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GOFAL DROS EGLWYSI O DDYDD I DDYDD 

Perchnogaeth a Rheolaeth 

Mae’r rhan fwyaf o eglwysi yn cael eu cadw drwy ymddiriedolaeth gan Gorff 
Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru. Er mwyn cynorthwyo Ardaloedd Cenhadaeth 
i reoli eu heglwysi, mae'r Adran Eiddo wedi cynhyrchu cyngor ac arweiniad ar nifer o 
faterion eiddo, sydd ar gael yma Canllawiau a Pholisi 

Llawlyfr Gweinyddu Plwyfi 

Mae Pennod 2 y Llawlyfr Gweinyddu Plwyfi yn ymdrin â rheoli eiddo. Os hoffech fynd 
i'r adran hon o'r Llawlyfr, cliciwch yma Llawlyfr Gweinyddu Plwyfi – Pennod 2 – Rheoli 

Eiddo 

Archwiliadau Pum Mlynedd 

Mae archwiliadau o eiddo'r eglwys yn cael eu gwneud bob pum mlynedd, ac erbyn 
hyn fe'u cynhelir gan Arolygydd Eglwysi'r Esgobaeth a fydd yn llunio adroddiad ar 
gyfer Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth neu’r Is-bwyllgor Eiddo a wardeiniaid yr 
Eglwys. 

Cynnal a chadw arferol 

Dylai adroddiad yr Archwiliad Pum Mlynedd fod yn fan cychwyn ar gyfer unrhyw 
gynllun cynnal a chadw, a disgwylir i Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth (neu'r Is-
bwyllgor Eiddo) fod yn gyfarwydd â chynnwys yr Adroddiadau ar gyfer y safleoedd y 
mae'n gyfrifol amdanyn nhw. 

Argymhellir bod Ardaloedd Cenhadaeth yn sefydlu rhaglen archwilio a chynnal a 
chadw arferol rheolaidd ar gyfer eu heglwysi (mae’n bosibl y byddan nhw’n dymuno 
dirprwyo hyn i'r Is-bwyllgor Eiddo neu i bob Pwyllgor Eglwys). Drwy wneud hynny, 
gellir gweld a chywiro problemau'n gyflym cyn iddyn nhw droi'n waith atgyweirio 
drud a mawr yn y dyfodol. Mae'r pynciau isod yn rhai o’r pethau y dylech eu 
hystyried fel rhan o'ch rhaglen. 

Mae cynnal tasgau cynnal a chadw rheolaidd yn helpu i osgoi biliau atgyweirio costus 
yn y dyfodol. Felly mae'n bwysig eich bod chi'n dilyn cynllun cynnal a chadw arferol i 
sicrhau bod eich man addoli’n goroesi. Mae gan wefan Cymdeithas Amddiffyn 
Adeiladau Hynafol (SPAB) ‘Faith in Maintenance’ rywfaint o wybodaeth ddefnyddiol 
ar y pwnc hwn, gan gynnwys rhestr wirio a chalendr defnyddiol ar gyfer cynnal a 
chadw. 

Canllaw Rheoli Cynnal a Chadw FiM 

Rhestr Wirio Cynnal a Chadw FiM 
Calendr FiM 

Trydan 
Mae pob gosodiad trydanol (gwifrau, socedi, switshis golau, ac ati), boed mewn 
eglwys, neuadd neu annedd ddomestig, yn dirywio gyda defnydd a thros amser. 
Felly mae'n bwysig eu harchwilio'n rheolaidd i sicrhau nad yw defnyddwyr mewn 
perygl. Bydd Arolygydd Eglwysi'r Esgobaeth yn trefnu bod peiriannydd trydanol 
cymwys yn dod i’r Eglwys i gynnal asesiad o'r gosodiad trydanol sefydlog yn adeilad 

http://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/guidance-and-policy/
http://www.churchinwales.org.uk/resources/parochial-administration-handbook/chapter-2-management-of-property/
http://www.churchinwales.org.uk/resources/parochial-administration-handbook/chapter-2-management-of-property/
http://www.spabfim.org.uk/pages/managing_maintenance.html
http://www.spabfim.org.uk/data/files/pages/maintenance_checklist_v3.pdf
http://www.spabfim.org.uk/data/files/pages/fim_calendar_2012.pdf
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yr Eglwys (nodyn - nid yw hyn yn cynnwys adeiladau Neuadd Eglwys sydd ynghlwm) 
yn ystod blwyddyn eich arolwg pum mlynedd. Anfonir y canlyniadau atoch unwaith y 
bydd adroddiad y peiriannydd wedi cyrraedd. Bydd yr adroddiad hwn yn cynnwys 
manylion am unrhyw waith atgyweirio brys a all fod ei angen i sicrhau defnydd 
parhaus diogel o’r system. Bydd angen i'r Ardal Genhadaeth a’r Wardeiniaid drefnu'r 
atgyweiriadau hyn. 

Mae hefyd yn bwysig sicrhau bod yr holl offer trydanol cludadwy yn eich man addoli 
mewn cyflwr da er diogelwch y bobl sy'n eu defnyddio. Argymhellir bod yr eitemau 
hyn (e.e. gwresogyddion gwyntyll, tegell, ac ati) yn cael eu profi'n rheolaidd. 
Cliciwch ar y ddolen a ganlyn i weld arweiniad yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch (HSE) ar y pwnc hwn: 
Profion Offer Cludadwy (PAT) yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) 

Asbestos 

Dylai pob eglwys fod â chofrestr asbestos ar y safle, fel y gall unrhyw un sy'n 
arolygu neu'n gweithio ar yr adeilad ei ddefnyddio i nodi lle mae'n hysbys fod y 
peryglon yn fwy. Cyn ymgymryd ag unrhyw waith ar adeilad sy’n perthyn i’r eglwys, 
dylid troi at y gofrestr asbestos yn y lle cyntaf bob amser. 

Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r rhai sy'n rheoli'r adeiladau fod yn ymwybodol, yn y 
rhan fwyaf o achosion, fod yr adroddiadau hyn wedi eu seilio ar arolwg gweledol yn 
unig - ni agorwyd unrhyw ran o'r adeilad i gadarnhau nad oedd hefyd yn cynnwys 
deunyddiau sy'n seiliedig ar asbestos. Fel y cyfryw, cyn i unrhyw waith addasu gael 
ei wneud a allai gynnwys agor, drilio i mewn, neu fynd i mewn i wagleoedd (fel 
dwythellau neu ffliwiau mewn ystafelloedd boeler, coridorau ceblau, gwagleoedd 
nenfwd, ac ati), neu ailosod elfennau o'r adeilad fel y bwyleri gwresogi, er enghraifft, 
dylid cynnal arolwg 'ailwampio' mwy manwl. Mae’n debyg bod elfennau diniwed 
adeiladau, fel gasgedi rhaff sy’n selio ffliwiau bwyleri, yn aml wedi cael eu gwneud o 
ffibrau asbestos mor ddiweddar â'r 1990au. 

Mae arweiniad defnyddiol ar gael ar wefan HSE - dolen ynghlwm yma: 
http://www.hse.gov.uk/asbestos/building-owner.htm 

Os bydd rhywun yn dod o hyd i asbestos yn eich adeilad, nid yw hynny’n achos 
panig o anghenraid. Mae llawer o adeiladau yn cynnwys asbestos, a chyhyd â'i fod 
yn cael ei reoli'n ofalus ac mewn cyflwr da, gall aros yno yn gyffredinol. Mae’n rhaid 
cadw Cynllun Rheoli Asbestos ar y safle i'ch helpu chi - ac unrhyw un sy'n gweithio 
yn yr adeilad neu ar yr adeilad - i reoli'r risgiau cysylltiedig. Mae’n rhaid ystyried hyn 
fel proses barhaus a'i chadw'n gyfredol. 

Er bod pawb sy'n gweithio ar adeilad yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain, mae 
gan y Wardeiniaid a Chynhadledd yr Ardal Genhadaeth gyfrifoldeb cyffredinol dros 
ddiogelwch pawb sy'n dod i mewn i'w safle - ar gyfer addoli, gwneud gwaith cynnal 
a chadw rheolaidd, neu i ymgymryd â gwaith ad-drefnu mawr. 

Diogelwch Tân 

Mae'n bwysig sicrhau eich bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch 
wrth gymryd rhagofalon tân yn eich eglwys, fel darparu diffoddwyr tân. Mae gan yr 
Ecclesiastical Insurance Group (EIG) amrywiaeth o wybodaeth am atal tân mewn 

http://www.hse.gov.uk/electricity/faq-portable-appliance-testing.htm
http://www.hse.gov.uk/asbestos/building-owner.htm
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eglwysi ar eu gwefan. Cliciwch ar y ddolen a ganlyn i fynd at y canllawiau tân: 
Canllawiau Atal Tanau mewn Eglwysi EIG 

 

Amddiffyniad rhag mellt i eglwysi 

Mae’r Ecclesiastical Insurance Group (EIG) wedi llunio canllaw ar amddiffyn rhag 
mellt ar gyfer eglwysi, y gellir ei lwytho i lawr isod. Mae gwybodaeth fwy 
cynhwysfawr ar gael ar eu gwefan hefyd. 
Amddiffyniad rhag mellt i eglwysi 
Cliciwch yma i fynd i wefan EIG Insurance 

Glanhau 

Mae glanhau y tu mewn i fan addoli yr un mor bwysig â gofalu am ei ffabrig allanol. 
Nid yw'r rhan fwyaf o gynhyrchion glanhau "oddi ar y silff" yn addas i'w defnyddio ar 
osodiadau a ffitiadau mewnol. Mae'r Gymdeithas Gwarchod Adeiladau Hynafol 
(SPAB) wedi paratoi canllaw byr ar awgrymiadau glanhau ar gyfer y deunyddiau 
mwyaf cyffredin a geir mewn mannau addoli. Mae gan Eglwys Loegr hefyd gyngor 
cynhwysfawr ar ofalu am ddodrefn a gwaith celf hanesyddol ar ei gwefan 
ChurchCare. 
Cynghorion Glanhau SPAB 
Gofalu am eich trysorau - ChurchCare 

Hygyrchedd 

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, a gyflwynwyd gan lywodraeth y Deyrnas Unedig, 
mae gan ddeiliaid/perchnogion adeiladau gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau bod 
addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud i'w safleoedd er mwyn sicrhau nad yw pobl 
ag anableddau dan anfantais. 

Gall anableddau amlygu eu hunain mewn sawl ffordd, gan gynnwys cyfyngiadau 
symudedd a nam gweledol a sain. 

Er bod hyn, mewn rhai achosion, yn gallu bod yn ddigon cymhleth - yn enwedig 
mewn rhai adeiladau rhestredig - (sy’n esbonio’r gair 'rhesymol'), mewn llawer o 
achosion gall addasiadau syml wneud gwahaniaeth mawr o ran y math o groeso y 
mae pobl yn ei deimlo yn eich eglwys, ac nid oes angen i newidiadau o'r fath fod yn 
gostus. 

Dylai wardeniaid gynnal archwiliad o'r adeilad, gan gynnwys llwybrau mynediad at yr 
adeilad, ond hefyd ystyried pethau fel deunyddiau printiedig a ddefnyddir yn ystod 
gwasanaethau a gweithgareddau eraill. A oes fersiynau print bras ar gael, er 
enghraifft? A yw eich cynllun ailwampio arfaethedig yn caniatáu gosod system dolen 
sain? A ellid gosod ramp dros risiau? Ai print du ar gefndir gwyn yw’r cyfuniad gorau 
ar gyfer y rhai a allai fod â nam ar eu golwg? A yw newidiadau yn lefelau’r llawr yn 
hawdd i'w gweld? 

Lle nodir newidiadau fel rhai angenrheidiol, ond y byddai gwneud hynny yn 
afresymol (efallai oherwydd graddfa fawr y gost neu effaith ar ffabrig hanesyddol yr 

http://www.ecclesiastical.com/churchmatters/churchguidance/fireguidance/index.aspx
http://www.ecclesiastical.com/ChurchMatters/Images/lightning-protection-guidance-notes.pdf
http://www.ecclesiastical.com/churchmatters/churchguidance/church-storms-and-bad-weather/lightning-advice/index.aspx
http://www.spabfim.org.uk/data/files/pages/cleaning_tips_v3.pdf
http://www.churchcare.co.uk/churches/art-artefacts-conservation/caring-for-conservation-of-artworks-historic-furnishings
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adeilad) rhaid cofnodi'r penderfyniad hwn a'i gadw fel rhan o'r archwiliad mynediad 
parhaus. 

I'r rhai sy'n cychwyn ar gynlluniau ailwampio, yn ogystal â chymeradwyaeth DAC 
bydd angen cymeradwyaeth Rheoli Adeiladu arnoch gan eich Awdurdod Lleol. Mae 
Rheoliadau Adeiladu'r Deyrnas Unedig yn cwmpasu pob agwedd ar ddiogelwch 
adeiladau gan gynnwys a yw'r adeilad yn cwrdd â'r safonau mynediad gofynnol. 
Dylech sicrhau bod eich Pensaer penodedig yn cynnwys cysylltu â'r swyddog Rheoli 
Adeiladu yn y Cyngor fel rhan o'r prosiect a gynigir, a bod eu ffioedd yn cynnwys 
rheoli'r broses hon ar eich rhan os nad yw hyn yn rhywbeth yr hoffech ei wneud eich 
hun neu na allech chi ei goruchwylio eich hun. 

