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Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru  

Iechyd a Diogelwch – Ein Polisi a’n Hymrwymiad i Gadw Pobl yn Iach 

 

Mae Corff y Cynrychiolwyr yn credu bod rheoli iechyd, diogelwch a lles ei staff a holl ddefnyddwyr eraill ei wasanaethau yn effeithiol 

yn flaenoriaeth allweddol i’r sefydliad. Mae sicrhau iechyd, diogelwch a lles ei bobl yn nod moesol, cyfreithiol ac ariannol i’r 

sefydliad. 

 

Moesol: un o nodweddion gweinidogaeth Iesu Grist yw Ei ofal dros eraill, ac rydym ni eisiau i’n pobl fod yn ddiogel ac i’w 

bywydau gael eu gwella gan eu gwaith. 

 

Cyfreithiol: rydym ni wedi ymrwymo i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol fel Elusen gofrestredig gyfrifol  

 

Ariannol: Mae gweithlu diogel a phobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau yn cyfrannu at sefydliad effeithiol, effeithlon a 

sefydlog yn ariannol. Mae hyn yn allweddol er mwyn sicrhau stiwardiaeth dda o gronfeydd elusennol. 

 

Yn benodol, byddwn yn 

• Atal damweiniau ac achosion o salwch sy’n gysylltiedig â gwaith trwy reoli’r risgiau iechyd a diogelwch yn y gweithle 

• Darparu cyfarwyddiadau a gwybodaeth glir, a hyfforddiant digonol, i sicrhau bod gweithwyr cyflogedig yn gymwys i wneud 

eu gwaith  

• Ymgysylltu ac ymgynghori â gweithwyr cyflogedig ar amodau iechyd a diogelwch o ddydd i ddydd  

• Rhoi gweithdrefnau argyfwng ar waith – gadael yr adeilad yn achos tân neu ddigwyddiad difrifol arall.  

• Cynnal amodau gwaith diogel ac iach, darparu a chynnal a chadw cyfarpar a pheiriannau a sicrhau bod sylweddau’n cael eu 

storio/defnyddio yn ddiogel  

 

Yn anad dim, rydym ni wedi ymrwymo i ‘Gadw Pobl yn Ddiogel’. 

 

Byddwn yn rhoi’r polisi hwn ar waith trwy ein System Rheoli Iechyd a Diogelwch a amlinellir isod. 

  



Ein System Rheoli Iechyd a Diogelwch 

 

1. Egwyddorion 

Bydd ein gwaith o reoli iechyd a diogelwch yn seiliedig ar dair egwyddor allweddol: 

a. Arweinyddiaeth gref a gweithredol o’r brig 

o Bydd ymddiriedolwyr yn cymeradwyo a monitro’r system reoli hon 

o Bydd staff uwch yn atebol am weinyddu’r system reoli hon 

o Bydd cyfathrebu o’r brig i lawr, yn gysylltiedig â chanfod a darparu adnoddau hyfforddi, yn rhan allweddol o’n 

system 

 

b. Cyfraniad Staff 

o Bydd y system reoli hon yn cael ei hesbonio a’i hyrwyddo i staff, a byddwn yn ceisio ymgysylltu â staff arni yn 

rheolaidd  

o Bydd mecanweithiau clir i staff gyfathrebu i fyny drwy’r sefydliad  

o Bydd hyfforddiant o safon uchel yn rhan allweddol o’r system 

 

c. Asesu ac Adolygu 

o nod craidd ein system reoli fydd nodi peryglon ac asesu risgiau, a’u rheoli’n briodol  

o byddwn yn cael cyngor cymwys, ac yn ei ddilyn (yn fewnol ac yn allanol)  

o byddwn yn monitro, adrodd ac adolygu perfformiad 

 

 

2. Dull Cyffredinol 

Bydd ein dull rheoli iechyd a diogelwch yn cael ei drefnu trwy’r cylch: CYNLLUNIO   GWNEUD   GWIRIO   GWEITHREDU. 

Mae’r diagram canlynol yn esbonio’r cylch hwn ac elfennau craidd ein system yn seiliedig ar y cylch hwn. 

 

 



 


