
 
    

 
 

 

GWNEUD EIDDO’R EGLWYS YN FWY GWYRDD – CANLLAW I’CH RHOI AR 
BEN FFORDD  
 
Mae’n gallu bod yn anodd gwybod ble i ddechrau wrth fynd i’r afael â newid yn yr 
hinsawdd. Nod y canllaw hwn yw eich helpu i gymryd y camau cyntaf i wella effaith 
amgylcheddol eich adeilad.  
 

Cyflwyniad 
Mae llawer o’r camau a nodir isod wedi’u datblygu gan gynllun Parish Buying. 
Cafodd y gwasanaeth ei sefydlu gan Eglwys Loegr ar y cyd â’r Eglwys yng Nghymru. 
Mae’n wasanaeth dielw, wedi’i ariannu gan y comisiwn mae’n ei dderbyn ar y 
contractau sy’n cael eu trefnu. Mae’r gwasanaeth yn adrodd yn ôl i Grŵp Caffael 
Cenedlaethol ac yn cael ei oruchwylio ganddynt. Sefydlwyd y Grŵp gan Eglwys 
Loegr. Nid yw’r Eglwys yng Nghymru yn derbyn unrhyw elw ariannol o’r gwasanaeth. 
 
CAM 1: CYMRYD UN CAM BACH SYML 
 
Mae’n hawdd newid eich cyfrif trydan er mwyn prynu trydan sydd wedi’i 
gynhyrchu o ynni adnewyddadwy. Ni fydd, o reidrwydd, yn costio mwy i chi, bydd 
hynny’n dibynnu ar lawer o ffactorau. Byddwch chi am gael y ddêl orau, ond cofiwch 
ei bod hi’n werth ystyried talu mwy er mwyn cael trydan sydd wedi’i gynhyrchu heb 
niweidio creadigaeth Duw. 
 
Mae’r rhan fwyaf o gyflenwyr trydan yn caniatáu i chi ddewis ‘trydan gwyrdd’ ond os 
ydych chi o ddifrif ynglŷn â’ch dymuniad i ofalu am yr amgylchedd byddai’n ddoeth i 
chi osgoi gwneud hynny gydag un o’r cyflenwyr mawr sy’n cynhyrchu canran 
gymharol fach o’u cyflenwad trwy ddulliau adnewyddadwy. Y rheswm am hyn yw 
bod y cyfanswm o drydan adnewyddadwy sy’n cael ei gynhyrchu ganddynt yn 
bennaf wedi’i ddylanwadu gan gymhellion a rheoliadau’r Llywodraeth, ac mae eich 
dewis yn annhebygol o’u hannog i gynyddu eu cyflenwad o drydan adnewyddadwy. 
Os ydych chi am ofalu am yr amgylchedd, mae’n llawer gwell i chi brynu’ch trydan 
oddi wrth un o’r cwmnïau bach sydd wedi ymrwymo i gyflenwi ynni adnewyddadwy. 
Dau gwmni o’r fath yw Ecotricity a Good Energy. 
 
Os hoffech gael cymorth a chefnogaeth i newid cyflenwr, gallwch wneud hyn trwy 
ddefnyddio ymgyrch Cymorth Cristnogol ‘Y Cam Mawr’ yn: 
 
https://www.bigchurchswitch.org.uk/  
 
 
2buy2 (yr arbenigwr caffael sy’n gweithredu’r gwasanaeth Parish Buying) sy’n 
rhedeg ymgyrch Y Cam Mawr ar ran Cymorth Cristnogol.   
 

https://www.bigchurchswitch.org.uk/


 
    

Hefyd, mae’n gwneud synnwyr i chi newid eich cyflenwyr nwy yr un pryd. Mae 
Good Energy ac Ecotricity yn ceisio dod o hyd i ffynonellau adnewyddadwy o nwy 
(e.e. trwy gynhyrchu methan o wastraff fferm). Unwaith eto, gall Y Cam Mawr eich 
helpu chi gyda hyn. 
 
