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Iechyd a  
Lles Staff

Llyfryn gwybodaeth 

“ Dylai’r ysgol ddatblygu gweithle sy’n hyrwyddo iechyd  
ac sy’n dangos pryder tuag at les pob aelod o staff.”
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Cynulleidfa
Cydgysylltwyr Ysgolion Iach; Ysgolion; Athrawon. 

Trosolwg
Mae’r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth i athrawon am iechyd a lles. Mae datblygu iechyd 
a lles ymhlith staff yn rhan annatod o waith y cynllun ysgolion iach lleol, a darperir y llyfryn hwn i 
gefnogi’r gwaith hwnnw.

Rhagor o wybodaeth
Dylid cyfeirio cwestiynau am y ddogfen hon at: Gydgysylltwyr Ysgolion Iach lleol.

Copïau ychwanegol
Gellir cael copïau ychwanegol oddi wrth: Gydgysylltwyr Ysgolion Iach lleol.

Cyflwyniad
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Datblygwyd y llawlyfr hwn mewn partneriaeth fel pecyn i godi ymwybyddiaeth o 
iechyd a lles ymhlith staff sy’n gweithio mewn ysgolion. Mae iechyd yn cael ei ddiffinio 
gan Sefydliad Iechyd y Byd (1948) fel ‘cyflwr o les corfforol, meddyliol a chymdeithasol 
cyflawn, ac nid rhyddid rhag salwch neu wendid yn unig’.

Mae iechyd staff yn aml yn cael ei esgeuluso o ganlyniad i amserlenni prysur, ac mae 
anghenion disgyblion a rhieni’n cael eu rhoi o flaen anghenion pobl eraill. Yn ôl canfyddiadau 
diweddar Llywodraeth Cynulliad Cymru gwnaeth 65% o athrawon ysgolion a gynhelir golli 
diwrnodau o’r gwaith oherwydd salwch yn 2007, 62% i fyny o 2006. Bu cynnydd o fwy 
na 7% yng nghyfanswm y diwrnodau a gollwyd oherwydd salwch. Bwriad y llawlyfr hwn 
yw tynnu sylw at y gwasanaethau cymorth sydd ar gael, a chodi ymwybyddiaeth o themâu 
iechyd pwysig. 

‘Amcangyfrifir y gall unigolion dreulio hyd at 60% o’r amser y maent yn effro yn y gweithle’ 
Peersman et al (1998). Mae hynny’n pwysleisio pa mor bwysig ac angenrheidiol yw 
diwylliant gweithio hapus ac iach. 

Mae datblygu iechyd a lles ymhlith staff yn rhan annatod o waith y cynlluniau ysgolion iach, 
a darperir y llyfryn hwn i gefnogi’r gwaith hwnnw.

Cyflwyniad
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Mae Cynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru yn hybu’r gwaith o ddatblygu 
Cynlluniau Ysgolion Iach lleol o fewn fframwaith cenedlaethol. Mae’r cynlluniau lleol  
hyn yn hybu datblygiad ysgolion sy’n hyrwyddo iechyd yn yr ardal. 

Beth yw ysgol iach? 
Mae ysgol sy’n hyrwyddo iechyd yn un sy’n hyrwyddo ac yn amddiffyn iechyd a lles corfforol, 
meddyliol a chymdeithasol ei chymuned mewn modd gweithredol, drwy gamau cadarnhaol 
megis datblygu polisïau, cynlluniau strategol a datblygu staff mewn perthynas â chwricwlwm yr 
ysgol, ei hethos, ei hamgylchedd ffisegol, a’i chysylltiadau â’r gymuned. 

Mae gan bob ardal o Gymru Gynllun Ysgolion Iach sydd wedi’i achredu gan Lywodraeth Cynulliad 
Cymru. Mae’r cynlluniau yn bartneriaeth rhwng byd iechyd a byd addysg sy’n cydnabod bod cyfle 
i wella iechyd a chyraeddiadau pobl ifanc.

Wrth i ysgolion ddatblygu yn ysgolion sy’n hyrwyddo iechyd, byddant yn gweithredu 
dull ysgol gyfan o fynd i’r afael ag iechyd, drwy ganolbwyntio ar:

•  Arwain a chyfathrebu, gan gynnwys gweithredu polisïau a hyfforddiant sy’n gysylltiedig  
ag iechyd.

