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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad blynyddol am reoli Iechyd a Diogelwch yng 
Nghyngor Sir Ddinbych fel y gwelir o safbwynt y tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol. 

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
Darparu gwybodaeth ynglŷn â’r diweddariad blynyddol ar reoli Iechyd a Diogelwch yng 
Nghyngor Sir Ddinbych  

3.  Beth yw'r Argymhellion? 
 
Dylai’r pwyllgor adolygu’r adroddiad a gwneud sylwadau ar weithgareddau a sylwadau’r 
tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol.  

4. Manylion yr Adroddiad - Crynodeb 
 

Mae ein hystadegau damweiniau / digwyddiadau yn y flwyddyn Ebrill 2015 i 
Mawrth 2016 yn dangos gostyngiad yn yr "holl adroddiadau o ddigwyddiadau" o'r 
flwyddyn flaenorol, 1517 i 1122 gyda chynnydd yn nifer y digwyddiadau RIDDOR 
(Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus) 
adroddadwy o 9 i 16. O'r nifer hwn, cafodd 7 eu hadrodd fel digwyddiadau colli 
amser. 
 
Roedd nifer o drafodaethau gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 
(HSE) yn ystod y flwyddyn a ddeilliodd o gwynion a methiannau honedig ar ran 
Cyngor Sir Ddinbych. Ni phrofwyd unrhyw un o'r honiadau. Cynhaliodd yr 
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ymchwiliad trylwyr yn dilyn 
marwolaeth un o’r trigolion yn un o'n cartrefi gofal ac fe gynhaliont archwiliad 
systemau ar ein gwasanaeth casglu gwastraff.  Roedd canlyniad y ddau 
weithgaredd yma yn gadarnhaol heb unrhyw gamau'n cael eu cymryd a  dim 
costau "Ffi am ymyriad". Ar y cyfan cawsom adborth da gan yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch.  
 
Mae'r ymgyrch i ddatblygu ein diwylliant diogelwch cadarnhaol wedi parhau ac yn 
cynnwys y dull sy'n cael ei gweld yn rhaglen arweinyddiaeth Cyngor Sir 
Ddinbych. Mae newid diwylliant Iechyd a Diogelwch yn cael ei gyflwyno drwy 
gyfuniad o ganolbwyntio ar hyfforddi a chefnogi staff y rheng flaen. Mae'r gwaith 



hwn yn cael ei atgyfnerthu gan ein rhaglen fonitro a datblygu ymagwedd 
arweinyddiaeth fwy gwybodus a chryf i reolwyr Iechyd a Diogelwch.  
 
Yn ystod y gweithgareddau monitro gwelsom enghreifftiau o arfer da a gefnogir 
gan systemau rheoli diogelwch cadarn. Mae'r gwaith monitro wedi ein galluogi i 
dargedu meysydd penodol megis gwella cysondeb asesiadau risg, systemau 
gwaith diogel a rheoli gweithwyr unigol. Mae canfyddiadau'r rhaglen fonitro hefyd 
wedi cael eu defnyddio i ddatblygu rhaglen waith i'r dyfodol gyda'r nod o wella 
ymhellach sut mae Cyngor Sir Ddinbych yn trin rheoli Iechyd, Diogelwch a Lles. 
 
Er gwaethaf yr holl welliannau sy'n cael eu cyflawni mewn rheoli diogelwch 
mae'n rhaid i ni beidio â llaesu dwylo ac mae'n rhaid i ni barhau â'n rhaglen 
gwelliant parhaus. 
 
Gan gyfeirio at y diagram yn atodiad 4, rwyf yn asesu Cyngor Sir Ddinbych fel 
bod yn y parthau adweithiol\ amcangyfrifol ac yn credu y dylem barhau i anelu at 
gyflawni'r lefel rhagweithiol cyn gynted ag y bo modd.  

 
4.1  Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

 Archwiliodd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ddigwyddiad yng 

nghartref gofal Awelon yn hwyr yn 2015 lle y disgynnodd preswylydd hŷn i 

lawr set o risiau a gorfod mynd i'r ysbyty. Yn anffodus, bu’r preswylydd farw 
tra yn yr ysbyty. Bwydodd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn ôl 
yn ffurfiol gan gadarnhau eu bod yn gweld bod Cyngor Sir Ddinbych wedi 
cymryd pob rhagofal rhesymol ac yng ngoleuni hyn, ni chymerwyd unrhyw 
gamau gweithredu.  Gweler Atodiad 2 am ragor o wybodaeth.  

