
GWASANAETHAU IECHYD A DIOGELWCH 
 HEALTH AND SAFETY SERVICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRODDIAD BLYNYDDOL IECHYD A 

DIOGELWCH 

 

2008 

 

 



 

 

ADRODDIAD BLYNYDDOL IECHYD A DIOGELWCH - 2008 

 

HEALTH AND SAFETY SERVICES   

 

 MYNEGAI Tudalen 

 CRYNODEB O’R ADRODDIAD 1 

 Adroddiadau Unigol:  

A1. Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch 7 

A2. Pwyllgorau a Grwpiau Tasg 10 

A3. Adroddiad ar Salwch Staff 11 

A4. Adroddiad ar Iechyd Staff  16 

A5. Adrodd ar Ddamweiniau / Digwyddiadau 23 

A6. Adroddiadau ar Ddigwyddiadau Tân a Larymau Tân 27 

A7. Adroddiad ar Hyfforddiant Staff 30 

   

   

   



 
 

 
GWASANAETHAU IECHYD A DIOGELWCH  Tud 1 

HEALTH AND SAFETY ANNUAL REPORT - 2008 
ADRODDIAD BLYNYDDOL IECHYD A DIOGELWCH - 2008 

 
 

Croeso i Adroddiad Iechyd a Diogelwch Blynyddol 

2008, a luniwyd gan y Gwasanaethau Iechyd a 

Diogelwch.    

Mae’r adroddiad yn ymrannu’n ddwy brif adran.  Yr 

Adroddiad Cryno sy’n amlinellu negeseuon 

allweddol a gwybodaeth ystadegol a’r Atodiadau 

sy’n rhoi gwybodaeth fanwl a sylwebaeth ar 

agweddau ar reolaeth, perfformiad a chyfeiriad 

iechyd a diogelwch,  

STRATEGAETH AR GYFER IECHYD A DIOGELWCH 

Gwelodd 2008 lansiad Strategaeth Iechyd a 

Diogelwch gyntaf y Brifysgol, strategaeth sy’n 

canolbwyntio ar osod safonau a gwelliant parhaus 

yn y ddarpariaeth gwasanaethau ac yn y 

perfformiad cyffredinol.   

Nid amlinellu egwyddorion ac amcanion yn unig y 

mae’r Strategaeth Iechyd a Diogelwch.  Mae hefyd 

yn datblygu sbardunwyr cenedlaethol, gan greu 

dull gweithredu cydlynol, sy’n disodli gweledigaeth 

a swyddogaeth hen ffasiwn iechyd galwedigaethol.   

Man cychwyn unrhyw wasanaeth cefnogi iechyd a 

diogelwch modern a blaengar. 

Yn allweddol i Strategaeth a phwrpas yr adran 

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch y mae 

cefnogaeth, datblygiad a mesuriadau  Bydd yr 

Adroddiad Blynyddol hwn yn amlinellu sut mae’r 

rhain yn dod ymlaen yn ogystal â’r cynlluniau ar 

gyfer y dyfodol.  

POLISI 

Mae Polisi Iechyd a Diogelwch cyfredol y Brifysgol 

yn ei le ers bron i dair blynedd.   Mae’n bryd ei 

adolygu’n drylwyr, ond er y gwneir diwygiadau 

efallai, bydd y Polisi’n dal i ganolbwyntio ar 

bwysigrwydd rheoli risg call.  

Rhan allweddol bwysig o hyn ac o gefnogi’r 

Brifysgol yn ei swyddogaeth fel addysgwr ac 

ymchwilydd blaenllaw sy’n dal i ddatblygu yw 

disodli polisïau a deunyddiau arwain llawn jargon  

 

ac anodd i ddefnyddwyr gyda gwybodaeth 

gadarnhaol ac ymarferol.   

GORUCHWYLIAETH Y PWYLLGOR 

Goruchwylir materion iechyd a diogelwch ar lefel y 

sefydliad gan Bwyllgor Iechyd a Diogelwch y 

Brifysgol, ei his-bwyllgorau a chan y Grŵp Tasg 

Gweithredu Diogelwch.  

Cylch gorchwyl y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch yw 

cynrychioli ac adrodd i’r Cyngor a chynnig fforwm 

cynghori ac ymgynghori ar yr holl faterion yn 

ymwneud ag iechyd a diogelwch staff a myfyrwyr.  

Cyfarfu’r Pwyllgor ar dri achlysur yn 2008 a’i waith 

mwyaf arwyddocaol oedd trafod a chymeradwyo 

Polisi newydd a system a fformat newydd  o 

gymeradwyo Polisïau.   

Corff rheoli a goruchwylio’r Brifysgol yw’r Grŵp 

Tasg ac fel rheol mae’n cyfarfod bob mis.  Dygir yr 

holl faterion iechyd a diogelwch arwyddocaol 

gerbron y Grŵp Tasg ac un canolbwynt pwysig i 

waith y Grŵp fu rheoli, lliniaru, a lleihau risg.   

Ceir mwy o wybodaeth am waith y Pwyllgor a’r 

Grŵp Tasg yn Atodiad A2.  

BUDDSODDI YN YR YSTAD 

Yn 2008 neilltuwyd dros £1,000,000 i wella 

diogelwch ystâd y Brifysgol.    Mae hyn yn dilyn 

dyraniad blynyddol a neilltuir ar gyfer gwelliannau 

cyfalaf yn niogelwch adeiladau ac eiddo.   Mae 

buddsoddiad o’r fath nid yn unig yn amlygu 

ymrwymiad y Brifysgol i wella lefel diogelwch ar 

draws y sefydliad ond hefyd yn tanlinellu maint y 

problemau sy’n gysylltiedig ag ystâd adeiledig sy’n 

heneiddio.  

YSTADEGAU 

Yn 2008 casglodd y Brifysgol lawer mwy o ddata 

ystadegol nag oedd yn bosib o’r blaen, gan helpu i 

asesu perfformiad y sefydliad a chanfod lle mae 

angen cefnogaeth ychwanegol.  

ADRODDIAD CRYNO 
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 Damweiniau a Digwyddiadau 

Yn 2008 gwelwyd cynnydd bychan yng nghyfradd  

damweiniau’n gyffredinol, ond o’i ystyried yn 

erbyn y cynnydd yn niferoedd myfyrwyr mae’r 

gyfradd wirioneddol y pen yn aros tua’r un fath ag 

yn 2007.  

Am y bumed flwyddyn yn olynol, mae cyfraddau 

damweiniau staff yn dal i fod islaw cyfartaledd y 

sector cenedlaethol ac mae cyfraddau damweiniau 

adroddadwy staff a myfyrwyr yn dal i fod islaw 

cyfartaledd y sector cenedlaethol.   O’r cyfanswm 

damweiniau a digwyddiadau, roedd 6 yn 

ddigwyddiadau  adroddadwy1 gyda 5 yn ymwneud 

â staff ac 1 â myfyrwyr.  Cafwyd dau ddigwyddiad 

adroddadwy pellach yn ymwneud â chontractwyr 

oedd yn gweithio ar brojectau Prifysgol.   Roedd un 

o’r rhain, hollt yn y prif gyflenwad nwy, yn destun 

ymchwiliad gan y Weithrediaeth Iechyd a 

Diogelwch ond ni chymerwyd camau pellach.  

Oherwydd yr hyrwyddo a’r pwyslais parhaus ar 

adrodd am ddamweiniau a digwyddiadau rhagwelir 

y bydd y gyfradd damweiniau flynyddol yn cynyddu 

yn 2009.  

Ceir rhagor o wybodaeth am ddamweiniau a 

digwyddiadau yn Atodiad A5. 

 Salwch staff   

Ystadegau absenoldeb salwch Prifysgol Bangor 

2008 yw’r rhai cyntaf i gael eu cynhyrchu gan 

ddefnyddio ffynhonnell data ddibynadwy ac maent 

                                                           
1
 Yn cyfeirio at adrodd i’r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch o 

yn unol â gofynion deddfwriaethol  

yn bur wahanol i ganlyniadau pennawd blaenorol; 

ar gyfer 2008 cofnodwyd cyfradd Absenoldeb 

Salwch o ryw 4.52 diwrnod y fesul gweithiwr fesul 

blwyddyn. Mae hyn yn cymharu â chyfartaledd o 

6.8 diwrnod yn y sector cenedlaethol.  

Cyfradd Gymharu Absenoldeb Salwch  
(Diwrnodau fesul aelod staff fesul blwyddyn)

4.5

6.8

14

11.6

9.3

Bangor 2008

Prifysgolion y DU 07/08

Gwasanaeth SIFIL y DU

Llywodraeth Leol Cymru

07/08

GIG Cymru

Mae’r Gyfradd Absenoldeb Salwch o 4.5. diwrnod 

yn cyfateb i golli 2.03% o’r amser sydd ar gael 

oherwydd absenoldeb salwch.  

Sylwer: Mae’r gyfradd absenoldeb ym Mangor dipyn yn 
is na chyfartaledd y sector cenedlaethol a gall fod yn 
arwydd o danadrodd mewn rhai meysydd.  

Tynnir sylw at y ffaith bod 71% o staff y Brifysgol 

heb adrodd yr un diwrnod o absenoldeb salwch yn 

2008. 

Mae’n hollbwysig ein bod ni’n deall achosion 

absenoldeb a cheir data gwerthfawr o ‘lythyrau 

salwch’ a ardystir gan feddygon3 . 

  

                                                           
2
 Dyddiau (4.5) Seiliedig ar  221 o ddyddiau gweithio fesul  

2,297 staff 
3
 Yn cyfeirio at yr absenoldebau hynny a ardystir gan feddyg a 

heb gynnwys hunan-ardystio  
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Top-5 Certified Absence Causations 

(% of total)

39.39%

20.04%

6.82%

6.52%

4.70%

Musculoskeletal

Psychological

Other Specified Causes

Benign & Malignant Tumours

Respiratory Infections

 
 

Yn 2008 roedd bron i 40% o absenoldebau 

ardystiedig oherwydd cyflyrau cyhyrysgerbydol, a 

rhesymau seicolegol  oedd yr ail achos uchaf am 

absenoldebau  (mae seicolegol yn cynnwys 

absenoldebau sydd o bosib yn gysylltiedig â straen).  

Cafwyd gostyngiad yn yr achosion o ‘salwch tymor 

hir’ yn 2008 ac roedd yn cyfrif am 8% o’r gyfradd 

absenoldeb gyfan.  Dychwelodd dros 88% o’r rhai 

hynny a fu’n absennol am gyfnod hir oherwydd 

salwch i’r gwaith.  

Ceir mwy o wybodaeth am salwch staff, yr 

achosion a’r ystod oedran yn Atodiad A3.  

 Cefnogaeth ar gyfer Iechyd  

Mae mentrau iechyd yn profi’n fwy poblogaidd nag 

y gellid bod wedi rhagweld.  Yn enwedig mewn 

perthynas â Phrofion Iechyd personol, sy’n galluogi 

staff nid yn unig i gael gwybod eu proffil iechyd ond 

i drafod materion yn ymwneud ag iechyd.  Tynnir 

gwybodaeth bersonol o ddata profion iechyd ac 

mae darlun yn datblygu: 

Yn 2008 cynhaliwyd profion iechyd ar dros 300 o 

aelodau staff.   

