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SWYDD-DDISGRIFIAD 
 
1. MANYLION Y SWYDD 

TEITL SWYDD Swyddog Iechyd a Diogelwch (Grŵp)   

YN ATEBOL I’R Rheolwr Iechyd, Diogelwch a Chydymffurfio 

YN ADRODD YN 
UNIONGYRCHOL  

ORIAU 

Dim 

1 FTE 37 awr  

TÎM Y Tîm Iechyd a Diogelwch o fewn Gwasanaethau Cynnal 

LLEOLIAD Morfa Gele 

MANYLION CYFLOG  Hyd at £34,527 (Spot 11) 
 
2. PWRPAS  
Cyflawni swyddogaeth ‘unigolyn cymwys’ ar gyfer iechyd a diogelwch, a chynorthwyo Grŵp Cartrefi 
Conwy (a’i is-gwmnïau) wrth sicrhau cydymffurfiaeth â'r gofynion deddfwriaethol ac arferion gorau sy’n 
hyrwyddo diwylliant iechyd a diogelwch rhagweithiol a gweladwy iawn. 
 
Mewnosod, cwblhau a monitro trefn Iechyd a Diogelwch archwiliadau ac arolygiadau Cydymffurfiaeth 
mewnol a Chontractwyr, gan gyfrannu at welliannau ym mherfformiad cyffredinol iechyd a diogelwch 
Grŵp Cartrefi Conwy fel landlord cymdeithasol. 
 
Darparu cyngor a chyfarwyddyd iechyd a diogelwch cyffredinol ar bob agwedd o ddiogelwch landlord a 
materion iechyd a diogelwch gweithredol. 
 
Sicrhau bod ystadegau iechyd a diogelwch yn cael eu datblygu a’u cofnodi’n gywir, ac yn darparu 
dadansoddiad amserol o'r data i amlygu patrymau allweddol ac achosion posib o bryder, ynghyd â 
datrysiadau ymarferol yn unol ag amcanion strategol y Grŵp o fewn yr achos busnes. 
3. DIMENSIYNAU Cwmpas ac Amrywiaeth  

Darparu cyngor a chymorth mewn perthynas â chyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch y grŵp, gan gynnwys 
rheoli cydymffurfiaeth contractwyr, stoc y grŵp sy'n cael ei rannu ledled Sir Conwy a meysydd busnes, 
sy'n cynnwys amrywiaeth o stoc, megis llety gwarchod, garejis, fflatiau un ystafell, tai a fflatiau teulu, 
safleoedd datblygu/adeiladu, swyddfeydd, ffatrïoedd; ac yn ychwanegol at hynny, daliadau tir, llwybrau, 
ardaloedd cymunedol ac eiddo ar brydles. 

4. PRIF GYFRIFOLDEBAU  
 
Hyrwyddo diwylliant Iechyd a Diogelwch cadarnhaol yn weithredol ar draws y Grŵp, gan gynnwys 
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datblygu mentrau iechyd, diogelwch a lles yn rheolaidd, sy'n cynnwys cyfranogiad gweithwyr ar bob lefel 
o fewn y Grŵp. 
 
Bod â rôl weithredol, sy’n cynnig gwybodaeth a chanllawiau technegol, o fewn adolygiadau asesiad risg, 
gweithdrefnau a pholisïau’r Grŵp.  
 
Monitro amryw system a rhaglen Iechyd a Diogelwch, i sicrhau bod cofnodion yn gywir ac yn ddiweddar, 
yn brydlon. 
 
Sefydlu, cynnal a darparu cynllun blynyddol o arolygiadau parhaus. Gan gynnwys cynnal y 'rhain ar y cyd 
gyda budd-ddeiliaid allweddol o fewn y Grŵp, monitro ac adrodd camau gweithredu, a mynd i’r afael â 
materion sy'n codi o’r arolygiadau hyn i helpu i ddatblygu cymunedau diogel sy’n cael eu cynnal yn dda, 
yn ogystal â safleoedd adeiladu lle mae’r cwmni’n gyd-bartner. 
 
 
 
Ymgysylltu gyda Chontractwyr a budd-ddeiliaid allanol eraill, gan weithredu fel prif bwynt cyswllt y Grŵp 
mewn perthynas â materion Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys hawliadau yswiriant. 
 
Ymchwilio i, a darparu cefnogaeth a chymorth ymhob maes busnes ar draws Grŵp Cartrefi Conwy, ymhob 
maes Iechyd a Diogelwch, yn unol â’r ddeddfwriaeth ac arferion gorau cyfredol. 
 
