
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru: Athrofa Padarn Sant 

 
CYFARWYDDWR FFURFIANT AR GYFER Y WEINIDOGAETH DRWYDDEDIG 

 

TROSOLWG 

Cefndir 
 

Crëwyd Athrofa Padarn Sant ar 1 Gorffennaf 2016 gan yr Eglwys yng Nghymru i wireddu 

gweledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw ar 

ran yr Eglwys yng Nghymru. 

 

Mae gan Athrofa Padarn Sant gyfrifoldebau bras a roddwyd iddi gan Fainc yr Esgobion:  

 

- Ysgogi disgyblaeth, ffurfiant a hyfforddiant lleygwyr, gan gynnwys y gweinidogaethau 

lleyg sydd wedi’u comisiynu o’r newydd, a pharatoi adnoddau ar gyfer y rhain.  

- Goruchwylio a darparu ffurfiant ar gyfer y weinidogaeth drwyddedig, ordeiniedig a lleyg, 

yn eu gwahanol ffurfiau neilltuol (cyflogedig, digyflog, lleol, arloeswr, efengylydd, 

gweithiwr ieuenctid a phlant, bugail, darllenydd).   

- Goruchwylio, a mynd ati ar y cyd â’r esgobaethau i ddarparu, datblygiad parhaus yn y 

weinidogaeth i holl weinidogion trwyddedig yr Eglwys yng Nghymru, gan gynnwys 

rhaglenni penodol i’r rhai sydd newydd gael eu hordeinio neu eu trwyddedu, 

hyfforddiant i Arweinwyr Gweinidogaeth/Ardaloedd Cenhadu, cymorth at 

weinidogaethau arbenigol fel Arloeswr a Gweithiwr Ieuenctid a Phlant, a hyfforddiant i 

arweinwyr uwch. 

- Ymchwil ac astudiaethau ôl-raddedig. 

- Hyfforddiant i’r eglwys gyfan mewn meysydd craidd fel sgiliau goruchwylio a chadw 

pobl yn ddiogel.  

- Datblygu polisi gweinidogaeth.  

 

Mae’n cael ei goruchwylio gan Gyngor Athrofa Padarn Sant, sy’n dwyn ynghyd gynrychiolwyr o 

Fainc yr Esgobion a’r Corff Cynrychiolwyr a’r Cyfarwyddwyr Gweinidogaeth o bob Esgobaeth, o 

dan gadeiryddiaeth Esgob y Weinidogaeth. Yn ariannol ac yn gyfreithiol, mae’n rhan o Gorff 

Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru. Mae ei staff yn gweithio i’r Corff Cynrychiolwyr. Cyllideb 

yr Athrofa ar gyfer 2018 yw £2M. Ceir 13 o aelodau staff sy’n addysgu, ond mae Athrofa Padarn 

Sant yn defnyddio llawer ar arbenigedd yr Eglwys yng Nghymru yn ehangach hefyd – dyma’r 

‘Eglwys yng Nghymru yn gwneud diwinyddiaeth gyda’i gilydd’. 

 

Sefydliad cymhleth yw Athrofa Padarn Sant, gyda llawer o’i gweithgarwch, ei staff a’i 

gwirfoddolwyr ar wasgar ar draws Cymru. A hithau’n nesáu at ei hail ben-blwydd, mae’r 

Athrofa’n dal wrthi’n cael ei ffurfio ei hun, wrth i’r alwad a roddir iddi gael ei datblygu. Ar ben 

hynny, er ei bod yn perthyn yn llwyr i’r Eglwys yng Nghymru ac yn bodoli i wasanaethu 

cenhadaeth yr Eglwys yng Nghymru, mae’r Eglwys hithau’n gorff cymhleth sy’n cynnwys chwe 

esgobaeth benodol, bob un â’i chyd-destun, ei hunaniaeth, ei heriau a’i chyfleoedd ei hun, yn 

cydblethu yn strwythurau taleithiol Mainc yr Esgobion, y Corff Cynrychiolwyr (sef yr Elusen sy’n 

berchennog ar y rhan fwyaf o asedau’r eglwys) a’r Corff Llywodraethu. Serch hynny, mae Athrofa 

Padarn Sant wedi ennill ei phlwyf bellach fel cydran allweddol o genhadaeth yr Eglwys, ac mae’r 

Eglwys wedi dangos ei hymrwymiad drwy ei chyllid aberthol i Athrofa Padarn Sant, a thrwy 

gefnogaeth gref a chyson yr esgobion. Yr her bellach i’r Athrofa yw gwireddu’r alwad, ateb yr 

ymrwymiad iddi a wnaed gan yr Eglwys a gwireddu ei gweledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant 

eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw ar ran yr Eglwys yng Nghymru. 