Mae ymgyrch Y Cam Mawr gan Cymorth Cristnogol yn ymgyrchu nid yn unig i gael 
eglwysi ond hefyd i gael aelodau eglwysi i newid i drydan adnewyddadwy - felly 
anogwch aelodau eich eglwysi i ystyried hyn fel rhan syml o’r dasg o fod yn stiward 
amgylcheddol ar greadigaeth Duw. Unwaith eto, gall pob un o aelodau ein 
cynulleidfaoedd wneud hyn drwy ddilyn llwybr Y Cam Mawr, os ydyn nhw am wneud 
hynny. 
 
CAM 2: RHAI BUDDSODDIADAU SYML A SYNHWYROL 
 
Gwnewch yn siŵr bod eich boeler yn effeithlon 
Mae gan lawer o adeiladau eglwysig hen foeleri sy’n aneffeithlon ac yn ddrwg iawn 
i’r amgylchedd, o ran allyriadau carbon deuocsid, ac yn ddrud iawn i’w cynnal. Fel 
rheol, bydd buddsoddi mewn boeler graddfa A yn arbed arian i’r eglwys yn y tymor 
canol a’r hirdymor. Os hoffech chi gyngor ar wneud dewis doeth, gall gwasanaeth 
Parish Buying eich helpu chi. Maen nhw wedi negodi bargeinion da ar amrywiaeth o 
foeleri Worcester Bosch olew a nwy, sy’n cael eu hargymell gan Which? fel y 
cynnyrch gorau i’w brynu, o ran bod yn ddibynadwy ac yn foddhaol gan gwsmeriaid, 
gan ragori ar yr holl wneuthurwyr eraill yn y maes. Mae’r boeleri yn amrywio o 15kw 
hyd at 100kw ac felly’n addas i bob math o sefyllfa. Mae’r holl foeleri yn y gyfres hon 
ar raddfa A (90% ac uwch) o ran effeithlonrwydd. Dyma wefan Parish Buying: 
 
https://www.parishbuying.org.uk/ 
 
Pan fyddwch chi’n diweddaru system wresogi, mae’n bwysig eich bod yn sicrhau bod 
gennych reolaeth a hyblygrwydd i allu gwresogi’r rhan benodol o’r adeilad rydych chi 
am ei defnyddio. Unwaith eto, gall Parish Buying eich helpu i wneud hyn. Ond yn 
well byth, mae ffyrdd o wresogi adeiladau eglwysig trwy ddefnyddio ynni 
adnewyddadwy yn uniongyrchol; rydyn ni’n sôn am hyn yng Ngham 3. Mae 
canllawiau defnyddiol ar systemau gwresogi ar gael yn: 
 
http://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/church-heritage-and-
conservation-resources/sub-page/energy-environment/ 
 
http://www.churchcare.co.uk/churches/guidance-advice/looking-after-your-
church/heating 
 
Arbed gwres 
Mae llawer o’r gwres mewn eglwysi a neuaddau eglwysi yn dianc i fyny at y 
nenfydau uchel a thrwy ffenestri mawr gwydr sengl. Mae’n anodd cael atebion 
hawdd i’r problemau, ac mae’r sefyllfa’n gallu bod yn gymhleth mewn adeiladau 
hanesyddol. I ddechrau, dylech drafod yr opsiynau ar gyfer arbed gwres gyda’ch 
pensaer dynodedig. Cofiwch y bydd rhaid cael hawleb ar gyfer newid adeilad, felly 
cysylltwch â’r Swyddog Gofal Eglwysi Esgobaethol/ Ysgrifennydd Pwyllgor 
Ymgynghorol yr Esgobaeth am gyngor. Os oes gennych gynlluniau ar droed ar gyfer 
gwaith mawr, fel prosiect ail-doi, dyma gyfle delfrydol i feddwl am y materion hyn - 
efallai na fyddai’r costau ychwanegol yn sylweddol. 