 Cynhaliodd Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch archwiliad rheoli 
gwastraff ym mis Tachwedd. Doedd dim camau gweithredu dilynol a thrwy 
hynny dangosodd ganlyniad boddhaol. 
 

4.2  Digwyddiadau sylweddol / methiannau agos a adroddwyd nad oedd yn 
cynnwys yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

 Mur harbwr y Rhyl – mae’r wal yn cael ei rheoli 

 Disgynnodd rhwystr cyfyngiad uchder ym maes parcio pentref y plant yn y 
Rhyl ar wyneb y maes parcio. Nid oedd unrhyw anafiadau ac ni ddifrodwyd 
unrhyw gerbydau. Cafodd y digwyddiad ei ymchwilio gan Iechyd a Diogelwch 
Corfforaethol a chymerwyd camau gweithredu dilynol. 

 Cafodd beiciwr ifanc anafiadau pen ar Draeth Canol Prestatyn pan feiciodd 
dros ochr poncen laswellt i lawr ar ardal eistedd islaw. Syrthiodd tua 1.3m ar 
wyneb caled. Cafodd y digwyddiad ei ymchwilio gan Iechyd a Diogelwch 
Corfforaethol a chymerwyd camau gweithredu dilynol. 

 Daeth fan contractwr yn sownd ar rwystr parc bysiau yn ysgol uwchradd 
Dinbych. Nid oedd unrhyw anafiadau, ond roedd difrod sylweddol i’r cerbyd.  
Cafodd y digwyddiad ei ymchwilio gan Iechyd a Diogelwch Corfforaethol a 
chymerwyd camau gweithredu dilynol. 
 

4.3  Monitro a gweithgareddau 

 Archwiliad rheoli diogelwch Ysgol Tir Morfa yn dilyn dau ddigwyddiad o 
anafiadau sylweddol. Dangosodd yr archwiliad fod y digwyddiad oherwydd 
gwendidau yn y systemau a ddefnyddir gan iechyd. Mae hyn bellach wedi 



cael ei ddwyn i sylw rheolwyr y GIG ac mae mesurau diogelu ychwanegol 
wedi’u rhoi ar waith yn yr ysgol. 

 Monitro Radon – gosodwyd monitorau yn holl eiddo Cyngor Sir Ddinbych 
sydd heb eu monitro o'r blaen. Mae’r monitorau yn eu lle am dri mis fel arfer 
dros gyfnod y gaeaf. Cafodd y monitorau eu symud ym mis Ebrill a’u 
dychwelyd i Iechyd y Cyhoedd Lloegr i'w ddadansoddi. Ar hyn o bryd rydym 
yn aros am yr adborth. 

 Gofal Iechyd Cefndy – darperir cyngor a chefnogaeth iechyd a diogelwch 
parhaus yn rheolaidd  

 Nifer o archwiliadau systemau tân gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru  

 Rydym wedi cefnogi ysgolion yn ystod nifer o deithiau diogelwch ysgolion 

 Cynhaliwyd 8 asesiad ar ôl gyrru gan yr ymgynghorydd risg ar y ffyrdd. Nid 
oedd yr un o'r digwyddiadau dan sylw wedi achosi difrod neu anafiadau 
difrifol.  

 Mae gwell cywirdeb data a nodweddion adrodd wedi cael eu datblygu ar gyfer 
y broses adrodd am ddamweiniau\ digwyddiadau  
 

4.4  Hyfforddiant a ddarperir gan y tîm mewnol  
Gyrru 

 Asesiadau D1 (bws mini) , Cynnal a chadw yn y gaeaf LGV Cat1, triniwr 
telesgopig, ysgubwr ffyrdd, 4x4, asesiad gyrru, tryc codi   

Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch  

 UDA - arweinyddiaeth diogelwch, Rheoli yn Ddiogel yn Sir Ddinbych, 
paratoi profiad gyrfaoedd, sut y gall cyfraith achos Iechyd a Diogelwch ein 
helpu, codi a chario gwrthrychau, asesu risg, asesu risg o ran gweithio ar 
ben eich hun, cartrefi gofal annibynnol, ymwybyddiaeth o ddiogelwch rhag 
tân, COSHH, gwaith ar uchder, lleoedd cyfyng 
 

4.5  Strwythur y Tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol 

 Mae ymgynghorydd cynorthwyol wedi’i benodi i swydd wag. Cyflawnwyd 
hyn o geisiadau mewnol.  
 

