 
Mae’n hanfodol, felly, ein bod yn gwneud yn siŵr ein bod yn 
cymryd yr amser angenrheidiol i gael yr adolygiad hwn yn 
iawn a sicrhau bod ein clerigion yn derbyn cydnabyddiaeth 
briodol a theg am y gwasanaeth clodwiw maen nhw wedi’i 
roi ac yn parhau i’w roi i’r Eglwys yng Nghymru.”

Cafodd gwaith y gweithgor ei lywio gan arolwg pwysig 
a wnaed o glerigion yn 2018, a chafodd canlyniadau 
hwnnw eu rhannu ar ddechrau’r fl wyddyn. Yn dilyn hyn, 
bu ymgynghori â’r rhandeiliaid.

“Roedd Corff  y Cynrychiolwyr yn sylweddoli o’r 

cychwyn fod ymdrin â’r pwnc mewn modd cyfannol yn 
hanfodol i sicrhau bod unrhyw drefniadau a fyddai’n cael 
eu gwneud yn y dyfodol yn deg, yn ff orddiadwy ac yn 
addas ar gyfer y dyfodol.

“Mae hyn wedi golygu ystyried lefelau cyfl og yn 
ofalus, ystyried cynllun pensiwn clerigion a thrafod ffi  oedd 
gwasanaethau achlysurol, a’r ff ordd mae’r elfennau hyn 
yn cysylltu â’i gilydd ac yn tafoli’i gilydd. Mae yna hefyd 
gwestiynau ynglŷn â thai clerigion a nifer o faterion eraill, 
nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig â chydnabyddiaeth, 
a godwyd gan glerigion ar sail yr arolwg a bydd angen i’r 
cyrff  priodol ymgymryd â'r rheini.”

Daeth y gweithgor ag adroddiad dros dro i Gorff  y 
Cynrychiolwyr ym mis Mawrth, ac maen nhw’n awr wrthi’n 
paratoi’r adroddiad terfynol gydag argymhellion.

Bydd yr adroddiad yn cael ei ystyried, yn gyntaf gan 
Bwyllgor y Bobl o Gorff  y Cynrychiolwyr a’i Bwyllgor 
Archwilio a Risg, ac yna gan Gorff  y Cynrychiolwyr ei 
hun ddiwedd Mehefi n. Bydd hefyd yn cael ei drafod yn y 
Cyfarfod Cyllid ar y cyd blynyddol (Mehefi n).

Bydd y cynigion terfynol yn destun ymgynghoriad llawn 
gyda’r clerigion.

Bydd adroddiad llawn yn cael ei roi i’r Corff  
Llywodraethol ym mis Medi.

‘Dull cyfannol’ o ymdrin â thâl a buddion clerigion
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O eglwysi cadeiriol rhestredig 
Gradd Un i neuaddau eglwys - 
fe wnaeth sut i sicrhau bod ein 
hadeiladau yn llefydd cenhadu 
addas ysgogi trafodaeth frwd.

Fe wnaeth Alex Glanville, 
Pennaeth 
Gwasanaethau 
Eiddo, egluro beth 
yw’r heriau sy’n ein 
hwynebu a’r angen 
am syniadau ac 

atebion er mwyn hwyluso cenhadu 
gwych yn ein heglwysi.

Torrwyd tir newydd gan y Corff  
Llywodraethol, wrth i bôl piniwn ‘byw’ 
rhyngweithiol gael ei gynnal cyn i 
bawb rannu’n grwpiau llai i drafod y 
materion dan sylw.

Eglurodd Alex fod “newid yn 
dechrau gydag egin syniad ac rydyn 
ni eisiau eich syniadau chi heddiw”.

Gyda 1,296 o eglwysi/eglwysi 
cadeiriol ar agor yng Nghymru - 913 
ohonynt yn adeiladau rhestredig - mae 
70 y cant o’r adeiladau lle y cynhelir 
ein cenhadaeth yn adeiladau o bwys 
cenedlaethol, yn sgil eu diddordebau 
pensaernïol a hanesyddol.

 “Mae’r ff aith ein bod ni’n cynnal 
cymaint o’n cenhadaeth mewn 
adeiladau treftadaeth yn gyff rous i rai, 
ond yn digalonni eraill,” meddai Alex.

Tynnodd sylw hefyd at y ff aith fod 
yr adeiladau hyn o bwys cenedlaethol 
yn cael eu rheoli a’u cynnal gan 
wirfoddolwyr yn y gymuned leol – 
“ff aith anhygoel nad yw’n cael ei 
gwerthfawrogi”.”

Roedd y cannoedd o neuaddau 
eglwys lle’r oedd cenhadu’n digwydd, 
er nad oeddent wedi'u rhestru, yn 
bwysig iawn o hyd.

Dywedodd Alex fod y 1,213 o 

fynwentydd yn her sylweddol gan eu 
bod yn rhwymedigaeth barhaus a’u 
hincwm yn lleihau.

Gyda chyfraddau cau eglwysi yn 
un y cant y fl wyddyn ar gyfartaledd, 
roedd ceisio dod o hyd i'r defnydd 
tymor hir gorau ar gyfer eglwysi 
diangen yn allweddol bwysig.

Yn 2017, gwariodd eglwysi lleol 
£14.7 miliwn ar eiddo, sef 37 y cant 
o’r gwariant blynyddol.

Anogodd Alex: “Er gwaethaf yr 
heriau, rydym wedi ein bendithio.”

Roedd Corff  y Cynrychiolwyr a'r 
esgobaethau i gyd yn gweithio tuag at 
y nodau canlynol:
• Nodi eglwysi cynaliadwy ac 

anghynaliadwy; 
• Rhoi'r gefnogaeth gywir ar waith 

i'r rhai rydym yn eu cadw - arian, 
cymorth, cyngor, arweiniad;

• Cynllunio defnyddiau newydd yn 
eff eithiol ar gyfer y rhai na allwn eu 
cadw. 
Fodd bynnag, er mwyn gwneud 

adeilad yn lle gwych i genhadu, mae’n 
rhaid iddo hefyd fod yn: agored - 
dylai adeiladau fod yn hygyrch ac 
ar agor yn rheolaidd; cynnes - dylai 
pob eglwys gael yr amgylchedd 
cywir ar gyfer cenhadaeth; hardd 
- ysbrydoledig, taclus, yn cael ei 
werthfawrogi a’i garu, a glân.

“Gall adeiladau fod yn bethau 
cymhleth i'w cynllunio. Er mwyn 
symleiddio pethau, gofynnwch i chi'ch 
hun, ydy fy eglwys i’n agored, yn 
gynnes ac yn hardd ac yna ewch ati i 
sicrhau bod hynny’n wir. Rwy'n amau 
y bydd gennych le gwych i genhadu 
yn y pen draw. ”

Datgelodd y pôl mai'r tair her fwyaf 
oedd diff yg arian, gwrthwynebiad i newid 
a dim digon o bobl i wneud y gwaith.

