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CYFLWYNIAD 

Croeso i Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch Prifysgol Bangor 2010.  

Eleni, mae’r Adroddiad wedi’i rannu’n ddwy adran – prif Adroddiad Perfformiad y Brifysgol ac Adroddiad y 

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch (GID). 

Mae’r adran gyntaf yn rhoi sylwadau a gwybodaeth ystadegol am brif themâu a meincnodau risg. Pan mae’n 

bosibl, darperir cymariaethau i ddynodi lefel gyffredinol perfformiad y Brifysgol.  Fodd bynnag, rhaid nodi bod 

gwerth gwirioneddol rhywfaint o’r wybodaeth ystadegol sydd ar gael yn genedlaethol yn dal i fod yn 

ddadleuol. Y rheswm pennaf am hyn yw arferion cofnodi data ansicr sefydliadau eraill, a ddefnyddir fel 

cymaryddion, ac yn fwy perthnasol, yr anhawster sy’n gysylltiedig â cheisio canfod tueddiadau mewn samplau 

bach.  Er nad yw’r meincnodau a ddefnyddir yn yr Adroddiad yn berffaith, maent yn rhoi syniad cyffredinol da, 

ac mae’n rhesymol eu defnyddio i ddynodi perfformiad. 

Mae’r ail adran, sef Adroddiad y GID sydd wedi’i rannu’n iechyd a diogelwch cyffredinol a chymorth iechyd, yn 

cynnig gwybodaeth am waith adran Iechyd a Diogelwch ganolog y Brifysgol (GID), ac yn rhoi rhywfaint o 

gefndir prif ystadegau’r Brifysgol.  

Ategir pynciau o fewn yr Adroddiad ymhellach, pan fo’n briodol, gan adroddiadau mini ar-lein mewn meysydd 

penodol.  Mae’r adroddiadau mini hyn yn rhoi mwy o wybodaeth ystadegol ac maent ar gael o Wefan y GID. 

Mae’r Adroddiadau’n rhoi tawelwch meddwl ac yn dangos bod Prifysgol Bangor yn perfformio’n dda ac yn 

parhau i geisio gwelliannau yn ei threfniadau iechyd a diogelwch; bydd hyn yn ei dro’n rhoi mwy o gymorth i 

staff a myfyrwyr gyda’u gwaith, eu hastudiaethau a’u hymchwil. 

O ran personél y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch, mae’r Brifysgol yn haeddu clod oherwydd yn ddiweddar 

penodwyd yr Ymarferwr Iechyd Galwedigaethol yn aelod o ‘Fwrdd Seinio’ Iechyd Galwedigaethol Llywodraeth 

y DU. Mae’r penodiad hwn yn adlewyrchu statws a phroffesiynoldeb yr unigolyn a’r ffordd y mae’r Brifysgol yn 

cefnogi iechyd. Yn yr un modd, nodir hefyd bod yr Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch wedi’i benodi’n Is-

gadeirydd ‘Pwyllgor Rheoli Risg ac Archwilio’ y corff proffesiynol iechyd a diogelwch IOSH1 a’i fod yn parhau i 

fod yn aelod o’i Fwrdd Ymddiriedolwyr. 

Mae’r penodiadau personol hyn, pan gânt eu hystyried ochr yn ochr â’r rhinweddau a ddangosir gan y 

Swyddog Cymorth Iechyd a Diogelwch a’r Cynorthwyydd Iechyd a Diogelwch, yn rhoi tawelwch meddwl bod y 

Brifysgol mewn sefyllfa dda i allu rheoli a chefnogi iechyd a diogelwch nawr ac yn y blynyddoedd i ddod. 

 

 

Gareth W. Jones 

Pennaeth Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch 
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 Y Sefydliad Diogelwch Galwedigaethol ac Iechyd 
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Prifysgol Bangor  

Cyfartaledd y Sector  

YSTADEGAU’R BRIFYSGOL A GOLWG GYFFREDINOL 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bangor University 1.14 1.9 1.61 1.96 1.9 1.82 1.4 1 2.8 1.4 1.6 1.5 2.6

National Average 5 3.3 3.3 2.7 2.7 2.1 2.43 2.59 2.63 2.7 2.7 2.3 2.6
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Golwg Gyffredinol 

Mae cynlluniau a pherfformiad Iechyd a Diogelwch 

yn dal i gael eu cyfarwyddo a’u goruchwylio gan y 

Grŵp Gorchwyl Gweithredol Diogelwch a 

Phwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol, sydd yn 

eu tro’n adrodd naill ai i’r Awdurdod Gweithredol 

neu’n uniongyrchol i Gyngor y Brifysgol. 

Mae Adroddiad 2010 yn dangos gwelliannau yn y 

ffordd y mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer risgiau 

iechyd a diogelwch ac yn eu rheoli.  

Mae’n arbennig o galonogol bod y Brifysgol yn 

parhau i gydweithio’n agos ag Arolygydd yr 

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i 

ddatblygu Model Cynllunio sydd bellach yn cael ei 

hyrwyddo ar draws y Sector Cyhoeddus yng 

Nghymru. Darperir mwy o fanylion yn 

ddiweddarach yn yr Adroddiad. 

Mae’n galonogol hefyd gweld bod mentrau cefnogi 

iechyd wedi parhau i ddatblygu yn ystod y 

flwyddyn, yn enwedig yng nghyswllt iechyd y staff.  

Bydd Adroddiad 2010 yn disgrifio sut y mae llawer 

o’r ffocws rhagweithiol yn ystod 2010 wedi bod ar 

gynhyrchu gwell gwybodaeth ategol, mesur 

perfformiad, rhoi cyngor wedi’i deilwra a 

chynllunio ar gyfer y dyfodol.  

Yn ystadegol, mae’r Adroddiad yn dynodi bod y 

Brifysgol yn parhau i berfformio’n dda o gymharu â 

Sector Addysg Uwch y DU, ac mae’r perfformiad 

dangosol naill ai cystal â blynyddoedd blaenorol 

neu’n dangos gwelliant.  

Darperir y prif ddangosyddion perfformiad isod, a 

dangosir cymaryddion cenedlaethol os ydynt ar 

gael. 

Damweiniau a Digwyddiadau  

Yn ystod 2010, cafodd cyfanswm o 95 damwain ble 

dioddefwyd anaf eu riportio, sef cynnydd oddi ar yr 

84 o ddamweiniau a gafodd eu riportio yn 2009. 

Fodd bynnag, pan ystyrir hyn fel cymhareb ‘1000 

mewn perygl’, mae’r cynnydd ‘sylfaenol’ hwn 

mewn gwirionedd yn gyfystyr â chyfradd o 30 o 

ddamweiniau i bob 1,000 o staff, sy’n llai na 

chyfradd 2009, sef 32.2.  

Cyfradd Damweiniau Genedlaethol a Phrifysgol 

Bangor – cyfartaledd i bob 1000 o Staff ‘Mewn Perygl’ 
 

 

Cyfradd Damweiniau Genedlaethol a Phrifysgol 

Bangor – cyfartaledd i bob 1000 o Fyfyrwyr ‘Mewn 

Perygl’ 

 

 

 

Nifer y Damweiniau a’r Digwyddiadau y gellid eu 

riportio i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diogelwch yn 2010 oedd 7; 3 i aelodau staff, 3 i 

fyfyrwyr ac 1 i ymwelydd, sy’n llai na’r 12 a gafwyd 

yn 2009.   

