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CYFARWYDDYD CYFFREDINOL I GLERIGION AR DDIOGELWCH PERSONDAI

Rhagarweiniad
Y mae clerigion am fod ar gael i’w cymuned â’u gofal bugeiliol. Ar yr un pryd, y mae ganddynt
hwy a’u teuluoedd hawl i fyw mewn tŷ sy’n rhesymol ddiogel a phreifat.
Polisi Corff y Cynrychiolwyr yw annog Byrddau Tai’r Esgobaethau i asesu materion yn ymwneud
â diogelwch pob persondy yn eu gofal ac i ddatblygu cynlluniau i weithredu mesurau priodol.

Ymhellach, y mae’n ddyletswydd ar glerigion i ystyried eu diogelwch eu hunain, a diogelwch eu
teuluoedd a’r rhai sy’n ymweld â’r persondy. Cynigia’r cyfarwyddyd hwn rai argymhellion syl-
faenol yn seiliedig ar synnwyr cyffredin.

Asesu Peryglon
At ei gilydd, derbynia clerigion fwy o ymwelwyr na deiliaid tai cyffredin. Er y bydd gan y mwyafrif
mawr o ymwelwyr reswm cwbl deg dros alw, fe all lleiafrif bychan fod yn bwriadu troseddu. Os
felly, mae’n fwy na thebyg y byddant yn galw heb wneud unrhyw drefniadau. Gall y bwriad i
droseddu fod gyda golwg ar yr eiddo neu ar y person, a rhaid ymateb yn ôl y galw.

Fel rheol, gweld eu cyfle y bydd lladron. Y peth olaf y mae arnynt ei eisiau yw gorfod ymdrechu i
fynd i mewn i dŷ. Eu hoff darged yw tŷ lle y gadawyd drws neu ffenestr yn agored, yn aml pan
fo’r preswylydd wedi mynd allan am ychydig ac wedi anghofio cloi. Dengys ystadegau mai trwy’r
cefn y torrir i mewn i dai mewn 62% o achosion. Mewn 60% o achosion torrir i mewn trwy ffen-
estri.

Mae Byrddau Tai’r Esgobaethau yn gyfrifol am reoli tai clerigion plwyf, a bydd y penderfyniadau
a wnânt ar lefel y diogelwch a ddarperir yn dibynnu ar gymeriad yr ardal ac ar union leoliad y
persondy. Nid yw lleoedd yng nghanol dinas, er enghraifft, yn fwy peryglus o anghenraid na
mannau eraill, ond gall y problemau fod yn wahanol o ran natur a maint.

Fe all ymwelwyr annymunol dargedu persondy os yw’n agos at yr eglwys (a all ei hun fod yn
darged i fwrgleriaeth a fandaliaeth). Fe all y peryglon, felly, fod yn fwy nag yn achos clerigion
sy’n byw ymhell oddi wrth yr eglwys ac y mae ganddynt gyfleusterau swyddfa a man i gyfarfod
ag ymwelwyr yn yr eglwys neu mewn adeiladau yn perthyn i’r plwyf.

Ni ellir, fodd bynnag, cyffredinoli. Y bobl orau i asesu’r peryglon yw’r rhai hynny a chanddynt
wybodaeth leol fanwl a phrofiad.

Bydd y Byrddau Persondai yn asesu’r peryglon hyn yn ffurfiol yn arolwg pum mlynyddol yr Aroly-
gydd Persondai ac mewn arolygon pan fydd y persondy yn wag, ac yn gweithredu fel y bo
angen. Mae’r arolygon hyn yn ystyried yn benodol faterion diogelwch ac yn argymell gwaith pri-
odol a rhesymol i leihau’r peryglon.



Wrth asesu eiddo bydd yr Arolygydd yn ystyried y pethau a ganlyn:

1. Lleoliad a Gerddi
2. Golau allanol
3. Larwm lladron
4. Drws ffrynt
5. Drws cefn, neu ddrws y gegin
6. Ffenestri Ffrengig
7. Drysau Patio
8. Ffenestri Ffrengig
9. Garejis a thai allan

Paratowyd cyfarwyddyd manwl i Fyrddau ac Arolygwyr ar fesurau diogelwch posibl mewn gwa-
hanol amgylchiadau. Bydd yn rhaid rhoi blaenoriaeth bob amser i weithredu’r mesurau yn ôl yr
angenrheidrwydd, ond mewn llawer achos gellir cychwyn rhaglen o welliannau ledled pob es-
gobaeth.