https://www.parishbuying.org.uk/
http://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/church-heritage-and-conservation-resources/sub-page/energy-environment/
http://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/church-heritage-and-conservation-resources/sub-page/energy-environment/
http://www.churchcare.co.uk/churches/guidance-advice/looking-after-your-church/heating
http://www.churchcare.co.uk/churches/guidance-advice/looking-after-your-church/heating


 
    

 
Fel cam cyntaf, gwiriwch i weld a oes unrhyw ddrafft sydd angen mynd i’r afael ag ef. 
Mae addasiadau syml i ddrysau, ffenestri ac adnewyddu cwareli gwydr sydd wedi 
torri yn gallu gwneud gwahaniaeth. Mae anwedd yn gallu bod yn broblem ddifrifol 
mewn hen adeiladau; mae’n digwydd pan fo aer cynnes a llaith (gan amlaf wedi’i 
gynhyrchu gan bobl yn yr adeilad) yn syrthio ar arwynebau oer fel y waliau trwchus. I 
oresgyn hyn, dylech sicrhau bod gwres cyson a chyffredinol (i gynhesu’r arwynebau 
oer) a/neu awyru’r adeilad i annog newid cyson yn yr aer. Felly, pan fydd yr adeilad 
yn cael ei ddefnyddio a’i wresogi, gwnewch yn siŵr nad oes gennych ddrafft yn dod i 
mewn ac nad yw’r adeilad yn gadael gwres allan ond cofiwch hefyd fod angen 
awyru’r adeilad wedyn. 
 
Fodd bynnag, un cam syml y gall ardal weinidogaeth ei gymryd yw ystyried pa ran o 
adeilad sydd fwyaf addas ar gyfer digwyddiadau neu wasanaethau penodol. Er 
enghraifft, os yw nifer y bobl sy’n dod i wasanaeth yn debygol o fod yn fach, oni 
fyddai’n ddoeth eu cynnal yng Nghapel y Forwyn yn hytrach nag ym mhrif gorff yr 
eglwys? Gofynnwch am gyngor ar sut y gellir dosbarthu’r system wresogi fel hyn ac 
ystyriwch ddefnyddio llenni fel bod modd cynhesu ardal lawer llai. 
 
Cofiwch gadw llygad ar yr amseryddion, ac uwchraddio’r deunydd lagio ar y pibellau 
ac inswleiddiad y tanc. Mae popeth yn cyfri! 
 
Comisiynu Archwiliad Ynni 
Mae’n werth comisiynu archwiliad ynni er mwyn eich helpu i asesu eich opsiynau.  Er 
bod yn rhaid talu am hyn, bydd yn rhoi fframwaith gweithredu i chi a syniad o’r 
costau tebygol a’r buddion. Lle da i ddechrau yw gyda’r Ymddiriedolaeth Garbon: 
 
https://www.carbontrust.com/client-services/wales/?lng=cy 
neu 
http://resourceefficient.gov.wales/?skip=1&lang=cy 

 
Mae’r cwmni canlynol yn darparu archwiliadau penodol: 
http://www.severnwye.org.uk/cymraeg.html 
 
Hefyd, gallwch siarad â thîm Parish Buying a gallan nhw ddarparu gwybodaeth i’ch 
eglwys am yr opsiynau priodol ar gyfer cynnal archwiliad ynni. 
 
Goleuadau  
Mae goleuadau LED yn defnyddio llawer llai o ynni na goleuadau confensiynol. Trwy 
weithio gyda chyflenwyr allweddol, gall Parish Buying helpu eich ardal weinidogaeth. 
Mae hyn yn cynnwys helpu gydag arolygon i ddatblygu cynigion synhwyrol, fel y 
gallwch chi wneud penderfyniadau gwybodus ar sail pa mor gyflym y byddai gosod 
goleuadau LED yn talu’r gost yn ôl ar sail biliau trydan is. 
 
