
 
Cyngor dros Gyfrifoldeb Cymdeithasol Esgobaeth Tyddewi 

ADRODDIAD CRYNO BLYNYDDOL 
Cyfnod Adrodd: Pasg 2018 – Pasg 2019 
Awdur: Parch Delyth Wilson, Cadeirydd 

 
AELODAETH CGCE  
Elusen gofrestredig dan lywyddiaeth Esgob Tyddewi, y Gwir Barch Joanna 
Penberthy, yw’r Cyngor dros Gyfrifoldeb Cymdeithasol Esgobaeth 
Tyddewi(CGCE); Parch Delyth Wilson yw’r Cadeirydd ac, ynghyd ag 11 o 
Ymddiriedolwyr eraill, arferir cynnal 6 chyfarfod y flwyddyn er mwyn trefnu 
a gwyntyllu’r gwaith.  
Croesawyd Trysorydd newydd eleni, er boddhad y Cyngor. Yn gyfuniad o 
leygwyr a chlerigiaid, mae’r corff ymddiriedolwyr yn frwd ei ddiddordeb dros 
les a llwyddiant cymdeithasol pobl Esgobaeth Tyddewi.  
 
AMCANION 
Prif amcan y CGCE yw hyrwyddo cyfrifoldeb cymdeithasol fel elfen 
hanfodol ffydd fyw, a rhan allweddol o genhadaeth Eglwysig. I’r perwyl hwn, 
ymhlith ymdrechion eraill, cefnogir gwaith dwy ymddiriedolaeth 
Esgobaethol pellach - Plant Dewi a Tir Dewi – sy’n gweithio’n ddyfal gyda 
theuluoedd difreintiedig a chymunedau ffermio yng nghefn gwlad. Drwy 
gydweithio’n ogystal, â chymdeithasau/threfniannau eraill, yn lleol a 
chenedlaethol, mae’r CGCE yn awyddus i nodi sefyllfaoedd neu bobl sydd 
angen cymorth/ymgeledd, ac i ymateb yn gadarnhaol yn ôl y galw.  
 
YR HYN A GYFLAWNWYD ELENI  
Parhaodd y CGCE i gefnogi Plant Dewi eleni, a hwythau’n ymgodymu ag 
ailwampio’r swyddfeydd, sefydlu sustem ddata seiliedig ar dechnoleg 
newydd, ac ail-strwythuro’u cyllid, gan gynnwys bancio ar y rhyngrwyd. Yn 
y pen draw, bydd yr elusen yn elwa ar y datblygiadau hyn, o ran 
effeithiolrwydd costau, hwylustod y gwaith o ddydd i ddydd, a gostyngiad 
yn ei ôl troed carbon.  
Yn y cyfamser, gwelwyd cynnydd brwd yng ngwaith y CGCE a Phlant Dewi 
yn Sir Benfro eleni, wedi’r sefydlu ar stâd Y Mount, Aberdaugleddau. 
Calonogwyd pobl y safle newydd hwn gan ymweliad Llywydd y CGCE, 
Esgob Joanna, yn sgîl ei hymrwymiad i ymweld â holl brosiectau teuluol 



Plant Dewi, 29 ohonynt, dros gyfnod o flwyddyn. Daliodd y Cyngor hefyd i 
gadw golwg ar waith ymledol Tir Dewi, gan gefnogi ei rhaglen hyfforddi 
gwirfoddolwyr (gweler adroddiad arbennig).  
 
 
HERIAU ELENI  
Mae hysbysebu plwyfi (a’r gymuned ehangach) am waith y CGCE a’i 
brosiectau, a’u cymell i gefnogi’r gwaith, yn her barhaus i ni. Bu Dydd-Apêl-
Dymuno’n-Dda, a gynhaliwyd yn y Gadeirlan ym mis Medi, o gymorth yn 
hyn o beth, gan fod yn ddathliad llawen o waith yr elusen a chynnig rhagflas 
o’i gwaith, drwy gyfrwng cyflwyniadau grymus. Cynrychiolwyd tuag 20 o 
eglwysi yn y gwasanaeth; da fyddai gweld y nifer hon yn cynyddu’n 
flynyddol.  
Cynhaliwyd, yn ogystal, ddydd hyfforddi i glerigiaid ar bwnc trais yn erbyn 
menywod, a hynny dan arweiniad y CGCE; bu hyn o gymorth sylweddol, o 
ran hysbysu clerigiaid am un o broblemau cudd cymdeithas, gan godi 
ymwybyddiaeth, ar yr un pryd, o waith y CGCE yn ein Hesgobaeth.  
 
EDRYCH YMLAEN  
Nod allweddol i ni yw cynorthwyo Plant Dewi i ymsefydlu’n llwyddiannus yn 
21 Stryd y Brenin, gan arbed arian, ar yr un pryd, wrth wneud hynny; mae 
cymell mwy o wirfoddolwyr ar gyfer siop Plant Dewi a’r canolfannau teuluol, 
hefyd yn her i ni. Bwriad y CGCE, yn ogystal, yw cyflwyno Sul Plant Dewi i 
galendr yr eglwys, gan sicrhau ffocws litwrgaidd blynyddol i’r gwaith. 


