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AELODAETH  
Cadeirydd y Gyfarwyddiaeth Weinidogaeth yw Archddiacon Caerfyrddin, a’i 
haelodau yw’r Archddiaconiaid, y Cyfarwyddydd Gweinidogaeth, hefyd y 
swyddogion sy’n gyfrifol am drefnu amrywiol fathau o ddatblygiad 
gweinidogaethol yn yr esgobaeth. Mae yna dair swydd yn wag ar hyn o bryd: 
Warden Darllenwyr, swyddog AWB a swyddog AWDd 4-7. Cynhelir 
cyfarfodydd ffurfiol o’r Gyfarwyddiaeth dair gwaith y flwyddyn, ond mae’r 
swyddogion yn dal i weithio’n unigol ac ar y cyd, gydol y flwyddyn.  
 
AMCANION  
Mae’r Gyfarwyddiaeth Weinidogaethol yn goruchwylio’r ddarpariaeth ar gyfer 
gweinidogaeth leyg ac ordeiniedig yn yr Esgobaeth, a hynny’n cynnwys 
dirnadaeth ac hyfforddiant. Mae’r Gyfarwyddiaeth yn cynghori’r Esgob ynglŷn 
â pholisi gweinidogaethol, ond canolbwyntir yn bennaf ar weithredu, cydlynu 
a datblygiad gweinidogaethol.  
 
YR HYN A GYFLAWNWYD ELENI  
Yn ystod y cyfnod hwn, dirnadwyd un ymgeisydd newydd ar gyfer 
gweinidogaeth Darllenydd a dechreuodd y person arni; felly hefyd bump o 
ymgeiswyr newydd GDG(Ll); gwysiwyd tri phanel dirnad esgobaethol; 
trwyddedwyd Darllenydd newydd, a derbyniwyd un arall o dalaith wahanol; 
parhaodd y Gydgymdeithas Alwedigaethau â’i gwaith allweddol bwysig, gan 
gynnal cynhadledd lwyddiannus tu hwnt ym mis Tachwedd; sefydlwyd fforwm 
ar gyfer gweinidogion ffocal, a dechreuwyd cyflwyno adnoddau ar gyfer 
arweinwyr addoliad ym mis Gorffennaf. Cynhaliwyd dyddiau AWB, gan 
gynnwys hyfforddiant ymwybyddiaeth trais yn y cartref, a dydd gweddi; hefyd 
cynhaliwyd am y tro cyntaf, grŵp ymarfer - pwyso a mesur i glerigiaid. 
Derbyniodd gwaith yr Esgobaeth ym maes gweinidogaeth ffocal gryn dipyn o 
sylw mewn cyhoeddiad diweddar gan Bob Jackson.  
 



Mae yna yn hyfforddi ar hyn o bryd, gogyfer â’r weinidoageth ordeiniedig a 
thrwyddedig 

 18 ymgeisydd (4 cyflogedig, 1 GDG, 1 Arloesydd, 12 GDG(Ll)  
 21 yn nyddiau cynnar gweinidogaeth (1 Darllenydd newydd ei 

th/drwyddedu, 5 diacon, 1 cyflogedig, 3 GDG(Ll))  
 15 mewn curadiaeth ers tro (8 cyflogedig, 2 GDG, 4 GDG(Ll) ac 

arloesydd ordeiniedig). (Ysywaeth, bu farw un ymgeisydd GDG(Ll), Lyn 
Davies, yn sydyn ym mis Rhagfyr.)  

 
HERIAU ELENI  
Bu’n her eleni i gynnal gwaith a momentwm y Gyfarwyddiaeth yn wyneb 
cynifer o swyddi gweigion. Mae’r trawsnewidiad i ardaloedd gweinidogaeth 
newydd yn esgor ar ambell her ddiddorol. Cafwyd un canlyniad anfwriadol, sef 
y canfyddiad nad oes, mwyach, angen gweinidogaeth gyflogedig ar yr 
Esgobaeth. Nid yw hyn yn wir. Yn wahanol i weddill yr Eglwys yng Nghymru, 
mae nifer ein hymgeiswyr benywaidd am weinidogaeth ordeiniedig a 
thrwyddedig, yn drech na’r gwrywaidd. Gellid rhagweld problemau, a bwrw 
bod y duedd hon yn parhau.  
 
EDRYCH YMLAEN  
Mae llawer o waith y Gyfarwyddiaeth yn gyfredol. Yn y flwyddyn nesaf, mae’r 
Gyfarwyddiaeth yn bwriadu ychwanegu swyddog i gefnogi gweinidogaeth 
clerigiaid sydd wedi ymddeol yn yr Esgobaeth, yn enwedig y sawl a ddewisodd 
statws Ymddeoledig Weithredol. Daw ein cyfnod arbrofol o dair blynedd, pan 
fo cyplysu cynllun y GDG(Ll) gyda Sant Padarn ar waith – i ben yn y flwyddyn 
sydd i ddod, ac yn sgil hyn bydd yna, o bosib, elfen o newid ac o ailasesu 
hyfforddiant GDG(Ll); daliwn yn frwd, fodd bynnag, i gefnogi ac annog pobl i 
ymgymryd â’r cwrs.  
 


