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CORFF CYNRYCHIOLWYR YR EGLWYS YNG NGHYMRU 

CORONAFEIRWS – COVID19 

CANLLAWIAU AR OFALU AM ADEILADAU EGLWYSIG A’U DEFNYDD 

 

Bwriad y nodyn hwn yw rhoi canllawiau clir a syml ar ofalu am adeiladau eglwysig a’u 
defnydd mewn cyfnod o gyfyngiadau. Mae'r canllawiau'n berthnasol i eglwysi, neuaddau 
eglwys/ysgoldai ac adeiladau tebyg eraill a'u tiroedd. Nid oes bwriad i’r rhestr fod yn 
un gynhwysfawr sy’n rhoi sylw i bob sefyllfa bosib, ond yn hytrach mae’n cyflwyno 
cyfres o egwyddorion arweiniol i gynorthwyo'r broses o wneud penderfyniadau. Bydd 
tîm eiddo'r dalaith yn parhau i gynnig cyngor am sefyllfaoedd penodol i archddiaconiaid 
a thimau esgobaethol yn y cyfnod hwn. 

Man cychwyn 
 
Cyhoeddwyd y canllawiau bugeiliol canlynol gan Fainc yr Esgobion ar 31 Mawrth 2020: 

Adeiladau eglwysig 
Rhaid i bob adeilad eglwysig fod ar gau hyd y nodir yn wahanol. Mae hyn yn golygu na ddylai 
eglwysi fod ar gael ar gyfer addoliad cyhoeddus neu weddi unigol. 
 
Mae amserau o addoliad wedi’u recordio a’u darlledu’n effeithiol o amrywiol bersondai dros y 
dyddiau diwethaf, ac mae hyn i’w ganmol. Tra bod rheoliadau Llywodraeth Cymru bellach yn 
caniatáu i glerig recordio neu ddarlledu gwasanaeth (heb gynulleidfa) o adeiladau eglwysig, bydd 
penderfynu pa mor ddoeth neu ddymunol yw hynny yn amrywio mewn cyd-destunau gwahanol. Bydd 
Esgobion unigol yn ymgynghori ymhellach ar y mater hwn gyda’u hesgobaethau unigol, a dim ond yn 
unol â chanllawiau’r esgobaeth dan sylw y gall hyn ddigwydd, neu gyda chaniatâd penodol Esgob yr 
esgobaeth. 
 
Mae Rheoliadau Llywodraeth Cymru hefyd yn caniatáu i glerigion ymweld â'u heglwysi, ac i 
swyddogion a gwirfoddolwyr eglwysig eraill ymweld ag eglwysi er mwyn cyflawni dyletswyddau 
gwirfoddol neu elusennol yn unig, a lle nad yw'n bosib gwneud hynny o'u cartrefi. Felly mae modd i 
glerigion gynnal archwiliadau safle hanfodol a brys, neu mae modd i berson arall wneud hynny, os 
yw wedi’i enwebu gan y Periglor, Arweinydd y Weinidogaeth / Ardal Genhadaeth, Deon Ardal neu'r 
Archddiacon. Gofynnwn i ymweliadau o'r fath fod mor anaml â phosib. 
 
Mae Rheoliadau Llywodraeth Cymru yn caniatáu defnyddio adeiladau eglwysig ar gyfer 
gwasanaethau gwirfoddol hanfodol (fel banciau bwyd sy’n cael eu cynnal yno’n barod, ceginau cawl 
a llochesi i'r digartref). Gellir hefyd ddefnyddio adeiladau eglwysig, ar gais Gweinidogion Cymru neu 
awdurdod lleol, i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus brys. Dylid cymryd pob cam rhesymol i sicrhau 
bod arferion pellhau cymdeithasol a rhagofalon hylendid eraill yn cael eu harddel wrth ddarparu’r 
gwasanaethau hynny. Dylai unrhyw ddefnydd newydd o adeilad eglwysig ar gyfer gwasanaethau 
gwirfoddol / cyhoeddus hanfodol gael ei gefnogi'n benodol gan y periglor neu Ddeon yr Ardal a'r 
esgob esgobaethol. 
  
