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Ffiws 
 

Gwybodaeth Diogelwch - Safety Information 
https://www.arloesigwyneddwledig.cymru/prosiectau/ffiws/ 

 
Ffurflen Asesiad Risg - Risk Assessment Form 
 

Lleoliadau / Locations:  
Ffiws Porthmadog 

Asesiad o / Assessment of: Gweithgareddau Cyffredinol 
Ffiws 

Dyddiad / Date: 04/10/2019 

Asesiad gan:  Wyn Griffith 
Assessment by: 

Llofnod / Signature: 

 

Cyfeiriwch hefyd at yr Asesiadau Risg Penodol ar 
gyfer Offer, lle bo'n berthnasol, yr Asesiad Risg 
COSHH Cyffredinol a'r Gweithdrefnau Gweithredu 
Diogel (SOP) lle bo'n berthnasol. 
Rhaid i gopi o'r Asesiad hwn fod ar gael i staff a 
defnyddwyr y gofod. 

PERYGLON A ADNABUWYD 
Y SAWL A 
EFFEITHIR 

MESURAU RHEOLI PRESENNOL ANGEN GWEITHREDU PELLACH 
RISG 

WEDDILLIOL 
 

Hyfforddiant a 
Goruchwyliaeth: 
 
Risg o anaf/niwed oherwydd 
diffyg gwybodaeth, profiad a 
sgiliau 

● Defnyddwyr 
● Staff 

● Sesiwn anwytho Iechyd a Diogelwch Defnyddwyr wedi'i 
gwblhau cyn defnyddio'r cyfleusterau. 

● Yr holl staff yn derbyn sesiwn anwytho diogelwch cyffredinol. 
● Darperir sesiynau anwytho ar ddiogelwch offer i staff a 

defnyddwyr. 
● Cedwir cofnodion hyfforddiant 
● Goruchwylio defnyddwyr dibrofiad ar lefel briodol bob amser 
● Mae yna oruchwyliwr/oruchwylwyr a enwyd yn bresennol yn 

ystod yr oriau y defnyddir yr offer. Bydd y 
goruchwyliwr/goruchwylwyr yn monitro a rheoli 
gweithgarwch. 

 
 
 
 

Cynnal sesiynau anwytho 
cyffredinol a sesiynau anwytho 
penodol ar offer i staff a 
defnyddwyr 

 
 
 

Isel 
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Teclynnau llaw  
 
Anaf i ddwylo, croen, llygaid 
wrth ddefnyddio teclynnau 
llaw a theclynnau ar y fainc yn 
y gweithdy 

● Defnyddwyr 
● Staff 

● Defnyddir teclynnau ar gyfer eu dibenion bwriadedig yn unig. 
● Cyfarwyddir defnyddwyr dibrofiad ar sut i ddefnyddio 

teclynnau'n ddiogel lle bo’n briodol. 
● Caiff teclynnau eu storio'n gywir ac yn ddiogel. 
● Neilltuo teclynnau diffygiol rhag eu defnyddio a'u hatgyweirio 

neu eu dinistrio. 
● Rhaid gwisgo sbectolau diogelwch os oes posibilrwydd o 

gynhyrchu taflegrau 
● Ni ddylid cludo teclynnau miniog mewn pocedi. 

  
Isel 

Teclynnau Pŵer 
 
Anafiadau corfforol oherwydd 
clymu, taflegrau, Llosgiadau ac 
ati 
 
 
Trydaniad 
 
Sŵn 

● Defnyddwyr 
● Staff 

● Personau awdurdodedig a chymwys yn unig sydd â chaniatâd 
i atgyweirio a chynnal a chadw offer trydanol.  

● Cyn eu defnyddio, rhaid i bob offer trydanol cludadwy gael ei 
archwilio am ddifrod a chael label pasio prawf PAT dilys. Ystyrir 
bod eitemau newydd yn rhai wedi'u profi.  

● Rhaid rhoi'r gorau i ddefnyddio teclyn trydanol a ddelir â llaw 
os oes diffyg ynddo yn peri risg i ddiogelwch.  

● Rhaid defnyddio a chynnal a chadw teclynnau trydanol a ddelir 
â llaw yn unol â chanllawiau gwneuthurwyr a rhaid iddynt fod 
yn addas i'r dasg y'u defnyddir. 

● Rhaid gwisgo sbectolau diogelwch gydag amddiffyniad ar yr 
ochr wrth weithredu teclynnau torri a rhaid gwisgo menig 
amddiffynnol hefyd os oes risg o anaf i'r dwylo. 

