
1 
 

 
 
 
 
 
 

Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau 
Datganiad Polisi, Trefniant a  

Threfniadau Iechyd a Diogelwch 
 

 
MANYLION CYSWLLT 
Os oes arnoch angen rhagor o gyngor am y polisi hwn, cysylltwch â'r canlynol: 

 
  

Perchennog y polisi: Pennaeth y Gwasanaeth /  Cydlynydd Iechyd a 
Diogelwch  

Corff cymeradwyo: Tîm Rheoli'r Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau 

Dyddiad Cymeradwyo Fersiwn 3: 14/03/2017 [cofnod  1381. [a]] 

Dyddiad y daw i rym: 14/03/2017 

Dyddiad yr Asesiad Effaith 
Cydraddoldeb: 

14/03/2017 

Dyddiad yr adolygiad nesaf: Mawrth 2018 

Cydlynydd Iechyd a Diogelwch  
Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau 
Ffordd y Coleg 
Bangor  
Gwynedd 
LL57 2DG 

 
 
 
 
Ffôn: 01248 388381 
E-bost: s.read@bangor.ac.uk 

   
   

   
   

   
   

 

 
G

w
as

an
ae

th
 L

ly
fr

ge
ll 

ac
 A

rc
h

if
au

 
D

at
ga

n
ia

d
 P

o
lis

i,
 T

re
fn

ia
n

t 
a 

Th
re

fn
ia

d
au

 Ie
ch

yd
 a

 D
io

ge
lw

ch
  

mailto:s.read@bangor.ac.uk


Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau 
 

Datganiad Polisi, Trefniant a  
Threfniadau Iechyd a Diogelwch 

 

 

 
 

2 

 

 
 
 
 
 

 
Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau 

 
DATGANIAD POLISI IECHYD A DIOGELWCH 

 
 
Bydd y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau yn cydymffurfio ag ysbryd a gofynion Polisi’r Brifysgol 
ar Iechyd a Diogelwch ac yn sicrhau, cyn belled ag y bo hynny’n rhesymol ymarferol, iechyd, 
diogelwch a lles yr holl aelodau staff tra byddant yn y gwaith, ac iechyd a diogelwch myfyrwyr, 
contractwyr, ymwelwyr ac eraill y gall gweithgareddau’r Adran effeithio arnynt.  Gwneir hyn 
trwy weithredu System Rheoli Iechyd a Diogelwch a thrwy gynnal asesiadau risg a rheoli risg. 
 
Fel Pennaeth y Gwasanaeth, fi sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol dros holl agweddau iechyd a 
diogelwch yn yr adran, gan gynnwys ceisio sicrhau bod digon o adnoddau a strwythurau ar gael, 
yn ôl yr angen, i ddiogelu iechyd a diogelwch unigolion. 
 
Ystyriaeth bwysig wrth weithredu’r polisi hwn yw bod staff yn rhan o'r broses ac yn cael eu 
hannog i dderbyn cyfrifoldeb personol dros hyrwyddo, derbyn a datblygu safonau da o ran arfer 
ac ymwybyddiaeth iechyd a diogelwch. 
 
Mae’r Gwasanaeth hefyd wedi ymrwymo i hyrwyddo a chefnogi iechyd a lles y staff. 
 
Mae’n hanfodol fy mod i, a holl aelodau'r Gwasanaeth, yn dangos ymrwymiad i iechyd a 
diogelwch.  Mae cyfleu gwybodaeth am iechyd a diogelwch, a chydweithrediad y staff yn yr 
adran yn dilyn hynny, yn hanfodol bwysig er mwyn sicrhau a hyrwyddo safonau iechyd a 
diogelwch a'u gwella'n barhaus. 
 
Caiff y polisi hwn ei adolygu pob blwyddyn mewn ymgynghoriad â budd-ddeiliaid, i weld a yw'n 
cael ei weithredu ac yn effeithiol. Gellir ei adolygu'n gynt na hynny os bydd newid mewn 
amgylchiadau a all gwneud hynny'n ofynnol.  Hysbysir yr holl staff o unrhyw newidiadau, fel y 
bo’n briodol. 
 
 

Llofnod (Pennaeth y Gwasanaeth):  

Dyddiad:  
Dyddiad yr 
Adolygiad Nesaf:  
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1. TREFNIANT IECHYD A DIOGELWCH 
1.1 Siart Adrodd a Threfniant Iechyd a Diogelwch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Swyddogaethau a Chyfrifoldebau 
Pennaeth y Gwasanaeth 
Pennaeth y Gwasanaeth sy'n gyfrifol am weithredu a monitro system effeithiol ar gyfer rheoli 
iechyd a diogelwch sy'n cydymffurfio â Pholisi Iechyd a Diogelwch y brifysgol a pholisïau a 
threfniadau perthnasol eraill er mwyn sicrhau bod yr holl beryglon a risgiau sylweddol yn cael 
eu hasesu a'u rheoli'n briodol. 
 
Ni all Pennaeth y Gwasanaeth ddirprwyo cyfrifoldeb cyffredinol dros iechyd a diogelwch i neb 
arall, felly mae’n cadw cyfrifoldeb cyffredinol am weithgareddau’r Gwasanaeth. Gellir dirprwyo 
dyletswyddau, cyfrifoldebau a swyddogaethau o ddydd i ddydd, yn ôl yr angen, ac yn unol ag 
arfer rheoli. 
 
Er mwyn cyflawni'r cyfrifoldebau hyn mae Pennaeth y Gwasanaeth wedi gwneud y canlynol: 

 Wedi sefydlu Datganiad Polisi Gwasanaeth, Trefniant a Threfniadau Iechyd a Diogelwch 
ac Asesiad Risg Cyffredinol.  

 Wedi enwebu staff ar draws y Gwasanaeth i gefnogi iechyd a diogelwch.  
 Wedi rhoi trefniadau ar waith sy'n sicrhau, i’r graddau y bo’n rhesymol ymarferol, fod y 

Gwasanaeth yn cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol ar ddiogelwch a’r holl 
arferion eraill y mae'r brifysgol yn gofyn amdanynt.  

 Wedi sefydlu adolygiadau blynyddol o'r Datganiad Polisi, Trefniant a Threfniadau Iechyd 
a Diogelwch, yr Asesiad Risg Cyffredinol a'r strwythurau a'r trefniadau sy'n berthnasol i 
iechyd a diogelwch y Gwasanaeth.   

Rheolwyr Is-adrannau  
 

Pennaeth y Gwasanaeth 
 

Swyddogaeth Cydlynydd Iechyd 
a Diogelwch  

Goruchwyliwr Safle'r Brif Lyfrgell - 
Goruchwyliwr Safle'r Gadwrfa Ymchwil 
Cynrychiolydd Archifau  
Goruchwyliwr Safle Llyfrgell Deiniol 
Goruchwyliwr Safle Llyfrgell y Normal 
Goruchwyliwr Safle Llyfrgell 
Gwyddorau Gofal Iechyd, Wrecsam 

 

Swyddogaeth 
Cydlynydd Iechyd 

a Diogelwch 

Yr holl staff a gyflogir gan y Gwasanaeth Llyfrgell 
ac Archifau a'r is-gontractwyr y mae'r gwasanaeth 

yn eu defnyddio. 
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 Wedi sicrhau bod asesiadau addas a digonol o'r risgiau i iechyd a diogelwch staff, 
myfyrwyr a phobl eraill y mae'r gweithgareddau'n effeithio arnynt yn cael eu cynnal a 
bod rheolaethau priodol yn cael eu rhoi yn eu lle i liniaru risg.  