Fel y dywedwyd, roedd 3 adroddiad ar gyfer 

digwyddiadau’n ymwneud â myfyrwyr, o gymharu 

â dim ar gyfer myfyrwyr yn 2009, ond nodir yma 

bod dau o’r rhain o ganlyniad i un gweithgaredd, 

sef defnyddio ‘cwrs antur’ castell bownsio yn ystod 

digwyddiad Serendipity 2010.   Erbyn hyn, mae’r 

Adran yn cydweithio ag Undeb y Myfyrwyr i sicrhau 

y defnyddir mathau / cydosodiadau mwy addas yn 

y dyfodol.  Fel gydag unrhyw ddamwain, ceir cyfle i 

ddysgu a gwella rheolyddion. 
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Sickness Absence Comparator Rate

(days per member of staff [FTE] per year)

6.43

7.36

8.73

10.9

6.2

Bangor University 2010

Wales HE 2010

HE Sector UK 09/10

Wales Local Gov 09/10

Civil Service UK 09/10

Damweiniau a Digwyddiadau Staff y gellir eu Riportio 

(RIDDOR) i bob 1,000 ‘Mewn Perygl’ (Cyfartaledd 

Treigl 5 Mlynedd
2
) 

 

Damweiniau a Digwyddiadau Myfyrwyr y gellir eu 

Riportio (RIDDOR) i bob 1,000 ‘Mewn Perygl’ 

(Cyfartaledd Treigl 5 Mlynedd) 

 

 

Beth sy’n Achosi Damweiniau 

Mae arolwg ystadegol blynyddol Cymdeithas 

Iechyd a Diogelwch y Brifysgol yn dangos bod 

llithro, baglu a syrthio ymysg prif achosion 

anafiadau yn y sector Addysg Uwch o hyd, a’u bod 

yn gyfrifol am 39% o gyfanswm y digwyddiadau.  

Braf yw nodi felly bod digwyddiadau llithro, baglu a 

syrthio yn y Brifysgol wedi gostwng o 42% o 

ddamweiniau yn 2009 i 35% yn 2010.   

Gostyngodd damweiniau a digwyddiadau trafod â 

llaw yn y Brifysgol ychydig hefyd o 32% yn 2009 i 

31% yn 2010; fodd bynnag, mae hyn yn dal yn 

uwch na 18% y Sector. Nid yw’n glir pam mae’r 

amrywiad hwn yn bodoli, ac efallai y bydd angen 

                                                           
2
 Oherwydd y ffigurau isel sy’n gysylltiedig ag adroddiadau 

RIDDOR, defnyddir cyfartaledd ‘treigl’ 5 mlynedd. Mae hyn yn 

cydbwyso rhywfaint ar yr anwadaliadau ystadegol a achosir 

gan setiau data bach o’r fath 

gwneud mwy o waith asesu’r ffynonellau data er 

mwyn cael gwell dealltwriaeth o sut y caiff 

digwyddiadau trafod â llaw eu categoreiddio’n 

genedlaethol ac yn lleol. 

Beth a Achosodd Ddamweiniau ym Mhrifysgol Bangor 

2010 (ffigurau mewn cromfachau’n cymharu â 2009) 
 

 

Absenoldeb Salwch Staff 

Cofnodwyd cyfradd Absenoldeb Salwch oddeutu 

6.43 diwrnod i bob cyflogai cyfwerth ag amser 

llawn yn 2010. Mae hyn yn cymharu â Chyfartaledd 

Cenedlaethol (DU) y Sector o 6.2 diwrnod a 

chyfartaledd yng Nghymru o 7.36 diwrnod. 

Mae’r gyfradd Absenoldeb Salwch o 6.43 diwrnod 

yn gyfystyr â cholli 2.46% o’r amser sydd ar gael 

oherwydd absenoldeb salwch. 

 

 

 

 

 

 

Rhoddir sylw i’r ffaith bod 69% o staff y Brifysgol 

heb gymryd un diwrnod o absenoldeb salwch yn 

2010. 
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6% (-2%) 

2

Yn 2010, cododd absenoldebau hirdymor 

oherwydd cyflyrau cyhyrysgerbydol oddeutu 5% 

oddi ar y flwyddyn flaenorol, a gostyngodd 

absenoldebau cysylltiedig â chyflyrau seicolegol 

ardystiedig oddeutu 7%. Mae’r ystadegau hyn yn 

pwysleisio unwaith eto pam mae’r Brifysgol yn rhoi 

blaenoriaeth i wella cymorth i’r risgiau iechyd a’r 

cyflyrau hyn, a’u hatal.  

6 Phrif Achos Absenoldebau Ardystiedig Hirdymor 

36.21%

25.01%

22.41%

6.03%

5.17%
5.17%

Musculoskeletal Other Specified Causes

Psychological Heart/Circulatory

Cancers/Tumours Respiratory Infections

 

Roedd cyfanswm yr absenoldebau meddygol 

ardystiedig yn 2010 yn debyg i’r flwyddyn 

flaenorol.  

Cafwyd un cyflwr meddygol y gellid ei riportio yn 

2010. Roedd hwn yn ymwneud ag achos o anaf 

straen ailadroddus a chafodd ei riportio i’r 

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.  

Proffil Iechyd 

Mae’r cynnig o Archwiliadau Iechyd Staff yn parhau 

i fod yn boblogaidd, ac mae cannoedd o aelodau 

staff wedi cael Archwiliadau Iechyd am ddim ers i’r 

rhaglen gael ei chyflwyno yn 2007.  

Yn ogystal â rhoi gwybodaeth a chefnogaeth 

werthfawr i’r aelod staff unigol, mae Archwiliadau 

Iechyd yn darparu proffil iechyd gwerthfawr. Yna, 

defnyddir ef i helpu i deilwra mentrau cymorth 

iechyd a sicrhau bod ymdrechion yn cael eu 

targedu yn ôl yr angen mwyaf. 

Mae mwy o wybodaeth am fentrau a chymorth 

iechyd ar gael yn y Crynodeb Iechyd (Tudalen 11). 

Larymau Tân a Thanau 

Gostyngodd nifer y larymau tân a seiniwyd yn 

sylweddol i 156 yn 2010 o 211 yn 2009, a chafwyd 

gwelliannau nodedig mewn cyfraddau seinio mewn 

Neuaddau Preswyl ac mewn adeiladau 

Cyffredinol/Academaidd. Mae cyfraddau tân hefyd 

ar eu hisaf ers i gofnodion ddechrau. 

Wrth gymharu â’r Sector Addysg Uwch yn 

gyffredinol yn y DU, mae’r Brifysgol yn parhau i 

berfformio’n glodwiw; mae ganddi tua hanner y 

nifer gyfartalog o gamrybuddion.  

 

 

Cafwyd cyfradd camrybuddion o 38 seiniad i bob 

1000 o ystafelloedd gwely astudio yn Neuaddau 

Preswyl y Brifysgol, sy’n cymharu’n ffafriol â 

chyfartaledd y Sector Addysg Uwch o 77/1000. 

Hefyd, gostyngodd nifer y troeon y bu i Wasanaeth 

Tân ac Achub Gogledd Cymru ddod i ymdrin â 

‘galwadau’ yn y brifysgol i 135 yn 2010, o 197 yn 

2009.   

