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Canllawiau ynghylch bod yn ddiogel o ran Covid-
19 ar gyfer CFfI 

Cyngor ynghylch agor CFfI mewn modd sy’n 

ddiogel o ran Covid-19 CYMRU yn unig 

1.   Cefndir 

Rydym ni oll yn edrych ymlaen at ailgychwyn y CFfI, ac wrth wneud hynny, bydd yn rhaid i ni sicrhau ein 
bod ni’n cadw swyddogion etholedig, aelodau’r CFfI ac ymwelwyr yn ddiogel ac yn peidio mentro 
lledaenu Covid-19, ac yn cadw at ganllawiau’r llywodraeth bob amser. 

 
Mae’r ddogfen hon wedi’i chreu i helpu i ailgychwyn gweithgareddau’r CFfI ac mae’n seiliedig ar 
ddeddfwriaeth a chanllawiau Llywodraeth Cymru ynghyd â’r canllawiau sydd wedi’u cyhoeddi ar 
gyfer y sector gwaith ieuenctid yng Nghymru, sydd wedi’u datblygu trwy ymgynghori ag ystod eang 
o adrannau Llywodraeth Cymru. 

 
Mae’n bwysig bod pawb yn deall y canllawiau hyn (a’r wybodaeth ychwanegol y ceir dolenni ati yn y 
ddogfen hon) ac yn cadw atynt mewn perthynas â holl weithgareddau cynlluniedig y CFfI. Mae 
pwyllgor y clwb (ymddiriedolwyr yr elusen) yn gyfrifol am gydymffurfio â chamau sefydliadol ac yn 
atebol i’r Comisiwn Elusennol ynghylch hynny, ac mae’n gyfrifol am gydymffurfio â gofynion rheoli 
risgiau (yn cynnwys rheoli risgiau Covid-19) ac yn atebol i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 
ynghylch hynny   

 
Dylai pob un o glybiau a ffederasiynau sirol y CFfI fod yn ymwybodol o debygolrwydd sefydlu 
cyfyngiadau symud lleol neu ranbarthol os ceir clystyrau o achosion o Covid-19. Bydd y cyfryngau 
newyddion ac awdurdodau lleol yn rhoi cyhoeddusrwydd i gyfyngiadau symud lleol. Cofiwch y gallai'r 
cyfyngiadau hyn ddod i rym yn ddi-oed, ac fe wnaiff hynny effeithio ar gynlluniau’r CFfI. Felly, yn achos 
rhai gweithgareddau (e.e. CCB Clwb neu Ffederasiwn Sirol), dylid ystyried dull arall o gynnal y 
gweithgareddau fel rhan o’r camau cynllunio, neu efallai dylai’r gweithgaredd gael ei gynllunio i fod yn 
ddigwyddiad rhithwir o’r cychwyn. Gall unrhyw CCB sydd eisoes wedi’i gynllunio i gael ei gynnal gan 
ddefnyddio platfformau fideo-gynadledda barhau i gael ei gynnal yn y modd hwnnw. 

 

2. Gweithio gyda’n gilydd: mae gan bawb ohonom ni gyfrifoldebau 
2.1. FfCCFfI a CFfI Cymru 

2.1.1. Sicrhau fod holl weithgareddau a chyfarfodydd FfCCFfI a CFfI Cymru yn cydymffurfio bob 
amser â pholisi a chanllawiau’r llywodraeth. 

2.1.2. Sicrhau y cedwir at bolisi a chanllawiau’r llywodraeth mewn perthynas â swyddfeydd a staff 
FfCCFfI a CFfI Cymru. 

2.1.3. Mynnu’r wybodaeth ddiweddaraf am gyngor a deddfwriaeth llywodraethau Cymru a Lloegr a 
llunio canllawiau a chyfathrebu’r canllawiau hyn trwy law gwefan FfCCFfI ac i ffederasiynau 
sirol y CFfI i sicrhau fod gan glybiau a ffederasiynau sirol y wybodaeth sy’n ofynnol i allu 
gweithredu. 

2.1.4. Cynnig hyfforddiant ynghylch y canllawiau hyn trwy gyfrwng galwadau fideo ar gyfer staff a chadeiryddion 
ffederasiynau (neu eu cynrychiolwyr). 

 
2.2. Ffederasiynau Sirol 

2.2.1. Dylai Grŵp Ymateb i Covid-19 y ffederasiwn sirol (neu’r pwyllgor gwaith os nad oes unrhyw 
Grŵp Ymateb i Covid-19 wedi cael ei sefydlu) ddeall y canllawiau a’r wybodaeth ategol a 
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gweithredu hynny mewn gweithgareddau a drefnir gan y ffederasiwn sirol, gan gynnwys 
cynlluniau a phrotocolau i weithredu’n ddiogel o ran Covid-19. 

2.2.2. Sicrhau y cedwir at bolisi a chanllawiau’r llywodraeth mewn perthynas â swyddfeydd a 
staff y ffederasiwn sirol. 

2.2.3. Rhannu’r canllawiau hyn â phob clwb CFfI yn y ffederasiwn sirol a’u cyflwyno iddynt (gallai 
ffederasiynau sirol gynnig cynnal galwad fideo gyda chadeiryddion ac ysgrifenyddion pob clwb 
i ystyried cynnwys y canllawiau – bydd FfCCFfI yn darparu hyfforddiant, gwybodaeth a 
chyflawniad i wneud hyn). 

2.3. Clybiau’r CFfI. Sefydlu’r canlynol: 
2.3.1. Cynlluniau ynghylch holl weithgareddau’r CFfI i sicrhau eu bod yn ddiogel o ran Covid-19. 
2.3.2. Llunio asesiad o risgiau a phrotocolau asesu i fod yn ddiogel o ran Covid-19 ar gyfer pob gweithgaredd. 
2.3.3. Cyfathrebu â phob aelod o’r clwb (a rhieni’r rhai sy’n iau na 18 oed) ynghylch sut gwnaiff y 

clwb weithredu mewn modd sy’n ddiogel o ran Covid-19. 
2.4. Aelodau 

2.4.1. Helpu’r CFfI trwy gadw at y canllawiau a gaiff eu pennu gan glybiau neu’r ffederasiwn sirol. 
 
 

3. Ail-agor y CFfI 

21 Medi 2020: heddiw, dywedodd llywodraethau Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon fod 
y niferoedd sy’n cael eu heintio â Covid-19 yn cynyddu ymhlith bob grŵp oedran. 

 

Felly, ni ellir diystyru’r posibilrwydd o sefydlu rhagor o gyfyngiadau yn ymwneud â Covid-19. Dylai 
cymuned y CFfI weithredu’n ofalus iawn wrth ystyried gweithgareddau a’u cynllunio. Mae’n 
debygol iawn y bydd cyfyngiadau symud lleol yn cael eu gweithredu’n amlach, ac y bydd holl 
lywodraethau’r DU yn gweithredu’n unedig i sefydlu cyfyngiadau sy’n cwmpasu pob rhan o’r DU 
fel dull o arafu a lleihau’r cyfraddau heintio. Mae’r Prif Weinidog yn bwriadu annerch Tŷ’r 
Cyffredin yfory. 

 

Rheoli enw da: Wrth i gyfraddau heintio gynyddu:- 
 efallai bydd aelodau’r CFfI yn dymuno peidio cyfranogi wyneb yn wyneb mewn digwyddiad 

 efallai bydd aelodau’r gymuned leol yn herio penderfyniad i gynnal gweithgaredd bychan sydd wedi’i  

gynllunio ymlaen llaw gan y CFfI  

 a gallai sylwadau negyddol ymddangos ar gyfryngau cymdeithasol lleol. 

Dylai CFfI ystyried delwedd gyhoeddus gweithgareddau ac mae’n rhaid iddynt ymateb yn briodol i  

sefyllfaoedd lleol. 
 

3.1. Beth yw rheoliadau a chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru? 
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-09/the-health-protection-coronavirus- 
restrictions-no-2-wales-regulations-2020-as-amended_0.pdf 

 

3.1.1. “Cadwch Gymru’n ddiogel: 
 cadwch bellter cymdeithasol bob amser 
 golchwch eich dwylo’n rheolaidd 
 os ydych chi’n cwrdd ag aelodau cartref arall heblaw eich aelwyd estynedig chi, arhoswch  

y tu allan 
 gweithiwch o gartref os gallwch chi 

Arhoswch gartref os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich aelwyd 
estynedig symptomau. Os oes gennych symptomau, trefnwch brawf.” 