 

Llyfr Log, Llyfr Tir a Rhestr Eiddo 

Dylai fod gan bob eglwys Lyfr Log, Llyfr Tir a Rhestr Eiddo i gofnodi canlyniad 
arolygiadau cynnal a chadw arferol a gwaith adeiladu, adroddiadau arolygu pum 
mlynedd, ffacwltïau, ffurflenni wardeiniaid, eiddo neu wrthrychau sy'n cael eu dal 
mewn ymddiriedaeth gan yr eglwys a rhestr o'r cynnwys. Argymhellir ffolder dalenni 
rhydd ar gyfer hyn, gan fod angen ei ddiweddaru a'i storio mewn lle sych a diogel. 

Mae'r dogfennau hyn yn arbennig o ddefnyddiol at ddibenion yswiriant a phrisio, ac 
mae’n bosibl y bydd yr Ecclesiastical Insurance Group yn gofyn amdanyn nhw wrth 
asesu eich premiwm yswiriant blynyddol neu mewn perthynas â hawliad. Yn yr un 
modd, bydd Arolygydd Eglwysi'r Esgobaeth yn gofyn amdanyn nhw wrth gynnal 
archwiliad pum mlynedd yr eglwys, i ganfod pa waith a wnaed ers yr ymweliad 
diwethaf. 

Mae'n hanfodol bod y dogfennau hyn hefyd ar gael i'w harchwilio gan yr Archddiacon 
fel bo'r angen. Fe fyddan nhw’n amhrisiadwy o ran bodloni'r gofyniad i wirio ac 
archwilio plât yr eglwys, ac ati, pan fydd interregnum ac i fonitro symudiadau 
eitemau rhwng eglwysi. 

Dylid anfon copi o'r Llyfr Log, y Llyfr Tir a’r Rhestr Eiddo a chopïau o'r diweddariadau 
at Gorff y Cynrychiolwyr, sy'n cadw llyfrgell ar gyfer y Dalaith. 

Cynnwys Eglwysi 

Yn gyffredinol mae’r hyn sydd y tu mewn i eglwys yn eiddo i Gorff y Cynrychiolwyr, 
ac felly bydd angen caniatâd (ar ffurf ffacwlti) i'w gwerthu, eu gwaredu neu eu 
hadleoli. Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â chynnwys eglwysi a chanllawiau ar ofalu 
amdanyn nhw, eu rheoli a'u gwaredu, i'w gweld drwy ddilyn y ddolen a ganlyn: 
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/guidance-
and-policy/  

Gwerthu a Gosod 

O ran gwerthu eglwysi, gweler yr adran ar gau a throi eglwysi’n segur am ragor o 
fanylion. Weithiau, gellir rhoi eglwysi (neu rannau o eglwysi) ar osod (e.e. ar 
gytundeb rhent) i drydydd parti. Dylai unrhyw Ardal Genhadaeth sy'n ystyried hyn ar 
gyfer eu hadeiladau eglwys gysylltu â'r Adran Eiddo. 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/guidance-and-policy/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/guidance-and-policy/
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Yswiriant 

Mae holl eglwysi'r Eglwys yng Nghymru dan yswiriant polisi gwarchod yr 
Ecclesiastical Insurance Group (EIG). Mae'r polisi yn Gynllun Grŵp sy'n golygu bod yr 
holl eglwysi yn cael eu prisio gan EIG a bod premiwm yn cael ei sefydlu ar gyfer pob 
un. Cesglir yr arian hwn o’r Ardaloedd Cenhadaeth gan yr Esgobaeth. Mae'r yswiriant 
yn cynnwys difrod i eiddo, colli incwm yn dilyn digwyddiad a yswiriwyd, lladrad gan 
swyddogion yr Eglwys, atebolrwydd cyhoeddus, atebolrwydd cyflogwr a mwy. Mae 
manylion am y polisi Parishguard ar gael ar wefan EIG: 
https://www.ecclesiastical.com/churchmatters/churchinsurance/insurance-for-your-
church/index.aspx   

Dylai pob Ardal Genhadaeth neu Eglwys gysylltu ag EIG os bydd angen hawlio a 
thrafod setliadau yn uniongyrchol gyda nhw. Y rhif hawlio yw 0345 603 8381. 
Bydd yr Adran Eiddo yn ceisio cynorthwyo gyda hawliadau os yw’n anodd eu setlo 
nhw. 

Er mwyn annog Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth i ofalu am eu mannau addoli, a 
thrwy hynny leihau hawliadau yswiriant a chadw premiymau mor isel â phosibl, mae 
EIG yn cynhyrchu amrywiaeth cynhwysfawr o wybodaeth sydd ar gael ar eu gwefan 
https://www.ecclesiastical.com/churchmatters/index.aspx 

Defnydd gan Drydydd Parti 

Yn gynyddol, mae Ardaloedd Cenhadaeth yn ystyried defnyddio adeiladau eglwys ar 
gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau. Pan fo'r rhain yn cael eu trefnu'n 
uniongyrchol o dan reolaeth Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth, ychydig iawn o 
faterion sydd angen eu hystyried, y tu hwnt i sicrhau bod y gweithgareddau'n cael 
eu cynnal yn ddiogel ac yn briodol. Pan fo trydydd parti fel grwpiau cymunedol yn 
defnyddio'r eglwys, fe ddylen nhw ddarparu tystiolaeth o'u hyswiriant atebolrwydd 
cyhoeddus i indemnio'r eglwys yn erbyn hawliadau. Dylai grwpiau o'r fath 
defnyddio'r eglwys ar yr un sail â defnyddio neuaddau, e.e. defnyddio cytundeb 
hurio safonol (sydd ar gael gan yr Adran Eiddo). 

Mae’n rhaid trefnu meddiannaeth barhaol dros ran o eglwys neu eglwys gyfan drwy 
brydles ffurfiol a gyhoeddwyd gan Gorff y Cynrychiolwyr drwy'r Adran Eiddo. 

  

https://www.ecclesiastical.com/churchmatters/churchinsurance/insurance-for-your-church/index.aspx
https://www.ecclesiastical.com/churchmatters/churchinsurance/insurance-for-your-church/index.aspx
https://www.ecclesiastical.com/churchmatters/index.aspx
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RHEOLI ADEILADAU EGLWYSI’N STRATEGOL 

Mae'r holl eglwysi a phersondai yn eiddo i Gorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng 
Nghymru. Fodd bynnag, Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth sy’n gyfrifol am reoli'r holl 
eiddo. Gallai'r Gynhadledd benderfynu dirprwyo pwerau rheoli i Is-bwyllgor Eiddo. 

Dylid gwneud penderfyniadau ynghylch cynnal a chadw neu wella unrhyw eiddo yn 
yr Ardal Genhadaeth drwy ymgynghori â'r Pwyllgor Eglwys perthnasol, ond y 
Gynhadledd sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros yr adeiladau.   

Yn ogystal, bydd angen ymgynghori â Bwrdd Eiddo'r Esgobaeth ynghylch materion 
sy'n cynnwys penderfyniadau mawr i adnewyddu, cau neu droi’r adeilad yn un 
segur. 

Fel man cychwyn, mae’n bosibl y bydd y Gynhadledd (neu ei His-bwyllgor Eiddo) 
eisiau cwblhau Arolwg Adeiladau i nodi'r eiddo y mae'n gyfrifol amdanyn nhw (neu y 
gallai eu defnyddio), os nad yw eisoes wedi gwneud hynny. 

Mae templed ar gyfer arolwg o eiddo ar gael yma.  
https://stasaph.churchinwales.org.uk/life/property/building-surveys/ 

Ar ôl ei lenwi, dychwelwch hwn i Rachel Cutler rachelcutler@churchinwales.org.uk 
i’w gynnwys ar wefan yr Esgobaeth. 

  

https://stasaph.churchinwales.org.uk/life/property/building-surveys/
mailto:rachelcutler@churchinwales.org.uk
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A yw eich adeiladau’n cwrdd ag anghenion y Cynllun Cenhadaeth?  

Mae Arolygydd Eglwysi'r Esgobaeth ar gael i weithio ochr yn ochr ag Is-bwyllgorau 
Eiddo Ardaloedd Cenhadaeth i ddatblygu cynllun strategol ar gyfer eiddo yn yr Ardal 
Genhadaeth. Bydd hwn yn offeryn pwysig, a bydd cynigion yn y dyfodol ar gyfer 
newidiadau i eglwysi unigol yn cael eu hadolygu yng ngoleuni strategaeth gyffredinol 
yr Ardal Genhadaeth. Yn ystod y broses hon, bydd Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth 
a Bwrdd Eiddo’r Esgobaeth yn nodi ac yn cymeradwyo’r blaenoriaethau ar gyfer 
buddsoddi a newid. 

Ni ellir edrych ar ddyfodol adeiladau mewn Ardal Genhadaeth ar ei ben ei hun. Gall y 
math o weinidogaeth ac estyn allan ddylanwadu ar anghenion adeiladau Ardal 
Genhadaeth. Mae angen i'r Gynhadledd ystyried y gymuned a wasanaethir gan bob 
eglwys, gan nodi canolfannau poblogaeth, ardaloedd penodol i’w targedu a meysydd 
o angen arbennig. Mae hyn yn arwain at gwestiynau fel:  

• A yw eglwysi yn y mannau iawn?  

• A yw’r ffiniau yn dal i fod yn gymwys, ac a ddylid eu haddasu?  

• A ddylid cael ymagwedd fwy hyblyg gan eglwysi cyfagos i weithio gyda’i 
gilydd ar estyn allan?  

Mae’n bosibl y bydd gan eglwysi neu adeiladau mewn Ardal Genhadaeth arall 
adnoddau neu botensial gwell i genhadu mewn rhan o'r Ardal Genhadaeth yn fwy 
effeithiol. A oes gan yr eglwysi cyfagos fwy o le i dyfu, e.e. gwell cyfleusterau, mwy 
o adnoddau? 

Bydd materion eraill yn cynnwys nifer y clerigion y rhagwelir y bydd eu hangen i 
wasanaethu'r ardal yn y dyfodol a pha mor barod yw pob Ardal Genhadaeth i 
ddatblygu gweinidogaeth leyg. Bydd materion yn gysylltiedig ag asesu eglwysi 
gwledig anghysbell yn wahanol i'r rhai mewn ardaloedd trefol. Mae eglwysi gwledig 
yn aml yn bwysig i fywyd pentref, ond yn aml maen nhw wedi eu lleoli mewn 
ardaloedd â phoblogaeth fach, ac o ganlyniad mae’r cnewyllyn ar gyfer codi arian yn 
llai.  

Er y gallai fod yn fuddiol i rai eglwysi gael eu defnyddio at ddibenion heblaw addoli, 
weithiau fe welir bod neuadd yn fwy effeithiol ar gyfer addoliad oherwydd ei leoliad 
neu ffurf yr addoliad. Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y bydd yn well ystyried 
peidio â chadw adeilad yr eglwys, a chwrdd mewn neuadd bentref neu ysgol leol. 
Mewn amgylchiadau eraill, gall Ardal Genhadaeth benderfynu gwerthu rhai o'i 
adeiladau presennol a defnyddio'r enillion i gyllido canolfan addoli newydd, gan 
ymgorffori cyfleusterau ar gyfer gweithgareddau a defnyddiau eraill. 

Mae'r ymagwedd a ganlyn yn ceisio helpu Eglwysi ac Ardaloedd Cenhadaeth yn eu 
gwerthusiad o ddyfodol adeiladau eglwysig.  

1. Pa eiddo sydd gan yr Eglwys yng Nghymru yn yr Ardal Genhadaeth?  

Nodwch bob eglwys, neuadd eglwys, ysgol a thir. Gall Corff y Cynrychiolwyr a 
Swyddfa’r Esgobaeth helpu gyda hyn.  

2. A yw'r Ardal Genhadaeth yn cael anhawster i reoli'r eiddo a thalu am gynnal a 
chadw ac yswiriant?  



Gorffennaf 2018 Pecyn Cymorth 7 (i) EIDDO 13 | T u d a l e n  

3. A oes unrhyw elfen yn straen ar adnoddau'r Ardal Genhadaeth? A ellid 
goresgyn hyn drwy wella'r cyfleusterau? A oes gan Gynhadledd yr Ardal 
Genhadaeth yr adnoddau i wneud hyn, neu a allai sicrhau’r adnoddau 
angenrheidiol? 

4. A allai gwell rheolaeth a rhagor o ddefnydd ddarparu digon o incwm i wneud 
yr eiddo’n hyfyw?  

5. A yw'r adeiladau mewn lleoliadau strategol da i wasanaethu'r Ardal 
Genhadaeth, h.y. o fewn neu’n agos at y canolfannau poblogaeth? Os nad 
ydyn nhw, ystyriwch eu gwerthu ac, o bosibl, gyllido adeilad newydd mewn 
lleoliad gwahanol. Ystyriwch adeiladau lleol eraill y gellid eu rhannu fel 
ysgolion neu neuaddau cyfarfod.  

6. A yw'r adeiladau'n addas ar gyfer y math o addoli ac allgymorth a ragwelir 
uchod? Os nad ydyn nhw, a yw'n ymarferol eu gwneud yn addas? Pa rwystrau 
sydd o ran eu gwneud nhw’n addas? 

Mae angen i Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth ystyried nifer o gwestiynau allweddol:  

• Sut mae estyn allan yn yr Ardal Genhadaeth yn y dyfodol yn cael ei weld yn y 
cynllun cenhadaeth? 

• Pa rai o'r adeiladau presennol y mae'r Gynhadledd o’r farn bod ganddyn nhw 

rolau allweddol yn hyn o beth? A oes rhai’n addas ar gyfer cyflawni'r rôl hon?  

• Sut mae hyn yn ymwneud â chynlluniau arfaethedig mewn eglwysi cyfagos? Pa 
drafodaethau sydd wedi digwydd i sicrhau'r defnydd gorau o adnoddau rhwng 
eglwysi cyfagos? 

• Beth yw barn Bwrdd Eiddo'r Esgobaeth? 

• A yw polisïau cynllunio lleol yn awgrymu defnydd posibl o'r adeilad? 