Mae’n braf nodi’r gostyngiad yn nifer y troeon y 

galwyd y Gwasanaethau Tân ac Achub i’r Brifysgol, 

ond mae sylw’n dal i gael ei roi i’r angen i ostwng y 

gofynion ar y Gwasanaeth ymhellach. 

Hanerodd nifer y tanau a ddigwyddodd mewn 

gwirionedd mewn adeiladau neu ar dir y Brifysgol o 



 

 

 
Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch  Tudalen 5 

ADRODDIAD BLYNYDDOL IECHYD A DIOGELWCH - 2010 

6 yn 2009 i 3 yn 2010. Ni chafodd neb ei anafu o 

ganlyniad i ddigwyddiad tân. 

Mae gostyngiadau o’r fath mewn seinio larymau 

tân yn dangos bod ymdrechion i wella systemau 

larwm tân a hysbysu staff a myfyrwyr am 

ddiogelwch tân yn cael effaith gadarnhaol. 

Gallwch gael mwy o wybodaeth am Dân a Seinio 

Larymau Tân ar y wefan Iechyd a Diogelwch. 

Hyfforddi a Datblygu Staff a Briffio  

Cafodd cyfanswm o 91 o gyrsiau / sesiynau briffio, 

yn ymwneud â 22 o wahanol bynciau, eu darparu 

neu eu hwyluso gan y Gwasanaethau Iechyd a 

Diogelwch. 

Blwyddyn 
Cyrsiau / 

Briffiau 
% 

Staff yn 

Bresennol 
% 

2007 48 - 548 - 

2008 64 +33% 607 +10% 

2009 84 +31% 572 -6% 

2010 91 +8% 880 +54% 

 

Cafwyd cynnydd 54% yn nifer y staff a fu’n 

bresennol ar gyrsiau / briffiau.  Mae hyn yn 

adlewyrchu’n rhannol y cynnydd mewn staff 

newydd a benodwyd yn ystod y flwyddyn a’r dull 

newydd a fabwysiadwyd i ddarparu cyrsiau sydd 

wedi’u dylunio a’u cyflenwi’n benodol ar gyfer 

Colegau / Adrannau, gan olygu bod cyrsiau’n fwy 

deniadol a pherthnasol. 

Cafodd hyfforddiant Asesu Risg a Thrafod â Llaw a 

enwyd yn yr Adroddiad Hunanwerthuso blaenorol 

eu hyrwyddo, ac roeddent ymysg y cyrsiau mwyaf 

poblogaidd gyda’r niferoedd mwyaf yn eu dilyn. 

Mae gwerthusiadau cyrsiau’n dal i fod yn 

gadarnhaol iawn, ac mae’r rhan fwyaf o atebwyr yn 

gweld y sesiynau’n ‘ddefnyddiol iawn’ neu’n 

‘ddefnyddiol’ ac yn eu hargymell i’w cydweithwyr. 

Hawliadau Yswiriant 

Cafwyd cyfanswm o 5 hawliad am iawndal 

oherwydd anaf neu golled bersonol yn ystod 2010. 

Gwnaethpwyd pedwar o’r hawliadau hyn gan 

aelodau staff a’r llall gan ymwelydd (Gyrrwr 

Danfon). Caiff pob hawliad am iawndal ei asesu a’i 

reoli gan Yswiriwr y Brifysgol. 

Pwyllgorau, Grwpiau Gorchwyl a Chyrff Eraill 

Mae perfformiad Iechyd a Diogelwch ar lefel y 

sefydliad yn dal i gael ei oruchwylio gan Bwyllgor 

Iechyd a Diogelwch y Brifysgol, sy’n adrodd yn 

uniongyrchol i’r Cyngor, a gan Grŵp Gorchwyl 

rheoli’r Awdurdod Gweithredol Diogelwch, sy’n 

adrodd i’r Awdurdod Gweithredol a’r Is-ganghellor. 

Mae’r ddau gorff yn parhau i fod yn weithgar iawn, 

ac yn parhau i gyfarwyddo a goruchwylio 

perfformiad y sefydliad a gwaith y Gwasanaethau 

Iechyd a Diogelwch. 

Yn ddiweddar, bu i Gadeirydd hirdymor y Pwyllgor 

Iechyd a Diogelwch, Dr Andy Beaumont, ymddeol, 

ac enwebodd y Cyngor Dr David Assinder i gymryd 

ei le. Mae gwaith ac ymroddiad Andy i’r Pwyllgor a 

dros iechyd a diogelwch synhwyrol wedi’i 

werthfawrogi’n fawr. 

Ar lefelau mwy lleol, mae Colegau, Ysgolion ac 

Adrannau’n parhau i gynnal eu Pwyllgorau Iechyd a 

Diogelwch eu hunain, neu ystyried materion o’r 

fath o fewn eu prif grwpiau rheoli. Anogir cynnwys 

cynrychiolwyr staff a myfyrwyr, ynghyd ag ethos o 

sicrhau cyfathrebu da ymysg defnyddwyr yr 

adeilad. 

Elusen y Brifysgol, Tŷ Gobaith 

O ganlyniad i fentrau iechyd noddedig, ynghyd ag 

arian a godwyd gan y Loteri Staff, rhoddwyd £8,012 

i’r elusen yn 2010, sydd bron ddwywaith cymaint 

â’r arian a godwyd yn 2009.  

 

Mae hwn yn gyrhaeddiad anhygoel a 

gwerthfawrogir ymroddiad pawb a fu’n codi arian 

neu’n cymryd rhan mewn digwyddiadau. 

Mae gwybodaeth bellach am y mathau o 

ddigwyddiadau codi arian a gynhaliwyd yn 2010 
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wedi’i hamlinellu yn yr adran ‘Golwg Gyffredinol ar 

Iechyd’ ac ar y wefan bwrpasol:  

www.bangor.ac.uk/tygobaith 

Grŵp Iechyd a Diogelwch Gogledd Orllewin Cymru 

Yn 2010, rhoddwyd rhaglen o un ar ddeg o sgyrsiau 

misol i gynrychiolwyr dwsinau o gyflogwyr lleol.  

Canfu 

gwerthusiad 

o’r bobl a fu’n 

bresennol fod 

dros 80% 

ohonynt o’r 

farn bod y 

rhaglen, safon 

y siaradwyr 

a’r sgyrsiau’n ‘rhagorol’ neu’n ‘dda iawn’. 

Cydnabuwyd llwyddiant y Grŵp hefyd pan enillodd 

Wobr ‘Cymeradwyaeth Uchel – Rhaglen 

Gyffredinol’ gan Grwpiau Diogelwch y DU. 

Cyflwynwyd y wobr yn y Cinio Gwobrau Blynyddol 

yn San Steffan, Llundain gan yr Arglwydd 

Brougham a Vaux. 

Heriau o’n Blaen 

Mae’n ymddangos y bydd effaith gostyngiadau 

cyllid y Llywodraeth ar ddau o Awdurdodau 

Gorfodi allweddol y Brifysgol, sef yr Awdurdod 

Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac Asiantaeth yr 

Amgylchedd, yn golygu rhywfaint o newid ffocws. 

Yn benodol, mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diogelwch wedi dweud eisoes y bydd yn rhoi mwy 

o flaenoriaeth ac adnoddau i orfodi ac ‘ymyrryd 

uniongyrchol’. 