•  Y Cwricwlwm.
•  Ethos ac amgylchedd yr ysgol.
•  Ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned. 

Fel rhan o’r dull ysgol gyfan hwn, bydd y pynciau iechyd canlynol yn cael sylw:

•  Iechyd a lles meddyliol (gan gynnwys polisïau gwrth-fwlïo).
•  Bwyd a ffitrwydd (gan gynnwys datblygu polisi perthnasol drwy ddefnyddio canllawiau polisi 

bwyd a ffitrwydd; ac yn cynnwys iechyd y geg).
•  Datblygiad a pherthynas bersonol (gan gynnwys Addysg Rhyw a Pherthnasoedd).
•  Defnyddio a chamddefnyddio sylweddau (gan gynnwys tybaco, alcohol, cyffuriau cyfreithlon  

ac anghyfreithlon).
•  Yr amgylchedd (mewnol ac allanol).
•  Diogelwch (cadw’n ddiogel yn yr haul, defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel).

Mae ysgolion yn mynd i’r afael â thri cham gweithredu yn ystod pob cyfnod o’r cynllun,  
ac yn darparu tystiolaeth i’w hasesu cyn symud ymlaen at y camau gweithredu nesaf.  
Rhaid i bob cam fod yn gynaliadwy, a rhaid iddynt gael eu sefydlu fel rhan o fywyd beunyddiol yr 
ysgol. Mae llwyddiant yn dibynnu ar gyd-destun yr anghenion a blaenoriaethau lleol, ond hefyd  
yn cymryd blaenoriaethau a thargedau cenedlaethol i ystyriaeth. 

Cysylltiadau: 
Is-adran Gwella Iechyd Llywodraeth Cynulliad Cymru www.healtheschool.org.uk 

Cynlluniau Ysgolion Iach 
Rhwydwaith Cymru
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Argymhellion
Mae iechyd staff yn un o’r agweddau y bydd ysgolion sy’n cymryd rhan yn y Cynllun 
Ysgolion Iach yn canolbwyntio arni. Bydd cydgysylltydd eich ysgol yn datblygu camau 
gweithredu ar gyfer sicrhau newidiadau cadarnhaol yng nghyd-destun iechyd staff, 
a fydd yn cael eu rhoi ar waith wedi hynny. Isod, ceir pwyntiau i’w hystyried wrth 
ddatblygu dull ysgol gyfan o fynd ati i greu gweithle sy’n hyrwyddo iechyd: 
•  A yw’r staff o’r farn bod cyfleusterau’r ystafell staff yn ddigonol ac yn adlewyrchu ethos yr ysgol 

o safbwynt iechyd?
•  Wrth ddatblygu gweithle sy’n hyrwyddo iechyd, oes ymgynghoriad yn cael ei gynnal â staff,  

ac a ydynt yn cymryd rhan yn y broses?
•  A oes gan staff fynediad at gyflenwad dŵr yfed?
•  A ydy’r staff sy’n addysgu yn cael amser CPA (Cynllunio, Paratoi ac Asesu) penodedig a lle addas 

i weithio?
•  A oes gweithgareddau cymdeithasol yn cael eu trefnu i bob aelod o staff yn rheolaidd?
•  A yw sgrinio iechyd y staff yn cael ei hybu drwy gyfrwng nyrs yr ysgol a/neu bresenoldeb yn hybu 

niwrnodau iechyd yr AALl, neu drwy ddarpariaeth o fewn y sefydliad e.e. Iechyd Galwedigaethol?
•  A yw pob aelod o staff yn cael cyfle i gymryd rhan mewn datblygiad proffesiynol? 
•  A yw’r staff yn cael eu hannog i ymaelodi â chyfleusterau hamdden drwy gynlluniau disgownt i staff?
•  A yw’r staff yn ymwybodol o asiantaethau cymorth sy’n gallu cynnig help a chyngor, ac a ydynt 

yn hygyrch iddynt? ee Iechyd Galwedigaethol, yr Adran Bersonél a Cymorth Athrawon Cymru
•  A yw staff yn gyfarwydd â pholisïau a gweithdrefnau sy’n ymwneud â iechyd a lles, e.e. Bwlïo ac 

aflonyddu, sy’n Ystyriol o Deuluoedd, Di-fwg, Iechyd a Diogelwch, Camddefnyddio Alcohol a 
Sylweddau a Straen?