Offer a chyflenwadau swyddfa  
Mae Parish Buying yn gallu helpu ardaloedd gweinidogaeth i ddefnyddio amrywiaeth 
o gynhyrchion swyddfa sy’n ecogyfeillgar, er enghraifft, llungopiwyr carbon-niwtral, 
papur wedi’i ailgylchu, inc wedi’i ail-gynhyrchu a glanedyddion diwenwyn. Gallwch 
weld yr holl Gynhyrchion Swyddfa yn eu catalog ar-lein. Mae’r holl gynhyrchion sydd 
yn ecogyfeillgar wedi’u labelu’n glir â symbol gwyrdd. 
 



 
    

Wrth gwrs, mae’r defnydd o gyfryngau a chyfathrebu electronig yn gallu helpu i 
leihau faint o bapur rydych chi’n ei ddefnyddio. Beth am gynhyrchu’ch 
gwasanaethau, darlleniadau a hysbysiadau yn electronig i’w lawrlwytho ar lechen? 
 
CAM 3: CYNHYRCHU EICH YNNI ADNEWYDDADWY EICH HUN 
 
Bydd plwyfi mwy uchelgeisiol yn awyddus i feddwl am opsiynau ar gyfer cynhyrchu 
eu hynni adnewyddadwy eu hunain, er enghraifft trwy: 
 

 Paneli Ynni Solar Ffotofoltaig 

 Boeleri yn defnyddio biomas sydd wedi’i dyfu’n gynaliadwy 

 Pympiau gwres o’r aer 

 Pympiau gwres o’r ddaear 

 Cynhesu dŵr gydag Ynni Solar 

 Storfeydd thermol 

 Tyrbinau gwynt 
 
Bydd rhaid i chi gael cyngor arbenigol yn y meysydd hyn. Byddai archwiliad ynni yn 
ffordd dda o asesu opsiynau a dichonolrwydd yn y lle cyntaf. Trafodwch y gwahanol 
opsiynau gyda’ch pensaer penodedig a’ch Swyddog Gofal Eglwysi 
Esgobaethol/Ysgrifennydd Pwyllgor Ymgynghorol Esgobaethol. Efallai y bydd 
ganddyn nhw brofiad o wneud hyn mewn mannau eraill y gallan nhw ei rannu gyda 
chi. Cofiwch y bydd angen hawleb ar gyfer prosiectau o’r fath cyn iddyn nhw allu 
bwrw ymlaen â’r gwaith. 
 
Gall fod yn gryn her i osod cyfarpar ar adeiladau rhestredig, felly mae’n werth deall 
beth yw’r rhwystrau tebygol yn gyntaf. Mae canllawiau defnyddiol yn: 
 
http://cadw.gov.wales/docs/cadw/publications/Micro_gen_booklet_CY.pdf 
 
https://historicengland.org.uk/advice/technical-advice/energy-efficiency-and-historic-
buildings/ 
 
Dylech hefyd roi gwybod am eich diddordeb i Gorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng 
Nghymru (property@churchinwales.org.uk) oherwydd, os oes nifer sylweddol o 
ardaloedd gweinidogaeth yn awyddus i gynhyrchu eu hynni adnewyddadwy eu 
hunain, efallai y bydd modd i Parish Buying negodi ar eu rhan gyda chyflenwyr 
masnachol. 
 
Mae’n werth nodi bod y trefniadau grant ar gyfer ynni adnewyddadwy yn newid yn 
barhaus. Yn gyffredinol mae cynlluniau’n talu grantiau am yr ynni a gynhyrchir yn 
hytrach nag am y costau gosod cychwynnol. Byddai angen i chi ddod o hyd i’r cyfalaf 
ymlaen llaw ar gyfer gosod y cyfarpar ac adennill y costau yn sgil yr ynni a gaiff ei 
gynhyrchu. Hefyd, mae’n werth cofio y gellir gosod rhai cyfarpar ar y ddaear yn 
ogystal ag ar adeiladau - edrychwch ar yr eiddo cyfan er mwyn ystyried yr holl 
opsiynau. 
 
Efallai mai prynu ynni oddi wrth gynhyrchwr gwyrdd yw’r ateb symlaf (gweler Cam 1). 
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