 Wedi sicrhau bod gan y Gwasanaeth raglen flynyddol o arolygiadau iechyd a diogelwch 
a’i fod yn cynorthwyo i gynnal Gwerthusiad Iechyd a Diogelwch Blynyddol y Gwasanaeth 
Iechyd a Diogelwch. 

 Yn derbyn adroddiadau ar arolygiadau, archwiliadau, damweiniau, etc. a'u trafod o fewn 
Tîm Rheoli'r Llyfrgell a chyrff perthnasol eraill a gweithredu yn ôl yr angen. 

 
Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yr Adran a'r Monitoriaid Iechyd a Diogelwch 
Mae Pennaeth y Gwasanaeth yn penodi Cydlynydd Iechyd a Diogelwch a monitoriaid iechyd a 
diogelwch i wneud tasgau iechyd a diogelwch dirprwyedig.   Mae'r Cydlynydd a'r monitoriaid yn 
monitro iechyd a diogelwch yn y meysydd o dan eu rheolaeth, ac maent yn cymryd camau lle 
bo angen i ddiogelu iechyd a diogelwch staff y Gwasanaeth ac eraill y mae ei weithgareddau yn 
effeithio arnynt. 
 
Mae'r Cydlynydd hefyd yn cysylltu â’r Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch (GID) ac yn monitro ei 
wefan i sicrhau bod newidiadau perthnasol yn Safonau Polisi’r Brifysgol etc. yn cael eu nodi a’u 
hadlewyrchu yn Natganiad Polisi, Trefniant a Threfniadau'r Gwasanaeth ei hun.  
 
Swyddogaeth Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yr Adran yw:  

 Cynorthwyo Pennaeth y Gwasanaeth ym mhob agwedd ar iechyd a diogelwch. 
 Cysylltu â’r Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch a bod yn bwynt cyswllt ar gyfer iechyd a 

diogelwch yn y Gwasanaeth. 
 Monitro gwefan y Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch i sicrhau bod y Gwasanaeth yn 

meddu ar wybodaeth gyfredol am Safonau Polisi Iechyd a Diogelwch y brifysgol. 
 Sicrhau bod Asesiad Risg Cyffredinol o'r Gwasanaeth yn cael ei gwblhau, a bod asesiadau 

risg ychwanegol yn cael eu cynnal fel y bo'n briodol, e.e. digwyddiadau, projectau.  
 Sicrhau bod Asesiadau Risg a rheolaethau risg yn cael eu cyfathrebu i’r staff a phobl 

eraill yr effeithir arnynt.  
 Asesu anghenion hyfforddi iechyd a diogelwch y staff, gan hwyluso hyfforddiant yn ôl yr 

angen.   
 Sicrhau bod systemau priodol yn eu lle i fonitro iechyd staff a bod cefnogaeth ar gael lle 

bo angen hynny. 
 Cyfleu gwybodaeth am iechyd a diogelwch i staff ac eraill yn ol yr angen. 
 Ymgynghori gyda staff ac eraill ar faterion yn ymwneud ag iechyd a diogelwch. 
 Cynnal Sesiynau Cynefino Iechyd a Diogelwch i staff newydd y gwasanaeth, gan gadw 

cofnodion.   
 Hwyluso'r gwaith o gofnodi Arolygiadau Iechyd a Diogelwch o ardaloedd y llyfrgell a 

chymryd camau gweithredu os oes angen. 
 Sicrhau bod Ffurflenni Damweiniau a Digwyddiadau yn cael eu llenwi a bod 

ymchwiliadau'n cael eu cynnal fel y bo'n briodol a bod cofnodion ohonynt yn cael eu 
cadw. 

 Sicrhau bod staff yn mynd ar gwrs i ddefnyddwyr DSE (Cyfarpar Sgrin Arddangos) ac yn 
llenwi ffurflen hunanasesu DSE, gan gofnodi a monitro’r camau gweithredu. 
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 Sicrhau bod amserlen briodol ar gyfer profi offer trydanol symudol yn cael ei rhoi ar 
waith, a bod Cofrestr offer trydanol symudol yn cael ei chadw a'i diweddaru fel rhan o 
hyn. 

 Sicrhau bod trefniadau cymorth cyntaf yn eu lle ac yn cael eu cynnal a bod staff yn cael 
gwybod am hyn.   

 Sicrhau bod cofnodion priodol yn cael eu cadw ar gyfer gyrwyr a cherbydau’r 
Gwasanaeth. 

 Cynnal adolygiad blynyddol (gyda chymorth Pennaeth y Gwasanaeth) o Ddatganiad 
Polisi, Trefniant a Threfniadau Iechyd a Diogelwch ac Asesiad Risg Cyffredinol y 
Gwasanaeth.   
 

Swyddogaeth Monitoriaid Iechyd a Diogelwch yr Adran yw:  
 Monitro'n gyson i weld a oes problemau iechyd a diogelwch, a rhoi gwybod i'r 

Cydlynydd Iechyd a Diogelwch am unrhyw broblemau na ellir eu datrys yn lleol.  
 Nodi unrhyw beiriannau/cyfarpar sy'n gofyn am hyfforddiant penodol a sicrhau mai dim 

ond staff a myfyrwyr sydd wedi cael yr hyfforddiant angenrheidiol fydd yn defnyddio'r 
eitemau hynny.  

 Cynnal arolygiadau iechyd a diogelwch o'u hardaloedd ddwywaith y flwyddyn gan 
ddefnyddio'r ffurflen Arolygu Iechyd a Diogelwch ac anfon y ffurflenni wedi eu llenwi at 
y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch.  

 Cyflawni camau gweithredu a nodir gan yr Arolygiad Iechyd a Diogelwch blynyddol, a 
chadarnhau gyda'r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch fod y camau gweithredu wedi eu 
cyflawni. 

 Sicrhau bod eu hardaloedd yn drefnus a thaclus, ac nad oes dim rhwystrau o flaen y 
drysau argyfwng, yr offer tân a'r pwyntiau ynysu. 

 
Adran Cefnogi Busnes 
Mae swyddogaeth y Staff Cefnogi Busnes fel a ganlyn:  

 Cadw cofnodion hyfforddiant staff canolog.   
 Adrodd am unrhyw namau a gysylltir ag adeiledd yr adeilad i'r Gwasanaethau Eiddo a'r 

Campws. 
 Trefnu bod yr holl offer trydanol symudol yn cael eu profi, a bod cofrestr yn cael ei 

chadw a'i diweddaru fel rhan o hyn, pan fydd y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn gofyn 
am hyn. 

 Cofnodi a monitro ystadegau absenoldeb salwch ac adrodd amdanynt i'r Tîm Rheoli i 
gael eu dadansoddi. 

 Cynnal a chadw cofnodion ar gerbydau sydd yn eiddo i'r Gwasanaeth e.e.  MOT, treth, 
yswiriant a gwaith cynnal a chadw. 

 Cynnal gwiriadau blynyddol ar yrwyr perthnasol a chynnal a chadw cofnodion yn unol â 
gofynion y Polisi Diogelwch Gyrwyr a Cherbydau. 

 
Holl staff y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau  
Dylai'r holl staff gymryd rhan yn yr isod:   

 Cymryd gofal rhesymol o'u hiechyd a’u diogelwch eu hunain ac unrhyw rai eraill y gall eu 
gweithredoedd, neu eu diffyg gweithredu, effeithio arnynt;  
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 Cydymffurfio â pholisiau a threfniadau Iechyd a Diogelwch y brifysgol etc., a Datganiad 
Polisi, Trefniant a Threfniadau Iechyd a Diogelwch y Gwasanaeth.  