 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-09/the-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-wales-regulations-2020-as-amended_0.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-09/the-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-wales-regulations-2020-as-amended_0.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-09/the-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-wales-regulations-2020-as-amended_0.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-09/the-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-wales-regulations-2020-as-amended_0.pdf
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3.2. Mesurau rhesymol i leihau risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws 

 sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr rhwng pob unigolyn mewn mangre benodol (ac eithrio 
dau aelod o’r un aelwyd, neu ofalwr a’r sawl sy’n cael cymorth gan y gofalwr); 

 sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr rhwng pob unigolyn mewn mangre benodol (ac eithrio 
dau aelod o’r un aelwyd, neu ofalwr a’r sawl sy’n cael cymorth gan y gofalwr); 

 sicrhau y gweithredir unrhyw fesurau rhesymol eraill at y diben hwnnw, er enghraifft, 
mesurau sy’n cyfyngu ar rwydweithio agos wyneb yn wyneb a chynnal hylendid; 

 darparu gwybodaeth ynghylch sut i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â choronafeirws; 

 casglu manylion cyswllt gan bob unigolyn sydd yn y fangre, neu, mewn perthynas â phobl 
o’r un aelwyd, gan un ohonynt, a chadw’r wybodaeth honno am 21 diwrnod at ddibenion 
darparu’r wybodaeth i un o’r dilynol, os byddant yn gofyn am hynny - Gweinidogion 
Cymru, swyddog iechyd y cyhoedd, unigolyn sydd wedi’i ddynodi gan yr awdurdod lleol y 
mae’r fangre wedi’i lleoli yn ei ardal i brosesu gwybodaeth at ddibenion cysylltu â phobl a 
allai fod wedi dod i gysylltiad â choronafeirws. 

 
3.3. Ymgynnull gyda phobl eraill 

3.3.1.Ymgynnull dan do 
1. Ni chaniateir i unrhyw unigolyn, heb esgus rhesymol, ymgynnull mewn mangre da do 

gydag unrhyw unigolyn arall, ac eithrio: 

 aelodau eu haelwyd, 
 eu gofalwr, neu 

 unigolyn maent yn darparu gofal iddo/iddi 
 

2. Mae esgus rhesymol yn cynnwys yr angen i wneud y canlynol: 

 gweithio/e-weithio neu ddarparu gwasanaethau gwirfoddol neu elusennol; 
 

3.3.2.Ymgynnull y tu allan 
3.3.2.1. Ni chaniateir i unrhyw unigolyn, heb esgus rhesymol, ymgynnull fel rhan o weithgaredd 

y tu allan sy’n cynnwys mwy na 30 o bobl. 
 

3.4. Yn lleoliadau’r CFfI, mae hyn yn golygu y gellir cynnal gweithgareddau gwaith ieuenctid sy’n cael 
eu cynllunio a’u rheoli gan grŵp gwirfoddol neu elusen. Mae bob clwb CFfI yn elusen, felly mae’r 
esgus rhesymol, yn unol â diffiniad Llywodraeth Cymru, yn gymwys, a gall y CFfI gynllunio 
gweithgareddau tu mewn neu tu allan. Ni weithredir cyfyngiad ar faint y grŵp. 

 

3.5. Lleoliadau Clybiau’r CFfI 
3.5.1. Crëwyd y canllaw hwn gan ystyried gofynion lleoliadau a gweithgareddau clybiau’r CFfI. 
3.5.2. Yng Nghymru, mae’r cyfyngiad ar nifer y bobl a all ymgynnull i gyfranogi mewn 

gweithgaredd gwaith ieuenctid cynlluniedig tu mewn yn cael ei bennu gan y 
lleoliad sy’n cael ei ddefnyddio a’i gynllun ynghylch bod yn ddiogel o ran Covid-19. 

3.5.3.Mae gweithgareddau tu mewn yn gyfyngedig i 30 gan gynnwys arweinyddion/goruchwylwyr. 
3.5.4.Rhaid i gynlluniau ynghylch bod yn ddiogel o ran Covid-19 fod yn ei lle. 

 

3.6. Lleoliadau Ffederasiynau Sirol 
3.6.1. Yng Nghymru, mae’r cyfyngiad ar nifer y bobl a all ymgynnull i gyfranogi mewn 

gweithgaredd gwaith ieuenctid cynlluniedig dan do yn cael ei bennu gan y lleoliad 
sy’n cael ei ddefnyddio a’i gynllun ynghylch bod yn ddiogel o ran Covid-19. 

3.6.2.Mae gweithgareddau tu allan wedi’u cyfyngu i 30 o bobl gan gynnwys 
arweinyddion/goruchwylwyr. 

3.6.3.Rhaid i gynlluniau ynghylch bod yn ddiogel o ran Covid-19 fod yn eu lle. 
3.6.4. Ar hyn o bryd, rydym ni’n rhagweld y bydd y rhan fwyaf o ddigwyddiadau/ 
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gweithgareddau arferol ffederasiynau sirol yn rhy fawr mae’n debyg, ond bydd hyn yn 
dibynnu ar ofynion y cynllun sydd gan y lleoliad i fod yn ddiogel o ran Covid-19. Gall 
uchafswm o 30 y tu allan alluogi i rai gweithgareddau ffederasiynau sirol gael eu 
cynnal wyneb yn wyneb. Gall cyfarfodydd a gweithgareddau rhithwir barhau i gael eu 
cynnal hefyd. 

 

3.7. Beth ddylwn i barhau i beidio’i wneud? 
3.7.1. Mae’r llywodraeth yn parhau i gynghori na ddylech chi wneud y canlynol:- 

 cymdeithasu y tu mewn, y tu allan, gartref neu mewn mannau eraill mewn 
grwpiau sy’n fwy na chwech (ac eithrio yn achos aelwydydd mwy a byddwch 
chi’n ymgynnull fel aelwyd neu swigen gefnogaeth), ac mae hyn yn cynnwys 
bwyta allan neu fynd i’r dafarn. 

 Bydd yn anghyfreithlon cwrdd â phobl sydd ddim yn byw gyda chi mewn grŵp 
sy’n fwy na 6 (oni byddwch chi’n ymgynnull fel aelwyd neu swigen gefnogi). 
Bydd gan yr heddlu rymoedd i orfodi’r cyfyngiadau cyfreithiol hyn, yn cynnwys 
grymoedd i roi dirwyon (hysbysiadau cosbau penodedig) o £100,a bydd hynny’n 
dyblu yn achos tramgwyddau dilynol, hyd at uchafswm o £3,000. 

• rhyngweithio’n gymdeithasol ag unrhyw un sydd ddim yn rhan o’r grŵp 
rydych chi’n mynychu lle fel rhan ohono, er enghraifft, mewn bwyty, 
canolfan cymunedol neu addoldy; 

• cynnal neu fynychu dathliadau (megis partïon) ble mae’n anodd cynnal 
pellter cymdeithasol ac osgoi rhyngweithio cymdeithasol agos -hyd yn oed 
os caiff y dathliadau hynny eu trefnu gan fusnesau a lleoliadau sy’n cymryd 
camau i ddilyn canllawiau i fod yn ddiogel o ran Covid-19 

• aros dros nos oddi cartref gydag aelodau mwy nag un aelwyd arall (caiff 
eich swigen gefnogi ei hystyried yn un aelwyd) 

 

3.8. Bellach, gall lleoliadau cymunedol, megis neuaddau pentref a neuaddau cymunedol, agor a 
gweithredu os gellir sicrhau fod y lleoliad yn ddiogel o ran Covid-19. 
3.8.1. Mae gan y sawl sy’n rheoli lleoliad (megis canolfan gymunedol a neuadd pentref neu 

gymunedol) gyfrifoldebau cyfreithiol yn unol â chyfraith iechyd a diogelwch, ac mae’n rhaid 
iddynt weithredu mesurau rhesymol i sicrhau fod y fangre, mynediad i’r fangre honno, ac 
unrhyw offer neu sylweddau a ddarperir yn ddiogel i’r bobl sy’n defnyddio’r fangre, i’r 
graddau sy’n rhesymol ymarferol. Mae’n rhaid i’r sawl sy’n rheoli’r fangre gynnal asesiad o 
risgiau Covid-19, gan ystyried y canllawiau craidd ynghylch cynnal pellter cymdeithasol. 
Bydd hyn yn ychwanegol i unrhyw asesiad o risgiau sydd eisoes yn ei le yn ymwneud â’r 
cyfleuster cymunedol. 