Dylai clerigion a phreswylwyr roi gwybod i Arolygwyr a Byrddau am bryderon ynglŷn â diogel-
wch fel y gellir ystyried mesurau rhesymol.

Mesurau diogelwch bob-dydd a diogelwch personol

Yn ogystal â’r offer y gellir ei osod i ddiogelu persondai, y mae hefyd nifer o bethau syml y gall
clerigion eu gwneud eu hunain.
Er enghraifft:

Osgowch adael arwyddion eich bod oddi cartref

• Pan fydd y tŷ yn wag am fwy na diwrnod, rhowch wybod i gymydog neu gyfaill y gellir

dibynnu arno, ond peidiwch â hysbysu neb nad yw’n angenrheidiol iddo wybod.

• Peidiwch â sôn am eich absenoldeb mewn cylchlythyron a chyhoeddiadau – gall pobl y

tu allan i’r gynulleidfa ddarllen y rhain.

• Canslwch y llaeth a’r papurau newydd, a gofynnwch i rywun sicrhau nad yw’r post a pha-

purau newyddion a ddosberthir am ddim i’w gweld yn y blwch llythyrau. Neu gofynnwch i
swyddfa ddosbarthu’r post gadw eich llythyrau.

• Peidiwch â gadael nodiadau i weithwyr. Ffôniwch hwy.

• Gofynnwch i gymydog neu gyfaill ddyfrhau’r planhigion yn yr ardd ac yn y tŷ, a thorri’r
glaswellt a’r gwrych. Gellid hefyd ofyn iddynt barcio eu car weithiau ar y dreif neu o flaen
y tŷ a gosod y bin allan ar ddiwrnod casglu’r biniau.

• Os yw pawb yn y tŷ yn mynd i fod allan tan iddi nosi, gadewch olau mewn ystafell, nid yn
y cyntedd. Argymhellir swits amseru neu declyn sy’n sensitif i olau.

• Cofiwch fod llenni wedi eu cau yn ystod y dydd yn denu lladron.

• Sicrhewch na ellir clywed cloch y drws ond o’r tu mewn. Gadewch i bobl feddwl nad yw’n

gweithio yn hytrach na bod neb yn ateb.

• Datgysylltwch deleffonau y gellir eu clywed yn canu (yn arbennig deleffonau ar siliau ffen-

estri). Dylai unrhyw neges ar beiriant ateb ddweud: ‘Ni allwn ddod at y ffôn ar hyn o bryd’,
ac nid: ‘Yr ydym oddi cartref’.



• Caewch a chlowch ddrysau’r garej. Os oes ffenestri yn y garej, rhowch lenni arnynt, a’u

cau, fel na all neb weld i mewn. Yn aml iawn, golyga dim car nad oes neb gartref.

Bod yn ddiogel

• Lle bo’n bosibl, gofynnwch i ymwelwyr nad ydych yn eu hadnabod ddangos pwy ydynt.

Os ydynt yn honni bod yn swyddogion, gofynnwch am ryw fath o gerdyn adnabod, a
pheidiwch â chael eich twyllo gan iwnifform. Y mae rhai mudiadau yn defnyddio cyfrinair i
ddangos pwy yw eu cynrychiolwyr.

• Holwch yr heddlu lleol ynglŷn â rhoi marc diogelwch ar eitemau gwerthfawr. Gall yr
heddlu ddarparu sticeri i’w gosod ar y ffenestri yn nodi bod hyn wedi ei wneud.

• Peidiwch ag angofio cloi, hyd yn oed pan nad ydych yn mynd allan ond am funud neu ddau.

• Peidiwch byth â chuddio allwedd sbâr.

• Os yw’r tŷ yn mynd i fod yn wag, gwaeddwch ‘Hwyl’ ar rywun dychmygol sy’n dal ynddo,
a gadewch y radio i fynd. Dewiswch ‘orsaf siarad’ megis Radio 4 neu 5.

• Os gwelwch rywun yn ymddwyn yn amheus, mae’n ddigon, fel rheol, gofyn: ‘Alla i eich

helpu chi?’ Nid yw lladron am i neb sylwi arnynt.

• Os ydych yn byw mewn ardal Gwarchod y Gymdogaeth, dangoswch y sticer yn ffenestri

ffrynt a chefn y tŷ.
Offer Diogelwch

• Cofiwch osod y larwm bob tro y byddwch yn gadael y tŷ.
• Os darperir camerâu diogelwch, gwnewch yn siŵr eu bod yn gweithio’n iawn.
• Defnyddiwch yr hyn a ddarperir.
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