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1 Nod ac Amcanion 



 
1.1 Mae addysg Lles yn galluogi disgyblion i ddatblygu i fod yn 

aelodau iach, hunangynhaliol a chyfrifol o’r gymdeithas. Rydym 

fel ysgol yn annog ein disgyblion i chwarae rôl bositif wrth iddynt 
gyfrannu tuag at fywyd cyffredinol yr ysgol a’r gymuned 
ehangach. Wrth eu cynnwys a’u hannog credir ein bod yn 
datblygu eu hunan werth. Dysgir sut y trefnir a rheolir y 
gymdeithas. 

 
Dysgir am werthoedd a chyfrifoldebau a dysgir sut i werthfawrogi bod 
yn aelodau cadarnhaol o’r gymdeithas amlddiwylliannol amrywiol. 
 
 
1.2 Ein hamcan wrth addysgu’r pwnc yw datblygu'r canlynol yn ein 

disgyblion. 
 
• deall yr hyn sy’n arwain at greu perthynas dda gydag eraill; 
 
• parchu eraill; 

 
• gwybodaeth, dealltwriaeth a phwysigrwydd bywyd iachus a 
boddhaus; 
 

• ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iechyd a diogelwch; 

 

• datblygu yn annibynnol ac yn aelodau cyfrifol o’r ysgol; 

 
• datblygu yn aelodau cadarnhaol a gweithgar o gymdeithas 

ddemocrataidd; 
 
• datblygu hunan hyder a hunanwerth er mwyn gwneud dewisiadau a 
phenderfyniadau personol a chymdeithasol yn ddoeth; 
 
• datblygu perthynas dda gydag aelodau eraill o’r ysgol a’r 

gymdeithas ehangach. 
 
 
1.3 Trefniadau asesu Addysg Lles 
 

• Mae Addysg Lles yn cael ei asesu a’i hadrodd i rieni yn ffurfiol ar 
ddiwedd y Cyfnod Sylfaen (Addysg Bersonol a Chymdeithasol) gan 
ddilyn canllawiau a gofynion Fframwaith Statudol y Cyfnod Sylfaen. 
 
• Caiff datblygiad Personol a Chymdeithasol disgyblion y Cyfnod 

Sylfaen ei dracio gan ddefnyddio system tracio fewnol yr ysgol. 
 
• Yng Nghyfnod Allweddol 2 mae athrawon yn asesu lles y disgyblion 
gan ddilyn dulliau ymlyniad.  Mae grwpiau penodol yn derbyn cymorth  



er mwyn gweithio ar agweddau penodol grwpiau ac unigolion. 
 
 

2 Dulliau o Addysgu a Dysgu 

 
2.1 Defnyddir amrywiaeth o ddulliau. Cynhwysir y disgyblion mewn 
trafodaethau ac fe’u hanogir i gymryd rhan mewn gwahanol 
weithgareddau. 

 

• codi arian at achosion da; 

 

• cyfrannu at wasanaeth y dosbarth bob tymor  a chyfrannu at 

weithgareddau’r ysgol ee côr, tîm pêl-droed, pêlrwyd, rygbi; 
 

• pleidleisio a dewis o blith disgyblion yr Adran Iau a blwyddyn 2 i 

fod yn aelodau o gyngor yr ysgol a Bl. 6 i fod yn llysgenhadon yr 
ysgol. Caiff yr aelodau hynny a ddewiswyd cyfle i gynnal 
gweithgareddau gwahanol ee trefnu stondinau ar gyfer Stondin 
Masnach Deg a threfnu stondinau er mwyn cydweithio gyda 

CRhA (Cymdeithas Rhieni ac Athrawon) i godi arian ar gyfer yr 
ysgol gyfan. 
 

• Cyfle i eraill nad ydynt yn aelodau o Gyngor yr Ysgol wneud eu 

rhan dros elusennau neu achosion da. 
 

• Penderfynu dros newidiadau a gwelliannau yn yr ysgol, megis 

paentio’r iard, chwarae yn ddiogel, sicrhau cyfrifoldeb y Blychau 
Syniadau. 
 

• Gofalu am ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen mewn gwahanol 

sefyllfaoedd ee cyfeillion chwarae, ymweliad â theatr, taith 

gerdded, amser cinio. 
 

• Gwrando a sgwrsio a holi cwestiynau yn gwrtais ar bob achlysur 

pan ddaw ymwelwyr i’r ysgol, beth bynnag y gweithgaredd. 
 

• Cyfrannu at ein gwasanaethau dyddiol lle dysgir am foesoldeb, 

traddodiadau, dathliadau a chrefyddau eraill. 
 

• Cyfle i rannu eu llwyddiant, beth bynnag y bo, gyda’r ysgol 

gyfan ar ddiwedd y gwasanaeth. 
 

