
Enw’r 

Neuadd: 

Neuadd 

Eglwys Dewi 

Sant 

Cyfeiriad: 10 Stryd Fawr, 

Trelales, Penybont ar Ogwr 

CF32 0HP 

 Dyddiad: 

01.06.2021 

 

Ardal ffocws Mesur rheolaeth Trefniadau manwl Gweithred  Wedi’i gwblhau 

DARPARIADAU Gwirio cynnal a chadw Gwirio allanol: glanhau a thrwsio cwteri 

a ffascia lle bo eisiau. 

Drysau a ffenestri wedi eu gwirio yn 

weithredol 

Cedwir hwn 

dan adolygiad 

gan CHMG. 

Adeiladwyr 

Rhagfyr 2020 

 Gwirio gwasanaethau e.e.dwr, 

trydan, system cynhesu 

Gwirio dwr, nwy a thrydan. 

Gwirio system cynhesu yn wythnosol 

Adeiladwyr 

CHMC 

Rhagfyr 2020 

 Llwybrau mynediad Cerddwyr yn unig. 

Mynediad yn glir trwy glwyd wrth ochr 

yr adeilad i’r prif ddrws wrth gefn yr 

adeilad. 

Mynediad yn glir trwy’r drws blaen i’r 

palmant ar y Stryd Fawr a’r drws cefn 

trwy’r gegin i’r tir wrth gefn y neuadd. 

(allanfa argyfwng) 

  

 Maes parcio Amherthnasol 

 

  

 Awyru a glanhau Glanhau dwfn Rhagfyr 2020 cyn i’r cylch 

meithryn ddychwelyd 

Defnyddwyr i lanhau arwynebau cyn ac 

ar ol defnyddio bob dydd gan ddefnyddio 

hydoddiant gwrth-bacteriol. Y 

glahanwraig i lanhau yn drylwyr bob 

Dydd Gwener ar ol i’r cylch meithryn 

adael  

De Vere 

 

Defnyddwyr 

 

Glahanwraig 

Rhagfyr 2020 

 

O Ionawr 2021 ymlaen 

 



 Awyru a chynhesu Gwirio system cynhesu 

‘Does dim awyru peiriannol yn y neuadd, 

ond gellir awyru yn naturiol. Mae yna 3 

ffenest fawr yn y prif neuadd a gellir agor 

y prif ddrws i ddarparu awyru da. 

CHMC Rhagfyr 2020 

 Adolygu asesiad risg tan Arolwg tan a diweddaru offer 

Gwirio drysau tan 

Cyfarwain gwirio diogelwch tan 

CHMC Rhagfyr 2020 

CADW 

PELLDER 

CORFFOROL 

Cyfrif cynnwys yr adeilad ar 

gyfer gweithgareddau gwahanol 

(cyfyngiad  i 15 o bobl) 

Mae anghenraid i gadw pelter 2m yn 

golygu gall y neuadd gymeryd 18 

(grwpiau eglwys yn unig. Eraill 15) heb 

unrhyw symudiad, 12 gyda symudiad, ond 

heb mynediad i’r gegin, 10 gyda symudiad 

a mynediad i’r gegin. Dim mwy na 2 yn y 

gegin. 

Fel arfer gall y neuadd gymeryd 60 yn 

eistedd mewn cynhadledd, 40 wrth 

fyrddiau a 4 yn y gegin. 

CHMC Chwefror 2020 

 Arwyddion Mae yna arwyddion i godi 

ymwybyddiaeth amlder a dulliau golchi 

dwylo, osgoi cyffwrdd a’r wyneb a 

gwarediad hancesau papur ar or peswch 

neu tisial. 

Yn bresennol mae arwyddion yn nodi 

‘Neuadd yr Eglwys yn gyrchadwy  i staff 

Cylch Meithryn a phlant yn unig. Byd 

angen arwyddion newydd ar gyfer 

grwpiau fyddant eisiau dychwelyd i’r 

neuadd: Brownis, Sgowts, Pilates, 

Dosbarth Ymlaciad a Grwp Eglwys. 

CHMG 

 

 

 

 

 

CHMG 

Ionawr 2021 

 

 

 

 

 

Ionawr 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Mae yna arwyddion yn gofyn i bobl wisgo 

mwgwd yn neuadd, yn berthnasol i bawb 

dros 11 oed. 

