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Fod yr Awdurdod yn ystyried yr Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch Corfforaethol ac 

yn gweithredu’r cynllun datblygu. 

 

1. Cyflwyniad 
 

Mae Polisi Iechyd a Diogelwch Corfforaethol Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnwys ymrwymiad i 

baratoi a chyhoeddi Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch. 

 

2. Cefndir 
 

Roedd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi datblygu fframwaith a chanllawiau 

ar gyfer cynhyrchu Adroddiad Blynyddol Perfformiad Iechyd a Diogelwch. Mae’r fframwaith 

a’r canllawiau’n cynnwys cyfres o benawdau fel cyfrwng i adrodd ar berfformiad iechyd a 

diogelwch. Nid bwriad y fframwaith hwn oedd darparu dadansoddiad cynhwysfawr o iechyd a 

diogelwch ond yn hytrach dylai gynorthwyo i nodi ymrwymiad, gallu a chyfeiriad mewn 

perthynas â rheoli iechyd a diogelwch galwedigaethol. 
 

3. Argymhelliad 
 
Fod yr Awdurdod yn ystyried yr Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch Corfforaethol ac yn 
gweithredu’r cynllun datblygu. 
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1 Introduction 

Mae Polisi Iechyd a Diogelwch Corfforaethol Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnwys ymrwymiad i 

baratoi a chyhoeddi Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch. 

Roedd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi datblygu fframwaith a chanllawiau 

ar gyfer cynhyrchu Adroddiad Blynyddol Perfformiad Iechyd a Diogelwch. Mae’r fframwaith a’r 

canllawiau’n cynnwys cyfres o benawdau fel cyfrwng i adrodd ar berfformiad iechyd a 

diogelwch. Nid bwriad y fframwaith hwn oedd darparu dadansoddiad cynhwysfawr o iechyd a 

diogelwch ond yn hytrach dylai gynorthwyo i nodi ymrwymiad, gallu a chyfeiriad mewn 

perthynas â rheoli iechyd a diogelwch galwedigaethol. Mae’r adroddiad hwn yn dilyn y fformat 

a ddarparwyd gan CLlLC. 

Dros nifer o flynyddoedd gwelwyd newid sylweddol yn strwythur rheoli’r awdurdod a 

gostyngiad sylweddol yn y gyllideb sydd ar gael i’r cyngor. Bu’n rhaid wrth gryn ymdrech i 

gynnal perfformiad cyson a cheisio gwella perfformiad o dan yr amgylchiadau hynny. 

 

2 Rheolaeth Gorfforaethol  

Mae aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) wedi bod yn allweddol o ran sefydlu dulliau 

llywodraethu newydd. Yng nghyfarfodydd rheolaidd yr UDA ystyriwyd adroddiadau ar faterion 

cyfredol a’r posibilrwydd o gyflwyno dulliau gweithio newydd. Mae hynny’n sicrhau fod gan yr 

UDA drosolwg o reolaeth y cyngor. 

Mae cyfarfodydd rheolaidd o’r Grŵp Penaethiaid yn sicrhau bod unrhyw faterion yn cael eu 

huwchgyfeirio i’r UDA er mwyn sicrhau fod camau priodol yn cael eu cymryd i ddatrys 

problemau, boed y materion hynny’n gysylltiedig ag iechyd a diogelwch ai peidio. Caiff hyn ei 

ehangu ymhellach gan adroddiadau i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.  

Mae cyfansoddiad y cyngor yn nodi cyfrifoldebau o fewn y strwythur rheoli. Mae’r polisi Iechyd 

a Diogelwch Corfforaethol yn nodi bwriad y Cyngor i ddarparu amgylchedd gwaith diogel a’r 

dulliau a ddefnyddiwyd er mwyn cyflawni hyn.  
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Mae’r Polisi Iechyd a Diogelwch Corfforaethol ar y Porth Polisi Corfforaethol ac mae’n orfodol 

i bob aelod o staff ddarllen a derbyn y cynnwys. Dylai hynny sicrhau ymwybyddiaeth lwyr o’r 

cynnwys ac atgyfnerthu ymhellach rolau a chyfrifoldebau’r holl staff. 

Mae’r gwaith Adolygu Perfformiad yn cynnwys cynhyrchu cynlluniau busnes blynyddol sy’n 

cael eu hasesu a’u cymeradwyo gan yr UDA. Mae hynny’n fodd o sicrhau atebolrwydd ar 

draws y cyngor gyda thargedau ac amcanion yn cael eu nodi yn y cynlluniau busnes. 