3.8.2. Mae gan y sawl sy’n defnyddio neu’n llogi cyfleuster cymunedol (e.e. un o glybiau neu un o 
ffederasiynau sirol y CFfI) gyfrifoldeb i reoli risgiau sy’n deillio o’u gweithgareddau hwy pan 
fyddant yn gwneud defnydd o’r fangre a dylent ystyried unrhyw ganllawiau sy’n berthnasol 
i’w gweithgaredd penodo. Bydd yn ofynnol hefyd i unrhyw CFfI sy’n defnyddio lleoliad i 
gynnal asesiadau o risgiau Covid-19 mewn perthynas â’r gweithgaredd a chofnodi’r asesiad 
hwnnw - gweler yr enghraifft isod: 

3.8.3.Yn unol â’r gyfraith yng Nghymru, ni ddylai’r nifer sy’n ymgynnull fod yn fwy na’r 
uchafswm a gofnodwyd– bydd yr uchafswm a ganiateir mewn lleoliad tu mewn yn 
dibynnu ar asesiad Covid-19 y lleoliad ac fe wnaiff rheolwyr y lleoliad hysbysu 
trefnwyr gweithgareddau am hynny. Caniateir uchafswm o 30 o bobl mewn 
gweithgaredd tu allan. 
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3.9. Os yw Clwb neu Ffederasiwn Sirol yn rhedeg ei neuadd a/neu ei 
fan cyfarfod ei hun 

Mae gan y sawl sy’n rheoli lleoliad (megis canolfan gymunedol a neuadd pentref neu gymuned) gyfrifoldebau 
cyfreithiol yn unol â chyfraith iechyd a diogelwch, ac mae’n rhaid iddynt weithredu mesurau rhesymol i sicrhau 
fod y fangre, mynediad i’r fangre honno, ac unrhyw offer neu sylweddau a ddarperir yn ddiogel i’r bobl sy’n 
defnyddio’r fangre, i’r graddau sy’n rhesymol ymarferol. Mae’n rhaid i’r sawl sy’n rheoli’r fangre gynnal asesiad 
o risgiau mewn perthynas â Covid-19, gan ystyried y canllawiau craidd ynghylch cynnal pellter cymdeithasol, a 
dylid rhoi copi o’r asesiad hwn i bob grŵp sy’n llogi neu’n defnyddio’r man cyfarfod. bydd hyn yn ychwanegol 
i unrhyw asesiad o risgiau sydd eisoes yn ei le yn ymwneud â’r cyfleuster cymunedol. 

 
Fe wnaiff y canllaw hwn, a luniwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, helpu’r sawl sy’n gyfrifol am 
neuaddau a mannau cyfarfod i baratoi i agor y cyfleuster. 
 
 
 

 

1. Mae gan y sawl sy’n defnyddio neu’n llogi un o neuaddau neu fannau cyfarfod y CFfI 
gyfrifoldeb i reoli risgiau sy’n deillio o’u gweithgareddau hwy pan fyddant yn gwneud 
defnydd o’r fangre a dylent ystyried unrhyw ganllawiau sy’n berthnasol i’w gweithgaredd 
penodol. 

 
10. Canllawiau ar gyfer gwasanaethau gwaith ieuenctid – Cymru. 
11. Y statws presennol (21 Medi 2020) ar gyfer gwasanaethau a gweithgareddau ieuenctid 

yng Nghymru yw Oren (i’w gadarnhau). 

https://acre.org.uk/cms/resources/press-releases/covid-19-information-sheet-opening-your-hall-after-lockdown-4.7.20-final.pdf
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Cliciwch yma i weld y canllawiau llawn ynghylch gwasanaethau a gweithgareddau ieuenctid yng Nghymru. 

 

CYFYNGIADAU SYMUD COCH OREN GWYRDD 

Yr amodau llymaf a roddir ar waith 
gyda theithio a gwasanaethau 
hanfodol yn unig a'r mesurau cadw 
pellter cymdeithasol llymaf a roddir 
ar waith er mwyn rheoli lledaeniad y 
feirws.  
 
Dull  posibl o gynnal gwaith 
ieuenctid dan yr amodau hyn:  
- Ffôn.  
- Digidol – un i un, gwaith grŵp bach, 
clybiau ieuenctid a gweithgareddau 
ar-lein gan ddefnyddio cyfryngau 
digidol a thechnoleg.  
- Gwybodaeth ieuenctid – 
gwybodaeth ac arwyddion wedi'u 
targedu at bobl ifanc, wedi'u llywio 
a'u datblygu gan bobl ifanc.  
- Gwaith ieuenctid mewn 
partneriaeth â gwasanaethau brys 
neu hanfodol dim ond os ystyrir bod 
hynny'n briodol ac o dan yr amodau 
llymaf. 

Y mesurau llymaf yn cael eu llacio 
rywfaint, gan ganiatáu symud yn 
lleol, a chynyddu'r gwasanaethau 
hanfodol wedi'u targedu a 
ddarperir o dan reolau cadw 
pellter cymdeithasol llym. 
 
Dull posibl o gynnal gwaith 
ieuenctid dan yr amodau hyn: Fel 
y nodir mewn cam cynharach a:  
- Gwaith ieuenctid ar wahân – 
wedi'i leoli ar y stryd neu yn yr 
awyr agored yn bennaf ar sail un i 
un oni fydd darpariaeth hanfodol 
wedi'i thargedu yn ofynnol ac 
wedi'i chymeradwyo.  
- Gwaith un i un yn yr awyr 
agored neu dan do drwy 
apwyntiad yn unig os ystyrir bod 
hynny'n hollol hanfodol ac ar ôl 
cael cymeradwyaeth i barhau. 

Cyflwyno rheolau mwy hyblyg 
sy'n rheoli symudiadau, darparu 
mwy o wasanaethau cyhoeddus, 
preifat neu wirfoddol nad ydynt 
yn hanfodol mewn ffordd ddiogel 
mewn perthynas â COVID gan 
ddilyn canllawiau llym, gyda 
chyfyngiadau ar ymgynnull a 
mesurau cadw pellter 
cymdeithasol ar waith. 
 
Dull posibl o gynnal gwaith 
ieuenctid dan yr amodau hyn: Fel 
y nodir mewn cam cynharach a: 
- Cyflwyno mwy o weithgareddau 
nad ydynt yn hanfodol yn raddol.  
- Gwaith ieuenctid un i un mewn 
canolfannau/ysgolion/adeiladau 
cymunedol yn unol â'r rheoliadau. 
- Gwaith grŵp bach mewn 
canolfannau/ysgolion/adeiladau 
cymunedol yn unol â'r rheoliadau. 
- Gwaith grŵp bach yn yr awyr 
agored yn unol â'r rheoliadau. 

Rhyddid i symud, ailgyflwyno’r 
holl wasanaethau cyhoeddus, 
preifat a gwirfoddol (er gyda 
chapasiti cyfyngedig neu 
ragofalon ychwanegol ar waith) ar 
yr amod eu bod yn ddiogel mewn 
perthynas â COVID ac y gellir 
bodloni mesurau cadw pellter 
cymdeithaso.  
 
Dull posibl o gynnal gwaith 
ieuenctid dan yr amodau hyn: Fel 
y nodir mewn cam cynharach a:  
- Gwaith grŵp mwy mewn 
canolfannau. 
ieuenctid/ysgolion/lleoliadau 
cymunedol naill ai dan do neu yn 
yr awyr agored.  
- Clybiau ieuenctid mynediad 
agored dan do.  
- Pob gweithgaredd sy'n ddiogel 
mewn perthynas â COVID ac a 
gafodd asesiad risg priodol yn 
unol â'r rheoliadau cyfredol. 

 
 

 

4. Cynllunio: paratoi cynllun cadw pellter cymdeithasol i fod yn ddiogel o ran Covid-19 
mewn perthynas â gweithgaredd CFfI 

 

4.1. Gorchuddion Wyneb (gorchuddion wyneb; canllawiau) 
Yng Nghymru, mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i wisgo gorchuddion wyneb mewn siopau, 
archfarchnadoedd, hybiau cludiant dan do, canolfannau siopa dan do, banciau, cymdeithasau 
adeiladu, swyddfeydd post, ar gludiant cyhoeddus, ac yn bwysig, mewn canolfannau cymunedol - 
mannau cyhoeddus dan do. 

 

Mae'r gyfraith bellach yn ei gwneud yn ofynnol i bawb sy'n 11 oed neu'n hŷn wisgo gorchudd 
wyneb oni bai bod ganddynt reswm da pan fyddant yn mynd i fannau cyhoeddus dan do. 
Rydym yn argymell yn gryf eich bod chi'n gwisgo gorchudd wyneb mewn unrhyw le cyhoeddus 
caeedig lle mae yna bobl na fyddwch chi fel arfer yn cwrdd â hwy. 