• Parodrwydd i gymryd rhan yn Eisteddfod yr ysgol, 

Mabolgampau’r ysgol a’r llu o weithgareddau eraill. 

 

• Parchu cyfraniad pawb. 

 

• Cyfle i fynegi eu barn a’u teimladau yn ddyddiol. 



 

• Cydweithio i ymgodymu â phroblemau. Defnyddir ‘Amser Cylch’ 

yn y dosbarthiadau er mwyn chwarae teg i bawb. Cydymffurfio 
â rheolau’r ysgol ee gwisg addas at y gweithgaredd. 

 

• Defnyddir y rhaglenni gwerthoedd  i roi strwythur i waith lles ar 

draws yr ysgol sy’n cynnwys gwasanaethau ysgol gyfan i 

gyflwyno themau moesol.   
 

• Gweithredu mewn modd cyfrifol yn yr ysgol a thu allan. 

 

• Gwneud eu gorau yn eu gwaith, bod yn onest a pharchu eu 

heiddo ac eiddo eraill. 
 

3. ABCh Iechyd a Dinasyddiaeth 
 

Dysgir y pwnc mewn sawl dull. 
 
3.1 Ar adegau dysgir rhai pynciau ar wahân ee cyffuriau/addysg ryw. 
 
3.2 Dysgir yn thematig ac yn draws gwricwlaidd ee gofalu am yr 

amgylchedd yn yr ardal leol - daearyddiaeth. Yn Hanes, cymerir 
agweddau yn y gorffennol gyda rhai y presennol. Dysgir y rhan fwyaf 
drwy ein cynllun Addysg Grefyddol. 
 
3.3 Datblygir agweddau Lles drwy weithredu fel ysgol gyfan ee codi 
ymwybyddiaeth am blant llai ffodus drwy gyfrannu at elusennau, 

cyfrannu at ein cynllun gwerthoedd, cymryd rhan yn yr Eisteddfod a 
Mabolgampau’r ysgol. Trefnir i ddisgyblion B4, 5 a 6 ymweld â 
chanolfannau preswyl er mwyn cymdeithasu yn yr iaith ag ysgolion 
eraill, dysgu am ein traddodiadau, hanes a daearyddiaeth, datblygu 
eu hunan hyder a gwerthoedd, a’r gallu i arwain ac i gyd-weithio ac i 

gyd-fyw. Trefnir tripiau yn gyson er mwyn rhoi cyfleoedd i’r plant barch 
eu cymuned a’r ardal leol. 
 
 

4 Sylfaenol 

 
Cyflwynir a dysgir addysg lles trwy themâu yn ystod y flwyddyn. Ein nod 
yw datblygu ein disgyblion yn foesol, ysbrydol ac yn emosiynol. 
Cefnogir dinasyddiaeth wrth ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth y 
plentyn o’r byd a’i gynefin. 
 

 

5 Anghenion Dysgu Ychwanegol 
 
5.1 Dysgir gwerthoedd y maes i bob disgybl beth bynnag ei allu/gallu. 
Cynigir addysg eang a chytbwys i bob disgybl. Darperir cyfleoedd er 



mwyn i bob disgybl wneud cynnydd. Cynigir cyfleoedd a fydd yn ateb 
gofynion yr unigolyn. Wrth asesu ceir cyfle i werthuso cyrhaeddiad a 
datblygiad pob plentyn a’u cymharu â gofynion a disgwyliadau’r 

Cyfnod Sylfaen, Cwricwlwm Cenedlaethol a’r Fframwaith Llythrennedd 
a Rhifedd. 
 
5.2 Pan fo cyrhaeddiad yn ddiffygiol cydnabyddir bod gan y disgybl 
angen arbennig. Wrth asesu ystyrir sawl agwedd megis trefniadaeth 

dosbarth, adnoddau, dulliau dysgu, gwahaniaethu er mwyn 
penderfynu’r ffordd orau i addysgu’r unigolyn yn effeithiol ac i’w 
lawn/llawn botensial. Sicrheir bod yr addysgu yn ateb gofynion yr 
unigolyn. 
 
5.3 Wrth gynllunio ar gyfer yr unigolyn ag anghenion dysgu 

ychwanegol weithiau bydd agwedd o’r pwnc yn un o dargedau’r 
disgybl. 
 
5.4 Cynigir gweithgareddau allgyrsiol o bryd i’w gilydd. Wrth baratoi 
gwneir “Asesiad Risg” er mwyn sicrhau bod y gweithgaredd yn ddiogel 

ac yn addas i bob plentyn. 
 