Gan weithio mewn naw grŵp bach, 
bu'r aelodau wedyn yn pwyso a mesur 
syniadau i fynd i'r afael â'r heriau hyn.

Dywedodd Alex ei fod wedi ei 
“lorio” gan y syniadau a'r sylwadau. 
Roedd yr awgrymiadau cychwynnol 
yn cynnwys ymgysylltu â'r gymuned, 
hyff orddiant a defnydd gan drydydd 
partïon. Bydd yr holl syniadau a 
gyfl wynir yn cael eu hystyried gan 
Gorff  y Cynrychiolwyr ar y cyd â'r 
esgobaethau i weld sut y gellid symud 
ymlaen yn ymarferol.
Gallwch weld canlyniadau’r 
pôl piniwn a gynhaliwyd yng 
nghyfarfod y Corff  Llywodraethol 
yn: http://doo.vote/gb 
Gallwch weld prif syniadau’r 
sesiynau grŵp ac ychwanegu 
sylwadau yn: http://doo.vote/
gbresults

Pleidleisiodd aelodau ar eu dyfeisiau digidol 

C
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O eglwysi cadeiriol rhestredig fynwentydd yn her sylweddol gan eu Gan weithio mewn naw grŵp bach

Dangoswyd canlyniadau’r 
pôl mewn amser real
a’u tafl unio ar y sgrin.

Yn dilyn cyfl wyniad Alex, gofynnwyd i aelodau gymryd rhan mewn pôl piniwn ‘byw’.
Y tri chwestiwn oedd: 

1. Sut olwg sydd ar genhadaeth eglwys lwyddiannus? 
2. Beth sy’n gwneud adeilad yr eglwys yn lle gwych ar gyfer cenhadaeth?
3. Beth sy’n ein hatal ni rhag gwneud pob adeilad yn lle gwych ar gyfer cenhadaeth?



Hyd yma, mae tair esgobaeth wedi gwneud cais am 
gyfran o'r gronfa o £10 miliwn ar gyfer prosiectau 
uchelgeisiol i dyfu'r eglwys ac mae trafodaethau'n cael 
eu cynnal gyda'r lleill.

Wrth gyfl wyno'r newyddion diweddaraf am y Gronfa 
Efengylu, dywedodd Syr Paul Silk 
fod dwy o'r esgobaethau, Llanelwy 
a Bangor, wedi cyrraedd ail gam y 
broses ceisiadau tri cham.

Dywedodd Syr Paul, sydd wedi 
camu i'r bwlch i fod yn gadeirydd 

pwyllgor y Gronfa yn lle Esgob Bangor pan ystyrir cais 
Bangor, y gall y Gronfa gynnig grantiau o £250,000 
a hyd at £3 miliwn. Gwaith y pwyllgor oedd sicrhau y 
byddai'r symiau sylweddol hyn yn cael eu defnyddio'n 
ddoeth ac yn gywir.

 “Ar yr un pryd, oherwydd y rheidrwydd i gefnogi twf 
newydd o fewn yr Eglwys, mae Corff  y Cynrychiolwyr 
yn awyddus i wario'r Gronfa hon: fyddwn ni ddim wedi 
llwyddo os, ar ddiwedd y broses hon, na fyddwn ni wedi 
cefnogi prosiectau newydd," dywedodd.

Pwrpas cyfl wyno proses geisiadau aml-gam oedd 
sicrhau bod prosiectau’r esgobaethau yn derbyn pob 
anogaeth i fod cystal ag y gallant fod: eu bod wedi'u 
cynllunio'n dda; yn cael eu cefnogi i’r carn gan yr 
esgobaeth gartref; ynghyd â bod ganddynt siawns 
realistig i fodloni eu hamcanion eu hunain yn ogystal ag 
amcanion y Gronfa.

“Mae'n profi ad ni o weithio gyda'r esgobaethau wedi 
bod yn hynod bositif. Cawsom ein plesio'n fawr gydag 
ansawdd y ceisiadau a gyrhaeddodd Cam 2, ac mae 
gennym pob lle i ddisgwyl y bydd y Gronfa'n trawsnewid 
ein Heglwys. Mae'r ff aith i’r gronfa gael ei chreu wedi 
bod yn sbardun ynddo'i hun i ff ordd newydd o feddwl ar 
draws yr Eglwys yng Nghymru."

Gofynnodd y Parch Dean Roberts (cyfetholedig 
Trefynwy) os oedd dyddiad cau ar 
gyfer ceisiadau ac os oedd, a fyddai 
Esgobaeth Trefynwy, sydd wedi bod 
heb esgob ers mwy na naw mis, yn 
cael mwy o amser.

“Mae yna ddyddiad cau ond mae 
Corff  y Cynrychiolwyr yn fodlon ystyried darparu mwy o 
ari fel bod pob esgobaeth yn elwa," atebodd Syr Paul.

Ymunodd dau aelod o'r Corff  Llywodraethol â'r cyfarfod 
o Hong Kong, drwy alwad Skype. Roedd yr Eglwys 
yn cael ei chynrychioli yn y Cyngor Ymgynghorol 
Anglicanaidd ACC-17 yno gan Archddiacon Bangor, 
Mary Stallard, a Dr Heather Payne (Llandaf).

“Mae'n gyfarfod gwirioneddol drawiadol ac mae'n wych 
clywed hanesion o bob cwr o'r cymundeb," dywedodd Mary.

Dywedodd Heather eu bod wedi siarad â phobl o'r 40 
talaith ar draws y Cymundeb Anglicanaidd. 

"Maen nhw i gyd yn gwybod am Gymru ac wrth eu bodd 
yn clywed bod dwy ohonom yma - ac mai ni yw'r unig dalaith 
a anfonodd menywod yn unig!"

 Disgrifi odd Heather y gweithdy roedd hi’n ei gynnal i 
annog pobl i ddatblygu rhwydwaith iechyd Anglicanaidd fel 
rhan o'r amcanion datblygu cynaliadwy.

 Dywedodd Mary fod efengylu a chymodi yn themâu 
allweddol yn y cyfarfod.

“Ni oedd un o'r ychydig daleithiau i gyfl wyno adroddiad ar 
waith a wnaethpwyd ar benderfyniadau blaenorol y Pwyllgor 
Ymgynghorol Anglicanaidd", dywedodd Mary. "Rydym yn teimlo 
bod pobl wedi clywed am Gymru, bod ganddynt ddiddordeb 
yng Nghymru a'u bod yn croesawu ein cyfranogiad."