I adlewyrchu’r proffil iechyd sy’n datblygu 

cychwynnwyd nifer o fentrau i gefnogi a gwella 

iechyd staff.   Nod y mentrau hyn yw rhoi 

cefnogaeth trwy addysg, gwybodaeth, cymhelliant 

a hyder.   

Mae mentrau cefnogi iechyd yn cynnwys Clybiau 

Gofal Cefn, Troeon Cerdded Amser Cinio, 

Dosbarthiadau Ymarfer Corff, Ymwybyddiaeth 

Alcohol a Smygu,  Menter Colli Pwysau, Ioga a 

Nofio.     

Mae gwaith ym maes Iechyd yn gyffrous ac yn 

werthfawr ac yn rhywbeth y gall y Brifysgol fod yn 

falch ohono.  

Ceir gwybodaeth bellach am Gefnogi Iechyd yn 

Atodiad A4.  

 Hyfforddiant Staff    

Yn 2008 bu dros 600 o aelodau staff mewn cwrs 

hyfforddi neu sesiwn gyfarwyddo iechyd a 

diogelwch, ychydig yn fwy nag yn 2007.   

Rhaid nodi’n arbennig y newid pwyslais mewn 

hyfforddiant iechyd a diogelwch a’r datblygiad 

cyfredol sef darparu mwy o gyrsiau wedi eu teilwra 

ar gyfer Ysgolion ac Adrannau ac ar gyfer rhai 

grwpiau staff penodol, megis Cydlynwyr.  Mae hyn 

yn boblogaidd iawn a bydd yn gwella’n sylweddol 

yn 2009 wrth i archwiliadau mewn Colegau ac 

Adrannau ganfod anghenion hyfforddi.  

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch sy’n darparu’r 

rhan fwyaf o hyfforddiant iechyd a diogelwch; ond 

ategir y gwasanaeth hwn gan hyfforddiant pellach 

a ddarperir yn lleol gan yr Ysgol neu’r Adran, neu a 

brynir i mewn.  

Staff Health Profile

31%

31%

11.9%

54%

16%

19%

Alcohol above

guidelines

BMI above guidelines

Lifestyle risk of Cardio

disease
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Fire Alarm Activations per 1,000 Study Bedrooms
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Bangor 61 63 120 66 69 75

Sector 57 57 80.16 69 77 84

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rhagwelir y bydd gwelliant pellach mewn 

hyfforddiant iechyd a diogelwch dros y ddwy 

flynedd nesaf, a hynny’n adlewyrchu anghenion y 

Brifysgol a’i Cholegau a’i Hadrannau.  

 Tanau a Larymau Tân 

Mae achosion o seinio Larymau Tân heb fod 

argyfwng yn dal i fod yn broblem, ac roedd 

cyfanswm 2008 wedi codi am yr ail flwyddyn yn 

olynol gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 

Cymru yn cael ei alw i’r Brifysgol dros 200 o 

weithiau.   Mae’r ffigwr hwn yn annerbyniol o 

uchel a bydd ymdrechion yn parhau i ostwng hyn, 

trwy wella ymddygiad a systemau fel ei gilydd.  

 

 

 

 

Nodyn: Mae’r Brifysgol yn dal i berfformio’n well na’r 

cyfartaledd cenedlaethol.  

Yn ystod 2008 cafwyd 4 tân yn y Brifysgol.  Ond nid 

anafwyd neb o ganlyniad ac ychydig o ddifrod a 

achoswyd.  

Ceir mwy o wybodaeth am Danau ac Achosion o 

Seinio Larymau Tân yn Atodiad A6.  

CYSWLLT Â RISG 

Mae’n hollbwysig bod y Brifysgol yn cael gwybod 

pa mor agored ydyw i risg fel y gall gymryd camau i 

leihau a lliniaru unrhyw fygythiad.    

Elfen bwysig o’r system rheoli diogelwch hon yw’r 

Asesiad Risg Iechyd a Diogelwch Corfforaethol sy’n 

ystyried 54 o themâu risg.   Mae’r ddogfen yn 

asesu sut mae’r Brifysgol yn perfformio yn erbyn 

rheolaethau deddfwriaethol yn ogystal â 

rheolaethau rheoli risg cyffredinol, yn canfod 

‘cyswllt â risg’ a’r camau gweithredu pellach sydd 

eu hangen.  

O’r peryglon mwyaf yn y sefydliad sydd naill ai 

wedi peri problemau yn y gorffennol neu wedi cael 

sylw yn y cyfryngau cenedlaethol rhoddir y 

sylwadau canlynol ar ddau o’r materion amlwg 

hyn: 

 Rheoli Asbestos  

Mae dros 4,000 o bobl yn marw bob blwyddyn 

o afiechydon cysylltiedig ag asbestos yn y DU, y 

gyfradd uchaf yn Ewrop a mwy na’r rhai sy’n 

marw ar y ffyrdd.  Mae rheoli asbestos felly yn 

rhan hanfodol o system rheoli risg unrhyw 

gyflogwr.  

Mae’r Brifysgol yn datblygu Polisi a Chynllun 

Rheoli Asbestos newydd ar ôl cwblhau ail 

arolwg llawn o adeiladau’r Brifysgol i ganfod ac 

asesu deunyddiau asbestos.  Dyma’r ail arolwg 

llawn mewn 10 mlynedd ac fe’i cynhaliwyd er 

mwyn sicrhau bod yr holl ddeunyddiau yn cael 

eu canfod a’u rheoli.   

 Rheoli Straen 

Sefydlwyd Gwasanaeth Cwnsela hunangyfeirio 

newydd i helpu a chefnogi staff sy’n dioddef 

anawsterau cysylltiedig â straen.  Mae’r 

gwasanaeth hwn yn cael cyhoeddusrwydd 

eang ac yn cynnig cefnogaeth wyneb yn wyneb 

sy’n galluogi staff i ymdopi â phwysau ac 

anawsterau yn eu gwaith a’u bywydau 

personol.   Mae’r Gwasanaethau Iechyd a 

Diogelwch hefyd yn parhau i gydweithio’n agos 

ag Adnoddau Dynol i ‘reoli achosion’ a chynnig 

cefnogaeth wedi ei theilwra i’r rhai sy’n 

dioddef straen ac anawsterau seicolegol.  

Hefyd mae Adnoddau Dynol yn cefnogi ac yn 

addysgu rheolwyr ac unigolion ar bwysau a 

rheoli llwyth gwaith.   Cynllunnir hyfforddiant 

arbenigol hefyd i helpu rheolwyr i ganfod 

straen ac ar y technegau a’r dulliau sydd eu 

hangen i’w oresgyn.  

DIWYLLIANT 

Mae’r cysyniad o ‘ddiwylliant’ yn un anodd ei 

egluro a’i fesur, ond â siarad yn gyffredinol, mae’n 

golygu’r gwerthoedd cyffredin sy’n penderfynu sut 
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mae pobl yn meddwl am iechyd a diogelwch ac yn 

ymdrin â’r maes. 

Mae holl elfennau gwaith iechyd a diogelwch yn 

Brifysgol yn effeithio ar ei diwylliant, fel ag y mae 

profiadau gwael gyda sefydliadau eraill ynghyd â 

chyhoeddusrwydd gwael.    Hefyd mae llawer o 

gyhoeddiadau, gan gynnwys Polisi Iechyd a 

Diogelwch y Brifysgol, yn pwysleisio’r angen am 

ddiwylliant iechyd a diogelwch cadarnhaol.    

Yn y cyfnod diweddar canolbwyntiwyd ar reoli risg 

yn synhwyrol a darparu gwybodaeth a hyfforddiant 

addas a dealladwy.   Mae’r rhain, ynghyd â 

ffactorau sefydliadol e.e. polisïau ac archwilio, yn 

ceisio meithrin diwylliant lle mae ymwybyddiaeth o 

iechyd a diogelwch.   Un sy’n deall yr hyn sydd ei 

angen, pam y mae ei angen ac sy’n derbyn arferion 

iechyd a diogelwch da fel y norm.  

Mae Strategaethau a Pholisïau’r Brifysgol hefyd yn 

ceisio cefnogi unigolion a pheidio â gosod 

rhwystrau diangen yn eu ffordd.   Dylid edrych ar 

iechyd a diogelwch fel galluogwr, yn gwneud yn 

siŵr bod pethau’n digwydd, yn hytrach na 

‘Gwladwriaeth Nani’ sy’n ymyrryd.   Mae’n 

hollbwysig felly bod y neges yn un gadarnhaol a 

chalonogol er mwyn sicrhau yn y pen draw bod y 

gwaith hollbwysig presennol yn parhau ac nad oes 

neb yn cael niwed o ganlyniad.  

YR ADRAN IECHYD A DIOGELWCH 

Un o’r adrannau gwasanaeth canolog yw’r 

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch.   Mae’n 

goruchwylio ac yn cefnogi iechyd a diogelwch ar 

draws y Brifysgol ac yn yr ychydig flynyddoedd 

diwethaf cafodd ei ailwampio’n llwyr gyda 

fframwaith a ffocws newydd.  

Yn y flwyddyn ddiwethaf yn arbennig gwelwyd 

parhad yn y buddsoddiad yn ‘iechyd y gweithlu’ 

sydd wedi dod i’r amlwg ochr yn ochr â  

chydymffurfiad cyfreithiol.    

Fel y tanlinellwyd yn Strategaeth a Pholisïau’r 

Brifysgol, credir mai ymgorffori a hybu’r gwaith o 

gefnogi a hyrwyddo iechyd yw’r allwedd i reoli risg 

a datblygu diwylliant diogelwch cadarnhaol.   

Bellach ysgogir y Gwasanaethau Iechyd a 

Diogelwch bellach gan athroniaeth cefnogi a 

hyrwyddo iechyd mewn modd blaengar, gan 

bellhau o’r cyswllt â rheoli absenoldebau a 

disgyblu.     

Ceir gwybodaeth bellach am y Gwasanaethau 

Iechyd a Diogelwch yn Atodiad A1.  

ARCHWILIO A MONITRO 

Mae archwilio ac adolygu’n agweddau pwysig ar 

unrhyw system reoli ac maent yn hollbwysig ym 

maes iechyd a diogelwch i feincnodi ac asesu 

cyswllt â risg.    

Yn hanesyddol, bu’n anodd ‘mesur’, ac fel arfer 

canolbwyntiwyd ar fethiant e.e. cyfraddau 

damweiniau.   Ond mae mentrau diweddar wedi 

edrych tuag at asesu dangosyddion mwy 

cadarnhaol.   Mae hyn yn arbennig o wir wrth 

archwilio perfformiad Colegau ac Adrannau ac mae 

system archwilio ddiwygiedig ar gyfer 

Colegau/Adrannau ar sail BSOHSAS 18001 wedi ei 

chynllunio ar gyfer 2009.   

Yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd nifer o 

archwiliadau thematig ac adrannol.    Caiff yr 

adroddiadau eu hystyried gan y Grŵp Tasg 

Gweithredu Diogelwch a’r Pwyllgor Iechyd a 

Diogelwch, a chynllunnir camau adfer yn ôl yr 

angen.  

