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Pum Cam i Ymgymryd ag Asesiad Risg 
Gan David Oliver, Ymgynghorydd Eglwys ac Arweinyddiaeth david@davidtoliver.co.uk  

Cam 1: Nodi'r Peryglon 

Y peth cyntaf i'w wneud yw nodi pob perygl. Mae hyn yn cynnwys peryglon yn eich adeilad ei hun ond 

hefyd yn y prosesau sydd gennych chi. Felly mae angen i chi asesu risg y ffordd rydych chi'n croesawu 

pobl i'r eglwys yn ogystal â'r drysau a'r llwybrau corfforol. Nid oes unrhyw osgoi y ffaith mai'r unig ffordd y 

gallwch chi wir wneud y broses o nodi peryglon yn effeithiol yw cerdded o amgylch eich adeilad go iawn,  

mewn gwirionedd a meddwl yn ofalus am eich amrywiol wasanaethau a gweithgareddau. Yn y bôn, yn y 

cam hwn rydych chi'n edrych o gwmpas ac yn meddwl, beth yw'r peryglon yma? 

Yn aml mae eglwysi wedi bod yn ysgrifennu'r camau y mae'n rhaid iddynt eu cymryd o dan y categori 

“beth yw'r peryglon?" Mae'n bwysig darllen y testun a gwneud fel y mae'n gofyn. 

Beth yw'r 
peryglon? 

Pwy allai gael 
ei       niweidio a 
sut? 

Mesur y 
risg: 
Isel, Canolig 
neu Uchel? 

Sut i 
reoli'r 
risg 

Pa gamau 
pellach mae 
angen i chi eu 
hystyried i reoli'r 
risgiau? 

Pwy ddylai  

gynnal y 

camau? 

Erbyn 
pryd mae 
angen y   
camau? 

Dyddiad y 
cwblhawyd 

 

 Felly, dan y pennawd “Beth yw'r peryglon?" rydych chi'n edrych ar ba gamau sy'n beryglus ac yna'n 

mynd i weithio ar draws y colofnau oddi yno. Yr hyn nad ydym yn edrych amdano yn y golofn gyntaf 

honno yw rhestr o ‘ofynion’ gan nad peryglon ydynt. Er mwyn eich helpu i fwrw ati, dyma ddarparu rhestr 

o beryglon posibl a rhai o'r “mesurau rhesymol” posib y gellir eu cymhwyso atynt. 

• Arweinwyr, gwirfoddolwyr, cynulleidfa neu ymwelwyr yn cyflwyno Covid-19 i'r adeilad. 

• Dal neu ledaenu coronafeirws oherwydd trosglwyddiad ‘defnyn’ (droplets). 

• Dal neu ledaenu coronafeirws oherwydd trosglwyddiad ‘aerosol’. 

• Y perygl o drosglwyddo coronafeirws gan y sawl sy'n arwain y gwasanaeth. 

• Y perygl o drosglwyddo coronafeirws trwy rannu'r cymun. 

• Y perygl o drosglwyddo coronafeirws trwy weithgareddau mwy hamddenol mewn cartrefi. 

• Y perygl o ynysu a phryder sy'n gysylltiedig ag unigrwydd i'r rhai sy'n dewis aros gartref. 

• Y perygl o gynyddu pryder y sawl sydd am ddychwelyd ond sydd heb eto fod mewn lleoedd llawn pobl. 

Os ydych chi'n llogi adeilad gan rywun arall (ee Neuadd Gymunedol), bydd angen i chi gynnal eich 

Asesiad Risg eich hun o hyd ar gyfer yr hyn yr ydych CHI yn ei reoli (pellter cymdeithasol yn yr adeilad, 

darparu glanweithydd dwylo) ond yr hyn ddylai fod yn eitem gyntaf ar eich Asesiad Risg yw categori 

cyffredinol Risgiau’r Adeilad a’r Camau yw eich bod yn Derbyn ac yn Adolygu Asesiad Risg perchennog 

yr adeilad. Dylech ofyn am gopi y gallwch ei atodi i'ch Asesiad Risg eich hun. Os nad oes ganddyn nhw 

un, byddwn yn amau a ddylech chi fod yn ystyried dychwelyd i'r adeilad. Yn yr un modd, os ydych chi'n 

llogi'ch adeilad eich hun i eraill, dylech ofyn iddynt gynnal Asesiad Risg ar eu prosesau a'u protocolau 

(a'i ddarparu i chi) a dylech chi ddarparu copi o Asesiad Risg eich adeilad iddyn nhw. 