Yn ystod 2018/19 fe barhaodd y gwaith ar Gynllun Iechyd a Diogelwch Corfforaethol. Roedd 

y cynllun wedi’i ddatblygu yn y gorffennol fel ymdrech ar y cyd rhwng y Prif Weithredwr, 

aelodau o’r Tîm AD a’r Tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol.   

Mae disgwyliad wedi bod ar wasanaethau unigol i ddatblygu Cynlluniau Gwasanaeth Iechyd 

a Diogelwch a ddylai fynd i’r afael â risgiau penodol i’r gwasanaeth. Gwnaed llawer iawn o 

waith gan y gwasanaethau er mwyn datblygu Proffil Iechyd a Diogelwch ar gyfer pob un. Fe 

ddylai hyn gynorthwyo gwasanaethau i dargedu Cynlluniau Iechyd a Diogelwch er mwyn mynd 

i’r afael â blaenoriaethau.      

3 Gwybodaeth Ystadegol 

Mae’r data a gyflwynir isod yn ymwneud â’r holl ddamweiniau a digwyddiadau gafodd eu 

hadrodd yn ystod 2018/19. Dosberthir damweiniau a digwyddiadau yn fewnol i dri chategori, 

sef Mân, Difrifol a RIDDOR. 

Mân ddamweiniau a digwyddiadau yw damweiniau / digwyddiadau lle nad oedd yr anaf neu’r 

golled yn arwyddocaol. Mae hyn yn cynnwys damweiniau a digwyddiadau lle na chafwyd 

unrhyw niwed neu golled a lle na fyddai’r canlyniad posib yn sylweddol petai niwed neu golled 

wedi digwydd. 

Damweiniau / digwyddiadau difrifol lle’r oedd y canlyniad wedi arwain at niwed neu golled 

sylweddol neu lle'r oedd posibilrwydd o niwed neu golled sylweddol. Mae hyn yn cynnwys 

damweiniau neu ddigwyddiadau lle na chafwyd niwed neu golled ond lle byddai’r canlyniad 

posib yn sylweddol petai niwed neu golled wedi digwydd. 

Damweiniau a digwyddiadau RIDDOR yw damweiniau neu ddigwyddiadau oedd yn cwrdd â 

meini prawf penodol ac yr oedd rhaid hysbysu’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

(HSE) yn eu cylch. Cynhwysir y meini prawf ar gyfer adrodd ar fathau o ddamweiniau a 

digwyddiadau yn y Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus. 

Mae’r tabl isod yn cyflwyno nifer y damweiniau a digwyddiadau ar gyfer yr awdurdod yn ei 

gyfanrwydd. Mae’n cynnwys digwyddiadau oedd yn ymwneud ag aelodau’r cyhoedd, 

defnyddwyr gwasanaeth, disgyblion ysgol, contractwyr a chyfleusterau yn ogystal â 

gweithwyr. 
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Digwyddiadau 

a gofnodwyd 

yn 2018/19 

Digwyddiadau 

a gofnodwyd 

yn 2018/19 

 

 

 

Cyfanswm 

1365 

Mân  

1147 

Difrifol 

196 

RIDDOR 

22 

 

 

Digwyddiadau 

a gofnodwyd 

yn 2017/18 

 

 

 

 

Cyfanswm  

1322 

Mân 

1128 

Difrifol  

174 

RIDDOR 

20 
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Digwyddiadau 

a gofnodwyd 

yn 2016/17 

 

 

Total  

1433 

Mân  

1221 

Difrifol  

196 

RIDDOR 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196
216

420
390

58 43 47 48

2 5 6 3

QTR1 QTR2 QTR3 QTR4

Incidents 2016/17

Minor Serious RIDDOR
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Mae’r tablau isod yn cyflwyno nifer y damweiniau a digwyddiadau oedd yn ymwneud â  

gweithwyr yn unig.  

 

Cyfanswm 

nifer y 

digwyddiadau 

(Gweithwyr yn 

unig)   

 

Cyfanswm 

315 

Mân 

270 

Difrifol  

34 

RIDDOR 

11 

 

 

 

Cyfanswm 

nifer y 

digwyddiadau 

(Gweithwyr yn 

unig)   

 

Cyfanswm 

249 

Mân  

195 

Difrifol  

43 

RIDDOR 

11 
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Cyfanswm 

nifer y 

digwyddiadau 

(Gweithwyr yn 

unig)   

 

Cyfanswm  

295 

Mân 

253 

Difrifol  

35 

RIDDOR  

7 

 

Mae’r tabl isod yn rhestru’r mathau o ddigwyddiadau a gafwyd. Mae cyfanswm y ffigyrau mewn 

print bras gyda thrawstoriad o gategorïau penodol isod. Mae’r tabl yn galluogi cymhariaeth â 

blynyddoedd blaenorol.        