Briff y Cyfarwyddwr Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig (DFLM)  
 

Y gydran fwyaf yng ngwaith Athrofa Padarn Sant ar hyn o bryd yw ffurfiant ar gyfer y 

weinidogaeth drwyddedig. Ar unrhyw adeg ceir rhyw 80 o ymgeiswyr am y weinidogaeth 

drwyddedig – tua 25 ar gyfer y weinidogaeth ordeiniedig gyflogedig, a 55 ar gyfer 

gweinidogaethau hunangynhaliol, boed ordeiniedig (NSM ac NSM(L)) neu leyg (Gweithiwr 

Ieuenctid a Phlant, Darllenydd, Arloeswr, Efengylydd, Bugail). 
 

Mae’r grŵp hwn o ymgeiswyr yn dod ag ystod eang iawn o anghenion hyfforddi ac 

amgylchiadau gwahanol. Gan hynny, mae’r gwaith ffurfiant ar gyfer y weinidogaeth drwyddedig 

yn cael ei strwythuro drwy gydbwysedd gofalus iawn a phur gymhleth o gyffredinolrwydd ac 

arbenigrwydd. Mae’r dull cyffredin, sydd wedi’i grynhoi yn ein slogan ‘ffurfiant mewn cymuned 

ar gyfer cenhadaeth’ yn un cyson; a chedwir pedair cydran yn ganolog – celloedd ffurfiannol, 

cyfnodau preswyl, lleoliadau (hyfforddiant mewn cyd-destun) ac addysg ddiwinyddol briodol 

(BTh, MTh etc.). O fewn hyn, ceir amryw o lwybrau hyfforddi i ddarparu ar gyfer y rhai sy’n 

hyfforddi’n amser llawn neu’n rhan-amser, ac i bobl o bob rhan o Gymru, i sicrhau bod yr 

ymgeiswyr yn cael y paratoad gorau ar gyfer eu gweinidogaethau neilltuol, ac i adeiladu ar eu 

profiad blaenorol. Heblaw am achosion eithriadol, mae pob ymgeisydd am y weinidogaeth 

drwyddedig yn yr Eglwys yng Nghymru yn rhan o Athrofa Padarn Sant. Mae briff y Cyfarwyddwr 

hefyd yn cynnwys goruchwylio rhaglen ddisgyblaeth ‘Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd’ sydd â 205 

o fyfyrwyr, mewn 41 o grwpiau dysgu ledled Cymru, llawer ohonynt yn astudio ar y rhaglen BTh 

ochr yn ochr â’r rhai sy’n paratoi ar gyfer y weinidogaeth drwyddedig. Gan hynny, mae gwaith 

Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig yn Athrofa Padarn Sant yn hanfodol ar gyfer 

gweinidogaeth, cenhadaeth a thwf yr Eglwys yng Nghymru yn y dyfodol.  
 

Y Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol am y gwaith hwn; bydd yn gwneud cyfraniad arwyddocaol felly at 

ddyfodol yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r swydd yn cyfateb yn fras i swydd Pennaeth coleg neu 

gwrs diwinyddol canolog ei faint. Mae heriau penodol y swydd i’w gweld yn ehangder y 

gweinidogaethau y mae’r ymgeiswyr yn cael eu paratoi iddynt (e.e. gweinidogaeth ieuenctid a 

phlant ac efengylydd yn ogystal ag ordeiniad cyflogedig), yr ardal ddaearyddol, a’r angen i roi 

gwir wasanaeth i chwe esgobaeth wahanol – nid yw Athrofa Padarn Sant yn rhydd i ‘godi’n 

stondin’ a gwasanaethu dim ond y rhai sy’n gweld ffordd benodol o fynd ati’n ddeniadol. Serch 

hynny, mae yna gryn dipyn yn fwy o gymorth nag a geid mewn swydd unigol fel ‘pennaeth 

coleg diwinyddol’. Mae hyn yn deillio’n bennaf o fod yn rhan o sefydliad ehangach Athrofa 