Ychwanegodd Heather, "Rydym yn gwneud yn well na 
phob disgwyl o ran cyfranogi, ariannu a chyfrannu i'r gwaith 
difrifol o efengylu. Gallwn ymfalchïo yn ein gwaith - mae yna 
dal lawer i'w wneud o hyd ond gallwn gael ein calonogi'n fawr.

 “Mae'n fraint aruthrol cyfarfod â phobl o bob cwr o'r byd 
ac mae cyfarfod pobl yn ysbrydoliaeth ddi-os. Diolch am ein 
hanfon yma."

Bydd Mary a Heather yn adrodd yn ôl yn llawn i’r aelodau 
yng nghyfarfod mis Medi.

香
港
電
話

Diweddariad ar y 
Gronfa Efengylu
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Cafodd cynnig yn gofyn i esgobion 
roi'r gorau i gynnal ordeiniadau ar 
wahân ar gyfer y rhai sy'n gwrthod 
gweinidogaeth sacramentaidd 
menywod ei golli gan fwyafrif 
llethol yn dilyn trafodaethau a 
barodd mwy nag awr.

Safodd yr aelodau o boptu’r 
neuadd yn awyddus i fynegi eu 
barn ar bwnc a oedd wedi achosi 
sawl noswaith ddigwsg tra bod 
eraill yn dweud ei fod wedi bod yn 
benderfyniad anodd.

Cyfl wynwyd y cynnig aelod 
preifat gan Archddiacon Llandaf, 
Peggy Jackson.

Roedd 
y cynnig yn 
gofyn hefyd am 
dynnu'n ôl y 
darpariaethau 
cydwybod a grëwyd yn y Cod 
Ymarfer yn 2014 pan awdurdododd 
yr Eglwys y gallai menywod gael eu 
cysegru'n esgobion.

Wrth gyfl wyno'r cynnig, 
dywedodd Archddiacon Peggy ei 
bod yn cydnabod y byddai'n achosi 
poen i lawer – ni chafodd ei wneud 
ar chwarae bach ond dywedodd fod 
angen i'r cynnig gael ei glywed.

"Rhaid i ni wrando ar fenywod 
sydd wedi cael eu bychanu neu sydd 
wedi profi  gwahaniaethu neu ragfarn 
yn eu bywyd yn yr Eglwys, gyda 
hynny’n llesteirio neu’n cyfyngu ar yr 
hyn maen nhw wedi gallu ei gynnig 
a rhaid inni geisio mynd i'r afael ag 
achosion y trallod hwnnw, waeth 
ai nhw eu hunain neu systemau'r 
eglwys sydd ar fai."

Ychwanegodd, "Mae'n niweidiol 
i mi pan rwy'n cael fy ngwadu neu 
waeth gan y rhai sy'n methu â 
derbyn fy ngalwad ond mae'r loes 
ganwaith yn waeth os yw'r union 
eglwys sydd wedi fy ngalluogi 
i gyrraedd y pwynt hwn yn awr 
bellach fel pe bai'n diff ygio ac yn 
disgwyl i mi dderbyn cael fy ngwadu 
neu amheuon ac amwysedd 

parhaus am fy rhan yn yr eglwys a'r 
hyn rwy’n ei wneud yma ac yn gofyn 
i mi ymdopi â hynny er mwyn lleddfu 
poen pobl eraill. Nid yw'n gweithio 
ac o dan amgylchiadau o'r fath 
does neb ohonom yn gallu ff ynnu, 
na rhoi o'n gorau ac o'n rhoddion i 
wasanaeth gwaith Duw."

Eglurodd Archddiacon Peggy nad 
nod y cynnig oedd gwrthod ordeinio'r 
rhai na allent dderbyn gweinidogaeth 
menywod. "Nid plismona barn pobl 
yw'r nod. Nid yw'n ceisio eithrio'r rhai 
sy'n amau neu'n gwrthod urddau 
menywod. Y cyfan y mae'n ei wneud 
yw gofyn nad yw'r esgobion yn y 
dyfodol yn cymhwyso darpariaethau 
bugeiliol y cod i ymgeiswyr newydd y 
dewisant eu hordeinio. Rhaid i'r rhai 
sy'n arddel barn anghytûn edrych ar 
eu cydwybod eu hunain fel y gwna 
pob clerig arall o fewn yr Eglwys."

Eiliwyd y cynnig gan y Parchedig 
Dominic Mcclean 
(Bangor). Doedd 
eglwys ag 
"ymylon amwys" 
ddim yn helpu 
pobl i ddirnad eu 
galwedigaethau, meddai.

"Rhan o'r gwirionedd rydym yn 
ei datgan yw bod pob un yn gyfartal 
yng ngolwg Duw, gall pawb gael ei 
alw i fod yn weinidog ac yn ddisgybl. 
Os ydym am alluogi pobl i ddirnad 
eu ff ordd ymlaen mae angen i ni fod 
yn onest - mae angen i bobl wybod 
ble rydym yn sefyll er mwyn iddynt 
allu gwneud y dewis cywir."

Ychwanegodd, "Os ydyn 
ni'n dewis cael cyfnod pontio 
amhenodol, rydyn ni'n dewis 
parhau'r boen oherwydd bydd hyn 
bob amser yn boenus."

Fodd bynnag, siaradodd pob un 
o'r 10 siaradwr yn erbyn y cynnig.

Dywedodd y Parchedig 
Rosemary Hill, (Llandaf) nad ein 
lle ni oedd barnu pwy oedd yn 
deilwng i ymuno â'r weinidogaeth, 
"Pan alwodd Crist ei ddisgyblion, 

Cafodd galwad yr Archesgob am i 
aelodau'r eglwys wrando'n astud ac 
yn barchus ar ei gilydd ei adleisio 
gan Esgob Llandaf yn ei phregeth 
yn yr Hwyrol Weddi.

Wrth edrych ymlaen at Gynnig 
dadleuol Aelodau’r Archesgobaeth 

drannoeth, anogodd yr 
Esgob June yr aelodau 
i gael eu hysbrydoli gan 
redwyr ym Marathon 
Llundain yn ddiweddar 
(a oedd yn cynnwys ei 
merch Megan) a throi 
poen a rennir yn brofi ad 
cadarnhaol.

Cydnabu y byddai'r 
cynnig yn amlygu poen 
parhaus a rennir am 
ordeinio menywod.