 
Ceir hefyd leoliadau lle mae'n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb yn ôl y gyfraith. Mae rhestr lawn 
o ble mae'n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb yng Nghymru ar gael yma 

 

Cofiwch fod gan rai unigolion a grwpiau esgusodion rhesymol dros beidio â gwisgo gorchudd 
wyneb oherwydd oedran, iechyd neu gyflyrau eraill nad ydynt bob amser yn weladwy. 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-08/covid-19-guidance-support-youth-work-services-safe-phased-increase-operations.pdf
https://gov.wales/face-coverings-guidance-public
https://gov.wales/face-coverings-guidance-public
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4.2. Y sawl sy’n gyfrifol am y clwb (ymddiriedolwyr elusen y CFfI) 

1. Mae ymddiriedolwyr yr elusen yn gyfrifol am y gweithgaredd a’r grŵp sy’n cyfranogi 
ynddo. Bydd y cyfrifoldeb hwn yn cynnwys: 

1.1. Paratoi’r cynllun i fod yn ddiogel o ran Covid-19 
1.2. Cynnal asesiad o risgiau gweithgaredd. 
1.3. Sicrhau bod maint y grwp yn cyd-fynd â’r cynllun Cynnal Pellter Cymdeithasol i fod 

yn Ddiogel o ran Covid-19 a’r ddeddfwriaeth a amlinellwyd gan Lywodraeth Cymru – 
bydd niferoedd tu mewn yn dibynnu ar ofynion cynllun y lleoliad a 30 o bobl yw’r 
uchafswm y tu allan. 

1.3.1. Ceir dewis o gynnal grwpiau dan do ar gyfer nifer lai a rhedeg y gweithgaredd 
ddwywaith yr un noson, neu ddwywaith yn ystod yr wythnos. Os cynhelir 
gweithgaredd ddwywaith yr un noson, dylid cysylltu â’r lleoliad a bydd yn 
rhaid i’r lleoliad gymeradwyo hyn. Bydd angen glanhau/diheintio’r holl 
bwyntiau cyffwrdd rhwng cyfarfodydd y grwpiau. Gall yr un arweinyddion neu 
oruchwylwyr redeg yr un gweithgaredd ar gyfer y ddau grŵp. 

1.4. Cadarnhau fod arweinyddion gwirfoddol (e.e. swyddogion, arweinyddion ac aelodau 
ymgynghorol clybiau) yn fodlon ac yn gallu ailafael yn eu rôl a’u cyfrifoldebau a 
goruchwylio gweithgareddau. 

1.5. Cadarnhau fod nifer ddigonol o wirfoddolwyr sydd wedi’u recriwtio’n ddiogel ar gael i 
oruchwylio aelodau sy’n iau na 18 mlwydd oed. Dylid cadw at y cyfraddau diogelu 
arferol, sef un goruchwyliwr sydd wedi cael gwiriad DBS ac wedi’i recriwtio’n ddiogel 
am bob 10 aelod o dan 18 mlwydd oed, a bydd angen o leiaf dau oruchwyliwr sydd 
wedi cael gwiriad DBS ac wedi’u recriwtio’n ddiogel hyd yn oed os bydd nifer yr aelodau 
sydd dan 18 mlwydd oed yn 10 neu’n llai na 10. 

1.6. Wrth drefnu siaradwyr/hyfforddwyr, cadarnhau eu bod yn fodlon mynychu 
gweithgaredd gan gadw at ofynion cadw pellter cymdeithasol i fod yn ddiogel o 
ran Covid-19. 

Daliwch sylw: gall gweithgareddau’r CFfI gael eu cynnal tu mewn neu du allan. 

 
Dylech gofio hefyd fod y llywodraeth bellach wedi cyflwyno dirwyon i gosbi’r sawl sy’n hwyluso neu’n trefnu 
cynulliadau anghyfreithlon sy’n cynnwys mwy na 6 o bobl. 

 

4.3. Cynllunio: Y sawl sy’n goruchwylio’r gweithgaredd 
1. Cadw cofnod o bresenoldeb, yn cynnwys enwau’r sawl sy’n gyfrifol am gynllunio a 

goruchwylio’r gweithgaredd ac unrhyw ymwelwyr (e.e. siaradwyr). Mae hyn yn bwysig, 
oherwydd gall y cofnodion hyn fod yn ofynnol i gynorthwyo â rhaglen Tracio ac Olrhain y 
llywodraeth os bydd achosion o heintio. 

2. Cadarnhau uchafswm yr aelodau a gwirfoddolwyr a all ymgynnull mewn lle sy’n ddiogel o 
ran Covid-19. 

3. Penderfynu a oes angen cynnal y gweithgaredd fwy nag unwaith, fely  gall pawb 
gyfranogi. Efallai bydd angen cynnal y gweithgaredd fel dau sesiwn neu dri, mewn dau 
neu dri o ‘swigod’. 

4. Penderfynu sut bydd y clwb yn cynnwys aelodau sydd ag anghenion ychwanegol (yn 
cynnwys y sawl sy’n agored i niwed o safbwynt clinigol neu’r sawl sy’n byw mewn 
aelwydydd sy’n cael eu rhannu â phobl sy’n agored i niwed o safbwynt clinigol). 

4.1. Nodi unigolion yn eich grwp a fydd yn cael eu heffeithio gan y categori hwn ac asesu 
risgiau mewn perthynas â chyfranogiad y sawl sydd â chyflyrau iechyd isorweddol, y 
sawl sy’n agored i niwed o safbwynt clinigol neu’r sawl sy’n byw gydag unigolion sy’n 
agored i niwed o safbwynt clinigol. 

4.2. Yna, cytuno ar gynllun diogelwch/cynnwys, a gallai hynny gynnwys 
cyfranogi o bell ac yn rhithwir. 
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5. Cadarnhau’r weithdrefn i’w dilyn os bydd mwy na’r disgwyl o bobl yn cyrraedd y 
 gweithgaredd/ lleoliad. 

6. Bod yn barod i ofyn i bobl adael y gweithgaredd os na chedwir at ofynion cadw pellter cymdeithasol. 
 

4.4. Cynllunio: Cludiant 
1. Ni ddylai aelodau’r CFfI rannu cludiant onid ydynt yn aelodau o’r un aelwyd neu’n aelodau o 

swigen gefnogi’r aelwyd. 
2. Dylai rhieni neu aelodau’r aelwyd (neu swigen gefnogi’r aelwyd) gludo’r sawl sydd ddim 

yn gyrru i fan cyfarfod y clwb ac oddi yno. 
3. Os bwriedir cynnal gweithgaredd mewn lleoliad sy’n wahanol i’r man cyfarfod arferol, dylid 

rhoi cyfarwyddiadau eglur i ymgynnull ym maes parcio’r lleoliad (nid ymgynnull yn fwy lleol 
i rannu teithiau). 

 

4.5. Cynllunio: Lleoliadau  
1. Cadarnhau capasiti’r lleoliad gan weithredu rheoliadau cadw pellter cymdeithasol. Yng 

Nghymru, rheolwyr lleoliad sy’n pennu nifer y bobl a all ddefnyddio lle dan do i gynnal 
gweithgaredd sydd wedi’i gynllunio a’i drefnu ymlaen llaw gan elusen. Dylid gofyn i 
gynrychiolwyr y lleoliad beth yw’r uchafswm a all fod yn bresennol ar unrhyw adeg. Yn achos 
gweithgareddau y tu allan, 30 o bobl yw’r uchafswm. 

2. Gofyn i weithredwyr y lleoliad (pwyllgor neuadd bentref, rheolwr ystafell cyfarfod) roi copi i 
chi o asesiadau a chanllawiau’r lleoliad ynghylch Cadw Pellter Cymdeithasol i fod yn Ddiogel o 
ran Covid-19. 

3. Cadarnhau gweithdrefnau’r lleoliad: 
3.1. A oes dwy fynedfa – un y gellir ei defnyddio fel y fynedfa ac un arall y gellir ei 

defnyddio fel yr allanfa? 
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3.2. Gwybod beth yw trefn glanhau’r lleoliad – dylai’r drefn glanhau gynnwys glanhau 
arwynebau mewn ystafelloedd/lleoedd, gan gynnwys handlenni drysau, switshis 
goleuadau, byrddau ac ati, a thoiledau/mannau golchi dwylo. 

3.3. Mae’n rhaid i leoliad y gweithgaredd gynnwys cyfleusterau golchi dwylo ac mae’n 
rhaid darpari peiriannau sychu dwylo neu dyweli papur un-tro ynghyd â biniau i 
waredu’r tyweli gwastraff. 

3.4. A ganiateir arlwyo, neu a yw’r ceginau wedi’u cau? 
4. Sicrhau fod cyflenwad ddigonol o hylif diheintio dwylo ar gael. 

4.1. A yw’n lleoliad yn darparu hylif diheintio, neu a ddylai’r CFfI ddod â’i gyflenwad ei hun o hylif 
diheintio? 

4.2. Beth fydd goruchwylwyr y gweithgaredd yn ei wneud os na fydd hylif diheintio dwylo ar gael? 
5. Codi arwyddion yn gofyn i bawb olchi eu dwylo wrth gyrraedd a gwneud hynny’n 

aml yn ystod y gweithgaredd ac wrth adael hefyd yn ddefnyddiol. 
6. Cadarnhau costau llogi’r lleoliad (efallai bydd y costau wedi cynyddu oherwydd 

cynnydd yn y gofynion glanhau). 