•  A yw’r staff yn defnyddio elfennau o Amser Cylch o Ansawdd?
•  A yw’r staff yn ymgynghori i nodi meysydd y mae angen eu datblygu a meysydd hyfforddiant?
•  A yw’r iechyd a lles staff yn eitem reolaidd ar agendâu cyfarfodydd staff?
•  A oes unrhyw weithdrefnau yn eu lle i fynd i’r afael â chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith? 

Bydd y cydgysylltydd ysgol iach yn gyfrifol am ddatblygu cynllun gweithredu ac,  
yn ystod yr asesiad, bydd gofyn iddo/iddi ddarparu tystiolaeth bod yr ysgol wedi mynd i’r 
afael â chamau gweithredu gydol y flwyddyn. Gall enghreifftiau o dystiolaeth gynnwys: 
•   Tystysgrifau ar gyfer hyfforddiant a gwblhawyd 
•   Manylion systemau cefnogi a dulliau cyfathrebu 
•   Datblygu polisïau 
•   Holiaduron staff 
•   Cofnodion cyfarfodydd 
•   Cymryd Rhan yn Niwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Straen 
•   Hysbysfyrddau 
•   Ffotograffau 
•   Blwch awgrymiadau 
•   Dathlu cyfranogiad staff mewn digwyddiadau a chyraeddiadau unigol 
•   Llythyrau o ganmoliaeth a diolch 

Iechyd Staff 



7

Y Safon Iechyd Gorfforaethol yw’r marc ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a lles yn y gweithle. 
Gellir ei defnyddio i gefnogi’r gwaith o hyrwyddo iechyd a lles gweithwyr. Datblygwyd y safon i 
gydnabod arferion da, ac i dargedu materion salwch y mae modd eu hatal a blaenoriaethau Her 
Iechyd Cymru. Mae’r safon yn cael ei dyfarnu ar wahanol lefelau: Efydd, Arian, Aur a Phlatinwm. 

Mae’r Safon Iechyd Gorfforaethol wedi’i rhannu’n ddwy adran: 
1. Cydrannau Craidd; a
2. Materion Iechyd Penodol.

Mae cydrannau craidd yn canolbwyntio ar ethos a diwylliant gweithio’r sefydliad a’r ffordd y mae 
iechyd a diogelwch staff yn cael eu cynnwys yn y broses reoli.

Cydrannau Craidd
• Cymorth Sefydliadol.
• Cyfathrebu.
• Cyfranogiad Cyflogeion.
• Polisïau a Datblygu Polisïau.
• Iechyd a Diogelwch.
• Monitro, Asesu ac Adolygu.

Mae Materion Iechyd Penodol yn ystyried problemau iechyd y mae modd eu hatal yn y gweithle. 
Mae pump o’r rhain yn berthnasol i themâu iechyd y Cynllun Ysgolion Iach: 

Materion Iechyd Penodol
• Tybaco.
• Hybu Iechyd Meddwl.
• Anhwylderau Cyhyrysgerbydol.
• Camddefnyddio alcohol a sylweddau.
• Maethiad.
• Gweithgarwch Corfforol.
• Materion Iechyd Cyffredinol.
• Iechyd Galwedigaethol ac Adsefydlu.

Efallai fod llawer o staff a gyflogir gan Awdurdodau Lleol ledled Cymru eisoes yn cymryd rhan 
mewn gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r Safon Iechyd Gorfforaethol. Fodd bynnag, os ydych yn 
gweithio yn y sector preifat, efallai y bydd gan eich ysgol ddiddordeb mewn cyflwyno cais am y 
Safon Iechyd Gorfforaethol. 

Gellir cael mwy o fanylion yn:  
www.cymruiacharwaith.com

Y Safon Iechyd Gorfforaethol 
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Iechyd a  
Diogelwch 

O dan y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith (1974) mae’n ddyletswydd ar bob cyflogwr i 
dynnu sylw pob aelod o staff at y polisi iechyd, diogelwch a lles yn y gweithle. 

