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RHAGARWEINIAD 

Croeso i Adroddiad Iechyd a Diogelwch Blynyddol 

2012. Mae’r Adroddiad yn rhoi gwybodaeth 

ystadegol am nifer o feysydd a lle bo modd mae 

perfformiad y Brifysgol yn cael ei gymharu yn erbyn 

data Cenedlaethol.  

Mae’r Atodiad i’r Adroddiad yn rhoi gwybodaeth 

am waith yr adran Gwasanaethau Iechyd a 

Diogelwch yn ganolog. 

Golwg Gyffredinol 

Yn 2012 gwelwyd cynnydd cyson o ran symleiddio 

a deall rheoli risg yn well, ar lefel sefydliadol ac 

mewn Adrannau a Cholegau unigol.   Mae'r 

Hunanasesiad a gynhyrchwyd yn ddiweddar, sy'n 

rhoi mesuriadau clir y gellir eu meincnodi, yn cael 

ei lenwi ar hyn o bryd gan bob Adran a Choleg.   

Unwaith y bydd y cam cyntaf hwn wedi'i orffen, 

bydd yn rhoi'r syniad cliriaf a gafwyd hyd yma o 

gryfderau a gwendidau ar draws Colegau ac 

Adrannau.   

Mae'r gefnogaeth iechyd sydd ar gael i staff yn 

parhau i fod yn enghraifft loyw yn y sector AU, a 

Gwasanaeth Cefnogaeth Iechyd Galwedigaethol y 

Brifysgol oedd y gwasanaeth prifysgol cyntaf o'i 

fath i gael achrediad ansawdd canmoliaethus gan 

Goleg Brenhinol y Ffisegwyr.     

Unwaith eto, perfformiodd y Brifysgol yn gymharol 

dda yn ystadegol ar fesurau megis damweiniau ac 

achosion o seinio larymau tân mewn Neuaddau 

Preswyl, o'i chymharu â norm y sector yn y DU.  

Sialensiau sydd o'n Blaenau  

Y llynedd, nodwyd yn yr Adroddiad Blynyddol bod 

yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

(HSE) wedi newid ei ffordd o weithio â chyflogwyr.  

Canolbwyntir mwy ar ymyriadau wedi'u 

blaenoriaethu a chyflwyno cynllun "Ffi am 

Ymyriad".   Mae'r Brifysgol yn annhebygol o gael 

archwiliadau rhagweithiol gan yr Arolygiaeth 

gyffredinol, er y bydd Archwiliadau Arbenigol o 

risgiau allweddol, megis Bioberyglon, yn parhau.  

Gyda'r drefn newydd hon bydd llai o gysylltiad ag 

Arolygwyr yr HSE a'r tebygolrwydd yw y bydd 

cyswllt yn y dyfodol yn fwy ffurfiol ac y bydd yn 

dilyn damwain neu ddigwyddiad.  

Fe wnaeth y berthynas waith da yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf rhwng yr HSE a'r Brifysgol 

arwain at wella'r Asesiad Risg Corfforaeth yn 

sylweddol. Nod yr Asesiad hwn yw  nodi a deall yn 

well achosion o ddod i gysylltiad â risg a gweld pryd 

mae goddef elfennau o risg yn dderbyniol.   

Adrodd yn y Dyfodol  

Gan fod y rhan fwyaf o ystadegau cenedlaethol yn 

awr yn cael eu casglu fesul Blwyddyn Academaidd, 

yn hytrach na Blwyddyn Galendr, y bwriad yw 

newid y flwyddyn adrodd o'r flwyddyn galendr 

bresennol i'r flwyddyn academaidd.  

Gareth W. Jones   

Pennaeth y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch 
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Damweiniau a Digwyddiadau  

Gwelwyd gostyngiad bychan yn 2012 yn nifer 

damweiniau'n ymwneud â staff a myfyrwyr a 

achosodd anafiadau. Rhoddwyd gwybod am 81 yn 

2011 a 76 yn 2012. 

Cyfanswm Damweiniau 

 

Er mwyn canfod cyfradd gymharol sy’n caniatáu ar 

gyfer yr amrywiad bob blwyddyn yn nifer y staff a 

myfyrwyr, defnyddir cymhareb o ddamweiniau “yn 

ôl pob mil mewn risg”. Caiff hyn ei gymharu wedyn 

â Chyfartaledd Cenedlaethol y Sector AU. 

Cyfraddau damweiniau cenedlaethol a Phrifysgol 

Bangor yn ôl cyfartaledd o 1000 o staff (2003 - 2012) 

 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

45.3 30.1 25 30 23.8 27.5 32.2 30 27 27.4 

41.3 40 36.9 34.9 33.3 30.7 30.7 31.7 30.7 28 

 

 

Rhoddodd aelodau staff wybod am gyfanswm o 65 

damwain (a achosodd anafiadau) yn 2012, 

cymhareb o 27.4 damwain y 1,0001.  Mae hyn yn 

                                                           
1
 Yn seiliedig ar 2368 aelod o staff yn ystod y flwyddyn 

gynnydd bychan o'r 27 damwain y 1000 yn 2011.  

Rhoddodd y Sector AU2 wybod am 28 damwain i 

bob 1,000 o staff yn 2012, gostyngiad ar y 30.71 a 

nodwyd yn 2011.    

O ran myfyrwyr adroddwyd am 11 damwain (ddim 

yn cynnwys chwaraeon) yn 2012, sy'n cyfateb ag 1 

ddamwain fesul 1,000 o fyfyrwyr3, o'i gymharu â 

1.9 yn 2011.   

Cyfraddau damweiniau cenedlaethol a Phrifysgol 

Bangor yn ôl cyfartaledd o 1000 o fyfyrwyr                   

(2003 - 2012) 

 

 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1.8 1.4 1 2.8 1.4 1.6 1.5 2.6 1.9 1 

2.1 2.4 2.6 2.6 2.7 2.7 2.3 2.6 2.7 2.5 

 

 

 

Cyfanswm y damweiniau y rhoddwyd gwybod 

amdanynt i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diogelwch (HSE) yn 2012 dan y drefn RIDDOR oedd 

2; gostyngiad bychan ar y 3 a nodwyd yn 2011.    

Roedd y ddwy ddamwain y rhoddwyd gwybod 

amdanynt dan y drefn RIDDOR yn ymwneud â 

myfyrwyr yr aed â hwy i'r ysbyty am brofion i 

sicrhau nad oeddent wedi cael unrhyw niwed ar ôl 

dod i gysylltiad â chemegau yn ystod sesiynau 

gwyddonol ymarferol.   

Roedd y ddwy ddamwain hyn yn cyfateb i 0.19 

RIDDOR y 1000 o fyfyrwyr.      

Cyn Ebrill 2012 roedd yn rhaid rhoi gwybod dan 

RIDDOR am bob anaf  a achosai i aelod staff fethu â 

                                                           
2
 Gwybodaeth a gasglwyd o 108 Prifysgolion / Sefydliadau 

3
 Yn seiliedig ar 10,722 Myfyrwyr yn ystod y flwyddyn 

92 

77 
86 

72 

87 84 

95 

81 
76 

0

20

40

60

80

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20

25

30

35

40

45

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prifysgol Bangor 

Sector  

 

Prifysgol Bangor 

Sector  

 



ADRODDIAD BLYNYDDOL IECHYD A DIOGELWCH 2012  
 

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch Tudalen 3 

gwneud dyletswyddau gwaith 'arferol' am dri 

diwrnod gwaith.  O Ebrill 2012 dim ond ar yr 8fed 

dydd o absenoldeb y mae angen rhoi gwybod am 

absenoldebau o'r fath, ac nid y 4ydd.   Yn y 

gorffennol roedd mwyafrif y damweiniau yn 

ymwneud â staff y rhoddwyd gwybod amdanynt 

dan RIDDOR yn rhai lle bu staff yn absennol am 

ychydig dros y cyfnod o 3 diwrnod, ac felly 

rhagwelir y bydd niferoedd damweiniau a gofnodir 

dan RIDDOR yn lleihau o hyn ymlaen o'u cymharu â 

data cyn 2012.  