 

SIALENSIAU O’N BLAEN 

Wrth i’r Strategaeth Iechyd a Diogelwch ddatblygu 

ac wrth i ymdrechion barhau, yn enwedig ym 

meysydd iechyd ac archwilio, rhagwelir y bydd 

disgwyliadau’n tyfu hefyd a bydd mwy a mwy o alw 

am Wasanaethau Iechyd a Diogelwch.  Felly bydd 

parhau a chynyddu effeithlonrwydd yr adran yn 

hollbwysig, a hefyd sicrhau bod gan unigolion 

mewn Colegau, Ysgolion ac Adrannau ddigon o 

wybodaeth, gallu a hyder i fynd i’r afael â 

phroblemau a’u datrys yn lleol.  
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Heb os, her arall i’r adran ac i’r sefydliad wrth iddo 

wynebu mwy o risg bydd goblygiadau arbedion 

ariannol pellach.  Nid yn unig y mae’n rhaid i 

Wasanaethau Iechyd a Diogelwch ymateb yn lleol, 

ond rhaid iddynt hefyd allu ymateb a chefnogi’r 

Brifysgol a’i Cholegau a’i Hadrannau wrth iddynt 

geisio sicrhau mwy o effeithlonrwydd heb fwy o 

risg.   

Y tu allan i’r Brifysgol cedwir golwg yn sicr ar y 

posiblrwydd o epidemig a phandemig ffliw gan 

wella a datblygu cynlluniau argyfwng wrth i’r 

sefyllfa ddod yn gliriach.  

CYFFREDINOL 

I gloi, mae Adroddiad 2008 yn dangos bod cynnydd 

a llwyddiant yn digwydd, a bod gweledigaeth a 

chynllun eglurach i’r dyfodol yn datblygu.  Dylai 

hyn i gyd sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â’r 

gyfraith a’i bod yn mynd y tu hwnt i hynny trwy 

welliannau parhaus ym mhob maes, yn enwedig 

wrth helpu, cefnogi a gwella iechyd ei staff a’i 

myfyrwyr a thrwy well feincnodi a mesur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
GWASANAETHAU IECHYD A DIOGELWCH  Tud 7 

HEALTH AND SAFETY ANNUAL REPORT - 2008 
ADRODDIAD BLYNYDDOL IECHYD A DIOGELWCH - 2008 

  

 

Prif bwrpas y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yw sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â’r gyfraith, gan 

sicrhau wrth wneud hyn nad oes neb yn cael ei niweidio na’i wneud yn sâl o ganlyniad i weithgareddau’r 

Brifysgol.   Adran iechyd a diogelwch ganolog y Brifysgol yw’r adran a’i gwaith yw cefnogi’r Brifysgol a’i 

Cholegau a’i Hysgolion ym mhob agwedd ar gydymffurfiad, hybu a hyrwyddo iechyd a diogelwch. 

Hefyd, ac yn unol â Pholisi, Strategaeth ac ethos y Brifysgol, mae’r Adran yn ceisio gwella a chefnogi iechyd, 

diogelwch a lles unigolion a chefnogi perfformiad cyffredinol y sefydliad.    

Arweinir gwaith yr Adran ei hun gan y Strategaeth Iechyd a Diogelwch, a gymeradwywyd gan y Cyngor yn 

2007, a chan ofynion deddfwriaeth a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol ei hun.  

Ac eithrio’r meysydd penodol canlynol, cynhwysir manylion gweithgareddau a mentrau adrannol trwy gydol yr 

Adroddiad hwn a chynigir y sylwadau canlynol ar feysydd penodol nas disgrifir mewn man arall: 

 GWAITH YMATEBOL 

Oherwydd natur ac amrywioldeb gweithgareddau’r Brifysgol mae cyfran sylweddol o waith y Gwasanaethau 

Iechyd a Diogelwch yn ymatebol.  Ar adegau gall gwaith ymatebol gyfrif am dros 50% o’r llwyth gwaith 

wythnosol, er bod hyn yn digwydd yn llai aml erbyn hyn.  Mae’n hanfodol bwysig felly bod yr adran yn gallu 

ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i geisiadau am gymorth gan Ysgolion, Adrannau a delio ag y gall ddelio ag 

ymholiadau gan Asiantaethau Gorfodi.   

Er y bydd y gwaith ymatebol yn parhau i fod yn un o swyddogaethau annatod y Gwasanaethau Iechyd a 

Diogelwch, mae cynllunio gwell a defnydd mwy effeithlon o adnoddau bellach yn ei gwneud yn bosib cyflawni 

mwy o waith wedi ei gynllunio a’i amserlennu.   Yn y gorffennol byddai’r adran yn cael trafferth â’r agwedd 

hon, gan fod ‘problemau' yn gyffredin ac amser yn cael ei lyncu wrth ymateb iddynt a delio â hwy.  

 GWAITH RHAGWEITHIOL 

Fel y nodwyd uchod, mae’n bosib cynllunio cyfran gynyddol o waith yr Adran, gyda phrif brojectau’n cael eu 

hamserlennu a'u trefnu ymlaen llaw, a Chefnogi, Gwella a Mesur yn greiddiol iddynt.   Er enghraifft, 

ymdrechion trwy’r agenda iechyd i wella proffil iechyd staff, a chynnal archwiliadau i asesu lefel cydymffurfiad 

â'r gyfraith a chanfod ffordd ymlaen.  

 YMBELYDREDD 

Ar ôl gosod cyfarpar newydd yng Ngholeg y Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, cynhaliwyd archwiliad trwy'r 

Brifysgol o gyfarpar pelydr x.  Cafwyd bod yr holl offer a brofwyd yn gweithredu’n ddiogel ac addaswyd y 

rheolaethau rheoli yn ôl yr angen.   

Mae arolwg Radon mewnol o Ystad y Brifysgol ar y gweill er mwyn sicrhau cydymffurfiad â Rheoliadau Rheoli 

Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle.    Cyflwynir adroddiad i’r Grŵp Tasg Gweithredu Diogelwch yn yr hydref.  

Fel rhan o’r gwaith o ddatgomisiynu safle Pen y Ffridd, gwaredwyd ffynhonnell ymbelydredd gweithgarwch 

uchel a diddymwyd y drwydded i ddal y ffynhonnell.   Casglwyd nifer o ffynonellau eraill llawer llai wedi eu 

selio, o amrywiaeth o offer gwyddonol at ei gilydd mewn lleoliad canolog diogel cyn iddynt gael eu gwaredu’n 

derfynol. Dylai’r gwaith hwnnw gael ei gwblhau eleni.  

A.1  GWASANAETHAU IECHYD A DIOGELWCH 
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Mae nifer y personél sy’n gweithio gyda ffynonellau ymbelydredd agored wedi cynyddu’n eithaf cyflym dros y 

deuddeg mis diwethaf, tuedd sy’n parhau.  Gwelir y rhan fwyaf o’r cynnydd ymysg y bobl hynny sy’n gweithio 

gyda ffynonellau ymbelydredd eithaf diniwed, oherwydd y perygl ymbelydredd allanol isel iawn sydd ynghlwm 

wrthynt.   Mae’r cynnydd yn y defnydd o radioniwclidau wedi arwain hefyd at fwy o bwysau o ran gofod ac 

adnoddau goruchwylio.   Hefyd mae llai o bersonél yn gweithio gyda radioniwclidau mwy peryglus ac mae 

rheolaethau mwy yn eu lle ar gyfer y rhain.    

Penodwyd Goruchwylwyr Gwarchod Ymbelydredd ychwanegol a threfnwyd hyfforddiant gloywi ar gyfer staff 

allweddol.  Cyflwynwyd rhaglen hyfforddi fwy caeth ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda ffynonellau ymbelydrol 

agored hefyd.  

Fel rhan o brif raglen atgyweirio yng Ngholeg y Gwyddorau Naturiol, caiff rhai labordai ymbelydredd presennol 

eu huwchraddio i ganiatáu defnydd mwy effeithlon.   Mae lleoliadau ar gyfer cyfleusterau newydd yn cael eu 

hystyried ar hyn o bryd hefyd.  

Fel sy’n digwydd gyda llawer o sefydliadau addysg uwch eraill, mae Prifysgol Bangor yn wynebu rhai 

anawsterau o ran cysylltu cofnodion gwaith hanesyddol â gofynion deddfwriaethol cyfredol.    Gwnaed cryn 

gynnydd dros y flwyddyn ddiwethaf tuag at ddatrys yr anawsterau hynny.  

 BIOLEGOL 

Mae gweithgareddau ymchwil a dysgu sy’n cynnwys gweithio gydag asiantau biolegol peryglus neu 

ddeunyddiau a allai gynnwys asiantau o’r fath ar gynnydd trwy'r Brifysgol ac nid yw'r darlun hanesyddol sef 

bod bioberyglon wedi eu cyfyngu i adrannau’r Coleg Gwyddorau Naturiol yn wir bellach.’  Er enghraifft mae 

gwaith gydag organebau sydd wedi eu haddasu’n enetig bellach yn digwydd yn yr Adran Cemeg ac mae’r Ysgol 

Seicoleg ac Ysgol y Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn gweithio’n rheolaidd gyda meinweoedd 

dynol a allai gynnwys asiantau heintus.  Bu cynnydd hefyd yn y gwaith gyda Bioberyglon yng Ngholeg y 

Gwyddorau Naturiol oherwydd bod cyrsiau gradd newydd wedi dechrau a bod mwy o arian ymchwil ar gyfer 

gwaith sy'n cynnwys bioberyglon.  

Cynhelir archwiliad trwy’r Brifysgol o waith gydag asiantau biolegol peryglus yn 2009 i gadarnhau bod 

cydymffurfiad â deddfwriaeth berthnasol yn digwydd a bod mesurau rheoli risg priodol yn eu lle.   Fel rhan o 

ddatblygiad pwysig yn y seilwaith, bydd Coleg y Gwyddorau Naturiol yn uwchraddio ac yn ymestyn 

cyfleusterau cadw Lefel 2 ac yn adnewyddu hen offer sy’n allweddol i ddiogelwch megis awtoclafau.   

 ARCHWILIADAU AC ADOLYGIADAU 

Yn 2008 cynhaliwyd yr Archwiliadau a’r Adolygiadau canlynol: 

 Undeb y Myfyrwyr 

 Adnoddau Dynol 

 Gwasanaethau arlwyo 

 Arferion Gweithio y tu Allan i Oriau. 

 Diogelwch Offer Trydanol  

 Ceisiadau Ymddeol yn Gynnar ar Sail Afiechyd  

 Gwasanaeth a Darpariaeth Cwnsela Staff   

 Ffurflenni Dychwelyd i’r Gwaith ar ôl Afiechyd  

 Systemau, Gweithdrefnau Argyfwng a Thrafod Galwadau 

 Adolygiad Rheoli Absenoldeb Tymor Hir  
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Fel y disgrifiwyd mewn lle arall yn yr Adroddiad, mae’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn ceisio datblygu 

methodoleg archwilio yn y Colegau a’r Adrannau sy’n ategu’r cynllun Safonau Prydeinig perthnasol ac yn 

sicrhau hefyd bod y sawl sy’n cael ei archwilio yn derbyn cefnogaeth a chyngor cadarnhaol.  
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Goruchwylir safonau, perfformiad a rheolaeth Iechyd a Diogelwch gan Bwyllgorau a Grwpiau Tasg. Y ddau brif 

gorff yw’r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch a’r Grŵp Tasg Gweithredu Diogelwch.  