Mathau o Ddigwyddiadau 2018/19 2017/18 2016/17 

Digwyddiadau treisgar  
Mae’r categori wedi ei rannu i’r mathau ac is-fathau 
canlynol:    

287 237 189 

Ymosodiad Corfforol gan berson (ymddygiad heriol) 
Digwyddiadau yw’r rhain lle mae person wedi anelu ergyd at 
rhywun ac wedi taro rhywun arall ond o ganlyniad i gapasiti 
meddyliol ni ellid sefydlu a oedd yna unrhyw fwriad i achosi 
niwed.   

106 103 56 

Ymosodiad Corfforol gan berson  
Mae’r achosion hyn yn rhai lle mae person wedi taro rhywun 
arall ac nad oed unrhyw faterion capasiti meddyliol wedi eu 
hadnabod.  
Mae’r mwyafrif wedi bod mewn ysgolion ac maent yn 
ymwneud â digwyddiadau rhwng disgyblion.  
Roedd 8 o achosion yn ymwneud â gweithiwr yn cael eu taro.    

61 45 38 

Digwyddiad Treisgar (cam-drin, aflonyddu) 
Mae’r achosion hyn yn rhai lle mae aelod o'r cyhoedd wedi 
cam-drin staff ar lafar. Mae’r rhain wedi digwydd ar draws nifer 
o wasanaethau ac yn bennaf yn ystod sgyrsiau dros y ffôn.   

103 53 73 

Ymddygiad Heriol 
Dyma’r digwyddiadau lle mae ymddygiad heriol o ganlyniad i 
gapasiti meddyliol wedi digwydd. Roedd y rhain i gyd yn y 
gwasanaethau gofal neu addysg.  

12 21 17 

Digwyddiad Treisgar (cam-drin, aflonyddu, anhawster dysgu)  
Roedd yr achosion hyn yn ymwneud â lle mae person wedi 
cam-drin rhywun ar lafar ond lle mae materion capasiti 
meddyliol. Roedd y rhain i gyd yn y gwasanaethau gofal neu 
addysg.   
 
 

5 15 5 



Adroddiad Iechyd a Diogelwch    2018  

Tudalen 8 o 15 
 

Disgyn ar yr un lefel    
Mae’r categori hwn wedi’i rannu i’r mathau ac is-
gyfansymiau canlynol:  

378 320 396 

Baglu neu Ddisgyn ar yr un lefel  
Mae hyn yn cynnwys disgyblion yn disgyn ar y maes chwarae  
a chleientiaid yn disgyn mewn cartrefi.  
Mae nifer y gweithwyr sy’n baglu neu ddisgyn wedi’i gyfyngu i 
21 o achosion.   

235 136 248 

Colli balans 
Mae hyn yn cyfeirio at gleientiaid yn disgyn mewn cartrefi o 
ganlyniad i golli balans am resymau meddygol.  

143 184 148 

Disgyn o uchder llai na 2m  
Mae’r categori hwn wedi’i rannu i’r mathau ac is-
gyfansymiau canlynol:  

85 94 92 

Disgyn o uchder sy’n llai na 2m  
Mae’r achosion hyn yn cynnwys disgyn i lawr grisiau neu 
uchder cyffredinol uwchben lefel y tir  

22 16 31 

Disgyn allan o’r gwely 
Mae’r digwyddiadau hyn yn cyfeirio at gleientiaid yn disgyn 
allan o’r gwely mewn cartrefi  

26 50 22 

Disgyn o’r Gadair/Ddesg   
Mae’r digwyddiadau hyn yn cyfeirio at gleientiaid yn disgyn o 
gadeiriau mewn cartrefi neu ddisgyblion mewn ysgolion.   

28 21 33 

Disgyn o offer chwarae  
Mae’r achosion hyn yn cyfeirio at ddisgyblion yn disgyn oddi ar 
offer chwarae  

9 7 6 

Disgyn o uchder dros 2m  1 2 1 

Math arall o ddamwain  
Mae’r rhain yn cynnwys gwahanol fathau o adroddiadau a allai 
effeithio ar iechyd a diogelwch. Mae’r rhain yn cynnwys 
adroddiadau o gelcio, materion stoc tai, rhai materion diogelu, 
adroddiadau cudd-wybodaeth gan asiantaethau eraill a 
phryderon eraill a adroddir gan staff.   
 

135 127 92 

Damwain/digwyddiad yn y maes chwarae   
Mae hyn yn cyfeirio at ddigwyddiad ar y maes chwarae lle mae 
disgyblion wedi anafu eu hunain. Does dim materion 
goruchwylio nac amgylcheddol wedi bod yn ffactorau yn y 
digwyddiadau hyn.  
 