Bydd hynny’n golygu darparu:

• Lle diogel i weithio, gan gynnwys mynedfeydd ac allanfeydd diogel ym mhob gweithle.
• Digon o adnoddau i reoli iechyd a diogelwch.
• Amgylchedd gweithio iach a diogel a chyfleusterau lles digonol.
• Peiriannau, offer a systemau gwaith diogel.
• Trefniadau ar gyfer defnyddio, trin, cadw a chludo nwyddau a sylweddau mewn modd diogel.
• Gwybodaeth, cyfarwyddyd, hyfforddiant a mynediad at gyngor iechyd a diogelwch cymwys.
•  Asesiadau addas a digonol o’r peryglon iechyd a diogelwch a wynebir gan bob rhanddeiliad o 

ganlyniad i weithgareddau yn y gwaith, neu sy’n gysylltiedig â hwy.
•  Trefniadau i gynllunio, trefnu, rheoli, monitro ac adolygu mesurau ataliol ac amddiffynnol mewn 

modd effeithiol.
•  Systemau i sicrhau bod contractwyr a chyflenwyr cymwys yn cael eu dewis a bod cyfrifoldebau 

clir yn cael eu cytuno ar gyfer gweithio mewn partneriaeth.
• Ymgynghori effeithiol ag undebau llafur a chynrychiolwyr gweithwyr ar iechyd a diogelwch.
•  Systemau ar gyfer adrodd, cofnodi ac archwilio i ddamweiniau, digwyddiadau, damweiniau fu 

bron a digwydd a salwch galwedigaethol. 

Cysylltiadau: 
Y Gymdeithas Frenhinol Er Atal Damweiniau www.rospa.org.uk 
Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch www.hse.gov.uk
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Mae athrawon yn defnyddio eu lleisiau’n gyson yn y gwaith, lle mae cyfathrebu’n glir 
ar lafar yn hollbwysig. Maent felly yn defnyddio eu lleisiau at ddibenion eu proffesiwn. 
Mae straen ar y llais a cholli llais yn ganlyniad uniongyrchol i gamddefnyddio’r llais.  
Y ffurfiau mwyaf cyffredin yw: 
•  Gweiddi.
•  Llais uchel annaturiol i gystadlu â sŵn cefndirol.
•  Clirio’r gwddf yn gyson/yn ormodol.

Mae astudiaethau wedi’u gwneud o broblemau lleisiol ymhlith nifer o grwpiau galwedigaethol, 
gan gynnwys staff telefarchnata a’r rheini sy’n gysylltiedig â chelfyddydau perfformio penodol. 
Mae tystiolaeth yn awgrymu bod athrawon mewn perygl arbennig o ddatblygu problemau â’u 
lleisiau. Mae un o bob deg athro sydd wedi bod yn gweithio am gyfnod hir yn debygol o niweidio 
ei lais yn y gwaith. 

Mesurau ataliol
•  Gellir gwella ansawdd yr aer ag awyriad naturiol.
•  Bydd trefniadau glanhau gwell yn helpu i gael gwared ar lwch a mygdarthau posibl.
•  Mae yfed dŵr yn aml yn cadw’r corn gwddf yn llaith.
•  Gellir addasu y modd y gosodir ystafelloedd dosbarth, a’r gwagle y tu mewn iddynt,  

i wella’r acwsteg.
•  Gellir defnyddio cymhorthion clywedol i helpu i arbed y llais.

Yn ogystal, gallai fod yn ddefnyddiol i: 
• Gynnal ymarferion i gynhesu’r llais.
• Ymestyn y gwddf a’r ysgwyddau.
• Hymian, gan chwythu drwy’r gwefusau a gwneud iddynt siglo.
• Dweud y sŵn ‘grrr’ gan rolio’r ‘r’.
• Rhoi hoe rheolaidd i’r llais.

Peth prin yw colli llais o ganlyniad i afiechyd difrifol, ond dylid mynd i weld meddyg teulu os bydd 
unrhyw newid yn para fwy na phedair wythnos.

Addaswyd o Brierley, D 2007, ‘Voice Care’, School Health, Safety and Facilities Briefing,  
Mehefin 2007. 