PWYLLGOR IECHYD A DIOGELWCH 

Cyfarfu’r Pwyllgor deirgwaith yn 2008 a’i waith pwysicaf oedd cymeradwyo system newydd ar gyfer cyflwyno 

Polisïau iechyd a diogelwch.   Mae’r system newydd yn caniatáu ar gyfer mwy o hyblygrwydd ac un peth 

pwysig yw ei fod yn cyflwyno Safonau Polisi a thaflenni gwybodaeth cysylltiedig sydd yn llawer mwy hwylus i’r 

defnyddiwr. Mabwysiadwyd y Polisïau canlynol yn 2008: 

 Diogelwch Tân 

 Diogelwch Trydan 

 Offer Sgrin Arddangos 

Hefyd mae’r Pwyllgor wedi derbyn ac wedi ystyried adroddiadau manwl ar: 

 Yr Agenda Iechyd  

 Gwerth Ffurflenni Dychwelyd i’r Gwaith 

 Gwasanaeth Cwnsela 

 Syrthio o Uchder  

 Gwydro 

 Ysmygu   

 Defnydd Maesglas o ddiffibriliwr i achub bywyd rhywun.  

 Nifer fawr o Archwiliadau ac Adolygiadau  

I gynghori’r Pwyllgor mae’r Is-Bwyllgorau arbenigol canlynol yn weithredol: 

 Ymbelydredd 

 Iechyd, Diogelwch a Lles Myfyrwyr 

 Biolegol a Chemegol 

Mae gwaith y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch a’i is-bwyllgorau’n agwedd hanfodol bwysig ar ymgynghori, 

goruchwylio a llywodraethu. Mae’r Pwyllgor yn cymeradwyo polisïau ar ran y Cyngor ac mae Cyngor y Brifysgol 

yn ystyried Cofnodion pob cyfarfod.  

GRŴP TASG GWEITHREDU DIOGELWCH 

Mae’r Grŵp Tasg Gweithredu Diogelwch yn goruchwylio ac yn cynghori ar agweddau ar reolaeth iechyd a 

diogelwch ar ran yr Is-Ganghellor.   Y Cofrestrydd sydd yn cadeirio’r Grŵp Tasg ac mae’r aelodaeth yn cynnwys 

Pennaeth y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch, y Dirprwy Gofrestrydd, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a 

Diogelwch a Chyfarwyddwyr Adnoddau Dynol ac Ystadau a Chyfleusterau.    

Cyfarfu’r Grŵp Tasg naw gwaith yn 2008 a bu’n ystyried ystod eang o faterion iechyd a diogelwch.   

Mae’r Grŵp Tasg Gweithredu Diogelwch yn cyflawni swyddogaeth allweddol bwysig wrth iddo lywio gwaith 

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch gan sicrhau nid yn unig cydymffurfiad â’r gyfraith ond gwelliant parhaus 

mewn perfformiad ac ansawdd.

A.2  PWYLLGORAU A GRWPIAU TASG  
GROUPS 
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Mae’r canlynol yn rhoi gwybodaeth am absenoldeb ‘salwch’ a adroddwyd gan staff gyda phwyslais ar ddata 

ystadegol ar gyfer absenoldebau ‘a ardystiwyd gan feddyg’.   Oherwydd hyn mae’r data yn fwy ‘manwl gywir’ 

yn ystadegol.  

YSTADEGAU PENNAWD 

Cyfradd Absenoldeb Salwch 2008 Prifysgol Bangor fesul gweithiwr/blwyddyn yw 4.5 diwrnod, sy’n gyfwerth a 

cholli 2.03% o’r amser.  

Mae cyfraddau absenoldeb salwch y Brifysgol yn cymharu â’r rhai cenedlaethol fel a ganlyn: 

 

DATA GWERTHFAWR 

Mae’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn rhoi mwy o bwyslais ar absenoldeb salwch a ardystir gan feddyg 

wrth drin achosion salwch ac effeithiau ar y person, gan nad yw’r ystadegau wedi eu drysu gan esboniadau 

anfeddygol.   Un o amcanion allweddol yr adran yw mynd i’r afael ag absenoldeb tymor hir a’i ddeall.   

At ddibenion tâl salwch, mae angen tystysgrifau meddygol (nodiadau meddyg) ar gyfer absenoldebau dros 7 

Diwrnod Calendar. Lle cyflwynir tystysgrif feddygol ar gyfer absenoldebau llai na 7 diwrnod calendar, cofnodir 

y rhain er mwyn cadarnhau bod diagnosis meddygol wedi ei wneud.  Digwyddodd hyn yn 35% o’r achosion.   

Cadarnhawyd 26% o’r holl gyfnodau salwch gan dystysgrifau meddygol a hunan-ardystiwyd 74%.  O’r 26% (371 

o gyfnodau) o absenoldeb salwch, roedd 111 o gyfnodau yn para 20 diwrnod neu fwy a 260 o gyfnodau’n para 

llai nag 20 diwrnod.   

RHESYMAU DROS ABSENOLDEB 

 Mae’r tabl canlynol yn dangos y rhesymau a roddwyd dros afiechydon a ardystiwyd gan feddyg ac a hunan-

ardystiwyd yn ystod 2008.   Ni fyddai’n briodol cymharu â data 2007, gan fod gostyngiadau megis ‘ni 

phennwyd rheswm’ wedi arwain at gofnodi’r holl absenoldebau salwch yn 2008 yn fwy manwl gywir.   

Dechreuir cymharu data yn 2009.  

 

Cymaryddion Cenedlaethol (Diwrnodau gwaith a gollir fesul Gweithiwr/Blwyddyn)

14

9.3

11.6

4.5

6.8

GIG Cymru

Gwasanaethau Sifil

Llywod Leol Cym

Prifysgol Bangor

Sector AU

A.3 ADRODDIAD SALWCH STAFF 
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Rhesymau Ardystiedig dros Gyfnodau o Absenoldeb Salwch (CYFNODAU) 

RHESWM DROS SALWCH 

2008 

CYFNODAU HUNAN-
ARDYSTIEDIG O DAN 

8 DIWRNOD 

GWAITH  

 

CYFNODAU A 

ARDYSTIWYD GAN 

FEDDYG O DAN 20 

DIWRNOD GWAITH 

CYFNODAU A 

ARDYSTIWYD GAN 

FEDDYG DROS 20 

DIWRNOD GWAITH 

Salwch cyhyrysgerbydol cyffredinol (gan gynnwys torri 
esgyrn, trwsio hernia, cyflyrau arthritig, ysigo braich neu 
goes neu straenio cyhyr) 

57 46 42 

Seicolegol  
(gan gynnwys problemau dibyniaeth, pryder ac iselder)  

18 37 24 

Problemau Cefn  
(gan gynnwys poen gwddf, gwaelod y cefn a sciatica) 

31 12 10 

Tiwmor 
 (gan gynnwys tiwmorau diniwed a malaen) 

0 3 4 

Genitowrinol/Gynaecolegol 
(yn cynnwys cerrig yn yr arennau a hysterectomi) 

29 6 6 

Cardiofasgwlaidd 
(yn cynnwys pwysedd gwaed uchel, strôc, clefyd y galon, 
angina)  

5 4 4 

Cysylltiedig â beichiogrwydd  
(yn cynnwys pwysedd gwaed uchel neu isel a nausea 
difrifol) 

7 4 1 

Gastroberfeddol 
(dolur rhydd, chwydu) 

253 21 3 

Anwydau a ffliw 349 10 0 

Cur Pen a Migrên 86 3 1 

Amrywiol  
(cyflyrau croen, resbiradol, clust, trwyn a gwddf)  

- - - 

Resbiradol 50 41 3 

Anhwylderau’r Gwaed 1 1 0 

Clust, trwyn, gwddf, dannedd, llygaid 81 28 1 

Problemau croen 6 7 1 

Endocrinaidd/chwarennol 7 3 5 

Clefyd Heintus 8 11 0 

Asthma 6 0 0 

Rhesymau penodol eraill 61 23 6 

Ni nodwyd rheswm 0 0 0 

 

Mae’r uchod yn cynnig gwybodaeth am gyfnodau afiechyd ar wahân (cyfnodau) ac fe’u rhennir yn amseroedd 

dangosol allweddol fesul cyfnod.   Mae gwybodaeth o’r fath yn werthfawr i ddeall tueddiadau mewn afiechyd 

a’r tebygolrwydd y bydd yn datblygu’n absenoldeb ‘tymor hir’. 
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CYFLYRAU MEDDYGOL 

Mae’r siart canlynol yn dangos y canrannau pennawd ar gyfer absenoldebau yn y ddau brif gategori hysbysu, 

hunan-ardystio ac ardystio gan feddyg.   Rhoddir mwy o bwyslais fel rheol ar resymau dros absenoldeb a 

ardystir gan feddyg gan mai gweithiwr meddygol proffesiynol sy’n rhoi’r disgrifiad o’r salwch.   Mae 

absenoldebau a hunan-ardystir yn nodi rhesymau hefyd dros absenoldebau tymor byr:  

Medicaly Certified & Self Certified Percentage of Days Absence 2008

0.00%

7.94%

4.96%

0.05%

0.46%

2.13%

2.30%

0.18%

2.76%

2.90%

0.73%

2.18%

0.72%

22.06%

5.19%

1.80%

15.26%

3.58%

0.94%

0.14%

0.66%

0.00%

0.05%

8.23%

0.16%

2.07%

0.11%

4.94%

0.57%

1.19%

0.18%

0.21%

1.50%

1.44%

0.17%

0.52%

1.58%

0.14%

Asthma

Back Problems

Benign & Mal ignant Tumours

Blood Disorders

Colds  & Flu

Endocrine/Glandular

ENT/Oral/Dental

Eye Problems

Gastrointestina l

Genitourinary & Gynae

Headache/Migra ine

Heart & Circulatory

Infectious  Diseases

Other Musculoskeleta l

Other Speci fied Causes

Pregnancy Related

Psychologica l

Respiratory Infections

Skin Problems

Medically Certified Self Certified
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HYD Y SALWCH 

Hyd/Nifer Achosion Absenoldeb Salwch Tymor Hir   Ionawr-Rhagfyr 2008 

 

Rheswm dros absenoldeb 
salwch 

Dros 20 diwrnod 
gwaith ac o dan 

fis 
1 2 3 4 5 6 Dros 6 mis 

Afiechydon 
cyhyrysgerbydol 

13 22 6 - 1 - - - 

Seicolegol 12 5 4 1 - 1 1 - 

Problemau Cefn 1 6 1 - - 1 1 - 

Tiwmor 1 1 - - -  2 - 

Genitowrinol/ 
Gynaecolegol 

2 2 2 - - - - - 

Cardiofasgwlaidd 2 1 - 1 - - - - 

Gastroberfeddol 1 1 - 1 - - - - 

Beichiogrwydd - - - - 1 - - - 

Cur Pen a Migrên - 1 - - - - - - 

Heintiadau Resbiradol 2 1 - - - - - - 

Endocrinaidd/chwarennol 4  - 1 - - - - 

Rhesymau penodol eraill - 2 - - - - - - 

Amrywiol 2 3 - - 1 - - - 

Cyfanswm absenoldebau 
di-dor fesul mis.  