 

6 Asesu a recordio 

 

6.1 Cyfrifoldeb yr athrawon yw asesu’r disgyblion yn y gwahanol 
weithgareddau yn ystod y gwersi a fydd yn unol â chyraeddiadau’r 
Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae athrawon yn y Cyfnod Sylfaen yn 
asesu cymhwysedd ynghyd ag ymglymiad y plant ymhob 
gweithgaredd er mwyn sicrhau eu bod yn hapus wrth eu gwaith. Mae 
gan yr ysgol ddisgwyliadau clir beth ddylai’r disgybl gyflawni erbyn 

diwedd pob cyfnod allweddol. Caiff datblygiad Personol a 
Chymdeithasol disgyblion y Cyfnod 
Sylfaen ei dracio gan ddefnyddio system tracio fewnol yr ysgol.  
 
6.2 Cydnabyddir cyraeddiadau’r disgyblion yn rheolaidd ac adroddir 

amdanynt yn yr Adroddiad Ysgrifenedig ar ddiwedd y flwyddyn. 
Adroddir yn swyddogol ar gyrhaeddiad personol a Chymdeithasol y 
disgyblion ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen. 
 
6.3 Croesewir i’r disgyblion rannu eu llwyddiant gyda’r ysgol gyfan yn 

ddyddiol ar ddiwedd gwasanaethau torfol. 
 
 

7 Adnoddau 
 
Mae adnoddau ar gael ymhob dosbarth ac yn llyfrgell yr ysgol. 

Ychwanegir at yr adnoddau pan fo cyllid yn caniatáu. 
 



8 Monitro 

 
Cyfrifoldeb arweinydd Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles: 

 
• Monitro’r pwnc, safon gwaith y disgyblion, y dysgu a’r addysgu. 
 
• Cynnig cynhaliaeth a gwybodaeth i’r athrawon a’u gwneud yn 
ymwybodol o ddatblygiadau newydd. 

 
• Adrodd yn ôl i’r Pennaeth ar ddiwedd y flwyddyn am gryfderau, 
gwendidau, newidiadau a gwelliannau. 
 
 
O.N. Dylid darllen y Polisi hwn mewn cydberthynas â’r rhai ar Iechyd a 

Diogelwch, Cydraddoldeb ac Anghenion Dysgu Ychwanegol. 
 
 
 
 

 

Polisi Iechyd a Lles Staff 
 

1. Datganiad o’r Egwyddorion 
 

1.1     Yn ogystal â chwarae rhan yn hybu iechyd y disgyblion a’r staff, 
mae’r polisi hwn yn rhan o bolisi cyffredinol Ysgol y Dderwen ar Iechyd 
a Diogelwch. Mae’n cwmpasu materion megis ysmygu, alcohol a 
chyffuriau, maeth a bwyd, gweithgarwch corfforol a straen. 
 

1.2     Mae Ysgol y Dderwen wedi ymrwymo i ddarparu gweithle ac 
arferion rheoli sy’n hybu lles ac iechyd disgyblion a staff. 
 
1.3     Mae’r ysgol yn cydnabod y rhan bwysig ac adeiladol y mae’r 
Undebau llafur cydnabyddedig yn ei chwarae i wella iechyd, 

diogelwch a lles y staff, fel mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch yn nodi. Bydd yr ysgol yn cyflawni ei hymrwymiad hi drwy: 
 

• Nodi peryglon posib neu amgylchiadau a allai arwain at lefelau 

amhriodol o straen sy’n gysylltiedig â gwaith, a chynnal 
asesiadau risg er mwyn cael gwared ar y risgiau sy’n deillio o’r 
straen hwnnw, neu i reoli’r risgiau hynny. Byddwn ni wedyn yn 
sicrhau y bydd yr amgylchiadau hyn a’r asesiadau risg yn cael 

eu hadolygu’n rheolaidd; 
 

• Ymgynghori â chynrychiolwyr diogelwch yr undebau llafur ac â 

phobl berthnasol eraill (e.e. Penaethiaid yr Adrannau), ynghylch 
materion sy’n ymwneud â lles y staff; 

 



• Hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion straen a pha 

mor bwysig yw lles ac iechyd da yn gyffredinol, drwy nodi 
ffynonellau o straen yn y gweithle, a’u hatal a’u rheoli, a thrwy 
eu monitro wedyn. Bydd y Brifysgol yn rhoi hyfforddiant priodol a 
chymryd camau i hybu iechyd lle y bo hynny’n briodol; 

 

• Rhoi hyfforddiant mwy dwys i’r holl reolwyr a’r staff goruchwylio 

ynghylch ymarfer rheoli da sy’n cyd-fynd â’r polisi hwn; 
 

• Rhoi gwasanaeth cynghori cyfrinachol i’r staff hynny y mae 

straen yn amharu ar eu lles; 
 

• Sicrhau bod adnoddau priodol ar gael fel y gall y rheolwyr 

weithredu strategaeth lles staff y Brifysgol fel y’i cytunwyd arni. 
 
 

1.4     Bydd y staff hwythau yn cael eu hannog i weithio mewn ffordd 
gyfrifol o ran iechyd a lles, a bydd hynny’n cynnwys rhoi cymorth i’r rhai 
sy’n cynnal asesiadau o risgiau straen yn y gweithle. 
 