 

5. Cofnodi cynlluniau’r gweithgaredd a llunio asesiad o’r risgiau 
Gweler templed y Cofnod Cynllunio Gweithgareddau yn y llyfryn templedi, ynghylch â thempled 
ar gyfer asesiad/asesiad o risgiau Covid-10. 

 

6. Cyfathrebu 
6.1. Ar ôl cynllunio’r gweithgareddau, bydd yn rhaid i bob aelod o’r CFfI wybod beth sydd wedi’i 

gynllunio a sut caiff y gweithgaredd ei reoli, pwy fydd yn gyfrifol am reoli a goruchwylio’r 
gweithgaredd a’r holl wybodaeth hanfodol arall. Dylid anfon y manylion hyn at y canlynol: 
6.1.1. Pob aelod sy’n 18 mlwydd oed neu’n hŷn, aelodau ymgynghorol ac arweinyddion y clwb. 
6.1.2. Rhieni pob aelod sy’n iau na 18 mlwydd oed. 

 

6.2. Cyfathrebu: Cadarnhau’r canlynol: 
1. Pwy sy’n goruchwylio’r gweithgaredd? 
2. Beth fydd yn digwydd – y gweithgaredd a’r trefniadau i sicrhau y cedwir pellter 

cymdeithasol i fod yn ddiogel o ran Covid-19. 
3. Unrhyw newidiadau a wnaed i weithgaredd ‘arferol’. 
4. Uchafswm aelodau’r CFfI a all gyfranogi yn y gweithgaredd ar y tro. 
5. A oes angen i aelodau’r CFfI ‘archebu’ lle? 
6. Cadarnhau beth fydd yn digwydd os bydd gormod o bobl yn mynychu’r gweithgaredd 

(oherwydd ni wnaiff hyn ganiatáu i bobl gynnal pellter cymdeithasol mewn perthynas â 
Covid-19). 

7. Pa drefniadau sydd yn eu lle i redeg y gweithgaredd eilwaith? 
8. Bod cyfleusterau golchi dwylo ar gael. 
9. Y bydd disgwyl i bawb olchi eu dwylo wrth gyrraedd, yn rheolaidd yn ystod y 

gweithgaredd a chyn ymadael. 
10. Na chaiff unrhyw un sy’n teimlo’n sâl, yn enwedig â symptomau Covid-19, fynychu’r 

gweithgaredd. 
 

Cyfathrebu: Gofyn y canlynol: 
6.3.1. A oes unrhyw unigolion yn y clwb CFfI sy’n agored i niwed o safbwynt clinigol mewn 

perthynas â Covid-19 neu a oes unigolion o’r clwb yn byw gydag unigolion sy’n agored i 
niwed o safbwynt clinigol? Pa ddulliau eraill wnewch chi eu defnyddio i sicrhau fod yr 
aelodau hyn yn parhau i gysylltu a chyfranogi? 
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6.4. Cyfathrebu: Hysbysu ynghylch y canlynol: 
1. Na ddylai aelodau’r CFfI rannu cludiant onid ydynt yn aelodau o’r un aelwyd neu’n aelodau o 

swigen gefnogi’r aelwyd. 
2. Y dylai rhieni neu aelodau’r aelwyd gludo’r sawl sydd ddim yn gyrru, yn cynnwys aelodau 

sy’n iau na 18 mlwydd oed, i fan cyfarfod y clwb ac oddi yno. 
3. Trefniadau parcio ceir. 
4. Trefniadau cyrraedd ac ymgynnull – dylai pawb aros yn eu ceir nes bydd y gweithgaredd/ 

ymweliad yn barod i gychwyn ac y gellir ei oruchwylio. 
5. Y bydd disgwyl i aelodau’r CFfI, wrth gyrraedd ac ymadael, olchi eu dwylo gan ddefnyddio 

dŵr a sebon am 20 eiliad, ac y dylent wneud hyn yn rheolaidd yn ystod y sesiwn. 
6. Y dylid defnyddio hances bapur neu benelin i dagu neu disian a defnyddio biniau i waredu hancesi 

gwastraff. 
7. Trefniadau gadael. 
8. Y gofynnir i’r sawl sydd ddim yn cadw at ganllawiau ynghylch cadw pellter cymdeithasol 

adael y gweithgaredd, oherwydd mae lles pawb sy’n bresennol yn hollbwysig. 
 

6.5. Cyfathrebu: Aelodau’r CFfI – beth mae’n rhaid iddynt ei wneud 
1. Sicrhau fod unrhyw un sy’n teimlo’n sâl yn aros gartref. 
2. Wrth gyrraedd ac ymadael, golchi dwylo gan ddefnyddio dŵr a sebon am 20 eiliad, a dylid 

gwneud hyn yn rheolaidd yn ystod y sesiwn. 
3. Dod â gorchudd wyneb a’i wisgo. 
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4. Nodyn atgoffa: Argymhellir peidio cyffwrdd eich wyneb ac y dylid defnyddio hances bapur 
neu benelin i dagu neu disian, ac y dylid defnyddio biniau i waredu hancesi gwastraff. 

5. Ni ddylai aelodau’r CFfI rannu cludiant (onid ydynt yn aelodau o’r un aelwyd neu’n 
aelodau o swigen gefnogi’r aelwyd). 

 

6.6. Cyfathrebu: Beth all rhieni aelodau sy’n iau na 18 oed ei wneud 
1. Dylid gofyn i rieni’r aelodau hynny o’r CFfI sy’n iau na 18 oed sgwrsio â’u plant ynghylch 

coronafeirws (Covid-19), cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo. 
2. Dylent sicrhau fod unrhyw un sy’n teimlo’n sâl yn aros gartref. 
3. Ni ddylent ymgynnull ger mynedfeydd neu mewn meysydd parcio – dylent fodelu cadw 

pellter cymdeithasol fel y gall eu plant ddysgu arferion da. 
 

7.Ffynonellau gwybodaeth:  
 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely- 
social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing 

 

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/09/Guidance-for-Community-Centres-reopening- 
in-Wales.pdf 

 

https://gov.wales/face-coverings-guidance-public 
 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-08/covid-19-guidance-support-youth- 
work-services-safe-phased-increase-operations.pdf 

 

 

Gwneud eich gorchudd wyneb eich hun 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/09/Guidance-for-Community-Centres-reopening-in-Wales.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/09/Guidance-for-Community-Centres-reopening-in-Wales.pdf
https://gov.wales/face-coverings-guidance-public
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-08/covid-19-guidance-support-youth-work-services-safe-phased-increase-operations.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-08/covid-19-guidance-support-youth-work-services-safe-phased-increase-operations.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-wear-and-make-a-cloth-face-covering
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Cwestiynau Cyffredin 
 

Swigod  
1. A oes yn rhaid i’r grŵp sefydlu swigod ac a oes yn rhaid i aelodau barhau i fod yn rhan o’r 

unswigen? Er enghraifft, a ddylai clwb sydd â 45 aelod sefydlu 3 swigen sydd ddim yn cymysgu? 
 

2. A oes angen i bob grŵp /swigen fod â’i arweinyddion a’i wirfoddolwyr ei hun sydd ddim yn cymysgu â 
swigod eraill? Er enghraifft, pe bai gan glwb 3 swigen, a fyddai angen 6 arweinydd/gwirfoddolwr? 

 
3. Rwy’n gwybod y gwnaiff ein Swyddogion Bro ofyn a allant gynnal cyfarfod gydag aelodau mewn un 

lleoliad (e.e. arwerthiant anifeiliaid) os byddant yn cynnal pellter o 2 fedr rhwng pawb. 
 

4. Ar ôl sefydlu’r swigod, a fyddant yn parhau fel y maent? 
 

5. A all arweinyddion redeg mwy nag un swigen neu a fydd yr arweinyddion yn aros gyda’u swigod? 
 

6. Mae clwb mawr yn dymuno cynnal gweithgaredd dros dair noson gyda’r un arweinyddion. A yw 
hynny’n bosibl? Beth os ydynt yn dymuno gwneud hynny yn ystod yr un noson? 

 
7. Beth pe bai clwb yn dymuno cynnal dau gyfarfod dros dair noson? Os gweithredir y mesurau priodol 

ar y noson, a all yr arweinydd fod yn arweinydd ar yr ail noson hefyd?  
 