Cysylltiadau: 
Voice Care Network www.voicecare.org.uk
Y Cyngor Cynghori ar Anafiadau Diwydiannol www.iiac.org.uk

Colli Llais oherwydd  
eich Galwedigaeth
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Tybaco

Smygu sy’n achosi’r mwyaf o afiechydon, anableddau a marwolaethau cynamserol y mae modd 
eu hatal yng Nghymru. Amcangyfrifir bod tua 106,000 o bobl yn marw o afiechydon sy’n 
gysylltiedig â smygu yn y DU bob blwyddyn, a bod 6,000 o’r marwolaethau hynny yng Nghymru. 
Mae hyn yn golygu bod modd priodoli bron i un o bob pump o farwolaethau yng Nghymru i 
smygu.

Mae smygu hefyd yn niweidio iechyd pobl nad ydynt yn smygu. Ym 1998, cadarnhaodd Pwyllgor 
Gwyddonol y DU ar Dybaco ac Iechyd (SCOTCH) fod anadlu mwg ail-law yn achosi canser yr 
ysgyfaint a chlefyd y galon ymhlith oedolion nad ydynt yn smygu, a’i fod yn achosi clefyd anadlol, 
marwolaeth yn y crud, anhwylderau yn y glust ganol a phyliau o asthma mewn plant. Ers hynny, 
mae’r dystiolaeth am beryglon anadlu mwg ail-law wedi cael ei chadarnhau.

Ar 2 Ebrill 2007, daeth Rheoliadau Mangreoedd etc Di-fwg (Cymru) i rym, er mwyn amddiffyn 
gweithwyr a’r cyhoedd rhag effeithiau niweidiol mwg ail-law. Mae arweiniad i’r ddeddfwriaeth ar 
gael yn www.gwaharddsmygucymru.co.uk 

Mae’r ddeddf yn creu tair trosedd benodol:
• Methu ag arddangos arwyddion dim smygu mewn mangreoedd sy’n dod o dan y gyfraith.
• Smygu mewn man di-fwg.
• Methu ag atal smygu mewn man di-fwg. 

Deddfwriaeth Dim Smygu 
www.gwaharddsmygucymru.co.uk

Dim Smygu Cymru 
Mae cymorth ar gyfer y rheini sydd am roi’r gorau i smygu ar gael, o’r gwasanaeth cenedlaethol, 
Dim Smygu Cymru. Mae Dim Smygu Cymru yn cynnig cymorth cyfeillgar, rhad ac am ddim i 
gefnogi smygwyr sy’n barod i roi’r gorau iddi. 

Gellir cysylltu â’r gwasanaeth drwy ffonio 0800 085 2219 
Mae gwybodaeth bellach ar gael ar eu gwefan www.dimsmygucymru.com

Llinell Gymorth Smygwyr Cymru
I gael help a chyngor ar sut i roi’r gorau i smygu, gallwch hefyd ffonio:
Llinell Gymorth Smygwyr Cymru – 0800 1690169

Mae’r llinell gymorth rad ac am ddim hon yn cynnig:

•  Cyngor cyfrinachol un i un gan gwnselwyr hyfforddedig.
•  Arweiniad ar sut i roi’r gorau i smysgu a chymorth gyda phroblemau cysylltiedig.
•  Taflenni gwybodaeth ar sut i gychwyn, cynllunio a pharatoi i roi’r gorau i smygu.
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Roedd sicrhau bod athrawon yn ystyried cadw cydbwysedd rhesymol rhwng bywyd a gwaith 
yn un o’r newidiadau contractiol a ddaeth yn sgil y Cytundeb Cenedlaethol ar Lwyth Gwaith 
Athrawon. 

Nid yw’r ffordd o fyw gyfoes bob amser yn hawdd ac mae’n anochel y bydd rhai pobl yn profi 
straen ar ryw adeg yn ystod eu bywydau. Er nad oes unrhyw ddiffiniad cyfreithiol na meddygol 
pendant o straen, cyfeirir ato fel ’… ymateb croes y mae pobl yn ei gael i bwysau gormodol neu 
ofynion eraill a roddir arnynt’ – yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Gall y gweithle gael effaith gadarnhaol a negyddol ar iechyd meddwl gweithiwr; mae’n bwysig 
ystyried yr hyn sy’n achosi trallod meddwl yn y gwaith, nid y symptomau’n unig. Gall symptomau 
straen gynnwys: pryder, blinder, diffyg canolbwyntio, cyflyrau ar y croen, newidiadau o ran 
patrymau cysgu a bwyta, cof gwael a diffyg hunan-barch. Fodd bynnag, y ffordd y mae pobl yn 
ymdopi â straen, yn y gwaith neu gartref, sydd fel arfer yn pennu cyflwr eu hiechyd corfforol a 
meddyliol yn yr hirdymor.