Drwodd a thro yn y sector AU gwelwyd gostyngiad 

bychan yn niferoedd digwyddiadau RIDDOR ymysg 

staff yn 2012, sef gostyngiad i 1.59 o'r 2.1 y 1000 o 

staff yn 2011. Gostyngodd y gyfradd genedlaethol 

myfyrwyr i 0.14 y 1000 yn 2012, o 0.16 yn 2011.   

NODYN:  Oherwydd y newidiadau yn RIDDOR, ni 

ellir defnyddio cyfartaleddau treiglo mwyach i 

gymharu ystadegau hanesyddol RIDDOR Staff.  

Achosion Damweiniau  

Achos y rhan fwyaf o'r 76 o ddamweiniau y cafwyd 

adroddiadau arnynt yn 2012 oedd llithro, baglu 

neu syrthio (31 = 41%) neu drin a thrafod pethau 

(31 = 41%).   Roedd y 14 digwyddiad arall yn 

cynnwys pobl yn cael eu taro gan rywbeth symudol 

neu fynd yn erbyn rhywbeth sefydlog, ac achosion 

o ddod i gysylltiad â sylweddau niweidiol.  

 

Damweiniau a Digwyddiadau Eraill 

Mae’r ystadegau uchod yn cyfeirio at y 

digwyddiadau hynny a arweiniodd at “anaf” ac a 

ddigwyddodd o ganlyniad i waith y Brifysgol.  Mae'r 

maen prawf hwn a ddefnyddir ar gyfer 

cymaryddion cenedlaethol ar gael yn unig yn achos 

damweiniau a achosodd 'anaf' yn ystod 

gweithgareddau sydd dan reolaeth neu 

gyfarwyddyd y Brifysgol.  

Derbyniwyd 103 o adroddiadau pellach yn ystod y 

flwyddyn ac maent wedi'u rhannu fel a ganlyn:  

 55 o anafiadau wrth gymryd rhan mewn 

chwaraeon  

 34 o ddigwyddiadau y bu bron iddynt 

achosi anaf  

 14 achos o salwch ac achosion eraill 

heblaw damweiniau 

Absenoldeb Salwch Ymysg Staff 

Cafwyd cyfradd absenoldeb salwch ymysg staff o 

4.7 diwrnod am bob Cyfwerth Amser-llawn (FTE) 

yn 2012.   Mae hyn yn cymharu â chyfartaledd o 

5.7 diwrnod4 yn y sector AU yn genedlaethol. 

Oherwydd yr amrywiadau mawr mewn dulliau 

cofnodi a ddefnyddir ar draws y sector a thu hwnt, 

dylid ystyried cymhariaeth ag ystadegau 

cenedlaethol yn unig fel arwyddion o berfformiad.  

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw fethodoleg y 

cytunwyd arni i gofnodi a mesur absenoldebau, er 

bod adroddiad diweddaraf yr UCEA yn rhoi 

fframwaith ar gyfer un yn y dyfodol.  

Mae Cyfradd Absenoldeb Salwch 2012 o 4.7 

diwrnod yn cyfateb i golli 1.8% o’r amser5 sydd ar 

gael oherwydd absenoldeb salwch. Y gyfradd yn 

2011 oedd 2.23%. 

Roedd 64.18% o staff y Brifysgol heb gofnodi'r un 

diwrnod o absenoldeb salwch yn 2012. 

 

                                                           
4
 Cyfartaledd a ddarperir gan UCEA Adroddiad Absenoldeb 

Salwch yn Addysg Uwch 2011/12; yn seiliedig ar 84 o 
ymatebwyr 
5
 Yn seiliedig ar gyfartaledd o 260.715 diwrnod gwaith y 

flwyddyn 

Llithro, 
Baglu, 
Disgyn, 31 

Symud 
pethau, 31 

A
ra

ll,
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Taro yn 
erbyn, 5 

Taro 
gan, 3 

Dadansoddiad fesul Achosiaeth                                             

(gan gyfanswm digwyddiad) 
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4.7 

5.7 

10.3 

7.68 

5.17 

Bangor University
2012

HE Sector UCEA 11/12

Wales Local Gov
10/11

Civil Service UK 11/12

NHS Wales 11/12

Cyfradd Absenoldeb Salwch (cymharydd) 
(diwrnod fesul aelod o staff [FTE] y flwyddyn) 

 

 

NODYN: Gall y gostyngiad yng nghyfraddau 

absenoldeb ym Mhrifysgol Bangor adlewyrchu 

gwelliannau i'r ffordd y mae absenoldebau staff 

rhan-amser yn awr yn cael eu cofnodi a'u hysbysu.   

Er enghraifft, pe bai aelod staff 50% FTE yn 

absennol o'r blaen am wythnos, cofnodid hynny fel 

absenoldeb 1 wythnos (5 diwrnod), ond yn awr fe'i 

cofnodir fel 2.5 diwrnod.  

Fel y nodwyd o'r blaen, nid yw cymariaethau â 

chyflogwyr eraill yn bosibl oherwydd amrywiadau 

yn y ffordd y cofnodir data.   Fodd bynnag, efallai y 

bydd yn bosibl meincnodi yn erbyn sefydliadau 

eraill sy'n cofnodi absenoldebau yn yr un ffordd.   

Ymchwilir ymhellach i hyn fel y daw mwy o 

wybodaeth ar gael. 

Achosion Absenoldeb Salwch Ymysg Staff 

Caiff y salwch/rheswm dros bob absenoldeb - boed 

yn ardystiedig neu'n hunan-ardystiedig - ei 

gofnodi'n ganolog ac mae hyn o gymorth i ddeall 

anghenion iechyd staff yn well.   Cadarnhawyd 23% 

o holl absenoldebau salwch gan dystysgrif feddygol 

(Nodyn Ffitrwydd), tra roedd y gweddill yn rhai 

hunan-ardystiedig.  

Gan ddefnyddio data a ardystiwyd yn feddygol yn 

unig, gwelir bod achosion cyhyrysgerbydol (yn 

cynnwys poenau cefn, cymalau a thorri esgyrn), a 

salwch seicolegol, unwaith eto'n gyfrifol am y nifer 

fwyaf o absenoldebau tymor hir a rhai a ardystiwyd 

gan feddyg. 

 

Dan y categori cyflwr cyhyrysgerbydol tymor hir 

roedd 15 achos o dorri esgyrn/anafiadau, 6 achos o 

boen/anaf i’r cefn a 19 achos arall o gyflyrau 

cyhyrysgerbydol cyffredinol (yn gynnwys anaf i’r 

ysgwydd, arthritis).   

Gwiriadau ac Arolygu Iechyd 

Mae'r rhaglen o Wiriadau Iechyd i Staff yn cael ei 

chynnal er 2007.   O eleni canolbwyntiwyd ar 

gynnig Gwiriadau Iechyd yn syth i aelodau staff 

newydd, yn hytrach nag ymweld ag Ysgolion ac 

Adrannau cyfan yn eu tro.  Mae’r drefn hon yn 

boblogaidd iawn ymysg staff newydd.   

Musculosk
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Specified 
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Psycholo-
gical, 
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Gastrointe
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Mae'r rhaglen o Wiriadau Iechyd i staff presennol 

wedi ailddechrau ac fe'i cyflwynir i bob Ysgol ac 

Adran yn eu tro dros y ddwy flynedd neu fwy nesaf.  

Bob blwyddyn cedwir golwg ar iechyd dros 60 

aelod staff oherwydd y risgiau posibl sy'n 

gysylltiedig â'u gwaith.  Mae'r rhain yn cynnwys 

gweithwyr tiroedd, gyrwyr a rhai sy'n gweithio 

mewn awyrgylch a all fod yn niweidiol neu gyda 

rhai cynhyrchion niweidiol.  Yn ystod 2012 cadwyd 

golwg hefyd ar iechyd gweithwyr nos a rhai sy'n 

trin a thrafod bwyd.  

Tanau a Digwyddiadau Larymau Tân    

NODYN:  Cyflwynir ystadegau tân yn awr am 

flwyddyn academaidd 2011/12 ac nid am y 

flwyddyn galendr.  