8. Os yw lleoliad yn ddigon mawr, a all mwy na dwy swigen fod yn bresennol? 

 

Ateb  
Dylai’r CFfI ystyried defnyddio grwpiau neu swigod yn eu clybiau. Bydd angen synnwyr 
cyffredin wrth gynllunio gweithgareddau, a dylid sicrhau fod yr angen i leihau risgiau yn cael ei 
ystyried o ddifrif. Dyma gamau y gellir eu cynllunio i leihau risgiau: 

➢ Efallai bydd arweinyddion a goruchwylwyr yn teimlo’n fwy bodlon wrth redeg 
gweithgareddau grŵp gyda nifer fechan o gyfranogwyr. Ceir dewis o gynnal grwpiau dan 
do ar gyfer nifer lai a rhedeg y gweithgaredd ddwywaith yn ystod yr un noson, neu 
ddwywaith yn ystod yr wythnos. Os cynhelir gweithgaredd ddwywaith yr un noson, dylid 
cysylltu â’r lleoliad a bydd yn rhaid i’r lleoliad gymeradwyo hyn. Bydd angen 
glanhau/diheintio’r holl bwyntiau cyffwrdd rhwng y grwpiau. Gall yr un arweinyddion neu 
oruchwylwyr redeg yr un gweithgaredd ar gyfer y ddau grŵp. 

➢ Bydd bwlch o 14 diwrnod rhwng y gweithgareddau a gynhelir yn lleihau’r risgiau. 

➢ Os defnyddir grwpiau, bod 14 diwrnod, gall grwp neu swigen newydd gyfranogi mewn 
gweithgaredd i alluogi holl aelodau’r clwb i gymdeithasu dros gyfnod penodol. 

➢ Symud gweithgareddau oddi allan os oes mwy o le ar gael – 30 yw uchafswm maint 
grwpiau y tu allan, ac yn achos gweithgareddau tu mewn, ni ddylai’r nifer sy’n cyfranogi 
fod yn fwy na'r nifer sydd wedi’i gofnodi yng nghynllun y lleoliad i fod yn ddiogel o ran 
Covid-19.m 

➢ Chwilio am leoliadau mwy sydd â dau neu ragor o fannau cyfarfod gwahanol (mae hyn yn 
golygu lleoedd sydd â rhwystr – wal – rhyngddynt – ystafelloedd sydd ar wahân). Efallai na 
fydd y lleoliad arferol yn addas. 

 
9. Efallai bydd rhai arweinyddion clybiau yn mynychu cyfarfodydd nifer o sefydliadau. A allent fod yn arweinyddion 

CFfI ar waethaf hynny? 
10. Beth os bydd aelod yn perthyn i nifer o swigod gwahanol (sefydliadau gwahanol)? A yw’n gallu 

mynychu ar waethaf hynny? Er enghraifft, bydd aelodau o oedran ysgol yn mynychu’r ysgol yn ystod y 
dydd. 
1. Nid oes unrhyw reolau sy’n nodi na all unigolyn fynychu, dyweder, gweithle, a gwirfoddoli i 
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arwain neu oruchwylio gweithgaredd gwaith ieuenctid hfeyd. Dylech sgwrsio ag 
arweinyddion/goruchwylwyr ynghylch beth maent yn credu y gallant neu na allant ei wneud, neu 
beth maent yn dymuno ei wneud. 

2. Nid oes unrhyw reolau sy’n dweud na all plentyn o oedran ysgol fynychu gweithgareddau 
oddi allan i’r ysgol yn ogystal â’r ysgol. 

 
10.3. Gwybodaeth Tracio ac Olrhain yw’r elfen bwysig ac mae’n RHAID cadw cofnodion da. Bydd hyn 

yn caniatáu i wasanaeth Tracio ac Olrhain y GIG gysylltu â phawb sydd wedi cael cyswllt agos â’r 
firws a’u cynghori. 

11. A oes angen i staff ffederasiynau sirol a swyddogion bro/grŵp gyfyngu eu hunain i un swigen a 
pheidio symud o’r naill swigen i’r llall? Yn ein ffederasiwn sirol, a allai’r swyddogion hyn fod yn 
rhan o hyd at 6 o swigod? 
1. Gall swyddogion a staff fynychu cyfarfodydd grwpiau’r CFfI – mae trefniadau tracio ac olrhain yn eu lle. 
2. Mae’n rhaid i’r ffederasiwn sirol weithredu’r camau sy’n ofynnol i gadw ei swyddogion a’i staff 

yn ddiogel. Ar hyn o bryd, mae ystadegau’r llywodraeth yn dangos mai pobl rhwng 18 a 25/30 
mlwydd oed yw’r grŵp oedran y mae’r coronafeirws yn effeithio arno fwyaf, ac yn aml iawn, ni 
fydd ganddynt unrhyw symptomau. 

3. Mae’n RHAID i Bwyllgorau Rheoli Staff Ffederasiynau Sirol ystyried y risgiau galwedigaethol 
cynyddol mae hyn yn ei achosi i staff ffederasiynau sirol y CFfI - cyfrifoldeb cyflogwr. 

4. Dylai pob ffederasiwn sirol ystyried hefyd ynghylch cynnydd o ran risgiau gwirfoddoli i 
swyddogion eu ffederasiwn. Siaradwch â’ch staff a rhowch gyngor a chymorth 
galwedigaethol iddynt. 

 
Mae gwybodaeth Tracio ac Olrhain yn hollbwysig 

Gweithgareddau oddi ar y safle 
12. A allwch chi drefnu i fynd i ganolfan gweithgareddau lleol gyda grŵp o aelodau? 

12.1. Gallwch, mae’n lleoliad sydd wedi’i reoli, a bydd manylion cyfrifoldebau ac atebolrwydd yn 
ganolfan wedi’u cofnodi yn eu cynlluniau ynghylch bod yn ddiogel o ran Covid-19. 

 
13. Gall canolfan gweithgareddau ieuenctid dderbyn 20 o bobl ifanc ar y tro. A yw hyn yn golygu y gallwn ni fynd â 20 

yno? 
13.1. Gallwch fwy na thebyg. Mae’n rhaid i’r clwb CFfI archwilio cynlluniau ac asesiadau risgiau’r ganolfan yn ofalus, a 
darllen amodau’r cytundeb llogi’n ofalus hefyd. 

 
14. Chwaraeon (rownderi, er enghraifft): a allwn ni redeg hyn fel gweithgaredd? 

14.1. Darllenwch a chadwch at y canllawiau a gyhoeddwyd gan gorff llywodraethu’r gamp. 
 

15. Os byddwn ni’n rhedeg digwyddiadau y tu allan gyda stiwardiaid…… a oes angen eu cynnwys yn niferoedd y swigod? 
15.1. Gall hyd at 30 o bobl ymgynnull y tu allan yng Nghymru. 

 
16. Os bydd y swigod yn cynnal cyfarfod mewn ystafell digwyddiadau mewn tafarn/clwb 

cymdeithasol, pwy ddylai gofnodi’r manylion – y dafarn neu’r trefnydd? 
16.1. Y ddau – efallai fod gan reolwyr y lleoliad eu system eu hunain, ac mae’n rhaid i’r CFfI gynnal ei 

gofnodion ei hunan hefyd. 
 

17. Nid oes gan rai o’n clybiau leoliad rheolaidd, ac yn lle hynny, byddant yn dod ynghyd i gynnal 
gweithgareddau. A allant ailgychwyn y gweithgareddau hyn? 
17.1. Gellir cynnal gweithgareddau megis gwibdeithiau ac ymweliadau pan fydd lefel y Parodrwydd yn 

Felyn (Lloegr), nid Oren (na Choch). 
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Arlwyo  
18. Rydym ni’n rhagweld y gall llawer o geginau neuaddau cymunedol a phentref barhau i fod artau. 

Gofynnwch i gynrychiolwyr y lleoliad am fanylion y trefniadau arlwyo. 

19. Mae rhai clybiau, yn enwedig y rhai sy’n darparu ar gyfer aelodau sydd dan 18 oed, yn rhedeg siopau 
byrbrydau. Gellir gweithredu’r rhain a gwerthu byrbrydau wedi’u lapio’n fasnachol (e.e. bariau 
siocled) a chaniau pop ag ati. Argymhellir defnyddio clytiau diheintio wrth y cownter gwerthu, 
oherwydd bydd nifer o bobl wedi cyffwrdd y deunydd lapio/caniau cyn iddynt gyrraedd lleoliad y clwb. 

20. Ystyriwch oblygiadau trin a thrafod arian parod. 
21. Ystyriwch ofyn i aelodau’r CFfI ddod â’u byrbrydau a’u diodydd eu hunain. 

 
 

Cymorth Cyntaf 
22. Os bydd rhywun wedi cael damwain, beth yw’r gweithdrefnau a’r rhagofalon gofynnol? 

