
SWYDD DDISGRIFIAD 
 

 
Teitl swydd:   AROLYGYDD EGLWYSI ESGOBAETHOL 
 
Atebol i:            Rheolwr Gweinyddiaeth & Eiddo Esgobaethol 
 
Lleoliad: Swyddfa Esgobaeth Tyddewi, Abergwili, ond mae angen 

teithio’n helaeth ledled yr Esgobaeth ac weithiau y tu hwnt i 
hynny. 

 
AMCAN Y SWYDD 
 
Asesu cyflwr yr holl adeiladau eglwysig ledled yr Esgobaeth bob pum mlynedd, gan 
gynghori pob Ardal Weinidogaeth Leol a’r Esgobaeth ynglŷn â blaenoriaethau 
gweithredu, a chan gefnogi’r gwaith angenrheidiol.   
 
Gweithio fel rhan o dîm Swyddfa Esgobaeth Tyddewi, er darparu gwasanaeth arolygu 
a chynghori lleol ar gyfer Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol ledled yr Esgobaeth.  
 
 
BYDD PERTHYNAS Â’R CANLYNOL YN ALLWEDDOL: 
 

• Pwyllgor Eglwysi a Bugeiliol yr Esgobaeth 

• Pwyllgor Eiddo yr Esgobaeth 

• Pwyllgor Ymgynghorol yr Esgobaeth a’r Swyddog Gofal Eglwysi 

• Yr Archddiaconiaid 

• Clerigiaid a Phwyllgorau Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol 

• Cynrychiolwyr eglwysi lleol 

• Y Rheolwr Gweinyddu ac Eiddo, y Swyddog Eiddo, y Cynorthwy-ydd 

Gweinyddiaeth Eiddo 

• Aelodau eraill Staff y Swyddfa Esgobaethol 

• Y Pennaeth Gwasanaethau Eiddo dros yr Eglwys yng Nghymru a’r Adran 

Gwasanaethau Eiddo.  

• Awdurdodau lleol 

• Cyfreithwyr, asianatau, contractwyr, penseiri ac ymgynghorwyr eraill  

 
  



DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 
 
1. Arolygu Eglwysi 
 

a. Ymgymryd ag, neu drefnu, arolwg pum-mlynyddol o bob eglwys, yn unol â 
galwadau’r Arolwg Eglwysi Pum-mlynyddol a drefnir gan yr Esgobaeth a 
Chorff y Cynrychiolwyr. (45 o eglwysi yn flynyddol) 

b. Ymgymryd ag arolygon cyfamserol yn ôl y galw ac yn ôl dymuniad y Swyddog 
Gofal Eglwysi Esgobaethol a’r Pwyllgor Eglwysi a Bugeiliol.  
 
 

2. Darparu Adroddiadau 
 

a. Darparu pob adroddiad pum-mlynyddol ar gyfer y Swyddog Gofal Eglwysi 
Esgobaethol at ddibenion monitro. 
 

b. Darparu adroddiadau arolwg ysgrifenedig ar gyfer pob Ardal Weinidogaeth 
Leol, yn nodi cyflwr pob eglwys (Cynnal a Chadw, Trwsio a Gwelliannau) dros 
y cyfnod pum-mlynedd dilynol. Rhaid i’r cyfryw adroddiadau fod yn eglur a 
dealladwy i leygwyr, gan eu cynorthwyo i benderfynu blaenoriaethau, o ran 
cenhadu a gwariant.  
 

c. Cynhyrchu cynllun strategol ynglŷn ag eiddo, ar gyfer pob Ardal 
Weinidogaeth Leol, gan weithio ar y cyd â Chyngor yr Ardal Weinidogaeth 
Leol, a chan ddefnyddio canlyniadau’r Arolwg Eiddo. Dylai Cynllun Eiddo 
Strategol yr Ardal Weinidogaeth leol nodi a chrybwyll pa alw a fydd, yn y 
dyfodol, am adeiladau eglwysig presennol, pa gyfleoedd newydd sy’n cynnig 
eu hunain a pha eglwysi, os o gwbl, y dylid eu cau.  

 
3. Cydlynu ymgynghorwyr allanol 
 

a. Cyflogi, ar ran yr Esgobaeth, ymgynghorwyr allanol cymwys i baratoi 
adroddiadau arolwg, o ran adeiladau mwy cymhleth sydd y tu hwnt i 
arbenigedd deiliad y swydd, yn ôl a gytunwyd gyda’r Pwyllgor Eglwysi a 
Bugeiliol a’r/neu’r Pwyllgor Eiddo Esgobaethol.  
 

4. Cynnig cyngor 
 

a. Cynnig cyngor ac arweiniad i Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol ynglŷn â phob 
math o faterion yn ymwneud ag adeiladau eglwysig, penodiad arbenigwyr, 
llunio cytundebau a rheoli prosiectau. Rhaid i’r cyfryw gyngor gydfynd â 
pholisïau a safonau Taleithiol ac Esgobaethol. 

b. Cynghori’r Swyddog Gofal Eglwysi Esgobaethol ynghylch unrhyw fater 
cysylltiedig ag eiddo eglwysig y mae deiliad y swydd yn gymwys i’w drafod.  
 