“Ar y naill law, bydd poen o wybod 
bod rhai ohonom yn gwadu awdurdod 
ysbrydol a chyfreithlondeb ein 
clerigion a’n hesgobion sy’n ferched. 
Ar y llaw arall, byddwn yn cydnabod 
poen y rhai sy'n teimlo ein bod wedi 
troi ein cefnau ar ddealltwriaeth 
hanesyddol o arwyddocâd y rhywiau. ”

Meddai’r Esgob June, “Fel gweddill 
y teulu Anglicanaidd, nid ydym yn 
byw mewn man taclus o safbwynt 
newid cymdeithasol, ac mae'n rhaid i 
ni ddysgu sut i droi poen a rennir yn 
rhywbeth cryf a chynhyrchiol. Mae'n 
rhaid i ni wneud lle i'n gilydd a pheidio 
byth â methu â thrin ein gilydd fel 
aelodau o Gorff  Crist. Mae llawer o 
bethau wedi'u cuddio oddi wrthym 
ni, hyd yn oed weithiau synnwyr o 
Dduw, a dyna pam rydym yn dod at 
ein gilydd yn y Cyngor i geisio meddwl 
yr Ysbryd, gan ymfalchïo ein bod yn 
gymuned amrywiol sy'n anghytuno 
ond byth yn dirmygu.

“Mae fy mrodyr a'm chwiorydd yn 
cofi o'r ddelwedd honno o'r marathon. 
Os yw'n bosibl i gannoedd ar fi loedd 
o bobl ar un diwrnod weithredu mewn 
ff ordd mor llawen heb unrhyw le i 
ddirmyg, yna gadewch i ni fynd ati i 
ddod o hyd i lefydd lle gallwn ni hefyd 
elwa ar ein poen cyff redin.”

Rhedeg yr yrfa gyda’ch 
gilydd, meddai’r
Esgob June
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ni wahaniaethodd 
– dylid croesawu 
pob un, waeth 
beth fo'u rhyw, 
rhywioldeb neu 
safi ad diwinyddol," 

meddai.  Soniodd hefyd am y "boen" 
o gael ei galwedigaeth wedi'i gwadu 
ac na fyddai hi'n fodlon gwneud 
hynny i unrhyw un.

"Rhaid i ni gydnabod y rhannau 
hynny o'n heglwysi sy'n brifo, rhaid 
i ni alarnadu'r loes, gwrando arno, a 
derbyn bod yna le i bawb a bod pawb 
yn gallu cael cip at deyrnas Duw."

Roedd Alan Glass (Abertawe ac 
Aberhonddu) yn cyff elybu'r ddadl i 
"glwyf a oedd yn gwella", gan ofni y 
byddai pasio'r cynnig yn "gwneud iddo 
waedu eto". Dywedodd fod y cynnig yn 
ddiangen ac yn anamserol, yn ogystal 
ag yn gynhennus ac yn niweidiol, a'i 
bod yn bryd symud ymlaen.

Roedd Paulette Brown, Trefynwy, 
wedi'i "thristau'n 
fawr" gan y cynnig 
a oedd, yn ei barn 
hi, yn tanseilio 
teyrngarwch y 
traddodiadwyr i'r 

Eglwys. "Gallem fod wedi gadael ond 
mae'r ff aith nad ydym wedi gwneud 
hynny yn dyst i'n teyrngarwch dwfn. 
Ond, yn hytrach na pharchu hyn a 
gwerthfawrogi ein cyfraniad, mae'r 
cynnig hwn yn dymuno dileu'r 
mesurau diogelu a chael gwared ar 
y warchodaeth gyfyngedig iawn sydd 
gan y lleiafrif. A allwn ni fel Eglwys wir 
ff orddio gwneud heb ddynion o gredo 
uniongred y mae Duw yn eu galw i'r 
off eiriadaeth? Fel Cristnogion dylem 
gofi o bod mwy yn ein huno nag sydd 
yn ein gwahanu."

Roedd Gareth Erlandson, 
(Llanelwy), yn cymeradwyo ysbryd 
y cynnig ond yn honni yn ei brofi ad 
ef fel ordinand yn Athrofa Padarn 
Sant, ac wedi holi'r holl ordinhadau 
presennol sy'n fenywod, nad oedd 
unrhyw ymdeimlad bod dilysrwydd 
galwedigaeth unrhyw un yn cael ei 
gwestiynu. "Mae yna newid diwylliant 
wedi bod," meddai. "Rydym yn 
gweithio fel un gymuned."

Nododd y Parchedig David Morris 
(Llandaf) fod yr 
hyn a oedd yn 
farn leiafrifol yn 
yr Eglwys yng 
Nghymru yn 
farn fwyafrifol yn 
yr eglwys yn gyff redinol. "Ble rydyn 
ni'n tynnu'r llinell wrth eithrio grwpiau 
lleiafrifol?" gofynnodd. "Siawns 
na ddylai holl blant Duw gael eu 
croesawu yn ei eglwys yn y ff ordd 
lawnaf bosibl."

Rhybuddiodd Gregor Lachlann-
Waddell (Llanelwy) fod materion 
cynhennus yn tynnu sylw'r Eglwys. 
"Mae llai nag un y cant o boblogaeth 
Cymru yn mynychu'r eglwys ar ddydd 
Sul. Mae ein dyfodol yn y fantol ac 
ni ddylem adael i faterion cynhennus 
ein rhwygo oddi wrth y gwaith y mae 
Duw am i ni ei wneud."

Rhybuddiodd Caroline Woollard 
(Mynwy) y byddai'r 
cynnig yn gwneud 
i off eiriaid sy'n 
draddodwyr 
deimlo ar y 
cyrion. "Efallai 

eich bod chi yma ond dydyn ni ddim 
wir eich eisiau chi', yw'r neges," 
meddai. Roedd hi hefyd wedi profi  
gwahaniaethu ar sail rhyw drwy 
gydol ei gyrfa fel newyddiadurwr. 
"Rwy'n ceisio'i anwybyddu ac yn 
teimlo tosturi tuag at y rhai sy'n 
gwahaniaethu yn fy erbyn yn hytrach 
na cheisio eu hatal rhag dod i mewn 
i'r ystafell," meddai.

Dywedodd y Parchedig Steven 
Bunting nad 
oedd o'r farn 
fod y ddadl yn 
un ar gyfer ei 
genhedlaeth 
ef o off eiriaid. 
"Rydym yn gweithio gyda'n gilydd 
er gogoniant Duw ac ni chymerir ein 
barn ddiwinyddol i ystyriaeth."

Torrwyd y drafodaeth yn fyr 
gyda chais gweithdrefnol gan 
aelodau i symud yn syth i'r bleidlais. 
Cynhaliwyd y bleidlais gyda 63 yn 
erbyn y cynigion, 19 o blaid ac 20 yn 
ymatal.