84 155 193 

Colli Eiddo/Eiddo wedi’i Ddifrodi  
Mae hyn yn cynnwys difrod i gerbydau tra’n gyrru    

78 72 57 

Anaf Chwaraeon   
Mae’r categori hwn wedi’i rannu i’r mathau ac is-
gyfansymiau canlynol: 

69 53 80 

Anaf Chwaraeon Hamdden  
Achosion yw’r rhain mewn Canolfannau Hamdden neu ar 
gaeau chwarae sydd wedi achosi anafiadau o ganlyniad i’r 
gweithgaredd nid materion goruchwylio nac amgylcheddol.    

25 22 47 

Anafiadau Ochr Pwll 
Achosion yw’r rhain mewn pyllau nofio nad ydynt yn ganlyniad 
i faterion goruchwylio neu amgylcheddol.    

22 16 18 

Anaf Addysg Gorfforol  
Achosion yw’r rhain a gododd yn ystod gweithgareddau 
addysg gorfforol.   

22 15 15 

Taro rhywbeth sefydlog neu statig  65 88 113 
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Taro gan wrthrych sy’n symud/hedfan  52 50 65 

Cyflwr Meddygol  
Roedd y digwyddiadau hyn yn adroddiadau o gyflyrau 
meddygol lle roedd angen cymorth.   

26 42 34 

Wedi anafu wrth Godi a Chario ac ati.  19 20 26 

Methiant Rheoli  
Mae’r rhain yn ymwneud ag achosion lle mae disgyblion wedi 
rhedeg i ffwrdd o’r ysgol neu faterion meddyginiaeth mewn 
cartrefi  

17 13 27 

Llosgi 11 7 9 

Gwydr/Pethau Miniog  11 6 14 

Hunan Niweidio  
Adroddiadau o gleientiaid neu ddisgyblion wedi hunan-niweidio 
oedd y rhain   

8 4 6 

Cyswllt â thrydan  2 1 2 

Amlygiad i sylweddau niweidiol  2 10 8 

Cyswllt â pheiriannau sy’n symud  1 6 7 

Wedi anafu gan anifail  1 1 7 

Amlygiad i dân  0 1 1 

Damweiniau a fu bron â digwydd  13 13 13 

 

Mae’n ymddangos mai trais ac ymddygiad heriol a disgyn yw’r mathau mwyaf sylweddol o 

ddigwyddiadau. O ran trais ac ymddygiad heriol mae’r achosion sydd â’r nifer uchaf o 

achosion yn rhai sydd yn ymwneud ag ymddygiad heriol lle nad oedd bwriad efallai i achosi 

niwed.   

Mae cam-drin gan aelodau o’r cyhoedd yn ffigwr sylweddol. Mae hyn yn ymwneud yn bennaf 

â galwadau ffôn ond mae hefyd yn cynnwys rhai achosion wyneb yn wyneb. Gellid rhoi hyn i 

lawr i’r hinsawdd economaidd presennol, pwysau posibl ar gymdeithas a chynnydd mewn 

galw ar y gwasanaeth gan y Cyngor.   

Mae achosion o ddisgyn yn ymwneud yn bennaf â disgyblion a chleientiaid mewn cartrefi. 

Nid yw’r mwyafrif o’r rhain yn ganlyniad i faterion goruchwylio neu’n faterion amgylchedd, 

achosion o faglu. Roedd 21 o achosion yn ymwneud â staff a oedd wedi disgyn.  

Mae mathau eraill o achosion â nifer uchel. Mae’r rhain yn cynnwys adroddiadau 

ymwybyddiaeth o sefyllfaoedd megis “celcio” mewn stoc tai, materion diogelu posibl a 

gwybodaeth gan asiantaethau allanol a allai effeithio ar ddyletswydd gofal y Cyngor. Caiff 

hyn ei adolygu er mwyn sefydlu a fydd y rhain yn cael eu cofnodi fel achosion a fu bron â 

digwydd neu efallai y bydd angen dull ychwanegol o gofnodi. Lle darperir gwybodaeth gan 

asiantaethau allanol, gwneir asesiadau gan yr Adran Iechyd a Diogelwch Corfforaethol o ran 

gyda phwy y rhennir y wybodaeth yn fewnol. 

Efallai na fydd digwyddiadau megis Digwyddiadau ar Feysydd Chwaraeon a Digwyddiadau 

Chwaraeon angen ymyrraeth er mwyn lleihau’r ffigyrau ond byddai angen eu cofnodi am 

resymau cyfreithiol posibl.  

