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Rheolau 

BYDDWCH YN DDIOGEL - Mae risg i weithgareddau gweithdy yn ôl eu natur. Cofiwch hyn a 
byddwch yn wyliadwrus bob amser am eich diogelwch eich hunain ac eraill. 

 
DILYNNWCH Y RHEOLAU CANLYNOL ER MWYN DIOGELWCH 

● Rhaid cwblhau y sesiwn cynefino cyffredinol cyn defnyddio'r cyfleusterau 

● Rhaid cwblhau hyfforddiant cyn defnyddio'r LASER, CNC, ARGRAFFWYR 3D, GWEISG 

GWRESOGI A’R TORRWR FINYL 

● Dilynwch y mesuriadau rheoli yn deillio o’r asesiad risg (yn y ffolder diogelwch ac ar-lein) 

● Dilynwch y Dulliau Gweithredu Diogel (ar y wal wrth ymyl offer ac ar-lein) 

● Peidiwch â cheisio cyflawni tasgau newydd neu anghyfarwydd, gofynnwch am help. 

● Mae’n rhaid ymddwyn mewn modd cyfrifol bob amser. 

● Offer Amddiffynnol Personol - Rhaid gwisgo ‘PPE’ pan fo hynny'n briodol ac ni ddylid ei 

gamddefnyddio. 

● Rhaid gwisgo amddiffyniad llygaid wrth weithredu peiriant sy'n cynhyrchu gronynnau’n 

hedfan ac wrth basio trwy ardal neu helpu unigolion lle mae pethau o'r fath yn digwydd. 

● Rhaid gwneud gwallt hir, tei, dillad rhydd a gemwaith yn ddiogel wrth ddefnyddio 

peiriannau. 

● Rhaid diffodd cyflenwad trydanol wrth addasu neu gynnal a chadw unrhyw offer. 

● Lle mae gwarchodwyr wedi'u gosod mae'n rhaid eu defnyddio bob amser. 

● Peidiwch â gadael unrhyw beiriant yn rhedeg heb oruchwyliaeth - diffoddwch bob amser. 

● Dim ond un person ddylai weithredu peiriant. 

● Peidiwch byth â cheisio gweithio gydag offer diffygiol. Tynnwch unrhyw ddiffygion i sylw 

goruchwyliwr. 

● Cadwch bob llwybr cerdded/dianc yn glir ac ardaloedd gwaith yn daclus. 

● Rhaid rhoi gwybod i'r goruchwyliwr am ddamweiniau neu damweiniau agos. 

● Dylid gwisgo esgidiau priodol ar gyfer y dasg dan sylw (nid yw esgidiau canfas, fflip-fflops, 

sandalau ac esgidiau simsan eraill yn amddiffynol rhag anaf). 

● Golchwch eich dwylo cyn bwyta. 

● Peidiwch byth â rhedeg yn y gweithdy. 

● PEIDIWCH â gweithio ar eich pen eich hun, gwnewch yn siŵr bod rhywun arall yn 

bresennol. 


