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Cynllun Adeiladwyr Ystyrlon

Cod Arfer Ystyrlon
Mae adeiladwyr ystyrlon yn ceisio gwella delwedd y diwydiant adeiladu trwy
ymdrechu i hyrwyddo a chyflawni arfer gorau o dan y Cod hwn. Byddant yn:

Gofalu am Ymddangosiad

Diogelu Diogelwch pawb

Dylai adeiladwyr sicrhau bod safleoedd yn
ymddangos yn broffesiynol a’u bod wedi’u
rheoli’n dda

Dylai adeiladwyr gyflawni’r lefelau uchaf
o berfformiad

• Sicrhau bod ymddangosiad allanol safleoedd
yn gwella delwedd y diwydiant.
• Bod yn drefnus, yn lân ac yn daclus.
• Gwella ymddangosiad cyfleusterau, deunyddiau
wedi’u storio, cerbydau a pheiriannau.
• Gwella delwedd y gweithlu trwy eu
hymddangosiad.

Parchu’r Gymuned
Dylai adeiladwyr fod yn llwyr ystyrlon ynghylch
eu heffaith ar gymdogion a’r cyhoedd
• Hysbysu, parchu a dangos cwrteisi i’r rheiny
yr effeithir arnynt gan y gwaith.
• Lleiafu effaith dosbarthiadau, parcio a gwaith
ar briffyrdd cyhoeddus.
• Cyfrannu at a chefnogi’r gymuned a’r
economi leol.

• Cael systemau sy’n gofalu am ddiogelwch y
cyhoedd, ymwelwyr a’r gweithlu.
• Lleiafu risgiau diogelwch i gymdogion.
• Cael mentrau ar gyfer gwella diogelwch
yn barhaus.
• Gwreiddio agweddau ac ymddygiadau sy’n
gwella perfformiad diogelwch.

Gwerthfawrogi eu Gweithlu
Dylai adeiladwyr ddarparu amgylchedd gwaith
cefnogol a gofalgar
• Darparu gweithle lle y caiff pawb eu parchu, eu
trin yn deg, eu hannog a’u cefnogi.
• Adnabod anghenion datblygiad personol a
hyrwyddo hyfforddiant.
• Gofalu am iechyd a lles y gweithlu.
• Darparu a chynnal safonau lles uchel.

• Gweithio i greu argraff bositif a pharhaus, a
hyrwyddo’r Cod.

Diogelu’r Amgylchedd

• Ceisio datrysiadau cynaliadwy, a lleiafu
gwastraff, yr ôl-troed carbon ac adnoddau.

Mae’r Cod Ymarfer Ystyriol yn amlinellu
disgwyliadau’r Cynllun o’r holl safleoedd,
chwmniau cofrestredig a chyflenwyr, gan
ddisgrifio’r meysydd hynny a ystyrir yn
hanfodol gan y Cynllun wrth helpu i wella
delwedd adeiladu.

• Lleiafu effaith dirgryniad, a llygredd o ran aer,
golau a swn.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 0800 783 1423
neu ewch i www.ccscheme.org.uk

Dylai adeiladwyr ddiogelu a gwella’r amgylchedd
• Adnabod, rheoli a hyrwyddo materion
amgylcheddol.

• Diogelu’r ecoleg, y dirwedd, bywyd gwyllt,
llystyfiant a chyrsiau dwr.

Yn Gwella Delwedd Adeiladwaith