Ni ddylid edrych ar adeiladau ar wahân - er enghraifft, os oes nifer o eglwysi yn yr 
ardal, dylid asesu a ddylai un neu ddwy eglwys fod yn ganolbwynt neu'n sylfaen, 
gyda gweinidogaeth mewn lleoliadau eraill yn cael eu cynnal mewn neuadd neu 
ysgol. O ganlyniad, byddai adnoddau wedyn yn cael eu targedu yn unol â hynny. 

Dylid ystyried gwaredu eiddo nad yw'n ffurfio rhan o'r cynllun cenhadaeth. Mae 
gweithdrefn fanwl ar gyfer cau eglwysi, a lle bydd eiddo arall yn cael ei werthu, mae 
angen i benderfyniad arfaethedig Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth i werthu gael ei 
anfon at Gorff y Cynrychiolwyr.  

Unwaith y bydd Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth wedi gwneud ei arfarniad 
cychwynnol, dylai hwn fod ar gael i'w drafod gyda Bwrdd Eiddo’r Esgobaeth. Mae'n 
rhaid i'r arweiniad ar gyfer penderfyniadau sy'n effeithio ar eglwysi ddod gan 
Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth, ond mae’n bosibl y bydd agweddau lle bydd 
angen cyngor ac arweiniad yr esgobaeth. 

Mewn rhai achosion, bydd angen i Fwrdd Eiddo'r Esgobaeth gamu i mewn i asesu 
rhinweddau ac elfennau negyddol safbwyntiau neu gynigion sydd o bosibl yn 
gwrthdaro mewn Ardal Genhadaeth i sicrhau trosolwg a fframwaith strategol. 
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Pwy all helpu? 

Gall Tîm Gweinyddol yr Esgobaeth ddarparu cyngor ar faterion eiddo, cyllid a 
ffacwltïau.  Dyma’r Tîm: 

Arolygydd Eglwysi’r Esgobaeth: Michael Plane               

01745 532585 

Mae Michael yn ymgymryd â'r Archwiliadau Pum mlynedd. Yn 
ogystal, mae'n gweithio ochr yn ochr â Swyddog Cadwraeth a 
Datblygu Eglwysi, a Phensaer eich Eglwys, i gynorthwyo gyda chreu 

cynigion datblygu a gweithio gyda phob Ardal Genhadaeth i ddatblygu cynllun 
strategol ar gyfer eiddo. 

Arolygydd Persondai’r Esgobaeth: Emyr Hughes 01745 
532586 

Mae Emyr yn gyfrifol am ofalu am bob persondy yn yr Esgobaeth. 
Mae'n rheoli'r rhaglen cynnal a chadw, addasu, gwella a disodli 
persondai i sicrhau bod y persondai yn ddigonol ac yn ddiogel i'n 

clerigwyr a'u teuluoedd. 

Swyddog Cadwraeth a Datblygu Eglwysi: Rachel Cutler 

01745 532584 

Mae Rachel yn gweithio gydag Ardaloedd Cenhadaeth ac eglwysi i 
nodi atebion priodol ar gyfer adeiladau a safleoedd sy'n cwrdd ag 
anghenion ar hyn o bryd ac yn y dyfodol gan gadw a gwella eu 

harwyddocâd pensaernïol a hanesyddol. Mae Rachel yn gweinyddu gwaith Pwyllgor 
Cynghori’r Esgobaeth ar gyfer Gofal dros Eglwysi ac mae'n rheoli ffacwltïau ar-lein yr 
Esgobaeth. 

Gweinyddwr Cyllid: Martyn Schlangen  

01745 582245 

Mae Martyn yn rhoi cyngor ac arweiniad i eglwysi sy'n chwilio am 
arian ar gyfer prosiectau. Bydd yn cynorthwyo i nodi cyllidwyr posibl 
a chynghori ar sut i flaenoriaethu ceisiadau am gyllid. Bydd hefyd yn 
darllen ceisiadau ac yn sicrhau eu bod yn bodloni'r meini prawf a 
bennwyd gan y cyllidwr perthnasol. 

 

Cynorthwyydd Gweinyddol: Pamela Vernon 

01745 582245 

Yn darparu cymorth gweinyddol i'r swyddfa, yn enwedig i Eglwys 
Gadeiriol Llanelwy a'r Tîm Eiddo. 

mailto:MichaelPlane@cinw.org.uk
mailto:parsonage.stasaph@churchinwales.org.uk
mailto:rachelcutler@churchinwales.org.uk
mailto:martynschlangen@churchinwales.org.uk
mailto:PamelaVernon@cinw.org.uk
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PROSIECTAU ADEILADU 

Nid yw bellach yn wir dweud y gall eglwysi fabwysiadu agwedd "os adeiladwn ni, fe 
ddaw’r bobl " tuag at brosiectau adeiladu. Rhaid bod cynllun prosiect cadarn ar waith 
a fydd yn dangos i’r DAC, cyllidwyr a chyrff cadwraeth eraill fod y prosiect wedi cael 
ei ystyried yn glir. 

Cyn cychwyn ar unrhyw brosiect nad yw'n argyfwng (naill ai atgyweirio neu rywbeth 
mwy sylweddol fel prosiect aildrefnu) dylai Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth neu'r 
Is-bwyllgor Eiddo adolygu'r adroddiad Archwiliad Pum Mlynedd ar gyfer yr eglwys 
dan sylw. Bydd hyn yn sicrhau nad oes unrhyw beth arwyddocaol y dylid mynd i'r 
afael ag ef fel mater o flaenoriaeth uwch. Mae Arolygydd Eglwysi'r Esgobaeth yno i 
gynorthwyo'r Is-bwyllgor Eiddo ag adolygu'r dogfennau hyn a blaenoriaethu gwaith 
ar draws yr Ardal Genhadaeth gyfan dan ymbarél Strategaeth Eiddo’r Ardal 
Genhadaeth. 

Mae Esgobaeth Henffordd wedi bod yn arwain y ffordd o ran cynllunio prosiectau, ac 
mae wedi llunio canllaw defnyddiol o'r enw Crossing the Threshold Toolkit 
https://www.hereford.anglican.org/Crossingthethresholdtoolkit/ 

Mae’r canllaw ar gael fel .pdf am ddim i’w lwytho i lawr, neu fe allwch chi brynu copi 
wedi ei argraffu a’i rwymo am £25. Fel arall, gallwch lwytho’r penodau i lawr yn 
unigol: 

Pennod 1 - Developing Your Vision 

Pennod 2 - Undertaking a Community Audit and Consulting with the Community 

Pennod 3 – Developing a Team and Assessing Your Skills and Abilities 

Pennod 4 – Governance – Choosing the Right Organisational Structure 

Pennod 5 – Developing Your Ideas – Options Appraisals, Feasibility Study, 
Architect’s Brief and the Design Stages 

Pennod 6 – Balancing the Need for Change with heritage and Liturgical 
Considerations – Legalities and the Church Planning Process 

Pennod 7 – Planning Your Project 

Pennod 8 – Writing a Business Plan 

Pennod 9 – Ensuring Your Project is Sustainable 

Pennod 10 – Raising the Funds 

Pennod 11 – Identifying the Right External Funders 

Pennod 12 – Completing Applications – Selling Your Project to Funders 

Pennod 13 – Managing Project Cash Flow 

Pennod 14 – Managing the Building Works on Site 

Pennod 15 – The Final Stages – Claiming Money, Celebrating, Impact and 
Evaluation 

Pennod 16 – Further Information  

https://www.hereford.anglican.org/Crossingthethresholdtoolkit/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-1/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-2/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-3/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-4/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-5/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-5/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-6/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-6/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-7/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-8/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-9/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-10/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-11/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-12/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-13/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-14/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-15/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-15/
https://www.hereford.anglican.org/documents/chapter-16/
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Penodi ymgynghorwyr cymwys – Rheoliadau Adeiladu, Dylunio a Rheoli 

O dan Reoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015 mae gan gleient prosiect adeiladu, 
atgyweirio neu adnewyddu (h.y. Ardal Genhadaeth a Phwyllgor yr Eglwys) amrywiol 
ddyletswyddau i'w cyflawni. Mae'r rhain yn canolbwyntio ar yr angen i ddarparu 
amgylchedd gwaith diogel ar gyfer y gwahanol gontractwyr ac isgontractwyr a fydd 
yn gweithio ar eich adeilad, yn ogystal ag ar gyfer ymwelwyr â'r adeilad tra bod 
gwaith ar y gweill. Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi darparu 
canllaw defnyddiol iawn, sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen isod: 

http://www.hse.gov.uk/construction/cdm/2015/principal-contractors.htm 

 

Mae'n arbennig o bwysig bod Pwyllgor(au) yr Eglwys yn ymwybodol o'r angen i 
benodi ymgynghorwyr â chymwysterau addas i reoli prosiectau (tasgau mwy na 
gwaith atgyweirio bach tebyg i’r hyn oedd yno’n flaenorol) ar eu rhan, gan gynnwys 
rheoli'r prosesau a nodir yn y ddolen uchod. Mae'n debyg y bydd angen i’ch prosiect 
gael cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu hefyd, ochr yn ochr â Chaniatâd Ffacwlti a 
Chymeradwyaethau Cynllunio Awdurdodau Lleol eraill posibl. Mae cosbau sylweddol 
yn gysylltiedig â diffyg cydymffurfio, yn enwedig pe bai damwain yn digwydd, a bydd 
eich ymgynghorydd yn gallu llywio eich prosiect drwy'r prosesau hyn ar eich rhan. 

Yn achos gwaith i adeilad Eglwys restredig neu hanesyddol, bydd yr un mwyaf addas 
i weithredu ar eich rhan yn Bensaer Cadwraeth RIBA neu Syrfëwr Adeiladu RICS 
Achrededig Cadwraeth profiadol a chymwys. Mae'n bwysig eich bod yn hapus gyda'r 
un rydych chi'n dewis ei benodi gan y byddwch chi’n gweithio'n agos gyda'ch gilydd 
am gyfnod, ar brosiect sy'n bwysig i lawer o bobl. Treuliwch amser yn cwrdd â nifer 
o ymgynghorwyr posibl a chael dyfynbrisiau o’u ffioedd cyn penodi rhywun - 
byddwch yn ymwybodol nad y dewis rhataf yw’r un gorau bob amser - a gofynnwch 
i eglwysi eraill yn yr Esgobaeth rannu eu profiad o weithio gyda nhw cyn cadarnhau 
eu penodiad. Mae Swyddfa'r Esgobaeth yn falch iawn o roi cyngor a chymorth gyda 
hyn. 

  

http://www.hse.gov.uk/construction/cdm/2015/principal-contractors.htm
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CEISIADAU FFACWLTI 

Cyn i chi ddechrau ar unrhyw brosiect, a fydd angen cymeradwyaeth DAC (ac 
yn achos y rhan fwyaf o adeiladau eglwysi, mae hyn yn cynnwys unrhyw waith i 
ffabrig parhaol yr adeilad), fe ddylech chi gofnodi eich prosiect drwy lenwi 
ffurflen Rhan Un. Bydd hyn yn galluogi'r Arolygydd Eglwysi a'r Gweinyddwr Cyllido 
i roi arweiniad i chi ar yr hyn sy'n debygol o fod yn bosibl, ac a yw cyllid yn debygol 
o fod ar gael.  

Rydym yn eich cynghori chi i wneud hyn cyn talu unrhyw beth i bensaer, 
gan y gallai fod yn bosibl cael arian i dalu am hyn. Bydd hefyd yn golygu 
nad ydych yn talu am gynlluniau sy'n annhebygol o fodloni gofynion y 
DAC. 

Cwblhau Rhan Un y Cais am Gyngor 

Gwneir hyn drwy’r system Ffacwlti ar-lein. Ewch i wefan Church Heritage Cymru a 
chofrestrwch yno: https://churchheritagecymru.org.uk/help . Bydd hyn yn rhoi 
mynediad i chi at y system ffacwlti ar-lein, sy’n: 

• Haws i’w defnyddio 

• Tryloyw – bydd modd i chi fewngofnodi a gweld sut mae eich cais yn datblygu 
ar unrhyw adeg 

• Proses symlach 

• Llai o waith ar gyfer mân dasgau 

• Ffurflenni a gwybodaeth o fewn cyrraedd hawdd bob amser 

Bu newidiadau pwysig i’r system Ffacwltïau: 

Rhan Un Cais am Gyngor  

Erbyn hyn, nid oes ffurflen ar wahân ar gyfer hyn, ond, i gofnodi eich cais am 
gyngor, nodwch fanylion eich prosiect, ac yna CAIS AM GYNGOR yn y ‘Disgrifiad 
Cryno o'r Gwaith Arfaethedig’ a dywedwch wrthym bopeth a allwch chi am y prosiect 
hyd yn hyn, drwy gwblhau'r cais ffacwlti llawn cyn belled ag y gallwch a/neu lwytho i 
lawr unrhyw ddogfen berthnasol. 

Ceisiadau Rhestr A 

Mae hyn yn cynnwys gwaith cynnal a chadw arferol neu atgyweiriadau tebyg i’r hyn 
a oedd yno’n flaenorol. Dylid rhoi’r rhain ar y system, ond nid oes angen caniatâd 
ffurfiol i fwrw ymlaen, er bod y DAC a'r Cofrestrydd yn cael gwybod. Mae hwn yn 
offeryn da i eglwysi gan ei fod yn darparu'r holl fanylion am waith cynnal a chadw 
parhaus ar-lein, a gall fod yn ddefnyddiol wrth wneud cais am grantiau. 

Ceisiadau Rhestr B 

Mae hyn yn cynnwys gwaith syml (bwyler newydd, ac ati) nad yw’n cael llawer o 
effaith ar ffabrig hanesyddol yr eglwys. Fe'u hadolygir gan aelodau DAC ac mae 
angen caniatâd y Cofrestrydd cyn gall y gwaith fynd rhagddo. 