Padarn Sant – er enghraifft defnyddio arbenigedd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau, a’r Pennaeth, 

ac mae Athrofa Padarn Sant ei hun wedi’i lleoli o fewn y Corff Cynrychiolwyr, gan ddefnyddio 

arbenigedd fel Adnoddau Dynol, Cyllid, TG ac Adeiladau. Drwy hyn gall y Cyfarwyddwr 

ganolbwyntio ar ffurfiant, addysg a hyfforddiant. Mae’r ffaith bod yr Athrofa’n rhan integredig 

o’r Eglwys yng Nghymru, nid yn sefydliad ar wahân, hefyd yn rhoi llawer mwy o gefnogaeth a 

pherthynas agosach â’r Eglwys a’i hesgobion nag a geid mewn sefydliad ar wahân. 
 

Mae’r disgrifiad swydd yn manylu ar gyfrifoldebau bras y swydd. Serch hynny, mae’n werth 

tanlinellu yma mai rôl arweinydd ysbrydol yw hon yn gyffredinol. Mae’r ystod eang o 

gymwyseddau a swyddogaethau gwahanol yn y swydd – addysgol, rheolwrol, strategol a 

gwleidyddol – yn dod ynghyd o dan yr alwad honno. Menter ysbrydol, gydol oes, yw ffurfiant a 

hyfforddiant yn yr Eglwys yn y bôn, ac mae’n torri ar draws gwahaniaethau 

personol/proffesiynol. Mae llawer o’r dysgwyr yn wirfoddolwyr sy’n ceisio gwneud effaith 

drawsffurfiol yn y cymunedau y maent yn byw ynddynt. Mae’n hanfodol bod Athrofa Padarn 

Sant yn byw’r hyn y mae’n ei addysgu, gan weithredu fel cymuned Gristnogol sy’n dysgu ac sy’n 

gweld ysbrydolrwydd Cristnogol fel sylfaen a churiad calon ei gwaith. Mae gan y Cyfarwyddwr 

ran allweddol yn arweinyddiaeth ysbrydol yr Athrofa gyfan (ac yn wir bydd yn ffigur pwysig yn 



yr Eglwys yng Nghymru yn ei chrynswth), yn ogystal â bod yn ‘arweinydd diwylliant’ mwyaf 

arwyddocaol yn y gwaith Ffurfiant ar gyfer Gweinidogaeth Drwyddedig.  
 

Un lleoliad allweddol ar gyfer Athrofa Padarn Sant yw safle Sant Mihangel yng Nghaerdydd. Yn 

ddiweddar, penderfynodd Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru y câi Athrofa Padarn 

Sant ddefnyddio’r safle hwn tan o leiaf 2029 – sef ymrwymiad arwyddocaol. Y safle hwn yw 

lleoliad llawer o wasanaethau cymorth Athrofa Padarn Sant, a dyma brif ganolfan y gymuned 

sy’n dilyn ffurfiant mewn gweinidogaeth drwyddedig yn amser-llawn. Serch hynny, sefydliad i 

Gymru gyfan yw Athrofa Padarn Sant, nid sefydliad i Gaerdydd, a fydd y mwyafrif o’r ymgeiswyr 

ar gyfer ffurfiant ar gyfer y weinidogaeth drwyddedig bron byth yn ymweld â safle Sant 

Mihangel. Gan hynny, mae angen gweld rôl y Cyfarwyddwr fel un sydd â chyfrifoldebau ledled 

Cymru, ond gyda safle Sant Mihangel yn lleoliad allweddol. Felly, fe allai’r swydd gael ei 

chyflawni mewn dwy ffordd wahanol: naill ai gan gymryd safle Sant Mihangel yn brif le gwaith, 

gan deithio’n gyson i fannau eraill yng Nghymru; neu weithio’n bennaf rywle arall yng Nghymru 

(y Gogledd neu’r Gorllewin) gan dreulio tua thri diwrnod yr wythnos ar safle Sant Mihangel. Mae 

gan y ddwy gryfderau a gwendidau ar gyfer yr Athrofa. 
 