1. Dylid cynnwys y trefniadau Cymorth Cyntaf arferol yn yr asesiad o risgiau gweithgareddau. 
2. Mewn argyfwng, e.e. damwain neu dân, ni fydd yn rhaid i bobl barhau i gynnal pellter 

cymdeithasol pe bai hynny’n eu peryglu. 
3. Dylai’r sawl sy’n rhoi cymorth cyntaf neu’n cynorthwyo roi sylw i fesurau hylendid yn syth 

ar ôl gwneud hynny, yn cynnwys golchi eu dwylo. 
4. Os rhoddir cymorth cyntaf neu os cynorthwyir rhywun yr amheuir fod Covid-19 arno/arni, 

dylai’r swyddog cymorth cyntaf gysylltu â gwasanaeth Tracio ac Olrhain y GIG. 
5. Os bydd unrhyw un (aelod o’r CFfI, ymwelydd, neu oruchwyliwr/arweinydd) yn cael ei daro’n wael 

yn ystod un o weithgareddau’r clwb, dylid gweithredu’r mesurau lles arferol. Os amheuir achos o 
Covid-19, anogwch hwy i gysylltu â gwasanaeth Tracio ac Olrhain y GIG. 
https://www.gov.uk/guidance/nhs-test-and-trace-how-it-works 

 
 

Clybiau llai sy’n ei chael hi’n anodd 
23. Rydym ni’n gwybod na wnaiff rhai o’n clybiau ddarllen y canllawiau ac mae hynny’n beri pryder i ni. 

Beth ddylem ni ei wneud ynghylch y clybiau hynny? 
1. Mae’r ffederasiwn sirol yn gyfrifol am roi canllawiau i’r clybiau hyn ac am wahodd swyddogion 

y clybiau i fynychu sesiwn ble bydd y ffederasiwn yn darparu hyfforddiant ac yn ateb 
cwestiynau. 

2. Mae’n bwysig eu hatgoffa am gyfrifoldebau ac atebolrwydd pwyllgor y clwb (ymddiriedolwyr yr 
elusen). 

3. Os bydd pwyllgor clwb yn penderfynu na all redeg y clwb mewn modd sy’n ddiogel o ran Covid-
19, y penderfyniad priodol yw aros ychydig yn rhagor nes bydd cyfyngiadau Covid-19 wedi’u 
llacio ychydig. Nid yw hyn yn râs i weld pa glwb fydd y cyntaf i gychwyn cynnal gweithgareddau 
ar gyfer grwpiau bychan. Mae hyn yn ymwneud â phwyllgor y clwb (ymddiriedolwyr yr elusen) 
yn gwneud penderfyniad priodol y mae ganddo’r adnoddau i’w reoli. 

4. Dylid annog y clwb i gaffael y gallu a’r wybodaeth. Er enghraifft, recriwtio pobl i ymuno â’r 
pwyllgor ymgynghorol neu arweinyddion sydd â’r gallu i gaffael y wybodaeth a’r amser i 
gynorthwyo swyddogion y clwb. 

5. Mae’n rhaid i’r ffederasiwn sirol ddatgan yn glir bod yn rhaid cydymffurfio â chanllawiau a 
deddfwriaeth – ni wnaiff FfCCFfI na CFfI Cymru ymateb i geisiadau am gymorth gan glybiau sydd 
heb gydymffurfio â’r canllawiau neu â deddfwriaeth. 

 

24. Mae gennym ni rywfaint o glybiau sy’n ei chael hi’n anodd ac ni fyddant yn gallu ymdopi â hyn, 
felly mae perygl y gallem ni golli’r clybiau hynny. Beth ddylem ni ei wneud? 
1. Mae’r ffederasiwn sirol yn gyfrifol am roi canllawiau i’r clybiau hyn ac am wahodd swyddogion 

y clybiau i fynychu sesiwn ble bydd y ffederasiwn yn darparu hyfforddiant ac yn ateb 
cwestiynau. 

2. Ni ddylid gorfodi unrhyw glybiau i ailagor cyn y bydd gan ymddiriedolwyr eu helusen a’u 
pwyllgor y gallu a’r wybodaeth i reoli gweithgareddau a materion cyfreithiol y clwb. 

3. Dylid annog y clwb i gaffael y gallu a’r wybodaeth. Er enghraifft, recriwtio pobl i ymuno â’r 
pwyllgor ymgynghorol neu arweinyddion sydd â’r gallu i gaffael y wybodaeth a’r amser i 
gynorthwyo swyddogion y clwb. 
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4. Os bydd pwyllgor clwb yn penderfynu na all redeg y clwb mewn modd sy’n ddiogel o ran Covid-
19, y penderfyniad priodol yw aros ychydig yn rhagor neu bydd cyfyngiadau Covid-19 wedi’u 
llacio ychydig. Nid yw hyn yn râs i weld pa glwb fydd y cyntaf i gychwyn cynnal gweithgareddau 
ar gyfer grwpiau bychan.Mae hyn yn ymwneud â phwyllgor y clwb (ymddiriedolwyr yr elusen) 
yn gwneud penderfyniad priodol y mae ganddo’r adnoddau i’w reoli. 

5. Mae’n rhaid i’r ffederasiwn sirol ddatgan yn glir bod yn rhaid cydymffurfio â chanllawiau a 
deddfwriaeth – ni wnaiff FfCCFfI na CFfI Cymru ymateb i geisiadau am gymorth gan glybiau sydd 
heb gydymffurfio â’r canllawiau neu â deddfwriaeth. 

 
25. Nid oes yn rhaid i glybiau agor a gallant ddisgwyl nes bydd lefel y parodrwydd yn felyn (Lloegr). A 

allant barhau i gynnal cyfarfodydd rhithwir? 
1. Gallant. 
2. Mae’n ddoeth i glybiau dreulio cymaint o amser ag sy’n ofynnol yn cynllunio ac yn asesu risgiau. Ni ddylai 

clybiau ruthro i agor. 
 

CCB Clybiau 
26. A yw’n debygol y bydd CCB y clybiau yn dal i gael eu cynnal yn rhithwir? 

1. Ydy. 
2. Efallai bydd rhai clybiau yn gallu cynnal y CCB tu mewn, wyneb yn wyneb, ag uchafswm o bobl 

yn bresennol, os bydd cynllun y lleoliad i fod yn ddiogel o ran Covid-19 yn caniatáu hynny, neu 
gellir cynnwys hyd at 30 o bobl os cynhelir cyfarfod y tu allan. 

3. Wrth gynllunio’r CCB, dylid ystyried pwy sy’n gorfod bod yn bresennol (mae’n rhaid i bawb sydd â 
phleidlais allu ymuno â’r cyfarfod). Y rhai sydd â hawl i bleidleisio yw’r bobl hynny oedd â cherdyn 
aelodaeth ar 30 Awst 2020 a’r Llywydd. Nid yw’n ofynnol i Is-lywyddion ac eraill fynychu. Yn achos 
clybiau sydd â nifer o aelodau sydd â hawl i bleidleisio sy’n fwy na’r nifer a nodir yng nghynllun y 
lleoliad i fod yn ddiogel o ran Covid-19, dylid cynnal CCB y clwb y tu allan, neu ar-lein. 

 

Lefel Parodrwydd Melyn - Lloegr 
27. Mae pwyllgor Covid-19 ein ffederasiwn sirol yn debygol o argymell y dylai clybiau barhau i fod ar gau 

neu barhau i gyfarfod yn rhithwir nes bydd lefel y parodrwydd yn Felyn. A allwn ni wneud hyn ac aros 
hyd nes sefydlir y lefel parodrwydd melyn cyn agor? 
1. Gallwch. Fodd bynnag, mae’n edrych yn bosibl erbyn hyn y gallai’r lefel parodrwydd oren barhau  

yn ei lle hyd at rywbryd yn ystod 2021 – gwanwyn neu haf y flwyddyn nesaf o bosibl. Mae’n rhaid i  
glybiau’r CFfI ystyried beth allant ei wneud i gynnal diddordeb eu haelodau yng ngweithgareddau’r  
clybiau. Mae’r dangosyddion diweddar yn awgrymu na chaiff y rheolau eu llacio mewn modd a wnaiff  
ganiatáu gweithgareddau mwy arferol hyd at fis Mawrth neu fis Ebrill 2021. 

2. Mae’n rhaid i’r grwp Covid-19 ymgynghori â chlybiau, a dylai’r penderfyniad gael cydsyniad pob 
rhan o’r ffederasiwn sirol. 

3. Mae’n ddoeth i glybiau dreulio cymaint o amser ag sy’n ofynnol yn cynllunio ac yn asesu risgiau. Ni ddylai 
clybiau ruthro i agor. 

4. Os yw aelodaeth y clybiau yn fodlon disgwyl am y lefel parodrwydd melyn, gallant wneud hyn. 
5. Dan yr amgylchiadau hyn, mae’n rhaid i glybiau ystyried sut i sicrhau fod eu haelodau yn parhau i  

gyfranogi ym mywyd clybiau’r CFfI. 
 