Wrth ymateb, roedd Archddiacon 
Peggy yn difaru fod y cynnig wedi 
"cael ei gamddeall". Nid ei bwriad 
oedd i’r Eglwys yng Nghymru roi'r 
gorau i ordeinio pobl nad oeddent 
yn cytuno ag ordeinio menywod neu 
beidio â rhoi cartref i'r rhai a oedd yn 
arddel barn wahanol. Yn hytrach, bod 
y rheini sy'n ymuno â'r off eiriadaeth 
yn gwbl glir nad oedd yr Eglwys 
"mewn dau feddwl" am weinidogaeth 
menywod. Roedd y rhai a deimlai’n 
wahanol am agweddau penodol ar 
yr hyn a gredai'r Eglwys yn gorfod 
"diogelu a gweithredu eu trefniadau 
a'u cydwybod eu hunain gorau ag y 
gallent".

Gan gloi meddai, "Nid yw hynny 
i ddweud nad oes lle iddynt, ond 
mae'n dweud na fydd yr eglwys yn 
amddiff yn a sefydlu awdurdodaeth 
gyfochrog, er mwyn iddynt allu aros i 
bob pwrpas.”

Cynnig:

Bod y Corff  Llywodraethol:
yn llawenhau bod yr Eglwys yng 
Nghymru nawr wedi cysegru dwy 
ferch yn Esgobion, ac yn:

(i) gofyn bod pob Esgob, yn gyson 
ag ymgymeriadau blaenorol, 
yn cytuno i beidio â chynnal 
gwasanaethau ordeinio 
ar wahân ar gyfer unrhyw 
ymgeiswyr yn y dyfodol, ar sail 
safbwyntiau’r ymgeiswyr ar 
rywedd;

(ii) galw ar Fainc yr Esgobion 
i ddileu paragraff  5 o’r 
Nodyn Esboniadol i God 
Ymarfer 2014, a rhoi’r gorau 
i ordeinio’r rhai sy’n gwrthod 
gweinidogaeth sacramentaidd 
merched oni ddibynnir ar 
gymalau cydwybod y Cod.



O ganlyniad, roedd angen strwythurau llywodraethu mwy 
cadarn arnynt i fod yn wirioneddol atebol ac i fanteisio i’r 
eithaf ar gyfl eoedd. 

Yn dilyn Adolygiad y Dalaith o'n Cadeirlannau yn 2016, 
atgoff wyd aelodau gan y Deon Gerwyn Capon bod Eglwys 
Gadeiriol Casnewydd wedi derbyn caniatâd gan y Corff  
Llywodraethol i ddatblygu cyfansoddiad arbrofol a fyddai'n 
caniatáu mwy o hyblygrwydd i gyfl wyno canonau lleyg ac i 
ddenu sgiliau angenrheidiol.

Bellach, tro Eglwys Gadeiriol Llandaf oedd chwilio am 
ganiatâd tebyg i'w chyfansoddiad newydd. Cynhaliwyd 
adolygiad o'i strwythurau llywodraethu yn 2018 a 
gwnaethpwyd argymhellion oedd yn galw am symleiddio'r 
Cabidwl ynghyd â chynnwys ymddiriedolwyr lleyg â sgiliau 
arbenigol. Roedd grŵp gweithredu wedi'i sefydlu ac wedi 
paratoi cyfansoddiad newydd i'r Eglwys Gadeiriol, ac roedd 
hwnnw bellach yn barod i gael ei weithredu.  

"Mae egni a brwdfrydedd mawr i fwrw ymlaen ar hyd a 
lled cymuned Llandaf - rydym yn unfryd 
gytûn  mewn corff  ac enaid yn ein 
huchelgais ynglŷn â'r adnewyddu hwn," 
dywedodd y Deon.

Eiliwyd y cynnig gan y Canon Steven 
Kirk. Dywedodd fod eglwysi cadeiriol yn 

"lleoedd cenhadu pwysig i'r esgobaeth gyfan." 
“Er mwyn bod yn fwyaf eff eithiol, er mwyn bod yn ff agl 

gobaith a ff ydd o fewn yr esgobaeth a thu hwnt, mae angen i 
ni fwrw ymlaen â'r newidiadau hyn o ran llywodraethu. Mae'n 
gyfnod cyff rous i'r Eglwys Gadeiriol."

Dywedodd Esgob Llandaf, June 
Osborne, ei bod yn falch aruthrol o'r 
Eglwys Gadeiriol a diolchodd i'r tîm 
am ei arweinyddiaeth ragorol. "Mae 
ein heglwysi cadeiriol yn cael eu dal 
yn ôl oherwydd eu bod yn defnyddio 

modelau llywodraethu nad ydynt yn addas i'r pwrpas," 
dywedodd. "Mae angen ff ramwaith o reolau ac amcanion 
eglur arnom i'n diogelu."

Cafodd y cynnig ei basio’n unfrydol:

Cynnig:

Bod y Corff  Llywodraethol:
yn rhoi caniatâd i ddefnyddio Cyfansoddiad Deon a 
Chabidwl Eglwys Gadeiriol Llandaf dyddiedig Ebrill 2019 yn 
Eglwys Gadeiriol Llandaf hyd nes bod y Corff  Llywodraethol 
yn penderfynu diwygio Cynlluniau’r Cadeirlannau yng 
Nghyfrol II Cyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru.

Cyfansoddiad newydd i 
Eglwys Gadeiriol Llandaf
Roedd eglwysi cadeiriol yn ennill tir fel lleoedd o dwf, gan ddenu ac ysbrydoli 
niferoedd cynyddol a darparu adnodd cenhadol i'r eglwys gyfan - dyna neges 
Deon Llandaf i’r aelodau.

Cyfl wynodd yr esgobion gynnig 
ychwanegol yn dilyn cyhoeddi 
ymddeoliad Esgob Mynwy, Richard 
Pain, ddiwrnod cyn y cyfarfod.

Gofynnwyd i’r aelodau ymestyn y 
dyddiad cau o dri mis ar gyfer ethol 
yr esgob nesaf er mwyn rhoi digon o 
amser i’r esgobaeth baratoi. Roedd 
yr Esgob Richard wedi bod i ff wrdd 
o’r gwaith am bron i naw mis cyn 
ymddeol oherwydd salwch.

“Rydym yn credu ei bod hi’n 
annheg disgwyl i’r esgobaeth fod 
mewn sefyllfa i gynnal cyfarfod o’r 
Coleg Etholiadol o fewn tri mis,” 
meddai’r Archesgob. 

Cafodd y 
cynnig ei eilio 
gan Esgob 
Bangor.

“Mae angen 
i Esgobaeth 

Mynwy ddod at ei gilydd mewn 
gweddi,” meddai Paulette Brown 
(Mynwy). “Mae angen i ni fyfyrio 
ac rydym angen gofal bugeiliol. A 
fyddech cystal â galluogi hynny cyn i 
ni symud ymlaen at y dasg anodd a 
difrifol o ethol esgob?”