 Gweithio mewn modd sy’n ddiogel iddynt hwy ac i eraill.   
 Cyflawni dyletswyddau iechyd a diogelwch fel y bo Pennaeth yr Adran yn eu dirprwyo. 
 Adrodd am yr holl ddamweiniau a digwyddiadau. 
 Adrodd am offer/peiriannau diffygiol, a’u labelu fel na fydd neb arall yn eu defnyddio. 
 Peidio â chamddefnyddio/ymyrryd â dim a ddarperir er budd iechyd a diogelwch. 
 Dilyn unrhyw gyfarwyddyd/hyfforddiant a roddir er sicrhau eu hiechyd a’u diogelwch. 
 Cwblhau ac/neu gynorthwyo ag asesiadau risg iechyd a diogelwch yn ôl y gofyn. 
 Defnyddio eitemau gwaith yn y modd priodol, gan gynnwys gwisgo cyfarpar diogelu 

personol yn unol ag unrhyw hyfforddiant neu gyfarwyddiadau. 
 
1.3 Cyflwyno Gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch 
Mae tudalen Iechyd a Diogelwch bwrpasol ar wiki staff y llyfrgell. Ceir arni restr o gysylltiadau 
defnyddiol ac mae'n dal yr holl ddogfennau perthnasol.  Hefyd mae gwybodaeth am iechyd a 
diogelwch yn cael ei hanfon at y staff trwy e-bost.  Mae iechyd a diogelwch yn eitem sefydlog ar 
agenda cyfarfodydd y Tîm Rheoli a'r Goruchwylwyr Safle. 
 
Mae’r holl staff newydd, parhaol yn derbyn Llawlyfr y Brifysgol ar Iechyd, Diogelwch a Lles ac yn 
mynd i sesiwn gynefino'r brifysgol.   Hefyd, mae Sesiwn Gynefino Iechyd a Diogelwch 
gyffredinol y Gwasanaeth yn ymdrin â'r gweithdrefnau staff sy'n benodol i'r adran. 
 
1.4 Ymgynghori ar Faterion Iechyd a Diogelwch 
Ymgynghorir â staff a chânt wybodaeth am faterion iechyd a diogelwch trwy e-bost, wiki staff y 
llyfrgell, cyfarfodydd tîm, sesiynau un-i-un neu hyfforddiant.   Gall hyn fod ar lefel adran ac/neu 
brifysgol. 
 
Mae Iechyd a Diogelwch wedi ei chynnwys fel eitem ar agenda cyfarfodydd y Tîm Rheoli a 
chyfarfodydd misol y Goruchwylwyr Safle.  Caiff cofnodion o'r cyfarfodydd eu cadw a'u 
cyfathrebu i staff trwy'r wiki yn ôl yr angen.  Ar ben hynny, gellir trafod materion iechyd a 
diogelwch gyda'r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch, cynrychiolwyr undebau llafur (UCU, Unite, 
Unsain) neu â'r GID. 
 
1.5 Cymhwysedd Staff a Hyfforddiant 
Mae'n rhaid i’r holl staff newydd, parhaol fynd i sesiwn gynefino’r brifysgol, a drefnir gan 
Adnoddau Dynol.  Mae'r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch (neu gynrychiolydd) yn cynnal Sesiwn 
Gynefino Gyffredinol i Iechyd a Diogelwch y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau ar gyfer staff yn 
ystod eu hwythnos gyntaf yn eu swydd, neu os bydd lleoliad eu swydd o fewn y Gwasanaeth yn 
newid. 
 
Trefnir hyfforddiant pellach i staff sydd â dyletswyddau iechyd a diogelwch ac /neu os gwelir 
bod angen hyn yn ystod eu Hadolygiad Datblygu Perfformiad / y broses Asesu Risg.   Mae 
enghreifftiau o hyfforddiant yn cynnwys swyddog cymorth cyntaf, asesydd sgriniau arddangos, 
codi a chario, asesydd risg a phrofwr offer symudol.  
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Caiff y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch a'r Monitoriaid Iechyd a Diogelwch gefnogaeth i wneud 
hyfforddiant ychwanegol (mewnol ac allanol) i gefnogi eu swyddogaethau iechyd a diogelwch 
penodol e.e. Sefydliad Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol Rheoli'n Ddiogel  
 
Mae'r Adran Cefnogi Busnes yn cynnal a chadw cofnodion hyfforddiant iechyd a diogelwch 
canolog ar gyfer staff.  
 
Bydd y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn hwyluso hyfforddiant gloywi iechyd a diogelwch yn ôl 
yr angen.  
 
2. TREFNIADAU IECHYD, DIOGELWCH A LLES 
2.1 Asesiad Risg yr Adran 
Mae gan y Gwasanaeth Asesiad Risg Cyffredinol sy'n manylu ar y peryglon a gysylltir â 
gweithgareddau'r adran a'r trefniadau, sy’n adlewyrchu Polisïau a Threfniadau'r Brifysgol, a 
weithredir gan y Gwasanaeth i reoli unrhyw risg.   Mae copi ar gael ar wiki staff y llyfrgell. 
 
Efallai y bydd angen cynnal asesiadau risg ychwanegol ar gyfer perygl neu weithgaredd 
penodol, neu ar gyfer unigolyn bregus.  Er enghraifft, rhywun ag anableddau, pobl ifanc, 
defnyddio ysgolion uchel a digwyddiadau unigryw mawr. 
 
Mae'r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn hwyluso'r broses asesu risg ac yn sicrhau bod asesiadau 
risg yn cael eu hadolygu a'u diweddaru os bydd newid mewn gweithgaredd/proses yn gwneud 
hynny'n ofynnol.   Gellir gofyn i staff gynorthwyo yn y broses hon yng nghyswllt y 
gweithgareddau hynny maen nhw'n cymryd rhan ynddynt. 
 
Mae'r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn cyfathrebu asesiadau risg (gan gynnwys addasiadau) i 
bersonau ac adrannau perthnasol, ar lafar, trwy ebost neu trwy wiki staff y llyfrgell. 
 
Gall staff fynychu hyfforddiant Asesu Risg os bydd angen. 
 
2.2 Rhoi gwybod am Ddamweiniau/Digwyddiadau 
Rhaid i staff lenwi Ffurflen Adrodd am Ddamwain/Digwyddiad yn achos pob damwain 
/digwyddiad sy'n codi o weithgareddau'r Gwasanaeth.   Mae’r ffurflen ar gael ar wiki staff y 
llyfrgell neu ar wefan GID.  
 
SYLWCH: Rhaid hysbysu’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch ar unwaith am ddigwyddiadau 
difrifol, ar 01248 383847 neu, y tu allan i oriau gwaith, rhaid galw Swyddfa Ddiogelwch y 
Brifysgol ar 01248 382795 /333. 
 

 Ar ôl llenwi ffurflen Adrodd am Ddamwain /Digwyddiad, dylid ei rhoi'n brydlon i'r 
Cydlynydd Iechyd a Diogelwch (gall unigolion hefyd gadw copïau ar gyfer eu cofnod 
personol). 

 Byddd y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn ymchwilio i'r holl ddamweiniau a 
digwyddiadau gyda'r unigolyn (unigolion) dan sylw a'r rheolwr llinell perthnasol er mwyn 
sicrhau na fydd yr un peth yn digwydd eto.  
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 Bydd y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn anfon copi o’r ffurflen Adrodd am Ddamwain/ 
Digwyddiad, gan gynnwys y camau gweithredu a gymerwyd, i’r Gwasanaethau Iechyd a 
Diogelwch o fewn 7 niwrnod i’r digwyddiad, a rhoi’r ffurflen wreiddiol ar gofnod. 

