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CYNGOR ABERTAWE 

 
CYTUNDEB LEFEL GWASANAETH 

 
GWASANAETH ATGYWEIRIO/AMNEWID PEIRIANNAU GLANHAU 

 
CYN Y CYFNODAU CYNRADD, UWCHRADD AC ARBENNIG 

 
 
1. Enw'r gwasanaeth 
 

Gwasanaeth Atgyweirio neu Amnewid Peiriannau Glanhau. 
 

2.        Enw'r Rheolwr Gwasanaeth/Lleoliad 
 

Rob Myerscough - Rheolwr Cefnogaeth Ardal 
Rhif ffôn: 01792 511094/07796275698    
E-bost: Rob.Myerscough@abertawe.gov.uk 
 
Dull cyswllt ar gyfer atgyweiriad 
 
Yr unig ddull cyswllt ar gyfer trefnu atgyweiriad yw drwy e-bost; ni dderbynnir 
galwadau ffôn. 
 
Dylai’r person a enwebwyd yn yr ysgol e-bostio 
HYG.CleanMSLA@abertawe.gov.uk. Gwneir trefniadau i gasglu’r eitem o 
fewn uchafswm o 72 awr. 
    
Cwynion/Ymholiadau 
 
E-bostiwch Rob Myerscough yn Rob.Myerscough@abertawe.gov.uk 
 

3.        Crynodeb o'r gwasanaethau a ddarperir 
 
Gellir ystyried y gwasanaeth fel math o bolisi yswiriant ar gyfer y peiriannau 
glanhau. Nid yw'n bolisi yswiriant go iawn. Caiff y peiriannau eu hatgyweirio ar 
gais (rhoddir prawf PAT pan gânt eu dychwelyd) a'u hamnewid lle bo'r 
Rheolwr Gwasanaeth yn ystyried bod hyn yn briodol. Mae nwyddau traul fel 
pibelli a phennau peiriannau glanhau wedi'u cynnwys fel eitemau i'w 
hamnewid yn y CLG hwn. Cynhwysir hefyd geisiadau am gyngor ar ddod i 
hyd i beiriannau glanhau cywir a'u prynu.  

 
 
4. Dulliau dyrannu a chodi tâl 
 

Mae'r dyraniad yn seiliedig ar arwynebedd llawr yr ysgol mewn metrau sgwâr.  
Mae'r tâl a godir yr un peth â'r swm a ddirprwyir. 

 

Cyhoeddwyd:  
Ebrill 2022 
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5. Y gwasanaeth a ddarperir 
 

Mae'r Gwasanaeth Atgyweirio/Amnewid Peiriannau Glanhau ar gael i ysgolion 
sy'n cofrestru’n flynyddol gyda'r CLG Gwasanaeth Atgyweirio Peiriannau 
Glanhau yn unig.   

 
i) Bydd pob darn o offer sy’n cael ei anfon i'w atgyweirio yn cael ei 

archwilio/brofi cyn iddo gael ei ddychwelyd er mwyn sicrhau ei fod yn 
cydymffurfio â: 

- Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 
- Rheoliadau Trydan yn y Gwaith 1989 
- Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998 
- Rheoliadau Rheoli Dirgrynu yn y Gwaith 2005. 

ii) Atgyweiriadau, darnau sbâr, casgliadau a dosbarthu. 
iii) Cost profion PAT ar offer glanhau. Rhaid i offer glanhau fod yn 

bresennol pan fydd yr offer cegin ysgol yn cael profion PAT 
blynyddol. Y contractwr a'r ysgol sy'n gyfrifol am amserlenni'r 
profion.  

iv) Amnewid offer na ellir ei atgyweirio (a bennir gan y rheolwr 
gwasanaeth) 

v) Pob ymweliad â’r ysgol i atgyweirio peiriannau glanhau 
vi) Yr holl rannau sbâr gan gynnwys nwyddau traul 
vii) Benthyca peiriannau yn sgîl oediadau wrth atgyweirio, oherwydd diffyg 

darnau sbâr (a bennir gan y rheolwr gwasanaeth). 
 

