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4. Adrodd y Stori – Gwybodaeth            

Mae’r daflen hon yn egluro pwysigrwydd 
gwybodaeth dda ac yn rhoi cyngor ar greu 
gwybodaeth o’r fath ac ar gynnal digwyddiadau a 
dathliadau.         

GWYBODAETH 

Manteision gwybodaeth dda               
• Gwella ymweliadau pobl.  

• Creu cefnogaeth a hysbysebu cadarnhaol wrth i un 
ddweud wrth y llall. 

• Gallu dylanwadu ar agweddau a’u newid. 

Nid ‘addysgu’ am ffeithiau yw gwybodaeth.       

Mae gwybodaeth yn ffordd o gyfathrebu sy’n bleserus, 
yn adloniadol ac yn ystyrlon; gyda themâu clir fel bod 
y gynulleidfa’n gwrando ac yn dod yn rhan o’r man 
maent yn ymweld ag ef. 

Cofiwch pwy oedd eich athrawon gorau chi. Roedd yr 
athrawon hyn yn cyfathrebu mewn ffordd a oedd yn 
hoelio eich sylw a’ch dychymyg ac yn eich helpu i gofio 
a deall.                     

Nid yw ymwelwyr â mynwentydd eglwysi a thiroedd 
claddu’n gynulleidfa barod; does dim rhaid iddyn nhw 
gymryd sylw. Gwnewch yn siŵr bod eich gwybodaeth 
yn hoelio eu sylw ac yn ysbrydoledig.                               

Canllaw cam wrth gam i greu 
gwybodaeth      
Cyn dechrau cyflwyno 
gwybodaeth, rhowch amser i 
gynllunio’n ofalus. Meddyliwch 
pam eich bod eisiau’r wybodaeth 
a faint  o arian sydd gennych chi 
ar ei chyfer. 

• Beth yw ei swyddogaeth? 

• Ar gyfer pwy mae’r 
wybodaeth? 

• Ble fydd yr wybodaeth yn cael ei dosbarthu? 

Efallai ei bod yn briodol gadael i’r lleoliad siarad drosto’i 
hun, heb lunio gormod o wybodaeth.                  

Ar ôl ateb y cwestiynau hyn, penderfynwch pa 
gyfryngau i’w defnyddio: 
• Paneli gwybodaeth  

• Taflenni 

• Canllawiau sain 

• Celf 

• Digwyddiadau arbennig 

• Teithiau tywys neu sgyrsiau 

• Llwybrau gydag arwyddion 

Rhaid profi unrhyw wybodaeth i weld a ydi’n gweithio:

Cam 1 – Profwch yr wybodaeth cyn ei chynhyrchu’n 
derfynol; gofynnwch i’ch cynulleidfa ydi hi’n gweithio 
iddyn nhw!

Cam 2 – Ar ôl ei gosod yn ei lle, ydi hi’n gweithio; ydi 
pobl yn stopio ac yn edrych ac a yw’n amser am newid? 
Mae gwybodaeth nad yw wedi’i chynnal a’i chadw ac 
sydd wedi dyddio’n cyfleu neges negyddol am le a’i 
gymuned. 

Llunio gwybodaeth eich hun 
Bydd gwybodaeth rydych yn ei llunio eich hun yn fwy 
unigryw, ond heb ei chyflwyno mor broffesiynol, ac 
mae’n rhaid i chi wneud pethau’n iawn. Gwrandewch 
yn ofalus ar y cyngor canlynol a’r darllen a argymhellir. 
Os nad yw hyn i chi, edrychwch ar y grantiau i dalu i 
rywun proffesiynol (edrychwch ar daflen D5, Gwneud 
Cais am Grantiau). Adroddwch stori eich mynwent neu 
eich safle claddu gyda geiriau. 

Teitl
Meddyliwch am deitl y bydd pobl yn sylwi arno a 
chyfathrebwch thema. Er enghraifft, gallai’r teitl 
‘Mynwent Eglwys y Santes Fair’ fod yn ‘Hafan Gobaith – 
Stori Mynwent Eglwys y Santes Fair’. 

Pynciau 
Y cam nesaf yw dewis y pynciau ar gyfer gwybodaeth. 
Gallant gynnwys: glaswelltiroedd, coed, anifeiliaid, 
pobl, gwaith carreg. Mae mwy na phump pwnc yn 
ormod o wybodaeth! Cofiwch fod llai yn well bob 
amser gyda gwybodaeth – does dim rhaid dweud 
popeth diddorol wrth bobl. Ar ôl dewis y pynciau, y 
cam nesaf yw penderfynu ar thema pob pwnc. 