28. Os yw aelodaeth y clybiau yn fodlon disgwyl hyd nes sefydlir y lefel parodrwydd melyn (Lloegr),  

a ellir gwneud hyn? 
1. Gellir. 
2. Gall clybiau ailagor pan fydd y pwyllgor yn barod i wneud hynny, a phan fydd aelodau yn 

dymuno cyfranogi mewn gweithgareddau ar gyfer grwpiau bychan. 
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29. A yw’n debygol y bydd lefel y parodrwydd yn troi’n felyn (Lloegr) yn ystod yr hydref? Os felly, pryd allai hynny 
ddigwydd? 
1. Mae’n edrych yn bosibl erbyn hyn y gallai’r lefel parodrwydd oren barhau yn ei lle hyd at rywbryd 

yn ystod 2021 – gwanwyn neu haf y flwyddyn nesaf o bosibl. 
2. Mae cyfyngiadau symud lleol yn ymddangos yn debygol. 
3. Rydym ni’n gwybod, diolch i’r cyfryngau, y gall gweithfeydd prosesu bwyd a sectorau 

amaethyddol sydd â gweithlu sylweddol fod yn fannau â risg uchel a gallai clystyrau o achosion 
ddigwydd yn y mannau hynny a gellid gorfodi cyfyngiadau symud cymunedol, a gallai hynny 
effeithio ar rai o aelodau clybiau’r CFfI. 

4. Trwy reoli pethau cystal ag y bo modd tra bydd gwaith ieuenctid yn y lefel parodrwydd Oren, 
bydd modd symud yn gyflym at lefel parodrwydd melyn pan fydd y darlun cenedlaethol wedi 
gwella. 

5. Sut allwn ni gadw golwg ar y newidiadau o ran lefelau parodrwydd? 
5.1. Bydd gwefan NYA a FfCCFfI yn rhoi gwybod am hyn trwy gyfrwng y papur briffio wythnosol. 

30. Rwy’n ysgrifennu cynllun ariannol ar gyfer y 12 mis nesaf. A yw’n debygol y bydd unrhyw 
ddigwyddiadau ar gyfer grwpiau mawr yn 20201? 
30.1. Ni all FfCCFfI ateb y cwestiwn hwn – mae gormod o ansicrwydd ac mae digwyddiadau diweddar 

wedi dangos fod rheoli coronafeirws mewn cymunedau yn debygol o achosi effeithiau am gryn 
amser. 

 
Cyfathrebu ag aelodau pob clwb 
31. A allwn ni anfon y canllawiau hyn at aelodau clybiau? 

1. Diben y canllaw hwn yw cynorthwyo pwyllgor y clwb i reoli gweithgareddau’r clwb. Nid yw 
wedi’i fwriadu i fod yn wybodaeth ar gyfer aelod o’r CFfI na rhiant aelod o’r CFfI sy’n 
mynychu’r gweithgaredd. Nid yw wedi’i fwriadu ar gyfer aelodaeth gyffredinol pob clwb, ac ni 
ddylid ei anfon at aelodaeth gyffredinol y clwb, nac at rieni aelodau. 

2. Mae’r canllaw hwn yn nodi beth sydd angen i bwyllgor y clwb (ymddiriedolwyr yr elusen) ystyried ei wneud. 
3. Mae cynllun gwaith wedi’i baratoi, a dylai’r ffederasiwn sirol ei gyhoeddi fel y gall pwyllgor 

pob clwb ymateb i’w ofynion. 
4. Mae’n rhaid i’r clwb lunio ei ohebiaeth ei hun i hysbysu aelodau’r CFfI sy’n mynychu’r 

digwyddiad (a rhieni aelodau sy’n iau na 18 mlwydd oed) ynghylch y cynlluniau sydd yn eu lle, y 
manylion sydd wedi’u darparu lleoliad, a sut gall y sawl sy’n mynychu gynorthwyo, gan ystyried y 
math o ddigwyddiad a fydd yn cael ei gynnal. Ni all y ffederasiwn sirol a FfCCFfI ysgrifennu hyn ar 
ran y clwb. Mae FfCCFfI wedi llunio cynllun gwaith ar gyfer pwyllgorau clybiau, templed asesu 
Covid-19, templed cynllunio a’r ffurflen cofnodi sy’n ofynnol at ddibenion tracio ac olrhain. Mae’r 
holl dempledi hyn ar gael fel dogfennau MS Word gan y ffederasiwn sirol. 

 

32. A allwn ni anfon y ddogfen canllawiau at rieni ac at bob swyddog? 
1. Dylid anfon y canllaw hwn at bwyllgorau pob clwb yn y ffederasiwn sirol, ynghyd â gwahoddiad i 

2 neu 3 o aelodau’r clwb fynychu sesiwn a gaiff ei rhedeg gan y ffederasiwn sirol. 
2. Diben y canllaw hwn yw cynorthwyo pwyllgor y clwb i reoli gweithgareddau’r clwb. Nid yw 

wedi’i fwriadu i fod yn wybodaeth ar gyfer aelod o’r CFfI na rhiant aelod o’r CFfI sy’n 
mynychu’r gweithgaredd. 

3. Ni ddylid ei anfon at aelodaeth gyffredinol y clwb, nac at rieni aelodau. 
4. Mae’n rhaid i’r clwb lunio ei ohebiaeth ei hun i hysbysu aelodau’r CFfI sy’n mynychu’r 

digwyddiad (a rhieni aelodau sy’n iau na 18 mlwydd oed) ynghylch y cynlluniau sydd yn eu lle, y 
manylion gan y lleoliad, a sut gall y sawl sy’n mynychu gynorthwyo, gan ystyried y math o 
weithgaredd a fydd yn cael ei gynnal. Ni all y ffederasiwn sirol a FfCCFfI ysgrifennu hyn ar ran y 
clwb. 

 
Cadw cofnodion 
33. Mae’n dweud y dylid cadw’r asesiadau o risiau mewn ffeil; pwy sy’n cadw’r asesiadau o risgiau? 

1. Swyddogion y clwb (ymddiriedolwyr yr elusen). 
2. Cyfrifoldeb pwyllgor y clwb yw hyn - os ydynt wedi cynnal yr asesiad o risgiau, dylent gadw’r 

asesiadau o risgiau ar ffurf ddigidol a/neu ar bapur mewn ffeil. 
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  Digwyddiadau cymdeithasol y CFfI 
34. A fydd yn rhaid disgwyl llawer iawn o amser cyn y gellir cynnal partïon a digwyddiadau cymdeithasol? 

1. Bydd. Rydym ni’n credu y bydd yn rhaid disgwyl cryn dipyn o amser oherwydd bydd angen i 
arbenigedd a gallu swyddogion clybiau fod yn ddigonol i’w galluogi i ysgwyddo’r cyfrifoldebau a 
rheoli’r digwyddiad. 

2. Bydd yn rhaid i’r lleoliad roi copi o’i gynllun i fod yn ddiogel o ran Covid-19 i’r clwb (neu i’r 
ffederasiwn sirol, yn achos digwyddiadau sirol), cyn gellir cychwyn ystyried cynllunio unrhyw 
ddigwyddiadau. 
 

 
35. A allem ni gynnal barbeciw a digwyddiadau cymdeithasol? 

1. Mae’n debyg y gellir cynnal digwyddiadau cymdeithasol pan fydd lefel y Parodrwydd yn felyn 
(Lloegr), â mesurau cynnal pellter cymdeithasol yn eu lle. 

2. Bydd yn rhaid i’r lleoliad roi copi o’i gynllun i fod yn ddiogel o ran Covid-19 i’r clwb (neu i’r 
ffederasiwn sirol, yn achos digwyddiadau sirol), cyn gellir cychwyn ystyried cynllunio unrhyw 
ddigwyddiadau. 

3. Mae’n anodd cynllunio hyn. Bydd yn rhaid cael cyflenwad da iawn o gyfleusterau golchi dwylo. 
Bydd yn rhaid i doiledau fod ar gael a bydd yn rhaid eu golchi’n aml iawn a bydd arlwyo yn 
anodd. Nid yw hyn oll yn amhosibl ond bydd angen cynllunio’n ofalus. 

 
Hyfforddiant FfCCFfI 
36. Mae FfCCFfI a CFfI Cymru wedi darparu dau gyfle hyfforddiant i bob ffederasiwn sirol (un ar gyfer 

staff ac un ar gyfer cadeiryddion ffederasiynau sirol, neu eu cynrychiolwyr). 
37. Disgwylir i Ffederasiynau Sirol redeg hyfforddiant ar gyfer pob clwb yn y sir. 
38. Yn dilyn yr hyfforddiant hwn, gellir cynnal trafodaeth ynghylch beth fydd pob clwb yn credu y 

gwnaiff ei wneud. 
39. Gall clybiau wneud gwahanol benderfyniadau, gan ystyried eu gallu eu hunain i gynllunio a rheoli 

gweithgareddau. Gall penderfynu parhau i gynnal gweithgareddau ar-lein fod yn benderfyniad 
priodol i un clwb, ond nid clwb arall. 