Mae Athrofa Padarn Sant yn canolbwyntio ar ei chyd-destun cenhadol Cymreig penodol. 

Byddai’r gallu i siarad Cymraeg, neu’n well byth, i feddwl yn ddiwinyddol yn Gymraeg, yn fantais 

bendant yn y swydd hon, ond nid yw’n angenrheidiol. Serch hynny, fe fydd angen i ddeiliad y 

swydd ymroi’n galonnog i gyd-destun cenhadaeth Cymru, a bod yn rhan o ymdrech yr Athrofa i 

ddatblygu syniadau diwinyddol ar gyfer y cyd-destun hwnnw.  
 

Mae’r Athrofa wrthi’n symud tuag at strwythur trefniadol mwy gwastad, cydweithredol. Rydym 

yn symud oddi wrth strwythur ‘adrannol’ lle câi’r staff gwahanol eu dyrannu i feysydd gwahanol, 

megis CMD, Ymchwil neu Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig. Roedd y strwythur 

hwnnw’n gwrthdaro â gwerthoedd sylfaenol yr Athrofa sydd wedi’i chreu i hybu cydweithredu 

ac i chwalu rhwystrau rhwng esgobaethau, gweinidogaethau ac ardaloedd daearyddol; roedd 

hefyd yn aneffeithlon. Yn ei le bydd gennym un tîm cymorth sy’n cynnwys sgiliau arbenigol fel y 

gofrestrfa, y llyfrgell a gwasanaethau gwybodaeth, adeiladau, cadw tŷ ac arlwyo, gweinyddu, 

cydlynu rhaglenni ar lefel uchel, cyhoeddusrwydd a chymorth i diwtoriaid ac ymgeiswyr. Ochr yn 

ochr â hyn ceir un ‘gyfadran’ o staff tiwtorial, sef 13 o bobl ar hyn o bryd ag arbenigedd a 

phrofiad ar draws amrediad o ddisgyblaethau. Bydd y Cyfarwyddwr yn arweinydd allweddol yn y 

gyfadran. Bydd pob aelod o’r gyfadran (gan gynnwys y Pennaeth) yn rhan o dîm y Cyfarwyddwr 

gan ddarparu ansawdd dda i’r ymgeiswyr. Serch hynny, bydd pob aelod o’r tîm yn cyfrannu 

hefyd at feysydd eraill yng ngwaith Athrofa Padarn Sant. Yn hyn o beth bydd naw o’r staff 

tiwtorial (y Cyfarwyddwr, saith tiwtor yn yr esgobaethau, tiwtor preswyl) yn neilltuo’r rhan fwyaf 

o’u hamser i weithio gydag ymgeiswyr ar gyfer ffurfiant ar gyfer y weinidogaeth drwyddedig. 

Mae’r strwythur newydd wrthi’n cael ei roi ar waith. Bydd gan y Cyfarwyddwr newydd rôl bwysig 

i'w chwarae yn y modd y bydd yr Athrofa’n defnyddio’i holl ddoniau ar draws ei chyfrifoldebau. 
 

Mae’r gwaith Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig wedi cyrraedd man allweddol 

mewn cyfnod pontio. Roedd deiliad presennol y swydd, yr Hybarch Athro Mike West, yn rhan 

bwysig o addysg ddiwinyddol yng Nghymru cyn dyddiau Athrofa Padarn Sant a bu’n ffigur 

allweddol wrth ddatblygu syniad Athrofa Padarn Sant a’i ffurfiant cychwynnol ac wrth adeiladu’r 

tîm o diwtoriaid a’r prosesau presennol. Mae’r gwaith hwnnw wedi’i wneud bellach. Mae seiliau 

cadarn wedi’u gosod, ac maen nhw’n dda. Serch hynny, gweinidogion eithriadol ac nid rhai da 

yw’r hyn y mae ei angen ar gyfer cenhadaeth yr Eglwys yn y genhedlaeth nesaf, ac felly mae 

angen ffurfiant eithriadol ar gyfer y weinidogaeth drwyddedig. Yr her a’r cyfle i’r Cyfarwyddwr 

nesaf yw gweithio gyda chydweithwyr i godi hyfforddiant a ffurfiant gweinidogion trwyddedig 

yr Eglwys yng Nghymru (yn eu holl amrywiaeth) o dda i eithriadol.   