Cam 2: Penderfynu Pwy all gael ei niweidio a sut 

Felly, rydych chi wedi sylwi ar broblem. Nawr mae angen i chi benderfynu pwy allai gael ei niweidio a 

sut. Ar gyfer rhai materion, efallai fod pawb sy'n dod i mewn i'r adeilad wedi eu peryglu, ond ar gyfer 

risgiau eraill gall fod yn staff neu'n wirfoddolwyr yn unig. Peidiwch â dweud ‘pawb’ am bopeth gan fod 

hynny’n annhebygol o fod yn wir. Felly, byddwch yn benodol. Enghraifft bosibl yw'r gwell glanhau 
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rheolaidd a fydd bellach yn arferol i eglwysi wrth inni symud ymlaen. Efallai yr hoffech ddweud bod yr 

holl lanhawyr staff / gwirfoddolwyr ar ryw lefel o risg ac felly byddwch yn darparu offer a gwisgoedd 

(PPE) priodol i bawb sy'n ymwneud â glanhau. Fodd bynnag, efallai y byddwch chi'n penderfynu bod 

rhai grwpiau o staff / gwirfoddolwyr mewn mwy o berygl, fel y rhai dros 50 neu 70 oed, dynion neu ran o'r 

gymuned BAME (neu gyfuniad o'r rhain). Yn yr amgylchiadau hyn efallai y byddwch yn penderfynu 

asesu risg unigolion neu eu hatal rhag bod yn rhan o lanhau'r adeilad. Fe ddeuwn at sut rydych chi'n 

gwneud y penderfyniadau hyn mewn eiliad ond yr allwedd yma yw penderfynu pwy allai gael ei niweidio 

a sut. 

Cam 3: Mesur y risg 

Dyma'r darn y mae llawer o bobl yn ei gael yn anodd, pan nad oes angen iddo fod. Rydym wedi gofyn 

ichi raddio'r risgiau fel naill ai Isel, Canolig neu Uchel. Pam fod hyn yn bwysig? Wel, mewn dogfen a allai 

fod â 20, 30 neu fwy o risgiau, mae angen i chi wybod pa risgiau sy'n mynd i gael yr effaith fwyaf fel y 

gallwch chi flaenoriaethu dileu neu leihau'r risgiau hynny. Y ffordd hawsaf o fesur y rhain yw trwy roi 

rhyw fath o raddio iddynt, gan ddefnyddio dau faen prawf - tebygolrwydd ac effaith. 

Cyn i chi fwrw ati i raddio'ch risgiau, gwell nodi pa fesurau rheoli risg sydd eisoes ar waith gennych. Mae 

hyn oherwydd efallai bod gennych chi bethau ar waith eisoes sy'n lleihau'r risg. Felly, gan gymryd 

enghraifft gyffredinol o'r risg y bydd tân yn gafael yn yr adeilad. Byddai hyn yn y categori uchel iawn o 

ran effaith ac o bosibl mewn eglwys â llawer o ganhwyllau go iawn, gallai'r tebygolrwydd fod yn uchel 

hefyd. Fodd bynnag, mae'n debyg y byddai gennych systemau canfod tân eisoes (larymau tân / mwg, 

chwistrellwyr ac ati) ac mae'n debyg y byddai gennych ddrysau tân o amgylch yr adeilad hefyd i atal y 

lledaeniad. Felly rydych chi eisoes wedi lleihau'r risg heb wneud unrhyw beth newydd. Felly, awgrymwn 

restru'r hyn sydd eisoes ar waith yn gyntaf ac yna'n graddio'ch risgiau. Fodd bynnag, dylech chi wneud y 

graddio cyn penderfynu ar y camau NEWYDD rydych chi'n mynd i'w cymryd. 

