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AELODAETH  
Cadeirydd y Gyfarwyddiaeth Addysg yw Archddiacon Tyddewi, a’r prif 
swyddogion yw’r Cyfarwyddwr a’r Dirpwy Gyfarwyddwr Addysg, ynghyd â’r 
Swyddog Ysgolion (sef yr ysgrifennydd). Daw aelodau’r Gyfarwyddiaeth o 
blith cynrychiolwyr y Pwyllgor Sefydlog, Penaethiaid Ysgolion Eglwys, 
Ymwelwyr Esgobol, Clerigiaid a Llywodraethwyr Ysgolion.  
 
AMCANION  
Mae’r Gyfarwyddiaeth Addysg yn arolygu gwaith ysgolion eglwys yr 
Esgobaeth. Gwneir hyn yn bennaf drwy’r Cyfarwyddwr Addysg 
Esgobaethol, y Swyddog Ysgolion, ynghyd â’u Llywodraethwyr 
Gwaddoledig a’u Hymwelwyr Esgobol.  
Y Pwyllgor Ysgolion Gwaddoledig sy’n gyfrifol am gyllido ein Hysgolion 
Gwirfoddol dan Gymorth, a’r cyfryw rai dan Reolaeth, a’r un pwyllgor yw 
adain ariannol y Gyfarwyddiaeth Addysg. Bydd y Gyfarwyddiaeth yn 
cyfarfod, dan enw’r Pwyllgor Ysgolion, dair gwaith y flwyddyn – fesul tymor, 
mewn gwirionedd – a hynny fel rheol mewn ysgol eglwys.  
 
YR HYN A GYFLAWNWYD ELENI  
Agorwyd Ysgol Penrhyn Dewi yn 2018, sef yr Ysgol Wirfoddol dan Gymorth, 
gyntaf, i blant 3-16 oed yn Nhyddewi, a hynny mewn tri champws; bu hyn 
yn fwriad gan yr Esgobaeth ers cryn amser.  
Gwelwyd penodi, yn ogystal, Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg Esgobaethol 
newydd, sef y Parch John Cecil, ynghyd â Swyddog Ysgolion newydd, sef 
y Parch Delyth Richards yn lle Mrs Jean Voyle-Williams, a ymddeolodd 
wedi 13 blynedd yn y swydd. Mae’r swyddogion hyn, ynghyd â’r 
Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol, yn dal cysylltiad yn rheolaidd ag 
ysgolion eglwys, gan gynnig cefnogaeth, hyfforddiant a chyfarwyddyd.  
Eleni eto, cynhaliwyd gwasanaeth yn nodi dydd-gadael-ysgol y disgyblion 
perthnasol, a hynny yn y Gadeirlan, gan gydweithio’n agos â Ty’r Pererin, 
canolfan addysg a phererindod y Fam Eglwys.  



Ar ôl cyfnod ffrwythlon o agor ysgolion eglwys newydd mewn blynyddoedd 
cynt, arafu fu’r hanes, bellach. Aeth un o’r ysgolion eglwys i ebargofiant, o 
gyfuno Ysgol Wirfoddol dan Gymorth, Hwlffordd, ag Ysgol Gynradd Sirol 
Mount Airey, er ffurfio’r Ysgol Waldo Williams newydd; er hyn, fodd bynnag, 
gwelwyd cynnydd yn nifer y plant mewn ysgolion eglwys.  
 
 
HERIAU ELENI  
Heriol fu ceisio cefnogi ysgolion eglwys ar adeg o gyni economaidd a 
chyllidebau tynn.  
Mae’r Gyfarwyddiaeth, yn ogystal, yn cefnogi ysgolion drwy Arolygiaethau 
Adran 50, ac arolygiaethau ôl-Estyn.  
Gwelwyd sawl pennaeth newydd yn cymryd ati yn ein hysgolion eglwys, a 
hynny’n her i’r ysgolion ac i’r penaethiaid eu hunain.  
 
EDRYCH YMLAEN  
Bydd y Cyfarwyddwr Addysg presennol yn ymddeol ddiwedd Awst, wedi 
cyfnod maith yn y swydd, a bydd y Dirprwy Gyfarwyddwr yn cymryd ei le; 
mae’r Gyfarwyddiaeth yn eiddgar i barhau i weithio gydag ysgolion eglwys, 
llywodraethwyr gwaddoledig ac eraill, er darparu addysg dan faner ffydd, 
yn yr Esgobaeth. Diau y peri yr heriau presennol i’r flwyddyn sydd o’n blaen, 
ond mae’n siwr y bydd i’r ysgolion eglwys eu wynebu gyda gobaith a hyder. 