 
Sylwch: Yn achos damweiniau sy’n digwydd mewn adeiladau sydd wedi’u llogi/prydlesu, neu yn 
ystod cyrsiau/cynadleddau ac ati a drefnir yn allanol, dylai staff ddilyn trefn adrodd y sefydliad 
croesawu gan gadw copi o’r adroddiad ynghyd â threfn adrodd y brifysgol. 
 
2.3 Alcohol a Chyffuriau 
Ni ddylai staff ddod i’r gwaith na bod yn y gwaith ar ôl cymryd alcohol neu gyffuriau os ydynt yn 
teimlo y gallai hynny effeithio ar eu hiechyd a'u diogelwch personol neu iechyd a diogelwch 
pobl eraill.   Dylai staff sy'n teimlo y gallent fod â phroblem gysylltiedig ag alcohol neu gyffuriau, 
siarad naill ai â’u rheolwr llinell, Adnoddau Dynol neu GID (p’un bynnag y byddant yn teimlo 
fwyaf cyffyrddus ag ef/ hi). 
 
2.4 Adeiladau ac Asbestos 
Ni ddylai staff darfu ar unrhyw ddeunyddiau yn yr adeiladwaith nac ymyrryd â gwasanaethau 
adeiladu.  Lle bo angen ymyrryd, rhaid gwneud hynny trwy drefniant â'r Gwasanaethau Eiddo a 
Champws, ac ar ôl cynnal asesiad risg addas. 
 
Dylid adrodd am unrhyw ddiffygion neu broblemau a fo’n gysylltiedig ag adeiladwaith a 
gwasanaethau adeilad i’r adran Cefnogi Busnes ac/neu oruchwyliwr y safle a fydd yn hysbysu 
Desg Gymorth y Gwasanaethau Eiddo a Champws. 
 
2.5 Cemegau a Sylweddau Peryglus 
Mae'r cemegau a ddefnyddir yn y gwasanaeth yn nwyddau swyddfa cyffredinol, ac fe gânt eu 
defnyddio a'u gwaredu yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr neu'r label ar y cynnyrch.  
 
2.6 Plant a Phobl Ifanc / Oedolion Bregus yn Adeiladau'r Adran 
Er nad anogir hyn, derbynnir y gall fod ar staff, myfyrwyr ac ymwelwyr angen dod â’u plant i 
mewn i adeiladau'r llyfrgell weithiau.  Mae gofyn i unrhyw un sy'n dod â phlant i mewn i 
adeiladu'r adran gadw golwg ar eu plant bob amser er mwyn osgoi tarfu ar bobl eraill a rhaid 
iddynt gydymffurfio â rheolau llyfrgell y safle lleol er mwyn rheoli unrhyw beryglon a fo'n 
gysylltiedig â gweithgareddau/lleoliad y Gwasanaeth. 
 
Bydd y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn gwneud yn siŵr bod asesiad risg yn cael ei gynnal a 
bod trefniadau priodol yn eu lle ar gyfer pob digwyddiad yn y llyfrgell y bydd plant yn cymryd 
rhan ynddo.  Dylai staff sy’n gweithio gyda phlant/oedolion bregus ar waith sy’n gysylltiedig â’r 
brifysgol edrych ar wefan Adnoddau Dynol am wybodaeth ynglŷn â gwiriadau’r Swyddfa 
Cofnodion Troseddol. 
 
Rhaid i Bennaeth y Gwasanaeth gymeradwyo pob cais am brofiad gwaith gyda lleoliadau 
cymeradwy wedi eu cofrestru gydag AD. Lle gwahoddir plant i wneud profiad gwaith, bydd y 
Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn paratoi asesiad risg penodol ac yn sicrhau bod trefniadau 
priodol yn eu lle i gefnogi'r lleoliad e.e. rhywun yn goruchwylio'r gwaith.  
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2.7 Sgriniau Arddangos / Cyfrifiaduron 
Gofynnir i'r holl staff ddarllen y wybodaeth am sgriniau arddangos sydd i'w gweld ar-lein ar 
wefan GID a chwblhau'r ffurflen hunan-asesu offer sgrin arddangos ar-lein.  Ar ol ei llenwi mae'r 
ffurflen hunan-asesu yn anfon ebost awtomatig at Asesydd Offer Sgrin Arddangos yr adran (sef 
y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch) sy'n adolygu'r hunanasesiadau, gan nodi a blaenoriaethu 
unrhyw gamau gweithredu, gan gadw golwg arnynt hyd nes byddant wedi eu cwblhau.   Bydd y 
Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn adolygu'r Hunanasesiadau Offer Sgrin Arddangos yn 
rheolaidd, neu fel y bydd angen newid e.e. gwneud mwy o ddefnydd o sgrin arddangos, symud 
swyddfa.   Bydd y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn cadw cofnodion o'r holl ffurflenni hunan-
asesu offer sgrin arddangos. 
 
Rhoddir gwybodaeth i staff ynghylch polisi'r brifysgol ar ddarparu profion llygaid a phrynu 
sbectol/lensys cyffwrdd yn sesiwn gynefino'r brifysgol, a cheir gwybodaeth ar y fewnrwyd ac ar 
wiki staff y llyfrgell hefyd.   Rhaid i reolwyr llinell gymeradwyo ffurflenni profion llygaid. 
 
2.8 Pobl Anabl  
Anogir unigolion ag unrhyw anabledd (dros dro / parhaol) a allai effeithio ar eu hiechyd a'u 
diogelwch yn y gwaith i roi gwybod i'r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch cyn gynted ag y bo modd.   
Yna gall y Gwasanaeth gynnal asesiad risg er mwyn sicrhau nad yw eu gwaith yn peryglu eu 
hiechyd a rhoi trefniadau priodol yn eu lle ar gyfer gadael adeilad mewn argyfwng.  Hefyd gall 
staff leisio unrhyw bryderon gyda'u rheolwr llinell, Adnoddau Dynol neu’r Gwasanaethau 
Iechyd a Diogelwch (p’un bynnag y maent yn teimlo fwyaf cyffyrddus ag ef/hi).  
 
2.9 Cael Gwared â Gwastraff 
Ceir biniau gwastraff ym mhob llyfrgell, wedi’u codio yn ôl eu lliw a’u labelu i nodi’r math o 
wastraff i'w osod ynddynt, a threfnir casgliadau gwastraff trwy'r Gwasanaethau Eiddo a 
Champws.  Os bydd unigolion yn cael gwared â gwastraff miniog (e.e. gwydr), rhaid iddynt 
sicrhau bod yr eitem wedi’i lapio mewn modd priodol (ei gosod mewn bocs) cyn ei rhoi yn y bin 
er mwyn osgoi anafiadau.   
 
Os ceir hyd i offer miniog fel nodwyddau, ni ddylid cyffwrdd â nhw; yn hytrach, dylid cysylltu 
â’r Swyddfa Ddiogelwch ar 2795/333 i drefnu iddynt gael eu casglu a’u gwaredu.  
 
2.10 Diogelwch Trydanol 
Gall problemau trydan achosi tanau, llosgi a hyd yn oed lladd.  Defnyddir y dulliau rheoli isod er 
mwyn rheoli unrhyw risgiau sy'n gysylltiedig â'r defnydd o drydan:   

 Mae'r Adran Cefnogi Busnes yn trefnu i gontractiwr cymeradwy gynnal archwiliadau a 
phrofion ar offer trydanol symudol yn unol ag amserlen briodol, ac mae cofrestr 
eitemau yn cael ei llunio fel rhan o hyn. 

