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CORFF CYNRYCHIOLWYR YR EGLWYS YNG NGHYMRU 

CORONAFEIRWS – COVID-19 

CANLLAWIAU AR OFALU AM ADEILADAU EGLWYSIG A’U DEFNYDD 

Trydedd Fersiwn 19 Mehefin 2020 

 

Bwriad y nodyn hwn yw rhoi canllawiau clir a syml ar ofalu am adeiladau eglwysig a’u 
defnydd mewn cyfnod o gyfyngiadau Covid-19. Mae'r canllawiau'n berthnasol i eglwysi, 
neuaddau eglwys 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 19 Mehefin 2020: 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y gellir ailagor mannau addoli i unigolion neu aelwydydd ar 
gyfer gweddi breifat (bersonol) yn unig o ddydd Llun 22 Mehefin ymlaen. 

• Ni all mannau addoli gynnal gweithgareddau fel gwasanaethau a gweddïau a fydd yn annog 
pobl i ymgynnull 

• Ymhellach, ni chaniateir gweithgarwch crefyddol sy’n cynnwys cyswllt corfforol, cyd-adrodd, 
canu neu lafarganu a gweithgareddau sy’n defnyddio cyfarpar a rennir  

• Ni all unigolyn arwain defosiynau, ffurf o wasanaeth neu weddi o unrhyw fath 
• Mae’n rhaid i bob man addoli gynnal asesiad risg Covid-19 cyn agor. 

Mae’n hanfodol mabwysiadu agwedd ofalus at ailagor, yn seiliedig yn gadarn ar ganllawiau 
Llywodraeth Cymru. Yr hyn sydd wedi’i gyhoeddi yw caniatâd. Nid yw Llywodraeth Cymru nac 
Esgobion yr Eglwys yng Nghymru yn ei gwneud hi’n ofynnol i ailagor ar hyn o bryd. Mae’n rhaid i 
unrhyw eglwys sy’n ystyried ailagor gynnal asesiad risg manwl i ddechrau.  Mae canllawiau ar beth 
mae hyn yn ei olygu ar gael yma. Mae’r rhain yn cynnwys templed o ffurflen asesu risg. Bydd angen 
ei chyflwyno i’ch Archddiacon (neu unigolyn enwebedig arall) cyn ailagor. 

Er ein bod ni i gyd yn edrych ymlaen at y dydd pan all ein holl eglwysi agor yn ddiogel rydym yn 
annog eglwysi lleol i beidio â rhuthro i ailagor. Dim ond os gallwch wneud hynny’n effeithiol a diogel 
o fewn y canllawiau y dylech ystyried ailagor. Gwnewch yn siŵr bod eich trefniadau agor yn cyfateb 
i’ch capasiti er mwyn gallu rhoi sylw i’r mesurau diogelwch angenrheidiol. Ein prif flaenoriaeth o 
reidrwydd yw iechyd a lles ein clerigion, staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr. 

 

Defnydd o adeiladau 
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Mae Rheoliadau Llywodraeth Cymru’n caniatáu i glerig recordio neu ddarlledu gwasanaeth (heb 
gynulleidfa) o adeiladau eglwysig. Dylid cynnal unrhyw ddigwyddiadau o’r fath yn unol â 
chanllawiau’r esgobaeth, neu gyda chaniatâd penodol Esgob yr esgobaeth. 

Mae Rheoliadau Llywodraeth Cymru yn caniatáu i glerigion ymweld â’u heglwysi hefyd, ac i 
swyddogion eglwys eraill a gwirfoddolwyr ymweld ag eglwysi i gyflawni dyletswydd gwirfoddol neu 
elusennol yn unig, lle nad yw’n ymarferol resymol i gyflawni’r ddyletswydd honno o gartref. Gall 
clerigion, neu unigolyn arall a enwebir gan y Periglor, Arweinydd Ardal Gweinidogaeth/Cenhadaeth, 
Deon Ardal neu Archddiacon gynnal archwiliadau safle. Gofynnwn i chi gynnal cyn lleied ohonynt ag 
sy’n rhesymol. 

Bellach hefyd, gall corff yr ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am adeilad yr eglwys ystyried caniatáu i 
gontractwyr a gwirfoddolwyr lleol gynnal gwaith hanfodol ac angenrheidiol i’w heglwys a’u mynwent 
yn amodol ar drefniadau cadw pellter a hylendid addas. 