Ar hyn o bryd, teimlir bod y Brifysgol yn mwynhau 

perthynas dda ac ymddiriedus â’r Awdurdod 

Gweithredol. Fodd bynnag, gallai’r pwyslais 

cynyddol ar orfodi arwain at newid i’r berthynas 

hon gan olygu bod mwy o angen i’r Brifysgol 

ddarparu tystiolaeth glir i ddangos ei bod yn rheoli 

risgiau’n llawn ac yn briodol.  

Bydd angen i’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch 

addasu i’r sefyllfa hon a cheisio sicrhau bod y 

Brifysgol yn parhau i ddangos, nid yn unig ei bod yn 

rheoli iechyd a diogelwch, ond ei bod yn parhau i 

fod yn enghraifft batrymol o arfer da. 

Wrth edrych tuag i mewn, bydd yr angen i sicrhau 

bod iechyd a diogelwch yn parhau i gefnogi a 

bodloni gofynion y Strategaeth Prifysgol sy’n cael ei 

datblygu, ynghyd â’r staff a’r myfyrwyr, yn dal i fod 

yn un o brif ffocysau’r GID. Rhoddir sylw i hyn 

unwaith eto yn yr Adroddiad hwn, ynghyd â 

phwysigrwydd sicrhau bod iechyd a diogelwch yn 

dal i fod yn synhwyrol ac yn briodol, ac yn 

ddynamig pan fo angen.  

O ran thema rheoli risg yn synhwyrol, cydnabyddir 

bod iechyd a diogelwch yn dal i gael sylw eithaf 

negatif mewn sawl man; gan nifer o bapurau 

newydd cenedlaethol, ymysg eraill. Mae hyn, wrth 

gwrs, yn cael effaith yn lleol ac o ganlyniad bydd y 

pwyslais ar chwalu’r ‘myth’ drwy ddarparu cyngor 

synhwyrol ac addysgiadol yn aros yn gryf.  

Hefyd, rhaid peidio ag anghofio pwysigrwydd 

sicrhau bod cyngor am iechyd a diogelwch yn cael 

ei gydbwyso yn erbyn gofynion eraill y sefydliad. 

Fodd bynnag, un perygl amlwg sy’n gysylltiedig â 

newid ffocws yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diogelwch ar orfodaeth yw y gellid meithrin 

meddylfryd ‘gwrth risg’ mewn rhai mannau. Mae 

angen i ni osgoi datblygu meddylfryd gwrth risg 

gan sicrhau bod arferion iechyd a diogelwch y 

Brifysgol yn dal i fod yn briodol ac yn uchel eu 

parch.  

Yn olaf, un her gyffrous yw adeiladu ar yr agenda 

a’r rhaglen iechyd sydd eisoes yn rhagorol, a’u 

gwella ymhellach. Mae Agenda Cymorth Iechyd 

staff y Brifysgol yn cael ei chydnabod yn un o 

oreuon y DU, ond mae hefyd yn dal i ddatblygu a 

thyfu, gan annog mwy o gyfranogiad ymysg staff a 

darparu gwasanaeth sy’n cael ei werthfawrogi fwy 

a mwy. 
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A.1.  GOLWG GYFFREDINOL AR DDIOGELWCH 

Fel adran gymorth ganolog, mae’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch (GID) yn ymroddedig i wneud y canlynol: 

• Cynorthwyo’r Brifysgol a’i Cholegau, ei Hysgolion a’i Hadrannau ym mhob agwedd ar ddeall, 

cydymffurfio, gwella a hyrwyddo iechyd a diogelwch 

• Cynorthwyo iechyd, diogelwch a lles staff a myfyrwyr a pherfformiad cyffredinol y sefydliad 

Yn ystod 2010, ceisiodd y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch gyflawni’r ymrwymiadau hyn mewn sawl ffordd, 

gan gynnwys darparu cyfarwyddyd a chymorth ymarferol i’r Brifysgol, Colegau ac Adrannau, gan wella 

systemau rheoli iechyd a diogelwch canolog a lleol yn y broses. 

CYMORTH BOB DYDD:   

Drwy gydol 2010, parhaodd yr Adran i ganolbwyntio ar ddarparu cymorth, gwybodaeth a chyfarwyddyd iechyd 

a diogelwch cymwys a chefnogol i staff a myfyrwyr.  

Mae baich gwaith y GID yn adlewyrchiad da o natur ddynamig y Brifysgol a’i hystod o weithgareddau sy’n 

datblygu o hyd. Mae’r Adran yn parhau i geisio symleiddio a gwella ansawdd gwybodaeth am iechyd a 

diogelwch sy’n aml yn gymhleth, er mwyn sicrhau bod bywydau gwaith ein staff a’n myfyrwyr ychydig yn haws, 

gan gynnal safon dda o berfformiad iechyd a diogelwch. 

Mae gwaith y GID yn cynnwys gweithgareddau megis: 

• Cynllunio ar gyfer digwyddiadau, a chynorthwyo yn ystod y digwyddiadau hynny i sicrhau y cânt eu cynnal 

yn ddiogel  

• Datblygu a darparu cyrsiau hyfforddi wedi’u teilwra  

• Darparu cymorth ymarferol yng nghyswllt dadlygru labordai i gadarnhau a sicrhau bod yr ardal yn ddiogel  

• Cynhyrchu asesiadau effaith manwl  

• Adolygu adeiladau a lluniadau technegol  

• Rhoi cyfarwyddyd am i ble y dylid cyfeirio cyllid i gynnig y gwerth a’r effaith mwyaf 

• Cynorthwyo â pharatoi mannau y mae Awdurdodau Gorfodi’n ymweld â hwy  

• Cynnal asesiadau unigol, e.e. Cynlluniau Gwacau Argyfwng Personol, Asesiadau Risg Beichiogrwydd, 

Asesiadau Anghenion Iechyd Personol 

• Cynorthwyo Colegau / Adrannau yn ystod arolygiadau o’r gweithle 

• Cefnogi busnesau lleol drwy drefnu a hwyluso sgyrsiau a seminarau misol ar ran Grŵp Iechyd a Diogelwch 

Gogledd Orllewin Cymru  

DOGFENNAU: 

Mae dogfennau iechyd a diogelwch cynhwysfawr (ond dealladwy) yn hanfodol i unrhyw system lwyddiannus o 

reoli iechyd a diogelwch er mwyn rhoi cyfarwyddiadau ac arweiniad clir am sut i reoli gweithgareddau a helpu i 

sicrhau iechyd a diogelwch pawb y gellid effeithio arnynt.  Felly, mae’r gwaith yn parhau i ddatblygu Safonau 

Polisi, Dalenni Gwybodaeth a gwybodaeth gyffredinol sy’n addysgiadol ac yn hawdd eu darllen.   

Darperir cymorth ymarferol yn rheolaidd i Golegau ac Adrannau i gynorthwyo eu systemau rheoli a’u 

trefniadau lleol ym maes iechyd a diogelwch.   Er enghraifft, cyngor a chymorth gyda chynhyrchu asesiadau 
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risg, systemau gwaith diogel a Pholisïau Iechyd a Diogelwch lleol, a datblygu pecynnau hyfforddiant a 

Llawlyfrau Ymsefydlu staff a myfyrwyr sy’n hawdd eu dilyn. 