● Rhaid gwisgo amddiffynwyr clustiau wrth ddefnyddio 
teclynnau trydanol swnllyd a ddelir â llaw. 

● Rhaid datgysylltu offer o'r cyflenwad pŵer pan wneir unrhyw 
waith atgyweirio, newidiadau neu addasiadaui declynnau. 

● Ni ddylai neb ddefnyddio unrhyw declynnau pŵer oni bai eu 
bod yn brofiadol yn ei ddefnyddio'n ddiogel neu dan 
oruchwyliaeth i fagu'r profiad hwnnw. 

  
 
 

Isel 

Peiriannau ac offer: ● Defnyddwyr 
● Staff 

● Defnyddir peiriannau ac offer ar gyfer eu dibenion 
bwriadedig yn unig. 
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Anafiadau o fathau a 
difrifoldeb amrywiol wrth 
ddefnyddio teclynnau 
peiriannol ac offer saernïo yn y 
gweithdy, gan gynnwys offer ar 
gyfer gweithio gyda: 
● Metel 
● Pren 
● Plastigion ac ati 

● Staff yn brofiadol wrth ddefnyddio peiriannau ac yn 
ymwybodol o'r peryglon posib. 

● Defnyddwyr wedi'u cyfarwyddo ar sut i ddefnyddio 
peiriannau ac offer yn gywir a diogel. 

● Defnyddir system sy'n darparu cyfarwyddiadau ac yn cofnodi 
hyfforddiant.  

● Ni ddylid gadael peiriannau'n rhedeg heb oruchwyliaeth. 
● Gosodir peiriannau ac offer yn gymharol dda mewn 

perthynas â'i gilydd. 
● Mae gofyn i staff a defnyddwyr gynnal gwiriadau cyn eu 

defnyddio (gweler Gweithdrefnau Gweithredu Diogel).  
● Dylid adrodd am ddiffygion ar unwaith i'r goruchwyliwr 
● Rhoi gorchudd ar beiriannau lle bo hynny’n berthnasol. 
● Cyfarwyddir staff a myfyrwyr i ddefnyddio'r holl 

amddiffynwyr ac i BEIDIO â thynnu unrhyw amddiffynnwr. 
● Mae peiriannau a'r offer yn cael eu cynnal a'u cadw a'u 

harchwilio o bryd i'w gilydd gan staff. 
● Atgoffir defnyddwyr i ddarllen rheolau'r gweithdy (a 

arddangosir) sy'n ymdrin â materion diogelwch, gan gynnwys 
Cyfarpar Diogelu Personol, dillad llac, gwallt hir ac ati. 

● Mae Gweithdrefnau Gweithredu Diogel (SOPs) yn cael eu 
rhoi ar wal lle bo'n berthnasol. 

Cyfeiriwch hefyd at yr Asesiadau 
Risg Penodol ar gyfer Offer a'r 
SOPs lle bo'n berthnasol. Pennir 
bodolaeth y rhain os nodir 
materion nad ydynt yn cael eu 
trafod gan yr Asesiad Risg 
cyffredinol hwn. 
 
 
 
 
 
Lle bo'n berthnasol, ni ddefnyddir 
offer hyd nes y bydd yr holl 
hyfforddiant perthnasol a 
gomisiynwyd yn briodol wedi'i 
dderbyn 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Isel 
 

PPE: 
Gall methu â defnyddio PPE 
neu wneud defnydd anghywir 
ohono arwain at ddamweiniau 
gan achosi anafiadau a/neu 
gyswllt â sylweddau peryglus. 

● Defnyddwyr 
● Staff   
● Ymwelwyr 

 

● Mae gwisgo PPE addas yn orfodol i Staff a Defnyddwyr.   
● Dylid gwisgo esgidiau priodol ar gyfer y dasg dan sylw. 
● Darperir gwybodaeth i Ddefnyddwyr ynglŷn â pha PPE 

penodol i'w gwisgo yn ystod sesiynau anwytho ac yn yr SOPs.  
● Tynnir sylw defnyddwyr at reolau'r gweithdy (a arddangosir) 

sy'n ymdrin â materion diogelwch megis Cyfarpar Diogelu 
Personol, dillad llac, gwallt hir ac ati. 

Dilynwch SOPs lle bo hynny’n 
berthnasol. 

Isel 
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● Mae pob PPE diffygiol yn cael ei neilltuo a'i waredu. 
● Rhaid darparu PPE priodol i ymwelwyr, pan fo angen ar gyfer 

unrhyw dasgau a oruchwylir. 