Gallai nifer y “Mathau o Achosion” gael ei adolygu gan fod gwaith yn parhau gyda system 

adrodd electronig. Gwneir hyn er mwyn ei gwneud hi’n hawdd i staff adrodd.  
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Hyfforddiant 

Mae'r tabl isod yn rhoi crynodeb o'r sesiynau hyfforddi mewnol a drefnwyd ar gyfer staff yn 

ystod cyfnod yr adroddiad. 

Trefnir yr hyfforddiant hwn gyda mewnbwn gan y rheolwyr ac o'r anghenion a nodwyd gan y 

Gwasanaethau. Mae darparwyr hyfforddiant wedi'u hachredu a'u cymhwyso i gyflwyno eu 

cyrsiau arbenigol a lle bo angen, mae cyrsiau'n cael eu teilwra i ddiwallu anghenion sefydliadol 

/ gwasanaeth. 

Adolygir adborth gan staff yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod ansawdd a chynnwys yr 

hyfforddiant yn briodol ac yn ddigonol i ddiwallu eu hanghenion. 

Course Title 
Number of 
Attendees 

ASBESTOS A&B 11 

CATEGORI ASBESTOS B 15 

CYMORTH CYNTAF SYLFAENOL  16 

HYLENDID BWYD SYLFAENOL 31 

YMWYBYDDIAETH COSHH 45 

CYMORTH CYNTAF MEWN ARGYFWNG   50 

MARCHNAD TAN 60 

DIOGELWCH TAN 100 

GWRTHWYNEBWR CYMORTH CYNTAF  23 

YMWYBYDDIAETH HYLENDID BWYD 11 

SUT I WNEUD ASESIAD RISG 11 

YMWYBYDDIAETH RHEOLI HEINTIAU 45 

IOSH 4 DIWRNOD  13 

IOSH YN ARWAIN DIOGEL  30 

SYMUD A YMDRIN – BWS MINI - PASBORT 12 

MEDDYGIAD UN DIWRNOD 62 

PASBORT A-B 73 

PASBORT A-F 57 

AILGYLCHWR PASBORT 31 

TRAIS LEFEL 1 a 2 138 

TRAIS LEFEL 3 97 

GWEITHIO AR UCHDER  18 

SEFYDLIADAU CORFFORAETHOL  75 

CYFLWYNIAD I MINDFULNESS  28 

RHEOLI RHEOLWYR 20 

YMWYBYDDIAETH DSE DYSGU E-DDYSGU 220 

HYLENDID BWYD HYLENDID 3 

IOSHH YN ARWAIN DIOGEL I AELODAU ETHOLEDIG 23 

 

Mae hyfforddiant Iechyd a Diogelwch ychwanegol a gefnogir gan gyllid grant gan Gofal 

Cymdeithasol Cymru hefyd ar gael ac yn cael ei gynnig i ddiwallu anghenion y Sector Gofal 

(Awdurdod Lleol / Preifat a Gwirfoddol). Gweler isod am fanylion. 
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Course Title 
Number of 
Attendees 

YMWYBYDDIAETH RHEOLI HEINTIAU 33 

ATEBOLRWYDD Y GWISGO 58 

YMDDYGIAD DIOGEL A POSITIF 31 

CYMORTH CYNTAF IECHYD MEDDWL 28 

IECHYD MEDDWL IEUENCTID 14 

CYMORTH CYNTAF PEDIATRIG 4 

GWEITHDY DIOGELWCH AR-LEIN  16 

CAM MASNACH THERAPEUTIG 18 

YMWYBYDDIAETH DIABETES 46 

DIOGELWCH SAT CAR  15 

IECHYD A DIOGELWCH YN Y GWAITH LEFEL 2 6 

IECHYD A DIOGELWCH YN Y GWEITHLE  25 

ASESIADAU RISG 17 

PASBORT A-F 10 

CYMHWYSEDD  20 

DIOGELWCH BWYDD  13 

 

Gweithgareddau Lles 

Yn ystod 2018/19, trefnwyd sesiynau ad hoc gan y Tîm Adnoddau Dynol er mwyn hyrwyddo 

a chefnogi lles staff e.e. cefnogodd darparwr Iechyd Galwedigaethol yr Awdurdod nifer o 

sesiynau Archwiliad Iechyd gyda 78 o staff yn mynychu; 

Trefnwyd digwyddiadau Foodwise mewn perthynas â bwyta'n iach gyda 31 o staff yn 

mynychu. Mae cynlluniau i drefnu digwyddiadau o'r fath a hyrwyddo Diwrnodau 

Ymwybyddiaeth Iechyd Cenedlaethol ar yr agenda ar gyfer 2019 ymlaen. 

4 Partneriaethau 

Timau Iechyd a Diogelwch Gogledd Cymru   

Er na chynhelir cyfarfodydd rheolaidd rhwng timau o siroedd eraill, mae cyfathrebu rhwng y 

timau ar amrywiaeth o faterion. Mae’r cyfathrebu fel arfer yn cynnwys codi ymwybyddiaeth am 

faterion posibl a cheisiadau am gyngor ar arferion gorau.   