Mae Systemau Canfod Tân a Larwm Tân wedi'u 

gosod yn y rhan fwyaf o'r 96 adeilad6 sy'n eiddo i'r 

Brifysgol.  Mae'r rhan fwyaf o'r systemau hyn yn 

rhai modern ac yn cynnwys cyfanswm o dros 8000 

o synwyryddion (gwres a mwg) a rhai cannoedd o 

bwyntiau seinio larwm.   

Mae'r holl adeiladau wedi cael asesiad risg am risg 

tân, gyda buddsoddi sylweddol bob blwyddyn i 

gynnal a gwella safonau.  

Yn ystod 2011/12 bu ychydig o ostyngiad, sef 162 

o'i gymharu â 164 y flwyddyn flaenorol, yn nifer yr 

achosion pan seiniodd y larymau tân heb fod hynny 

wedi'i drefnu ymlaen llaw.   

Cyfanswm Achosion Larymau Tân yn Seinio ym 

Mhrifysgol Bangor 

 

                                                           
6
 Gan gynnwys Gwalia a Neuaddau Preswyl Cymru & Gorllewin 

Gellir rhannu’r 162 o ddigwyddiadau larymau tân 

i’r nifer o weithiau y seiniodd y larymau yn nwy brif 

ran ystadau’r Brifysgol, sef adeiladau preswyl ac 

adeiladau academaidd/gweinyddol.  

Larymau Tân yn Seinio fesul Ystâd 

 

 

 

Yn ystod 2011/12, am y tro cyntaf ers llawer o 

flynyddoedd, gwelwyd mwy o achosion o larymau 

tân yn seinio yn yr ystâd ddibreswyl nag yn y 

neuaddau preswyl.   

Yn y gorffennol mae'r sector AU wedi cyflwyno 

data'n unig ar gyfer   adeiladau preswyl, a hynny 

wedi'i gyfrifo yn ôl 1000 o ystafelloedd gwely a 

fesul 1000 o synwyryddion.  Ar gyfer 2011/12, 

cyflwynwyd data hefyd fesul 1000 o synwyryddion 

yn achos adeiladau academaidd a gweinyddol.  

Yn 2011/12 gwelodd y sector AU 12.3 achos o 

seinio larymau tân i bob 1000 o synwyryddion 

mewn adeiladau7 academaidd a gweinyddol, o'i 

gymharu â 22.7 ym Mhrifysgol Bangor.    

Yn achos yr ystâd breswyl daliodd y Brifysgol i 

berfformio'n dda yn erbyn y cyfartaledd 

cenedlaethol, ar sail y mesuriadau sydd wedi'u 

seilio ar 1000 o synwyryddion a 1000 o 

ystafelloedd gwely8. 

 

 

 
                                                           
7
 Yn seiliedig ar ffurflenni o 69 Prifysgolion a gyflenwodd ddata 

8
 Yn seiliedig ar ffurflenni o 95 Prifysgolion a gyflenwodd ddata 
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Larymau Tân yn Seinio fesul 1000 o Ystafelloedd Gwely 

 
 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

61 63 120 66 69 75 46 38 35 32.1 

57 57 80.2 69 77 84 87 77 94.4 95.8 

 

 

 

 

Y gyfradd seinio genedlaethol fesul 1000 o 

synwyryddion mewn llety preswyl yw 61.4, cyfradd 

y Brifysgol yw 17.9. 

Y gyfradd weithredu gyfun (y ddwy ystâd) am 

2011/12 oedd 20.1 o achosion i bob 1000 o 

synwyryddion9 (0.5/25).  Mae hyn yn cymharu'n 

ffafriol â'r gyfradd annerbyniol a nodir yn y Safon 

Brydeinig10 berthnasol, sef 1 achos o weithredu 

ffug i bob 25 o synwyryddion y flwyddyn. 

Tanau 

Ni chafwyd unrhyw danau mewn adeilad o eiddo 

Prifysgol Bangor yn ystod blwyddyn academaidd 

2011/12.   

Yn genedlaethol yn y sector AU cafwyd 15 tân 'o 

bwys' mewn neuaddau preswyl, 390 'tân bychan' a 

750 o danau'n ymwneud â choginio; anafwyd 7 o 

bobl o ganlyniad i danau.  Yn yr ystâd academaidd 

a gweinyddol yn genedlaethol, cafwyd 11 tân o 

bwys, 149 tân bychan a 2 wedi'u hanafu.  

Cafwyd dau dân o bwys mewn adrannau 

Peirianneg/Cemeg ym mhrifysgolion y DU yn ystod 

                                                           
9
 Mae oddeutu 8,057 synwyryddion ar draws y ddwy ystâd 

10
 BS 5839 Gosod Larwm Tân a Chynnal a Chadw 

Chwefror 2012.  Achosodd y ddau ddifrod 

sylweddol.  

Camau Gorfodi 

Ni chymerwyd unrhyw gamau gorfodi yn erbyn y 

Brifysgol yn 2012 ac ni chynhaliwyd unrhyw 

ymchwiliadau ffurfiol. 

Achosion Sifil i Hawlio Iawndal (yn ymwneud ag 

iechyd a diogelwch) 

Derbyniodd y Brifysgol un hawliad Atebolrwydd 

Cyhoeddus yn 2012 ac un hawliad gan aelod staff 

am iawndal yn dilyn damwain. 

Hyfforddiant a Datblygu Staff 

Yn ystod y flwyddyn cafodd 106 o gyrsiau eu 

darparu neu eu hwyluso gan y Gwasanaethau 

Iechyd a Diogelwch. 

Blwyddyn    Nifer Cyrsiau 
Staff Ddaeth 

Iddynt 

2012 106 719 

2011 120 1125 

2010 91 880 

2009 84 572 

 

Bu gostyngiad yn nifer y cyrsiau a ddarparwyd neu 

a ddefnyddiwyd; gwelwyd gostyngiad o ≈12% o'i 

gymharu â 2011, a bu gostyngiad hefyd o ≈36% yn 

nifer y staff a fu’n bresennol yn y cyrsiau. 

Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys asesu risg, 

diogelwch rhag tân, codi a symud pethau, a 

sesiynau cynefino cyffredinol ar iechyd a 

diogelwch.  Hefyd cynhaliwyd cyrsiau modiwlaidd 

manwl ar gyfraith iechyd a diogelwch, systemau 

rheoli a rheoli risg.    

Darperir cyrsiau eraill hefyd yn lleol gan Golegau ac 

Adrannau.  Nid yw'r rhain yn cael eu cofnodi'n 

ganolog ar hyn o bryd ac nid ydynt wedi'u cynnwys 

bob amser yn yr ystadegau uchod. 

Hunanasesiadau gan Golegau ac Adrannau 

Yn ddiweddar cyflwynwyd proses hunanasesu 

newydd i holl Golegau ac Adrannau.  Mae'r 

Hunanasesiad yn crynhoi disgwyliadau iechyd a 
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diogelwch ar ffurf 'meincnodau perfformiad' ac yn 

galluogi Uwch Reolwyr i nodi'n glir beth yw prif 

ddisgwyliadau polisïau a dulliau gweithredu'r 

Brifysgol, a'u galluogi i asesu eu 'perfformiad' eu 

hunain yn rhwydd yn erbyn y mesurau hyn.  

Rhagwelir y bydd y drefn ddiwygiedig yn 

symleiddio'r broses reoli a mesur, a galluogi i 

wybodaeth allweddol gael ei chadw mewn un 

ddogfen, gan ddisodli asesiadau gwahanol niferus a 

ffurfiau ar wybodaeth.  

Ar hyn o bryd mae'r holl Golegau ac Adrannau naill 

ai wedi cwblhau cam cyntaf yr ymarfer hwn, neu'n 

dal wrthi'n casglu gwybodaeth.  Rhagwelir y bydd 

dadansoddiad cyffredinol o Reolaeth Iechyd a 

Diogelwch Colegau ac Adrannau'n cael ei roi yn yr 

Adroddiad Blynyddol nesaf.  

Archwiliadau ac Adolygiadau 

Cwblhawyd archwiliad o Goleg y Gwyddorau 

Iechyd ac Ymddygiad yn erbyn gofynion BS OHSAS 

18001/2, gyda phob Ysgol a Sefydliad hefyd yn cael 

eu harchwilio ar wahân.  Gwelwyd bod perfformiad 

ansoddol y Coleg drwodd a thro yn dda iawn. 