Sŵn 
Gall lefelau sŵn gormodol 
achosi niwed parhaol i glyw 

● Defnyddwyr 
● Staff  
● Ymwelwyr 
 

● Mae amddifyniad clyw ar gael yn y gweithdy . 
● Ni ddylai pobl orfod clywed lefelau sŵn dyddiol o 80dB neu 

lefelau uchaf o 135dB ar gyfartaledd. 

Dilynwch SOPs lle bo hynny’n 
berthnasol. 

Isel 

COSHH: 
Risg o afiechyd neu lid ar y 
system anadlu a/neu groen o 
lwch, anweddau neu hylifau yn 
y gweithdy 

● Defnyddwyr 
● Staff 
● Ymwelwyr 

● Cyfarwyddir defnyddwyr i ymgynghori â Thaflen Data 
Diogelwch Gwneuthurwyr (MSDS) cyn defnyddio sylweddau. 

● Rhaid adrodd am bob hylif a gollir ar unwaith a'i glirio yn unol 
â gwybodaeth MSDS 

● Lle bo'n ymarferol, dylid osgoi defnyddio cemegolion a 
thoddyddion, a ffafrir opsiynau amgen â sylfaen dŵr neu 
gynnyrch sydd ddim yn wenwynig. 

● Defnyddir sugnwr di-lwch sy'n cychwyn yn awtomatig gyda'r 
peiriant CNC ac unrhyw declyn pŵer a gyflewnir gyda'r 
cyfleuster priodol. 

● Rhaid labelu pob cemegyn a sylwedd yn glir. 
● Rhaid storio cemegolion a sylweddau yn briodol yn y 

cwpwrdd dur.. 
● Ni ddylid tywallt cemegyn neu sylwedd o'i gynhwysydd 

gwreiddiol oni bai ei fod wedi'i labelu'n briodol 
● Rhaid cael gwared ar gemegolion yn unol â rheolau lleol.  
● Cynhelir Asesiadau COSHH penodol yn ôl yr angen 
● Cyfeiriwch hefyd at yr Asesiad COSHH cyffredinol. 
● Rhaid cynnal archwiliadau statudol blynyddol ar systemau 

LEV (uchafswm o 14 mis) - cynhelir y rhain gan gontractwr 
allanol cymwys. 

 

Dilynwch SOPs lle bo hynny’n 
berthnasol. 

Isel 

Trydan: ● Defnyddwyr 
● Staff 

● Archwilir offer am ddiffygion cyn iddynt gael eu defnyddio.  
 

Isel 
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Risg o sioc drydanol o 
declynnau pŵer, peiriannau, 
offer a dyfeisiau ac ati 
cludadwy a statig. 

● Ymwelwyr ● Os oes amheuaeth bod offer yn ddiffygiol, dylid ei neilltuo 
rhag cael ei ddefnyddio ac fe'i labelir felly. 

● Gwarchodir socedi trydanol gan dorwyr cylchedau. 
● Ni ddylai Staff a Defnyddwyr ymyrryd ag unrhyw flychau 

ffiwsiau, ynysyddion ac ati.  
● Mae gofyn i ddefnyddwyr adrodd am bob diffyg.  
● Mae gofyn i staff adrodd am bob mater diogelwch i 

arweinydd y Prosiect fel y gellir ymgynghori â thrydanwr. 
● Gwaherddir cysylltiadau neu addasiadau anawdurdodedig i 

offer trydanol a chylchedau. 
● Os oes unrhyw offer trydanol yn chwythu ffiws neu'n achosi 

torrwr cylched i dripio, yna rhaid i bersonau cymwys 
ymchwilio i'r achos a chywiro'r diffyg. 

● Os oes gan ddefnyddwyr unrhyw amheuon am gysylltiadau 
trydanol neu gyflwr unrhyw offer trydanol, rhaid iddynt ddod 
â nhw at sylw staff ar unwaith.  

● Mae’r holl offer yn derbyn profion PAT o bryd i'w gilydd. 
Rhagdybir bod offer newydd wedi’i brofi. 

 

 

Offer miniog: 
Briwiau, crafiadau  
 

● Defnyddwyr 
● Staff 
● Ymwelwyr 

● Cymryd gofal wrth ddefnyddio ffleimiau a chyllyll, yn enwedig 
wrth newid llafnau 

● Rhaid adrodd am bopeth sydd wedi torri ar unwaith 
● Offer Cymorth Cyntaf a chynorthwyydd cymorth cyntaf ar y 

safle. 
● Rhaid cael gwared â'r holl offer miniog yn gyfrifol. 