Arwain, cwblhau a chynnal cofnodion manylion sy’n ganlyniad i arolygiadau, ymchwiliadau ac 
archwiliadau damwain/digwyddiad; gan amlinellu gwelliannau sy'n rhesymol ddisgwyliedig, yn ogystal â 
monitro cydymffurfiaeth gyda budd-ddeiliaid allweddol. 
 
Darparu dadansoddiad amserol o gydymffurfiaeth ac archwilio data i amlygu patrymau allweddol ac 
achosion posibl o bryder mewn perthynas â Grŵp Cartrefi Conwy, gan wneud argymhellion ar gyfer 
blaenoriaethu a datrysiadau ymarferol pan fo'r angen, a fydd yn cael eu cymryd i wahanol gyfarfodydd, 
pwyllgorau a Byrddau. Paratoi archwiliadau allanol ac arolygiadau eraill i sicrhau cydymffurfiaeth gyda 
gofynion deddfwriaethol. 
 
Mentora, cefnogi a datblygu cymhwysedd a hyder gweithwyr wrth nodi a rheoli risgiau iechyd a diogelwch 
sy’n ymwneud â meysydd busnes Grŵp Cartrefi Conwy, gan gynnwys aelodau o’r Tîm Iechyd a Diogelwch.    
 
 
Arwain ar ddyluniad a chydlyniad asesiadau risg ar draws y Grŵp. 
 
Arwain ar gyflwyniadau dyfarniadau ac achrediadau Iechyd a Diogelwch  
 
Goruchwylio gweithrediad rhaglen cadw gwyliadwriaeth ar iechyd. 
 
Mentora a chefnogi’r Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch ar draws y Grŵp.  
 
 
Gyda chytundeb y rheolwr atebol, mae’r swydd yn caniatáu i’r deiliad benderfynu sut i gyflawni’r 
dyletswyddau ac felly nid yw’r disgrifiad hwn yn rhestr gyflawn o’r dyletswyddau a chyfrifoldebau y bydd y 
deiliad yn ymgymryd â hwy er mwyn cyflawni’r amcanion. 
5. CYFRIFOLDEBAU CORFFORAETHOL  
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Cefnogi Cartrefi Conwy yn weithredol wrth iddo geisio diwallu ei amcanion i ddarparu gwasanaeth 
rhagorol ac arloesol sydd wir yn canolbwyntio ar y cwsmer. 
 
Cyfrannu at weithgareddau ymgysylltu â'r gymuned a chyfranogiad tenantiaid yn ôl y gofyn. 

 
Fel cynrychiolydd Cartrefi Conwy, hybu a chynnal agwedd a delwedd gadarnhaol bob amser. 
 
Hyrwyddo gwerthoedd Cartrefi Conwy yn gadarnhaol a herio ffyrdd traddodiadol o weithio ac ymddygiad 
neu sylwadau anffafriol mewn modd adeiladol. 
 
Sicrhau y gofynnir am adborth i'w ddefnyddio gan gydweithwyr y Grŵp cyfan, gan gynnwys cynrychiolwyr 
Iechyd a Diogelwch ac Aelodau Undebau, fel sail ar gyfer gwella gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid a 
datblygu dulliau mwy effeithiol ac effeithlon o weithio. 
 
Sicrhau y cydymffurfir â Rheolau Sefydlog Cartrefi Conwy, ei bolisïau a’i weithdrefnau, safonau cywirdeb 
sy’n gysylltiedig â statws elusennol y sefydliad a Rheoliadau Llywodraeth Cymru. 
 
Cefnogi'r gwaith o ddatblygu, adolygu a gweithredu polisïau a gweithdrefnau, yn benodol:  

o Mentrau iechyd, diogelwch a lles 
o Egwyddorion y gymdeithas ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth 
o Cynlluniau rheoli risg  
o Arferion rheoli perfformiad 

 
Defnyddio technoleg a systemau TGCh yn effeithiol drwy ddatblygu sgiliau priodol, mabwysiadu prosesau 
busnes effeithiol a chadw data yn ddiogel ac yn y modd cywir. 
 
Gweithio ar y cyd mewn gweithgorau traws swyddogaethol yn ôl yr angen. 
 