2. Diffiniadau 

 
2.1     Yn ôl diffiniad yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, 
"Straen yw’r adwaith andwyol y mae pobl yn ei gael o ganlyniad i 
ormod o bwysau neu fathau eraill o alwadau a roddir arnynt". Serch 
hynny, mae’n bwysig cydnabod bod gwahaniaeth rhwng "pwysau" a 
"straen":  

nid yw pwysau, o anghenraid, yn achosi straen, ac mae pwysau yn 
gallu rhoi hwb a chymhelliant weithiau.  
 
Er ein bod yn cydnabod y gallai amrywiaeth o faterion y tu allan i’r 
gweithle hefyd achosi pwysau a straen, ymdrin â straen sy’n 

gysylltiedig â’r gwaith yw prif gyfrifoldeb yr ysgol. 
 

3. Amcanion Polisi 
 
3.1     Dyma amcanion y polisi: 

 
Rhoi cyngor a gwybodaeth am liniaru unrhyw risgiau i iechyd; 
Rhoi crynodeb o unrhyw gyfrifoldebau penodol; 
Dysgu’r staff am beth sy’n achosi straen, a’i effeithiau a sut y gellir ei 
reoli; 
Datblygu strategaethau, ar y cyd â’r undebau llafur, er mwyn gwella 

iechyd yn y gweithle; 
Rhoi cymorth priodol i’r staff, yn enwedig drwy sicrhau bod rheolwyr yn 
rhagweithiol ac yn ymateb yn brydlon i bryderon a godir gan y staff a’r 
undebau. 
 



3.2     Er mwyn gwireddi’r amcanion hynny bydd yr ysgol yn: 
 

• Cynnal asesiadau risg er mwyn dod o hyd i broblem posib 

iechyd a lles sy’n gysylltiedig â’r gwaith; 

• Cymryd camau rheoli priodol er mwyn lleihau unrhyw risgiau i 

iechyd a lles; 

• Monitro trefniadau a’u harchwilio, i geisio gwella ansawdd yr 

amgylchedd gwaith; 

• Codi ymwybyddiaeth o ffynonellau straen, ac arwyddion a 

symptomau salwch sy’n gysylltiedig â straen, yn ogystal ag 
ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael yn y Brifysgol i helpu 

unigolion; 

• Rhoi hyfforddiant i’r staff i gyd ynghylch y polisi iechyd a lles a sut 

i’w ddefnyddio’n effeithiol; 

• Dysgu’r staff am sut mae adnabod sefyllfaoedd a allai beri 

straen, a sut mae ymdopi â nhw; 

• Rhoi gwybodaeth i’r staff i gyd am wasanaethau lles priodol; 

 
3.3     Dyma’r dulliau priodol o bwyso a mesur perfformiad a lles y staff 
sydd wedi’u nodi at ddibenion rheoli iechyd a lles: 
 

• Bydd absenoldebau yn cael eu cofnodi a’u monitro i weld a oes 

patrymau yn datblygu; 

• Byddwn yn monitro sut mae gwasanaeth Iechyd 

Galwedigaethol a Chynghori’r Brifysgol yn cael ei ddefnyddio, 
heb beryglu cyfrinachedd unigolion; 

• Bydd Adnoddau Dynol yn cynnal adolygiad bob yn ail flwyddyn 

ar ddangosyddion lles y staff, gyda chytundeb yr undebau llafur, 

er mwyn dod o hyd i batrymau neu fannau y mae angen 
canolbwyntio arnynt; 

• Defnyddir dulliau eraill o hel data hefyd er mwyn cynnwys 

achosion a gyfeirir gan yr unigolyn ei hun ac achosion a gyfeirir 
gan yr Undebau Llafur. 

  
 

4. Ffynonellau o straen 
 
4.1     Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi nodi 
chwe phrif faes a allai achosi straen. Mae’r pwyntiau isod a luniwyd 
gan yr Awdurdod Gweithredol yn rhoi’r prif ffynonellau straen ac yn 

rhoi crynodeb o’r hyn y gellir ei wneud i reoli’r risgiau hyn: 
 

Ffynhonnell Straen 
 
Beth y gellir ei wneud amdani? 
 

Galwadau 
 



Os na all staff ymdopi â’r swmp o waith neu’r math o waith y gofynnir 
iddynt ei wneud, maen nhw yn aml yn dioddef o dan faich gormod o 
waith. 

 
  
Dylid ystyried sut mae’r swydd wedi’i chynllunio a’i darparu er mwyn 
dod o hyd i ffyrdd o reoli’r baich. Dylid hefyd ystyried patrymau eraill o 
weithio ac amgylcheddau gwaith eraill. 

