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DIWYGIAD Mai 2003  

DARN O REOLIADAU CORFF Y CYNRYCHIOLWYR  

AR GYFER GWEINYDDU MYNWENTYDD 

 

14. 

(1) Rhaid i bob cais am ganiatâd i godi neu i newid cofeb neu garreg fedd, neu i newid neu i ychwanegu at ei 

geiriad, gan gynnwys y rhai hynny sy’n perthyn i weddillion corff a losgwyd, gael ei wneud i’r Periglor ar y ffurflen a 

ddarparwyd gan Gorff y Cynrychiolwyr ac wedi ei harwyddo gan yr ymgeisydd, a rhaid cynnwys yr union eiriad a 

fwriedir ac arddull y llythrennu. 

(2) Ac eithrio lle gorchmynnir yn wahanol gan un o Lysoedd yr Eglwys yng Nghymru y sawl sy’n gwneud y cais a 

fydd yn gyfrifol am yr holl gostau ynglŷn â chais am godi cofeb neu garreg fedd, neu am wneud, newid neu ychwanegu 

at y geiriad. 

 

15. 

(1) Wedi cael caniatâd ysgrifenedig y Periglor gellir derbyn i fynwent garreg fedd 

(a) a fydd yn cynnwys naill ai: 

(i) carreg pen gymwys heb fod yn fwy na 4’ (1219mm) o uchder, neu 

(ii) croes gymwys heb fod yn fwy na 4’ (1219mm) o uchder, neu 

(iii) carreg fedd syml, wedi ei gosod yn is na lefel gyffredin y tir, neu 

(iv) carreg lethrog i nodi darn tir unigol lle daearwyd gweddillion corff a losgwyd, heb fod yn fwy na 

12" (305mm) wrth 12" (305mm), wedi eu gosod yn is na lefel gyffredin y tir, neu garreg ben union 

heb fod yn fwy na 18" (457mm) o uchder wrth 12" (305mm) o led neu gerrig llethrog heb fod yn 

fwy na 18" (457mm) o hyd wrth 12" (305mm) o led a 4" (102mm) o uchder yn y pen. 

(b) heb fod wedi ei gwneud na’n llwyr na’n rhannol o faen wedi ei atgynhyrchu, metel na cherameg; ac 

(c) yn cynnwys un neu fwy neu’r cyfan o’r canlynol: 

(i) croes syml 

(ii) geiriad syml a gweddus; 

(iii) motiff gweddus. 

(2) Gellir derbyn i fynwent gyda chaniatâd ysgrifenedig yr Archddiacon: 

(a) carreg fedd o fewn y disgrifiad uchod ond a wrthodwyd gan y Periglor; 

(b) carreg fedd heb fod yn cydymffurfio â rheoliad 15(1) o hynyma ond er hynny’n cynnwys dim ond carreg 

ben, croes neu garreg fflat, gyda geiriad gweddus a heb fod wedi ei gwneud na’n llwyr na’n rhannol o faen 

wedi ei atgynhyrchu, metel na cherameg; 

(c) carreg fedd sydd yn cynnwys engrafiad neu lun syml a gweddus o’r marw. 

(3) Ar wahân i hyn ni cheir codi na chofeb na charreg fedd mewn mynwent, gan gynnwys y rhai hynny sy’n perthyn 

i weddillion corff a losgwyd, heb Hawleb. 

(4) Mewn achos lle bo cais am gydsyniad yr Archddiacon ynglŷn â charreg fedd fel y nodwyd yn rheoliad 15(2) o 

hynyma, rhaid i’r Archddiacon, o fewn wyth niwrnod ar hugain, gyfleu, mewn ysgrifen, i’r sawl sy’n gwneud y cais ac 

i’r Periglor ei ganiatâd neu ei wrthwynebiad. 

(5) Ni chaiff unrhyw ran o sylfaen goncrid fod yn uwch na lefel gyffredin y tir. 
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(1) Ymdrinnir â chais am adnewyddu cofeb neu garreg fedd neu roi un arall yn ei lle dan reoliadau 14 a 15.  

 

(2) Y mae symud cofeb neu garreg fedd o’i lle mewn mynwent i le gwahanol yn y fynwent honno neu i unrhyw 

fynwent arall yn golygu gwneud cais o’r newydd am godi neu newid o fewn rheoliadau 14 a 15. 
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Ac eithrio blodau sidan a phabi Dydd y Cofio, ni cheir gosod unrhyw dorchau na blodau ffug, llwyni, fasys na llestri 

blodau sefydlog, addurniadau, cerrig mâl, graean, cerrig palmant na chyrbau ar nac o amgylch unrhyw fedd neu lecyn 

mewn mynwent a neilltuwyd ar gyfer gweddillion cyrff a losgwyd. 