Mehefin 2021 

 Llwybrau mynediant ac allanfa yn 

cynnwys parc ceir 

Mynediant ac allanfa trwy’s prif ddrws 

(gweler isod) 

  

 System un-ffordd Mae’n bosib gweithredu system un-ffordd 

drwy’s neuadd, lle mae’n ddiogel i wneud 

hyny. Gall bobl ddod i fewn trwy’r prif 

ddrws wrth gefn y neuadd, a gadael 

trwy’r drws tan blaen. 

CHMG Ionawr 2021 

 Llwybrau a ffiniau Amherthnasol   

 Trefniadau eistedd Amherthnasol   

 Ardaloedd.  rhwystredig Fydd rhain dan glo, h.y. storfeydd na 

fyddant yn cael eu defnyddio gan grwpiau 

sy’n defnyddio’r neuadd. 

Ni cheir defnyddio’r gegin ar yn o bryd. 

CHMC Ionawr 2021 

HYLENDID Golchi a diheintio dwylo Dosbarthwr hylif diheintio ac arwydd 

rhwng y prif fynedfa a drws y toiled. 

Cyfleusterau golchi dwylo of fewn y 

toiled a’r gegin. 

Dosbarthwr hylif diheintio ac arwyddion  

yn y toiled a’r gegin 

CHMC Mehefin 2021 

 Trefniadau toiled Mae cyfleusterau toiled hygyrch wrth prif 

mynedfa’r neuadd. Bydd angen i bobl 

ddiheintio eu dwylo cyn dod i mewn a 

gadael y cyfleuster. Glanheir y cyfleuster  

cyn ac ar ol pob tro y defnyddier y 

neuadd gan bob grwp.  Glanheir y  

cyfleuster hefyd gan y glahanwraig yn 

wythnosol  a bydd CHMC yn cynnal stoc 

diheintydd a sebon. 

  

 



GLANHAU Cyfundrefn glanhau Dylid pob arwyneb a mannau sydd yn 

cael eu defnyddio yn aml e.e. dolennau 

drws, toiledau, cael eu glanhau bob dydd 

ac ar ol defnyddio gan grwpiau sy’n 

defnyddio’r neuadd. 

Glanhau yn wythnosol gan y glanhawraig. 

 

Defnyddwyr 

 

 

 

 

Glahanwraig 

 

Mehefin 2021 

 CDP Bydd y glanhawraig a defnyddwyr yn gallu 

cael acses i ffedogau plastig a menyg. 

 

Glahanwraig 

 

Defnyddwyr 

Mehefin 2021 

 Manylion y tim glanhau Glanhawraig: Jenny Fry 

Os oes eisiau glanhau dwfn eto, gofynnir 

i De Vere wneud hyn 

  

ARALL Cydgysylltiad a chyfathrebiad a 

threfnwyr gweithgareddau 

Trwy ffon ac ebost. 

Bydd pob grwp yn derbyn copi o’r 

asesiad risg, yn dilyn arddeliad gan yr 

Archddiacon. Gofynnir iddynt gwblhau 

asesiad risg yn addas i’w gweithgaredd a’i 

danfon i CHMG er mwyn gwirio i wneud 

yn siwr nad yw’n mynd yn groes i 

unrhyw beth o fewn yr asesiad risg yma. 

Os nad oes yna broblem fe gyflwynir 

contract llogi a gall y defnyddiwr 

ddychwelyd i’r neuadd. 

Byd rhaid i ddefnyddwyr gasglu 

gwybodaeth cyswllt am bob un sy’n 

mynychu a danfon hwn i gaderirydd 

CHMG, a fydd yn ei gadw am 21 

diwrnod. Cynghorir defnyddwyr bwcio 

cyfarfodwyr ymlaen llaw i wneud yn siwr 

nad yw capasiti uchelaf y neuadd yn cael 

ei rhagori. 

CHMG Mehefin 2021 



 Cydgysylltiad a chyfathrebiad a 

staff a gwirfoddolwyr 

Trwy ffon ac ebost a chyfarfodydd. Caiff 

pob gwirfoddolwr (CHMC a PCC) acses 

i’r asesiad risg. Rhaid cael caniatad y PCC 

cyn bod grwpiau yn cael dod yn ol i’r 

neuadd. 

CHMG 

PCC 

Mehefin 2021 

Lluniwyd gan: 

Elaine Beer ar 

ran CHMG a 

PCC 

 Wedi ei gymeradwyo gan: 

Deiliad: Parch Anthony Beer 

Archddiacon: Hybarch M Komor 

 Dyddiad: 

01.06.21 

 

 