Felly, sut ydych chi'n gwneud y graddio hwn? 

Y perygl o eistedd a gofyn i chi'ch hun a yw rhyw risg yn Uchel, Canolig neu Isel yw bod hyn yn hynod 

oddrychol. Felly, mae'r rhan fwyaf o brosesau Asesu Risg proffesiynol yn defnyddio matrics y byddwch 

chi efallai eisiau ei gael wrth feddwl, hyd yn oed os nad ydych chi'n ei ddefnyddio'n uniongyrchol. Mae'n 

hawsaf ei ddangos i ddechrau fel diagram. 

Uchel Canolig Uchel Uchel 

Canolig Isel Canolig Uchel 

Isel Isel Isel Canolig 

 Isel Canolig Uchel 

TEBYGOLRWYDD 

Mae dau ffactor rydych chi'n edrych arnyn nhw gyda risg. 

1. Beth yw effaith / canlyniad y risg hon? Gallwch hefyd ddiffinio’r lefelau hyn fel Mân / dibwys (Isel), 

Cymedrol (Canolig) a Mawr / Trychinebus (Uchel) 

2. Beth yw'r tebygolrwydd / siawns y bydd y risg hon yn digwydd? Gallwch hefyd ddiffinio’r lefelau hyn fel 

Prin / Annhebygol (Isel), Posibl (Canolig) a Tebygol / Bron yn sicr (Uchel) 
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Fe allech chi, pe byddech eisiau, roi sgôr 1, 2 neu 3 yn erbyn pob un o'r rhain a lluosi'r ddau gyda'i gilydd 

i roi sgôr risg gyffredinol i chi (Effaith x Tebygolrwydd = Risg ac yna rhoi gradd risg gyffredinol yn ôl y 

sgôr (1-2 = Risg isel, 3-4 = Risg gymedrol, 6 neu 9 = Risg uchel)). I'r rhan fwyaf o risgiau yn yr eglwys, 

dylai cyfeirio at y grid uchod fod yn ddigonol i farnu. Noder, os oes gennych rywbeth yn y blwch ar y dde 

uchaf (Risg Eithafol efallai) yna dylai hyn fod yn flaenoriaeth ar gyfer dileu neu leihau'r risg gan mai hon 

yw eich eitem risg uchaf. 

Ar ôl i chi benderfynu ar y lefel risg ar gyfer pob perygl, yna dylech chi gofnodi hyn ar eich ffurflen. 

Cam 4: Penderfynu ar Gamau i Ddileu, Lleihau neu Liniaru'r Risg 

Mae canllawiau newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflogwyr, busnesau a sefydliadau yn argymell eich 

bod yn defnyddio'r pum cam a amlinellir yn yr “Hierarchaeth Reolaethau” fel y disgrifir mewn diagram 

tebyg i'r un isod: 

 

Mae'r ddogfen ganllaw yn mynd i fanylu cryn dipyn ar gyfer pob un o'r pum cam a pha fathau o gamau y 

gellir eu rhoi ar waith, ond yn y bôn rydych chi'n gofyn dau gwestiwn i chi'ch hun, 

1. A oes unrhyw beth y gallaf ei wneud a fyddai'n dileu'r risg hon yn llwyr? Yn yr enghraifft ynglŷn â 

chanhwyllau uchod, fe allech chi benderfynu peidio â chael unrhyw fflamau noeth yn yr adeilad a 

defnyddio canhwyllau wedi'u pweru gan fatri. Pe byddech yn gwneud hynny, byddech wedi dileu'r risg yn 

gyfan gwbl. 