Hefyd, mae’r Cylchlythyr Iechyd a Diogelwch yn dal i gael ei gyflwyno i bob Cydlynydd bob pythefnos. Mae hwn 

yn hysbysu Colegau, Ysgolion ac Adrannau am newyddion, ffeithiau a gwelliannau perthnasol ym maes iechyd 

a diogelwch ac am ddigwyddiadau i ddod.  Mae Gwefan y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch hefyd yn cael ei 

diweddaru’n rheolaidd i sicrhau bod ei chynnwys yn aros yn berthnasol. 

Mae’r canlynol yn enghreifftiau o’r mathau o ddogfennau a gyhoeddwyd yn ystod 2010: 

• Polisi Iechyd a Diogelwch diwygiedig y Brifysgol 

• Safon Polisi Rheoli Radon 

• Safon Polisi a System Rheoli Ymbelydredd Ïoneiddio (Ffynonellau Agored) 

• Safon Polisi Defnyddio Setiau Pelydr-X 

• Llawlyfrau Iechyd a Diogelwch amrywiol ar gyfer Colegau, Adrannau a themâu risg 

ARCHWILIADAU COLEGAU:   

Yn 2010, defnyddiwyd pecyn Archwilio Systemau Rheoli Iechyd a Diogelwch newydd pwrpasol y Brifysgol, a 

ddatblygwyd i fodloni gofynion safon OSHAS 18001/2, a chwblhawyd 3 archwiliad mawr3:  

• Y Coleg Gwyddorau Naturiol  

• Y Coleg Gwyddorau Cymdeithasol, Busnes a’r Gyfraith 

• Y Ganolfan Reoli 

Bydd Grŵp Gorchwyl yr Awdurdod Gweithredol Diogelwch a Phwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol yn 

ystyried Crynodebau Gweithredol pob Adroddiad.  Mae’r broses Archwilio wedi darparu gwybodaeth 

werthfawr ac wedi helpu’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch i nodi ble mae angen cymorth ychwanegol a 

chynorthwyo Colegau i dargedu eu hymdrechion i wella rheoli iechyd a diogelwch a rheoli risg.   

Un o ganfyddiadau nodedig yr Archwiliadau hyd yn hyn yw cadarnhad o ba mor dda y mae iechyd a diogelwch 

yn cael ei reoli ar hyn o bryd. Er bod lle i wella mewn rhai mannau a safonau amrywiol, mae’r neges gyffredinol 

yn gadarnhaol. 

HUNANWERTHUSO COLEGAU / ADRANNAU:    

Cynhaliwyd ail ‘Hunanwerthusiad’ blynyddol Colegau / Adrannau yn 2010, gan roi cipolwg ar 5 o feysydd 

allweddol rheoli iechyd a diogelwch mewn Colegau ac Adrannau yn erbyn yr elfennau safonol canlynol mewn 

system reoli:  

• Polisïau 

• Trefniadaeth 

• Cynllunio a gweithredu 

• Mesur 

• Adolygu 

                                                           
3
 Dechreuwyd pedwerydd Archwiliad hefyd ar gyfer y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol 
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Mae’r wybodaeth a ddychwelwyd gan Golegau / Adrannau unigol yn dangos gwelliant pendant mewn 

agweddau ar bob elfen.  Dangosir siart perfformiad cyffredinol y Brifysgol isod: 

 

 

 

 

 

 

 

Iechyd a Lles gafodd y sgôr cyffredinol uchaf gyda 90%, sy’n ddangosydd cadarnhaol bod hyrwyddo a 

chyflwyno gweithdrefnau absenoldeb salwch Adnoddau Dynol a’r GID yn parhau i gael eu gweithredu a’u 

cefnogi.  

Wrth ddadansoddi ffurflenni 2010 a ddychwelwyd, tynnwyd sylw at y meysydd canlynol ble mae angen gwella: 

• Cadw cofnodion 

• Asesiadau Risg 

Bydd y GID yn cydweithio â Cholegau ac Adrannau i roi sylw i feysydd anodd neu broblemus. Nawr, caiff y 

broses hunanwerthuso ei hadolygu i asesu a sicrhau ei gwerth parhaus a’i chyfraniad at reoli iechyd a 

diogelwch.  

ADOLYGIADAU Â THEMA:    

Cynhaliodd y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch nifer o Adolygiadau ac Archwiliadau Iechyd a Diogelwch â 

themâu yn 2010. Roedd y rhain yn cynnwys effeithiolrwydd y Polisi Diogelwch Tân, Rheoli Systemau Gwasgedd 

a Pheryglon Biolegol.   

Hefyd, cynhaliwyd ymarfer sylweddol ochr yn ochr ag Ystadau a Chyfleusterau ac arbenigwr allanol i ganfod 

gwendidau posibl mewn trefniadau ar gyfer rheoli contractwyr (ystadau). O ganlyniad i’r gwaith hwn, 

datblygwyd systemau a gweithdrefnau diwygiedig a mwy addas i reoli contractwyr a sicrhau gwell cyfathrebu â 

meddianwyr adeiladau ac eraill. 

Hefyd, parhaodd yr Arolwg Radon; gosodwyd monitorau radon ym mis Rhagfyr yn y rhan fwyaf o adeiladau’r 

Brifysgol nad oeddent yn cael eu mesur eto.  Prifysgol Bangor yw’r Brifysgol gyntaf yng Nghymru i gynnal 

asesiad radon mor helaeth â hyn. Bydd mesuriadau radon cyfartalog adeiladau ar gael i staff pan dderbynnir y 

canlyniadau radon terfynol gan yr Asiantaeth Diogelu Iechyd. 

Cyflwynir Archwiliadau, Hunanwerthusiadau ac Adroddiadau Adolygiadau â Thema i Grŵp Gorchwyl yr 

Awdurdod Gweithredol Diogelwch ac i’r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch cyn y byddant ar gael ar Wefan y GID. 
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Y MODEL CORFFORAETHOL O ASESU RISG A CHYNLLUNIO IECHYD A DIOGELWCH:   

Ar ôl i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch benodi Arolygydd newydd ar gyfer y Rhanbarth, cafodd y 

Brifysgol y dasg o wella a datblygu eu Hasesiadau Risg Iechyd a Diogelwch Corfforaethol i gynhyrchu Cynllun 

mwy diffiniadwy a mesuradwy.  

Prif ddiben yr ymarfer hwn yw mesur yn well beth yn union y mae’r Brifysgol yn ceisio’i gyflawni mewn 

meysydd risg arwyddocaol ac amlwg a nodi’n gliriach beth mae ‘cydymffurfio’ yn ei olygu mewn gwirionedd.   

Mae’r gwaith hwn yn barhaus, ond yn y pen draw, bydd yn helpu’r Brifysgol i wneud y canlynol: 

• Meincnodi’r modd y mae’n rheoli pob perygl allweddol yn erbyn amcanion y sefydliad 

• Penderfynu beth yw safon perfformiad ‘realistig’ ar gyfer pob perygl allweddol 

• Cynllunio a chyfarwyddo ei hadnoddau ariannol a dynol yn well   

• Osgoi gwastraffu adnoddau 

Mae’r ymarfer hwn yn ymgymeriad pwysig ynddo’i hun ac mae wedi bod yn un o nodweddion amlwg baich 

gwaith dyddiol yr Adran ers nifer o fisoedd. Mae’r buddsoddiad hwn mewn adnoddau, er ei fod yn sylweddol, 

yn ddigon rhesymol pan ystyrir y buddiannau a geir yn ei sgil.  