 Mae'n rhaid i staff wirio offer trydanol yn weledol cyn eu defnyddio am y tro cyntaf, ac 
yn rheolaidd wedi hynny. 

 Rhaid dwyn cyfarpar diffygiol i sylw Goruchwyliwr y Safle/ y rheolwr llinell a fydd yn 
asesu'r offer, ac os yw'n angenrheidiol ac yn ddiogel gwneud hynny, yn trefnu na 
ddefnyddir yr offer mwyach.  Bydd Goruchwyliwr y Safle / y rheolwr llinell yn cysylltu â'r 



Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau 
 

Datganiad Polisi, Trefniant a  
Threfniadau Iechyd a Diogelwch 

 

 

 
 

11 

 

darparwr yn uniongyrchol neu'n rhoi gwybod i'r Adran Cefnogi Busnes er mwyn iddynt 
drefnu trwsio'r offer neu ddarparu offer newydd.  

 Rhaid i staff beidio ag ymyrryd ag unrhyw focs ffiwsys, torrwr cylchedau, soced, eitem o 
offer trydanol etc. oni bai fod perygl uniongyrchol; os felly, caiff staff ynysu/ diffodd y 
cyflenwad/ cyfarpar trydanol (os yw'n ddiogel gwneud hynny).   

 Rhaid i staff beidio â dod ag offer trydanol personol i’r gwaith oni chânt eu harchwilio 
a'u profi’n ffurfiol cyn eu defnyddio. 

 Dylai addasyddion gael eu diogelu rhag ymchwydd pŵer, a chael eu defnyddio yn y 
modd priodol, e.e. datod estyniadau coil yn llwyr, peidio â gorlwytho addasyddion.  
Defnyddio plygiau dau bin yn unig gydag addasydd â marc CE. 

 Dylai staff gofio diffodd eitemau megis lamineiddwyr a gwresogyddion trydan cyn 
gadael y swyddfa. 

 
2.11 Trefniadau Gadael mewn Argyfwng 
Yn achos tân, larwm tân neu nwy yn gollwng yn adeiladau'r llyfrgell, rhaid i staff, myfyrwyr ac 
ymwelwyr wneud y canlynol: 
 
Os bydd TÂN: 

 Seinio'r larwm tân er mwyn rhybuddio pobl.  
 Deialu 333 (ffôn mewnol ar safle Diogelwch Bangor) neu 999 i alw’r Gwasanaethau Brys.  
 Gadael yr adeilad drwy’r drws diogel agosaf (peidiwch byth â defnyddio’r lifft) a mynd 

i’r man ymgynnull priodol i'r adeilad.  
 
Pan glywir y LARWM TÂN: 

 Diffodd unrhyw offer trydan a nwy a allai fod yn beryglus. 
 Os yw hynny’n ddiogel, cau'r holl ddrysau wrth ymadael. 
 Gadael yr adeilad drwy’r drws diogel agosaf (peidiwch byth â defnyddio'r lifft).  
 Mynd i'r man ymgynnull. 
 Peidio â chymryd risg. Peidio â dychwelyd i’r adeilad nes rhoddir caniatâd i wneud 

hynny. 
 
Os oes amheuaeth bod NWY’N GOLLWNG: 

 Diffodd yr holl offer nwy.  Diffodd bob fflam noeth, ffynonellau gwres a sigaréts. 
 PEIDIO â throi switshis trydan YMLAEN neu I FFWRDD. 
 Os yw’n ddiogel gwneud hynny, agor y ffenestri / drysau allanol, a chau'r holl ddrysau 

sy’n arwain at risiau. 
 Lle bo arogl nwy’n gryf iawn, neu i’w glywed yn yr holl adeilad, rhaid i bawb ym mhob 

rhan o'r adeilad adael. 
 Ffonio'r Staff Diogelwch ar 333 (ffôn mewnol ar gyfer Bangor) neu 01248 382795.  Os 

bydd unrhyw anawsterau, ffonio TRANSCO ar 0800 111 999. 
 
2.12 Yr Amgylchedd 
Anogir staff i wneud pob ymdrech i warchod yr amgylchedd tra byddant yn y gwaith e.e. 
defnyddio biniau ailgylchu, diffodd offer trydan pan na fyddant yn cael eu defnyddio.   
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2.13 Digwyddiadau 
Cynhelir asesiadau risg yng nghyswllt unrhyw ddigwyddiadau megis diwrnodau agored, 
arddangosfeydd, a theithiau tywys o gwmpas y llyfrgell, a rhoddir dulliau rheoli priodol yn eu lle 
cyn ac yn ystod y digwyddiad.  
 
2.14 Mamau Beichiog a Mamau Newydd 
Anogir merched beichiog i hysbysu eu rheolwr llinell cyn gynted ag y bo modd, fel y gall y 
gwasanaeth gynnal asesiad risg i sicrhau nad yw eu gwaith yn peryglu eu hiechyd hwy nac 
iechyd y plentyn yn y groth.  Hefyd, fe'u hanogir i drafod unrhyw bryderon sydd ganddynt 
gyda'u rheolwr llinell, y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol neu’r Gwasanaethau 
Iechyd a Diogelwch (p’un bynnag y maent yn teimlo fwyaf cyffyrddus â hwy). 
 
2.15  Diogelwch Tân 
Bydd y cydlynydd iechyd a diogelwch yn hysbysu'r staff yn eu sesiwn gynefino leol am leoliad 
drysau tân, diangfeydd tân, offer diffodd tân, mannau galw larymau tân a mannau llochesu 
diogel. 
 
Dylai staff a nodir o asesiadau risg neu sydd â swyddogaethau penodol, megis Marsaliaid Tân, 
fynd i sesiynau hyfforddi priodol (a ddarperir gan GID lle bo'n bosib). 
 
Mae Goruchwylwyr Safle yn cynnal archwiliadau rheolaidd i sicrhau nad oes rhwystrau o flaen 
drysau argyfwng, a bod modd mynd at yr offer diffodd tân a’r mannau ynysu. 
 
Profion Diogelwch Larymau Tân 
Prif Lyfrgell, Archifau a Chasgliadau Arbennig a'r Llyfrgell Cerddoriaeth 
Mae'r adran sy'n defnyddio'r rhan fwyaf o'r adeilad (Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau) yn 
sicrhau bod y larymau tân yn cael eu profi bob wythnos.  Cynhelir ymarferion tân o leiaf 
ddwywaith fesul blwyddyn academaidd.  Caiff profion/ymarferion tân eu cofnodi yn Llyfr 
Cofnodion Tân yr Adeilad.  
 
Llyfrgell Deiniol 
Mae'r adran sy'n defnyddio'r rhan fwyaf o'r adeilad (y Gwasanaeth TG) yn sicrhau bod y 
larymau tân yn cael eu profi bob wythnos.  Cynhelir ymarferion tân o leiaf ddwywaith fesul 
blwyddyn academaidd.  Caiff profion/ymarferion tân eu cofnodi yn Llyfr Cofnodion Tân yr 
Adeilad.  
 
Llyfrgell Safle’r Normal 
Mae Goruchwyliwr Safle Llyfrgell y Normal yn sicrhau bod y larymau tân yn cael eu profi bob 
wythnos.  Cynhelir ymarferion tân o leiaf ddwywaith fesul blwyddyn academaidd.  Caiff 
profion/ymarferion tân eu cofnodi yn Llyfr Cofnodion Tân yr Adeilad.  
 