4.6  Adrodd am Ddamweiniau / Digwyddiadau 

 Gweler Atodiad 1 
 

4.7  Mae’r Polisi Iechyd a Diogelwch Corfforaethol wedi cael ei adolygu. Dogfen 
adolygu ar gyfer ymgynghori 

 Gweler Atodiad 3 
 

4.8  Crynodeb o’r rhaglen waith i’r dyfodol 

 Diwedd 2016 - Ail gyflwyno’r offeryn dadansoddi perygl a bylchau a 
ddefnyddiwyd yn flaenorol fel rhan o'r rhaglen "Arweinyddiaeth gref" yn 
2011 \ 2012 

 Parhad o ddarpariaeth hyfforddiant Iechyd a Diogelwch gan ein tîm 
mewnol. Mae hyn yn golygu gallu targedu cyrsiau at weithgareddau 
gweithwyr Cyngor Sir Ddinbych ac yn darparu arbedion cost sylweddol o'i 
gymharu â defnyddio darparwyr hyfforddiant allanol. 

 Mae’r UDA wedi cytuno i wneud y cwrs "Rheoli'n Ddiogel yn Sir Ddinbych" 
yn un gorfodol ar gyfer yr holl reolwyr canol (MMC). Y targed a fwriedir yw 



darparu digon o gyrsiau mewn un flwyddyn i’r holl reolwyr canol gael y 
cyfle i fynychu. Mae'r cwrs wedi ei anelu at atgoffa rheolwyr o’r wybodaeth 
a'r technegau ac iechyd a diogelwch ar gyfer rheoli iechyd a diogelwch.    

 Parhad o hyfforddiant gyrwyr a pheiriannau a ddarperir yn fewnol 

 Asesiadau iechyd a diogelwch a tharged pwnc i’w wneud yn ein darparwyr 
cartrefi gofal annibynnol i gefnogi Gwasanaethau Cymorth Cymunedol.  

 Monitro Syndrom Dirgryniad Llaw a Braich (HAVS) yn yr adran Priffyrdd 
a'r Amgylchedd. 

 Monitro systemau diogelwch yn y strydlun. 

 Parhad o’r Asesiad Risg Tân a’r rhaglen adolygu  

 Parhad o weithgareddau monitro, ymchwilio a gweithgareddau dilynol ar ôl 
adrodd am ddamwain. 

 Parhad o ymateb gwaith adweithiol. 
 
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
Mae’r wybodaeth yn cyfrannu at wybodaeth a dealltwriaeth y cyngor o drefniadau sydd 
ar waith i reoli Iechyd a Diogelwch.  

6.  Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
Nid oes unrhyw gost ychwanegol wedi’i nodi gyda’r wybodaeth. Mae’r tîm Iechyd a 
Diogelwch Corfforaethol yn cefnogi holl wasanaethau Cyngor Sir Ddinbych.  

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 
gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylai fod templed o’r Asesiad o Effaith ar 
Gydraddoldeb wedi ei lenwi a’i atodi i'r adroddiad. 
 
Mae’r adroddiad yn ddiweddariad gwybodaeth ynglŷn â gweithgareddau cyfredol ac nid 
yw’n cael unrhyw effaith andwyol ar gydraddoldeb.  

8.  Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill? 
 
Ymgynghorwyd gyda’r Cynghorydd Arweiniol ar gyfer Iechyd a Diogelwch, y Swyddog 
Arweiniol ar gyfer Iechyd a Diogelwch a’r Pennaeth Gwasanaeth 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
Mae hwn yn adroddiad diweddaru ac nid oes unrhyw effaith ariannol. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
Mae’r adroddiad hwn yn nodi cynnydd y Cyngor i leihau risg Iechyd a Diogelwch.  

11. Pŵer i wneud Penderfyniad 

 
Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974, Adran 2 yn ei gwneud yn ofynnol 
rhannu gwybodaeth yn ymwneud ag Iechyd a Diogelwch ymysg eitemau eraill ac 
adolygu mesurau Iechyd a Diogelwch.  



Mae erthyglau 6.1 a 6.3.4(b) o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau'r Pwyllgor 
mewn perthynas ag iechyd a diogelwch. 

 

Swyddog Cyswllt: 

Rheolwr Iechyd a Diogelwch Corfforaethol 

Ffôn:  01824 712541 