Dywedodd yr Archesgob John ei 
fod yn gwbl ymroddedig i ddarparu 
gofal bugeiliol i’r esgobaeth tra 

roedd dan ei goruchwyliaeth tan y 
penodiad.

Pasiwyd y cynnig gyda dau yn 
ymatal.

Cynnig:
Bod y Corff  Llywodraethol:
yn penderfynu na fydd yr hawl i 
benodi i esgobaeth Mynwy, sy’n 
wag ar hyn o bryd, yn trosglwyddo 
i Fainc yr Esgobion o dan y 
ddarpariaeth a nodwyd yn Adran 
24 o Reoliadau i Bennod V y 
Cyfansoddiad nes 31 Hydref 2019.
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Dywedodd yr Archesgob fod yr 
esgobion yn edrych ar wasanaethau 
bendithio i gyplau o’r un rhyw.

Maent yn gofyn i’r Pwyllgor 
Cynghorol 
Sefydlog ar 
Litwrgi gynghori 
ar opsiynau 
ar gyfer 
gwasanaethau 
neu ddatganiad neu fendith i’r rhai 
mewn perthynas ymroddedig, ff yddlon 
o’r un rhyw.

Mae’r symudiad yn dilyn 
cefnogaeth a ddangoswyd gan 
aelodau cyfarfod y Corff  Llywodraethol 
ym mis Medi i farn yr esgobion ei bod 
hi’n anghynaliadwy ar lefel fugeiliol i 
beidio â chael unrhyw ddarpariaeth 
ff urfi ol. Ar ôl y bleidlais honno, roedd 
yr esgobion wedi cyfarfod a gwrando 
ar ddiwinyddion o Eglwys yr Alban a 
oedd ar daith debyg.

Pwysleisiodd yr Archesgob John 
eu bod am sicrhau bod pawb yn 
teimlo eu bod yn gallu aros o fewn ein 
teulu Cristnogol hyd yn oed os nad 
oedd hi’n bosibl dod o hyd i ateb a 
fyddai’n bodloni pawb.

“Mae angen i ni ddod o hyd i ff ordd 
o siarad – a gwrando – ar ein gilydd 
yn agored ac mewn cariad, er mwyn 
gallu byw gyda gwahaniaeth wedyn,” 
meddai.

Roedd tri cham i’r ff ordd ymlaen. 
Yn gyntaf, roedd yr esgobion am 
barhau i wrando a chlywed gan 
Gristnogion LGBT am pa fesurau y 
byddent yn eu croesawu er mwyn 
eu cefnogi’n fwy eff eithiol. Yn ail, 
roeddynt yn gofyn i’r Comisiwn 
Athrawiaethol Sefydlog lunio 
datganiad diwinyddol ar uniadau 
o’r un rhyw o fewn dealltwriaeth 
Gristnogol o briodas a fydd yn helpu i 
lywio trafodaeth bellach. Yn drydydd, 
roeddynt yn edrych ar opsiynau ar 
gyfer gwasanaethau bendithio.

“Wrth edrych ymlaen, pe bai’r Corff  
Llywodraethol yn awdurdodi unrhyw 
wasanaethau o’r fath i’w defnyddio, 
rydym yn bendant mai awdurdod 
caniataol ac nid gorfodol fyddai hwn; 
ni fyddai unrhyw reidrwydd ar glerig 
i’w defnyddio,” meddai’r Archesgob, 
gan addo y byddai’r esgobion yn rhoi 
gwybod i’r Corff  Llywodraethol am yr 
holl ddatblygiadau ar y pwnc.

Dywedodd cadeirydd y Pwyllgor 
Sefydlog, Lis Perkins, eu bod yn 
ystyried cynnwys grwpiau trafod 
a chyfl wyniadau gan esgobaethau 
am eu gwaith yng nghyfarfodydd y 
dyfodol.

Maent yn ystyried gwahanol 
ff yrdd o gynllunio 
cyfeiriad y Corff  
Llywodraethol 
mewn modd mwy 
eff eithiol, gan 
ddechrau gyda 
chyfarfod dros nos ym mis Gorff ennaf. 
Bwriedir sefydlu gweithgor a fydd yn 
ystyried llywodraethu fel rhan o’i gylch 
gorchwyl.

Bydd y pwyllgor hefyd yn derbyn 
adroddiad gan y gweithgor sy’n adolygu’r 
broses ar gyfer dewis esgobion.

Diolchodd Mrs Perkins i Helen Biggin 
am ei gwasanaeth fel dirprwy gadeirydd 
y pwyllgor, a chroesawodd y Canon 
Steven Kirk a etholwyd i ymgymryd â’r 
rôl am weddill y tair blynedd.

Rhoddwyd manylion am y 
cynlluniau i ddathlu’r canmlwyddiant 
– gofynnir i aelodau’r Corff  
Llywodraethol ac aelodau eglwysi ar 
hyd a lled y wlad i gadw 7 Mehefi n 
2020 yn rhydd ar gyfer gwasanaeth 
canmlwyddiant arbennig a fydd yn 
cael ei gynnal yn holl eglwysi cadeiriol 
Cymru ar y diwrnod.

Cyfl wynodd y Pwyllgor bum 
argymhelliad a gymeradwywyd gan y 
Corff  Llywodraethol.

Y cyntaf oedd penodi Helen 
Biggin i banel cadeiryddion y Corff  
Llywodraethol am gyfnod o chwe 

blynedd, ac adnewyddu penodiad Ei 
Anrhydedd Andrew Keyser QC am yr 
un cyfnod.

Roedd yr ail, trydydd a’r 
pedwerydd argymhelliad yn ymwneud 
â diwygiadau dilynol i’r Cyfansoddiad 
a oedd angen eu cyfl wyno i weithredu 
penderfyniadau y cytunwyd arnynt yn 
fl aenorol gan y Corff  Llywodraethol, 
yn cwmpasu diffi  niadau o Gymunwyr 
ac ardaloedd Gweinidogaeth 
/ Cenhadaeth, a diwygiadau i 
adlewyrchu’r newidiadau i Gynllun 
Eglwys Gadeiriol Casnewydd, i 
gynnwys canonau anrhydeddus, 
lleyg ac eciwmenaidd ac i egluro 
Cynghorau Plwyf Eglwysig yn 
achos Eglwys Gadeiriol. Roedd yr 
argymhelliad diwethaf yn ymwneud â 
chymeradwyo’r adroddiad.

Bendithio cyplau o’r un rhyw
Wrth basio’r Bil yn Ganon, 
cymeradwyodd y Corff  
Llywodraethol gyfres 
o Wasanaethau 
Angladd amgen i’w 
cynnwys yn y Llyfr 
Gweddi Cyff redin.