 
Mae swyddogion Corff y Cynrychiolwyr yn cyhoeddi arweiniad pellach ar ofalau am adeiladau 
eglwysig a’u defnydd. 
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Mae’r canllawiau pellach hyn gan y Corff Cynrychiolwyr yn dilyn datganiad diweddaraf Maint yr 
Esgobion ac yn ystyried y rheoliadau ar ddefnyddio adeiladau eglwysig yn unol â Rheoliadau Diogelu 
Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020. 

Sut dylid rheoli adeiladau eglwysig yn y cyfamser? 
 
Mae cwmni Ecclestical Insurance wedi cyhoeddi'r canllawiau canlynol: 
 

Yng nghyd-destun cau dros dro, dyma'r prif flaenoriaethau i'ch helpu i gadw eiddo eich eglwys yn 
ddiogel: 

 
Amddiffyn rhag tanau trydanol - diffoddwch y plwg offer trydanol a’i dynnu o’r soced 
Dylai offer trydanol gael ei ddiffodd a’i dynnu o’r soced, a dylid ynysu systemau trydanol wrth y prif 
fwrdd ffiwsiau, ac eithrio unrhyw: larymau tresmaswyr, larymau tân, systemau neu ddyfeisiau 
diogelwch neu ddiogelwch eraill. Dylid eu cynnal er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i amddiffyn yr 
eiddo yn llawn ac yn effeithiol bob amser. 

 
Gwarchod rhag unrhyw achos o ollwng dŵr   
Os na fydd angen i unrhyw un fynd i mewn i eiddo’r eglwys yn ystod y cyfnod cau dros dro, 
diffoddwch unrhyw gyflenwadau dŵr yn y prif gyflenwad (a lle bo hynny'n rhesymol gwneud hynny, 
draeniwch y systemau dŵr i lawr). 

  
Rydym yn cydnabod nad yw hi bob amser yn briodol diffodd neu ddraenio systemau dŵr. Os yw hyn 
yn wir dylid cynnal isafswm tymheredd o 7⁰C (45⁰F) yn yr eiddo os oes modd. 
 
Diogelu eich eiddo 
Cofiwch ddiogelu’r eiddo rhag unrhyw fynediad heb awdurdod. Gwagiwch unrhyw wastraff mewnol a 
gosodwch finiau allanol mor bell â phosib o eiddo’r eglwys. 

  
Gofynnwch i unrhyw gymdogion yng nghyffiniau eiddo'r eglwys roi gwybod am unrhyw weithgarwch 
amheus. 
 
Ceisiwch wirio'r eiddo o bryd i'w gilydd                                                                      

Os oes modd, trefnwch i rywun fynd heibio’r eiddo eglwysig bob wythnos i sicrhau bod popeth yn dal 
yn ddiogel, gan gofio dilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth ar deithio pobl/pobl yn symud. 

A allai pobl sy'n gwneud eu hymarfer corff dyddiol a ganiateir neu'n siopa am hanfodion basio  
heibio’r eglwys? 

Adolygwch eich trefniadau iechyd a diogelwch                                                       

Ewch ati i adolygu eich trefniadau iechyd a diogelwch, gan ganolbwyntio ar unrhyw ragofalon 
ychwanegol a allai fod yn angenrheidiol i ddiogelu'r adeilad ac amddiffyn pobl rhag perygl. 

Beth am osod hysbysiad y tu allan i'ch eglwys gyda manylion cyswllt allweddol ac unrhyw 
wasanaethau ar-lein neu wasanaethau eraill rydych chi'n eu darparu. 

 

Pwy all ymweld ag adeilad yr eglwys yn ystod y cyfnod hwn? 

Mae archwiliad safle yn bosib mewn argyfyngau neu at bwrpas hanfodol a brys arall, er mwyn sicrhau 
diogelwch eiddo. Mae'r rheoliadau cyfreithiol sydd mewn grym ar hyn o bryd yn caniatáu i glerig neu 
arweinydd addoliad ymweld â'i addoldy. At hynny, gall gwirfoddolwr hefyd deithio i ddarparu 
gwasanaethau gwirfoddol neu elusennol lle nad oes modd gwneud hynny o gartref. Felly, mae'n bosib 
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i glerig neu unigolyn arall a enwebwyd gan y Periglor, Arweinydd y Weinidogaeth / Ardal 
Genhadaeth, Deon Ardal neu'r Archddiacon gynnal archwiliadau safle hanfodol a brys. Credwn nad 
yw'n anghyfreithlon i unigolyn a enwebwyd gan y periglor, deithio i adeilad eglwysig neu i eglwys, ond 
ni chaniateir teithio oni bai bod rheswm hanfodol a brys dros wneud hynny. Felly, mae archwiliad 
safle yn bosib mewn argyfyngau neu er mwyn sicrhau diogelwch yr eiddo dan sylw. 