Cynhaliwyd gwaith ar y cyd â Thimau Iechyd a Diogelwch Cyngor Conwy a Gwynedd ynghyd 

â’r gwasanaethau addysg a hamdden mewn perthynas â datblygu Arferion Diogel gyda 

Gweithdrefnau, Arweiniad a Pholisïau Nofio Ysgolion.   

CLlLC  

Darparodd CLlLC wybodaeth i holl Awdurdodau Cymru ynglŷn ag Iechyd a Diogelwch. 

Contractwyr  

Mae nifer o gontractau tymor hir ar gyfer darparu gwasanaethau i’r Cyngor. Cynhelir 

cyfarfodydd rheoli rheolaidd gyda’r contractwyr er mwyn adolygu perfformiad y contract, yn 

cynnwys Iechyd a Diogelwch. 
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Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)  

Roedd materion iechyd yn flaenoriaeth yng ngwaith yr HSE. Yn sgil hynny dull gweithredu’r 

HSE oedd gofyn i’r holl Awdurdodau Lleol ddarparu gwybodaeth am ddulliau rheoli Dirgryniad 

Llaw a Braich (HAVS). Darparwyd gwybodaeth i’r HSE am ddulliau rheoli ar gyfer gweithwyr 

uniongyrchol a chontractwyr pan ofynnwyd am yr wybodaeth honno. 

5 Ymgynghoriad ar y Cyd  

Grŵp Iechyd a Diogelwch  

Cynhaliwyd dau gyfarfod o’r Grŵp Iechyd a Diogelwch Corfforaethol a gadeiriwyd ar y cyd gan 

y Prif Weithredwr a'r Tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol. Mae’r grŵp yn cynnwys Cydlynwyr 

Iechyd a Diogelwch o wasanaethau ar hyd a lled y Cyngor.   

Mae’r Polisi’n disgwyl i gynrychiolwyr Undeb fod yn bresennol yn y cyfarfod a dylai hynny 

ganiatáu i’r cyngor ymgynghori â’r Undebau ar faterion Iechyd a Diogelwch. 

Mae Adnoddau Dynol yn cynnal cyfarfodydd ymgynghori rheolaidd gyda’r Undebau er mwyn 

trafod Polisïau a Gweithdrefnau. 

6 Darpariaeth Iechyd Galwedigaethol 

Ar hyn o bryd mae gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol yn cael ei ddarparu o dan gytundeb 

gyda Chyngor Gwynedd ac mae gweithwyr Iechyd Galwedigaethol cymwys yn ymweld â 

swyddfeydd y Cyngor yn Llangefni i gynnal cymorthfeydd, profion iechyd, ac ati. Yr adain AD 

sy’n rheoli’r contract ac mae’n cydymffurfio ag arferion caffael safonol. O dan amodau’r 

ddarpariaeth, disgwylir fod achosion sy’n ymwneud â materion Cyhyrysgerbydol neu 

absenoldeb salwch oherwydd Straen yn cael eu cyfeirio ar unwaith. 

Mae materion perfformiad a phroblemau mewn perthynas â’r contract yn cael eu trafod yn 

rheolaidd mewn cyfarfodydd rhwng y Darparwr ac AD. Mae disgwyliad bod yr Adran Iechyd a 

Diogelwch Corfforaethol yn cael eu cynnwys yn y cyfarfodydd hyn. 

7 Cyflawniadau Allweddol  

Roedd gan y Cynllun Gweithredu Iechyd a Diogelwch Corfforaethol a nodwyd yn adroddiad y 

llynedd chwech o benawdau pwnc. Mae’r pynciau hyn wedi eu cyflwyno isod ynghyd ag 

amlinelliad byr o gynnydd.   

Polisïau, Trefniadaeth a Threfniadau Iechyd a Diogelwch  

Y Canlyniadau a Ddymunir: egluro Cyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch ar bob lefel yn y 

sefydliad. Diben hyn yw sicrhau fod gweithgareddau pawb sydd ynghlwm â rheoli iechyd a 

diogelwch yn eglur ac yn cael eu cydlynu’n effeithiol. Datblygu gwybodaeth ac ymrwymiad 

staff er mwyn pwysleisio pwysigrwydd Iechyd a Diogelwch gan wella arferion. Cafodd y polisi 

ei weithredu a’i gadw ato yn ystod y flwyddyn.  
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Cymhwysedd Iechyd a Diogelwch  

Y Canlyniadau a Ddymunir: sicrhau fod gan y Cyngor staff cymwys i nodi a rheoli risgiau a 

bod tystiolaeth o’r cymhwysedd hwnnw’n bodoli ar bob lefel drwy’r Cyngor o’r UDA i lawr, drwy 

ddarparu hyfforddiant â chymorth a chyfleoedd datblygu. 

