
SWYDD DDISGRIFIAD 

 

GOFALWR YSGOL 

 

Yn atebôl i  Clerc yr Ysgol 

 

Yn gyfrifol am:  Diogelwch cyffredinol y safle a chynnal a chadw'r Ysgol. 

 

 

Diogelwch y Safle 

 

1. Cydgysylltu â'r Pennaeth ar faterion eiddo/adeiladau. 

 

2. Gweithredu fel y prif ddaliwr allwedd. 

 

3. Rhoi sylw i agor a chau'r adeilad ar amseroedd penodedig. 

 

4. Bod yn gyfrifol am osod a diarfogi larymau ar amseroedd penodedig. Gall fod achlysuron 

oherwydd argyfyngau i fynychu galwadau allan ar y penwythnos neu yn ystod oriau 

anghymdeithasol. 

 

5. Sicrhau diogelwch y safle drwy ddiogelu'r holl ddrysau, ffenestri a gatiau allanol yn ôl yr angen 

ar adegau priodol/cytûn a thrwsio neu ddiogelu difrod mewnol neu allanol. 

 

6. Cymryd pob cam rhesymol ac ymarferol i atal tresmasu. 

 

Cynnal a Chadw  

 

1. Cynnal archwiliadau adeilad safle yn rheolaidd, gan roi gwybod am unrhyw ddiffygion a 

materion iechyd a diogelwch i'r swyddog priodol. Monitro'r cynnydd a chymryd y camau 

gofynnol i sicrhau bod y diffygion hyn yn cael eu cywiro. 

 

2. Ymgymryd ag atgyweiriadau a chynnal a chadw arferol yn unol â'r amserlen isod. 

 

3. Goruchwylio gweithrediad effeithlon yr offer gwresogi a'r systemau goleuo ac ymgymryd â 

darlleniadau mesurydd yn ôl yr angen. 

 

4. Bod yn gyfrifol am symud sbwriel/malurion gwydr o dir yr ysgol bob bore cyn dechrau'r 

diwrnod ysgol a sicrhau bod yr holl sbwriel yn cael ei gasglu a'i waredu yn y biniau 

penodedig. 

 

5. Yn unol â Chanllawiau Tywydd Garw, sicrhau nad oes eira a/neu rew ar lwybrau, 

mynedfeydd er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel. 

 

6. Gwirio ac ailgyflenwi'r stoc yn yr holl gyfleusterau toiledau bob dydd. 

 

7. Glanhau a chynnal a chadw eu man dynodedig hyd at 11 troedfedd i'r safon lanhau ofynnol, a 

hefyd rhoi sylw i unrhyw dasgau glanhau sy'n ofynnol trwy gydol y diwrnod gwaith yn ôl yr 

angen. 

 



Dyletswyddau Eraill 

 

1. Cydgysylltu â chontractwyr ar y safle fel y bo'n briodol gan sicrhau eu bod yn ymwybodol 

o Bolisi Iechyd a Diogelwch yr Ysgol. 

 

2. Yn unol â deddfwriaeth iechyd a diogelwch, cyflawni dyletswyddau codi a chario 

rhesymol, fel symud dodrefn ystafell ddosbarth, offer, ac ati. 

 

3. Cydgysylltu â'r Goruchwylydd Glanhau i ailgyflenwi'r stoc glanhau yn ôl yr angen. 

 

4. Mynychu cyfarfodydd priodol a dilyn hyfforddiant yn ôl yr angen. 

 

5. Rhoi gwybod i'r swyddog cyfrifol am unrhyw waith trwsio neu namau ar beiriant yn ôl yr 

angen. 

 

6. Efallai y bydd angen mynychu galwadau allan ar benwythnosau ac oriau anghymdeithasol 

oherwydd sefyllfaoedd brys heb eu cynllunio. Heblaw am alwadau brys, bydd angen 

cynllunio unrhyw waith penwythnos neu oramser a chytuno arno ymlaen llaw gyda'r 

Pennaeth. 

 

7. Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill fel sy'n ofynnol gan y Pennaeth. 

 

 

Amserlen Atgyweirio a Chynnal a Chadw 

 

1. Amnewid cadwyni fflysio toiledau, sinciau a phlygiau basn. 

 

2. Gosod sgriwiau pren rhydd mewn dodrefn a ffitiadau ond nid i strwythur yr adeilad. 

 

3. Trwsio dolenni drysau ond nid rhai newydd. 

 

4. Amnewid traciau llenni neu fracedi bleindiau i ffenestri fertigol mewnol hyd at uchder o 

11 troedfedd, heb gynnwys llenni cyntedd neu lwyfan. 

 

5. Amnewid/atgyweirio teils nenfwd mewn griliau crog hyd at uchder o 11 troedfedd, ond 

nid atgyweiriadau i griliau nenfwd. 

 

6. Trwsio ac ailosod seddi toiled i'r safon a ddiffinnir gan yr Adran Adeiladu a Gwaith. 

 

7. Newid wasieri tap i faint ½ modfedd yn unig. 

 

8. Atgyweiriadau i bennau drysau ffenestri. Dylai rhai newydd fod o'r maint cywir, wedi'u 

gosod yn gywir ac yn sefydlog. 

 

9. Darparu neu atgyweirio arosfannau drws/llawr/bachau caban. 

 

10. Atgyweiriadau i golfachau, dolenni neu gloeon cypyrddau. 

 

11. Peintio ardaloedd hyd at 11 troedfedd yn ôl yr angen. 

 



 

 

 

12. Sicrhau bod rhigolau a draeniau yn rhydd o unrhyw weddillion. 

 

13. Glanhau’r holl wydr y tu allan drwy ddefnyddio polyn estynedig am ardaloedd 

uwchlaw uchder ysgwydd. 

 

14. Glanhau’r arlliwiau golau ac ailosod bylbiau/tiwbiau hyd at uchder o 11 troedfedd yn 

ôl yr angen. 

 

15. Nid yw'r rhestr hon yn holl gynhwysfawr ac efallai y bydd achlysuron pan fydd y 

Pennaeth yn gofyn am waith atgyweirio neu gynnal a chadw rhesymol arall. 

 

Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu am unrhyw un o'r tasgau uchod os oes angen. 