 

https://churchheritagecymru.org.uk/Secure/Register.aspx
https://churchheritagecymru.org.uk/help
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Ceisiadau Ffacwlti Llawn  

Mae'r rhain hefyd ar-lein yn awr. Bydd y broses hon yn aros yr un fath fel arall - 
gellir llwytho ffurflenni i lawr ar y system, bydd ymgynghoriad yn digwydd ac mae’n 
rhaid i'r Canghellor roi cymeradwyaeth. 

Mae'r Eglwys yng Nghymru yn elwa ar Eithriad Eglwysig, ac nid yw'r rhan fwyaf o'n 
hadeiladau yn destun Caniatâd Adeilad Rhestredig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.  

Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio, er na fydd angen Caniatâd Adeilad Rhestredig, 
mae’n bosibl y bydd angen Caniatâd Cynllunio os oes newidiadau i'w gwneud y tu 
allan i'r adeilad neu'r fynwent. Nid oes eithriad rhag hyn, na chwaith rhag yr angen 
am Reoliadau Adeiladu ar gyfer mathau penodol o waith. Cysylltwch â'ch Awdurdod 
Lleol am ragor o wybodaeth. 
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Proses Prosiect Adeiladu 

Cam 1. Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth yn paratoi cynllun strategol 
ar gyfer ei eiddo 

Cam 2. Bydd unrhyw brosiect adeiladu arfaethedig yn cael ei wirio 
gyda’r cynllun strategol cyn cael ei gyflwyno i’r system Ffacwlti.  

Cam 3. Bydd ‘perchennog' y prosiect yn cwblhau Ffacwlti Rhan Un 
drwy fynd i 
https://churchheritagecymru.org.uk/Secure/Register.aspx unwaith y 
rhoddir caniatâd i Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth neu’r Is-bwyllgor 
Eiddo, yn dibynnu ar y cyd-destun lleol. 

 Dim ond amlinelliad bras o’ch syniad sydd ei angen yn Rhan 
Un, fel y gallwn ni eich helpu chi i archwilio potensial eich prosiect, 
e.e. ‘rydym eisiau symud rhai o’r seddau i osod cegin a thoiled.’ 

 Peidiwch â thalu am unrhyw gynllun cyn y cam hwn. 

Cam 4. Y Swyddog Cadwraeth a Datblygu Eglwysi yn adolygu'r cais 
ac yn rhoi gwybod i'r Arolygydd Eglwysi a'r Gweinyddwr Cyllid, lle bo 
angen, fel y gallan nhw gynnig cyngor cyn i eglwysi fuddsoddi'n 
ariannol yn y prosiect. 

Cam 5. Unwaith y gwneir y penderfyniad i fwrw ymlaen, bydd y 
Swyddog Eglwysi a Chadwraeth yn cynghori pa ddewis Ffacwlti sy'n 
ofynnol ac yn cyfeirio at ganllawiau manwl. 
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https://churchheritagecymru.org.uk/Secure/Register.aspx
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CYLLID 

Ni all Tîm yr Esgobaeth gwblhau ceisiadau am gyllid ar gyfer prosiectau eglwysig gan 
nad yw'r staff yn gwybod am yr eglwys neu'r gymuned leol yn y modd y mae 
aelodau'r eglwys. Fodd bynnag, mae arweiniad ar gael ar y materion a ganlyn: 

✓ Cynnal ymgynghoriad  

✓ Casglu tystiolaeth am yr angen 

✓ Coladu dogfennau ategol a strategaethau 

✓ Nodi cyllidwyr posibl 

✓ Llunio Strategaeth Gyllido 

✓ Darllen ceisiadau am gyllid a gwneud argymhellion 

Cysylltwch â martynschlangen@churchinwales.org.uk  

Mae’n bosibl y byddai’n fuddiol i chi hefyd gael golwg ar becyn cymorth Crossing the 
Threshold, sydd ar gael yma: 
https://www.hereford.anglican.org/Crossingthethresholdtoolkit/  

  

mailto:martynschlangen@churchinwales.org.uk
https://www.hereford.anglican.org/Crossingthethresholdtoolkit/
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CAU EGLWYSI, A’R BROSES I’W TROI’N EGLWYSI SEGUR 

Pan fydd y Cynllun Cenhadaeth yn golygu nad yw eglwys bellach yn hyfyw fel 
cymuned addoli, bydd angen i Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth a Bwrdd Eiddo’r 
Esgobaeth bennu'r ffordd orau ymlaen ar gyfer yr adeilad hwnnw. 

Mae sawl dewis: 

1. Dod yn Eglwys Bererindod 

2. Cau, a’i throi’n eglwys segur (gall hyn fod yn gyfle i ddefnyddio'r adeilad 
mewn ffordd arall i wasanaethu'r gymuned, fel tai cymdeithasol, er 
enghraifft). 

Mae’r dogfennau a ganlyn yn amlinellu’r ddwy broses hon. 

 

Eglwysi Pererindod yng Nghorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 

Mae Eglwysi Pererindod yn eglwysi segur y mae'r Eglwys yng Nghymru wedi 
penderfynu eu cadw fel mannau syml i ymwelwyr alw heibio. Mae cadw adeiladau 
o'r fath yn costio arian (yswiriant, atgyweirio ac ati) a bydd y costau hyn yn cael eu 
cwmpasu gan gydweithrediad rhwng y dalaith, yr esgobaeth a phobl leol. 

I fod yn eglwys bererindod, dylai adeilad gwrdd â’r meini prawf a ganlyn: 

• Bychan o ran maint – adeiladau syml, un gell yn gyffredinol 

• Ar y cyfan, mewn cyflwr rhesymol – mân dasgau yn unig 

• Gwerth treftadaeth ddim yn faen prawf pwysig, ond yn gyffredinol bydd 
adeiladau rhestredig yn rhan o’r cynllun hwn 

• Mewn ardal i ymwelwyr e.e. ar lwybrau cerdded neu feicio 

• Sylfaen o gefnogaeth leol, yn cynnwys gan Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth 

• Dim modd amlwg o’u hailddatblygu ar gyfer gwerth sylweddol 

• Cefnogir gan Esgob yr Esgobaeth 

Dyma drefniadau rheoli adeiladau o’r fath: 

Defnydd 

Bydd yr eglwys bererindod yn agored bob dydd i ymwelwyr. Bydd unigolyn lleol yn 
cytuno i agor a chloi yn ôl yr angen (neu gellid gosod clo wedi ei amseru o bosibl). 

Dylai Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth gytuno i gynnal tua 6 gwasanaeth cyhoeddus 
yn yr adeilad bob blwyddyn. Bydd ffurf a chynnwys y gwasanaethau hyn yn cael eu 
cytuno gydag Esgob yr Esgobaeth. 

Mae'n bosibl i Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth ddefnyddio'r eglwys ar gyfer 
gwasanaethau angladdau, bedyddiadau a bendithio priodasau. Dim ond o dan 
drwydded arbennig Archesgob Caergaint y gellid cynnal priodasau. Byddai ffioedd 
am wasanaethau o'r fath yn cael eu dosrannu'n briodol rhwng Cynhadledd yr Ardal 
Genhadaeth a chronfa'r eglwys. 
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Anogir pobl a grwpiau lleol i osod arddangosfeydd, taflenni, a gwybodaeth am yr 
eglwys, y gymuned a'r ardal leol. 

Trefnir cyhoeddusrwydd ehangach i'r eglwys yn ôl yr angen, e.e. arwyddion ffyrdd 
lleol, gwefannau, cyhoeddusrwydd twristiaeth ac ati. 

Yswiriant 

Bydd Corff y Cynrychiolwyr yn trefnu ac yn talu am yswiriant priodol ar gyfer yr 
adeilad. 

Atgyweiriadau ac ati 

Bydd angen dod o hyd i bobl leol i fod yn ofalwyr ar gyfer yr adeilad, gan sicrhau 
bod archwiliadau rheolaidd yn cael eu trefnu a mân dasgau cynnal a chadw yn ôl yr 
angen. 

Bydd yr Esgobaeth yn parhau i gynnwys yr adeilad o fewn ei gynllun Arolygu Pum 
Mlynedd (er y dylai syrfewyr fod yn glir mai ymagwedd 'isafswm angenrheidiol' fydd 
ei hangen). Bydd y partïon yn cytuno ar gamau i fynd i'r afael â materion a nodwyd. 

Rhoddir sylw i gyllido atgyweiriadau o'r fath yn ôl yr angen rhwng yr Esgobaeth a 
Chorff y Cynrychiolwyr. 

Yn gyffredinol, rhagwelir y bydd cyflenwadau trydan a nwy yn cael eu torri i leihau 
costau. Fodd bynnag, gwneir penderfyniad ym mhob achos yn dibynnu ar y costau 
rhedeg tebygol a chyflwr y gosodiad trydanol. 

Gellir gwneud cais am grantiau gan gyrff allanol os credir bod angen gwneud hynny. 

Cyllid 

Bydd unrhyw arian a gedwir gan Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth yn benodol ar 
gyfer yr eglwys wrth ei throi’n segur yn cael ei drosglwyddo i'r Esgobaeth ac yn cael 
ei gadw mewn cronfa arbennig ar gyfer yr eglwys. 

Bydd casgliadau mewn gwasanaethau yn yr eglwys yn cael eu trosglwyddo gan 
Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth i'r Esgobaeth i'w cadw yn y gronfa hon. 

Gall yr Esgobaeth dderbyn rhoddion at yr eglwys i'w cynnwys yn y gronfa. 

Byddai ffioedd am wasanaethau arbennig (bedyddiadau, gwasanaethau angladd ac 
ati) yn cael eu dosrannu rhwng Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth a chronfa'r eglwys 
ar sail 50-50. 

Bydd gwariant (trydan, cynnal a chadw, atgyweirio ac ati) yn cael ei dalu o gronfa'r 
eglwys a gedwir gan yr Esgobaeth. Bydd unrhyw ddiffyg yn cael ei dalu gan Gorff y 
Cynrychiolwyr a/neu'r Esgobaeth. 

Bydd pob gwariant yn cael ei gytuno ymlaen llaw gan Gorff y Cynrychiolwyr a'r 
Esgobaeth. 

Gofalwr 

Bydd unigolyn lleol yn cael ei nodi fel y gofalwr. Bydd yr unigolyn hwn yn gweithio 
fel gwirfoddolwr ar gyfer Corff y Cynrychiolwyr, a bydd yn cyflawni'r dyletswyddau a 
ganlyn: 
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• Trefnu archwiliadau rheolaidd o'r eglwys i wirio diogelwch, anghenion 
atgyweiriadau neu gynnal a chadw, a chadw tu mewn yr adeilad yn rhesymol lân 

• Nodi a rheoli pobl leol eraill sy'n dymuno gwirfoddoli i helpu i ofalu am yr eglwys 

• Rhoi gwybod am unrhyw broblem â’r adeilad i gyswllt enwebedig Corff y 
Cynrychiolwyr/yr Esgobaeth er mwyn cytuno ar gamau gweithredu 

• Trefnu cynnal mân dasgau cynnal a chadw naill ai'n bersonol neu gyda 
gwirfoddolwr lleol (ar gyfer tasgau syml lefel isel fel glanhau neu glirio landerau) 
neu drwy gontractwr lleol fel y cytunwyd gyda'r cyswllt yng Nghorff y 
Cynrychiolwyr/yr Esgobaeth 

• Trefnu i agor a datgloi'r adeilad bob dydd neu yn unol ag amserlen arall fel y 
cytunwyd. Gellir gwneud hyn yn bersonol neu gyda chymorth gwirfoddolwyr lleol 
eraill y gallai'r gofalwr ei drefnu 

• Sefydlu bwrdd croeso i ymwelwyr â lluniaeth syml fel dŵr potel a chynhyrchion 
masnach deg (gydag arian drwy flwch gonestrwydd) 

• Cysylltu â Chynhadledd yr Ardal Genhadaeth ynghylch y trefniadau ar gyfer 
cynnal gwasanaethau arbennig yn yr eglwys, a threfnu yn unol â hynny 

• Os yw’n bosibl, trefnu arddangosfeydd a gwybodaeth yn ymwneud â'r adeilad i 
hysbysu ymwelwyr, a threfnu diwrnodau agored arbennig ac ati. Gellid gwneud y 
gwaith hwn gan wirfoddolwyr lleol eraill y gallai'r gofalydd eu nodi.  

Bydd y gofalwr a'r holl wirfoddolwyr yn dod dan drefniadau yswiriant Corff y 
Cynrychiolwyr o ran atebolrwydd cyhoeddus. 
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CAU EGLWYSI, A’R BROSES O’U TROI’N EGLWYSI SEGUR 

Bwrdd Eiddo’r Esgobaeth 

 

Mae'r ddogfen a ganlyn yn amlinellu'r broses sy'n arwain at gau a throi 
eglwys yn un segur ac yn dilyn hynny. Mae'n seiliedig ar y nodiadau 
cyfarwyddyd a luniwyd gan Gorff y Cynrychiolwyr. 
 

Nid yw'r penderfyniad i gau eglwys fyth yn un hawdd, ac mae digon o help a 
chymorth arbenigol ar gael i'ch tywys drwy'r broses. 

Cydlynir y broses y mae angen ei dilyn er mwyn cau a throi eglwys yn un segur gan 
Fwrdd Eiddo'r Esgobaeth. Y prif gyfranwyr at y broses yw'r Esgob, yr Archddiacon, 
Ysgrifennydd yr Esgobaeth, Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth, y pwyllgor clerigion ac 
eglwysi lleol, Corff y Cynrychiolwyr, Pwyllgor Cynghori’r Esgobaeth a Chofrestrydd yr 
Esgobaeth. 