 

Isel 

Storio: 
Silffoedd uchel neu lletchwith, 
eitemau ansefydlog. Anafiadau 
i'r cefn a'r cyhyrau, anafiadau 
wrth ddisgyn, anafiadau wrth 

● Defnyddwyr 
● Staff 
● Ymwelwyr 

● Sicrhewch fod yr holl eitemau'n cael eu storio'n ddiogel ar 
lefel hygyrch i osgoi damweiniau wrth i wrthrychau ddisgyn 
e.e. storio eitemau trwm a phethau gwydr o dan uchder 
ysgwyddau.  

● Rhaid storio deunyddiau yn ddiogel. 

 

Isel 
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faglu a/neu yn sgil 
gwrthdrawiadau. 

● Gludyddion, sylweddau ac ati yn cael eu storio mewn 
cwpwrdd dur. 

Codi a Thrin: 
Gwrthrychau trwm neu 
ansefydlog. 
Anaf i’r cefn a'r cyhyrau 
Anafiadau wrth ddisgyn 
 

● Staff 
● Defnyddwyr  

● Mae angen asesiad risg ar gyfer unrhyw weithgarwch codi a 
thrin a wneir gan staff neu ddefnyddwyr. 

● Dylid defnyddio sawl aelod o'r tîm i godi eitemau trwm 
 

 

Isel 

Cadw tŷ: 
Ysbwriel a storio deunyddiau 
 
Llithro, baglu a syrthio 
Briwiau a chrafiadau 
 
 

● Staff 
● Defnyddwyr 
● Ymwelwyr 

Mae gweithdrefnau dechrau a diffodd yn eu lle.  
 
Ymarferir dulliau cadw tŷ da yn enwedig gyda thramwyfeydd ac 
allanfeydd tân. Cedwir at y pwyntiau isod: 
● Cadwch y gweithle yn daclus a pheidiwch â rhwystro 

tramwyfeydd gyda bagiau a chotiau, bocsys ac ati. 
● Peidiwch â phentyrru bocsys neu ddeunyddiau yn agos at 

ddrysau, allanfeydd tân neu dyllau dan grisiau. 
● Peidiwch â gadael ceblau ar draws lloriau ac o dan garpedi. 
● Chwiliwch am orchuddion lloriau sydd wedi gwisgo neu 

wedi torri ac adroddwch amdanynt. 
● Rhaid adrodd am bob hylif a gollir ar unwaith a'i glirio yn unol 

â chyngor MSDS 
● Cedwir safonau drwy oruchwyliaeth ac ymyrraeth staff 

 
 

Isel 

Gweithdrefnau Argyfwng: 
Risg o farwolaeth, 
anafiadau/salwch arall os na 
ddilynir gweithdrefnau 
argyfwng 

● Defnyddwyr 
● Staff 
● Ymwelwyr 

● Gweithdrefnau argyfwng wedi'u harddangos ar y wal 
● Man ymgynnull tân wedi'i nodi 
 
 
 

 

Isel 

Trefniadau Cymorth Cyntaf: 
 

● Defnyddwyr 
● Staff 
● Ymwelwyr 

● Pecyn cymorth cyntaf amlwg yn y prif ofod 
● Pecyn glanhau llygaid amlwg yn y prif ofod 
● Mae'r pecynnau hyn yn cael eu monitro a'u cynnal gan staff 
 

 
 

Isel 
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Tân: 
 

● Defnyddwyr 
● Staff 
● Ymwelwyr 

● Mae offer canfod tân, larwm ac offer tân yn yr adeilad 
● Cedwir llwybrau dianc yn glir  
● Mae offer canfod tân, larwm a goleuadau argyfwng yn cael 

eu profi o dro i dro 
● Cedwir cemegolion a gweithgarwch fflamadwy i leiafswm 
● Cedwir deunyddiau llosgadwy i leiafswm 
● Cynhaliwch Asesiad Risg penodol os fydd proses yn arwain at 

risg tân uwch. 

Gweler hefyd asesiad torrwr laser 
 
Mae'r llwybr dianc rhag tân yn y 
cefn drwy fynediad allanol 
gorchuddiedig a rennir gyda'r fflat 
uwchben. Mae drws yr allanfa dân 
yn agor i'r llwybr. Mae angen i 
oruchwylwyr wirio am rwystrau at 
y drws tân yn unol â'r 
gweithdrefnau dechrau/gorffen  

Isel 

 