Dylid cynnal ymweliadau gyda chyn lleied o gysylltiad â phobl eraill â phosib, a chadw pellter clir o 2 
fetr oddi wrth eraill. Dylid ystyried yn ofalus i weld a oes modd ymdrin â'r mater heb fod angen i 
rywun adael ei gartref o gwbl. 

Dylid hefyd ystyried yn ofalus a all un person ar ei ben ei hun ymweld â safle yn ddiogel a chynnal 
asesiad risg o niwed ym mhob achos. Dylai unrhyw unigolyn a gafodd ganiatâd i ymweld ag adeilad 
eglwysig wneud y canlynol: 

• Rhoi gwybod i rywun wrth adael y tŷ, wrth gyrraedd y safle, wrth adael y safle ac ar ôl 
cyrraedd gartref 

• Cofio golchi ei ddwylo cyn gadael ei gartref ac ar ôl dychwelyd adref (ac yn ystod yr 
ymweliad, os oes modd) 

• Aros ar y safle am gyn lleied o amser â phosib er mwyn gwneud y dasg y cytunwyd arni 

Gall fod yn ddefnyddiol i’r sawl sy’n teithio gario llythyr neu gopi o e-bost caniatâd gan y Periglor, 
Arweinydd y Weinidogaeth/Ardal Genhadaeth, Deon Ardal neu’r Archddiacon er mwyn ei ddangos 
i’r heddlu os gofynnir amdano. 

Oes modd parhau i wneud gwaith ar yr eglwys neu i dir yr eglwys? 
 
Rhaid cymryd yn ganiataol na ddylai unrhyw waith ddigwydd mewn adeilad eglwysig neu ar dir yr 
eglwys ar yr adeg hon, oni bai ei fod yn waith brys a hanfodol. Mae enghreifftiau o waith brys a 
hanfodol yn cynnwys gwaith atal damweiniau, gwaith i fynd i'r afael â diffygion strwythurol ac i drwsio 
difrod sylweddol i’r adeiladwaith. Rhaid cadw at reolau cadw pellter bob amser. Os ydych chi’n 
ansicr, trafodwch hyn gyda Swyddfa’r Esgobaeth neu â’ch Archddiacon fel y gallwch ystyried y camau 
mwyaf priodol. 
 
Ni ddylai gwirfoddolwyr wneud unrhyw waith corfforol mewn adeiladau eglwysig neu ar dir yr 
eglwys (e.e. glanhau, troi clociau, torri’r borfa ac ati) ar hyn o bryd, er mwyn osgoi teithio a dod i 
gysylltiad ag eraill. 
 
Mynwentydd  
Mae mynwentydd a thiroedd claddu yn parhau ar agor, ond mae'r rhai sy'n ymweld yn debygol o fod 
yn destun rheolau ymgynnull cymdeithasol. Os oes llawer o bobl yn debyg o fynd i’r fynwent, gellid 
cynnal trafodaeth gyda'r heddlu ar sut i reoli'r sefyllfa. 
 
Hawlebau 
Mae'r broses hawleb yn dal ar waith yn ystod y cyfnod hwn.  Mae modd gwneud cais ar y System 
Hawlebau Ar-lein. Dylai bod modd prosesu ceisiadau Rhestr A a B heb unrhyw drafferth. Bydd yn 
anoddach prosesu ceisiadau hawleb llawn oherwydd y cyfyngiadau cyfredol - felly, bydd cangellorion 
a chofrestryddion yn penderfynu, ym mhob achos, a gafodd unrhyw gynnig ei ystyried a’i drafod yn 
ddigonol, a’i fod yn bodloni ysbryd y rheolau cyfansoddiadol, cyn penderfynu a ddylid caniatáu neu 
wrthod hawleb. 
 

Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 

1 Ebrill 2020 