Themâu
Y themâu ydi’r pethau rydych chi am i’ch ymwelwyr eu 
deall, eu cofio neu eu teimlo wrth adael. 

Yn ogystal â bod yn gofiadwy, mae themâu’n rhoi 
ffocws i’r meddwl ac yn ei gwneud yn haws ysgrifennu 



gwybodaeth. Gellir datblygu faint 
bynnag a fynnir o themâu ar gyfer 
pob pwnc ond dim ond un prif 
syniad ddylai thema ei gyfathrebu. 

Er enghraifft 

Teitl: ‘Hafan Gobaith’ – stori 
mynwent Eglwys y Santes Fair 

Pynciau: glaswelltir, coed, cerrig 
beddau, anifeiliaid, pobl   

Themâu ar gyfer y pwnc ‘cerrig 
beddau’
• Edrychwch ar y gwahanol fathau 

o greigiau yn y fynwent yma; mae mwy yn y fan yma 
nag yn unrhyw le arall yn y plwyf. 

• Fel hen adeiladau, mae cerrig beddau’n adlewyrchu 
ffasiwn mewn pensaernïaeth a barddoniaeth. 
Edrychwch am yr arddull gothig Fictoraidd flodeuog 
mewn cerfio ar gerrig coffa. 

• Chwiliwch am hen gerrig beddau wedi’u cerfio gyda 
symbolau sy’n dynodi proffesiwn y person sydd wedi’i 
gladdu. Mae’n hawdd ysgrifennu themâu diflas ond 
mae themâu CRYF yn cymryd amser. Mae llun yn 
adrodd mil o eiriau; defnyddiwch ddigon o luniau o 
safon uchel.                      

Ysgrifennu gwybodaeth – cyngor call          
• Defnyddiwch ferfau gweithredol pwerus a byddwch 

yn gadarnhaol – mae hyn yn swnio’n fwy naturiol a 
bywiog. Mae ‘rydyn ni’n rheoli....’ yn llawer gwell na 
‘mae’r safle’n cael ei reoli gan...’                                    

• Defnyddiwch drosiadau, cymariaethau a 
chyfatebiaethau – mae’r rhain yn helpu pobl i 
gysylltu’r hyn rydych chi’n ei ddweud wrthyn nhw â 
rhywbeth arall maent yn gwybod amdano. 

Mae corystlumod mor fach fel eu bod yn ffitio i focs 
matsys bychan.                     

Mae’r goeden ywen feteran yn gofadail gwyrdd, byw.

Mae ystlumod hirglust yn ystlumod ‘sibrwd’. Mae 
ganddynt gri dawel, eco-leoliad, i osgoi cael eu 
clywed gan wyfynod. 

• Defnyddiwch drosiadau gweledol i ddisgrifio pethau. 

Mae’r twmpathau morgrug glaswelltog, sydd wedi’u 
gwneud gan forgrug melyn diniwed y ddôl, fel 
mynyddoedd iâ – mae mwy o dan y ddaear nag uwch 
ei phen.               

• Byddwch yn bersonol gan annerch 
y darllenydd yn y person cyntaf; 
cyfeiriwch atynt fel ‘chi’ neu 
‘ti’. 

Fe welwch chi / weli di’r 
amrywiaeth o flodau 
haf yng nglaswelltir y 
fynwent. 

• Gofynnwch gwestiynau a denwch ddychymyg y 
gynulleidfa, gyda maint neu amserlen efallai. 

Pam ydych chi’n meddwl bod eirlysiau’n cael eu galw’n 
Glychau Gŵyl Fair y Canhwyllau hefyd? 

Camwch yn ôl 500 o flynyddoedd ac fe welwch y 
dynion lleol yn ymarfer saethyddiaeth yn y fynwent 
yma. 

Pe baech chi’n ddigon bach i fynd y tu mewn i gen, yna 
fe fyddech chi’n gweld ei fod yn ddau beth mewn un 
– ffwng ac algâu’n cydweithio.                 

• Ysgrifennwch mewn brawddegau a pharagraffau 
byrion. Mae rhai byrion yn rhoi mwy o ergyd! A 
chofiwch osgoi jargon a geirfa elitaidd.

• Gwnewch y testun yn ddigon mawr a chlir i bobl ei 
ddarllen yn rhwydd. Mae ymwelwyr yn cofio tua:

10% o’r hyn maent yn ei glywed 

30% o’r hyn maent yn ei ddarllen 

50% o’r hyn maent yn ei weld 

90% o’r hyn maent yn ei wneud 

 
Felly po fwyaf o ran fydd yr ymwelwyr yn cael ei 
chwarae; ‘chwiliwch am y…’, ‘aroglwch y…’, ‘cyffyrddwch 
â’r…’, y mwyaf fyddant yn ei gofio. 