 
 

5. Datblygu cynlluniau cynnal a chadw, a thrwsio 
 

a. Gweithio law yn llaw â’r Pwyllgor Eglwysi a Bugeiliol i ddatblygu trefniadau 
addas a chydlynol er mwyn cynnal a chadw a thrwsio adeiladau, hynny er 
cefnogi Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol.  

b. Goruchwylio prosiectau adeiladu penodedig ar adeiladau neilltuol, yn ôl a 
gytunir gan y Pwyllgor Eiddo Esgobaethol.  

 



 
6. Eglwysi Diangen (mewn partneriaeth â’r Swyddog Gofal Eglwysi)  

a. Cadw golwg ar safleoedd eglwysi diangen, at ddibenion yswiriant a risg, 
mewn partneriaeth â’r Swyddogion Taleithiol dros Eglwysi Diangen. 

b. Trefnu unrhyw waith diogelu angenrheidiol ynghylch eglwysi diangen, er 
mwyn gwarchod y cyhoedd rhag niwed.  

c. Ymchwilio pa ddefnydd creadigol y gellid ei wneud o hen adeiladau eglwysig, 
gan ystyried polisïau cynllunio a’r galw lleol.  

d. Cydweithio â grwpiau cymunedol/cymdeithasau tai i hybu cynlluniau ar gyfer 
defnydd amgen, lle bo hynny’n briodol.  

e. Datblygu cyfleoedd i greu eglwys Bererindota.   
 
 
GWYBODAETH, SGILIAU & GALLUOEDD: 
 
Hanfodol 
 

• Syrfëwr Adeiladu Siartredig neu Bensaer neu berson cyfatebol gymwys, sydd 
ag o leiaf bum mlynedd o brofiad ymarferol yn y diwydiant adeiladu.   

 

• Gwybodaeth drylwyr o adeiladau hanesyddol a rhestredig, ynghyd â 
chadwraeth adeiladau, a sydd, o ddewis, yn meddu ar gymhwyster 
cydnabyddedig ym maes cadwraeth adeiladau.  
 

• Y gallu/profiad i fentora datblygiad proffesiynol parhaus y Swyddog 
Eiddo/Syrfëwr Esgobaethol.  
 

• Sgiliau rhyngbersonol gwych, a chyda’r ddawn a’r doethineb priodol i drin a 
thrafod materion sensitif ac weithau, dadleuol. Y gallu i weithio fel rhan o dîm.  
 

• Profiad o weithio drwy gyfrwng dulliau democrataidd e.e pwyllgorau a byrddau.  
 

• Doniau cyfathrebu ardderchog, yn ysgrifenedig a llafar, a chyda’r gallu 
diamheuol i gyflwyno adroddiadau eglur, cryno a defnyddiol.   
 

• Sgiliau TG da, gan fedru defnyddio pecynnau meddalwedd cyfrifiadurol yn 
cynnwys  Word, Excel ac E-bost. 
 

• Gwybodaeth gyfredol  o ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, rheoliadau  ACRh 
a gofynion statudol perthnasol eraill 

 

• Dealltwriaeth ariannol trylwyr  
 

• Trefnus ond hyblyg 
 

• Profiad o gyfarwyddo a thrafod ymgynghorwyr, asiantau a chontractwyr.  
 

• Rhaid wrth drwydded yrru gyfredol. 
 
Dymunol 

• Dealltwriaeth o ethos yr Eglwys yng Nghymru  
 

• Y gallu i siarad Cymraeg 
 



 
Esgobaeth Tyddewi 

 
Arolygydd Eglwysi Esgobaethol 

 
Prif Delerau ac Amodau 

 
 
 
Oriau gwaith 
 
 
Cyfnod 
 
 
Cyflog 
 
 
Pensiwn 
 
 
 
 
Gwyliau 
 
 
 
Lleoliad 
 
 
Treuliau  
 
 
 
Cyfnod prawf 
 
 
 

                             

Nodwch: Gan fod hon y swydd newydd bydd swyddogaethau a 
dyletswyddau y rôl o dan ystyriaeth ac efallai y byddant yn newid o 
dro i dro wedi’r penodiad. 

                                   
 
 
 

34 awr yr wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener fel arfer, er y 
gallai fod galw weithau ar benwythnos a nosweithiau 
 
Parhaol 
 
 
Graddfa Gyflog Esgobaethol F (£38,517.41 - £43,578.81)  
 
 
Bydd y cyflogwr yn cyfrannu 15% o gyflog pensiynadwy’r 
cyflogedig i gynllun pensiwn y Bwrdd Cyllid Esgobaethol neu i 
gynllun pensiwn personol y cyflogedig   
 
 
25 diwrnod bob blwyddyn galendr, ynghyd â gwyliau banc. 
Cyfrifir y flwyddyn wyliau o 1 Ionawr i 31 Rhagfyr 
 
 
Swyddfa’r Esgobaeth, Abergwili, Caerfyrddin SA31 2JG 
 
 
Telir cyfanswm treuliau-gwaith rhesymol, ar y raddfa 
Esgobaethol arferol . 
 
 
Bydd y swydd hon yn amodol ar gwblhau yn foddhaol gyfnod 
prawf o 6 mis 