40 45 13 4 3 2 4 0 

 
Roedd 8% o gyfanswm y cyfnodau salwch a adroddwyd ar gyfer 2008 am absenoldebau mwy na 20 diwrnod; 

h.y. absenoldeb tymor hir.    Er y cofnodwyd 7 o gyfnodau eraill o salwch tymor hir dros 20 diwrnod yn 2008, 

mae’n amlwg y bu gostyngiad sylweddol yn nifer y gweithwyr a fu i ffwrdd am fwy na 3 mis.  

Hyd Absenoldeb Salwch Tymor Hir:  Ionawr-Rhagfyr 2008 
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DOSBARTHIAD OED 

Cofnododd 668 o unigolion absenoldeb salwch yn 2008.    Mae’r siart isod yn dynodi canran y gweithwyr unigol 

a gyflwynodd 1 neu fwy o dystysgrifau absenoldeb salwch, rhai ardystiedig a hunan-ardystiedig, o’i gymharu â 

phroffil oed staff y Brifysgol.  

Ystod Oedran Nifer yr Unigolion a fu i Ffwrdd Canran yr Ystod Oedran 

18-30 oed 110 o blith 449 24% 

31-40 oed 174 o blith 614 28% 

41-50 oed 172 o blith 594 29% 

51-60 oed 171 o blith 493 35% 

Dros 61 mlynedd 41 o blith 178 23% 

Mae’r canlynol yn olrhain ystod oedran unigolion ym mhob categori sy’n cael absenoldeb salwch.   Fe allai fod 

gweithiwr wedi cymryd sawl cyfnod o salwch mewn categori, ond er mwyn sefydlu darlun cywir o 

ddosbarthiad oedran, dim ond unwaith y cyfrifwyd hwy yn y categori hwnnw.  

Dosbarthiad Oedran Unigolion ar Absenoldeb Salwch a ardystiwyd gan Feddyg yn 2008 

Rheswm dros yr 
absenoldeb 18-30 oed 31-40 oed 41-50 oed 51-60 oed 61+ oed 

Afiechyd 
cyhyrysgerbydol 

8 19 11 23 10 

Seicolegol 6 13 11 19 4 

Problemau Cefn 1 3 8 3 3 

Tiwmor - 1 - 3 1 

Genitowrinol/Gynaecole
gol 

1 4 6 1 - 

Cardiofasgwlaidd - 1 1 5 - 

Cysylltiedig â 
beichiogrwydd 

- 3 1 - - 

Gastroberfeddol 1 2 4 11 1 

Anwydau a ffliw - 3 2 5 - 

Cur Pen a Migrên 2 1 - 1 - 

Resbiradol 7 8 6 12 4 

Anhwylderau’r Gwaed - - 1 - - 

Llygaid, Trwyn, Gwddf, 
Dannedd, Llygaid 

6 6 7 6 2 

Problemau croen - 2 3 - - 

Endocrinaidd/chwarenn
ol 

- 3 2 3 - 

Clefyd Heintus 1 4 3 2 1 

Rhesymau penodol eraill 3 9 6 8 2 

Cyfansymiau 36 82 72 102 28 
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Dyma’r ail Adroddiad Iechyd o dan y Strategaeth Iechyd a Diogelwch ac mae’n meincnodi cynnydd o dan raglen 

iechyd a gynlluniwyd.   Mae a wnelo’r prif elfennau â’r canlynol: 

o Gofal dros y rhai sy’n methu â gweithio oherwydd afiechyd tymor hir 

o Goruchwylio iechyd er mwyn sicrhau nad yw cyswllt â pheryglon posib yn niweidio iechyd grwpiau 

galwedigaethol penodol 

o Gwiriadau iechyd unigol 

o Gweithgarwch hybu iechyd  

o Rhannu gwybodaeth a sgiliau i gefnogi iechyd trwy hyfforddiant rheoli iechyd a defnyddio diffibrilwyr 

allanol awtomataidd. 

o Gwelliannau i gefnogi staff sy’n feichiog neu’n famau newydd.  

o Cynhwysir y ‘Rhaglen Iechyd’ gyfredol yn yr adroddiad hwn.   

Mae gweithgareddau iechyd yn rhan annatod o waith pob dydd y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch, gan 

ymateb i sail gwybodaeth a dealltwriaeth gynyddol o anghenion iechyd staff.   Ei nod yw helpu, cefnogi, 

datblygu a hyrwyddo iechyd ac mae’n mynd ymhell y tu hwnt i’r agwedd ‘statudol’ a hen ffasiwn at ‘Iechyd 

Galwedigaethol’.  

 GOFAL I’R SAWL SY’N ANALLUOG I WEITHIO OHERWYDD AFIECHYD TYMOR HIR 

Rhaid canmol y cynnydd a wnaed yn y maes hwn ac mae nifer y staff ar absenoldeb salwch tymor hir wedi 

gostwng yn gyson.   Ym mis Tachwedd 2007, roedd 28 o staff ar absenoldeb salwch tymor hir (dros 20 

diwrnod) o’u cymharu â 9 o staff yr olrheiniwyd eu salwch ym mis Ebrill 2009.    Yn ystod 2008 llwyddodd bron 

i 89% o’r rhai hynny a oedd wedi bod ar absenoldeb salwch tymor hir i fynd yn ôl i’r gwaith.  

Bu presenoldeb yn fforwm rhanbarthol y meddygon teulu'n cyfrannu'n fawr at y gostyngiad hwn, gan arwain 

at well cyfathrebu a pherthynas gyda meddygon teulu, gan godi eu hymwybyddiaeth o waith y Brifysgol ym 

maes cefnogi iechyd a'r agenda iechyd.   

Datrys Absenoldebau Tymor Hir  2008

88.60%

4.10%

3.10%

2.10%

2.10%

Returned to work

ymddeol ar sail afiechyd

ymddiswyddo

ymddeol

marw
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 CADW GOLWG AR IECHYD (Statudol ac Ymarfer Da) 

Mae nifer o Godau Ymarfer deddfwriaethol a (Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch) yn gofyn neu’n mynnu 

goruchwyliaeth iechyd fel ffordd o asesu effeithiolrwydd mesurau rheolaeth a sicrhau staff nad yw eu gwaith 

yn andwyol i’w hiechyd.   Ystyr goruchwyliaeth iechyd yw trefn lle cedwir golwg allan am arwyddion cynnar 

salwch cysylltiedig â'r gwaith mewn gweithwyr sy'n dod i gysylltiad â gwahanol risgiau iechyd. 

Mae grwpiau staff sy’n destun goruchwyliaeth iechyd gorfodol ac/neu statudol yn cynnwys rhai staff mewn 

labordai cemegol, rhai sy'n gweithio ar fferm neu gydag anifeiliaid, staff adrannau argraffu, tir a gerddi a staff 

cynnal a chadw.   

Mae goruchwyliaeth iechyd yn ofynnol lle gwyddys bod pobl yn dod i gysylltiad â risgiau iechyd posib.  Gall y 

rhain gynnwys gwaith gyda rhai cemegau, cysylltiad â blew neu secretiadau anifeiliaid, trafod sylweddau sy’n 

gallu niweidio croen, llwch a all achosi clefyd ysgyfaint difrifol neu ysgogi adwaith alergaidd o'i fewnanadlu, 

twrw sy’n gallu arwain at golli clyw, neu ddefnyddio offer dirgrynu sy’n gallu achosi niwed i’r system nerfol, 

ysgerbydol neu gylchredol.    

Mae’r trefniadau goruchwylio iechyd hefyd yn cymryd i ystyriaeth unrhyw symptomau a adroddwyd gan y claf 

ei hun a chedwir cofnodion i gadarnhau bod goruchwyliaeth iechyd wedi cael ei chynnal ynghyd â 

chanlyniadau'r profion a gynhaliwyd. Mewn achosion lle canfuwyd problemau nad oeddent yn gysylltiedig â'r 

gwaith, cyfeirir y person at eu meddyg teulu i gael archwiliad pellach.  Dros y flwyddyn ddiwethaf nid 

adroddwyd am unrhyw achosion o afiechyd yn gysylltiedig â’r gwaith.  

Er mwyn gwella effeithlonrwydd ymhellach hyfforddwyd aelod ychwanegol o staff y Gwasanaethau Iechyd a 

Diogelwch i helpu i oruchwylio iechyd ac i gynnal profion resbiradol, clyw a golwg.  

Mae’r rhaglen goruchwylio iechyd yn rhan annatod o'r calendr gweithgarwch iechyd.  

 

 PROFION IECHYD UNIGOL  

Mae Profion Iechyd wedi bod yn boblogaidd y tu hwnt gyda staff ers eu dechrau yn niwedd 2007 a rhagwelir 

cyn bo hir y bydd 400 aelod staff wedi cymryd rhan ac wedi elwa ar gyngor a gwybodaeth broffesiynol a roddir 

gan yr Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol.   

Nod profion iechyd yw atal salwch yn hytrach na delio â chanlyniad afiechyd tymor hir, gan roi gwybodaeth i 

bobl am eu hiechyd eu hun a fydd naill ai'n lleddfu eu pryderon ac yn gweithio fel cyfeirbwynt ar gyfer unrhyw 

brofion iechyd yn y dyfodol neu gynnig gweithgareddau yn y gwaith i gefnogi iechyd.  

Mae'r profion yn cynnwys prawf golwg, prawf pwysedd gwaed, siwgr yn y gwaed a phrawf colesterol gwaed, 

asesiad o achosion straen yn y gwaith/cartref a thrafodaeth ynghylch ffactorau ffordd o fyw megis ysmygu, 

yfed alcohol, ymarfer corff a diet ac asesiad dilynol o'r tebygolrwydd o ddatblygu afiechyd fasgwlaidd 

coronaidd.   

Gall cyngor fod yn benodol i’r Adran/Ysgol hefyd a gellir teilwra gwybodaeth i leihau’r risgiau iechyd a gysylltir 

â gwaith unigolyn.  Er enghraifft, cynghorir staff yr Ysgol Cerddoriaeth ynghylch sut i leihau risg anaf straen 

ailadroddus wrth chwarae offerynnau a chynhelir prawf ychwanegol i asesu eu clyw.   I ategu’r dull hwn 

trefnwyd Sgwrs arbenigol gan ‘Gymdeithas Brydeinig Meddygaeth y Celfyddydau Perfformio' ar gyfer staff a 

myfyrwyr Cerddoriaeth.  Mae’r dull hwn wedi ei deilwra’n effeithiol iawn ac yn werth chweil.  
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Yn ystod 2008 rhoddwyd profion iechyd i 300 o staff i gyd.  O ganlyniad i’r profion hyn mae nifer o bobl wedi 

eu cyfeirio at eu meddygon teulu eu hunain i gael archwiliadau pellach a thriniaeth briodol ee.  12 o bobl â 

phwysau gwaed uchel iawn ac 17 â lefelau colesterol sylweddol uwch. 