 
  
 

Rheolaeth 
 
Gall staff deimlo’n anfodlon a pherfformio’n wael os nad oes 

ganddynt lais o ran sut a phryd maent yn gwneud eu gwaith. 
 
 Dylid ystyried y rhan sydd gan y staff yn y prosesau penderfynu, a’u 
cyfraniadau fel unigolion ac aelodau o dimoedd. 
 

 

Cefnogaeth 
 
Gall staff deimlo’n ynysig a dan straen os na allant siarad â’u rheolwyr 
llinell neu os teimlant nad oes ganddynt ddigon o gefnogaeth neu os 

nad ydynt yn cael atborth adeiladol a chyngor. 
 
  
Dylai rheolwyr llinell roi clust gydymdeimladol i’w staff fel y gallent 
drafod y materion sy’n peri straen a dylid sicrhau bod y staff yn cael 
gwybod am unrhyw ddatblygiadau neu newidiadau. 

 

Cysylltiadau 
 
Gall staff yn aml gael problemau sy’n gysylltiedig â bwlio, aflonyddu, 
neu ddisgyblaeth os oes perthnasau gweithio gwael neu ddiffyg 

cydnabyddiaeth a gwobrwyo. 
 
 Dylai’r polisïau a’r trefniadau sy’n ymwneud ag anfodlonrwydd, 
absenoldeb, ymddygiad gwael, bwlio ac aflonyddu gael eu 
hadolygu’n rheolaidd. 

 
  

Rôl 
 
Gall staff deimlo’n bryderus os nad yw eu rôl yn glir neu os nad yw’r hyn 
y disgwylir ganddynt yn eglur. 

 
  



 
Dylid gwneud ymdrech arbennig wrth gyflwyno aelodau newydd o’r 
staff i’w gweithle newydd, a dylid creu disgrifiadau swyddi sy’n ystyrlon 

a threfnus. Dylid gwneud pob ymdrech i gadw cysylltiadau agos rhwng 
y targedau a osodir i’r unigolyn ac amcanion y sefydliad. 
 
  

Newid 

 
Gall newidiadau i ofynion y farchnad, technoleg, neu strwythur y 
sefydliad achosi ansicrwydd a diffyg hyder. 
 
 
Os disgwylir newidiadau dylid gwneud pob ymdrech i gyfathrebu ac 

ymgynghori â phawb y byddant yn effeithio arnynt er mwyn trafod a 
datrys y materion ar y cyd. 
 
  
5. Cyfrifoldebau 

 
Mae gan bob aelod o staff gyfrifoldeb i gydymffurfio â’r trefniadau 
Iechyd a Diogelwch a gyflwynir gan yr awdurdod. Dyma 
gyfrifoldebau’r gwahanol aelodau o’r staff: 
 

5.1     Y Pennaeth sy’n gyfrifol am sicrhau: 
 

• Bod rheolwyr ar bob lefel yn ymwybodol o bwysigrwydd rheoli 

lles y staff; 

• Bod adnoddau priodol yn cael eu darparu fel bod rheolwyr yn 

gallu cyflawni’r strategaeth y cytunwyd arni mewn modd 
rhagweithiol, gan sicrhau bod y gwasanaeth cynghori yn cael ei 
ddefnyddio a bod achosion priodol yn cael eu cyfeirio am farn 
iechyd arbenigol; 

• Bod y mentrau, yr ymddygiad, y sustemau a’r polisïau 

rhagweithiol a nodir yn cael eu hymgorffori yn niwylliant y 
sefydliad; 

• Bod y strategaeth yn cael ei gyrru drwy gydgyfrifoldeb ar lefel yr 

Uwch Reolwyr. 

• Bod gan y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol gyfrifoldeb i fonitro sut 

y mae’r polisi yn cael ei roi ar waith ac i roi gwybod i Dîm yr 
Uwch Reolwyr am unrhyw bryderon. 
 

5.2     Penaethiaid Cynorthwyol a’r Uwch Dîm Rheoli (UDRh) 
 
Ar ben dyletswyddau cyffredinol pob rheolwr fel y’i disgrifir isod, mae 

gan benaethiaid cynorthwyol ac aelodau’r UDRh ddylanwad ar y 
diwylliant yn eu rhan hwythau o’r sefydliad.  
 



Dyma rai o’u cyfrifoldebau penodol: 
 

• Bod yn weithgar wrth sicrhau bod yr egwyddorion a’r 

ymddygiad sy’n cyfrannu at les eu staff yn cael eu rhoi ar waith 
a’u hybu; 

• Bod yn ymwybodol o amgylchiadau personol eu staff, gan 

gynnig cymorth ychwanegol, os yw hynny’n briodol, i aelodau o 

staff sy’n cael profiadau a allai beryglu eu lles sy’n deillio o 
bethau y tu allan i’r gwaith, e.e. profedigaeth neu berthynas yn 
dod i ben; 

• Sicrhau bod y cyfathrebu rhwng rheolwyr a’u staff yn effeithiol; 

• Sicrhau cyfathrebu effeithiol yn enwedig pan fydd newid ar 

droed yn nhrefn yr adran neu’i gweithdrefnau a allai achosi mwy 
o straen yn y gweithle; 

• Sicrhau nad yw bwlio, aflonyddu na gwahaniaethu yn cael eu 

derbyn yn yr Adran. (gweler www. Cyswllt â’r Polisi Urddas a 
Pharch yn y Gweithle). 
 