Ystadegau’r Wefan 

Mae’r wefan Iechyd a Diogelwch yn parhau i 

ehangu ac mae’n datblygu i fod yn gronfa fuddiol o 

gyngor ac adnoddau iechyd a diogelwch penodol y 

Brifysgol. 

Yn ystod 2012 cafodd gwefan Iechyd a Diogelwch y 

Brifysgol (bangor.ac.uk/hss) 12,940 o ymweliadau, 

gyda 39,302 tudalen yn cael eu hagor, gostyngiad 

bychan ar 2011.   

Bu staff a myfyrwyr y Brifysgol yn ymweld â’r 

wefan 4,931 o weithiau, a chafwyd cyfanswm o 

6.515 o ymwelwyr 'unigryw'.  

Datblygu Polisi 

Yn 2012 ac yn dilyn cyfnod helaeth o ymgynghori, 

cymeradwywyd y Polisïau diwygiedig canlynol gan 

y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch i'w mabwysiadu ar 

draws y Brifysgol:  

 Polisi Dim Ysmygu (diwygiedig)  

 Diogelwch Rhag Tân (diwygiedig) 

 Ïoneiddio (ffynhonnell agored) 

Ymbelydredd (diwygiedig) 

Datblygu Dogfennau 

Yn ystod y flwyddyn gwnaed ymdrech sylweddol i 

wella a symleiddio gwybodaeth.   

Mae dogfennau a deunyddiau cefnogi manwl 

wedi'u cynhyrchu i nifer o Adrannau Gwasanaeth.  

Adolygwyd y gorgyffwrdd rhwng deddfwriaeth 

iechyd a diogelwch a gofynion statudol eraill yn 

gysylltiedig â gwrthderfysgaeth, cyffuriau a moeseg 

a chynhyrchwyd cronfa ddata.  Mae hyn yn galluogi 

academyddion i weld a oes angen cofrestru neu 

ganiatâd statudol ar weithgaredd neu ddeunydd.  

Ymhelaethir ar yr adran hon yn Adroddiad y 

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch. 

Ennill Grant Iechyd a Chynaliadwyedd 

Yn 2012 gwnaeth y Brifysgol gais llwyddiannus am 

grant o'r sefydliad teithio cynaliadwy, TAITH, am 

dri chynllun gwahanol, a dyfarnwyd y swm llawn o 

£10,000 iddi.   

 

Bydd yr arian yn mynd tuag at brynu beics newydd 

i'w defnyddio fel Beics Benthyg, prynu cyfleusterau 

ychwanegol i gadw beics ar draws yr ystâd, a 

phrynu cannoedd o fesuryddion camau personol 

i'w defnyddio gan staff sy'n cymryd rhan yn y 

cynllun Teithio'r Byd.  

Amcan 'Teithio'r Byd' yw 

hybu gweithgaredd 

corfforol ymysg staff a 

myfyrwyr a bydd yn 

cydredeg â chynllun tebyg 

mewn prifysgol gyfagos.  

Rhagwelir y bydd dros 500 o 

staff a myfyrwyr yn cymryd rhan.  

Bydd adroddiad llawn ar lwyddiant Teithio'r Byd yn 

cael ei ddarparu ar wahân i'r ddogfen hon. 
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Elusen y Brifysgol, Tŷ Gobaith 

Codwyd dros £12,000 yn ystod 2012 ar draws y 

Brifysgol i helpu i gefnogi ansawdd bywyd plant 

lleol, llawer ohonynt sydd â salwch sy’n cyfyngu ar 

eu bywydau, a helpu gyda gofal seicolegol eu 

teuluoedd.  

Mae rhan o'r Agenda Iechyd yn annog 

gweithgareddau i hyrwyddo iechyd meddyliol a 

chorfforol gan godi arian yr un pryd at Dŷ Gobaith, 

a chodwyd arian trwy nifer o ddigwyddiadau'n 

gysylltiedig ag iechyd, megis cerdded i ben Yr 

Wyddfa, taith feicio ac abseilio.    

Roedd digwyddiadau eraill yn cynnwys Clwb 

Dawnsio Undeb y Myfyrwyr, a gododd y swm 

sylweddol o £1,000 drwy ddawns noddedig a thaith 

gerdded noddedig i ben Yr Wyddfa, a thrwy 

roddion a gwerthu lluniaeth yn eu sioeau dawnsio.  

Fe wnaeth Ymarferwr Iechyd Galwedigaethol y 

Brifysgol feicio o Lundain i Baris a chodi cannoedd 

o bunnau drwy ei ymdrechion, a cherddodd dau 

aelod staff, o'r Ysgol Seicoleg ac o Ysgol Busnes 

Bangor, i ben Kilimanjaro a chodi swm pedwar 

ffigwr at yr hosbis. 

 

Codwyd arian hefyd drwy'r loteri staff ac, yn 2012, 

rhoddwyd swm sylweddol i Dŷ Gobaith wrth i'r 

brifysgol roi £5 am bob ymateb a gafwyd i'r Arolwg 

Staff.  

Mae gwybodaeth bellach am y mathau o 

ddigwyddiadau codi arian a gynhaliwyd yn 2012 ar 

y wefan benodedig:  www.bangor.ac.uk/tygobaith. 

 

 

Grŵp Iechyd a Diogelwch Gogledd Orllewin Cymru 

(NWWHSG) 

Mae Grŵp Iechyd a 

Diogelwch Gogledd 

Orllewin Cymru yn cael ei 

hwyluso gan y 

Gwasanaethau Iechyd a 

Diogelwch ac fe’i 

sefydlwyd i alluogi cyflogwyr lleol i gefnogi ei gilydd 

wrth hyrwyddo arferion iechyd a diogelwch da. 

Trefnodd y Grŵp ddeg o sgyrsiau misol yn 2012 

gyda’r pynciau’n amrywio o Ddiogelwch Trydanol i 

Nwyon Gwenwynig, ac i faes mwy anarferol Achub 

Pobl o Fwyngloddiau Cyfyng.  

Derbyniodd y Grŵp gydnabyddiaeth unwaith eto 

gan y ‘Safety Groups UK’ gan ennill Gwobr Arian 

am gefnogi sefydliadau lleol ac iechyd a diogelwch. 

Diwedd.

http://www.bangor.ac.uk/tygobaith
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CEFNDIR 

Mae’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn adran ganolog sy’n rhoi cefnogaeth i’r Brifysgol a’i cholegau, adrannau, 

staff a myfyrwyr ynglŷn â materion iechyd a diogelwch. Mae rheolwr yr adran yn adrodd i Swyddfa'r Cofrestrydd, 

gyda’r Grŵp Tasg Gweithredu Diogelwch a Phwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol yn cefnogi a chyfarwyddo 

gwaith yr adran. 

Yn ystod 2012 llwyddodd yr adran i barhau i roi cefnogaeth effeithiol i’r Brifysgol a’r staff a’r myfyrwyr, trwy roi 

gwasanaethau, cyngor a chymorth synhwyrol a chefnogol.  Er y bydd cyfran o amser yr Adran bob amser yn cael ei 

rhoi i ymrwymiadau parhaus a gwaith adweithiol, sy'n digwydd yn naturiol yn yr amgylchedd sy’n newid yn gyson yn 

y Brifysgol, gwnaed ymdrech fawr yn 2012 i gynyddu’r gefnogaeth ymarferol a gweithredol a roddir i Golegau ac 

Adrannau. 

Mae’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn parhau i ddarparu, cefnogi a hyrwyddo iechyd staff a rhoddir crynodeb 

o’r gweithgareddau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn. 

1.  MATERION IECHYD 

Rhagarweiniad 

Nod yr Agenda Iechyd Staff yw cefnogi ffitrwydd i weithio drwy weithgareddau hybu iechyd a gyfnerthir gan Raglen 

Goruchwylio Iechyd i weld nad yw gwaith yn niweidio iechyd, a thrwy Fonitro Iechyd i sicrhau ffitrwydd i gyflawni 

rhai dyletswyddau, megis gyrru a gwaith nos.  