DIGWYDDIADAU A DATHLIADAU 
Mae safleoedd claddu’n cynnig gofod gwerthfawr ar 
gyfer digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol. 
Ceisiwch gysylltu’r rhain â thraddodiadau, llên gwerin 
a hanes. Yn y gorffennol, defnyddiwyd mynwentydd 
eglwysi ar gyfer ymarfer saethyddiaeth a reslo, ar 
gyfer ffeiriau a marchnadoedd a ‘chwrw eglwysi’. Mae 
byd natur a hanes adeiledig mynwentydd eglwysi 
neu safleoedd claddu’n gallu bod yn ysbrydoliaeth 
i ddigwyddiadau neu weithgareddau, gan helpu i 
gyflwyno gwybodaeth amdanynt i’r holl ymwelwyr.

• Beth am gynnal gweithgareddau arbennig ar eich 
safle i wella digwyddiadau trefi a phentrefi, fel Ffair 
Haf neu Garnifal. Gellir seilio’r gweithgareddau hyn ar 
ddiddordeb natur a hanesyddol (edrychwch ar daflen  
D3, Pethau i’w Gwneud).

• Beth am gynnal digwyddiadau gyda rhywbeth 
arbennig i’w weld, fel Sul yr Eirlysiau neu Crwydro 
drwy’r Coed, a gweini lluniaeth. 

• Cysylltu digwyddiadau neu weithgareddau ag 
wythnosau neu ddyddiau a hybir yn genedlaethol 
– Wythnos Genedlaethol y Coed neu’r Wythnos 
Gwirfoddoli.                      

• Cysylltu ag arweinwyr grwpiau ar gyfer pobl ifanc. 
Egluro potensial y safle ar gyfer gweithgareddau a rhoi 
copi iddynt o daflen D3, Pethau i’w Gwneud. 

• Gwahodd grwpiau lleol fel Sefydliad y Merched a 
grwpiau natur a bywyd gwyllt lleol ar daith dywys; yn 
arbennig os oes rhywbeth o ddiddordeb arbennig i’w 
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weld neu ei glywed.                             

• Gweithio gydag eraill yn eich cymuned a chysylltu 

â digwyddiadau lleol eraill neu wybodaeth arall am 

eich ardal. Oes canllaw tref neu bentref yn cael ei lunio 

y gallech gyfrannu ato? Oes byrddau neu daflenni 

gwybodaeth eraill ar gael am yr ardal leol ac, os felly, 

ydych chi eisiau defnyddio’r un steil?                   

• Ystyriwch weithio gyda thiroedd claddu eraill gerllaw; 

gwybodaeth ar y cyd am yr holl fynwentydd yn y 

ddinas, efallai, neu lyfryn am yr holl fynwentydd mewn 

un plwyf.                 

Wrth drefnu digwyddiadau a gweithgareddau, 

cadwch at y canllawiau Iechyd a Diogelwch bob amser 

(edrychwch ar daflen D2, Iechyd a Diogelwch).
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Cysylltiadau defnyddiol 
Y Gymdeithas ar gyfer Gwybodaeth am Dreftadaeth, www.ahi.org.uk

Rhwydwaith Twristiaeth Eglwysi Cymru, www.ctnw.co.uk

Y Gymdeithas Twristiaeth Eglwysi, www.churchestourismassociation.net

Cyngor a help i ysgrifennu Canllawiau Eglwysi, www.churchguides.co.uk

Darllen defnyddiol 
Environmental Interpretation - Sam H. Ham

RHAI ENGHREIFFTIAU O WYBODAETH AM 
SAFLEOEDD CLADDU 
Panel gwybodaeth ar y safle neu yn yr adeilad. 

Taith dywys gan wirfoddolwr gwybodus a brwd.          

Arwydd wrth laswellt talach yn rhoi gwybodaeth am yr 
Ardal Cadwraeth Glaswelltir.                  

Taflen i ymwelwyr ei chadw gyda dolenni i wefan gyda 
rhagor o fanylion, lluniau a fideos.

Canllawiau sain yn y llaw. 

Canllaw llwybrau ar gyfer y safle i bobl ifanc, gyda 
chwestiynau a chwis.                  

DVD am eich safle claddu drwy gydol y flwyddyn, i’w 
phrynu neu ei dangos yn ystod digwyddiadau. 