HYFFORDDIANT:   

Roedd gweithgareddau hyfforddiant iechyd a diogelwch yn 2010 yn rhoi amrywiaeth eang o fodiwlau 

hyfforddiant gorfodol a gwirfoddol i staff a myfyrwyr y Brifysgol.  Cafodd 91 o wahanol sesiynau hyfforddi / 

briffio, yn ymwneud â 22 o wahanol gyrsiau hyfforddi generig neu bwrpasol, eu darparu neu eu hwyluso gan yr 

Adran. Roedd tuag 880 o aelodau staff yn bresennol yn y rhain.  Hefyd, cafodd nifer o fodiwlau hyfforddiant eu 

teilwra er mwyn diwallu anghenion cyfranogwyr yn well, ac ychwanegwyd nifer o fodiwlau newydd at y 

rhaglen.  Mae presenoldeb wedi bod yn gyson uchel drwy gydol y flwyddyn ac adborth cyffredinol am y cwrs 

yn gadarnhaol iawn.  

Fel yn y blynyddoedd blaenorol, Ymsefydlu a Defnyddwyr Cyfrifiaduron yw’r cyrsiau sy’n denu’r niferoedd 

mwyaf, a chafwyd cefnogaeth dda i gyrsiau Diogelwch Tân. Fodd bynnag, eleni cafwyd cynnydd sylweddol yn 

niferoedd y cyrsiau Asesu Risg a Thrafod â Llaw, sydd wedi cael eu hyrwyddo mewn rhai achosion fel ymateb i 

adroddiad hunanwerthuso Colegau/Adrannau 2009. 

Mae Sesiynau Briffio Penodol yn parhau i bobl â swyddogaeth ddynodedig ym maes iechyd a diogelwch, gan 

roi’r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn y Brifysgol, cymorth i bobl yn y swyddogaethau hynny 

a gwybodaeth benodol am Archwiliadau â Thema, e.e. Diogelwch Tân. Cafwyd cefnogaeth a phresenoldeb gref 

eleni hefyd i ailymddangosiad Sesiwn Briffio Iechyd a Diogelwch yr Uwch Reolwr, ble amlinellodd arolygydd 

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch y Brifysgol ddulliau rheoli risg yr Awdurdod. 

Yn y dyfodol, bydd cyrsiau hyfforddiant allweddol yn parhau i gael eu darparu gan y Gwasanaethau Iechyd a 

Diogelwch, a chynhelir dadansoddiad pellach o anghenion hyfforddiant ar gyfer Colegau / Adrannau i ganfod 

gofynion cyrsiau arbenigol / pwrpasol eraill. 

Hefyd, datblygir cyrsiau gydag Adnoddau Dynol i ymwneud â swyddogaethau iechyd a diogelwch allweddol:  

• Hyfforddiant a Gwybodaeth i Uwch Reolwyr   

• Hyfforddiant a Gwybodaeth am Reoli Cyffredinol i Oruchwylwyr  

• Hyfforddiant ar gyfer swyddogaethau penodol eraill 
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A.2.  GOLWG GYFFREDINOL AR IECHYD 

ATAL SALWCH: 

Mae effeithiau ar iechyd a achosir gan ysmygu (uniongyrchol a goddefol), colesterol uchel, màs corff uchel, 

diffyg ymarfer corff, lefelau straen uchel neu gyson, yfed gormod o alcohol a phwysau gwaed uchel wedi’u 

henwi gan Sefydliad Iechyd y Byd fel y prif faterion iechyd sy’n effeithio ar y boblogaeth ar hyn o bryd. 

Galluogi pobl i wybod eu ffactor risg iechyd eu hunain a rhoi cyfle iddynt leihau’r risg i’w hiechyd yn y dyfodol 

yw’r rheswm dros gynnig Archwiliadau Iechyd cyfrinachol.  Er 2007, mae bron i 1000 o staff wedi cael 

Archwiliadau Iechyd. Yn 2010, darparwyd y rhan fwyaf i staff sy’n gweithio mewn adrannau Seicoleg ble 

gwelwyd cyfanswm o 127 aelod staff (o 182 o Academyddion / Darlithwyr / Ymchwilwyr / staff Cymorth a 

wahoddwyd). Mae hyn yn gyfradd o 70% a chafwyd tri chanlyniad: 

i. Atgyfeirio at feddyg teulu am ymchwiliad pellach 

ii. Rhoi cyngor wedi’i deilwra i wella a chynnal iechyd 

iii. Rhoddodd yr Archwiliad Iechyd dawelwch meddwl a man cyfeirio ar gyfer y dyfodol 

Cefnogodd yr adran Seicoleg y fenter Archwiliadau Iechyd drwy ariannu Gŵyl Bwyta’n Iach. Cyflwynodd Adran 

Arlwyo’r Brifysgol amrywiaeth o ddewisiadau iach o fwydlen ‘Bwyd Bangor’ a chafodd pawb a oedd yn 

bresennol daflen wybodaeth am iechyd, i amlinellu pam mae dewisiadau bwyd iachach yn llesol. 

 

Proffil Iechyd Staff 2010 

 
 

Mae Archwiliadau Iechyd yn dal i fod yn boblogaidd ymysg staff, ac yn cael eu trin fel un o nodweddion 

annatod gwaith y GID.    

CEFNOGI DYCHWELYD I IECHYD A GWAITH CYNHYRCHIOL: 

Roedd gweithredu i fynd i’r afael ag afiechydon (a) cyhyrysgerbydol, (b) cardiofasgwlaidd a (c) seicolegol yn 

ogystal â (d) amrywiaeth o gyflyrau meddygol y mae pobl yn byw gyda hwy megis diabetes, yn weithgareddau 

allweddol yn Rhaglen Iechyd 2010. 
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a) GWEITHREDU I FYND I’R AFAEL Â PHROBLEMAU CYHYRYSGERBYDOL:  Mae’r rhan fwyaf o broblemau cyhyrysgerbydol 

yn effeithio ar yr aelodau uchaf neu waelod y cefn.  Er y bydd gofal meddygol yn gwella poen a diffyg 

symudedd, mae’n hysbys bod y mathau hyn o afiechyd yn gallu ailddigwydd. Un dull o leihau’r risg o 

ailddigwydd yw cyflwyno rhaglen o weithgareddau a fydd yn cynyddu cryfder cyhyrau a’r gwahanol 

symudiadau y gall cymalau ymdopi â hwy. 

Ar y cyd â’r Ysgol Gwyddorau Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer Corff, 

llogwyd 4 lôn ym Mhwll Nofio Bangor, ddwywaith yr wythnos am 6 

wythnos.  Yn ystod yr amser hwn, bu 2 grŵp o staff yn gwneud ymarfer 

corff yn y dŵr i gryfhau eu haelodau uchaf a’r cyhyrau craidd sy’n 

gyfrifol am sefydlogrwydd y cefn.  Arweiniwyd y sesiynau gan fyfyriwr 

MSc a aeth ati i gymharu effeithiau ymarfer corff yn y dŵr ag ymarfer 

corff ar y tir. Dangosodd yr astudiaeth fod ymarferion mewn dŵr yn 

galluogi pobl i adennill cryfder a symudedd yn gynt.   