Y Broses 

1. I ddechrau, bydd trafodaeth ynglŷn â chau a dealltwriaeth drylwyr o'r rhesymau 
dros gau. Dylid ystyried yn ofalus bob dewis arall yn lle cau, a bydd yn bwysig 
cynnwys y gymuned leol ac Arolygydd Eglwysi’r Esgobaeth yn y trafodaethau 
hyn. Yn ychwanegol, dylai Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth, yr Archddiacon lleol 
ac Ysgrifennydd yr Esgobaeth fod yn ymwybodol bod cau'n cael ei ystyried o 
ddifrif. Yr Archddiacon fydd y pwynt cyswllt allweddol â'r Esgob drwy gydol y 
broses. 

2. Mae'r clerig lleol a Phwyllgor yr Eglwys yn gwneud y penderfyniad eu bod am 
argymell y dylai'r eglwys gau. Bydd yr argymhelliad hwn yn cael ei wneud drwy 
ymgynghori â Chynhadledd yr Ardal Genhadaeth a'r Archddiacon. 

3. Mae Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth yn rhoi gwybod yn ffurfiol i Ysgrifennydd 
yr Esgobaeth am y penderfyniad. Mae Ysgrifennydd yr Esgobaeth yn rhoi 
gwybod i’r Esgob, yr Archddiacon, Cofrestrydd yr Esgobaeth a Chorff y 
Cynrychiolwyr bod yr eglwys wedi cau a bod y broses gau yn mynd rhagddi.  

4. Bydd Cofrestrydd yr Esgobaeth yn paratoi ac yn selio Gweithred Cau. 
 

Pan fydd eglwys yn cau 

5. Mae Ysgrifennydd yr Esgobaeth yn rhoi gwybod i’r Swyddog Cadwraeth a 
Datblygu Eglwysi, a fydd yn trefnu bod yr adroddiadau priodol yn cael eu paratoi 
ar yr adeilad a'r cynnwys. Fel arfer bydd hyn yn cynnwys ymweliad safle gan un 
neu ragor o aelodau Pwyllgor Cynghori’r Esgobaeth. 

6. Mae'r clerig lleol a'r Pwyllgor Eglwysi’n paratoi rhestr o eitemau ac yn gwneud 
awgrymiadau ynghylch symud eitemau i eglwysi eraill yn yr Ardal Genhadaeth i 
Fwrdd Eiddo’r Esgobaeth. Mae’n bosibl y bydd gan Bwyllgor yr Eglwys leol 
awgrymiadau hefyd ynglŷn â defnydd posibl i'r adeilad yn y dyfodol. 
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7. Mae Bwrdd Eiddo'r Esgobaeth yn ymgynghori â Phwyllgor Cynghori’r Esgobaeth 
a Chorff y Cynrychiolwyr ynghylch y posibilrwydd o wasgaru neu werthu unrhyw 
eitem.  

8. Mae Pwyllgor yr eglwys leol yn gwneud cais am ffacwlti cyffredinol ar gyfer 
gwasgaru eitemau i eglwysi eraill, a bydd yn trefnu cael gwared ar yr holl 
eitemau sy'n weddill (eu gwerthu fel arfer).  

9. Mae Corff y Cynrychiolwyr yn adrodd ar unrhyw fater cyfreithiol sy'n ymwneud 
â'r teitl i'r eglwys a defnydd posibl o'r adeilad yn y dyfodol. 

10. Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth sy’n parhau i fod yn gyfrifol am yswirio adeilad 
yr eglwys nes iddo gael ei ddatgan yn adeilad segur yn ffurfiol, ac mae'n 
hanfodol bod pob premiwm yswiriant yn dal i gael ei dalu'n llawn.  

11. Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth sydd hefyd yn trefnu yswiriant ar gyfer y 
fynwent. 

12. Caiff eitemau eu gwasgaru yn unol â’r trefniadau a’r ffacwlti. 

13. Bydd Bwrdd Eiddo’r Esgobaeth yn argymell i’r Esgob ei fod (ei bod) yn datgan 
bod yr eglwys yn un segur. 

14. Bydd yr Esgob yn gweithredu ar yr argymhelliad hwn (os yw’n cytuno) ac yn 
llunio datganiad ffurfiol ynghylch ei statws segur.  

15. Trefnir dadgysegru lle bo hynny’n gymwys  
 

Wrth droi eglwys yn un segur 

Er nad oes gan gau eglwys arwyddocâd cyfansoddiadol, mae troi eglwys yn un segur 
yn terfynu’n ffurfiol rôl yr adeilad ar gyfer addoli ac yn trosglwyddo'r cyfrifoldeb i 
Gorff y Cynrychiolwyr (RB). Gall y dyddiad y cytunir ar gau a throi’r eglwys yn un 
segur fod yr un dyddiad. 

Mae trefniadau ar gyfer eithrio eglwysig (rhoi ffacwlti) yn dod i ben pan ddynodir yr 
eglwys fel un segur. 

Unwaith y bydd eglwys wedi ei dynodi’n un segur, ni ddylid gwerthu na symud 
unrhyw beth ohoni i eglwys arall, heb ganiatâd Corff y Cynrychiolwyr yn y lle cyntaf. 

 

16. Mae pwyllgor yr eglwys leol yn trosglwyddo'r cofrestri priodas i'r Swyddfa 
Gofrestru a bydd y cofrestri claddu yn aros yn yr Ardal Genhadaeth os yw'r 
fynwent yn agored. Os yw'r fynwent wedi cau, dylid eu cyflwyno i’r archifau. 

17. Mae Pwyllgor yr eglwys leol yn cymryd darlleniadau mesuryddion ac yn rhoi 
gwybod i ddarparwyr gwasanaethau cyfleustodau y dylid anfon anfonebau 
pellach at Gorff y Cynrychiolwyr. Os yw’n briodol, dylid draenio systemau 
gwresogi, diffodd y cyflenwad dŵr ac ati. 

18. Ar ôl cael ei dynodi’n eglwys segur, mae'r cyfrifoldeb am yswirio'r adeilad yn 
trosglwyddo i Gorff y Cynrychiolwyr. Ar y pwynt hwn, bydd yr Ecclesiastical 
Insurance Group yn ad-dalu premiymau yswiriant a dalwyd yn ystod y cyfnod 
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rhwng y datganiad cau a dynodi’r eglwys yn un segur i Gynhadledd yr Ardal 
Genhadaeth.  

19. Bydd Corff y Cynrychiolwyr yn trefnu i'r adeilad gael ei werthu os yw'n briodol, 
neu ei fabwysiadu i’r Mecanwaith Eglwysi Segur. Mae Corff y Cynrychiolwyr yn 
rhoi gwybod i’r Awdurdod Lleol bod yr adeilad bellach yn segur ac yn 
ddarostyngedig i Ganiatâd Adeilad Rhestredig.   

20. Bydd Corff y Cynrychiolwyr yn gweinyddu unrhyw enillion net o werthu adeilad 
yr eglwys o fewn y Rheoliadau Gwerthu Eglwysi. Gallai hyn olygu y bydd arian ar 
gael ar gyfer darparu eglwys newydd neu addasu eglwysi presennol yn yr Ardal 
Genhadaeth. Fel rheol, mae'r elw o'r gwerthiant yn cael ei rannu rhwng yr Ardal 
Genhadaeth a Chorff y Cynrychiolwyr. Fel rheol, bydd Corff y Cynrychiolwyr yn 
cadw 20% ar ôl y costau a ddaw er mwyn helpu i gwrdd â chostau sy'n 
ymwneud â gweinyddu eglwysi segur ar draws yr Eglwys yng Nghymru. 

Gorfodi Cau Eglwys neu ei throi’n eglwys segur 

Nid yw'r penderfyniad i gau eglwys fyth yn un hawdd ac, mewn achosion eithriadol, 
mae’n bosibl y bydd yn amhosibl i Bwyllgor yr Eglwys neu Gynhadledd yr Ardal 
Genhadaeth dderbyn cau a throi adeilad eglwys yn un segur, er gwaethaf 
ymdrechion gorau pawb. 

O dan delerau Cyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru, mae gan yr Esgob reolaeth 
lawn dros drefniadau tiriogaethol yn yr Esgobaeth. Mae hyn yn golygu, yn ymarferol, 
y gall ef/hi ofyn am gau eglwysi a gorfodi hynny. Nid oes gofyniad llym i 
ymgynghori, a gall Pwyllgor Sefydlog y Gynhadledd Esgobaethol gymeradwyo'r 
newid. 

Mewn amgylchiadau eraill, gall Pwyllgor yr Eglwys neu Gynhadledd yr Ardal 
Genhadaeth ofyn am orfodi cau a throi eglwys yn segur oherwydd nad ydyn nhw am 
fod yn gyfrifol am wneud y penderfyniad eu hunain a’u bod yn poeni am ymateb y 
gymuned leol i gau a throi’r eglwys yn segur 

Byddai'r Esgob yn dymuno cael sicrwydd bod yr holl gamau gweithredu posibl eraill 
wedi cael eu harchwilio cyn dewis ymarfer yr hawl hon, ac fe fyddan nhw fel arfer yn 
gofyn am argymhelliad ffurfiol gan yr Archddiacon lleol y dylid dilyn y cam hwn. Os 
yw'n briodol, gellir gofyn am argymhelliad ffurfiol gan y bwrdd neu'r pwyllgor 
esgobaethol perthnasol hefyd. Er enghraifft, os yw cyflwr yr adeilad yn rhwystro 
cau’r adeilad, gellir gofyn am argymhelliad gan Fwrdd Eiddo'r Esgobaeth; os yw 
problemau ariannol yn amlwg, gellir gofyn am argymhelliad gan Fwrdd Cyllid yr 
Esgobaeth.  
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Cod Ymarfer ar gyfer cael gwared ar eiddo o eglwysi 

Pan fydd Ardal Genhadaeth yn dymuno cael gwared ar gynnwys eglwys, naill ai ar 
gyfer ail-lunio neu ar ôl cau, dylai Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth ymgynghori â 
Bwrdd Eiddo'r Esgobaeth. 

Pan fydd eglwys yn cau, dylid darparu rhestr yn unol â Rheoliadau Eglwysi Segur, 
yng Nghyfrol 2 y Cyfansoddiad. Pan fo eitemau dros ben, bydd rhai'n cael eu 
trosglwyddo i eglwysi eraill sydd wedi'u breinio yng Nghorff y Cynrychiolwyr ac yn 
cael eu hychwanegu at y llyfr log, y llyfr tir a’r rhestr eiddo. Gellir cadw eraill ar gyfer 
eu defnyddio yn yr esgobaeth neu'r dalaith yn y dyfodol. 

Pan fo eitemau ar gael i'w gwerthu, dylid gwneud cais i Gorff y Cynrychiolwyr, fel 
perchennog, a chyn belled â bod y meini prawf a ganlyn yn cael eu bodloni, caniateir 
i'r Pennaeth Gwasanaethau Eiddo awdurdodi'r gwerthiant:  

(a) Dilynir adran 26 o Bennod 3 y Cyfansoddiad mewn perthynas ag unrhyw eitem 
a ddefnyddir mewn cysylltiad â gweinyddu addoliad dwyfol. 

(b)  Cedwir at Reoliadau Plât yr Eglwys.  

(c) Nid yw Bwrdd Eiddo'r Esgobaeth yn gwrthwynebu'r cynnig a cheir caniatâd 
drwy ffacwlti 

(d)  Mae Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth yn cefnogi'r cais i Gorff y Cynrychiolwyr 
gyda phrisiad proffesiynol gan arbenigwr annibynnol, lle bo hynny'n briodol, 
neu'n ceisio gwerth gorau drwy hysbysebu yn y wasg (gweler isod*).  

(e)  Mae disgwyl i werth gros yr elw tebygol yn sgil gwerthu fod yn is na £5,000  

Rhaid i'r Pwyllgor Eiddo awdurdodi'r defnydd arfaethedig o'r elw gan yr Ardal 
Genhadaeth. 

Os na chyflawnir unrhyw un o'r meini prawf, bydd angen yr awdurdod i waredu gan 
y Pwyllgor Eiddo.  

* Yn y rhan fwyaf o achosion, lle mae nifer o eitemau, neu pan fydd eitem unigol o 
werth sylweddol, bydd disgwyl i gwmnïau achub eglwysig neu bensaernïol gael y 
cyfle i gyflwyno dyfynbrisiau, yn ogystal â ffynonellau lleol, er mwyn sicrhau y ceir 
y gwerth gorau. Mae eBay yn ddewis arall lle mae gan Ardal Genhadaeth 
gyfleusterau cyfrifiadurol. 

Mewn achosion lle mae eglwys wedi cael ei throi’n segur, bydd Corff y Cynrychiolwyr 
fel rheol yn gwneud y trefniadau ar gyfer gwerthu unrhyw eitem sy'n weddill oni bai 
y bydd Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth yn gofyn fel arall.  



 
Gorffennaf 2018 Pecyn Cymorth 7 (i) EIDDO 29 | T u d a l e n  

GWEFANNAU DEFNYDDIOL 

Mae gwefan yr Eglwys yng Nghymru yn cynnwys adran benodol ar faterion eiddo.  
Yn ein Hesgobaeth ni, bydd unrhyw gyfeiriad at y Cyngor Plwyfol Eglwysig yn 
cyfeirio at Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth. 