Mae'r Ymarferwr Iechyd Galwedigaethol hefyd yn rhoi gwybodaeth a sgiliau clinigol i staff o ran cynnal bywyd, 

diffibrileiddio, a defnyddio awtochwistrellwyr i wrthweithio symptomau sioc anaffylactig ddifrifol.    Yn ogystal â'r 

dyletswyddau craidd hyn, cysylltir â staff sy'n dioddef o salwch tymor hir, gan roi cefnogaeth iddynt ddychwelyd i'r 

gwaith yn y pen draw.   Mae'r Cynorthwywr Iechyd a Diogelwch yn rhoi cefnogaeth i ferched beichiog a mamau 

newydd.  

Fel mewn blynyddoedd blaenorol ceir calendr o weithgareddau iechyd galwedigaethol dros y flwyddyn academaidd 

ar ffurf cynllun sy'n dangos beth fydd yn digwydd, pryd ac ymhle.   Datblygir hwn mewn ymgynghoriad â 

chynrychiolwyr o'r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch.   Rhoddir gwybod am ganlyniad y gweithgareddau hynny wedyn i 

aelodau'r Pwyllgor ac fe'i cofnodir yn fanwl yng nghofnodion y cyfarfod. 

Sicrhau Ansawdd Gofal Iechyd Galwedigaethol i Staff 

Fel yr adroddwyd y llynedd, mae'r Faculty of Occupational Medicine wedi datblygu safonau ymarfer a ddisgwylir gan 

Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol ar draws y DU. I wasanaeth gael ei achredu fel 'Safe, Effective, Quality 

Occupational Health Service (SEQOHS), rhaid i dystiolaeth o ddulliau gweithio gael ei chyflwyno i'r Royal College of 

Physicians yn Llundain. Maent hwy'n anfon y dystiolaeth at dîm o aseswyr sydd wedyn yn ymweld i archwilio'r 

dulliau gweithredu yn erbyn y dystiolaeth a ddarparwyd.  

Yn Ebrill 2011 cytunodd y Grŵp Gweithredu Diogelwch i gyllido cais am archwiliad SEQOHS o Wasanaethau Iechyd 

Galwedigaethol ym Mhrifysgol Bangor.  Yna ffurfiodd yr Ymarferwr Iechyd Galwedigaethol weithgor i adolygu 

dulliau gweithredu iechyd galwedigaethol yn erbyn y gofynion SEQOHS:  

• Cadarnhaodd archwiliad a wnaed gan Swyddog Gwarchod Data'r Brifysgol bod y sefydliad yn cydymffurfio â 

gofynion cyfreithiol yn ymwneud â diogelwch cofnodion iechyd galwedigaethol a mynediad atynt.    

• Cadarnhawyd cydymffurfio â chanllawiau cenedlaethol a safonau proffesiynol cofnodion iechyd 

galwedigaethol gan adolygiad a gynhaliwyd gan Ymarferwyr Iechyd Galwedigaethol o Gyngor Gwynedd.    

• Mae rhan bwysig o'r broses achredu'n cymryd i ystyriaeth farn a fynegwyd trwy Arolygon Boddhad 

Cwsmeriaid gan bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth.   Am y rheswm hwn cytunodd y Gweithgor ar gynnwys 

Arolwg Iechyd Galwedigaethol.  Cynhaliwyd hwn drwy holiaduron a anfonwyd at y rhai oedd heb gyfrif e-
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bost, a thrwy arolwg ar-lein at y rhai oedd ag e-bost.  Roedd ar SEQOHS angen sampl o 10% o staff y 

Brifysgol a llwyddwyd i gyrraedd y lefel ymateb hon.   

Y Canfyddiadau Allweddol 

• Cyfradd bodlonrwydd 100% gan y rhai a welwyd am naill ai Gwiriad Iechyd, cefnogaeth yn y gweithle yn 

ystod beichiogrwydd, help i ddychwelyd o absenoldeb salwch neu Oruchwyliaeth Iechyd oherwydd peryglon 

galwedigaethol. 

• Cadarnhaodd 99% y parchwyd eu cyfrinachedd. 

• Cadarnhaodd 97% iddynt gael eu gweld ar amser.  

• Roedd 92% yn ei gweld yn hawdd cysylltu ag Iechyd Galwedigaethol.  

• Dywedodd 86% bod eu disgwyliadau o'r gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol yn cael eu bodloni. 

• Roedd 77% o’r farn eu bod yn derbyn gwybodaeth ddigonol i gefnogi eu hiechyd corfforol.  

• Cadarnhaodd 75% bod y Wefan Iechyd a Lles yn fuddiol.  

• Teimlai 64% eu bod yn derbyn gwybodaeth ddigonol i gefnogi eu hiechyd meddwl. 

• Gofynnodd 40% am wybodaeth iechyd i osgoi clefyd y galon.  

• Roedd 25% eisiau cael hyfforddiant i ddefnyddio awtochwistrellwr sy'n trin anaffylacsis.  

• Roedd 23% eisiau cael hyfforddiant i ddefnyddio diffibriliwr. 

Lle cafwyd cyfradd boddhad o lai na 75%, mae'r camau a gymerwyd i fodloni disgwyliadau staff wedi eu nodi yn yr 

adroddiad hwn.  

Yn Chwefror 2012 ymwelodd Aseswyr Achredu SEQOHS â Phrifysgol Bangor.   Fe 

wnaethant roi gwybod am eu canfyddiadau i'r Panel Achredu Sicrhau Ansawdd yn 

y Faculty of Occupational Medicine sydd wedi cadarnhau yn awr bod Prifysgol 

Bangor yn darparu gwasanaeth iechyd galwedigaethol o ansawdd i staff sy’n 

effeithiol ac yn ddiogel.  

Ar y pryd ni oedd y brifysgol gyntaf ym Mhrydain i gael ei hachredu a'r 

gwasanaeth iechyd galwedigaethol cyntaf yng Nghymru i dderbyn y dyfarniad 

hwn.  

Mae achrediad ansawdd yn para am 5 mlynedd cyn y ceir ymweliad dilynol.   Yn 

ystod y cyfnod hwn cynhelir arolygon blynyddol o ddulliau gweithio a rhoddir 

gwybod i SEQOHS amdanynt; maent hwy (a) yn gwirio ein bod yn cadw at ein 

safonau uchel a (b) yn cadarnhau bod yr achrediad i barhau am flwyddyn arall, 

neu (c) yn rhoi cyngor am y camau sydd eu hangen i gadw'r achrediad.  

Iechyd Meddwl yn y Gwaith 

Tra oedd 64% o'r rhai a ymatebodd yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth yn y gwaith o ran eu hiechyd meddwl, 

gwnaed ymdrechion pellach i hyrwyddo ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl.  Yn Nhachwedd 2012 i nodi 

'Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Straen' cafwyd arddangosfa yng nghyntedd Prif Adeilad y Celfyddydau i 

godi ymwybyddiaeth o'r gefnogaeth sydd ar gael gan y Rhwydwaith Cefnogwyr Staff (NOSS), addysg ar alcohol 

(CAIS) a chefnogaeth mewn profedigaeth (CRUSE).  Yn ogystal â hyn, rhoddodd yr Ymarferwr Iechyd Galwedigaethol 

gyflwyniad mewn cyfarfod i Uwch Reolwyr ar faterion iechyd meddwl.   Yn fwy diweddar mae'r Cynghorwr Iechyd a 

Diogelwch wedi cymryd rhan flaenllaw yn y maes hwn, gan adolygu Polisi Adnoddau Dynol ar Reoli Straen a rhoi 

cyflwyniadau hefyd ar y pwnc i'r Gwasanaethau Masnachol a'r tîm AD.   
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Gwybodaeth Iechyd ar Osgoi Clefyd y Galon 

Gofynnodd 40% o'r rhai a ymatebodd am wybodaeth ar osgoi clefyd y galon ac i ymateb i hynny cyflwynwyd rhaglen 

4 wythnos Calon Iach yn ystod yr haf.   