Llyfrgell Gwyddorau Gofal Iechyd, Wrecsam 
Mae'r adran sy'n defnyddio'r rhan fwyaf o'r adeilad (yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd) yn 
sicrhau bod y larymau tân yn cael eu profi bob wythnos.  Cynhelir ymarferion tân o leiaf 
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ddwywaith fesul blwyddyn academaidd.  Caiff profion/ymarferion tân eu cofnodi yn Llyfr 
Cofnodion Tân yr Adeilad.  
 
Cadwrfa Ymchwil 
Nid oes larwm tân yn y Gadwrfa Ymchwil.      
 
Sylwch: Ffoniwch y Gwasanaethau Eiddo a Champws ar estyniad 2775 / 2783 i gysylltu â 
Swyddog Diogelwch Tân y Brifysgol.  
 
2.16 Cymorth Cyntaf 
Mae'r Gwasanaeth yn darparu swyddogion cymorth cyntaf wedi eu hyfforddi ym mhob llyfrgell 
ac mae'r manylion cyswllt i'w gweld ar bob desg Gwasanaeth Cwsmeriaid. Maent ar gael hefyd 
ar wiki staff y llyfrgell.   Hefyd, mae’r holl staff diogelwch wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf 
(est. 333 / 2795).  
 
Bydd y swyddogion cymorth cyntaf yn gwirio blychau cymorth cyntaf yn rheolaidd i sicrhau bod 
y cynnwys yn addas ac yn gyfredol.    
 
2.17 Hylendid Bwyd 
Gwasanaethau Masnachol y brifysgol sy'n darparu'r gwasanaethau arlwyo ar dir y brifysgol.  
Mae ceginau staff ar gael yn yr holl lyfrgelloedd, lle gall staff goginio a chadw bwydydd a 
baratowyd ymlaen llaw.  Rhaid i staff lanhau ar eu hôl eu hunain.    
 
2.18 Iechyd a Lles (yn Cynnwys Straen a Chwnsela) 
Mae cymorth ar gael i’r holl staff sy’n teimlo y gall eu gwaith fod yn effeithio ar eu hiechyd.  Os 
bydd unrhyw aelod staff yn teimlo fel hyn, anogir hwy, yn y lle cyntaf, i hysbysu eu rheolwr 
llinell er mwyn ceisio datrys y mater.  Os ydyn nhw'n teimlo na allant drafod y mater gyda’u 
rheolwr llinell, gallant ei drafod yn gyfrinachol ag AD neu â'r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch. 
 
Hefyd os bydd staff yn wynebu anawsterau, gallant ddefnyddio gwasanaeth cwnsela'r brifysgol 
sy'n annibynnol, yn gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim.   Ceir manylion ar wefan GID ac AD. 
 
2.19 Gweithio'n unigol/y Tu Allan i Oriau (gweler Diogelwch Personol 2.24) 
Ar lefel y brifysgol, anogir staff i beidio â gweithio oriau hir nac y tu allan i oriau arferol, sef 
08.00 – 18.00, ddydd Llun i ddydd Gwener.  Ond mae oriau gweithredu'r llyfrgell yn wahanol i 
oriau safonol y brifysgol ac ar hyn o bryd mae ar agor hyd at 24 awr, saith diwrnod yr wythnos.  
Mae trefniadau wedi cael eu llunio ynghylch gweithio unigol/y tu allan i oriau arferol. 
 
2.20 Peiriannau ac Offer 
Mae'r eitemau isod, sydd yn cael eu cadw yn Ystafell Gadw'r Archifau (ystafelloedd 121, R142) 
wedi eu nodi fel rhai sy'n gysylltiedig a risg uwch.   Cyn defnyddio'r eitemau hyn am y tro cyntaf, 
rhaid i staff gael eu hyfforddi gan aelod o uwch staff yr Archifau. 

 Guillotine 
 Gwasg 
 Gwasg lamineiddio 
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 Bwrdd glanhau 
 Peiriant plygu 
 Peiriant torri corneli 

 
Bydd goruchwylwyr y safle/ y rheolwyr llinell yn nodi unrhyw beiriannau/cyfarpar sy'n gofyn am 
hyfforddiant penodol a byddant yn sicrhau mai dim ond staff /myfyrwyr sydd wedi cael yr 
hyfforddiant angenrheidiol fydd yn defnyddio'r eitemau hynny.  
 
Rhaid i staff adrodd ar unwaith am unrhyw eitemau, peiriannau gwaith neu offer diffygiol/ wedi 
eu difrodi i oruchwyliwr y safle / rheolwr llinell fydd yn rhoi'r offer o'r neilltu ac yn trefnu bod y 
gwaith trwsio angenrheidiol yn cael ei wneud. 
 
2.21 Codi a Chario 
Oherwydd natur y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau mae codi a chario yn rhan arferol o'r gwaith 
i'r rhan fwyaf o'r staff os nad pawb e.e. symud troliau llyfrau, llenwi silffoedd.   Mae'r holl staff 
yn derbyn cyfarwyddyd codi a chario sylfaenol yn ystod eu sesiwn gynefino iechyd a diogelwch 
leol.  Mae'r mwyafrif hefyd wedi mynychu sesiynau hyfforddiant codi a chario a ddarparwyd 
gan GID. 
 
Dylai'r staff ddefnyddio'r trolis a ddarparwyd a phentyrru a threfnu llwythi fel eu bod yn 
sefydlog gan wneud yn siŵr nad yw'r llwythi'n rhy drwm iddynt.  Os bydd staff yn dod ar draws 
troli ddiffygiol rhaid iddynt roi'r label 'diffygiol/defective' arni, ei rhoi o'r neilltu a rhoi gwybod i 
oruchwyliwr y safle/ y rheolwr llinell. 
 
2.22 Teithio Dramor 
Rhaid i’r holl deithiau tramor sy’n gysylltiedig â gwaith gael eu hawdurdodi gan Bennaeth y 
Gwasanaeth a digwydd yn unol â Pholisi Teithio Tramor y brifysgol.  Mae hyn yn cynnwy llenwi'r 
Ffurflen Yswiriant Teithio ar-lein cyn teithio, ynghyd â'r rhestr wirio asesu risg gysylltiedig (sydd 
ar gael ar wefan yr Adran Gyllid).  
 
2.23 Cyfarpar Diogelu Personol 
Oherwydd y gall staff ddod i gysylltiad â baw a llwch o'r llyfrau, mae'r llyfrgell yn darparu 
ofyrols, menig a mygydau llwch pan fydd angen.  Dylai staff wisgo'r rhain, a chael offer newydd 
gan eu goruchwyliwr yn ol yr angen. 
 
2.24 Diogelwch Personol (yn Cynnwys Trais) 
Mae natur gwaith yn y llyfrgell yn golygu bod staff yn delio â staff, myfyrwyr ac aelodau'r 
cyhoedd bob dydd.  Mewn rhai achosion, mae'n bosib y bydd yn rhaid i staff ddelio â 
chwsmeriaid sy'n eu sarhau'n eiriol.  Mewn achosion prin, gallai cwsmeriaid fygwth staff yn 
gorfforol.  
 
Hyfforddir staff i ddelio â 'chwsmeriaid anodd', ac i adrodd am ddigwyddiadau o gam-drin.  
Bydd y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch ac/neu GID yn ymchwilio i bob adroddiad.    Os bydd 
angen, bydd y staff diogelwch yn cael eu galw, a'r heddlu hefyd o bosib.  
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Gan fod risg uwch yn gysylltiedig â thrin arian, mae staff wedi eu hyfforddi i drin arian parod a 
chysoni cyfrifon wrth ddelio â thaliadau.  Mae'r staff diogelwch yn cynorthwyo staff wrth fynd 
ag arian i'r banc. 
 