5.3     Bydd y Pennaeth yn: 
 

• Gofyn i Adnoddau Dynol gynnal asesiadau o risgiau straen pan 

ddaw i’r amlwg fod aelod o’r staff yn dioddef o straen, neu os 
credir ei bod hi’n bosib y bydd pobl yn dioddef o straen, gan 
sicrhau bod unrhyw gamau rhesymol a nodir yn cael eu rhoi ar 
waith; 

• Sicrhau yr ymgynghorir â’r staff bob amser ynghylch unrhyw 

agwedd ar eu cyflogaeth a allai beri straen neu amharu ar eu 

hiechyd a’u lles pan fo newidiadau yn yr arfaeth a allai effeithio 
arnynt; 

• Sicrhau bod y staff yn cael hyfforddiant ac adnoddau priodol fel 

y gallant gyflawni eu dyletswyddau; 

• Sicrhau bod y staff yn cael cyfleoedd datblygu priodol; 

• Rheoli absenoldeb yn unol â’r Polisi Rheoli Absenoldeb; 

• Ystyried y llwyth o waith i sicrhau bod y maint o waith yn realistig 

ac o fewn cyrraedd. 

• Cadw llygad ar oriau gwaith, goramser a gwyliau er mwyn 

annog unigolion i gymryd amser o’u gwaith yn unol â gofynion y 

gyfraith. 

• Ymgyfarwyddo â’r Polisi Urddas a Pharch yn y Gwaith o ran 

bwlio ac aflonyddu gan sicrhau bod y staff yn gwybod nad yw’r 
ysgol yn derbyn ymddygiad o’r fath. 

• Cydnabod y gallai profiadau ym mywydau personol y staff olygu 

eu bod yn fwy agored i ddioddef oherwydd pwysau yn y gwaith 
ac y gallai hynny ddylanwadu ar eu perfformiad yn y gwaith am 
gyfnod dros dro, e.e. materion iechyd neu amgylchiadau 
personol. 

• Ymdrin â phob trafodaeth ag aelodau o’r staff ynghylch straen 

personol fel mater cyfrinachol oni bai bod angen cynnwys pobl 



eraill er mwyn ymdrin â’r mater, os yw’r aelod o staff dan sylw yn 
rhoi caniatâd ysgrifenedig iddynt ddatgelu’r mater. 
 

Os yw’n briodol, trafod materion sy’n gysylltiedig â straen â’u Swyddog 
Iechyd a Diogelwch, eu Cynrychiolydd yn Adnoddau Dynol, neu 
gynrychiolydd o’r Undeb Llafur. 
 
5.4     Bydd Adnoddau Dynol yn: 

 

• Rhoi cymorth a chyngor i’r staff ynghylch y Polisi Iechyd a Lles. 

• Monitro, ar y cyd â phawb perthnasol sydd â diddordeb, sut 

mae’r polisi’n cael ei roi ar waith yn yr ysgol. 

• Darparu hyfforddiant i reolwyr llinell ym mhob mater sy’n 

gysylltiedig â’r polisi. 

• Rhoi cyngor i reolwyr llinell ar weithredu’r polisi, gan gynnwys 

ynghylch rheoli llwythi gwaith unigolion yn briodol. 

• Cynghori, llywio a chynorthwyo’r adrannau wrth i asesiadau risg 

gael eu cynnal gan unigolion sydd wedi’u hyfforddi’n briodol, 

pan fydd rheolwyr llinell yn gofyn am asesiadau o’r fath. 

• Rhoi cymorth i aelodau o’r staff sy’n dioddef o straen, gan roi 

cyngor iddynt a’u rheolwyr llinell ynghylch y gefnogaeth sydd ar 
gael iddynt. 

• Cyfeirio achosion ymlaen i’r Gwasanaeth Iechyd 

Galwedigaethol neu i Gynghorwr yn unol ’r Polisi Rheoli 
Absenoldeb. 

• Codi ymwybyddiaeth ymhlith y staff o bwysigrwydd cadw 

cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd, a’r cyfleoedd sydd ar gael 
i allu gwneud hynny yn y Brifysgol. 
 