Roedd y rhaglen yn cynnwys sgwrs amser cinio gyda gweithgareddau iechyd yn ystod yr wythnos ganlynol i roi'r 

sgwrs ar waith.  Diolchir i'r siaradwyr hynny a oedd mor barod i gefnogi'r fenter hon, sef:  Siân Davies -Darlithydd 

mewn Nyrsio Meddygol/Gofal Cardiofasgwlaidd,   Rebecca Crane - Cymrawd Ymchwil ym maes Ymwybyddiaeth 

Ofalgar,   Iorwerth Jones - Ffisiolegydd Ymarfer yn Calon Lân (Tîm Adferiad Cardiaidd Gwynedd ac Ynys Môn) a 

George Petry, maethegwr cymwysedig sy'n astudio ym Mhrifysgol Bangor. 

Hyfforddiant Cynnal Bywyd Sylfaenol i Staff i Helpu Eraill  

Mae hyn yn cynnwys gweld y rhesymau pam mae rhywun yn mynd yn anymwybodol a 

rheoli'r canlyniadau, ymateb i arwyddion a symptomau anaffylacsis drwy ddefnyddio 

awtochwistrellwr i hybu adferiad, gweithredu proses CPR a defnyddio diffibriliwr yn 

hyderus.  

Er bod rhai o'r sgiliau hyn yn rhan o hyfforddiant Cymorth Cyntaf, ni ellir gorbwysleisio pa 

mor bwysig ydyw i rai nad ydynt yn gymorthyddion cyntaf swyddogol fod yn gyfarwydd â 

chamau cynnal bywyd sylfaenol.   Yn ystod 2012 fe wnaeth pawb a ofynnodd am yr 

hyfforddiant hwn yn yr Arolwg Iechyd Galwedigaethol ei gael a nawr mae ganddynt y 

sgiliau ymarferol i ymateb i argyfyngau meddygol.  

Mae Wardeniaid Neuaddau wedi eu hyfforddi i adnabod anaffylacsis ac fe'u hyfforddwyd sut i roi meddyginiaeth yn 

ddiogel gydag awtochwistrellwr.   Cafodd staff academaidd yr Ysgol Gwyddorau Eigion gwrs penodol ar eu cyfer i 

roi'r sgiliau iddynt fel y gallent roi cymorth cyntaf i fyfyrwyr ar gyrsiau maes ym Mhrydain a thramor.  Roedd hyn yn 

well ganddynt na'r cyrsiau drud iawn a roddid yn y gorffennol gan sefydliadau hyfforddiant cymorth cyntaf.   

Cafodd staff academaidd yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer hyfforddiant gloywi mewn cynnal 

bywyd sylfaenol a sut i ddefnyddio'r diffibriliwr y tu allan i'w labordy.   

Darparwyd cwrs gloywi mewn cynnal bywyd sylfaenol hefyd i staff o Maes Glas (lle 

mae'r diffibriliwr wedi cael ei ddefnyddio'n llwyddiannus ddwywaith) a'r tîm Diogelwch 

(a lwyddodd i ddadebru aelod o'r cyhoedd yn ddiweddar).  

Yn ogystal ag ymateb i ddarganfyddiadau'r Arolwg Iechyd Galwedigaethol, mae'r 

gwaith arferol o gynnal Gwiriadau Iechyd, cefnogi staff sy'n methu â gweithio 

oherwydd salwch tymor hir, a chodi arian at elusen swyddogol y Brifysgol, Tŷ Gobaith, 

wedi parhau. 

Goruchwylio Iechyd 

Mae'r Rhaglen Goruchwylio Iechyd yn rhan o'n hymrwymiadau 'Iechyd a Diogelwch' i weld nad yw gwaith yn 

niweidio iechyd. Mae'n cynnwys cyfweliadau iechyd i holi ynghylch symptomau'n gysylltiedig â gwaith.   Mae’r rhain 

yn cynnwys: 

• Profion clyw i staff sy'n dod i gysylltiad â synau ar lefel lle mae risg i'r sŵn achosi byddardod (85db ac uwch).   

• Spirometreg lle mae'r amgylchedd gwaith yn cynnwys llwch neu anweddau a allai achosi problemau anadlu.   

• Mae'r rhai sy'n gyrru cerbydau'r brifysgol yn cael prawf sgrinio'r llygaid.   Diben y rhain yw gweld a ydyw eu 

golwg o'r safon angenrheidiol i yrru ar ffyrdd cyhoeddus.  

• Mae risg i bobl sy'n treulio llawer o oriau'n defnyddio peiriannau fel strimers a llifiau cadwyn gael gwendid 

parhaol yn eu cyhyrau neu broblemau gafael oherwydd niwed i wythiennau bychain a nerfau yn y dwylo a'r 

bysedd.    
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I weld a oes unrhyw rai o'r problemau hyn yn dod i'r amlwg cynhelir profion ar gryfder gwasgu a gwneud 

symudiadau cywrain gyda'r bysedd, megis codi pethau bychain a'u gosod ar fwrdd pegiau.  

Bob blwyddyn mae'r Ymarferwr Iechyd Galwedigaethol yn gweld dros 60 o aelodau staff i gynnal profion clyw, 

anadlu neu freichiau a dwylo.   Yn ogystal, gwelir dros 40 o bobl ar gyfer Asesiadau Iechyd Gyrwyr.  

Yn ystod 2012 roedd y bobl eraill a gafodd Asesiadau Iechyd i weld a oedd eu gwaith yn effeithio ar eu hiechyd yn 

cynnwys 12 o weithwyr nos, gan y gall gweithio nos achosi salwch, a 26 o bobl trin bwyd i sicrhau nad oedd 

ganddynt broblemau croen a all gael ei achosi drwy ddod i gysylltiad rheolaidd â dŵr a glanedyddion.   

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)11 wedi tynnu sylw at ein Rhaglen Goruchwylio Iechyd fel 

enghraifft o ymarfer gorau ac fe'i haseswyd gan SEQOSH a ddaeth i'r casgliad bod ein Rheolaeth Glinigol yn dilyn 

Canllawiau a Chodau Ymarfer cyfredol a gymeradwywyd.   

Gwiriadau Iechyd Staff a Chefnogaeth i Ferched Beichiog / Mamau Newydd  

Mae'r rhaglen o Wiriadau Iechyd i Staff yn cael ei chynnal er 2007.  Er 2012 

canolbwyntiwyd ar gynnig y gwasanaeth i staff newydd ac mae hyn i'w weld yn 

boblogaidd iawn.   Yn ogystal, ailddechreuodd y rhaglen dreiglo o Wiriadau Iechyd i 

staff presennol, a bydd yn parhau i mewn i 2014.   

Mae cefnogaeth i ferched beichiog a mamau newydd yn parhau ac fe'i harweinir 

gan y Cynorthwywr Iechyd a Diogelwch; mae hyn yn aml yn cynnwys Adnoddau 

Dynol hefyd sy'n sicrhau y darperir hawliau mamolaeth yn briodol.   Yn ystod 2012 

mae 63 o staff wedi bod ar seibiant mamolaeth a gofynnodd nifer o famau newydd 

am fenthyg ein hoergell fach er mwyn medru cadw llaeth tra oeddent yn y gwaith.  

Mae'r cyfleuster hwn yn boblogaidd iawn ac fe'i gwerthfawrogir yn fawr. 

Cefnogaeth i Staff sydd yn Absennol Oherwydd Salwch  

Ceir tri dosbarth o absenoldeb salwch: tymor byr sy'n para llai na 7 niwrnod (fel rheol oherwydd annwyd, ffliw, cur 

pen/meigryn); tymor canol sy'n para rhwng 2 neu 3 wythnos (fel rheol oherwydd heintiau sydd angen triniaeth 

feddygol); neu dymor hir sy'n para 4 wythnos neu fwy.  Y rhai sydd ar absenoldeb salwch tymor hir sy'n elwa fwyaf 

oddi wrth gyswllt lles a chefnogaeth i ddychwelyd i'r gwaith.    Yn ogystal, mae rheolwyr yn gwerthfawrogi 

gwybodaeth ynghylch sut y gallant hwy roi cefnogaeth ymarferol i'r broses dychwelyd i'r gwaith.    