Cynnal a Chadw Eglwysi 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/churches/ 

Canllawiau Mynwentydd (nodwch fod yr Archwiliadau Pum Mlynedd yn cael eu 
gwneud gan yr Arolygydd Eglwysi yn ein Hesgobaeth 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-
body/property/churchyards/ 

Canllawiau Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys hylendid bwyd, risg tân, ac ati 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/parish-
safety/ 

https://www.ecclesiastical.com/churchmatters/index.aspx  

Neuaddau Eglwys 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/church-
halls/ 

Persondai a thai curadiaid 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-
body/property/parsonages-curate-houses/ 

Tir 

Canllaw ar reoli a gwerthu tir ‘arall’ a gedwir ar gyfer Ardaloedd Cenhadaeth: 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/property-
held-for-the-benefit-of-parishes/ 

Gwybodaeth am dir eglwys: 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/glebe/ 

Grantiau 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/grants/ 

(cysylltwch â Martyn: martynschlangen@churchinwales.org.uk am strategaeth 
gyllido bwrpasol ar gyfer eich prosiect) 

Arall 

Materion ‘cyffredinol’ fel agor yr eglwys i’r cyhoedd, sut i reoli prosiect adeiladu, 
dolenni gwe cysylltiedig a defnyddiol eraill, ac ati 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/general-
topics/ 

 

 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/churches/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/churchyards/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/churchyards/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/parish-safety/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/parish-safety/
https://www.ecclesiastical.com/churchmatters/index.aspx
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/church-halls/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/church-halls/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/parsonages-curate-houses/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/parsonages-curate-houses/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/property-held-for-the-benefit-of-parishes/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/property-held-for-the-benefit-of-parishes/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/glebe/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/grants/
mailto:martynschlangen@churchinwales.org.uk
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/general-topics/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/general-topics/
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RHAN DAU – EIDDO ARALL 

Swyddfeydd Ardaloedd Cenhadaeth 

Camau at ddarparu Swyddfa Ardal Genhadaeth 

1. Mae gan bob Ardal Genhadaeth yr hawl i Swyddfa Ardal Genhadaeth o fewn 
eiddo sy’n perthyn i Gorff y Cynrychiolwyr (sef persondy, eglwys, neu neuadd 
eglwys). 

2. Bydd yr Eglwys a/neu'r Arolygydd Persondai'n cynghori ar addasrwydd eiddo 
at y diben hwn. 

3. Mae'n rhaid i Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth gytuno ar leoliad Swyddfa’r 
Ardal Genhadaeth. Os yw Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth yn dymuno newid 
lleoliad y swyddfa o fewn 10 mlynedd, mae'n ofynnol i Gynhadledd yr Ardal 
Genhadaeth ad-dalu 50% o gost y prosiect. 

4. Ar y cyd â’r Arolygydd, bydd Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth yn penodi 
pensaer. 

5. Mae’n rhaid i Fwrdd Eiddo’r Esgobaeth gytuno ar y prosiect, a dyrennir hyd at 
£20,000 o arian. 

6. Os bydd Swyddfa’r Ardal Genhadaeth yn cael ei lleoli o fewn eglwys, yna bydd 
angen ffacwlti (gweler yr adran ar Ffacwltïau ar dudalen 16) 

Darparu Lle Swyddfa ar gyfer Ardaloedd Cenhadaeth 

Yn ei gyfarfod ym mis Medi 2015, gofynnwyd i Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng 
Nghymru gymeradwyo cynnig sylweddol yn ymwneud â materion eiddo fel rhan o 
astudiaeth ofalus o'r argymhellion ar eiddo o fewn Adolygiad yr Eglwys yng 
Nghymru. Roedd Corff y Cynrychiolwyr eisoes wedi cymeradwyo'r cynnig hwn. 

Ymestyn y defnydd o Gronfeydd Gwella Persondai 

Argymhellwyd y dylid ehangu'r defnydd o'r Gronfa Gwella Persondai i ganiatáu creu 
swyddfeydd Ardaloedd Cenhadaeth mewn adeiladau eraill sy'n eiddo i Gorff y 
Cynrychiolwyr lle nad yw'r Persondai'n addas am resymau daearyddol, ymarferol neu 
fugeiliol i ddarparu cyfleusterau o'r fath. Dylai prif ddiben y Gronfa barhau i 
ganolbwyntio ar ddarparu tai gweddus i glerigion drwy brynu neu wella. 

Roedd y cynnig hwn yn gofyn am newidiadau i Gyfansoddiad yr Eglwys yng 
Nghymru, a phasiodd y Corff Llywodraethol y cynigion a fyddai'n caniatáu hyn. 

Y Sefyllfa Gyfredol yn Llanelwy 

Cafodd y cynnig hwn ei brofi yn Llanelwy cyn i'r cynnig gael ei roi gerbron y Corff 
Llywodraethol, gyda chymeradwyaeth Corff y Cynrychiolwyr. Crëwyd Swyddfeydd 
Ardal Genhadaeth yn Ardal Genhadaeth yr Wyddgrug (yn Eglwys y Drindod 
Sanctaidd, Gwernaffield); yn Ardal Genhadaeth Caereinion (Ficerdy Meifod); ac yn 
Ardal Genhadaeth y Gororau (yn Neuadd Eglwys Bistre). Cafodd y fenter dderbyniad 
cadarnhaol iawn, a bu o gymorth gwirioneddol i gefnogi ein Hardaloedd Cenhadaeth 
newydd. 

Gan fod y cynnig hwn wedi ei gymeradwyo'n ffurfiol gan y Corff Llywodraethol, mae 
Bwrdd Cyllid a Bwrdd Eiddo'r Esgobaeth yn cydnabod bod angen datblygu proses a 
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fydd yn sicrhau bod cronfeydd yr esgobaeth yn cael eu defnyddio'n briodol ac yn 
effeithiol ar draws yr esgobaeth, yn ogystal â sicrhau nad yw hynny’n tarfu ar 
ddarparu tai gweddus i glerigion. Mae'r ddau Fwrdd wedi cymeradwyo'r broses a 
ganlyn, sydd bellach wedi ei mabwysiadu ar gyfer yr esgobaeth hon. 

Y broses yn Llanelwy 

• Bydd yr esgobaeth yn ymdrechu i ddarparu swyddfa addas ar gyfer pob Ardal 
Genhadaeth os nad oes cyfleuster addas ar gael yn barod. 

• Dylid cynnal trafodaethau cychwynnol gydag Emyr Hughes, ein Harolygydd 
Persondai, a'ch Archddiacon, a fydd yn rhoi cyngor ar ddichonoldeb unrhyw 
gynnig. 

• Bydd dewis a ffafrir yn cael ei nodi mewn partneriaeth â Thîm Arwain yr Ardal 
Genhadaeth. Dylai'r cynnig gael ei drafod gan Gynhadledd yr Ardal 
Genhadaeth ac, fel Corff Ymddiriedolwyr yr Ardal Genhadaeth, mae'n rhaid 
gofyn am eu cymeradwyaeth, a chael y gymeradwyaeth honno. Rhaid darparu 
copi o'r cofnod perthnasol o Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth a'i anfon at 
Weinyddwr Eiddo’r Esgobaeth. 

• Bydd cynnig wedi ei gostio’n llawn yn cael ei ddatblygu a'i gyflwyno i Fwrdd 
Eiddo’r Esgobaeth i'w gymeradwyo. 

• Bydd Bwrdd Eiddo’r Esgobaeth yn cael cyfle i ystyried a thrafod y cynnig cyn 
penderfynu a ddylid rhoi cymeradwyaeth i fwrw ymlaen ai peidio. Pe byddai 
amseriad cyfarfodydd y Bwrdd Eiddo yn arwain at oedi hir o ran cynnydd y 
cynllun, bydd yn bosibl ymgynghori â'r Bwrdd i gael cymeradwyaeth drwy e-
bost. 

• Os yw'r cynnig i leoli'r swyddfa o fewn eglwys, mae’n rhaid gwneud cais am 
Ffacwlti a chael Hysbysiad Ffacwlti gan y Canghellor cyn dechrau unrhyw 
waith. 

• Bydd cofnod manwl o'r gwaith a wneir, a'r arian a fuddsoddir, yn cael ei 
gadw, gydag adroddiadau rheolaidd i'r Bwrdd Eiddo. 

• Os bydd Swyddfa’r Ardal Genhadaeth yn peidio â chael ei defnyddio at ei 
diben arfaethedig o fewn cyfnod o 10 mlynedd, bydd yn ofynnol i Gynhadledd 
yr Ardal Genhadaeth ad-dalu 50% o gost y gwaith a wneir i’r esgobaeth.  

• Ni fydd modd cyfaddawdu ar y polisi hwn, sy’n cael ei reoli yn ôl disgresiwn 
llawn Bwrdd Eiddo'r Esgobaeth. 

Beth sy’n digwydd nesaf? 

Dylai Pwyllgor Gweithredol yr Ardal Genhadaeth a Chynhadledd yr Ardal Genhadaeth 
gysylltu ag Emyr Hughes emyrhughes@cinw.org.uk a’r Archddiacon perthnasol i 
archwilio’r dewisiadau.  

 

  

mailto:emyrhughes@cinw.org.uk
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Neuaddau Eglwys ac Adeiladau Tebyg 

Perchnogaeth 

Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch perchnogaeth at yr Adran Eiddo yng Nghorff y 
Cynrychiolwyr. 

Cydymffurfiaeth Statudol 

Mae angen i’r holl adeiladau gydymffurfio â rheoliadau ynghylch y materion a 
ganlyn: 

• Yswiriant 

• Profion trydanol 

• Diffoddwyr tân 

• Tystysgrifau nwy 

• Asesiad risg tân 

• Asesiad risg dŵr 

• Asbestos 

• Effeithlonrwydd ynni 

Mae eich yswirwyr, EIG, yn darparu cyngor ac arweiniad rhagorol ar nifer o’r 
materion ar eu gwefan 
https://www.ecclesiastical.com/churchmatters/churchguidance/index.aspx .   

Gall yr Arolygydd Eglwysi ymdrin â materion penodol hefyd. 
michaelplane@churchinwales.org.uk  

Hurio eiddo 

Bydd yr Adran Eiddo yng Nghorff y Cynrychiolwyr yn helpu gyda threfniadau hurio. 

Cytundebau Prydles 

Ni chaniateir i chi ymrwymo i gytundeb prydlesol heb ofyn am arweiniad gan yr 
Adran Eiddo yng Nghorff y Cynrychiolwyr. 

  

https://www.ecclesiastical.com/churchmatters/churchguidance/index.aspx
mailto:michaelplane@churchinwales.org.uk
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EIDDO PRESWYL 

Perchnogaeth 

Bydd y rhan fwyaf o eiddo preswyl (heblaw persondai) yn cael eu cadw mewn 
ymddiriedolaeth gan yr Esgobaeth neu Gorff y Cynrychiolwyr ar ran yr Ardal 
Genhadaeth, a bydd cofnodion yn cael eu cadw'n lleol. Fel rheol, dim ond 
gwybodaeth sy'n ymwneud ag eiddo lle mae'n ymddiriedolwr sydd gan Swyddfa'r 
Esgobaeth. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad am berchnogaeth yn y lle cyntaf i 
Swyddfa'r Esgobaeth 01745 582245 neu Gofrestrydd yr Esgobaeth 
llyrwilliams@me.com . 

Effeithlonrwydd Ynni Eiddo nad yw’n Eglwys  

O dan Reoliad 8 Rheoliadau Effeithlonrwydd Ynni (Eiddo Rhent Preifat) (Cymru a 
Lloegr) 2015, o 1 Ebrill 2016, bydd tenant yn y sector rhentu preifat yn gallu gofyn 
am ganiatâd ei landlord i wneud gwelliannau rhesymol o ran effeithlonrwydd ynni. Ni 
chaiff landlord wrthod cais o’r fath yn afresymol. Fodd bynnag, mae rhai 
amgylchiadau penodol lle na ellir gwneud cais am ganiatâd i welliannau 
effeithlonrwydd ynni perthnasol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn yr arweiniad a 
gyhoeddwyd gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol  

https://www.gov.uk/government/publications/tenants-energy-efficiency-
improvements-provisions-guidance-for-domestic-landlords-and-tenants.  

 

O dan Reoliad 23, bydd landlordiaid yn cael eu hatal rhag gosod eiddo is na’r safon 
oni bai bod eithriad yn berthnasol. Mae eiddo yn is na’r safon os yw'r sgôr Tystysgrif 
Perfformiad Ynni (EPC) islaw'r lefel isaf o effeithlonrwydd ynni. Mae'r safon 
effeithlonrwydd isaf hon wedi ei phennu ar raddfa 'E' EPC. 

O 1 Ebrill 2018 ymlaen, bydd y rheoliadau’n gymwys pan ddyfernir tenantiaeth 
newydd, ac o 1 Ebrill 2020, bydd y rheoliadau’n gymwys i bob eiddo a gaiff ei 
rentu’n breifat.  

Dylai pob darpar denant gael Tystysgrif Perfformiad Ynni yr annedd y maen nhw’n 
dymuno ei rentu gan y landlord neu'r asiant. Bydd y Dystysgrif yn manylu ar 
berfformiad ynni'r eiddo a pha gamau y gellir eu cymryd i'w wella. Bydd hyn yn 
gadael i ddarpar denant wybod pa mor ddrud fydd hi i wresogi eu cartref newydd. 

Bydd y Dystysgrif yn cynnwys: 

Gwybodaeth am ddefnydd ynni eiddo a chostau ynni nodweddiadol; ac argymhellion 
ynghylch sut i leihau'r defnydd o ynni ac arbed arian. Mae Tystysgrif yn rhoi graddfa 
effeithlonrwydd ynni i eiddo rhwng A (mwyaf effeithlon) i G (lleiaf effeithlon) ac 
mae'n ddilys am 10 mlynedd. 