 

 

DISGRIFIAD SWYDD 

 

Teitl y Swydd: Cyfarwyddwr Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig 

 

Gradd : G (£42,692 - £48,302) 

 

Adran : Athrofa Padarn Sant  

 

Lleoliad: Naill ai Canolfan Sant Mihangel, Caerdydd 

 Neu weithio gartref yn y Gorllewin neu’r Gogledd, gyda 2-3 diwrnod yr 

wythnos yng Nghanolfan Sant Mihangel, Caerdydd 

 

Atebol i: Y Pennaeth 

 

Gweithio gyda: Staff yr Athrofa; Cyngor yr Athrofa; Staff Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol y 

Drindod Dewi Sant; yr Esgobion, Staff Uwch, Cyfarwyddwyr Gweinidogaeth a 

Chyfarwyddwyr Galwedigaeth yr Eglwys yng Nghymru; Staff y Swyddfa 

Daleithiol 

 

Diben y Swydd: Goruchwylio hyfforddiant a ffurfiant gweinidogion trwyddedig (yn eu holl 

amrywiaeth) i’r Eglwys yng Nghymru, gan godi hyn o dda i eithriadol.   

 

Prif dasgau a Chyfrifoldebau  

 

1. Rheoli gwaith y tîm tiwtoriaid wrth ddarparu Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth 

Drwyddedig (11 o staff ar hyn o bryd).  

 

2. Ynghyd â’r Pennaeth, esblygu’r strategaeth ynglŷn â Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth 

Drwyddedig yn yr Eglwys yng Nghymru.  

 

3. Goruchwylio gwaith i ddylunio a darparu rhaglen Athrofa Padarn Sant ynglŷn â Ffurfiant 

ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig, a’i hadolygu o dro i dro, gan sicrhau ei bod yn 

gwireddu’r deilliannau dysgu i’r gwahanol weinidogaethau trwyddedig, ei bod yn atebol 

i anghenion yr Eglwys yng Nghymru, ac yn ymdrechu tuag at ansawdd eithriadol.  

 

4. Rhoi arweiniad ysbrydol i’r rhaglen Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig, gan 

sicrhau ei bod yn weithrediad ac yn gymuned Gristnogol arbennig, gan gynnwys drwy 

arwain wrth addoli a phregethu.  

 

5. Bod yn aelod o Dîm Staff Uwch Athrofa Padarn Sant. 

 

6. Cydweithio’n agos â Chydlynydd y Rhaglen Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth 

Drwyddedig i sicrhau bod trefniadaeth a gweinyddiaeth Ffurfiant ar gyfer y 

Weinidogaeth Drwyddedig yn briodol ar gyfer deilliannau addysgol o safon. 

 

 

 

 



7. Cydweithio’n agos â’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau er mwyn sicrhau: 

• bod Tîm Cymorth Athrofa Padarn Sant yn rhoi gwasanaeth priodol i’r gwaith 

Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig. 

• bod yr arian sy’n cael ei wario ar Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig yng 

nghyllideb yr Athrofa yn cael ei gwario’n effeithiol, a bod y gwaith cynllunio ariannol 

ar gyfer cyfleoedd a heriau yn cael ei wneud yn greadigol ac yn gywir.  

• bod lefelau grant a chymorth arall i’r ymgeiswyr yn briodol er mwyn ateb nodau’r 

Eglwys o ran codi gweinidogion newydd. 

• bod yr ystafelloedd a ddefnyddir gan yr ymgeiswyr a’r staff at ddibenion preswylio, 

dysgu, addoli ac at ddibenion cymunedol yn helpu i sicrhau ffurfiant o safon ar gyfer 

y weinidogaeth.  