 
6.       Gwasanaethau wedi'u heithrio 
 

i) Atgyweirio/Amnewid peiriannau yn sgîl camddefnydd neu ddifrod gan y 
defnyddiwr - darperir amcangyfrif o gost atgyweirio a chynhelir 
atgyweiriadau ar ôl derbyn archeb swyddogol. Nid yw'r cymal uchod 
sy'n sôn am fenthyca offer yn berthnasol yn yr achos hwn. 

ii) Yr angen am offer ychwanegol o ganlyniad i newidiadau mewn 
gorchuddion llawr neu newidiadau mewn dulliau glanhau. Darperir 
cyngor a dyfynbris ar gyfer yr offer mwyaf priodol. 

iii) Bydd yn rhaid i’r ysgol ariannu eu deunyddiau glanhau eu hunain. 
iv) Ni fydd y CLG yn talu am unrhyw offer glanhau a ddylai gael profion 

PAT ond nid ydynt ar gael ar yr adeg pan fydd offer cegin ysgol yn cael 
profion PAT. Bydd yn rhaid i'r ysgol drefnu eu profion eu hunain a thalu 
am ddeunyddiau glanhau ac offer yn unol â: 

 
a) Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 
b) Rheoliadau COSHH 1988/1994 

 
 
7. Cyfrifoldebau ysgolion  
 

i) Mae'r holl offer glanhau yn perthyn i'r ysgolion. 
ii) Cyfrifoldeb yr ysgolion yw sicrhau bod eu hoffer glanhau yn addas i'r diben a'u 

bod wedi derbyn profion PAT yn flynyddol. 
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iii) Rhaid i ysgolion ddarparu ardaloedd storio addas a diogel ar gyfer offer 
glanhau/deunyddiau yn unol â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith a 
Rheoliadau COSHH 1988/1944. 

iv) Sicrhau bod yr offer sydd angen ei atgyweirio yn cael ei gadw mewn lleoliad 
sy'n ei gwneud hi'n hawdd cael mynediad ato a'i gasglu e.e. y dderbynfa. 

 
 
8.        Pethau i fod yn ymwybodol ohonynt os nad ydych am fod yn 

rhan o'r CLA hwn. 
 

i) Mae'r holl offer glanhau yn eiddo i'r ysgol a chyfrifoldeb yr ysgol yw sicrhau 
bod yr holl offer yn derbyn profion PAT yn flynyddol. 

ii) Ni wnaiff y maes gwasanaeth fenthyca na atgyweirio unrhyw offer i 
ysgolion nad ydynt am brynu'r CLG hwn. 

iii) Os nad yw'r offer mewn cyflwr da neu fod ganddo ddyddiad PAT dilys, 
bydd hyn yn cael effaith ar allu'r Gwasanaethau Glanhau a'u staff i 
gyflawni eu dyletswyddau/swyddogaethau  

 
          Sylwer: Mae'r offer glanhau yn eiddo i'r ysgol, fodd bynnag mae peth 

offer er enghraifft y glanhawr carpedi/peiriannau siampŵ yn eiddo i'r 
Gwasanaethau Glanhau ac maent yn cael eu rhannu rhwng ysgolion yn 
ôl yr angen. 

 
Sylwadau a Gweithdrefnau ar gyfer Cwynion 
 
Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig i 
ysgolion yn rhedeg yn hwylus, fodd bynnag, sylweddolwn y bydd adegau pan na 
fydd hyn yn digwydd. Mae gennym weithdrefn dau gam i oresgyn y fath achosion ac 
ymdrin â hwy. Croesawn adborth cadarnhaol a negyddol ac os oes gennych unrhyw 
sylwadau neu bryderon am unrhyw wasanaeth penodol yr ydych yn ei ddefnyddio, 
gofynnwn i chi ddilyn y camau canlynol: 
 
Cam 1: 
  
Os oes gennych unrhyw bryderon am wasanaeth, neu os hoffech amlygu nodwedd 
gadarnhaol, cwblhewch y ffurflen sylwadau sydd ar gael i'w lawrlwytho ar dudalen 
Staffnet yr CLG:- http://www.swansea.gov.uk/staffnet/educationslacommentform a 
danfonir y ffurflen at y rheolwr CLG perthnasol ac at Kelly Small, Pennaeth yr Tîm 
Ariannu a Gwybodaeth. 
 
Cam 2: 
 
Os nad yw eich problem wedi'i datrys yn foddhaol yn eich tyb chi, cwblhewch y 
ffurflen gwynion sydd ar y ddolen uchod, a chaiff ei hanfon at y rheolwr CLG 
perthnasol ac at Brian Roles, Pennaeth y Gwasanaeth Cynllunio ac Adnoddau 
Addysg. 
 
 

 


