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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Rheolaeth Iechyd a Diogelwch yn CSDd yn ystod 2020-2021. 
 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

Darparu sicrwydd i’r pwyllgor bod CSDd yn dilyn yr egwyddorion a ddisgrifir yn ei 
Bolisi Iechyd a Diogelwch Corfforaethol a’i fod yn mynd ati i hyrwyddo diwylliant 
Iechyd a Diogelwch cadarnhaol.  

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

 Bod y pwyllgor yn nodi cynnwys yr adroddiad Iechyd a Diogelwch Corfforaethol ar 
gyfer 2020\2021 sydd ynghlwm (atodiad 1, 2 a 3).  
 

4. Manylion yr Adroddiad 
 Gweler yr Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch Corfforaethol ar gyfer 2020\2021 
sydd ynghlwm (atodiad 1, 2 a 3).  
 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 Disgwylir safonau Iechyd a Diogelwch da ym mhob ardal a reolir gan yr awdurdod lleol 

ac mae hynny’n sail i’r holl Flaenoriaethau Corfforaethol.  
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 Nid oes angen cyllideb ychwanegol.  
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

Dim angen (trafodwyd gyda Steve Price).  

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac eraill? 
 Dim. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 Rhowch ddatganiad y Prif Swyddog Cyllid yma, os oes angen un (mae datganiadau 
yn orfodol ar gyfer adroddiadau i'r Cabinet, i’r Cyngor ac ar gyfer penderfyniadau 
dirprwyedig). 

 
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 Amherthnasol.  



 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 Amherthnasol.  
 
 Nodiadau cyffredinol: 
 

 Dylid ysgrifennu’r adroddiad mewn Cymraeg neu Saesneg clir, a dylid egluro 
pob acronym 

 Dylid defnyddio Century Gothic (maint ffont 12) ar gyfer Penawdau, dylid 
defnyddio FSIngrid Bold (12) ar gyfer Is-benawdau a dylid defnyddio FSIngrid-
Light (12) ar gyfer ffont corff y testun.  Peidiwch â lleihau’r maint ffont er mwyn 
lleihau maint y ddogfen 

 Dylid anfon adroddiadau ac atodiadau i’r Gwasanaethau Democrataidd mewn 
Word, Excel ac ati, yn hytrach nag ar ffurf .pdf (os yw dogfen Excel yn debygol 
o beri problemau o ran fformatio neu os yw’n cynnwys gwybodaeth yn y daenlen 
na ddylid ei chyhoeddi, trafodwch hyn gyda’r Gweinyddwr Pwyllgorau. Mae’n 
bosibl y bydd angen fersiwn pdf wedi’i fformatio’n gywir o’r ddogfen Excel mewn 
achosion o’r fath). 