Er gwaethaf ymdrechion i leihau ailddigwydd problemau cyhyrysgerbydol, mae trin y digwyddiad 

cychwynnol yn broses araf.  Ar ôl gwneud cais yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth i Fwrdd Iechyd 

Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gofyn pa mor hir mae’n rhaid i bobl aros am ffisiotherapi, datgelwyd bod y 

cyfnod aros cyfartalog i bobl sy’n cael apwyntiad ffisiotherapi yng Ngwynedd yn 72 diwrnod ar ôl dyddiad 

yr atgyfeiriad gan feddyg teulu. Mae’n bosibl iawn bod yr oedi hwn yn cyfrannu at fwy o absenoldeb 

oherwydd salwch a/neu lai o symudedd i bobl sy’n dod i’r gwaith. 

b) GWEITHREDU I FYND I’R AFAEL Â PHROBLEMAU CARDIOFASGWLAIDD:   Un dull o atal 

clefyd coronaidd y galon a rheoli ffordd o fyw cysylltiedig â’r clefyd yw 

‘Disg Risg Coronaidd Dundee’.  Mae pobl â ffactor risg oherwydd eu ffordd 

o fyw’n cael cymorth i wella rhagolygon eu hiechyd yn y dyfodol drwy 

gyfrwng cyngor sy’n benodol iddynt hwy, yn ogystal â chyfle i ymuno â 

phobl eraill ag anghenion iechyd tebyg mewn amrywiaeth o Fentrau Hybu 

Iechyd sy’n hyrwyddo ymarfer corff, dewisiadau bwyd iach a rhoi’r gorau i 

ysmygu. 

 

c) GWEITHREDU I FYND I’R AFAEL Â PHROBLEMAU SEICOLEGOL:  Yn 2009, newidiwyd darparwr Gwasanaeth Cynghori’r 

Brifysgol.  O ganlyniad i waith hyrwyddo dilynol, cafwyd mwy o ddiddordeb yn y gwasanaeth drwy gydol 

2010, er bod nifer gyfartalog y sesiynau y bydd pobl yn eu derbyn yn dal i fod yn dri.  

Er bod cynghori’n rhoi cymorth enfawr i’r bobl sy’n cael y gefnogaeth, proses adweithiol ydyw ac nid un 

ataliol, felly nid yw’n effeithio ar nifer yr achosion a geir o iselder a phryder. Da yw nodi bod yr Awdurdod 

Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cynhyrchu safonau ar gyfer rheoli straen cysylltiedig â gwaith4 gyda’r 

nod o atal afiechyd. Sail dulliau’r Awdurdod Gweithredol yw lleihau risg ffactorau sy’n ymwneud â 

sefyllfaoedd gwaith megis gofynion swyddi ac ati. Yn y cyd-destun hwn, mae’r Ymarferydd Iechyd 

Galwedigaethol wedi arwain y gwaith o hwyluso Asesiadau Effaith Straen. 

Er bod dull ataliol yn well na delio â symptomau ofnadwy gorbryder acíwt ac iselder dwfn, nid yw 

addasiadau i ffactorau sefyllfaoedd yn gwneud llawer i gynorthwyo gwytnwch unigolyn yng nghyswllt 

iechyd meddwl. 

                                                           
4
 Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (2007) HSG 218 Rheoli Achosion Straen Cysylltiedig â Gwaith 2

il
 argraffiad 

www.hse.gov.uk/stress/standards cyrchwyd ar 17/2/11 
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Yr her yw cynyddu cryfder mewnol pobl a’u golwg gadarnhaol ar fywyd, sydd wedi’i gyflawni mewn sawl 

achos drwy gefnogi presenoldeb ar y Cwrs Ymwybyddiaeth 8 wythnos. Cynhaliwyd Adolygiad o 

effeithiolrwydd y cwrs Ymwybyddiaeth i staff y Brifysgol a fu’n bresennol, a chafwyd canlyniadau 

cadarnhaol. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar Wefan y GID.  

Yn gysylltiedig â’r themâu hyn, cynhaliwyd adolygiad o ganlyniad y cymorth iechyd a ddarparwyd i staff ag 

anableddau ar ddiwedd 2009. Rhoddodd hwn sylw i’r angen i wella rhywfaint o’r cyngor a gynigir i staff 

sy’n cydweithio â phobl â phroblemau seicolegol ac sy’n dymuno eu cynorthwyo mewn modd priodol.  Ym 

mis Ionawr 2010, cynhaliwyd gweithdy peilot ar y cyd â Gwasanaethau Myfyrwyr a’r Undebau.  Roedd y 

canlyniad yn galluogi pawb a oedd yn bresennol i deimlo’n fwy cyfforddus a hyderus o ran y cymorth y 

gallant ei gynnig5. 

d) CEFNOGI POBL YN Y GWAITH SY’N DIODDEF O DDIABETES:  Cynhaliwyd ymgyrch boblogaidd iawn i godi 

ymwybyddiaeth o effaith diabetes yn y gwaith a’r camau ymarferol y gall Rheolwyr eu cymryd i 

gynorthwyo staff, a chafwyd nifer o ymweliadau â’r Wefan bwrpasol.  Cafodd yr ymgyrch gefnogaeth 

aelod staff â diabetes a fu cystal ag adrodd ei stori ei hun i godi ymwybyddiaeth o sut y gellir cynorthwyo 

iechyd yn y gwaith. 

DATGANIADAU FFIT I WEITHIO:  

Cafwyd cymorth i gefnogi iechyd a dychwelyd i waith cynhyrchiol ar Ebrill 6ed 2010, pan newidiwyd o 

ddefnyddio Tystysgrifau Meddygol Absenoldeb Salwch traddodiadol i Ddatganiad Ffit i Weithio.  Y nod yw 

cefnogi dychwelyd i iechyd drwy ddychwelyd i’r gwaith yn gynt nag y byddai’r system flaenorol yn caniatáu.   

Mae archwiliad a gynhaliwyd ar yr effaith ym Mhrifysgol Bangor wedi dynodi bod y system newydd yn helpu 

staff i ddychwelyd i’r gwaith yn gynt o absenoldeb salwch hirdymor ac yn rhwyddach nag yr oedd y system 

flaenorol yn ei alluogi.  

CYNORTHWYO ERAILL I DDELIO AG ARGYFYNGAU MEDDYGOL: 

Mae diffibriliwr ychwanegol wedi’i brynu a’i leoli yn y gampfa ar y safle normal, ac mae’r staff wedi’u hyfforddi 

i’w ddefnyddio. Rhwng 2008 a 2010, mae defnyddio diffibrilwyr wedi achub bywydau 2 unigolyn a oedd yn 

gwneud ymarfer corff yng nghyfleusterau chwaraeon a hamdden y Brifysgol.   

Hefyd, mae Wardeniaid Neuaddau wedi cael hyfforddiant defnyddio Epipen sy’n atal adweithiau alergaidd 

difrifol a allai achosi marwolaeth o anaffylacsis. 

MAMAU BEICHIOG A MAMAU NEWYDD: 

Mae’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn parhau i gefnogi mamau beichiog a mamau newydd.  Yn 2010, 

roedd cyfanswm o 43 o ferched yn feichiog a dychwelodd 35 i’r gwaith ar ôl absenoldeb mamolaeth.  Caiff 

oergelloedd eu benthyca ar gyfer godro’r fron a gwnaethpwyd nifer o addasiadau i’r gweithle (megis 

cymhorthion meingefnol, rhywfaint o allu i weithio o’r cartref ac addasu dyletswyddau) i gefnogi iechyd a lles 

unigolion.   