Adolygwyd, diwygiwyd a diweddarwyd y Matrics Hyfforddiant Corfforaethol er mwyn darparu 

canllawiau clir ar y safonau cymhwysedd disgwyliedig mewn perthynas â hyfforddiant iechyd 

a diogelwch ar draws y cyngor. Cafodd yr hyfforddiant a gafodd ei adnabod ei weithredu yn 

ystod y flwyddyn a’i dracio ar y system 4Action.  

Proffilio Risg    

Y Canlyniadau a Ddymunir: sicrhau fod y risgiau cywir yn cael eu nodi a’u blaenoriaethu er 

mwyn gweithredu arnynt ac na roddir gormod o flaenoriaeth i fân risgiau a sicrhau fod mesurau 

rheoli risg yn seiliedig ar wybodaeth. 

Cafwyd datblygiad sylweddol o ran datblygu proffiliau risg penodol ar gyfer y gwasanaeth. Fe 

ddylai’r ddogfen proffil risg fod yn ddogfen fyw er mwyn cynorthwyo pob gwasanaeth i reoli eu 

risgiau eu hunain.  

Adrodd ar Ddamweiniau, Digwyddiadau a Damweiniau fu bron â digwydd 

Y Canlyniadau a Ddymunir: gwella adrodd ar ddamweiniau, digwyddiadau neu ddamweiniau 

fu bron â digwydd a chlefydau galwedigaethol a’r broses ymchwilio a monitro. Dylai hynny 

arwain at ganolbwyntio’n well ar iechyd a lles y gweithiwr. 

Mae gwaith yn parhau o ran datblygu system adrodd ar ddamweiniau electronig y gellid ei 

chysylltu â’r system CRM. Bydd dogfennau a Pholisïau cefnogi yn cael eu datblygu er mwyn 

darparu arweiniad ar y defnydd o’r system wrth iddi ddatblygu.   

Trais ac Ymddygiad Ymosodol yn gysylltiedig â Gwaith a Gweithwyr ar eu Pen eu 

Hunain 

Y Canlyniadau a Ddymunir: rhoi trefniadau effeithiol ar waith i reoli risgiau sy’n gysylltiedig â 

thrais ac ymddygiad ymosodol a gweithwyr ar eu pen eu hunain er mwyn darparu amgylchedd 

gwaith diogel. Sicrhau nad yw gweithwyr yn derbyn digwyddiadau treisgar neu ymddygiad 

ymosodol fel agwedd arferol o’r swydd. 

Mae adolygiad o’r trefniadau presennol wedi’i ymgymryd ag ef. Mae gwaith o brofi Systemau 

Gweithio Unigol gan ddarparwyr allanol yn parhau. Mae dull o gofnodi risgiau posibl gan y 

cyhoedd neu leoliadau cyhoeddus wedi eu weithredu ond mae angen gwaith pellach er mwyn 

gwella’r dull. Darperir hyfforddiant penodol mewn perthynas â thrais ac ymosodiadau.  

Straen sy’n Gysylltiedig â Gwaith 

Y Canlyniadau a Ddymunir: rheoli risgiau yn gysylltiedig â straen sy’n gysylltiedig â gwaith yn 

effeithiol. Byddai hynny’n golygu mesur ac adolygu’r trefniadau ar gyfer rheoli straen yn y 

Cyngor. Mae’r Tîm Adnoddau Dynol a’r Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol wedi bod yn 

gweithio ar y maes hwn. Mae’r gwaith hwnnw’n cynnwys cyfeirio unrhyw absenoldeb salwch 

sy’n gysylltiedig â straen ar unwaith, gwasanaeth cwnsela a fformat asesiad risg penodol ar 
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gyfer straen. Mae’r Awdurdod wedi ymrwymo i gyllido gwasanaeth cwnsela rhad ac am ddim 

a ddarperir gan ddarparwr arbenigol dwyieithog.         

Darpariaeth Gofal Llygaid  

Mae profion golwg a’r ddarpariaeth o gymorthyddion golwg yn ofyniad o Reoliadau Systemau 

Offer Arddangos. Mae darparwr allanol wedi’i gomisiynu i ddarparu gwasanaeth gofal llygaid. 