Mae’r GIG wedi cynnig rhai awgrymiadau ar gyfer bywyd iachach a hapusach:

• Gwnewch amser i wneud i bethau da ddigwydd.
• Rhowch dargedau realistig i chi’ch hun.
• Peidiwch â difaru. Ni allwch newid yr hyn sydd eisoes wedi digwydd.
•  Gwnewch ymarfer corff yn rhywbeth cadarnhaol, cymdeithasol ac, yn fwy na hynny,  

yn llawn hwyl!

Beth yw cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a sut y gallaf i ei 
sicrhau?
Mae dewis a hyblygrwydd yn ganolog i sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Mae hynny’n 
golygu cynnal cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a chydbwysedd rhwng anghenion yr ysgol  
(y cyflogwr) a’r staff (gweithwyr), a chreu’r amgylchedd gorau ar gyfer sicrhau perfformiad a 
boddhad yn y swydd.

Y cam cyntaf yw sylweddoli bod cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn fater ar gyfer cyflogwyr  
a gweithwyr ill dau.

Y cam nesaf yw sylweddoli y bydd y sefyllfa yn wahanol i bawb, a bod ymgynghori yn rhan bwysig 
o’r broses. 

“Work-life balance is not just about women juggling work, home and family – although that is 
certainly an important part of it. It is also about adjusting working patterns and policies so that 
everyone – regardless of race, age or gender, can find a rhythm that enables them more easily  
to combine work with their other responsibilities or aspirations.” O ‘Creating work-life Balance’,  
Yr Adran Addysg a Sgiliau.

Mae gweithio yn y sector addysg yn yrfa ardderchog, gwerth chweil gyda nifer o uchafbwyntiau, 
ond bydd rhai adegau anodd hefyd. Y peth pwysig yw cydnabod hynny, a gofalu amdanoch eich 
hun.

Iechyd a Lles Meddyliol
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Cynghorion cyffredinol 
•  Mae gennych gyfrifoldeb proffesiynol i fonitro eich iechyd a’ch lles.
•  Byddwch yn ymwybodol o unrhyw straen, ac ystyriwch y materion yr ydych yn eu hwynebu 

gartref ac yn y gwaith.
•  Gweithredwch. Ewch i’r afael ag un peth ar y tro, a gofynnwch am gefnogaeth.  

Gwnewch hynny ar y cyd â’ch cydweithwyr os yw’r mater yn un sy’n effeithio ar y sefydliad.
•  Newidiwch eich ffordd o feddwl. Cymerwch gam yn ôl ac edrych ar y sefyllfa o’r newydd.
•  Gosodwch ffiniau – bydd rhywbeth a fydd yn cymryd tair awr i’w gynhyrchu yn wahanol i 

rywbeth a gynhyrchir mewn un awr, ond a fydd o ansawdd gwell?
•  Cadwch yn heini. Gwnewch ymarfer corff rheolaidd a sicrhau eich bod yn bwyta’n iach.  

Ceisiwch beidio ag yfed mwy o alcohol a chaffein, ac er eich bod chi’n meddwl bod smygu yn 
eich helpu, nid yw hynny’n wir. Mae byw bywyd iachach yn ei gwneud hi’n haws i’n cyrff ymdopi.

•  Cymrwch hoe ac ymlacio. Sicrhewch fod o leiaf un diwrnod o’r penwythnos yn rhydd a 
cheisiwch beidio â mynd â gwaith adref gyda chi. 

•  Sicrhewch eich bod yn cael digon o gwsg bob nos.
•  Ceisiwch osgoi creu gwaith diangen.
•  Ewch i weld eich Meddyg Teulu os bydd teimladau o iselder neu straen yn parhau ac/neu yn 

ymddangos fel pe baent yn dwysáu.