5.5     Bydd Aelodau o Staff yn: 
 

• Cymryd gofal rhesymol am eu hiechyd a’u diogelwch eu hun, 

ac yn cydweithredu â’u Rheolwyr gydag unrhyw gamau sydd 
angen eu cymryd i leihau straen; 

• Ymrwymo i beidio â pheri problemau iechyd a lles i aelodau 

eraill o’r staff, gan gynnwys cydymffurfio ag egwyddorion y Polisi 
Urddas a Pharch yn y Gwaith; 

• Bod yn barod – os bydd achlysuron o’r fath yn codi – i gydnabod 

y gallent fod yn dioddef o broblemau iechyd a lles, boed 
hynny’n gysylltiedig â’r gwaith, neu’n deillio o ffactorau allanol, 

gan roi gwybod i’w rheolwyr llinell pan fo hynny’n briodol; 

• Os yw aelodau o’r staff yn teimlo na allant drafod y materion 

dan sylw â’u rheolwyr, rydym yn eu hannog i drafod â’u 
Swyddog Iechyd a Diogelwch, a’u cynrychiolydd Adnoddau 
Dynol neu eu Cynrychiolydd yn yr Undeb Llafur. Mae’r ysgol yn 
cydnabod y gellid mynd â phryderon ynghylch straen yn syth at 
reolwyr mewn safle uwch, os gellid gweld mai’r rheolwr llinell yw 



ffynhonnell y straen, yn rhannol neu’n gyfan gwbl, fel y gellid 
hefyd ei wneud yn ôl y Polisi Urddas a Pharch yn y Gwaith; 

• Manteisio ar gyfleoedd i gael sesiynau cynghori a hyfforddiant 

pan fyddant yn cael eu hargymell i wneud hynny, gan gynnwys 
manteisio ar y rhaglen Cymorth i’r Staff. 

 
5.6     Bydd yr Undebau Llafur yn: 
 

• Gweithio gyda’r awdurdod i godi ymwybyddiaeth a hybu 

pwysigrwydd iechyd a lles yn y gweithle; 

• Codi unrhyw bryderon y maent yn cael gwybod amdanynt 

gyda’r Adran Adnoddau Dynol, a gweithio gyda’r Brifysgol i 
ddatrys y materion; 

• Cael adroddiadau oddi wrth y Brifysgol am y wybodaeth a 

gasglwyd ganddi er mwyn dod o hyd i dueddiadau a 
phatrymau fel y gallai’r Brifysgol weld lle y dylid canolbwyntio 

adnoddau; 

• Rhannu’r gwaith datblygu polisi drwy ymgynghori ar y cyd, 

trafod a dod i gytundeb; 

• Gweithredu ar y cyfrifoldebau penodol sydd gan yr Undebau 

Llafur o ran materion sy’n gysylltiedig â straen, fel y’u disgrifir gan 
yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac fel y’u disgrifir 
yn Atodiad A i’r polisi hwn. 
 

6. Mynd ati i Reoli Lles y Staff 

 
Bydd yr ysgol yn canolbwyntio ar hybu iechyd a lles yn y gweithle. 
Bydd hyn yn cynnwys polisïau a gweithdrefnau eraill yr awdurdod (er 
enghraifft, polisïau ar Reoli Absenoldeb, ar Urddas a Pharch yn y 
Gwaith, y Polisi Gweithio Hyblyg, ac yn y blaen). Hefyd bydd yr 
hyfforddiant i reolwyr yn cynnwys elfennau ar adnabod materion sy’n 

berthnasol i iechyd a lles, a’u rheoli. 
 
6.1      Asesiadau o Risgiau Straen 
 
6.1.1   Mae’n ofynnol ar yr Ysgol i asesu natur a graddfa’r risg i iechyd ei 

staff er mwyn iddi allu cymryd camau priodol i ymdrin â’r risg a 
diogelu’r staff. 
 
6.1.2    Mae’r polisi yn cydnabod bod gan wahanol weithwyr alluoedd 
gwahanol o ran dygymod â phwysau a bod pethau y tu allan i’r 

gwaith yn gallu effeithio ar sut mae unigolyn yn ymateb i bwysau. 
 
6.1.3    Yn unol â phwynt 5.6, mae’n hollbwysig bod y staff yn rhoi 
unrhyw wybodaeth berthnasol i’r ysgol am unrhyw beth a allai effeithio 
ar eu gallu i ymdopi â phwysau rhesymol yn y gwaith, gan gynnwys 
materion fel Anableddau, ac yn y blaen. 

 



6.1.4    Mae manylion y ffactorau sy’n debygol o arwain at staen sy’n 
gysylltiedig â’r gwaith, yn ogystal â’r dulliau asesu a chyngor ynghylch 
sut mae cynnal asesiad risg ar gael i bob rheolwr llinell o’r Adran 

Adnoddau Dynol. 
 
6.2      Cyrsiau hyfforddi – Y Swyddfa Datblygu Staff 
 
6.2.1    Mae amrywiaeth o gyrsiau ar gael drwy Ganolfan Datblygu 

Staff ac Ymarfer Academaidd yr awdurdod a allai helpu unigolyn i 
fynd ati’n weithredol i reoli ffactorau a allai arwain at broblemau 
iechyd a lles. 
 