Ymgymryd â dyletswyddau eraill Iechyd a Diogelwch sy’n ad hoc, fel bo anghenion busnes yn gofyn, yn 
gymesur a'r rôl. 
6. CYD-DESTUN GWAITH (yr amgylchedd, y math o gyfarpar) 

Mae’r swydd hon yn gymysgedd o ddyletswyddau swyddfa ac ar y safle, a bydd elfen o fentora aelodau 
eraill o'r tîm Iechyd a Diogelwch. Yn ychwanegol at hyn, disgwylir i ddeiliad y swydd deithio’n lleol a 
mynychu cyfarfodydd gydag asiantaethau eraill ac ati. Gellir gofyn hefyd i ddeiliad y swydd fynychu 
digwyddiadau tenantiaid a rhai cymunedol allai fod yn cael eu cynnal y tu allan i oriau gwaith arferol. 
Mae defnyddio technoleg a systemau TGCh yn rheolaidd yn un o ofynion y swydd. 

7. YMREOLAETH A GWNEUD PENDERFYNIADAU (terfynau a rhyddid) 
Y Tîm Iechyd a Diogelwch i ymrwymo i raglen archwiliad ac arolygiad blynyddol, sy’n cael ei gynnal gan 
bob aelod o’r Tîm Iechyd a Diogelwch. Bydd gan ddeiliad y swydd nifer o archwiliadau ac arolygon i’w 
cwblhau bob mis, ond mae’r gwaith fel arfer i'w gwblhau ar gyfradd ei hun, ac o fewn y terfynau amser y 
cytunwyd arnynt. Bydd gan ddeiliad y swydd ryddid i wneud penderfyniadau doeth yn unol â deddfwriaeth 
Iechyd a Diogelwch a pholisïau a gweithdrefnau’r Grŵp wrth roi cyngor, argymhellion ac atebion i staff a 
rheolwyr ynglŷn ag amrywiaeth o faterion Iechyd a Diogelwch.  
 
Dyma enghreifftiau o’r penderfyniadau y gall deiliad y swydd eu gwneud: 

• Datblygu a gweithredu amrywiaeth o gynlluniau i wella Iechyd a Diogelwch o fewn y cyllidebau y 
cytunwyd arnynt.  

• Cynnull cyfarfodydd â staff, rheolwyr neu sefydliadau sy’n bartneriaid.  
• Atal unrhyw waith neu weithgarwch sy’n creu perygl arwyddocaol i iechyd, diogelwch neu les 
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staff, preswylwyr neu bobl eraill. 
Dyma enghreifftiau o benderfyniadau sydd i'w cyfeirio at eraill: 

• Cynigion sy’n cynnwys gwariant neu newid i bolisi. 

• Atgyfeirio pryderon at gyrff statudol (rheoleiddiol, diogelu data, ac ati)  

• Mae cyflwyno adroddiadau statudol a rheoleiddio ac ymatebion i ymgynghoriadau yn gofyn am 
gymeradwyaeth y Cyfarwyddwr Gweithredol. 

 
8. CYFATHREBU (y prif gyfathrebu sy'n digwydd, amlder, pwrpas a dull) 
 

MEWNOL  Staff – darparu cyngor a chyfarwyddyd yn ddyddiol ar arolygiadau Iechyd a Diogelwch, yn 
ogystal â chydymffurfiaeth. 
Tîm Arweinyddiaeth Weithredol/Uwch Dîm Rheoli i ddarparu diweddariadau ac i geisio 
prynu adnoddau ar gyfer datblygiad mentrau Iechyd a Diogelwch. 

ALLANOL  Tenantiaid, aelodau o’r gymuned, wyneb yn wyneb wrth arolygu cymdogaethau.  

Contractwyr a chrefftwyr, wyneb yn wyneb a thrwy e-bost neu dros y ffôn, i hwyluso 
cyfathrebu er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â’r ddeddfwriaeth a pholisïau Iechyd a 
Diogelwch.  

Darparwyr hyfforddiant a chyfarpar Iechyd a Diogelwch i geisio prisiau, cymeradwyo 
cynnwys ac ati bob mis. 

Contractwyr, ar gyfer archwiliadau a gwirio arferion gwaith. 

Grwpiau Rhwydwaith Iechyd a Diogelwch, bob mis er arweiniad a meincnodi.  

Gorfodi awdurdodau (Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac Arolygiaeth 
Adeiladau) fel bo’r angen, fel Person Cymwys Cartrefi Conwy.  

9. MEYSYDD CYMHLETH (beth sy’n ymestyn rhywun fwyaf) 
Ceir rhywfaint o ryddid i ddehongli’r cyd-destun deddfwriaethol (deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch) yn ôl 
amgylchiadau unrhyw achos. Mae hynny’n golygu y gallai fod amrywiaeth o ffyrdd o weithredu, a byddai 
gofyn pwyso a mesur y risgiau tebygol gan roi sylw i gyfraith achos sy’n datblygu o hyd, er mwyn 
cynghori rheolwyr ar faterion Iechyd a Diogelwch.   
 
