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AELODAETH Y GYFARWYDDIAETH  
Mae’r Gyfarwyddiaeth Genhadol yn cydlynu gwaith sawl tîm: Cyfathrebu, 
Tyfiant Plwyfi, Plant & Ieuenctid, Cenhadaeth Fydeang, Eciwmeniaeth a 
Rhyngffydd dan gadeiryddiaeth Archddiacon Ceredigion. Bellach hefyd, 
cynhwysir mewnbwn gan Plant Dewi, ac, yn anffurfiol, gan y Grŵp Efengylu 
Esgobaethol sy’n gweithio ar wahân.  
 
AMCANION Mae’r Esgobaeth yn cynnal amrywiaeth o weinidogaethau all-
weithredol. Er sicrhau cyd-ddealltwriaeth a chyd-anogaeth o waith y 
gweinidogaethau hyn, mae’r Gyfarwyddiaeth Genhadol yn cyfarfod droeon 
yn ystod y flwyddyn, i gyfnewid syniadau.  
 
YR HYN A GYFLAWNWYD ELENI  
Prif gyrhaeddiad y Gyfarwyddiaeth fu cyfnewid syniadau da gan eu 
benthyca, y naill gan y llall, a chynllunio prosiectau lle y gellid cydweithio. 
Bu’n fanteisiol fod Cenhadu Bydeang ac Eciwmeniaeth bellach yn gweithio 
ar wahân , a bod y naill a’r llall yn medru cynnal a dilyn ei weledigaeth ei 
hun.  
Llwyddodd gwaith Plant ac Ieuenctid yn eithriadol yn 2018, a hyn dan law 
Cydlynydd Plant ac Ieuenctid yr Esgobaeth, ynghyd ag hyfforddiant 
ddefnyddiol ar gyfer pobl yn gweithio yn y maes, a help uniongyrchol gyda 
digwyddiadau sydyn i blant ac ieuenctid, megis Llan Llanast ac ambell 
fenter gyffelyb. Yn y plwyfi sy’n elwa o ymdrechion gweithwyr plant ac 
ieuenctid a benodwyd gan yr Esgobaeth, mae’r gwaith yn parhau.  
‘Fyny bo’r nod’ fu arwyddair Cenhadu Bydeang hithau, yn enwedig wrth 
ddatblygu ein cysylltiadau ag esgobaeth Bukavu (noder yr adroddiadau 
rheolaidd, perthnasol, yn Pobl Dewi).  
Mae’r Tîm Cyfathrebu yn cyflwyno adran ar wahân, i’w ychwanegu at yr 
adroddiad hwn.  
 
 



HERIAU ELENI  
Gwelodd gwaith plant ac ieuenctid golled sylweddol yn ystod y flwyddyn, 
gydag ymadawiad ein Cydlynydd Plant & Ieuenctid Esgobaethol ddiwedd 
2018. Dyw hyn ddim yn golygu fod y gwaith ar ben yn y plwyfi – mae’n 
parhau, yn sicr, ond gwerthfawrogodd pobl ar raddfa plwyf, bob anogaeth, 
ynghyd ag adnoddau, gan yr esgobaeth. Mae’r Tîm Eciwmeniaeth yn 
parhau i geisio pob cyfle i godi hwyl mewn eglwysi yn lleol, o ran gweithio 
tuag at undod gydag enwadau eraill. Digwyddodd hyn mewn rhai mannau, 
a’r gobaith yw gweld mwy fyth o weithredu cyffelyb.  
 
EDRYCH YMLAEN  
Bydd angen i’r Grŵp Tyfiant Plwyfi ddiffinio’i waith yn fwy pwrpasol yn y 
flwyddyn sy’n dod, ochr yn ochr â’r Grŵp Efengylu Esgobaethol, gyda’r Tîm 
Trawsnewid yn gyfrifol am raglenni megis Datblygiad-Eglwys Naturiol. Mae 
gwaith gyda phlant ac ieuenctid yn allweddol bwysig, a bydd yr Esgobaeth 
yn bwrw yn ei blaen yn 2020 i nodi a cheisio syniadau/prosiectau newydd, 
ac i ddatblygu’r hyn sydd gennym eisoes.  
 