Mae Rheoliadau Llywodraeth Cymru’n caniatáu defnyddio adeiladau eglwysig ar gyfer 
gwasanaethau gwirfoddol hanfodol (fel banciau bwyd, ceginau cawl a llochesi digartref sydd eisoes 
ar waith). Gellir defnyddio adeiladau eglwysig i ddarparu gwasanaethau brys i’r cyhoedd hefyd ar 
gais Gweinidogion Cymru neu awdurdod lleol. Dylid cymryd pob mesur rhesymol i sicrhau bod 
arferion cadw pellter cymdeithasol a rhagofalon hylendid eraill yn cael eu dilyn wrth ddarparu’r 
gwasanaethau hynny. Dylai unrhyw ddefnydd newydd o adeilad eglwys ar gyfer gwasanaethau 
gwirfoddol / cyhoeddus hanfodol gael ei gefnogi’n benodol gan y periglor neu Ddeon Ardal ac esgob 
yr esgobaeth. 

Mae’n rhaid cadw neuaddau eglwys ar gau o hyd er mae Llywodraeth Cymru’n ystyried a ellir llacio 
rhywfaint yn enwedig mewn perthynas â darpariaeth ysgolion meithrin. Byddwn yn diweddaru’r 
canllawiau hyn pan fydd y sefyllfa’n glir. 

Mae canllawiau pellach ar ddefnyddio a gofalu am adeiladau eglwysig yn cael eu cyhoeddi gan 
swyddogion Corff y Cynrychiolwyr.  

Mae’r canllawiau hyn gan Gorff y Cynrychiolwyr yn dilyn y datganiad diweddaraf gan Fainc yr 
Esgobion ac yn ystyried y rheoliadau ar ddefnyddio adeiladau eglwysig sydd wedi’u cynnwys 
yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020. 

Sut ddylech reoli’ch eglwys ar yr adeg hon? 

Os ydych yn ailagor eich eglwys ar gyfer gweddi breifat: 

Mae canllawiau ar beth i’w ystyried wrth ailagor eich eglwys ar gyfer gweddi breifat ar gael 
yma.  

Maent yn cynnwys dolen i ganllawiau Llywodraeth Cymru a dogfen asesu risg enghreifftiol. 
Yn dilyn cymeradwyo eich asesiad risg Covid-19 manwl, gellir trefnu archwiliadau rheolaidd 
o adeiladau eglwysig fel rhan o’ch trefniadau ailagor. Er mai ffocws uniongyrchol rheoli risg 
yw risgiau sy’n gysylltiedig â Covid-19, mae’r materion cyffredinol yn ymwneud ag Iechyd a 
Diogelwch a chadw pobl yn ddiogel yn berthnasol o hyd. Mae angen i chi ystyried eich safle 
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cyfan i sicrhau ei fod yn lle diogel, ac adolygu’ch asesiadau risg yn unol â hynny. Mae gwefan 
Ecclesiastical Insurance yn cynnwys llu o adnoddau i’ch helpu chi gyda’r gwaith hwn. 

Mae’r canllawiau’n rhoi amrywiaeth o awgrymiadau i chi eu hystyried wrth baratoi i ailagor 
ond yn gyffredinol dylech archwilio’r holl safle’n ofalus i wirio am bethau a allai fod wedi codi 
ers cau. 

• Canghennau wedi cwympo 
• Cafnau a phibellau glaw wedi blocio  
• Llystyfiant wedi gordyfu’n cuddio peryglon 
• Toeau a seliau plwm 
• Olew gwresogi 

Os yw’ch eglwys yn parhau ar gau neu nes i chi drefnu i ailagor: 

Mae cwmni Ecclestical Insurance wedi cyhoeddi'r canllawiau canlynol:  

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

Amddiffyn rhag tanau trydanol – diffodd offer trydanol a thynnu’r plwg o’r 
soced 

Dylai offer trydanol gael ei ddiffodd a dylid tynnu’r plwg o’r soced, a dylid ynysu systemau 
trydanol ar y prif fwrdd ffiwsiau, ac eithrio unrhyw: larymau tresmaswyr, larymau tân, 
systemau neu ddyfeisiau diogelwch neu amddiffyn rhag risg eraill. Dylid eu cynnal a’u cadw er 
mwyn sicrhau eu bod yn parhau i amddiffyn yr eiddo’n llawn ac yn effeithiol bob amser. 