10. CYTUNDEB 

Llofnod Deiliad y Swydd:  Dyddiad:  

Llofnod y Rheolwr Atebol:  Dyddiad:  
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Manylion am yr Unigolyn  
SWYDDOG IECHYD A DIOGELWCH 

 

CYMWYSTERAU ACADEMAIDD / PROFFESIYNOL  Hanfodol / Dymunol Dull asesu 
Un neu ragor o leiaf o’r cymwysterau proffesiynol canlynol, ac ymrwymiad i 
gwblhau unrhyw eitemau sy’n weddill: Tystysgrif Cyffredinol NEBOSH, 
Tystysgrif Adeiladu, Tystysgrif Diogelwch Tân. Diploma Cenedlaethol Iechyd 
a Diogelwch Galwedigaethol neu gyfwerth. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad/Ardystiad 

Aelod o gorff proffesiynol megis: IOSH (Tech IOSH neu fwy), IIRSM neu 
gyfwerth. 

Dymunol Ffurflen Gais / Cyfweliad/Ardystiad 

GWYBODAETH A PHROFIAD    
Prawf o dystiolaeth mewn rôl cynghorydd Iechyd a Diogelwch, a gwybodaeth 
amlwg a diwedda o ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch a Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Tystiolaeth o lefelau uchel o gywirdeb, llythrennedd, rhifedd a dealltwriaeth Hanfodol Ffurflen Gais / Prawf Gallu  
Profiad o weithio mewn rôl Iechyd a Diogelwch yn un o’r meysydd canlynol o 
leiaf: 

• Rôl Rheoli Cyfleusterau neu wasanaethau meddal (trin Legionella, 
Diogelwch Tân, Nwy, Trydan, Lifftiau ac Abestos yn ddeallus) 

• Y Sector Tai Cymdeithasol 

• Gweithgynhyrchu/cydosod, yn ddelfrydol mewn amgylchedd gwaith 
coed 

• Safleoedd adeiladu/datblygu  

• Rheoli’r maes Dylunio a Rheoli Adeiladau 

Hanfodol Ffurflen gais / Cyfweliad 
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Profiad o ymchwilio, creu, adolygu a diweddaru polisïau, gweithdrefnau ac 
asesiadau risg Iechyd a Diogelwch. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad o ymchwilio i ddamweiniau a digwyddiadau.  Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 
Profiad o ddatblygu a darparu hyfforddiant yn ymwneud ag Iechyd a 
Diogelwch 

Dymunol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Profiad amlwg o weithio'n arloesol a chydweithredol, er mwyn datrys mater 
Iechyd a Diogelwch 

Dymunol Cyfweliad 

Profiad o wneud cais am ddyfarniadau Sefydliadol e.e. Dyfarniadau 
cyflawniad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol RoSPA a CHAS 

Dymunol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

SGILIAU   

Dealltwriaeth dda o becynnau Microsoft, Word, PowerPoint, Outlook, MS 
Teams ac Excel yn benodol. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Prawf Gallu  

Sgiliau Trefnu Rhagorol  Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Gallu gweithio dan bwysau a bodloni terfynau amser cystadleuol Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 
Sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol rhagorol (ar lafar ac yn ysgrifenedig) Hanfodol Ffurflen Gais / Cyflwyniad 
Sgiliau cyflwyno a chyflawni  Hanfodol Ffurflen Gais / Cyflwyniad 
Ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid  Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 
Y gallu i weithio yn gydweithredol gyda gweithwyr proffesiynol eraill ac 
Asiantaethau allanol. 

Hanfodol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Sgiliau Iaith Gymraeg Dymunol Ffurflen Gais / Cyfweliad 

Gallu gyrru a defnyddio car eich hun* Hanfodol Ffurflen Gais / Tystysgrif 

GWERTHOEDD CRAIDD CARTREFI   

Ymroddedig i ansawdd Hanfodol Cyfweliad 

Bod yn arloesol Hanfodol Cyfweliad 
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Gwneud y peth iawn Hanfodol Cyfweliad 

Mae Cartrefi Conwy yn ymrwymo i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ein gweithgareddau. 
*Lle bo anabledd yn atal hyn, bydd yn cael ei adolygu gyda’r ymgeisydd yn ystod y cyfweliad i weld a oes unrhyw addasiad rhesymol y gellir ei 

wneud ar gyfer y gofyniad hwn. 