Trafodwyd y 
gwasanaethau 
hyn o’r blaen a’u 
cymeradwyo dros 
dro bron i 10 mlynedd yn ôl ac 
maent yn cael eu defnyddio’n eang 
eisoes. 

Nododd y Pwyllgor Dethol, sy’n 
edrych ar y testun ac yn gwneud 
argymhellion, na dderbyniwyd unrhyw 
ddiwygiadau i’r gwasanaethau, dim 
ond fod Pwyllgor Cymraeg y Comisiwn 
Sefydlog ar Litwrgi wedi gorff en 
cyfi eithu’r nodiadau i’r Gwasanaethau.

Gan na dderbyniwyd unrhyw 
ddiwygiadau i’r Bil fel y’i dosbarthwyd, 
cytunodd y Pwyllgor Dethol i beidio 
â chynnig unrhyw ddiwygiad i’r Bil 
ac argymhellodd y dylai’r Bil gael ei 
ystyried yn annadleuol. Yn y cyfarfod, 
pleidleisiwyd ar y Bil heb ystyriaeth na 
dadl bellach ac fe’i cymeradwywyd.

Bil Gwasanaethau 
Angladd Amgen

Adroddiad y Pwyllgor Sefydlog



C1. Ed Hodge (Cyfetholwyd)
Yn 2015 daeth y term ‘tlodi mislif’ yn derm adnabyddus ynghyd â’r ‘dreth tamponau’. Ers hynny, mae cymunedau wedi 
cymryd camau bach i fynd i’r afael â’r broblem enfawr hon. Oes unrhyw gynlluniau o fewn yr Eglwys yng Nghymru i fynd 
i’r afael â’r mater mewn ff ordd ymarferol, a sut gallwn ni fel aelodau’r eglwys helpu?

Ateb – Esgob Tyddewi
Fe wnaethom ni ysgrifennu at y Gweinidog Addysg Kirsty Williams, a chawsom ymateb 

cadarnhaol. Yn ogystal â darparu eitemau iechydol am ddim, bydd ysgolion Cymru yn mynd 
ati i gynnwys cynnwys yn y cwricwlwm - ar gyfer bechgyn yn ogystal â merched - gyda'r nod o 
wella gwybodaeth a hyder, chwalu stigma, a hefyd annog ymwybyddiaeth o gynhyrchion mislif 
ecogyfeillgar a chynaliadwy.

Gwnewch yn siŵr fod banciau bwyd a gefnogir gan eich eglwysi yn darparu'r eitemau hyn - a 
gwnewch yn siŵr eich bod yn eu hychwanegu at eich rhoddion. Gofalwch hefyd fod llochesi nos neu 
wasanaethau eraill i bobl ddigartref, neu wasanaethau i ff oaduriaid a cheiswyr lloches, sy'n cael eu gweithredu neu eu 
cefnogi gan yr eglwys, yn darparu cynhyrchion iechydol.

Dylai eglwysi sy'n rhedeg clybiau gwaith ieuenctid a chlybiau llwglyd yn y gwyliau sicrhau bod eitemau iechydol ar gael 
fel mater o drefn. Gall aelodau'r eglwys lobïo am TAW a pholisïau sy'n gwaethygu problem tlodi mislif. Rheolir TAW gan 
lywodraeth San Steff an: felly ysgrifennwch at eich AS, gan dynnu sylw at anghydraddoldeb a diff yg urddas tlodi mislif, gan 
ofyn iddyn nhw ddileu'r dreth.

Mae'n anodd dychmygu mater pwysicach na hyn o safbwynt iechyd, cydraddoldeb ac urddas hanner y boblogaeth. 
Ers derbyn y cwestiwn hwn, mae'r Gweinidog Addysg wedi cael gwybod am bryderon yr Eglwys yng Nghymru.

C3. Y Parch Richard Wood (Esgobaeth Bangor)
Y tro diwethaf i'r Corff  Llywodraethol gyfarfod yng Nghaerdydd, ddwy fl ynedd yn ôl, cawsom gyfl wyniad gan Fforwm 
Ieuenctid y Dalaith. Mynegodd aelodau'r Fforwm eu hunain yn hyderus ac yn glir, a chynigiwyd heriau cryf i'r Eglwys yng 
Nghymru.

• Y gobaith oedd y byddai dilyniant i hyn.
• Pa werthusiad a wnaed o bresenoldeb y Fforwm Ieuenctid yn y Corff  Llywodraethol?
• Sut mae'r Fforwm Ieuenctid yn cael ei arwain a sut mae wedi datblygu yn ystod y 2 fl ynedd ddiwethaf?
• Sut gall y Fforwm Ieuenctid helpu'r Corff  Llywodraethol a'r Eglwys yng Nghymru i glywed llais 

Cristnogion ifanc yn ein gwlad - ac ymgysylltu â nhw?
Ateb - Esgob Llandaf

Dangosodd yr adborth o fi s Ebrill 2017, fel ymgais gyntaf, bod ymweliad Fforwm Ieuenctid y 
Dalaith yn brofi ad cadarnhaol mewn sawl ff ordd i bawb dan sylw. Ond, er y gellid disgwyl problemau 
cychwynnol, roedd yn amlwg bod gwersi trefniadol i'w dysgu i lywio unrhyw ymgysylltu yn y dyfodol.

C2. Y Parch Naomi Starkey (Esgobaeth Bangor)
O ystyried mwy o ymwybyddiaeth o eff eithiau niweidiol “newyddion ff ug” mewn bywyd cyhoeddus, pa ganllawiau y mae'r 
Eglwys yng Nghymru yn eu cynnig ar gyfer defnydd cyfrifol a phriodol o blatff ormau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, 
Twitter, blogiau ac ati?
Ateb - Pennaeth TGCh, Leon Hughes

Mae gan Gorff  y Cynrychiolwyr Bolisi Cyfryngau Cymdeithasol a adolygir yn rheolaidd, sy'n cael 
ei gymhwyso ar gyfer staff  sy'n gweithio yn Swyddfa'r Dalaith ac ar gyfer Corff  y Cynrychiolwyr 
ehangach, gan gynnwys Athrofa Padarn Sant ac mewn rolau gweinyddol yn swyddfeydd yr Esgob. 
Mae hefyd yn cynnwys pobl sy'n gweithio i'r Byrddau Cyllid Esgobaethol. Er mwyn atal unrhyw 
niwed posibl i enw da'r Eglwys, mae'r polisi'n ei gwneud yn ofynnol i bobl sy'n cyfeirio at eu gwaith ar 
gyfrifon cyfryngau cymdeithasol personol wneud hynny mewn ff ordd reoledig.