Mae trefniadau eraill yn eu lle hefyd, e.e. Teledu cylch cyfyng, systemau SALTO i gyfyngu ar 
fynediad at staff a myfyrwyr ar adegau penodol, Swyddogion Diogelwch Llyfrgell dynodedig (y 
tu allan i oriau gwaith arferol).   Mae trefniadau wedi cael eu llunio ynghylch gweithio unigol a'r 
tu allan i oriau arferol. 
 
2.25 Arwyddion a Symbolau Diogelwch 
The following emergency signs found at the University.  Staff must comply with these: 
 

 

Arwyddion tân (COCH a GLAS) 
e.e. arwyddion ynglŷn â’r 
drefn os ceir tân 
 

 

Arwyddion tân (COCH a 
GLAS) e.e. arwyddion ynglŷn 
â’r drefn os ceir tân 
 

 

Arwyddion gwahardd (COCH), 
e.e. dim ysmygu 
 

 

Arwyddion gorfodi (GLAS), 
e.e. rhaid gwisgo cyfarpar 
diogelu personol 
 

 

Arwyddion rhybuddio 
(MELYN), e.e. llawr gwlyb 
 

 

Arwyddion mannau diogel 
(GWYRDD), e.e. lleoliad 
diangfeydd tân 
 

 
2.26 Absenoldeb Salwch 
Mae’n ofynnol i staff sy’n absennol o’r gwaith oherwydd salwch hysbysu eu rheolwr llinell (neu 
ei ddirprwy enwebedig) 30 munud, fan hwyraf, ar ôl dechrau eu diwrnod gwaith arferol, a dilyn 
Polisi Rheoli Presenoldeb AD. 
 
Ar ôl i’r gweithiwr ddychwelyd i’r gwaith, rhaid i'r rheolwyr llinell gynnal cyfweliad dychwelyd i'r 
gwaith a llenwi'r ffurflen dychwelyd i'r gwaith, gan gysylltu lle bo angen â'r Cydlynydd Iechyd a 
Diogelwch a GID i gynorthwyo'r gweithiwr i ddychwelyd i'r gwaith.  
 
Mae'r Adran Cefnogi Busnes yn cylchredeg gwybodaeth am absenoldeb salwch i'r Tîm Rheoli.  
 
2.27 Llithro, Baglu a Chwympo / Cadw Trefn 
Mae llithro a baglu ymysg achosion mwyaf cyffredin anafiadau yn y gwaith.  I helpu i osgoi'r 
rhain rhaid i staff gadw eu lle yn daclus a chadw coridorau/ lloriau swyddfeydd yn glir rhag 
gwrthrychau y gallau pobl faglu/ cwympo drostynt. 
 
Mae arwyddion yn atgoffa myfyrwyr i beidio â gadael ceblau ar hyd y llawr pan fyddant yn 
defnyddio gliniaduron yn y llyfrgelloedd.  
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2.28 Ysmygu  
Ni chaniateir ysmygu o fewn unrhyw adeilad, o fewn 5 medr i unrhyw adeilad o eiddo’r 
Brifysgol, nac o fewn unrhyw gerbyd o eiddo’r Brifysgol neu sydd wedi’i logi neu ei brydlesu 
ganddi.  
 
2.29 Teithio 
Anogir staff i ddefnyddio cludiant cyhoeddus lle bynnag y bo modd, ac i ystyried cael llety dros 
nos os ydynt yn teithio pellteroedd maith neu’n mynd ar deithiau sy’n golygu noson hwyr neu 
gychwyn yn gynnar iawn. 
 
2.30 Diogelwch Cerbydau a Gyrwyr 
Ar hyn o bryd mae gan y gwasanaeth un cerbyd a ddefnyddir i gasglu a chludo rhwng safleoedd 
yn y brifysgol ac adeiladau eraill y llyfrgell. Mae staff pwrpasol (sydd dan gontract i yrru fel rhan 
o Delerau ac Amodau eu Cyflogaeth) yn gyrru'r cerbyd hwn ac yn cael archwiliadau iechyd yn ôl 
yr angen.  
 
Rhaid i staff sy’n gyrru cerbyd y gwasanaeth ac/neu sy'n llogi cerbyd ar gyfer busnes cysylltiedig 
â'r brifysgol gyflwyno eu trwydded yrru i'r Adran Cefnogi Busnes bob blwyddyn.  Mae'r Adran 
Cefnogi Busnes yn gwirio'r manylion, yn awdurdodi'r unigolyn i yrru gan ddefnyddio'r ffurflen 
Awdurdodi Gyrrwr ac yn rhoi copi o'r ffurflen wedi ei llenwi a'r Llawlyfr Diogelwch Gyrwyr a 
Theithwyr i'r gyrrwr. 
 
Ni ddylai staff fyth yrru dan ddylanwad alcohol na chyffuriau, a rhaid iddynt roi gwybod i'w 
rheolwr llinell ar unwaith am bwyntiau ar eu trwydded, cyflyrau iechyd y mae'n rhaid eu 
hadrodd i'r DVLA sy'n effeithio ar eu gallu i yrru (neu gyflwr arall a allai achosi salwch sydyn neu 
effeithio ar eu golwg, eu hymwybyddiaeth neu eu gallu i ganolbwyntio). 
 
Os ydynt yn defnyddio eu cerbydau eu hunain, mae'n rhaid i aelodau staff sicrhau bod y cerbyd 
yn addas ar gyfer y ffordd, yn addas ar gyfer ei bwrpas, â thystysgrif brawf, wedi’i drethu ac 
wedi’i yswirio at ddefnydd busnes.  Ni ellir talu ‘lwfans milltiroedd’ oni bai fod gyrwyr yn dal 
yswiriant defnydd busnes priodol. 
 
Ar ben hynny, dylai staff wneud eu harchwiliadau eu hunain fel defnyddwyr cyn mynd â 
cherbydau ar y ffordd.   Mae gyrwyr fan y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau yn cynnal 
archwiliadau wythnosol ar fan y llyfrgell ac yn cadw cofnodion.   Mae'r Adran Cefnogi Busnes yn 
cadw cofnodion eraill am fan y llyfrgell e.e. tystysgrifau prawf, treth, yswiriant a gwaith cynnal a 
chadw. 
 
Bysus mini: Nid yw’r staff yn gyrru bysus mini yn gyson fel rhan o’u gwaith.  Dylai staff sy'n 
dymuno gyrru bws mini sicrhau eu bod wedi’u trwyddedu i yrru’r dosbarth priodol o gerbyd, a 
chael hyfforddiant MIDAS. Mae’n rhaid dangos 'Trwydded Bws Bach' ddilys ar bob bws mini 
sy’n cael ei yrru ar fusnes y brifysgol.  
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2.31 Ymwelwyr a Chontractwyr  
Ar ôl cyrraedd, rhaid i’r holl ymwelwyr a chontractwyr fynd at y ddesg Gwasanaethau 
Cwsmeriaid.   Cysylltir â'r Gwasanaeth Eiddo a Champws ar est.  2783 / 2775 os oes pryder 
ynghylch cymhwysedd neu ymddygiad contractwr adeiladu.  
 
2.32 Gwirfoddolwyr, Myfyrwyr ar Leoliad Gwaith ac Interniaid 
Rhaid i bob gwirfoddolwr, myfyriwr ar leoliad gwaith ac intern gael sesiwn gynefino sylfaenol 
gyda'r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch.  Hefyd bydd gofyn iddynt ddarllen y Llyfryn Codi a Chario 
ar-lein a darllen yr arweinlyfr ar offer sgrin arddangos a llenwi'r ffurflen hunan-asesu. 
 