2. Os na allwch gael gwared ar y risg yn llwyr, a oes unrhyw gamau y gallwch eu cymryd a fyddai'n 

lleihau neu'n lliniaru'r risg? Ar gyfer llawer o'ch risgiau, fyddwch chi ddim yn gallu cael gwared ar y risg 

yn llwyr ond gallwch chi leihau'r risg. Os na fyddai'r hyn rydych chi'n meddwl amdano yn gwneud unrhyw 

wahaniaeth o gwbl, efallai na fyddai'n werth ei wneud! Ond yn aml mae yna bethau y gallwch chi eu 

gwneud o ran nid yn unig newidiadau ffisegol yn yr adeilad ond hefyd o ran prosesau a gweithdrefnau. 

Felly, yn achos y risg tân trwy ddefnyddio canhwyllau, pe penderfynwyd allech chi ddim cael gwared ar 

ganhwyllau go iawn am ryw reswm, fe allech chi gyflwyno newidiadau strwythurol (fel ffrâm fetel o 

gwmpas y canhwyllau go iawn, diffoddwyr tân wedi'u gosod ger y canhwyllau, defnyddio canhwyllau 

bychain yn unig ac ati) a newidiadau gweithdrefnol (aelodau staff yn cadw golwg rheolaidd ar y mannau 

lle mae’r canhwyllau, trefniant o ran cloi’r adeilad sy'n gwirio’r mannau â chanhwyllau ac ati). Byddai'r 

camau hyn yn lliniaru neu'n lleihau'r risg y bydd tân ar raddfa fawr yn torri allan. 
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Ar ôl i chi benderfynu ar y camau gweithredu a rheoli y gallwch eu rhoi ar waith ac wedi graddio pob risg, 

dylech sicrhau bod hyn i gyd yn cael ei gofnodi ar eich Asesiad / Cofrestr Risg. Gwnewch yn siŵr, ar 

gyfer pob rheolaeth / addasiad rydych chi'n mynd i'w wneud, eich bod chi'n rhoi enw (neu rôl) ar gyfer 

pwy sy'n mynd i wneud hyn a dyddiad erbyn pryd y bydd y weithred wedi'i chwblhau. Mae'r rhain mor 

bwysig fel bod unigolion yn gwybod pwy sy'n gyfrifol am gyflawni'r gwahanol gamau. Yn ddelfrydol, 

rhannwch y gwaith, fel nad yw'n gorffwys ar ysgwyddau un person o ran llwyth gwaith ond hefyd o ran 

cyfrifoldeb. Mae risg a diogelwch yn gyfrifoldeb i bawb ac os ydych chi'n rhannu’r gwaith, bydd pobl yn 

sylweddoli'n gyflym nad obsesiwn y Gweinidog yn unig mo hwn. Mae pawb yn chwarae eu rhan. 

Er mwyn eich helpu i symud ymlaen, rwyf wedi rhoi rhai syniadau o sut i liniaru / gweithredu, yn seiliedig 

ar y risgiau a amlinellir yng Ngham 1 uchod. Dylech sylweddoli nad yw hon yn rhestr helaeth, ac nid yw'n 

cynnwys pob cam y dylech fod yn ei ystyried, ond gallai eich helpu i adolygu eich Asesiad Risg. 

 Perygl  Mesur Rhesymol Posibl 

1 Arweinwyddion, gwirfoddolwyr, 

cynulleidfa neu ymwelwyr yn 

cyflwyno Covid-19 i'r adeilad.  

Yr allwedd yma yw atal pobl sydd wedi bod mewn cyffyrddiad 

â’r feirws rhag mynychu'r adeilad. Felly, 

• Ni ddylai pobl sydd â symtomau Covid-19 neu sydd wedi 

profi'n bositif am Covid-19 fynychu'r adeilad a dylid cyfleu'r 

disgwyliad hwn i'r gynulleidfa. 

• Sicrhewch fod gennych arwyddion yn egluro'r gofynion ar brif 

fynedfeydd yr adeilad ac ar eich gwefan. 