Nid yw'r polisi fel y mae ar hyn o bryd yn berthnasol i Glerigion. Mae hyn oherwydd na fyddai 
polisi cyfryngau cymdeithasol safonol yn addas i bobl sydd â rôl unigryw fel wyneb cyhoeddus yr Eglwys ac y mae eu 
cyfranogiad yn y gofod cymdeithasol o anghenraid yn llawer ehangach na'r hyn sy'n hollol bersonol. Yn y gorff ennol, mae 
Corff  y Cynrychiolwyr wedi cyhoeddi canllawiau ar y cyfryngau cymdeithasol i glerigion, ond nid yw'r rhain wedi cael eu 
diweddaru ers rhai blynyddoedd ac, o gofi o cyfl ymder y twf, prin yw eu defnydd bellach.

O ystyried sylw’r cyfryngau ar hyn o bryd ar y cyfryngau cymdeithasol, byddai'n amserol i'r Eglwys adolygu'r cyngor a 
roddir i glerigion ar sut a ble i ymgysylltu.

HAWL I HOLI
Crynodeb o’r cwestiynau a’r atebion 

Am y testun llawn ewch i https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/strwythur/y-corff -llywodraethol/cyfarfod/1-2-mai-2019
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Mae gwaith Fforwm Ieuenctid y Dalaith yn parhau ac rwy'n ddiolchgar i Naomi Wood a Rachel Bunting am eu 
harweiniad. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gynlluniau i ofyn i bobl ifanc fynychu’r Corff  Llywodraethol, ond fel Esgobion 
rydym yn gwrando'n astud ar fewnbwn ein swyddogion ieuenctid/plant sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda phobl ifanc ac mae 
gweledigaeth yr esgobaeth yn cael ei llunio a'i llywio gan y mewnbwn hwnnw

Dros y ddwy fl ynedd ddiwethaf mae'r fainc wedi gofyn i Padarn Sant roi mwy o bwyslais i’r maes hwn. Byddwn yn 
trwyddedu ein LLMs cyntaf (Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd) yn Llanelwy yn yr haf ac mae ymgeiswyr ar gyfer LLM (CYF) 
bellach yn dod ymlaen o Landaf, Abertawe ac Aberhonddu a Llanelwy. Mae Padarn Sant hefyd wedi cyfl wyno cwrs Meistr ar  
Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd ar-lein fel y gallwn hyff orddi ein gweithwyr i safonau uchel.

Ar 24 a 25 Mehefi n rydym wedi trefnu Cynulliad o Arbenigwyr Ieuenctid i drafod sut i ymgysylltu'n well â phobl ifanc 
ledled Cymru. Rydym yn cydnabod bod llai a llai o bobl ifanc yn bresennol ar y Sul, ond rydym hefyd yn ymwybodol o'r 
niferoedd mawr o bobl ifanc sy'n cysylltu â ni ganol wythnos, boed yn ein hysgolion neu yn ein grwpiau ieuenctid. Rydym am 
barhau i adeiladu ar hynny.

Croesawodd y Corff  Llywodraethol 
wahoddedigion o eglwysi eraill, 
yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig / 
Cytûn a’r Eglwysi Cyfamodol yng 
Nghymru:  

• Y Parch Sally Thomas 
(Swyddog Eciwmenaidd, Eglwys 
Ddiwygiedig Unedig Cymru)

• Peredur Owen Griffi  ths
(Ffydd, Hwylusydd Trefn a 
Thystiolaeth) 

Yr Eglwys Fethodistaidd 
• Y Parch Ddr Stephen Wigley 

(Cadeirydd y Synod, Eglwys 
Fethodistaidd Cymru)

Yr Eglwys Gatholig
• Y Parch Ganon William Isaac

(Swyddog Eciwmenaidd 
Archesgobaeth Caerdydd)

Bydd y Corff  Llywodraethol yn cwrdd nesaf
ddydd Mercher 11 a dydd Iau 12 Medi 2019
yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe.

Y Tad John Connell, a benodwyd yn ddiweddar yn gydlynydd addoli, oedd yn 
gyfrifol am y trefniadau ar gyfer yr addoliad.

Cynhaliwyd yr Ewcharist agoriadol yn Eglwys Sant Ioan, Caerdydd gyda’r Archesgob 
yn gweinyddu’r cymun ac yn pregethu. Y noson honno arweiniwyd y Gosber gan fyfyrwyr 
Athrofa Padarn Sant gydag Esgob Llandaf yn pregethu. 

Cynhaliwyd y Gweddïau Agoriadol a’r Astudiaeth Feiblaidd fore Iau yn yr Ystafell 
Ymgynnull dan arweiniad y Parchedig Naomi Starkey, esgobaeth Bangor a’r Parchedig 
Ddoethur Trish Owens, esgobaeth Llanelwy. 

Casgliad
Cyfl wynir casgliadau’r cyfarfod i Mind Cymru, 
elusen sy’n helpu pobl gyda salwch meddwl a’u 
teuluoedd a’u ff rindiau.
Roedd cyfanswm y casgliad cyn ychwanegu’r 
Cymorth Rhodd yn £860.73

Addoliad

Ein hymwelwyr Ffarwelio

C3 Parhad

Diolchodd yr Archesgob i'r staff  a oedd wedi cynnal y cyfarfod - yn 
enwedig Jean Gorey, sy'n adnabyddus i aelodau’r Corff  Llywodraethol 
am ei gwaith yn trefnu prydau, gwestai a bod yn bresenoldeb 
cyfeillgar ar y ddesg groeso, gan ei bod yn ymddeol ym mis Mehefi n o 
Swyddfa’r Dalaith a thîm staff  y Corff  Llywodraethol ar ôl 12 mlynedd.

Cafwyd geiriau cynnes gan yr Archesgob am dri o gyn-aelodau’r Corff  
Llywodraethol fu farw ers y cyfarfod diwethaf.
Cyfl awnodd y Gwir Barchedig John Lewis ei weinidogaeth yng Nghymru gan 
wasanaethu yn Ddeon Llandaf am 12 mlynedd tan ei ymddeoliad yn 2012. 
Gwasanaethodd Richard Parkinson yr Eglwys yng Nghymru fel Cadeirydd 
Corff  y Cynrychiolwyr o 1992 tan 2002. Yn ystod yr un cyfnod bu hefyd yn 
aelod o’r Corff  Llywodraethol (ers ei ethol yn 1985) a’r Pwyllgor Sefydlog.
Roedd Miss Dilys Glynne yn gyfreithiwr mewn practis preifat yng Nghonwy, 
yn aelod oes o’i heglwys yn y plwyf, ac yn aelod o’r Corff  Llywodraethol ers 
40 mlynedd. Roedd hi’n aelod o’r Is-bwyllgor Draff tio ac yn aelod difl ino o’r 
Panel Aseswyr.

Yn ein gweddïau