Mae’n darparu gweithwyr perthnasol â phrawf llygaid a sbectol (o ddewis penodol) am ddim 

i’r gweithiwr. Mae’r gwasanaeth newydd yn darparu hyn ar gost o £17 y gweithiwr. Cafodd y 

gwasanaeth ei ddarparu yn flaenorol ar gost o £50 y gweithiwr ar gyfer y prawf a chymorth 

cywirol. Cafodd y ddarpariaeth newydd ei hadnabod fel arbediad cost gan Caffael tra’n 

bodloni’r gofyniad cyfreithiol yn unol â deddfwriaeth.      

8 Perfformiad Diogelwch  

Cyflawnodd y Tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol archwiliadau ac ymyraethau er mwyn 

cynorthwyo â monitro a gwella safonau Iechyd a Diogelwch yn y Cyngor. Mae disgwyl i 

sefydliadau hysbysu’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) am achosion 

penodol. Mae amserlenni ar gyfer adrodd ac ymateb i’r mathau hyn o ddigwyddiadau. 

Dangosydd perfformiad ar gyfer y Tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol yw i ymateb i 

achosion RIDDOR o fewn pump diwrnod.    

Mae archwiliadau ac ymyriadau gan y Tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol a pherfformiad 

mewn perthynas ag ymateb i RIDDORau wedi’i nodi isod.  

 

 Chw 

1 

Chw 

2 

Chw 

3 

Chw 

4 

Cyf 

Nifer yr ymyriadau iechyd a diogelwch a gynlluniwyd 

ar eiddo’r Cyngor (18/19)  

42 36 23 18 119 

Canran yr ymateb i ddamweiniau RIDDOR 

(Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu 

Ddigwyddiadau Peryglus) o fewn Eiddo Awdurdod 

Lleol o fewn 5 diwrnod.   

9/9 5/5 2/2 4/4 100% 

  

9 Cynllun Gweithredu Strategol   

Mae’r cynllun gweithredu strategol wedi bod canolbwyntio ar ddatblygu Proffil Risg ar gyfer 

pob gwasanaeth er mwyn adnabod y risgiau mwyaf sylweddol ar gyfer pob un. Mae hyn yn 

caniatáu’r gwasanaeth i allu datblygu cynllun gweithredu er mwyn gallu mynd i’r afael â’r 

risgiau hynny.    

Dylid parhau hyn drwy’r Grŵp Iechyd a Diogelwch er mwyn rhannu gwybodaeth i sicrhau bod 

safonau iechyd a diogelwch yn cael eu bodloni. Fe ddylai’r grŵp fod yn hunan-gynhyrchiol 

mewn perthynas â’r pynciau ar yr agenda ar gyfer gwelliant.  
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Fe ddylai’r Grŵp Iechyd a Diogelwch sicrhau bod y Cynllun Gweithredu Iechyd a Diogelwch 

yn parhau i fod yn berthnasol i’r arferion a’r angen presennol. Mae disgwyliad bod Cynllun 

Iechyd a Diogelwch newydd yn cael ei ddatblygu ar gyfer 2020. Mae’r weithred hon wedi’i 

chofnodi ar y system 4Action.  

Mae angen gwelliannau pellach i’r Gweithio Unigol a Thrais ac Ymosod.  

Mae angen monitro presenoldeb ar gyrsiau er mwyn mynd i’r afael ag anghenion sydd wedi 

eu hadnabod gan y fframwaith Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch Corfforaethol.  

10 Casgliad  

Mae Uwch Swyddogion, Adnoddau Dynol ac Iechyd a Diogelwch Corfforaethol wedi gwneud 

gwaith sylweddol er mwyn sefydlu dull o adfywio Iechyd a Diogelwch o fewn y cyngor. 

Mae’r rhan y mae Uwch Swyddogion wedi’i chwarae wedi codi proffil Iechyd a Diogelwch ac 

wedi sicrhau ei fod yn cael sylw penodol ar lefel gwasanaeth.  

Mae’r Polisi Iechyd a Diogelwch yn nodi’n glir bod iechyd a diogelwch yn gyfrifoldeb ar holl 

Aelodau’r Cyngor a Staff y Cyngor ac y bydd adnabod hyn yn arwain at welliant yn niwylliant 

y Cyngor.  

11 Cynllun Datblygu 

 Gweithredu 

1. Parhau â’r Grŵp Iechyd a Diogelwch diwygiedig gyda’r nod o arwain gwelliannau 

mewn safonau iechyd a diogelwch 

Caniatáu i’r Grŵp lunio ei raglen ei hun o ran meysydd i’w gwella 

2. Parhau i weithio i ddatblygu Systemau Gweithwyr ar eu pen eu Hunain a 

Systemau Trais ac Ymddygiad Ymosodol 

3. Monitro presenoldeb mewn cyrsiau hyfforddi a drefnwyd o dan y fframwaith 

Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch Corfforaethol. 
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