 

8. Cydweithio’n agos â’r Cofrestrydd i sicrhau: 

• bod y gwaith cofrestru a chofnodi ar gyfer ymgeiswyr a myfyrwyr yn briodol i’r dasg 

addysgol. 

• bod y prosesau ar gyfer asesu, datblygu a dilysu modiwlau, llawlyfrau cwrs a 

chymorth y myfyrwyr yn briodol ar gyfer deilliannau addysgol o safon, ac yn 

dderbyniol i’n partneriaid yn y prifysgolion.  

• bod yr holl ofynion o ran sicrwydd ansawdd a dilysu’n cael eu bodloni – panel y 

Prifysgolion ac Ansawdd mewn Ffurfiant (Adran Gweinidogaeth).  

 

9. Cydweithio’n agos â’r Cyfarwyddwr Ymchwil i sicrhau bod rhaglenni ôl-raddedig priodol 

ar gael mewn Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig a’r rheiny’n ateb deilliannau 

dysgu’r gwahanol weinidogaethau trwyddedig, yn ymateb i anghenion yr Eglwys yng 

Nghymru, ac yn ymdrechu tuag at ansawdd eithriadol.  

 

10. Cydweithio’n agos â Swyddog y Llyfrgell a Gwybodaeth i sicrhau bod yr adnoddau 

dysgu, gan gynnwys y VLE, sydd ar gael at Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth 

Drwyddedig, yn rhoi cefnogaeth gref i’r broses ddysgu.  

 

11. Creu a chynnal diwylliant o wella’n barhaus a chreadigedd ynglŷn â Ffurfiant ar gyfer y 

Weinidogaeth Drwyddedig, yn enwedig drwy ddefnydd effeithiol ar adborth dysgwyr, a 

thrwy ddysgu gan sefydliadau eraill.  

 

12. Sbarduno arloesi parhaus mewn Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig, yn 

enwedig mewn dulliau asesu ac wrth ddefnyddio technoleg fodern i helpu dysgu ar 

wasgar.  

 

13. Goruchwylio defnydd y disgyblion ar Ddiwinyddiaeth ar gyfer Bywyd.  

 

14. Goruchwylio a chefnogi gwaith y Tiwtor Preswyl i sicrhau llwyddiant y gymuned amser-

llawn yng Nghanolfan Sant Mihangel.  

 

15. Goruchwylio, ar y cyd â’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau, y prosesau ar gyfer recriwtio a 

derbyn ymgeiswyr am y weinidogaeth drwyddedig, gan gynnwys 

• goruchwylio’n bersonol y cytundebau ar lwybrau dysgu ansafonol  

• cyfathrebu’n uniongyrchol â Chadeirydd ac Ysgrifennydd y Paneli Dirnadaeth i 

sicrhau cyfatebiaeth gynhyrchio rhwng dirnadaeth a hyfforddiant 

• sicrhau bod cytundebau dysgu ar gael i bob ymgeisydd.  

 



 

16. Goruchwylio ac arwain yn bersonol ynglŷn ag adroddiadau i’r Esgobion ar ymgeiswyr 

gan gynnwys: 

• Systemau cyffredinol ar gyfer adrodd ar ymgeiswyr a gosod nodau iddynt  

• Arwain y cyfarfodydd adolygu ymgeiswyr bob chwe mis ym mhob esgobaeth  

• Ymateb i geisiadau gan yr Esgobion / Cyfarwyddwyr Galwedigaeth yr Esgobaethau 

am wybodaeth, a chodi pryderon gyda’r Esgobion / Cyfarwyddwyr Galwedigaeth yr 

Esgobaethau. 

 

17. Ymdrin yn bersonol ag achosion anodd ynglŷn ag ymgeiswyr am y weinidogaeth 

drwyddedig, gan gynnwys penderfyniadau i beidio ag argymell ordeinio/trwyddedu.  

 

18. Cyfrannu at symbylu galwedigaethau a hybu Athrofa Padarn Sant ar draws y dalaith. 

 

19. Goruchwylio datblygiad llwybrau ar gyfer gweinidogaethau neilltuol, gan gynnwys 

arloeswr, efengylydd, gweithiwr ieuenctid a phlant, bugail lleyg ac NSM(L).  