Gyda chaniatâd y staff dan sylw, defnyddiwyd data y tynnwyd y manylion personol ohono i broffilio canran y 

staff mewn risg o ddatblygu afiechyd yn y dyfodol.  
  

 MERCHED BEICHIOG A MAMAU NEWYDD 

Gall gwaith yn y Brifysgol achosi risgiau i famau beichiog a’r plentyn yn y groth ac mae’n bwysig bod y 

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn mynd ati i helpu’r Coleg/Adran i gefnogi’r fam feichiog. 

I gefnogi asesiadau risg Rheolwyr ac i leihau’r risgiau i iechyd o weithgareddau yn y gweithle, gwelir mamau 

beichiog bob chwe wythnos i gael trafodaeth lles ac adolygiad o beryglon yn y gweithle a all greu risg i’w 

beichiogrwydd.  Cysylltir â’r fam hefyd cyn iddi ddychwelyd o absenoldeb mamolaeth a chwe wythnos ar ôl 

iddi ddychwelyd.  

Hefyd cynhyrchwyd Arweinlyfr ar gyfer Mamau Newydd a Beichiog y gellir ei lawr lwytho.  Mae’r arweinlyfr 

hwn yn cynnig gwybodaeth ymarferol ynghylch sut i osgoi risgiau ac yn rhoi gwybodaeth am yr hyn y bydd y 

Brifysgol yn ei wneud i amddiffyn y fam feichiog a’r plentyn yn y groth a’r hyn sydd angen ei wneud wrth 

ddychwelyd i’r gwaith.   

 RHANNU GWYBODAETH A SGILIAU I GEFNOGI IECHYD 

Cafodd staff hyfforddiant a hyfforddiant gloywi blynyddol yn y defnydd o Diffibrilwyr Allanol Awtomataidd 

sydd wedi eu lleoli erbyn hyn yn yr Ysgol Seicoleg, Ysgol y Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, Maes 

Glas, Diogelwch a’r Prince Madog.    

 SALWCH TYMOR HIR 

Ym mis Hydref 2008 anfonwyd holiadur at y rhai hynny oedd wedi bod yn absennol am gyfnod hir oherwydd 

salwch ac at eu rheolwyr i adolygu effeithiolrwydd y gefnogaeth.   Gwelwyd cryfderau a gwendidau yn 

ansawdd cyswllt Rheolwyr, trefniadau ar gyfer dod yn ôl i’r gwaith yn raddol, a pharhad yn y gefnogaeth ir rhai 

oedd wedi ailafael yn eu gwaith.     

Proffil Iechyd Staff 2008
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31% 31%
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Hefyd cynhelir gweithdai datblygu staff gydag AD i alluogi rheolwyr i ymgyfarwyddo ac ennill hyder yn y 

defnydd o drefniadau i reoli absenoldeb salwch.  

 HYBU IECHYD 

Mewn ymateb i ganfyddiadau’r Proffil Iechyd cynlluniwyd a gweithredwyd nifer o Ymgyrchoedd Hybu Iechyd i 

gefnogi staff a myfyrwyr hefyd trwy gynlluniau ar y cyd gydag Undeb y Myfyrwyr.    
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CRYNODEB O’R YMGYRCHOEDD HYBU IECHYD A GYNHALIWYD DROS Y FLWYDDYN DDIWETHAF  

YMGYRCH PWRPAS GWEITHGAREDDAU’R YMGYRCH BUDDION HYD YMA 

Cynyddu Ymwybyddiaeth 
Alcohol ymysg Staff 

Rhagfyr 2008 – yn parhau 

Codi ymwybyddiaeth o ganllawiau ar yfed 
alcohol yn dilyn profion iechyd a 
ddangosodd fod rhai staff yn yfed mwy na 
hynny 

 Gwybodaeth am beth yw uned o alcohol a sut i gyfrifo 
faint o alcohol sy’n cael ei yfed 

 Rhoi gwybodaeth ar y wefan 

 Rhoi cyngor ar beidio ag yfed a gyrru’r diwrnod wedyn 
ac yfed ar yr un pryd â chymryd moddion  

 Canran staff y nodwyd yn y Profion Iechyd eu bod yn 
mynd dros y terfynau dyddiol ar gyfer alcohol yn 
gostwng o 31% i 19%.  

 Polisi a Threfniadau Alcohol o dan adolygiad 

Cynyddu ymwybyddiaeth 
Alcohol ymysg Myfyrwyr 

(menter ar y cyd gydag Undeb y 
Myfyrwyr)  

Rhagfyr 2008 – yn parhau 

Codi ymwybyddiaeth o ganllawiau dyddiol 
ar gyfer yfed alcohol a’r problemau 
ymddygiad a gysylltir â gormod o alcohol.  

 Gofynnir i Landlordiaid Tafarndai lleol am eu 
cefnogaeth  

 Rhoi gwybodaeth ar y wefan 

 Gofynnwyd i fariau prifysgol roi diodydd meddal am 
ddim  

 Radio lleol yn rhoi adroddiad ar ‘effaith alcohol’  

 Cardiau post Ymwybyddiaeth Alcohol dwyieithog yn 
cael eu dosbarthu ar draws y campws.   

 Mae’n anodd mesur llwyddiant gan fod y mwyafrif o 
fyfyrwyr yn dychwelyd adref dros gyfnod y gwyliau. 
Ond roedd y staff diogelwch o’r farn bod llai o achosion 
o ymddygiad afreolus. 

Her Colli Pwysau 2009 

Ionawr 2009 – Mawrth 2009 

Lleihau problemau iechyd cysylltiedig â 
gormod o bwysau trwy gefnogaeth tîm a'r 
cymhelliant ychwanegol o godi pres ar 
gyfer Hosbis Tŷ Gobaith 

 Creu Mannau Pwyso yn y Brifysgol  

 Rhoi gwybodaeth ar y wefan 

 Gwahodd y rhai sy’n cymryd rhan yn yr her i wrando 
ar sgwrs gan Ddietegydd Clinigol 

 Gwahodd y rhai sy’n cymryd rhan i fynychu sesiwn 
‘Bwyta’n Iach’ ym Mar Uno   

 67 o bobl wedi cofrestru o’i gymharu â 27 yn 2008 

 Hyd yma, codwyd £500 a chollwyd bron i 200 o bwysau 

 

Mentrau Ymarfer 

Ionawr  2008 – Awst  2009 

 Clwb Gofal Cefn 

 Ymarfer ar gyfer Cerddorion 

 Clwb Ffliper (nofio) 

 Grŵp Ffitrwydd Campfa 

 Grŵp Cerdded Amser Cinio 

 Grŵp Monitro Pedometer 

 Ymarfer Ymestyn 

Lleihau’r risg o afiechyd cardiofasgwlaidd a 
chlefydon a gysylltir â phwysau gwaed 
uchel, colesterol, mas corff a gwendid 
gweithredol, gan gynnwys poen yng 
ngwaelod y cefn ac anaf straen ailadroddus 
sy’n effeithio ar y breichiau a’r dwylo.  

 Anfonwyd y Llyfr Cefn at bob aelod staff oedd wedi 
bod yn absennol oherwydd poen yng ngwaelod y 
cefn. 

 Cynllunnir mwy o Glybiau Cefn i gyd-fynd ag Wythnos 
Genedlaethol Ymwybyddiaeth Gofal Cefn  

 Rhoddwyd ymarferion BAPAM i leihau’r risg o anaf i 
gerddorion oedd yn mynychu Profion Iechyd 

 Ymunodd 12 o bobl â’r Clwb Ffliper (Nofio)  

 Ffurfiodd 10 o aelodau Cemeg grŵp ffitrwydd 

 Dechreuodd grwpiau cerdded amser cinio gyda 
Gwasanaethau TG.  Mae teithiau cerdded eraill ar y 
gweill e.e. Cerdded a Sgwrs ar Bier Bangor, 
Amgueddfa Bangor a Chadeirlan Bangor 

 Rhoddwyd pedometrau i ysgogi pobl i gerdded.  

 Anogwyd pobl oedd yn dangos symptomau anaf 
straen ailadroddus oherwydd eu bod yn defnyddio 
DSE i lawr lwytho Ymarferion Stretchware. 

 Ymunodd 21 o bobl â’r Clwb Cefn ar y cyd â Maes Glas 

 O’r rhai hynny oedd yn mynychu’r Clwb Cefn nid oedd 
neb wedi cael pwl arall dros y 6 mis diwethaf.  O’r 58 o 
bobl a wrthododd ddod, dioddefodd 1 mewn 6 bwl arall 
o broblemau cefn. 

  Absenoldeb salwch tymor byr oherwydd poen yng 
ngwaelod y cefn wedi gostwng o 79 i 43.  

  Absenoldeb salwch tymor hir oherwydd poen yng 
ngwaelod y cefn wedi gostwng o 14 i 10.  
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YMGYRCH PWRPAS GWEITHGAREDDAU’R YMGYRCH BUDDION HYD YMA 

Hyrwyddo Iechyd Meddwl 

Tachwedd 2008 – Ebrill 2009 

Gwella lles seicolegol, trwy asesiadau, 
ymlacio a strategaethau ymdopi 

 Sefydlu Gwefan Ymgyrch Paid â Phoeni, 
Gweithreda (cysylltiedig ag Ymwybyddiaeth 
Straen Cenedlaethol) 

 Dosbarthu e-bost i’r holl staff ynghylch yr 
Ymgyrch 

 Trefnu cwrs Dru-Yoga 12 wythnos 

 Rhoddwyd cyfle i 6 o staff i fynychu cwrs 8 
wythnos yng ‘Nghanolfan Ymarfer 
Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor’  
Cefnogir 2 o bobl eraill ar y cyrsiau Mai a Medi 
2009 

  Ymwelodd dros 750 o bobl â Gwefan Ymgyrch 
Paid â Phoeni Gweithreda  

 Ymunodd 20 o staff â’r cwrs Dru-Yoga. 
Derbyniwyd amryw o sylwadau cadarnhaol am y 
cwrs gan gynnwys rhai’n ymwneud â 
chanolbwyntio’n well/mwy o egni/hapusrwydd a 
llai o straen 

 Aeth 4 o staff ar y Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar. 
Roedd yr adborth ar ddiwedd y cwrs yn dangos 
bod y rhai oedd yn bresennol o’r farn bod y cwrs 
wedi gwella eu lles seicolegol. 

Ymgyrch Chwa o Awyr Iach 
(menter ar y cyd gydag 

Undeb y Myfyrwyr) 

Mawrth 2009 

Amddiffyn rhai nad ydynt yn ysmygu 
rhag peryglon iechyd mwg baco ail 
law.  Hefyd rhoi cefnogaeth a 
hyrwyddo rheol Polisi Dim Ysmygu ‘ 5 
meter’ y Brifysgol.  