Mae ein dulliau o gefnogi staff a chreu cyfarwyddyd ar y we, 'Llwybrau i Iechyd o Absenoldeb Salwch' wedi cael eu 

rhannu â Meddygon Teulu lleol a ddaeth i gyfarfod lle cafwyd cyflwyniadau hefyd gan Ymarferwyr Iechyd o Gyngor 

Gwynedd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  Awgrymodd y Fonesig Carol Black, Cyfarwyddwr Cenedlaethol 

Gwaith ac Iechyd, y dylid cyhoeddi hwn fel enghraifft o 'ymarfer gorau' i Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol eraill 

ei fabwysiadu.   Cyhoeddwyd yr erthygl yn Nhachwedd 201212. 

  

                                                           
11

 HSE (2011) ‘Creating Healthier, Safer Workplaces’ www.hse.gov.uk/strategy/one-year-on.pdf 
12

 http://www.bangor.ac.uk/hss/wellness/documents Gweithio gyda meddygon teulu i Gefnogi Dychwelyd o Absenoldeb Salwch 

http://www.hse.gov.uk/strategy/one-year-on.pdf
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2.  DIOGELWCH A CHYFFREDINOL 

Gan fod iechyd a diogelwch yn un o’r meysydd a reoleiddir fwyaf yng ngweithgareddau’r Brifysgol mae'n golygu 

llawer o sialensiau a beichiau gwaith helaeth. Mae tîm bychan o staff wedi ymrwymo i gefnogi’r Brifysgol a’i 

cholegau, adrannau, staff a myfyrwyr i sicrhau ein bod nid yn unig ar “ochr iawn y gyfraith” ond hefyd yn sicrhau 

bod y cyngor a’r gefnogaeth a roddir wedi eu teilwrio fel y gall gweithgareddau ddigwydd, hyd yn oed gydag elfen o 

risg. 

Mae'r egwyddor o sicrhau nad yw'r Brifysgol yn niweidio unrhyw un yn parhau'n eithriadol bwysig, ond weithiau 

mae'n rhaid herio'r norm, i alluogi myfyrwyr i brofi peth risg ac weithiau i wthio'r ffiniau yn ein haddysgu a'n 

hymchwil. 

Archwiliadau System Rheolaeth Iechyd a Diogelwch - Colegau 

Yn 2012 cwblhawyd archwiliad o system rheoli iechyd a diogelwch Coleg y Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad yn 

erbyn gofynion OHSAS 18001/2.  Archwiliwyd pob Ysgol / Sefydliad ar wahân a gwelwyd bod perfformiad ansoddol 

iechyd a diogelwch y Coleg drwodd a thro yn 'dda iawn'.  

Dechreuwyd yr archwiliad Coleg olaf i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn 2012.     

Archwiliadau ac Adolygiadau gyda Themâu 

• Arolwg Radon:  Parhaodd yr Arolwg Radon yn 2012 gyda 42 monitor wedi eu gosod ym mis Rhagfyr o fewn 

adeiladau'r Brifysgol nas mesurwyd o'r blaen, ac mewn adeiladau lle gwnaed gwaith lliniaru radon, i 

gadarnhau effeithlonrwydd y gwaith.  Hefyd mae’r Adran wedi rhoi cyngor a chefnogaeth i Brifysgolion eraill 

o ran cynnal eu harolygon radon eu hunain.   

• Ymbelydredd Loneiddio: Yn ystod 2012 cafodd prosesau'r Brifysgol i reoli ei deunyddiau ymbelydredd 

ioneiddiol ffynhonnell agored eu hadolygu gan yr Ymgynghorydd Gwarchod Ymbelydredd allanol.  Ni 

ddaethpwyd ar draws unrhyw faterion o bwys ac ystyrir bod rheoli ymbelydredd ioneiddiol (ffynhonnell 

agored) yn parhau'n dda.  

• Meithrinfa Gofal Plant:  Gwnaed arolwg o drefniadau Rheoli Haint yn y Feithrinfa a nodwyd mân 

welliannau'n unig.  Tynnwyd sylw at y ffaith bod gwaith sylweddol wedi'i wneud dros y deuddeg mis 

blaenorol i wella cyfleusterau hylendid a datblygu prosesau rheoli.   

Roedd yr Arolwg Rheoli Haint yn dilyn y Pecyn Archwilio a ddatblygwyd yn ddiweddar ac sydd i'w 

ddefnyddio gan yr Awdurdod Lleol ar draws y sector gofal plant. 

Polisïau / Dogfennau 

Adolygwyd nifer fechan o Bolisïau yn 2012, yn bennaf i ddiweddaru'r wybodaeth ynddynt i adlewyrchu trefniadau 

diwygiedig y Brifysgol.   

Rhoddwyd sylw sylweddol i asesu cyfarwyddyd diwygiedig a ddarparwyd gan  Gymdeithas Cyflogwyr y Prifysgolion 

a’r Colegau (UCEA) ar Ddiogelwch Gwaith Maes a chynhyrchwyd Polisi diwygiedig, ynghyd â chyfarwyddyd penodol 

ar wahanol weithgareddau gwaith maes.   Bydd y dogfennau hyn yn mynd drwy broses ymgynghori'n fuan gyda'r 

bwriad o'u mabwysiadu yn y flwyddyn academaidd newydd.  

Gwybodaeth ar y wefan yw'r ffordd bwysicaf o hyd o gyflwyno gwybodaeth dechnegol a mwy manwl.   Mae Gwefan 

Iechyd a Diogelwch y Brifysgol wedi datblygu'n ffynhonnell werthfawr iawn ac mae'n cynnwys adnoddau sylweddol i 

reoli'r rhan fwyaf o feysydd risg yn y Brifysgol.   Mae rhannau penodol o'r wefan yn cael eu diweddaru'n rheolaidd 

ac ymwelwyd â dros 39,000 o dudalennau yn 2012, ac aeth staff a myfyrwyr y Brifysgol i'r safle ar dros 4,900 o 

achlysuron. 
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Hunanasesu  

Yn ystod y flwyddyn gwnaed ymdrech sylweddol i godi gwybodaeth allweddol o Bolisïau a Gwybodaeth y Brifysgol 

gyda'r diben o ddatblygu dogfen Hunanasesu ddefnyddiol a gwerthfawr i holl Golegau ac Adrannau.  Mae'r 

Hunanasesiad yn nodi prif ofynion ac yn rhestru'r rhain yn syml fesul maes pwnc, gan alluogi pob Coleg ac Adran i 

weld mewn un ddogfen beth a ddisgwylir ganddynt, a rhoddir cysylltiadau i wybodaeth fanwl os oes ei hangen.  

Bydd yr Hunanasesiad nid yn unig yn rhoi gwell dealltwriaeth i Golegau /Adrannau o'r hyn sydd i'w ddisgwyl a'r hyn 

sy'n cael ei wneud i reoli risg, bydd hefyd yn gyfrwng asesu i Goleg/Adran weld yr hyn y mae wedi'i gyflawni'n barod 

a lle mae angen ymdrech ychwanegol. 

Hyfforddiant 

Yn ystod y flwyddyn cafodd 106 o gyrsiau eu darparu neu eu hwyluso gan y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch, 

gostyngiad o 12% ar nifer y cyrsiau a ddarparwyd yn 2011.   Roedd y sesiynau'n cynnwys yr hyn a ystyrir yn gyrsiau 

sylfaenol iechyd a diogelwch, e.e. Asesu Risg, Diogelwch Rhag Tân, Codi a Symud Pethau, Arweiniad i Iechyd a 

Diogelwch.    Eleni hefyd cyflwynwyd am y tro cyntaf gyrsiau modiwlaidd ar bynciau fel y gyfraith, systemau rheoli 

iechyd a diogelwch a rheoli risg.  

Hefyd rhoddwyd hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Beryglon Labordy Penodol i staff diogelwch y Brifysgol fel dilyniant 

i'r ymarfer hyfforddi o bwys a gynhaliwyd yn 2011.   Mae cyrsiau tebyg yn awr ar gael i gontractwyr, gweithwyr 

ystadau a staff glanhau sy'n gweithio mewn labordai.  Dim ond trwy gefnogaeth sylweddol gan Goleg y Gwyddorau 

Naturiol a Choleg y Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol y gallwyd rhoi'r cwrs hyfforddiant ar beryglon labordai. 