Fel arfer da, mae'r Eglwys yng Nghymru wedi mabwysiadu'r rheoliadau hyn a'r 
gofynion a nodir yma fel safon ar gyfer eiddo sy’n bersondy. Cynhaliwyd asesiadau 
Tystysgrif Perfformiad Ynni o eiddo persondai a reolir gan Esgobaeth Llanelwy, ac 
mae'r wybodaeth mewn perthynas â'r argymhellion graddio ac effeithlonrwydd ynni 
ar gael gan y Tîm Eiddo.  

mailto:llyrwilliams@me.com
https://www.gov.uk/government/publications/tenants-energy-efficiency-improvements-provisions-guidance-for-domestic-landlords-and-tenantse
https://www.gov.uk/government/publications/tenants-energy-efficiency-improvements-provisions-guidance-for-domestic-landlords-and-tenantse
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Pe bai eiddo persondy yn cael ei osod; fel sydd weithiau'n digwydd pan fernir nad 
yw’n ddefnyddiol i glerig ar adeg benodol, bydd y rheoliadau a nodir uchod yn 
berthnasol beth bynnag, gan fod yr Eglwys yng Nghymru yn cael ei hystyried yn 
landlord preifat mewn amgylchiadau o'r fath. 
 
Mae'n bwysig nodi bod y ddeddfwriaeth yn cadarnhau mai dim ond "gwelliannau 
priodol a chost-effeithiol a ganiateir" sydd eu hangen, a bod landlordiaid yn gallu 
gwneud cais am eithriad os nad yw'r mesurau’n gost effeithiol. Mae’n rhaid i'r 
eithriad fod wedi ei gofrestru ar y Gofrestr Eithriadau’r Sector Rhentu Preifat a gaiff 
ei chynnal gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Bydd cofrestriad o'r fath yn para am bum 
mlynedd, a gellir ei adnewyddu. Bydd eiddo penodol a reolir gan Esgobaeth Llanelwy 
yn disgyn i'r categori eiddo lle mae eithriad o'r fath yn briodol. Fel rheol, mae hyn 
oherwydd bod yr eiddo o bwysigrwydd hanesyddol neu o oedran lle caiff ei warchod 
dan statws rhestredig. Bydd hyn yn golygu y bydd gweithredu unrhyw fesur ynni i 
eiddo yn llawer mwy heriol, gyda statws rhestredig yr eiddo’n cael blaenoriaeth. 

 

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni Llywodraeth Cymru : Nyth  

Mae Nwy Prydain yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a'r Ymddiriedolaeth Arbed 
Ynni i dargedu aelwydydd sy’n profi tlodi tanwydd yng Nghymru. Mae Nyth yn 
cynnig amrywiaeth o gyngor i unrhyw un yng Nghymru ar:  

• Sut i arbed arian ar filiau ynni a gwneud cartrefi’n fwy effeithlon;  
• Dewis y tariff ynni mwyaf priodol; a  

• Hawl i fudd-daliadau.  

Yn ychwanegol at hyn, gall y cartrefi mwyaf aneffeithlon o ran defnyddio ynni wneud 
cais am asesiad cartref llawn, a elwir yn asesiad tŷ cyfan, a gwelliannau i'r cartref 
am ddim. Gall y gwelliannau hyn gynnwys: 

• Inswleiddio’r atig neu waliau ceudod;  
• Inswleiddio waliau solet;  
• Bwyler newydd;  
• Gwres canolog; a hefyd 

• Technoleg adnewyddadwy.  

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y gwelliannau hyn, mae’n rhaid cwrdd â nifer o 
ofynion:   

• Mae’n rhaid i’r tŷ fod wedi ei rentu neu dan berchnogaeth breifat;   
• Mae’n rhaid i’r tŷ fod â gradd F neu G ar ei Dystysgrif Perfformiad Ynni; ac  
• Mae’n rhaid i o leiaf un unigolyn sy’n byw yn y tŷ fod yn cael budd-dal prawf 

modd.    

Ceir rhagor o gyngor ar y cynllun hwn drwy fynd i https://nyth.llyw.cymru/cy/ , neu 
drwy ffonio rhif rhadffôn Nyth: 0808 808 2244, sy’n cael ei redeg gan yr 
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.   

 

Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Llywodraeth y Deyrnas Unedig  

https://nyth.llyw.cymru/cy/
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Yn ychwanegol at y cynllun Nyth, gall pobl sy'n byw yng Nghymru hefyd wneud cais 
i gynlluniau ledled y Deyrnas Unedig sy’n ceisio gwella effeithlonrwydd ynni. 

Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) - Mae hwn yn gynllun gan y llywodraeth i 
helpu i wella effeithlonrwydd ynni eiddo domestig ym Mhrydain. Nid yw cymorth 
ECO yn mynd yn uniongyrchol i aelwydydd ar ffurf taliad. Caiff ei gyllido drwy 
gyflenwyr ynni sy’n rhan o’r cynllun sy'n cysylltu â meddianwyr a landlordiaid er 
mwyn nodi a gweithredu mesurau effeithlonrwydd ynni addas. Rhan o’r 
Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni yw'r Rhwymedigaeth Cynhesrwydd Fforddiadwy. 

Gall hyn helpu i dalu am atgyweirio neu ailosod bwyleri, a mesurau inswleiddio er 
mwyn gwella effeithlonrwydd ynni a lleihau biliau tanwydd. Mae ar gael i ddeiliaid tai 
sy'n byw mewn eiddo sy'n eiddo preifat neu ar rent sy'n cael rhai budd-daliadau 
prawf modd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan: www.gov.uk/energy-
company-obligation , neu drwy ffonio Gwasanaeth Cyngor ar Arbed Ynni'r 
Llywodraeth: 0300 123 1234. Mae gwefan ynni’r cartref Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig yn cynnwys offeryn cyfrifiannell grantiau ynni i helpu deiliaid tai i chwilio am 
gynlluniau i helpu gyda biliau ynni a gwelliannau effeithlonrwydd ynni 
www.gov.uk/energy-grants-calculator . 

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Powys yn cynnig grantiau o dan y cynllun ECO ar 
gyfer eiddo o fewn yr Awdurdod sy'n bodloni meini prawf penodol (eiddo mawr sydd 
â hen fwyleri aneffeithlon). Mae gennym rai eiddo ym Mhowys a fydd yn elwa ar 
osod bwyleri ynni effeithlon newydd ar gefn y cynllun hwn.     

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni 

Mae'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn sefydliad annibynnol sy'n helpu pobl i arbed 
ynni a lleihau allyriadau. Cyllidir yr Ymddiriedolaeth gan Lywodraeth y Deyrnas 
Unedig, y llywodraethau datganoledig a'r sector preifat. Mae'r Ymddiriedolaeth yn 
cefnogi ei hamcanion i arbed ynni a lleihau allyriadau carbon drwy:  

• Ddarparu gwybodaeth arbenigol am arbed ynni; 
• Cefnogi pobl i weithredu; 

• Helpu awdurdodau lleol a chymunedau i arbed ynni; a hefyd 
• Drwy ddarparu sicrwydd ansawdd ar gyfer nwyddau, gwasanaethau a 

gosodwyr.  
 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.energysavingtrust.org.uk    

  

http://www.gov.uk/energy-company-obligation
http://www.gov.uk/energy-company-obligation
http://www.gov.uk/energy-grants-calculator
http://www.energysavingtrust.org.uk/
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Eiddo Gwag 

Mae’r materion i’w cadw mewn cof ynghylch eiddo preswyl gwag yn cynnwys: 

• Yswiriant 

• Treth Gyngor 

• Cyfleustodau 

• Archwiliadau Rheolaidd 

• Cynnal a Chadw 

• Diogelwch 

• Marchnata 

Eiddo wedi ei feddiannu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talu Rhent Yn lle cyflog 

Contract Cyflogaeth 
a Chontract Eiddo 
gan Swyddfa’r 
Esgobaeth 

Rheolaeth 
Cynhadledd 
yr Ardal 
Genhadaeth 

Rhentu 
Doeth 
Cymru 

Cytundeb Eiddo gan 
Adran Eiddo Corff y 
Cynrychiolwyr 

Rheolaeth yr 
Esgobaeth –
Dim ffi 

-Costau 
Cynnal a 
Chadw’r 
Esgobaeth 
(codir tâl ar 
yr Ardal 
Genhadaethe

Asiant Rheoli 
Eiddo 

Yn cael % o’r 
rhent 
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Rhentu Doeth Cymru 

Mae’n rhaid i bob Landlord yng Nghymru gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru os 
ydych yn mynd i reoli'r denantiaeth. Mae Rhentu Doeth Cymru yn prosesu 
cofrestriadau landlordiaid ac yn dyfarnu trwyddedau i landlordiaid ac asiantau sydd 
angen cydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014. 

https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/  

Os nad ydych chi'n cofrestru ac yn parhau i reoli eiddo, gall Rhentu Doeth Cymru roi 
proses ar waith lle bydd gofyn i chi dalu'r rhent yn ôl i'r meddiannydd.  

https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/
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PERSONDAI 

Mae'r rhan fwyaf o bersondai a thai curadiaid sydd â chlerig preswyl yn rhan o 
gynllun Bwrdd Persondai’r Esgobaeth. Rheolir y cynllun hwn gan Fwrdd Eiddo'r 
Esgobaeth, sy'n gyfrifol am unrhyw waith atgyweirio neu welliannau a wneir i'r 
eiddo. Dylai ymholiadau ynghylch materion atgyweirio a gwella eiddo sy’n rhan o’r 
cynllun gael eu cyfeirio at yr Arolygydd Persondai yn y lle cyntaf. 

Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch gwerthu a gosod unrhyw eiddo yn y cynllun i'r 
Arolygydd Persondai lleol emyrhughes@cinw.org.uk ac yna at Adran Gwasanaethau 
Eiddo Corff y Cynrychiolwyr. 

Yn gyffredinol, yr unig amser y byddai angen i Gynhadledd Ardal Genhadaeth 
ymwneud â phersondy fyddai yn ystod interregnum clerigol pan allai’r adeilad fod yn 
wag am gyfnod. Yn fras, mae'r broses reoli fel a ganlyn: 

Yr Arolygydd Persondai 

• Yn diffodd y cyflenwad dŵr 

• Yn darllen y mesuryddion 

• Yn talu’r bil dŵr 

• Yn ymgymryd ag unrhyw waith cynnal a chadw fydd ei angen 

• Yn ailaddurno 

Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth 

• Yn terfynu unrhyw gyflenwad ffôn a/neu band eang 

• Yn cynnal gwiriadau arferol ac yn rhoi gwybod i’r Arolygydd Persondai am 
unrhyw fater 

Mae rhestr wirio wythnosol wedi cael ei hysgrifennu gan yr Arolygydd Persondai i'w 
llenwi gan gynrychiolwyr Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth a/neu Wardeniaid yr Ardal 
Genhadaeth. Dylid cyflwyno copi o'r rhestr wirio hon wedi ei llenwi i'r Arolygydd 
Persondai bob mis a dylid rhoi gwybod ar unwaith i'r Arolygydd am unrhyw fater yn 
ymwneud â difrod neu gynnal a chadw. 

  

mailto:emyrhughes@cinw.org.uk
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PERSONDAI GWAG – CANLLAWIAU AROLYGU  

Mae goblygiadau eang mewn perthynas ag eiddo gwag, yn enwedig dros fisoedd y 
gaeaf pan fo eiddo gwag yn arbennig o agored i beryglon.  

Dylid cynnal arolwg o eiddo gwag a'i gofnodi'n wythnosol gan gynrychiolwyr 
Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth a/neu Wardeniaid yr Ardal Genhadaeth. Dylid 
anfon copi o'r cofnod arolygu at yr Arolygydd Persondai bob mis, gan nodi unrhyw 
fater sy'n peri pryder o ran difrod, cynnal a chadw neu ddiogelwch yn syth i 
Arolygydd yr Esgobaeth. 

Drwy gymryd rhai o'r camau a nodir isod, a thrwy arolygu eiddo a chofnodi’n 
rheolaidd, y gobaith yw y gallwn ni leihau difrod ac anghyfleustra gymaint â phosibl, 
wrth inni geisio gofalu am eiddo gwag nes gwneir penderfyniadau ynghylch ei 
ddyfodol. Mae’n bosibl yr hoffech ystyried y pwyntiau isod cyn i eiddo ddod yn wag 
ac fel rhan o drefn o arolygiadau eiddo yn ystod y cyfnod y bydd yn wag: 

Diogelwch 

▪ A oes gan yr eiddo bwyntiau mynediad a allai fod yn beryglus? 

▪ A oes cyfyngiad ar fynediad â cherbyd at yr eiddo? 

▪ A yw’r holl waliau a ffensys terfyn yn gadarn? 

▪ A yw’r holl bwyntiau mynediad yn gadarn ac wedi eu cloi â chloeon digonol? 

▪ A yw’r holl ffenestri mewn cyflwr da? 

▪ Os yw'n berthnasol, a yw'r holl larymau diogelwch yn gweithio'n iawn? 

▪ Os yw'n berthnasol, a yw goleuadau mewnol ac allanol yn gweithio'n iawn? 

▪ A yw’r holl allweddi wedi eu cyfrif a'u cofnodi? 

▪ A yw cymdogion yr eglwys wedi cael gwybod ac wedi cael cais i roi gwybod i'r 

heddlu am unrhyw weithgarwch amheus? 

Cadw tŷ 

▪ A yw pob eitem losgadwy wedi cael ei symud o’r eiddo (y tu mewn a'r tu 

allan)? 

▪ A yw'r prif gyflenwadau dŵr, nwy a thrydan wedi cael eu diffodd (oni bai eu 

bod yn ofynnol i bweru larymau)? 

▪ A yw’r holl hylifau fflamadwy wedi cael eu symud oddi ar y safle, ac a yw 

tanciau storio wedi cael eu gwagio? 

▪ Gan fod tanciau storio dŵr yn gallu rhewi’n hawdd yn y gaeaf, a yw'r system 

gwres canolog wedi cael ei draenio? 

