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Elusen gofrestredig annibynnol yw Cyfeillion Cadeirlan Tyddewi, yn 
gweithredu dan faner y Deon a’r Cabidwl, a chan gefnogi cenhadaeth a 
gweinidogaeth Mam Eglwys yr Esgobaeth.  
 
Aelodaeth  
Mae gan y Cyfeillion tua 1300 o aelodau unigol a 30 aelod corfforaethol. 
Swm a sylwedd Pwyllgor Gweithredol y Cyfeillion yw: y Deon, chwech aelod 
wedi eu henwebu gan y Deon a’r Cabidwl a chwech wedi eu hethol i 
gynrychioli’r aelodau. Yr Ysgrifennydd Mygedol yw Mrs Sally Martyn, a 
benodwyd wedi ymadawiad y Parch Ddr Harri Williams fis Tachwedd y 
llynedd. Ms Catherine Marks yw’r Trysorydd Mygedol.  
 
Amcanion  

 Trefnu codi arian cyfalaf yn ôl y galw, ar gyfer unrhyw fater brys na 
ellir defnyddio arian ar ei gyfer o gronfeydd y Deon a’r Cabidwl.  

 Cynorthwyo’r Deon a’r Cabidwl yn y gwaith o gynnal a chadw’r 
Gadeirlan er llwyrach Ogoniant i Dduw, ac er anrhydedd i’r Seintiau 
Andreas a Dewi.  

 Cyfrannu at y cronfeydd sydd eu hangen ar gyfer cynnal yr addoliad, 
a chynnal a chadw a harddu adeiladwaith y Gadeirlan a’i 
hamgylchoedd.  

 
Yr hyn a gyflawnwyd eleni  
Mae’r Cyfeillion yn cefnogi’r Gadeirlan drwy roddion rheolaidd, a thrwy 
gefnogi prosiectau penodedig. Felly, darparodd y Cyfeillion un aelod staff 
lleyg a rhan o gostau’r Ysgolheigion Corawl, gan gyfrannu yn ogystal at y 
gronfa flodau, yr Ŵyl a phrosiect Datblygu’r Llyfrgell.  
Rhoddwyd grant i gefnogi’r Swyddog Addysg yn Nhŷ’r Pererin (sy’n eiddo 
i’r Cyfeillion) wrth iddi ddechrau gweithio’n llawn-amser ac i atgyfnerthu 
gwaith gyda phlant , hefyd i ddwysau ei gwaith ymhlith oedolion.  



Gwnaeth y Cyfeillion, yn ychwanegol, ariannu gwaith cynnal a chadw cerrig 
y Seintwar a’r Tŵr, a’r gwaith cynnal y portffolio eiddo; prynwyd, yn ogystal, 
eitemau megis urddwisgoedd, byrllysg arian a llungopiwr.  
Mae’r Ysgrifennydd Mygedol newydd wedi ail-gychwyn llythyr newyddion 
chwarterol, yn atodiad o fath i’r Adroddiad Blynyddol. Y gobaith yn hyn o 
beth, yw gweld mwy o drin a thrafod ‘anffurfiol’ am fywyd y Gadeirlan.  
Cynhaliwyd Penwythnos Gŵyl Flynyddol y Cyfeillion ar 8-9 Medi 2019, â’r 
Esgob yn y gadair. Y Deon draddododd yr anerchiad gan sôn am wahanol 
agweddau o bererindod.  
 
Heriau eleni  
Wedi ymadawiad yr Ysgrifennydd Mygedol a fu yma am gryn gyfnod, 
neilltuwyd y gwaith o reoli’r eiddo, oddiwrth y swyddogaeth ysgrifenyddol 
fwy traddodiadol. Law yn llaw â’r Esgobaeth, disgwylir penodi rheolwr eiddo 
yn y man.  
 
Edrych ymlaen  
Bydd y Cyfeillion yn parhau i gyflwyno grantiau rheolaidd, ac i helpu 
prosiectau unigol. Bydd hyn, o bosib, yn cynnwys ymestyn gofod storio yn 
y Festri, cefnogi’r Llyfrgell, a diweddaru cyfarpar Tŷ’r Pererin.  
Bydd gwaith allgyrraedd Tŷ’r Pererin yn dal i gynyddu, er enghraifft drwy 
lunio pererindodau, dyddiau tawel, sesiynau adeiladu a hyfforddi o ran 
gwaith tîm, magu gweledigaeth a phethau eraill er cryfhau plwyfi ac AddGLl, 
wrth iddynt wasanaethu Duw drwy weinidogaeth a chenhadaeth.  
Gwelir y Cyfeillion yn cefnogi prosiect dehongli y Gadeirlan, gan 
ddefnyddio’r adeilad hanesyddol i gyflwyno ffydd fyw a chyfoes mewn modd 
cwbl ddwy-ieithog, yn cynnwys hanes a golygfeydd sy’n nodweddiadol 
Gymreig. Dylai hyn fod yn barod erbyn dathliadau 2020 ac ymgorfforiad 
Dewi Sant i Galendar Gorllewinol y Saint, digwyddiadau ehangach 
‘Pererindod 2020’, hefyd paratoadau ar gyfer y 900fed penblwydd yn 2023, 
a bydd yn hwb arbennig i ymgyrch y Gadeirlan i ‘Groesawu ymwelwyr 
megis pererinion’.  
Ceir cefnogaeth gan y Cyfeillion i waith yn deillio o’r Archwiliad Pum-
mlynyddol - Quinquennial- nesaf, sy’n cychwyn yn ail hanner 2019. 