Asesiad Risg Iechyd a Diogelwch Corfforaethol    

Unwaith eto adolygwyd dogfen Asesiad Risg Iechyd a Diogelwch Corfforaeth (CHSRA) y Brifysgol yn ystod y 

flwyddyn, gan ddiweddaru cynnydd ac ailystyried dod i gysylltiad â risg.  Mae'r ddogfen hon yn parhau i helpu i 

arwain gwaith y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch i sicrhau'n well bod adnoddau ac ymdrechion yn cael eu 

sianelu'n fwyaf priodol, heb golli golwg ar anghenion bob dydd staff a myfyrwyr.   

Mae'r CHSRA yn ddogfen sylweddol, sy'n asesu sefyllfa rheoli risg y Brifysgol ar gyfer dwsinau o beryglon a 

gweithgareddau risg. 

Cefnogaeth Fanwl i Adrannau  

Rhoddwyd cefnogaeth sylweddol i adrannau newydd, megis Cynadleddau ac Arlwyo (Gwasanaethau Masnachol) i 

ddatblygu eu polisïau ac, yn bwysicaf oll, trefniadau i reoli iechyd a diogelwch yn y ceginau, wrth ddanfon bwyd, ac 

mewn cynadleddau a digwyddiadau.  Dylai'r gefnogaeth hon alluogi'r adran i barhau i wella a sicrhau rheolaeth 

diogelwch o safon uchel.   

Yr un modd, mae'r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch wedi gweithio'n agos â'r adran Chwaraeon a Hamdden, a 

ffurfiwyd yn ddiweddar, i symleiddio ac ailysgrifennu llawer o weithdrefnau a dogfennau a oedd i'w cael yn 

flaenorol.  

Parhawyd i weithio'n ogystal â'r Adran Ystadau a Chyfleusterau wrth ystyried meysydd a risgiau allweddol.  Ystyrir yr 

Adran Ystadau a Chyfleusterau fel yr Adran Wasanaeth fwyaf cymhleth yn y Brifysgol gyda 'baich' deddfwriaethol 

sy'n llawer mwy na'r hyn a wynebir gan unrhyw Goleg neu Adran arall.  Adlewyrchir y pwysau deddfwriaethol hwn 

yn y risgiau y mae angen iddi eu rheoli, o ddarparu systemau dŵr diogel a chyflenwadau trydanol i adnewyddu 

cyfleusterau ymchwil cymhleth a rheoli projectau adeiladu gwerth miliynau lawer o bunnau.   

Ym meysydd adeiladu a rheoli cyfleusterau y gwelir y nifer fwyaf o achosion yn ymwneud ag iechyd a diogelwch a'r 

nifer fwyaf o erlyniadau mewn unrhyw sector ym Mhrydain ac, oherwydd y rheswm hwn, ynghyd â'r angen i gael 

cydbwysedd rhwng rheoli risg a'r angen i ddarparu ystâd Brifysgol fodern ac wedi'i rheoli'n dda, y mae'r 

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn cadw perthynas waith agos â'r Adran hon.  
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Crynodeb o Weithgareddau Cefnogi Eraill 

Mae’r adran ganlynol yn rhoi enghreifftiau o’r math o gymorth o ddydd i ddydd y gellir gofyn i’r adran ei roi i 

golegau neu adrannau:  

• Cynhyrchwyd nifer sylweddol o asesiadau risg penodol i alluogi i weithgareddau gael eu cynnal yn ddiogel.  

Mae'r rhain yn cynnwys asesiadau ar gyfer digwyddiadau o bwys, cyngherddau a gweithgareddau 

cymdeithasol, megis Serendipity, Cerrig y Rhyd Pontio, Cerebellium, Hogwarts Feast, a llawer mwy.  

• Mae'r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn parhau i weithio gyda Gwirfoddoli Myfyrwyr ar eu trefniadau 

diogelwch, gan hyrwyddo gweithgareddau a chefnogi myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr yn eu hawydd i 

gynyddu cyfleoedd gwirfoddoli.   Roeddent yn arbennig o falch eleni o weithio gyda'r Pwyllgor RAG a helpu 

gyda'u hymgyrch codi arian.  

• Caiff Cynlluniau Dianc Personol Mewn Argyfwng eu llunio yn ystod trafodaethau â myfyrwyr gydag 

anableddau a all effeithio ar eu gallu i fynd o adeilad mewn argyfwng.  Caiff y rhain eu hehangu ymhellach i 

ystyried sut y gellir cefnogi eu hastudiaethau ac i sicrhau myfyrwyr na ddefnyddir iechyd a diogelwch fel 

rhwystr i'w dysgu a'u datblygiad.  

• Cynorthwyo Colegau gyda chlirio labordai.   Mae'r gwaith hwn yn cynnwys digomisiynu a diheintio offer ac 

adeiladwaith labordai.   

• Yn ogystal â chymryd rhan mewn Pwyllgorau Iechyd a Diogelwch Colegau ac Adrannau, mae gan y 

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch gynrychiolaeth hefyd ar grwpiau arbenigol megis Rheoli Asbestos, 

Mynediad Corfforol, Gweithgor Anabledd a nifer o grwpiau sy'n ceisio datrys materion penodol yn ymwneud 

â rheoli risg.  

Mae'r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn parhau i weithio'n agos â Swyddog Iechyd a Diogelwch Coleg y 

Gwyddorau Naturiol, yn arbennig yn ei swydd fel Swyddog Diogelwch Biolegol y Brifysgol a Swyddog Gwarchod rhag 

Ymbelydredd.   Gwelwyd lefel gynyddol o weithio ar y cyd yn hyn o beth i sicrhau bod trefniadau'n parhau i gefnogi 

dysgu ac ymchwil yn y gwyddorau. 

Ennill Grantiau  

Fe wnaeth y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch gais llwyddiannus ar ran y Brifysgol am gefnogaeth ariannol i dri 

chynllun gyda'r nod o gefnogi ac annog gweithgaredd corfforol a lleihau effaith y Brifysgol ar yr amgylchedd.  

Rhoddwyd grant o £10,000 gan TAITH, y sefydliad teithio cynaliadwy rhanbarthol, i ddarparu cyfleusterau 

ychwanegol i gadw beics, prynu beics i'w benthyca i staff am ddim, a phrynu cannoedd o fesuryddion camau i hybu 

cerdded.  

Mae'r grant o £3,000 i brynu mesuryddion camau'n gysylltiedig â chynllun hybu iechyd o bwys a gynllunnir ar gyfer 

diwedd y flwyddyn academaidd hon ac a fydd yn cyd-redeg â chynllun bron yn union yr un fath ym Mhrifysgol 

Aberystwyth.    

Mae'r £2,000 a roddwyd i brynu beiciau i'w benthyg wedi bod yn boblogaidd iawn ymysg staff ac fe'i gwelir hefyd fel 

cam tuag at brynu beic drwy gynllun Aberthu Cyflog y Brifysgol.   Defnyddir y £5,000 sy'n weddill i godi nifer o 

standiau newydd i gadw beics ar draws y Brifysgol, yn cynnwys storfa newydd ddiogel i feics ar safle'r gwyddorau. 

Grŵp Iechyd a Diogelwch Gogledd Orllewin Cymru (NWWHSG) 

Hwylusir Grŵp Iechyd a Diogelwch Gogledd Orllewin Cymru gan y Gwasanaethau Iechyd a 

Diogelwch ac fe’i sefydlwyd i alluogi cyflogwyr lleol i gefnogi ei gilydd wrth hyrwyddo 

arferion iechyd a diogelwch da. Trefnodd y Grŵp ddeg o sgyrsiau misol yn 2012 gyda’r 

pynciau’n amrywio o Ddiogelwch Trydanol i faes mwy anarferol Achub Pobl o Fwyngloddiau 

Cyfyng.   Derbyniodd y Grŵp gydnabyddiaeth unwaith eto gan y ‘Safety Groups UK’ gan 

ennill Gwobr Arian am gefnogi sefydliadau lleol ac iechyd a diogelwch yn gyffredinol. 