 Sefydlu Ymgyrch a Gwefan Chwa o Awyr Iach 
(cysylltiedig â Diwrnod Cenedlaethol Dim 
Ysmygu 

 Dosbarthu e-bost i’r holl staff ynghylch yr 
Ymgyrch 

 Defnyddio Prif Adeilad y Celfyddydau fel safle 
treial gan arddangos posteri’r Ymgyrch ger y 
drysau 

 Ymweliadau amser cinio â Phrif Adeilad y 
Celfyddydau i drafod yr Ymgyrch gydag 
ysmygwyr a rhai nad ydynt yn ysmygu 

 Cyfweliad radio lleol i hyrwyddo’r Ymgyrch 

 Cefnogwyd yr Ymgyrch gan gynnig aelodaeth 3 
mis am ddim gyda Sba Iechyd lleol 

  Mae 3 ysmygwr a ymunodd â grwpiau rhoi’r 
gorau i ysmygu wedi llwyddo i roi’r gorau i 
ysmygu.  
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PRIFYSGOL BANGOR – RHAGLEN IECHYD WEDI EI CHYNLLUNIO – MEDI 2008 – AWST 2009 

Yr Agenda 

Iechyd 

Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr IONAWR Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffenn

af 

Awst 

1.  

Hybu iechyd Tro cerdded iach 

Gyda’r newyddion diweddaraf 

ar wefan yr ymgyrch 

Diwrnod 

Cenedlaethol 

Ymwybyddiaeth 

Straen 

Ymgyrch 

Ymwybyddiae

th Alcohol 

2009 Colli Pwysau Sialens 

 

Diwrnod 

Cenedlaethol 

Dim Ysmygu 

Ymgyrch iechyd gyrwyr  

 

DSE 

Ymgyrch Iechyd Defnyddwyr 

 

2.  

Ymchwil a 
Datblygu ar gyfer 
Iechyd 

Astudiaeth 

Pedometer 

Astudiaeth 

Gofal Cefn 

Archwiliad 

Dychwelyd i’r 

gwaith 

Astudiaeth 

Pedometer 

Adroddiad 

proffil iechyd 

a salwch 2008 

Paratoi 

archwiliad 

DSE 

Astudiaeth 

Pedometer 

Adroddiad 

Archwilio DSE 

a datblygu 

polisi MSD 

Archwilio 

achosion 

absenoldeb 

salwch 

Astudiaeth 

Pedometer 

Adroddiad 

proffil 

iechyd a 

salwch 

hanner 

blwyddyn 

2008 

Cynllun drafft 

iechyd yn y 

gweithle  

2009/2010  

3.  

Hyfforddiant Rheoli Salwch 

Cwrs gloywi 

AED Maes 

Glas 

 Rheoli Salwch   Rheoli Salwch 
Cwrs gloywi 

AED Sicrwydd 
Rheoli Salwch 

Cwrs gloywi 

AED Maes 

Glas 

  

4.  

Cefnogaeth i rai 
ag anghenion 
gofal iechyd 

  

Goruchwyliae

th iechyd yr 

adran 

argraffu 

 

Goruchwyliaeth 

Iechyd Cemeg 

   

goruchwyliae

th iechyd tŷ 

anifeiliaid 

 

Asesiadau 

iechyd gyrwyr 

 

Goruchwyliae

th iechyd 

llafur 

uniongyrchol 

 

Goruchwyliae

th iechyd 

staff tir 

   

5.  

Cefnogaeth i rai 
ag anghenion 
gofal iechyd 

 

Rhaglen barhaus o Asesiadau Risg Mamolaeth 

6.  

Osgoi Salwch Rhaglen barhaus o Brofion Iechyd Unigol 

7.  

Gofal i’r rhai sy’n 
methu â gweithio 
oherwydd 
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Casglwyd data’r ystadegau blynyddol canlynol yn ymwneud â damweiniau 4 a digwyddiadau5 o’r Ffurflenni 

Adrodd Damweiniau a Digwyddiadau a dderbyniwyd gan y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn 2008. 

 Staff a Myfyrwyr 

Yn ystod 2008 adroddwyd am 87 o ddamweiniau i gyd.   Er bod hyn yn fwy na 2007, mewn termau real ychydig 

o newid a fu gan fod y Brifysgol wedi gweld newid sylweddol yn nifer yr unigolion ‘mewn risg’ yn 2008, o ryw 

13,000  o staff a myfyrwyr ‘mewn risg’ yn 2007 i 15,153 o fyfyrwyr a staff ‘mewn risg’ yn 2008.   

Cyfanswm Damweiniau Prifysgol Bangor 1998 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nodir bod y graff a’r ffigurau uchod yn cynnwys dim ond damweiniau a digwyddiadau a arweiniodd at anaf.  

Derbyniwyd y Ffurflenni Adrodd canlynol hefyd: 

o 48 – anafiadau chwaraeon 

o 17 – amodau a allai fod yn beryglus /damweiniau a fu bron â digwydd   

o 6 – digwyddiadau meddygol, ee llewygu 

 Cymaryddion Cenedlaethol 

Er mwyn cymharu cyfraddau damweiniau yn erbyn ‘Ystadegau Cenedlaethol’,cyfrifir cyfanswm y damweiniau a 

gofnodwyd ar sail ‘1,000 o bobl mewn risg’.   Mae’r cyfrifiad hwn yn golygu rhannu nifer y staff a’r myfyrwyr â 

chyfanswm y damweiniau lle bu anaf personol.  

                                                           
4
 Yn y cyd-destun hwn diffinnir  ‘damwain’ fel digwyddiad heb ei gynllunio neu annisgwyl a arweiniodd at anaf personol o ryw fath.   

5
 Yn y cyd-destun hwn mae ‘digwyddiad’ yn cyfeirio at achlysur lle na chafwyd anaf ond lle bu difrod neu a allai fod wedi arwain at 

ddifrod ac anaf. 

134

148

128

109

134

92

77
86

72

87

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Cyfanswm Damweiniau a Digwyddiadau

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

A.5  ADRODDIAD DAMWEINIAU A 
DIGWYDDIADAU 



 

  
GWASANAETHAU IECHYD A DIOGELWCH  Tud 24

  

ADRODDIAD BLYNYDDOL IECHYD A DIOGELWCH 

- 2008 

 
 

 STAFF 

Cofnodwyd cyfanswm o 27.5 o ddamweiniau fesul 1,000 staff yn ystod 2008.   Er bod hyn yn fwy na  2007, 

mae’r gymhareb yn dal i gymharu’n ffafriol â chyfartaledd y Sector Prifysgolion Cenedlaethol sef 30.7 o 

ddamweiniau fesul 1,000 staff. 

 

Cyfraddau Damweiniau Cenedlaethol a Phrifysgol Bangor yn ôl cyfartaledd 1000 Staff ‘Mewn Risg’ 

 

 

 

 

 Myfyrwyr 

Cododd damweiniau myfyrwyr o 1.4 damwain fesul 1,000 o fyfyrwyr yn ystod 2007 i 1.6 yn ystod 2008.     

Cyfraddau Damweiniau Cenedlaethol a Phrifysgol Bangor yn ôl cyfartaledd 1000 o Fyfyrwyr ‘Mewn Risg’ 
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 Damweiniau Adroddadwy6 

Cyfanswm y Damweiniau Adroddadwy i’r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch ar gyfer 2008 oedd 6: 5 i aelodau 

staff ac i i fyfyrwyr.   Gwelwyd cynnydd ar y 5 o ddamweiniau a digwyddiadau adroddadwy yn 2007.  

At bwrpasau ystadegol darperir y cymarebau damweiniau/digwyddiadau fel cyfrifiad o 1,000 o unigolion (staff, 

myfyrwyr) mewn risg. 

Damweiniau a Digwyddiadau Adroddadwy (RIDDOR) Staff fesul 1,000 ‘mewn Risg’  

 

 

 

 

 

 

 

 

Damweiniau a Digwyddiadau Adroddadwy (RIDDOR) Myfyrwyr fesul 1,000 ‘mewn Risg’  
 

 

 

 

 

 

 

 

Yn fwyaf arwyddocaol roedd 5% o’r holl adroddiadau ar ddamweiniau myfyrwyr a dderbyniwyd gan y 

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn 2008 wedi diweddu’n Ddamweiniau adroddadwy i’r Weithrediaeth 

Iechyd a Diogelwch.  Mae’r gymhareb staff tua 7.8% o’r cyfanswm damweiniau a adroddwyd.    

Mae’r gymhareb damweiniau myfyrwyr yn dangos gostyngiad ar ddata 2007.  Ond bernir bod cyfanswm y 

damweiniau a adroddir yn rhy isel i fod o unrhyw werth ystadegol gwirioneddol a chynhwysir data yn y fan hon 

er gwybodaeth yn unig.  

 
Roedd yr un ddamwain adroddadwy i fyfyriwr yn 2008 o ganlyniad i:  

                                                           
6
  Mae damweiniau adroddadwy yn cyfeirio at y damweiniau a’r digwyddiadau hynny y mae’n rhaid eu hadrodd i’r 

Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch o dan ofynion Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Afiechydon a Digwyddiadau Peryglus 
(RIDDOR). Mae damweiniau a digwyddiadau o’r fath fel rheol yn golygu anaf, amser i ffwrdd o’r gwaith oherwydd 
damweiniau ac afiechydon a chyflyrau cysylltiedig â’r gwaith.  
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 Hydoddydd yn tasgu i lygad myfyrwraig ymchwil pan oedd hi’n gweithio mewn Labordy. Roedd angen 

triniaeth mewn ysbyty.   

 
Roedd y 5 o ddamweiniau/digwyddiadau adroddadwy i staff yn ganlyniad i: 

 Anaf i goes gweithiwr cynnal a chadw.    

 Aelod o staff yn anafu ei ben ar ol cael ei daro gan rwystr maes parcio.  

 Gofalwr yn tynnu ligamentau yn ei ben glin ar ôl disgyn ar y grisiau wrth symud dodrefn.  

 Aelod staff yn anafu ei fraich a’i frest wrth faglu a disgyn ar y grisiau.  

 Cafodd aelod staff broblemau cefn ar ôl symud bocsys wrth symud swyddfa.  

Roedd y ddwy ddamwain adroddadwy i gontractwyr o ganlyniad i: 

 Gontractiwr yn dioddef llosgiadau fflach ar ôl llithro gyda’r sgriwdreifar ac achosi cylched fer drydanol.   

Bu’n rhaid i’r contractiwr fynd i’r ysbyty. 

 Torrwyd pibell y prif gyflenwad nwy gan is-gontractiwr oedd yn gweithio i ddatblygwr safle Preswyl 

Ffriddoedd ac yn dymchwel Neuadd Plas Gwyn.   

Ond adroddwyd hyn gan yr ysbyty ei hun.  

 Achosion damweiniau 

Er mwyn deall pam mae damweiniau’n digwydd a chanfod tueddiadau mae’n bwysig edrych ar achosion.   

Mewn blynyddoedd diweddar un o brif achosion damweiniau yn y Brifysgol fu pobl yn llithro, yn baglu ac yn 

disgyn.    Yn 2007, achoswyd 41% o’r holl ddamweiniau gan bobl yn llithro, yn baglu ac yn disgyn.   Ond 

gwelwyd gostyngiad sylweddol yn 2008 gyda 30% yn unig o ddamweiniau’n cael eu priodoli i’r achos hwn.   