• Anogwch arweinyddion i gynnal Profion Llif Unffordd (lateral 

flow tests) rheolaidd cyn mynychu'r adeilad pan gynhelir 

gwasanaethau / gweithgareddau. 

• Annog pawb sy'n gymwys i gael y ddau ddos o frechiad 

Covid-19. 

2 Dal neu ledaenu coronafeirws 

oherwydd trosglwyddiad ‘defnyn’ 

(droplets). 

 

Mae defnynnau'n drwm a byddant yn cwympo i'r llawr neu 

arwyneb yn gyflym ond byddant yn goroesi am beth amser ar 

arwynebau. 

• Sicrhewch fod pawb sy'n dod i mewn i'r adeilad yn golchi 

neu'n diheintio eu dwylo a bod diheintydd wedi ei osod mewn 

mannau amlwg o amgylch yr adeilad. 

• Glanhau yn rheolaidd ac yn well yr arwynebau o amgylch yr 

adeilad a ddefnyddir yn rheolaidd. Mae hyn i ddigwydd ar ôl 

pob achlysur y defnyddir yr adeilad. 

• Sicrhau bod protocolau glanhau gwell priodol yn cael eu dilyn 

(dillad gwarchodol [PPE], gwaredu deunyddiau ac ati) i sicrhau 

bod glanhawyr yn cael eu gwarchod. 

3 Dal neu ledaenu coronafeirws 

oherwydd trosglwyddiad 

‘aerosol’.  

• Dylai pawb wisgo gorchuddion 

wyneb (oni bai eu bod wedi'u 

heithrio) pan fyddant yn yr 

adeilad ar gyfer gwasanaethau 

neu weithgareddau. 

 

Mae aerosolau yn ronynnau llai sy'n cael eu cludo yn yr awyr 

ac nid ydyn nhw fel arfer yn glanio ar arwynebau. Maent yn 

hawdd eu hanadlu. 

• Sicrhewch fod yr adeilad yn cael ei awyru'n ddigonol ac yn 

helaeth, gan agor drysau a ffenestri am o leiaf 15 munud 

cyn pob gweithgaredd ac, yn ddelfrydol, eu cadw'n agored 

yn ystod y gweithgaredd. 

• Po uchaf yw gallu a dwysedd y bobl yn yr ystafell, y mwyaf 

yw'r risg. Felly, dylid cadw o leiaf 1 metr rhwng pobl yn yr 

adeilad a dylid capio capasiti'r adeilad ar lefel y gellir ei 



reoli a chynyddu'n araf dros amser wrth i niferoedd yr 

achosion ostwng yn yr ardal leol. 

• Dylai pawb wisgo gorchuddion wyneb (oni bai eu bod 

wedi'u heithrio) pan fyddant yn yr adeilad ar gyfer 

gwasanaethau neu weithgareddau. 

4 Perygl o drosglwyddo 

coronafeirws gan y rhai sy'n 

arwain y gwasanaeth.  

Mae'r sawl sy'n arwain gwasanaeth, gan na fyddant yn aml yn 

gwisgo gorchudd wyneb, mewn mwy o berygl o drosglwyddo'r 

feirws i eraill. 

• Defnyddio profion llif unffordd (lateral flow tests) y noson cyn 

gwasanaeth ar gyfer y rhai sy'n arwain y gwasanaeth. 

• Defnyddio sgriniau Perspex o flaen cantorion i amddiffyn y 

gynulleidfa, neu o leiaf cynyddu’r pellter rhwng tîm y platfform 

a rhes flaen y gynulleidfa. 

• Cyfyngu hyd y gwasanaethau. 

5 Perygl trosglwyddo coronafeirws 

trwy rannu'r cymun.  

Gall trosglwyddo elfennau a rhannu elfennau arwain at 

ledaenu'r feirws. 

• Defnyddiwch setiau ‘cymun parod’ yn unig a ddosberthir wrth 

i bobl gyrraedd ac yna eu gollwng i fagiau sbwriel ar ddiwedd y 

gwasanaeth. 