Amddiffyn rhag colledion yn sgil dŵr yn gollwng  

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

Rydym yn cydnabod nad yw’n briodol diffodd neu ddraenio systemau dŵr bob amser. 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’r eglwys roi gwybod am unrhyw weithgarwch 
amheus. 

Ceisiwch wirio'r eiddo o bryd i'w gilydd  

Os oes modd, trefnwch i rywun ymweld â’r eglwys bob wythnos i sicrhau bod popeth yn dal i 
fod yn ddiogel, gan gofio dilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth ar bobl yn teithio.  

A allai pobl sy'n gwneud eu hymarfer corff dyddiol a ganiateir neu'n siopa am hanfodion fynd 
heibio’r eglwys? 
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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 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 yn caniatáu i 
bobl fod yn yr awyr agored (ers 1 Mehefin 2020), yn eu hardal leol (sef 5 milltir o’u cartref). 
Gall corff yr ymddiriedolwyr syn gyfrifol am adeilad yr eglwys (yn cynnwys neuaddau) 
ystyried caniatáu i wirfoddolwyr lleol gynnal gwaith yn eu heglwys a’u mynwent. Dylai cyrff 
ymddiriedolwyr: 

• Wirio nad oes unrhyw wirfoddolwr yn aelod o grŵp agored i niwed neu’n 
hunanynysu 

• Cyflwyno trefniadau i gadarnhau nad oes unrhyw unigolyn sy’n ymwneud ag agor yr 
eglwys yn (a) dioddef symptomau a (b) yn destun cyngor Llywodraeth Cymru neu 
Lywodraeth y DU i hunanynysu 

• Cynnal asesiad risg gofalus ar gyfer gwaith o’r fath i sicrhau bod mesurau cadw 
pellter corfforol o ddau fetr a darpariaethau hylendid priodol ar waith bob amser a 
chyfathrebu hyn i bawb dan sylw 

• Osgoi rhannu cyfarpar, ond os nad yw hynny’n bosibl, sicrhau trefniadau glanhau 
trylwyr ar gyfer p cyfarpar 

• Dim ond cynnal ymweliadau o’r fath sy’n angenrheidiol i fynd i’r afael â phroblemau 
hanfodol ac angenrheidiol 

 

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?  

Yn gyffredinol, byddem yn annog eglwysi i beidio â gwneud gwaith (gwaith adeiladu neu 
gynnal a chadw tir ac ati) yn y cyfnod hwn oni bai fod y gwaith yn hanfodol ac yn waith brys 
neu na ellir ei ohirio.   

Mae contractwyr adeiladu a chynnal a chadw’n cael gweithio ar y safle’n gyfreithiol ar y sail 
na allant wneud eu gwaith gartref. Er bod y rheoliadau wedi’i gwneud hi’n ofynnol i gau 
eglwysi a neuaddau, gellir caniatáu mynediad i wneud gwaith cynnal a chadw a thrwsio. Fodd 
bynnag, rydym yn cynghori y dylid rhoi sylw i’r materion canlynol cyn caniatáu gwaith: 

• Dylai’r Cyngor Plwyf Eglwysig/Cyngor Ardal Gweinidogaeth/Cynhadledd Ardal 
Cenhadaeth/Deon a Chabidwl gymeradwyo caniatáu unrhyw fynediad ar gyfer gwaith 
y cytunwyd arno 

• Dylai eglwysi/eglwysi cadeiriol ymdrin â hyn fel y byddent ag unrhyw fater iechyd a 
diogelwch arall, drwy nodi peryglon yn ofalus, asesu risg a mesurau lliniaru rhesymol 
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• Dylai contractwyr baratoi asesiad risg a/neu ddogfennau system waith diogel i 
ddangos sut y byddant yn cymryd mesurau diogelwch rhesymol i atal lledaeniad 
Covid-19. Dylai’r rhain gydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru yn: 
https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-yn-y-gweithle  

• Dylai unrhyw gontractwyr a’u staff fod yn iach a heb symptomau’r coronafeirws 
• Dylid cael cynllun clir ar gyfer darparu cyfleusterau golchi/diheintio dwylo a glanhau 

arwynebau yn cynnwys handlenni drysau, allweddi ac ati 
• Dylid cael cyn lleied o gysylltiad â phosibl rhwng contractwyr a staff yr eglwys/eglwys 

gadeiriol neu wirfoddolwyr a dylid cynnal pellter o ddau fetr bob amser. 
 
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 

Diweddarwyd 19 Mehefin 2020 
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