Prifysgol Bangor 2008
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Cyflwynir adroddiad tanau a larymau blynyddol y Brifysgol fel cofnod cymharol dros gyfnod o flynyddoedd ac yn 

unol â meini prawf a osodwyd gan Gymdeithas Iechyd a Diogelwch y Prifysgolion (USHA). Yn 2008 roedd y rhain 

yn seiliedig ar y digwyddiadau a adroddwyd gan 88 o sefydliadau addysg uwch ar draws y Deyrnas Unedig.   

Mewn rhai achosion mae’n anodd cymharu’n uniongyrchol rhwng ystadegau cenedlaethol a’r rhai a gynhyrchir 

ym Mhrifysgol Bangor, ond maent yn rhoi syniad da o berfformiad y Brifysgol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

Achosion Larymau Tân yn Seinio ym 
Mhrifysgol Bangor. 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Larymau ffug oherwydd llwch etc 19 15 15 18 6 13 

Larymau ffug oherwydd systemau (neu namau ar 
y system)  

67 70 78 124 74 59 

Larymau’n seinio oherwydd ager neu nwyon 
coginio etc. 

100 99 85 144 90 75 

Unigolion yn seinio’r larwm tân yn faleisus 22 13 0 34 20 18 

Seinio larwm gyda ‘bwriadau da’ 18 1 11 6 4 7 

Tanau go iawn ( pa un a ddefnyddiwyd teclyn 
diffodd tân ai peidio) 

4 5
7
 7 3 9 8 

Digwyddiadau eraill 8 3 0 0 2 1 

CYFANSWM: 238 206 196 329 205 181 

A.6  FIRE AND FIRE ALARM INCIDENTS REPORT 

Cyfanswm Blynyddol a Thueddiadau Achosion o Seinio Larymau Tân ym Mhrifysgol Bangor. 
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Yn anffodus yn 2008 gwelwyd cynnydd mewn achosion o seinio larymau tân mewn Neuaddau ac Adeiladau 

Academaidd gydag achosion o seinio’r larwm yn faleisus ar gynnydd hefyd, o 13 yn 2007 i 22 yn 2008:  

Nifer yr Achosion o Seinio 

Larymau Tân 
2008 2007 

Neuaddau Preswyl 159 141 

 Adeiladau Academaidd 79 65 

  
 Cymaryddion Cenedlaethol 

Oherwydd gofynion adrodd USHA dim ond ar gyfer “neuaddau preswyl” a reolir gan brifysgolion y mae’n bosib 

cael cymaryddion cenedlaethol mwy trylwyr. 

Llety Preswyl 

Cynhyrchir ystadegau tân mewn Llety Preswyl yn Genedlaethol (sector AU) fesul 1000 o lofftydd astudio8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cynyddodd nifer yr achosion o seinio larymau tân yn 2007 a hynny’n adlewyrchu’r duedd ar i fyny yn y sector 

yn gyffredinol.   Ond mae cyfradd seinio larymau tân Bangor yn dal i fod yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol, lle 

gwelwyd cynnydd pendant ers 2001.   

I atal y duedd ar i fyny hon, mae’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn parhau i gydweithio’n agos gydag 

Ystadau a Chyfleusterau i addysgu myfyrwyr ar y defnydd cywir o’r systemau larwm tân ac i sicrhau eu bod yn 

aros yn wyliadwrus pan glywant y larwm tân yn seinio.   Mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub yn cymryd rhan 

mewn sesiynau hyfforddi hefyd, sy’n dangos ein hymrwymiad i ddiogelwch tân ac i gynnal ein perthynas 

weithio yr un pryd.  

                                                           
8
 Roedd tua 2,134 o lofftydd astudio wedi eu meddiannu/ ar gael ym Mhrifysgol Bangor yn 2008. 

Achosion o Seinio Larymau Tân fesul 1000 o lofftydd astudio

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Prifysgol Bangor 85 71 67 61 63 120 66 69 75

Sector 57 48 49 57 57 80.16 69 77 84

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



 
 

 

HEALTH AND SAFETY ANNUAL REPORT - 2008 

GWASANAETHAU IECHYD A DIOGELWCH  Tud 29
 Page 29

ADRODDIAD BLYNYDDOL IECHYD A 

DIOGELWCH diogelwchDIOGELWCH - 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodyn:  Mae’r ystadegau ‘Tân’ gwirioneddol yn rhy isel i roi llawer o bwyslais arnynt, ond y disgwyl yw o hyd 

na fydd dim tanau yn y brifysgol.  

 Cyfraddau Seinio 

Mae tua 3,443 o larymau tân a mwg yn y Neuaddau Preswyl ym Mangor. Wrth gymharu’r nifer hon â nifer yr 

achosion o seinio larwm tân pan nad oes tân ceir cymhareb o 4.6 o ‘achosion ffug’ fesul 100 o larymau.  Mae 

hyn yn fwy na 2007 ac yn golygu bod ein cyfraddau seinio bellach ychydig yn uwch na chyfartaledd 

cenedlaethol y sector sef 4.4. o achosion fesul 100 o larymau.  

 Gwybodaeth arall 

Arhosodd nifer y tanau gwirioneddol ym Mhrifysgol Bangor yn 2008 yr un peth â 2007, sef, pedwar.  Rhaid 

nodi serch hynny, er bod y cyfanswm wedi aros yr un peth, nad oedd anafiadau o ganlyniad ac nad oedd gan y 

tanau y potensial i fod yn dân ‘difrifol’ fel y tanau yn 2007. Mae manylion y tanau a ddigwyddodd yn 2008 fel a 

ganlyn: 

1. Tân yn y gegin o ganlyniad i losgi bwyd. 

2. Tân mewn bin ( y tu allan) a achoswyd gan sigaret. 

3. Dau dân a achoswyd gan beiriannau’n mygu mewn Ystafelloedd Peirianwaith.  

Ar draws y sector Prifysgol yn gyffredinol9 roedd y sefyllfa fel a ganlyn: 

 Adroddwyd am 599 o danau10  mewn llety preswyl. Roedd 443 o’r rhain mewn ceginau ac anafwyd 3 

person11 o ganlyniad.  

 Galwyd y Gwasanaethau Tân ac Achub ar draws y DU i’r prifysgolion yn yr arolwg (88) 5,988 o weithiau i 

gyd yn ystod 2008.  

                                                           
9
  Fel gyda’r 88 o ymatebwyr yn Arolwg Tanau Cenedlaethol AU 2008 

10
 Diffinnir tanau fel ‘tanau y mae angen defnyddio un neu fwy o declynnau diffodd i’w diffodd’. 

 
11

 Diffinnir anafiadau fel ‘anafiadau lle mae angen triniaeth mewn ysbyty’   

Tanau fesul 1,000 o Lofftydd Astudio
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 Cyffredinol 

Mae rhoi gwybodaeth addas a phriodol am iechyd a diogelwch yn rhan allweddol o Strategaeth Iechyd a 

Diogelwch y Brifysgol.  

Mae’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch  wedi cynnal nifer fawr o gyrsiau wedi eu cynllunio a rhai unigol ar 

gyfer staff y Brifysgol a’i hysgolion a’i Hadrannau yn ystod 2008.    

Er bod cyrsiau, sesiynau hyfforddi a sesiynau gwybodaeth arbennig yn cael eu darparu’n ganolog gan y 

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch ac/neu arbenigwyr allanol, dylid nodi bod rhai Adrannau’n trefni ac yn 

cyllido eu hyfforddiant eu hun.   

Yn gyffredinol, y teimlad yw bod y presenoldeb mewn cyrsiau iechyd a diogelwch allweddol yn dda, ond dylid 

nodi nad oes dim llwybr archwilio addas ar hyn o bryd i sicrhau bod aelodau staff newydd yn mynychu’r ddwy 

sesiwn orfodol:   Cynefino Staff a Defnyddwyr Offer Sgrin Arddangos (DSE).    

Bydd datblygiadau arfaethedig yn 2009 yn y system rheoli data gyfrifiadurol Agressso yn ei gwneud yn bosib 

dal yr holl gofnodion hyfforddi’n ganolog, fydd yn rhoi darlun mwy cynhwysfawr o’r darpariaethau 

hyfforddiant iechyd a diogelwch i sicrhau cydymffurfiad â’r tu hwnt.  

 Datblygiadau 

Yn 2008 gwelwyd mwy o staff yn dilyn hyfforddiant i lefel Tystysgrif a Diploma mewn Iechyd a Diogelwch i 

gyflawni eu swyddogaethau penodol yn yr Adran.  

O ganlyniad i’r broses archwilio cyflwynwyd mwy o gyrsiau yn ôl y galw a’u teilwra i anghenion Colegau, 

Ysgolion ac Adrannau penodol. Gwelwyd bod hyn yn sicrhau presenoldeb yn fwy effeithiol na threfnu rhaglen 

flynyddol o gyrsiau.  

Lluniwyd cyrsiau a thaflenni newydd i adlewyrchu’r Polisi diwygiedig ynghyd â gwybodaeth a thaflenni 

arweiniad.  

A.7  ADRODDIAD HYFFORDDI STAFF 
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 Crynodeb ac Ystadegau 

HYFFORDDIANT YM MAES IECHYD A DIOGELWCH 

 
CWRS 

Y SAWL FU’N BRESENNOL 

STAFF Myfyrwyr 

2008 2007 2008 

Sesiynau Cynefino Iechyd a Diogelwch ar gyfer 
gweithwyr newydd. 

139 191 Amherthnasol 

Defnyddwyr Cyfrifiadur 106 187 Amherthnasol 

Trafod â Llaw  97 39 - 

Sesiwn Rhannu gwybodaeth ½ diwrnod Ystadau a 
Chyfleusterau 

68 - - 

Trefniadau Diogelwch Tân ac Argyfwng Tân 67 15 25 

Hyfforddiant Wardeniaid 27 - - 

Sesiynau Gwybodaeth ar gyfer Cydlynwyr Iechyd a 
Diogelwch 

25 - - 

Profi Offer Cludadwy  18 - - 

Ymchwilio i Ddamweiniau/Digwyddiadau 18 - - 

Cwrs Gloywi Cymorth Cyntaf 2 ddiwrnod 15 29 - 

Defnyddio Diffibrilwyr 9 12 - 

Cymorth Cyntaf 4 diwrnod  7 11 - 

Asesiad Risg  6 35 31 

1 Diwrnod Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng 5 - - 

Monitor Diogelwch - 15 - 

Sesiynau wedi eu teilwra  14  

Cyfanswm 607 548 56 
 

 Cyrsiau yn y Dyfodol 

Rhagwelir y bydd y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn parhau i ddarparu cyrsiau hyfforddi allweddol a 

ategir gan fwy o ddarpariaeth cyrsiau arbenigol ac wedi eu teilwra ar y cyd â Cholegau / Adrannau.  

Hefyd datblygwyd sesiynau hyfforddi mwy ymarferol ar gyfer Cydlynwyr Iechyd a Diogelwch Adrannol yn 2009 

i’w helpu i wneud eu gwaith. 

Hefyd datblygir cyrsiau eraill ymhellach gydag Adnoddau Dynol, yn enwedig rhai yn ymwneud â lefel 

ymwybyddiaeth a hyffordidant rheoli ar gyfer materion megis straen.  