6 Perygl o drosglwyddo 

coronafeirws trwy 

weithgareddau mwy hamddenol 

mewn cartrefi.  

Mae cyfarfod mewn cartrefi yn rhan bwysig o fywyd yr eglwys 

ond maent hefyd yn lleoliadau risg uwch gan fod pobl yn fwy 

naturiol hamddenol ac yn llai gwyliadwrus yn y lleoliadau hyn. 

• Rhannu arweiniad i holl arweinyddion grwpiau sy’n cyfarfod 

mewn cartrefi ar y camau y gallant eu cymryd i leihau'r risg o 

drosglwyddo. Mae'r rhain yn cynnwys: 

• Pan fydd y tywydd yn caniatáu, cwrdd yn yr awyr agored. 

• Agor drysau a ffenestri cyn ac yn ystod y cyfarfod i wella'r 

awyru. 

• Darparu cyfleusterau golchi dwylo neu ddiheintydd dwylo 

wrth fynd i mewn. 

7 Perygl ynysu a phryder sy'n 

gysylltiedig ag unigrwydd i’r rhai 

sy'n dewis aros gartref.  

Mae'n ddoeth nid yn unig siarad am risgiau penodol Covid-19 

ond hefyd y risgiau cysylltiedig eraill y mae Covid-19 wedi 

effeithio arnynt, eu hachosi neu eu gwaethygu, a sut y 

byddwch yn eu goresgyn. 

• Sicrhewch fod y rhai sy'n aros gartref yn gallu cyrchu 

gwasanaethau ar-lein. 

• Sicrhewch fod arweinydd Grŵp Cartref neu aelod o'r Tîm 

Bugeiliol yn cysylltu â nhw'n rheolaidd. 

8 Perygl o gynyddu pryder y sawl 

sydd am ddychwelyd ond sydd 

heb eto fod mewn lleoedd llawn 

pobl. 

Unwaith eto, mae hon yn risg gysylltiedig arall. 

• Hysbysebu'r rhagofalon diogelwch ac iechyd cyhoeddus a 

fydd yn parhau i fod ar waith, i roi sicrwydd o ddiogelwch y 

lleoliad.  

• Cyhoeddi'r Asesiad Risg. 

 

Dim ond detholiad o beryglon a mesurau lliniaru y gallech eu rhoi ar waith yw'r rhain. Dylech sicrhau eich 

bod yn datblygu eich rhestr chi yn seiliedig ar eich Asesiad Risg gwreiddiol (os buoch ar agor eisoes) a'i 

adolygu. 



Cam 5: Monitro Eich Asesiad Risg a'ch Diweddaru yn rheolaidd 

Mae Asesiad Risg yn ddogfen fyw sy'n esblygu'n gyson. Yn sicr, dylech gael colofn derfynol ar eich 

Asesiad Risg i ddangos pryd mae'r camau rydych chi'n nodi eich bod chi'n mynd i'w rhoi ar waith wedi'u 

cwblhau mewn gwirionedd. Os na allwch eu cwblhau erbyn y dyddiad a fwriadwyd, peidiwch â newid y 

dyddiad targed yn unig, rhowch esboniad a tharged wedi'i ddiweddaru. 

Ar ôl i chi gynnal y camau sydd wedi'u cwblhau ar yr Asesiad Risg am gyfnod penodol (efallai 6 mis ond 

chi sydd i benderfynu) ac maen nhw wedi'u hadolygu gan eich Tîm Arweinyddol, yna gellir eu harchifo yn 

y ddogfen fel bod yr Asesiad Risg byw yn dangos y risgiau cyfredol ac nad oes angen i chi weithio’ch 

ffordd trwy dudalennau o beryglon sydd wedi'u datrys. Fodd bynnag, peidiwch â'u dileu yn llwyr, neu 

efallai y bydd rhywun newydd yn mynd ati ac yn gosod y risg yr ydych eisoes wedi’i datrys yn ôl ar yr 

Asesiad fel risg newydd. 
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