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Mynediad at Gofnodion Absenoldeb Salwch Personol  
(Hunan-Ddatganiad a Gwybodaeth Nodyn Ffitrwydd) 

Terminology: 

Agresso: System cadw cofnodion staff y Brifysgol lle mae manylion am absenoldebau salwch yn cael eu 
cofnodi 

GID: Adran Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch 

AD: Adran Adnoddau Dynol 

Hunanardystiad: Ffurflen Prifysgol sy'n cael ei llenwi gan staff sy'n colli gwaith oherwydd salwch am lai na 8 (wyth) 
diwrnod yn olynol, gan gynnwys penwythnosau 

Nodyn Ffitrwydd: Ffurflen Ffitrwydd i Weithio, y cyfeirir atynt yn ffurfiol fel "Nodyn Salwch", a roddir gan weithiwr 
proffesiynol meddygol, ac mae'n rhaid cael hon os bydd yr absenoldeb dros 7 (saith) diwrnod 
calendr 

 

Nid yw gwybodaeth a geir mewn Hunanardystiadau Absenoldeb Salwch a Nodiadau Ffitrwydd yn cael ei 

dosbarthu fel "cofnod meddygol". Caiff ei thrin fel "gwybodaeth bersonol sensitif", yn unol â gofynion Deddf 

Diogelu Data 1998. Yn benodol, dylai gwybodaeth am salwch aros yn gyfrinachol, a’i rhannu ar sail yr angen 

i wybod yn unig. I'r perwyl hwn, bydd pob rheolwr llinell sydd â mynediad at wybodaeth absenoldeb 

oherwydd salwch, Hunanardystiadau a Nodiadau Ffitrwydd yn parchu'r wybodaeth a geir yn y rhain. 

Dylai copïau o bob Hunanardystiad a Nodiadau Ffitrwydd gael eu hanfon at y rheolwr llinell neu unigolyn 

awdurdodedig arall yn y Coleg, Ysgol neu'r Adran gan yr aelod staff. Yna dylid anfon llungopi neu pdf (e-

bostio) at GID ar gyfer y cofnod canolog. 

COFNODION SALWCH: TREFNIADAU MYNEDIAD GWYBODAETH 

a) YR AELOD STAFF 

Gall pob aelod staff ofyn am fanylion am eu habsenoldebau salwch. Bydd hyn fel rheol drwy gais i'w reolwr 

llinell neu gyswllt lleol yn y lle cyntaf. 

b) RHEOLWYR LLINELL A RHEOLWYR ERAILL 

Mae pob Deon, Rheolwr Coleg, Pennaeth Ysgol, Rheolwr Ysgol a phob Pennaeth Adran Gwasanaeth wedi'i 

awdurdodi i gael mynediad neu roi cais yn uniongyrchol i AD neu GID am gofnod absenoldeb oherwydd 

salwch am eu haelodau staff, gan gynnwys: 

 Cyfanswm diwrnodau absenoldeb mewn cyfnod penodol 

 Nifer yr achosion o salwch 

 Rheswm absenoldeb oherwydd salwch1 

Gall Deon, Rheolwyr Coleg, Penaethiaid Ysgolion, Rheolwyr Ysgolion a Phenaethiaid Adrannau hefyd 

enwebu, yn ysgrifenedig i AD a GID, gweinyddwr neu reolwyr linell y maent yn eu hawdurdodi i gael 

mynediad neu wybodaeth absenoldeb oherwydd salwch ar gyfer yr holl staff yn eu Coleg, Ysgol neu Adran.  

Gall Rheolwyr Llinell hefyd gael copïau o Hunanardystiadau a Nodiadau Ffitrwydd1. 

 

                                                           
1 Mewn achosion eithriadol yn unig (ac yn ôl cyfarwyddyd yr Ymarferwr Iechyd Galwedigaethol a / neu Adnoddau 
Dynol) gall manylion achos y salwch fod wedi’i gyfyngu. 



 

c) UWCH REOLWYR LLINELL (e.e. Dirprwy Is-Gangellorion, Dirprwy Is-Ganghellor) 

Gall y rhain hefyd ofyn i AD neu GID am gofnodion absenoldeb salwch ar gyfer aelodau staff mewn 

Adrannau Gwasanaethau neu Golegau sy'n adrodd iddynt1.  

d) PWYLLGORAU A GRWPIAU TASG 

Gall Pwyllgorau a Grwpiau Tasg ofyn i AD neu GID am wybodaeth ystadegol (heb fod yn bersonol) ar 

gyfraddau absenoldeb oherwydd salwch, categorïau achosion yn fras a thueddiadau. 

e) ADNODDAU DYNOL A GWASANAETHAU IECHYD A DIOGELWCH 

Fel rhan o'u rôl yn cefnogi staff, mae personél AD a GID wedi eu hawdurdodi i gael gweld gwybodaeth 

absenoldeb oherwydd salwch. Dylid rhoi gwybodaeth bersonol i'r rhai a awdurdodir i'w derbyn yn unig, fel 

yr amlinellir uchod. 

Nid yw gwybodaeth yn ymwneud â gwybodaeth nad yw'n bersonol (dienw) a data, tueddiadau, ac ati wedi 

ei chyfyngu, a gellir ei rhannu’n rhydd, fel bo'n briodol. 

 