Bydd yr Adran Cefnogi Busnes yn cadw'r holl waith papur sy'n gysylltiedig â chynefino a 
hyfforddi gwirfoddolwyr, myfyrwyr lleoliad gwaith ac interniaid. 
 
2.33 Lles, Gwres, Golau, Awyru, Dŵr Yfed a Thoiledau 
Mae’r Gwasanaeth wedi ymrwymo i ddarparu gweithle diogel ac iach.  Dylai aelodau staff 
adrodd am unrhyw bryderon yn ymwneud â gwres, golau, awyru, dŵr yfed, toiledau etc. i'w 
rheolwr llinell/ yr Adran Cefnogi Busnes a fydd yn rhoi gwybod i Ddesg Gymorth y Gwasanaeth 
Eiddo a Champws.   Y tu allan i oriau swyddfa, bydd staff yn rhoi gwybod i'r Tîm Diogelwch a 
fydd yn cysylltu â staff ar alwad i helpu.  
 
2.34 Gweithio ar Uchder 
Gall fod gofyn i holl staff y llyfrgell wneud tasgau sy'n cynnwys gweithio ar uchder, er enghraifft, 
defnyddio ystolion cicio ac ystolion isel i ail-lenwi silffoedd.   Mae'r holl offer o'r fath yn cael ei 
brynu gan gyflenwyr llyfrgell arbenigol felly mae wedi ei gynllunio i fod yn rhwydd mynd ato a'i 
ddefnyddio.   
 
Mae ystolion cicio ac ystolion isel yn cael eu harchwilio'n weledol (o leiaf unwaith y flwyddyn) a 
gludir label arnynt i ddangos bod hyn wedi cael ei wneud.   Rhaid i staff hefyd wirio'r offer cyn 
ei ddefnyddio, ac os gwelir unrhyw ddiffygion rhaid iddynt beidio â'i ddefnyddio, ei roi o'r 
neilltu, a rhoi gwybod i'w rheolwr llinell. 
 
Rhoddir cyfarwyddyd cyffredinol ynghylch defnyddio ystolion ac ysgolion isel yn ystod y sesiwn 
gynefino iechyd a diogelwch.    
 
3. COFNODION 
Cedwir y cofnodion canlynol: 
 

Ffurflen Yn Gyfrifol Fformat Amlder 

Ffurflenni Damweiniau a 
Digwyddiadau 

Cydlynydd Iechyd a 
Diogelwch 

Papur Parhaus 

Ffurflenni Hunan-Asesu Offer Sgrin 
Arddangos 

Cydlynydd Iechyd a 
Diogelwch 

Ar-lein Parhaus  

Rhestri Gwirio Iechyd a Diogelwch 
 

Cydlynydd Iechyd a 
Diogelwch 

Wiki Parhaus 
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Adroddiadau Gwerthuso ac 
Archwiliadau Iechyd a Diogelwch.  

Cydlynydd Iechyd a 
Diogelwch 

Wiki yn ol yr Angen 

Asesiadau Risg 
Cydlynydd Iechyd a 
Diogelwch 

Wiki yn ol yr Angen 

Ffurflen Awdurdodi Gyrrwr 
Adran Cefnogi 
Busnes 

Papur Parhaus 

Gwybodaeth Cynnal a Chadw 
Cerbyd y Llyfrgell 

Adran Cefnogi 
Busnes 

Papur Parhaus 

Cofrestr Offer Trydanol Symudol 
Adran Cefnogi 
Busnes 

yn Electronig Bob 2 flynedd 

Cofnodion Hyfforddi Iechyd a 
Diogelwch 

Adran Cefnogi 
Busnes 

yn Electronig Parhaus 

Adrodd /Monitro Salwch 
Adran Cefnogi 
Busnes 

Papur ac yn 
Electronig 

Parhaus 

Rhestri Gwirio Archwilio Cerbydau 
Cynorthwywr 
Llyfrgell 

Papur yn Wythnosol 

 
4. MONITRO AC ARCHWILIO IECHYD A DIOGELWCH 
Mae’n ddyletswydd ac yn gyfrifoldeb ar yr holl staff i ddilyn y trefniadau a geir o fewn y ddogfen 
hon, ac i fonitro eu hardaloedd gwaith yn gyffredinol, gan gymryd camau gweithredu ac/neu 
adrodd am broblemau na ellir ymdrin â hwy yn lleol i'r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch. 
 
Mae Iechyd a Diogelwch yn eitem sefydlog ar agenda cyfarfodydd y Tîm Rheoli a chyfarfodydd 
misol y Goruchwylwyr Safle.  Bydd y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn cyfathrebu gwybodaeth 
sy'n codi o'r rhain i staff yn ol yr angen.  
 
Mae'r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch a GID yn arolygu llyfrgelloedd ar safle Bangor yn ffurfiol 
bob blwyddyn, ac mae Iechyd a Diogelwch yn darparu adroddiad dilynol.   Sylwch: Mae 
trefniadau eraill yn eu lle i arolygu'r Llyfrgell Gwyddorau Gofal Iechyd yn Wrecsam.   Mae 
monitoriaid Iechyd a Diogelwch yn arolygu eu hardaloedd bob chwe mis gan ddefnyddio'r 
ffurflen Arolygu Iechyd a Diogelwch ac anfon y ffurflenni wedi eu llenwi at y Cydlynydd Iechyd a 
Diogelwch.   Rhaid i fonitoriaid Iechyd a Diogelwch sicrhau bod y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch 
yn gwybod am gamau gweithredu na allant ddelio â nhw yn lleol fel y gall y Cydlynydd Iechyd a 
Diogelwch godi'r mater gyda phobl eraill yn ol yr angen.  Caiff canfyddiadau’r arolygiadau hyn 
eu cofnodi ar wiki staff y llyfrgell a chaiff y camau gweithredu eu monitro hyd nes eu bod 
wedi’u cwblhau.  
 
Bydd y Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch yn cynnal archwiliadau bob hyn a hyn ar y system reoli, 
er mwyn adolygu effeithiolrwydd polisi a threfniadau Iechyd a Diogelwch. Bydd GID yn trafod 
canlyniadau'r archwiliadau'r hyn gyda'r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch a rheolwyr eraill y 
llyfrgell yn ol yr angen.   Gall y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch hefyd ofyn i'r gwasanaeth 
gyfrannu at adolygiadau  wedi eu teilwra i destunau neu systemau penodol. 
 
Mae'r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn cyfathrebu newidiadau i arferion gweithio'r llyfrgell a 
dogfennau sy'n codi o'r cyfryw archwiliadau, arolygiadau, ac ati, i staff yn ol yr angen.  
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5. RHAGOR O WYBODAETH 
 Gwe-dudalen y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch: 
 https://www.bangor.ac.uk/hss/index.php.cy 
 Gwe-dudalen Adnoddau Dynol:  
 https://www.bangor.ac.uk/humanresources/index.php.cy 
 Gwe-dudalen y Gwasanaeth Eiddo a Champws (materion amgylcheddol).  
 https://www.bangor.ac.uk/eo/index.php.cy 
 Gwe-dudalen y Swyddfa Gyllid yn (teithio tramor a mathau eraill o yswiriant):  

https://www.bangor.ac.uk/finance/index.php.cy 
 

6. ASESIAD EFFAITH CYDRADDOLDEB 
Mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ymgorffori ei Chynllun Gweithredu Cydraddoldeb yn ei 
pholisïau, ei threfniadau a'i harferion. Cynhaliwyd asesiad effaith cydraddoldeb ar y polisi 
hwn yn unol â'r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb. 
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