 

20. Rhoi arweiniad i’r ymdrech i Athrofa Padarn Sant fod yn rhan o Eglwys ddwyieithog i 

genedl ddwyieithog, yn enwedig drwy helpu i ddatblygu diwinyddiaeth, addysgu ac 

ymchwil cyfrwng Cymraeg.   

 

21. Mynd ynglŷn â materion cydraddoldeb a hygyrchedd, fel bod Athrofa Padarn Sant yn 

parhau i wneud cynnydd tuag at sicrhau cydraddoldeb dysgwyr ledled Cymru, mewn 

meysydd fel gwahaniaethau dysgu penodol, rhywedd, amgylchiadau teuluol, heriau 

daearyddol, a chyraeddiadau addysgol blaenorol.   

 

22. Dilyn datblygiadau cyfoes mewn addysgu, dysgu, ffurfiant, asesu, TGCh, a’r Eglwys yng 

Nghymru.  

 

23. Cyfrannu at fywyd ehangach yr Eglwys dwy ymchwilio, ysgrifennu neu annerch.  

 

 



MANYLEB PERSON  

 

HANFODOL 

 

• Gallu a phrofiad amlwg o gyfrannu at ffurfiant clerigwyr a gweinidogion lleyg.  

• Profiad o weinidogaeth Anglicanaidd fel offeiriad; y gallu i ddod â hyn i mewn i fywyd 

Athrofa Padarn Sant fel cymuned Gristnogol sy’n dysgu, a hynny drwy esiampl bersonol, 

arwain addoliadau a phregethu, ac integreiddio ysbrydolrwydd â safonau proffesiynol 

• Angerdd dros gyd-destun y genhadaeth yng Nghymru, a dealltwriaeth o natur 

gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru, a’r heriau a’r cyfleoedd y mae hyn yn eu creu i 

weinidogion yr Eglwys honno. 

• Sgiliau rhyngbersonol gwych; y gallu i greu perthynas ac ymgynghori’n effeithiol ag 

uwch ffigurau fel Esgobion, Penaethiaid Adrannau mewn Prifysgolion, arweinwyr 

gweinidogaeth yn sefydliadau eglwysig yn y Deyrnas Unedig.  

• Doethuriaeth mewn diwinyddiaeth.  

• Profiad mewn addysgu ac asesu yng nghyd-destun yr Eglwys a chyd-destun prifysgol 

mewn maes sy’n berthnasol i waith Athrofa Padarn Sant. 

• Profiad o reoli a datblygu tîm o staff a gwirfoddolwyr. 

• Y gallu i weithio mewn cydweithrediad, gydag atebolrwydd a dirprwyo dyladwy. 

• Ymrwymiad i’ch datblygiad personol a phroffesiynol chi’ch hun a phobl eraill, gan 

gynnwys y gallu i roi a derbyn adborth effeithiol. 

• Y gallu i feddwl yn strategol; troi syniadau a phosibiliadau’n gynlluniau clir a all gael eu 

rhoi ar waith. 

• Deallusrwydd emosiynol a dycnwch yn enwedig yn wyneb anhawster a heriau. 

• Y gallu i reoli llwyth gwaith cymhleth o alwadau cyferbyniol.   

• Y gallu i weithio’n annibynnol ac yn hyblyg, gan gynnwys y tu allan i oriau gwaith arferol 

gan deithio gryn dipyn yng Nghymru.  

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac mewn ysgrifen. 

• Llythrennog mewn TGCh ac yn fodlon cofleidio technolegau newydd. 

 

DYMUNOL 
 

• Profiad o oruchwylio traethodau hir / graddau uwch. 

• Profiad o weithio mewn sefydliad gwasgaredig ar sawl safle 

• Y gallu i siarad Cymraeg, neu i ddysgu 

• Hanes o ddod â ffrwyth ymchwil academaidd i mewn i fywyd yr Eglwys. 

• Profiad o gydweithio â dilyswyr allanol 

• Profiad o ddatblygu a gweithredu polisïau ar draws sefydliad  

 

 

 
 

 