Mae’r Cynorthwyydd Iechyd a Diogelwch yn cydweithio’n arbennig o agos ag adrannau Adnoddau Dynol a 

chyflogi ac mae’r adborth gan famau beichiog a mamau newydd wedi bod yn gadarnhaol; mae’n amlwg bod y 

cyswllt lles a’r cymorth ymarferol yn cael eu gwerthfawrogi.   

                                                           
5
  ttp://www.bangor.ac.uk/hss/wellness/documents/Supportingstaffwithadisabilitybydevelopingtheskillsofthosetheyworkalongside.pdf 
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CODI ARIAN AC IECHYD A LLES CYFFREDINOL:   

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae gweithgareddau iechyd a lles cyffredinol wedi cynnwys yr Her Flynyddol 

Colli Pwysau a gweithgareddau awyr agored gan gynnwys cerdded i gopa’r Wyddfa (yn y glaw) ac abseilio i 

lawr Colofn Ardalydd Ynys Môn.  

Yn ogystal â gwneud lles i’n staff, mae’r hyrwyddiadau iechyd wedi helpu i godi arian i Dŷ Gobaith – codwyd 

£540 o’r Her Colli Pwysau a thaith feicio o Fangor i Aberystwyth, £62 o gêm bêl-droed noddedig yr Ysgol 

Gemeg, £773 o Daith Gerdded yr Wyddfa a £3,637 o abseilio 110 troedfedd i lawr Colofn Ardalydd Ynys Môn! 

O ganlyniad i fentrau iechyd noddedig, ynghyd ag arian a godwyd gan y Loteri Staff, rhoddwyd £8,012 i’r 

elusen yn 2010, sydd bron ddwywaith cymaint â’r arian a godwyd yn 2009. 

 

HYRWYDDIAD IECHYD AR Y CYD RHWNG STAFF A MYFYRWYR: 

Yn ogystal â hyrwyddiadau iechyd yn canolbwyntio ar y staff, cafwyd mwy o gydweithio eleni ag Undeb y 

Myfyrwyr megis ymwneud â’r Ffeiriau Byw’n Iach. Yn ddi-os, bydd digwyddiadau a chydweithio o’r fath yn 

parhau ac yn datblygu, gan bwysleisio ymrwymiad ac ymroddiad Undeb y Myfyrwyr a’r staff. 

CYDNABYDDIAETH: 

Yn ôl yn 2009, cafodd Agenda Iechyd y Brifysgol 

gydnabyddiaeth ar ffurf gwobr Enillydd Cyffredinol y 

Gwobrau Iechyd Galwedigaethol. Yn 2010, cafodd 

cymorth iechyd ac arferion da, yn ymwneud yn 

arbennig â chymorth wedi’i deilwra i reoli ac amddiffyn 

effeithiau anffafriol ar iechyd drwy ddefnyddio cyfarpar 

sy’n dirgrynu, gydnabyddiaeth genedlaethol eto.  

Dyfynnir un o Astudiaethau Achos y Brifysgol yn 

enghraifft o arfer gorau gan yr Awdurdod Gweithredol 

Iechyd a Diogelwch yn ei gyhoeddiad ‘Iechyd a 

Diogelwch Prydain Fawr – Flwyddyn Ymlaen’6.   

 

  

 

                                                           
6
 http://www.hse.gov.uk/strategy/one-year-on.pdf 
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A.3.  MEYSYDD ERAILL 

CEFNOGAETH ANABLEDD: 

Mae’r Adran yn parhau i gydweithio’n agos ag Ysgolion a Cholegau, Gwasanaethau Anabledd ac Ystadau a 

Chyfleusterau i ddarparu cymorth iechyd a diogelwch wedi’i deilwra i staff a myfyrwyr ag anableddau.  Mae 

gwaith o’r fath yn aml yn cynnwys paratoi Cynlluniau Argyfwng Personol, i ddarparu cyngor penodol am iechyd 

a diogelwch, cefnogi anghenion iechyd a chyfeirio at eraill a all helpu anghenion unigolyn. 

Drwy ymwneud â hyn, yn ddwys mewn rhai achosion, teimlir bod pob parti’n elwa’n fawr. Boed hyn oherwydd 

y cyngor a ddarperir neu’r profiad dysgu a ddaw o waith o’r fath. Mae’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch 

wedi elwa’n arbennig o weithio mor agos gan fod eu dealltwriaeth a’u gwerthfawrogiad o anghenion personol 

yn cynyddu gyda phob achos. 

Ni ddylid ystyried bod Iechyd a Diogelwch yn rhwystr ychwanegol, a phwyslais y gefnogaeth yw galluogi 

cyfranogi a dileu rhwystrau. 

GWEITHIO GYDA GRWPIAU MYFYRWYR: 

Un agwedd gyffrous a phwysig ar weithgarwch y GID yw cydweithio â grwpiau myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr. 

Mae gwaith o’r fath yn embryonig mewn rhai achosion ond mewn meysydd eraill, megis Myfyrwyr yn 

Gwirfoddoli, caiff llawer ei wneud a chroesewir cefnogaeth.   

Yn ystod 2011, rhoddir pwyslais mwy fyth ar wneud mwy i gefnogi Undeb y Myfyrwyr a grwpiau myfyrwyr, yn 

enwedig drwy ymwneud mwy â hwy a drwy roi cyngor a chymorth synhwyrol a realistig. Mae’r Swyddog 

Cymorth Iechyd a Diogelwch yn parhau i gydweithio’n agos â nifer o grwpiau myfyrwyr, ac mae’n arwain yn y 

maes hwn. 

YSTADEGAU’R WE:   

Yn ystod 2010, gwnaethpwyd 12,910 o ymweliadau â Gwefan Iechyd a 

Diogelwch y Brifysgol (www.hss.bangor.ac.uk), a gwelwyd 41,007 o 

dudalennau, sy’n gynnydd bach oddi ar 2009. Cyrchwyd y Wefan dros 

4,700 gwaith gan staff a myfyrwyr y Brifysgol, a daeth 40% o holl draffig y 

safle drwy safle cyfeirio.  

Mae’r Wefan yn parhau i ehangu ac mae’n datblygu i fod yn ystorfa fwy 

gwerthfawr fyth o gyngor ac adnoddau iechyd a diogelwch sy’n benodol 

i’r Brifysgol.  

GRŴP IECHYD A DIOGELWCH GOGLEDD ORLLEWIN CYMRU: 

Mae Grŵp Iechyd a Diogelwch Gogledd Orllewin Cymru’n sefydliad hunangymorth 

dielw a sefydlwyd yn wreiddiol gan gyflogwyr lleol i gefnogi ei gilydd er mwyn 

hyrwyddo arferion iechyd a diogelwch da yn y gweithle.  Mae’n cynnwys aelodau o 

amrywiaeth eang o gyflogwyr a sefydliadau ledled Gogledd Cymru sy’n mynychu 

‘Sgyrsiau’, a drefnir gan y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch.   

Mae Sgyrsiau’n rhoi fforwm i drafod a derbyn gwybodaeth am ddeddfwriaeth ac arferion da sy’n newydd ac 

sy’n bodoli eisoes sy’n effeithio ar iechyd a diogelwch yn y gweithle. Mae’r Grŵp ei hun yn aelod o rwydwaith 

mwy o’r enw Grwpiau Diogelwch y DU sydd â’r nod o hyrwyddo iechyd a diogelwch ledled y wlad. 