Cynghorion ar gyfer cynnal cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith
•  Mynegwch eich barn pan fydd y disgwyliadau a’r gofynion yn ormodol. Rhaid i staff mewn 

swyddi uwch fod yn ymwybodol o’r pwysau er mwyn mynd i’r afael â hwy.
•  Ni fydd pobl eraill yn disgwyl i chi wybod popeth – felly peidiwch â disgwyl hynny eich hun.
•  Pennwch flaenoriaethau – ceisiwch ‘weithio mewn modd deallus, nid llafurus’. Penderfynwch 

faint o amser yr ydych am ei dreulio yn gwneud pob tasg, a cheisiwch beidio ag ymgymryd â 
gweithgareddau dibwys. 

•  Cymrwch hoe. Gall hynny fod yn anodd ar adegau pan fod gennych gyfrifoldebau y tu allan i’r ystafell 
ddosbarth, ond ymdrechwch i gymryd seibiant amser cinio o leiaf, a gadael yr ystafell ddosbarth.

•  Tynnwch linell rhwng gwaith a chartref. Os bydd rhaid i chi ddod â gwaith adref gyda chi, 
sicrhewch fod gennych fan penodol ar gyfer gweithio er mwyn i chi allu ‘cau’r drws’ ar y gwaith.

•  Ceisiwch sicrhau na fydd teulu, ffrindiau, gweithgareddau corfforol a hamdden, yn dioddef 
oherwydd oriau gweithio hir.

•  Aseswch faint o gydbwysedd sydd gennych rhwng bywyd a gwaith, ar y cyd â’ch cydweithwyr 
lle bo hynny’n bosibl. Bydd proses weladwy yn fwy tebygol o gael effaith. 

•  Mae cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn ystyriaeth bwysig ar gyfer tîm rheoli unrhyw ysgol. 
Mae hawl gennych i gael y cymorth sydd ei angen arnoch i wneud eich swydd yn effeithiol.

Gellir cael mwy o wybodaeth o:  
http://publications.teachernet.gov.uk/eOrderingDownload/Mental%20Health%20leaflet.pdf

Iechyd a Lles  
Meddyliol
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Mae Amser Cylch o Ansawdd yn ymagwedd ddemocrataidd a chreadigol sy’n cael ei defnyddio i 
ystyried ystod eang o faterion sy’n effeithio ar gymuned yr ysgol gyfan; athrawon, disgyblion,  
staff cymorth, rhieni a llywodraethwyr. Mae Amser Cylch o Ansawdd yn broses grŵp sy’n 
mynd i’r afael â materion sy’n ymwneud ag addysg bersonol, cymdeithasol, moesol ac iechyd. 
Mae pum strwythur sy’n annog perthnasoedd cadarnhaol: hunan ddisgyblaeth, rheoli eich 
ymddygiad eich hun, datrys gwrthdaro, cyfathrebu mewn modd pendant a phrosesau 
grŵp democrataidd. Gellir defnyddio elfennau o bob un i wella iechyd a lles staff. 

Peidiwch ag ofni gofyn am gymorth os oes ei angen arnoch, a pheidiwch â theimlo’n euog 
am gymryd cyfnod i ymlacio yn ystod y dydd. Mae ymlacio’n hanfodol o ran iechyd meddwl 
a chorfforol da, gan ei fod yn galluogi’r corff a’r meddwl i ddadflino a phrosesu gwybodaeth 
y diwrnod hwnnw. Mae Jenny Mosley, arloeswraig Amser Cylch o Ansawdd, yn cyfeirio at 
gyfnodau byr o ymlacio fel ‘Eiliadau Euraidd’. Mae Jenny yn credu y dylid cymryd seibiau byr 
yn aml er mwyn ‘cael ein gwynt atom, ac adennill ymdeimlad o gysylltiad â phrydferthwch y byd’ 
Mosley, J (2003). 

Syniadau ar gyfer datblygu Amser Cylch o Ansawdd ymhlith staff: 
•  Cylch Adolygu (fel eitem reolaidd ar agendâu cyfarfodydd staff) ‘Un peth sy’n llwyddiannus 

yw... ac un peth yr hoffwn i gael help gydag ef yw...’ 
•  Dylai staff greu diwylliant o ganmoliaeth ymhlith oedolion, yn ogystal â phlant, drwy nodi’r 

hyn y mae cydweithwyr yn ei wneud yn dda yn yr ysgol, a rhannu’r llwyddiannau hynny.
•  Creu Hysbysfwrdd Euraidd Codi Calon a allai ddangos unrhyw sylwadau cadarnhaol neu 

ganmoliaeth gan gydweithwyr, rhieni ac unrhyw lythyrau/cardiau o ddiolch.
•  Addurno toiledau’r staff. Yn aml, dyma’r unrhyw adeg i gael eiliad euraidd yn ystod y dydd.
•  Enwebu ysgrifennydd cymdeithasol i gydlynu calendr cymdeithasu ar gyfer y flwyddyn. 