6.3      Gwasanaeth Cynghori 
 

6.3.1   Mae cynghori yn cynnig cyfle i aelodau o’r staff weithio gyda 
gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol, profiadol a diduedd, i’w helpu i 
ddeall eu hanawsterau a dod o hyd i ffyrdd mwy defnyddiol o ymdopi 
ac ymdrin â nhw. 
 

6.3.2   Mae’r awdurdod yn defnyddio gwasanaethau cynghorwr 
annibynnol. Gwasanaeth cyfrinachol ydyw ac ni chaiff y manylion eu 
datgelu i’r ysgol oni bai bod yr unigolyn dan sylw yn rhoi ei gydsyniad 
penodol. 
 

6.3.3   Dylai cynghori fod ar gael i aelodau o staff sy’n dioddef 
oherwydd materion sy’n effeithio ar eu perfformiad yn y gwaith ac sy’n 
mynd yn fwy nag y gallent ymdopi ag ef. Cyfeirir pob achos drwy’r 
Adran Adnoddau Dynol. 
 
6.4      Y Ganolfan Chwaraeon 

 
6.4.1   Mae Canolfan Chwaraeon Sir Gâr yn cynnig amrywiaeth 
ardderchog o weithgareddau ac adnoddau i hybu iechyd a lles drwy 
ymarfer corff a gweithgareddau tîm. Mae dewis o ddosbarthiadau a 
gweithgareddau ar gael i staff yn ystod amser cinio ac ar ôl oriau 

gwaith.    
 
6.4.2   I’r rhai sydd am wneud ymarfer corff mewn modd sy’n fwy 
uniongyrchol berthnasol iddyn nhw yn benodol, mae sawl hyfforddwr 
personol cymwysedig yn y Ganolfan Chwaraeon ac fe allant ddarparu 

rhaglen ymarfer corff wedi’i theilwra i ddiwallus anghenion penodol yr 
unigolyn. 
 
6.5      Maeth a Bwyd 
 
Mae gwasanaeth arlwyo’r Sir yn darparu prydau iachus a chytbwys o 

ran maeth. Daw llawer o’r bwydydd o ffynonellau lleol ac mae’r 



awdurdod wedi ymrwymo i gynnig dewis amrywiol a chytbwys fel y 
gallai’r staff fwynhau deiet iach a chytbwys o faethlon.  
 

6.6      Cydbwysedd rhwng Gwaith a Bywyd 
 
Mae’r ysgol yn cynnig ystod o bolisïau i gyd-fynd â bywyd teuluol a 
allai roi cyfleoedd i staff ddatblygu cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u 
bywyd. Dyma restr ohonynt: 

 
Polisi Gweithio Hyblyg 
Polisi Mamolaeth 
Polisi Tadolaeth 
Polisi Absenoldeb Mabwysiadu 
Absenoldeb i Rieni 

 
6.7      Cysylltiadau Defnyddiol 
 
Mae hefyd sawl corff arbenigol sy’n cynnig cymorth a chyngor ar 
broblemau penodol megis profedigaeth, dyled, bod yn gaeth i 

gyffuriau neu alcohol, a lles meddyliol. Ceir manylion rhai ohonynt ar y 
wefan isod. 
 
Problemau Penodol - Cysylltiadau Defnyddiol 
 

Nodwch fod y rhan fwyaf o’r gwefannau hyn wedi’u creu a’u cynnal 
gan sefydliadau y tu allan i’r awdurdod. Ni all yr ysgol gymeradwyo na 
hybu unrhyw gyngor, cynnyrch na sefydliadau allanol sy’n ymddangos 
ar y gwefannau allanol. 
 
7. Adolygu’r Polisi 

 
7.1      Bydd y Corff Llywodraethol yn cydlynu adolygiad ar Bolisi Iechyd 
a Lles yr ysgol bob yn ail flwyddyn (neu yn amlach os bydd angen) i 
sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r gyfraith a safonau ymarfer da. 
 

7.2     Bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal gyda chymorth y Pwyllgor 
Iechyd a Diogelwch a’r undebau llafur cydnabyddedig ac fe fydd 
unrhyw newidiadau a gynigir yn cael eu cyflwyno am gymeradwyaeth 
y Pwyllgor Staffio. 
 

7.3     Bydd y polisi yn destun Asesiad o’r Effaith ar Amrywioldeb gan y 
Cynghorydd Cyfle Cyfartal, yn enwedig o ran Deddf Gwahaniaethu ar 
Sail Anabledd 1995. Bydd pob Asesiad o’r Effaith ar Amrywioldeb yn 
cynnwys cyfraniadau gan yr undebau llafur. 
 

 

 
 



 

 

 

 