I’W LOFNODI GAN YR YMGEISYDD 

 

1. Mae’r ymgeisydd felly’n datgan mai ef / hi yw perchennog y gofeb neu’r garreg fedd neu y bydd yn dod 

yn berchennog cyn neu’n fuan ar ôl ei chodi. Heb leihau effaith darpariaethau cymal 4 o hynyma ac i osgoi 

amheuaeth cytunir trwy hyn y bydd y gofeb neu’r garreg fedd yn parhau wedi ei hadbrynu gan yr 
Ymgeisydd ac nid wedi ei hadbrynu gan Gorff y Cynrychiolwyr pan gaiff ei chodi yn y fynwent. 

 

2. Mae’r Ymgeisydd yn cytuno trwy hyn i gadw’r gofeb neu’r garreg fedd mewn cyflwr da bob amser ac i 

indemnio a chadw Corff y Cynrychiolwyr wedi’i indemnio rhag unrhyw golled neu atebolrwydd sy’n codi o 

fethiant i wneud hynny. 

 

3. Mae’r Ymgeisydd yn cytuno trwy hyn i gydymffurfio â’r rheoliadau a wneir o dro i dro gan Gorff y 

Cynrychiolwyr ar gyfer gweinyddu mynwentydd. 

 

4. Os bydd cofeb neu garreg fedd a godwyd mewn Mynwent yn adfeilio neu’n mynd i gyflwr difrifol o 

wael neu anniogel neu ddiolwg, bydd gan y Cyngor Plwyf Eglwysig hawl i Ddeisebu Llys yr Esgobaeth am 

hawleb sy’n rhoi’r hawl i’r Cyngor Plwyf Eglwysig ddiwygio neu ail-leoli neu symud cofeb neu garreg fedd 

o’r fath ac o dderbyn Deiseb o’r fath gall Llys yr Esgobaeth orchymyn diwygiad o’r fath i ail-leoli neu symud 

cofeb neu garreg fedd o’r fath neu wneud gorchymyn arall o’r fath yn ymwneud â’r gofeb neu’r garreg fedd 

ddywededig er mwyn ei thrwsio neu ei gwaredu fel y mae Llys yr Esgobaeth yn gweld yn dda a thrwy’r cais 

hwn am ganiatâd i godi cofeb neu garreg fedd o’r fath mae’r Ymgeisydd ar ran ei hun ac etifedd neu 

etifeddion cyfreithiol yr unigolyn neu’r unigolion a fydd yn cael eu cofio gan y gofeb neu’r garreg fedd a 

godir yn ymostwng i awdurdodaeth Llys yr Esgobaeth at ddibenion y cyfryw Ddeiseb a Gorchymyn fel y 

nodir uchod ac yn datgan y bydd perchnogaeth cofeb neu garreg fedd sydd wedi ei hadbrynu ac yn disgyn 

gan a thrwy’r Ymgeisydd yn rhoi hawl i’r Cyngor Plwyf  Eglwysig Ddeisebu Llys yr Esgobaeth a Llys yr 

Esgobaeth i wneud gorchymyn yn effeithiol. 

 

Enw’r Ymgeisydd (wyr)  

Cyfeiriad  

  

  

Rhif Ffôn  

E-bost  

 

 

Llofnod yr 

Ymgeisydd(wyr): 

 

Dyddiad:      



YR EGLWYS YNG NGHYMRU 

CAIS AM GANIATÂD I GODI COFEB 

NEU GARREG FEDD MEWN MYNWENT 

At sylw 

Periglor:  

 

Yr wyf i / ydym ni yn gwneud cais am ganiatâd i godi cofeb neu garreg fedd yn unol â’r cynllun a’r manylion, 

yn cynnwys y geiriad, a gyflwynir gyda hyn. 

 

MYNWENT:  

BEDD:  

CYFEIRNOD.(os yn hysbys):  

MANYLION Y GOFEB 

NEU’R GARREG FEDD 

ARFAETHEDIG. 

(Nodyn: Y cynllun i’w gyflwyno 

ar wahân.) 

 

MATH O GOFEB:  

MATH O DDEUNYDD:  

CYNLLUN:  

MESURIADAU: 

 
HYD: 

 
UCHDER: 

 
LLED: 

 
TRWCH: 

 

GEIRIAD:  

MATH O 

LYTHRENNU: 

 

 

Seiri Maen Cofebau neu 

Asiantau: 
 

Cyfeiriad  

Rhif Ffôn:  

E-bost:  

Dyddiad:  Llofnod:  

 

Mae’r cais uchod yn cael ei gymeradwyo a rhoddir caniatâd trwy hyn i godi cofeb neu garreg fedd yn unol 

â’r cynllun, y manylion a’r geiriad a gyflwynwyd, yn amodol ar y newidiadau canlynol (Dilëwch os nad oes 

angen): 

 

Llofnod y Periglor /  Archddiacon: 
 

Dyddiad: 
 

 

Copi i’w gadw gan y Periglor/Archddiacon 


