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Cynorthwy-ydd Bugeiliol — 

Beth amdani? 

 

 

 

Ydych chi yn berson: 

Aeddfed, yn ysbrydol ac emosiynol? 

Sensitif ac uchel eich parch  

yn eich eglwys? 

Empathig a gofalgar? 

 

 

 

 

 

Os felly, dyma’r union daflen 

ar eich cyfer 



 

 

Beth yw Cynorthwy-ydd Bugeiliol? 
 

Mae Cynorthwy-ydd Bugeiliol yn 

cynrychioli’r ardal weinidogaethol/
plwyf, gan helpu’r tîm gweini-
dogaethol/offeiriad gyda chenhadu 

a gofal bugeiliol, a hynny drwy ym-
weld â phobl yn y gymuned leol 

sydd angen cynhaliaeth ysbrydol ac 

ymarferol. 

Gwahanol ac amrywiol yw gwaith 

Cynorthwy-ydd Bugeiliol, â phob ar-
dal ag anghenion neilltuol. Bydd y 

Cynorthwy-ydd felly yn cydweithio 
â’r tîm gweinidogaethol/offeiriad er 

mwyn cytuno beth fydd ei (g)waith 
yn yr ardal weinidogaethol/plwyf. 
 

Er enghraifft, fel a ganlyn: 

 Ymweld â’r methedig, y claf a’r  

oedrannus.  
  
 Cysylltu â newydd-ddyfodiaid a’u croe-

sawu i’r plwyf. 
 

 Croesawu ac annog newydd-ddyfodiaid 
yn yr eglwys. 
 

 Cynnal breichiau galarus. 

 Cynorthwyo ymlaen llaw gyda’r paratoi 

ar gyfer bedydd, priodas a bedydd esgob. 
 
 Cynorthwyo i  sefydlu a datblygu cen-

hadaeth yr yr ardal weinidogaethol/plwyf. 

  . 

 

Pa fath unigolyn?: 
 

 Aelod brwd a gweithgar o’r eglwys. 

 Aelod sensitif ac uchel ei pharch/barch 
yn ei (h)eglwys. 

 

 Person hirben y gellir ymddiried yn llwyr 

ynddi/ynddo. 

 Person o natur gofalgar ac empathig. 

 Person sy’n medru cyfathrebu’n dda. 

 Person aeddfed yn ysbrydol ac emosi-
ynol, a gweddi yn rhan anatod o’i ffydd a’i by-

wyd/fywyd. 

Ymroddiad Personol: 

 Parodrwydd i sefyll profion CRB(diogelu). 
 
 Cynnal bywyd o ddefosiwn personol a 

gweddi. 
 

 Y gallu i fod yn hyblyga chydweithio ag 
aelodau eraill y tîm gweinidogaethol. 
 

 Parodrwydd i dderbyn arolygiaeth reo-
laidd. 

 
 Ar gael i dderbyn hyfforddiant pellach. 
 

 Parodrwydd i weithio fel aelod o dîm, yn 
cynnig gofal bufeiliol yn yr ardal weini-

dogaethol/plwyf. 

 Hyfforddiant: 

 Profiad ymarferol gyda’r offeiriad. 
         

        Sylwi ar y ffyrdd gorau o weithredu 
o fewn yr Ardal weinidogaethol/plwyf. 
 

 Pwyso a mesur ung nghwmni pobl 

leyg eraill. 
 

 Cynigir dyddiau hyfforddiant esgo-

baethol er mwyn cefnogi’r Cynorthwy-
ydd Bugeiliol. 
 

 Cyngor ynglŷn ag adnoddau er 

mwyn hybu datblygiad fel Cynorthwy-
ydd.  

 Cynllun Datblygu Personol: 

     O gwblhau’r hyfforddiant, trefnir  

cynllun gyda’r tîm gweinidogaethol/
offeiriad, i adolygu cryfderau a gwendi-

dau, hefyd y gorchwylion y cytunwyd 
arnynt a nifer yr oriau gwaith. 
 

Dylid adolygu’r cynllun yn rheolaidd, yn 
flynyddol o leiaf, gan sicrhau cyfle i 

bwyso a mesur gwaith y flwyddyn yng 
nghwmni’r offeiriad/tîm gweinidogaethol. 
Rhydd hyn gyfle i nodi lle mae cynnydd 

yn digwydd, a hynny yng nghyd-destun 
ymarfer da; daw yn hysbys hefyd a oes 

angen trafod ymhellach neu ddarparu 
hyfforddiant ychwanegol. 

 

     Dylai’r offeiriad/tîm gweinidogaethol 
ddarparu hyfforddiant pellach, yn ogystal 

â chefnogi’r cynorthwy-ydd i fynychu dig-
wyddiadau hyfforddi esgobaethol. 