▪ A fydd yr eiddo yn cael ei gynhesu ac a fydd agoriadau’r atig (os oes gan yr 

eiddo atig) yn cael eu gadael yn agored i ostwng y tebygolrwydd o bibellau’n 

rhewi? 
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▪ A yw'r holl adeiladau allanol wedi cael eu gwagio? 

▪ A yw’r gerddi wedi eu cadw mewn cyflwr da? 

▪ A oes olion fandaliaeth? 

▪ A yw’r eiddo’n edrych mewn cyflwr da yn gyffredinol? 

▪ A yw’r cwteri, y gylïau a’r draeniau’n glir? 

▪ A yw’r lle’n cael ei awyru’n ddigonol? 
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Persondai Gwag – Cofnod Archwilio 

 

Dylid archwilio eiddo gwag yn wythnosol gan gofnodi’r canlyniadau ar y templed isod: 

Cyfeiriad yr eiddo _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Yn wag ers: _________________________________________________ 

Arolygydd: ENW
 _______________________________________ 

 DYNODIAD
 _______________________________________ 

 CYFEIRIAD
 _______________________________________ 
        
 _______________________________________ 

 RHIF FFÔN ______________________________ 

 

Dyddiad 
archwilio 

Eitemau sydd angen camau 
gweithredu ar frys 

Cynnal a chadw 
cyffredinol / arsylwadau 

   

   

   

   

   

Dychwelwch y cofnod archwilio wedi ei lenwi at Arolygydd yr Esgobaeth –  

emyrhughes@cinw.org.uk 

Cyfeiriwch unrhyw gam gweithredu brys ar unwaith at Arolygydd yr Esgobaeth 
drwy ffonio 01745 532586 (llinell uniongyrchol) neu’r rhif ffôn symudol: 07980 
582403 

mailto:emyrhughes@cinw.org.uk
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Mae'r canlynol yn rhoi arweiniad o'r Cyfansoddiad ar y weithdrefn ar gyfer rheoli 
persondy gwag. 

Rhan VI: Plwyfi Gwag 

12.1  Tra bo perigloriaeth, neu bersondy mewn perigloriaeth a ataliwyd, yn wag, y 
Deon Bro a’r Wardeniaid fydd gwarcheidwaid y Persondy, a hwy fydd yn 
gyfrifol am ofalu amdano, ac eithrio i’r dibenion hynny sy’n gyfrifoldeb Bwrdd 
y Persondai. 

12.2   Bydd y gwarcheidwaid yn gwneud trefniadau i rwystro tresbasu; yn gofalu 
bod y prif gyflenwadau dŵr, nwy, a thrydan wedi’u hatal; bod y dŵr wedi’i 
dynnu o’r tanciau a’r pibelli ar dywydd rhewllyd; bod cafnau a phibelli carthu 
wedi’u cadw’n glir; bod awyru’r tŷ o bryd i’w gilydd, a bod y gwres canolog 
yn cael ei gynnau’n rheolaidd; ac yn gwneud a ellir i rwystro i’r ardd fynd yn 
anialwch. 

12.3   I’r dibenion hynny bydd gan y gwarcheidwaid awdurdod i dalu treuliau 
rhesymol, gan wario’r swm wythnosol y bydd Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth yn 
ei benderfynu o bryd i’w gilydd ar gyfartaledd dros y cyfnod y bydd y tŷ’n 
wag. 

12.4   Bydd Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth yn ad-dalu’r swm a wariwyd pan gaiff gan y 
gwarcheidwaid ddatganiad o’r cyfrifon gyda derbynebau am daliadau a 
wnaed, a rhoddir y swm a ad-dalwyd yn erbyn Cyfrif Bwrdd Persondai’r 
Esgobaeth dan sylw. 

12.5   Ni fydd y gwarcheidwaid yn gyfrifol am unioni canlyniadau unrhyw fethiant 
gan y cyn-Beriglor i gydymffurfio â gofynion paragraff 23.1 Rhan IX (sef 
cadw tu mewn y tŷ mewn cyflwr addurniadol da) nac am ganlyniadau 
unrhyw esgeulustod ar ran y periglor na thylwyth na theulu’r periglor nac am 
ddifrod bwriadol a wnaed neu a oddefwyd gan y periglor i unrhyw ran o’r 
Persondy. 

12.6   Os gwneir niwed i’r Persondy gan storm neu ryw achos arall, bydd yn 
ddyletswydd ar y gwarcheidwaid i roi gwybod i Arolygwr yr Esgobaeth ar 
unwaith. 
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MYNWENTYDD 

Mae cyfoeth o wybodaeth am reoli mynwentydd, a'r rheolau a'r rheoliadau sy'n 
berthnasol, ar wefan yr Eglwys yng Nghymru 
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-
body/property/churchyards/ . 

Mae’r pynciau a ganlyn yn cael sylw: 

Perchnogaeth a Rheoli 

Mae'r rheoliadau ar gyfer gweinyddu mynwentydd i'w gweld yng Nghyfrol II Adran 
2:2 y Cyfansoddiad. Mae'r dogfennau a ganlyn yn darparu gwybodaeth ac arweiniad 
defnyddiol ar y pynciau sy’n destun y rheoliadau hyn. 

Rheoli Mynwentydd 

Mae'r darn hwn oddi ar wefan yr Eglwys yng Nghymru yn cynnig arweiniad 
ymarferol i Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth ynghylch rheoli mynwentydd. Mae 
pynciau fel gweinyddu, rheoliadau mynwentydd, waliau a strwythurau, 
claddedigaethau, coed a chadwraeth bywyd gwyllt yn cael sylw. 

 
Rheoli Cynefinoedd Mynwentydd 

Mae elusen Caring for God’s Acre wedi llunio Pecyn Gweithredu Mynwentydd a 
Thiroedd Claddu sy'n cynnwys cyfoeth o wybodaeth i helpu gyda’r gwaith o reoli 
mynwentydd, claddfeydd a thiroedd claddu, yn sensitif. Mae'n cynnwys canllawiau ar 
reoli cynefinoedd bywyd gwyllt fel glaswelltir a choed, a nodweddion fel pyrth 
mynwent, waliau terfyn a hen waith cerrig. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am 
sut i gynnwys eraill a sut i wneud defnydd o'r lleoedd hyn ar gyfer dysgu a 
gweithgarwch cymunedol. Gellir prynu'r pecyn gweithredu gan Caring for God’s Acre 
neu ei lwytho i lawr o'i gwefan. http://www.caringforgodsacre.org.uk/  

Rheoliadau Claddu 

Mae llawer o fynwentydd yn darparu lle ar gyfer claddu neu ddaearu gweddillion 
wedi eu hamlosgi. Mae claddfeydd eglwysig yn cael eu llywodraethu gan Ddeddf 
Eglwys Cymru (Claddfeydd) 1945 (gweler y Cyfansoddiad: Cyfrol II Adran 2:1). 
Mae'r Ddeddf hon yn rhoi dyletswydd ar yr Eglwys i gynnal tiroedd claddu o'r fath 
mewn 'cyflwr da' ac i gladdu unrhyw un o'r gymuned waeth beth yw ei aelodaeth 
neu ei gred (ac ar yr amod bod lle ar gael). 

Mae pobl weithiau'n dymuno sicrhau bod lle mewn mynwent neilltuol i'w claddu ar ôl 
marwolaeth. Fodd bynnag, dim ond drwy gael ffacwlti gan Ganghellor yr Esgobaeth 
y gellir archebu lle i fedd, a dylai hyn fod yn eithriad, nid yn bolisi cyffredinol. Mae'r 
nodyn arweiniad a ganlyn yn egluro hyn yn fanylach:  
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-
body/property/churchyards/consents/  

Mae’r dudalen cwestiynau cyffredin ar angladdau’n darparu gwybodaeth am 
gladdedigaethau. 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/churchyards/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/churchyards/
http://www.caringforgodsacre.org.uk/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/churchyards/consents/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/churchyards/consents/
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Cerrig Beddau 

Mae manyleb safonol ar gyfer cerrig beddau, fel y nodir yn y Cyfansoddiad - Cyfrol II 
Adran 2:2:15. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw gerrig beddau a osodir yn y 
fynwent angen caniatâd yr ebrwyad yn unig. Bydd angen ffacwlti ar gyfer cerrig 
beddau anghyffredin a chofebion ansafonol. 

Y ffurflen gais safonol ar gyfer codi cerrig beddau yw Ffurflen Rhif 1. Mae ffurflen 
arall hefyd ar gyfer addasu arysgrifau ar gofebion presennol, sef Ffurflen Rhif 2. 
Mae’r ddwy ffurflen ar gael yma 
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-
body/property/churchyards/gravestones/  

Cyfrifoldeb teuluoedd yr ymadawedig yw'r brif ddyletswydd i gynnal ac atgyweirio 
cerrig beddau. Fodd bynnag, mae gan Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth gyfrifoldeb 
dros ddefnyddwyr y fynwent hefyd er mwyn sicrhau ei bod yn fan diogel wedi ei 
chynnal a’i chadw’n dda i ymweld â hi. 

Mae Dogfen Bolisi ac Arweiniad ar Reoli Mynwentydd yn cynnwys gwybodaeth 
ddefnyddiol sy'n ymwneud â cherrig beddau, cofebion a beddrodau: Rheoli 
Mynwentydd 

Iechyd a Diogelwch a Chynnal a Chadw 

Dylai Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth sicrhau bod Mynwentydd yn cael eu cynnal 
a'u cadw'n dda a’u bod yn rhesymol ddiogel. Man cychwyn da ar gyfer hyn yw 
cynnal asesiad risg o beryglon posibl y gall defnyddwyr ddod ar eu traws. Er 
enghraifft, lefelau tir anwastad rhwng llwybrau a mannau claddu neu gerrig bedd 
ansefydlog. 

Dylid trefnu bod gweithwyr proffesiynol yn gwirio coed mewn mynwentydd o ran 
diogelwch ac iechyd yn rheolaidd. Gall rhai coed mewn mynwentydd fod yn hynafol 
iawn, ac fe allen nhw fod wedi eu diogelu gan Orchmynion Diogelu Coed neu o dan 
drefniadau Ardal Gadwraeth. Dylech bob amser ymgynghori â'r Awdurdod Lleol a'r 
Archddiacon cyn cychwyn ar waith trin coed. 

Mae Adran 2 o ddogfen Rheoli Mynwentydd yr Eglwys yng Nghymru yn cynnwys 
canllawiau manwl ar ofal cyfrifol dros fynwentydd, gan gynnwys rheoli, cynnal a 
chadw ac awgrymiadau ar gyfer arferion da. 

Mae rhagor o wybodaeth am sut i gynnal asesiad risg a materion Iechyd a 
Diogelwch cyffredinol ar gael yn: Iechyd a diogelwch 

Cydsyniad 

Mae gweithdrefnau ffacwlti yn berthnasol i fynwentydd yn ogystal ag eglwysi ar 
gyfer rhai mathau o waith neu ganiatâd. Er enghraifft, atgyweiriadau i waliau ffiniau 
a muriau cynnal, codi cofeb ansafonol neu gadw lle i fedd. Mae’n bosibl y bydd 
angen caniatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig yn ogystal â ffacwlti ar 
addasiadau i adeiladau o fewn mynwent sydd ar wahân i'r eglwys. 

Cyn belled â bod y gwaith yn glynu wrth y fanyleb safonol ar gyfer cerrig beddau fel 
y nodir yn y Cyfansoddiad, dim ond caniatâd yr ebrwyad fydd ei angen i'w codi. 
Gweler yr adran ar Gerrig Beddau am ragor o wybodaeth. 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/churchyards/gravestones/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/churchyards/gravestones/
http://cinw.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/09/Churchyards-Policy-Document-and-Guidance-Note.pdf
http://cinw.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/09/Churchyards-Policy-Document-and-Guidance-Note.pdf
http://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/property/general-topics/health-safety/
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Mae unrhyw waith ar goed yn y fynwent angen caniatâd yr Archddiacon, ac mae’n 
bosibl y bydd angen ymgynghori â'r awdurdod cynllunio lleol mewn rhai achosion, yn 
enwedig os ydyn nhw’n destun gorchymyn diogelu coed. 

Waliau mynwentydd 

Mae'n syniad da cynnwys archwiliad o waliau eich mynwent fel rhan o'ch rhaglen 
gynnal a chadw arferol. Gall waliau sydd wedi cwympo fod yn beryglus ac achosi 
anawsterau mawr i eiddo cyfagos, yn ogystal â biliau atgyweirio costus. Mae 
archwilio waliau'r fynwent hefyd yn rhan o'r Arolwg Pum Mlynedd, a dylid 
gweithredu ar unrhyw waith atgyweirio neu waith cynnal a chadw angenrheidiol sy'n 
deillio o'r adroddiad. 

Pe bai wal mynwent yn cael ei nodi fel un anniogel, dylid codi ffens ddiogelwch 
briodol i gadw pobl draw, a dylid cymryd camau i'w hatgyweirio cyn gynted ag y bo 
modd. Mae gan Gorff y Cynrychiolwyr swm cyfyngedig o arian i helpu gydag 
achosion brys. 

Bydd angen caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer unrhyw waith atgyweirio heblaw 
cynnal a chadw syml ar fynwentydd sydd wedi eu rhestru ar wahân i'r eglwys. 

Mynwentydd ynghlwm wrth Eglwysi Segur 

Mae Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth yn parhau i fod yn gyfrifol am fynwent sydd 
ynghlwm wrth eglwys segur neu eglwys sydd wedi cau, gan y gallai lle fod ynddi ar 
gyfer claddedigaethau yn y dyfodol. Yn yr un modd, mae Cynhadledd yr Ardal 
Genhadaeth yn parhau i fod yn gyfrifol am fynwentydd sydd wedi cau (h.y. y rhai 
sy'n llawn). 

 