Mae ymchwil yn dangos bod athrawon â hunan-barch isel yn ei chael yn anodd codi hunan-barch 
y disgyblion. Mae athrawon â lefel uchel o hunan-barch yn well o lawer am wella hunan-barch 
pobl eraill. Mae’n bwysig, felly, adnabod dulliau o ddod yn fwy positif, brwdfrydig a chyson.  
Egni yw un o’r adnoddau pwysicaf sydd gennych ac, er mwyn cynnal yr egni sydd ei angen 
arnoch, rhaid i chi ddysgu sut i’w adfywio drwy ymweld â’r ‘ffynhonnau’. Bydd y diagram ar y 
dudalen nesaf yn rhoi awgrymiadau i chi am y ‘ffynhonnau’ y gallwch ymweld â hwy i adfywio.

www.circle-time.co.uk 

Amser Cylch o Ansawdd ®
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Dod o hyd i gydbwysedd personol 

Amser Cylch o Ansawdd, Jenny Mosley

Ymweld â’r  
Ffynhonnau
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Anhwylderau Cyhyrysgerbydol yw’r prif reswm dros salwch galwedigaethol yn y DU  
(yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, 2008). Bydd 80% ohonoch yn dioddef poen 
cefn o leiaf unwaith yn ystod eich bywyd. 

Yn ôl y gyfraith, rhaid cynnal asesiadau risg o’r peryglon allweddol o ddioddef o Anhwylderau 
Cyhyrysgerbydol, fel codi a chario. Mae modd atal rhai peryglon o ddioddef Anhwylderau 
Cyhyrysgerbydol, a gall cyflogwyr gymryd camau priodol lle bo hynny’n briodol, ee darparu offer  
i godi a chario, fel troliau.

Mae absenoldeb o’r gwaith o ganlyniad i boen cefn yn costio £85 miliwn i’r economi yng 
Nghymru.

Sut y gall cadw’n brysur helpu poen cefn?
Bydd bron pawb yn dioddef o boen cefn ar ryw adeg yn ystod eu bywydau. Fel arfer,  
nid yw’n broblem ddifrifol a’r cyngor yw dal ati a chadw’n brysur. Pan na fyddant yn cael eu 
defnyddio, mae cyhyrau’r cefn yn gwanhau. Er y gallai hynny fod yn boenus ar y pryd,  
bydd ymarfer cyhyrau eich cefn yn eich helpu i wella’n gyflymach.

Dylech barhau i wneud ymarfer corff fel arfer, ee defnyddio’r grisiau, beicio. Gall gwneud ymarfer 
corff hefyd wella eich hwyliau a lleihau pryder.

Hyd yn oed os byddwch yn dal i ddioddef o boen cefn, bydd o gymorth i chi ddal ati i weithio 
neu ddychwelyd i’r gwaith cyn gynted â phosibl. Rydych chi’n fwy tebygol o ddatblygu poen cefn 
hirdymor os arhoswch chi gartref o’r gwaith am gyfnod hir.

www.cymruiacharwaith.com 

Cadw’n brysur 
•  Bydd cyhyrau’r cefn yn gwanhau os na chânt eu defnyddio. Bydd ymarfer cyhyrau eich cefn, 

hyd yn oed pan fyddant yn brifo, yn sicrhau eich bod yn gwella’n gyflymach.
•  I gadw’n brysur, ceisiwch fyw bywyd mor normal â phosibl.
•  Gwnewch ymarfer corff fel arfer – cerdded, defnyddio’r grisiau yn lle’r lifft, beicio. Gall ymarfer 

corff hefyd wella eich hwyliau a gwneud i chi boeni llai.
•  Arhoswch yn y gwaith, neu ddychwelyd cyn gynted â phosibl, hyd yn oed os ydych yn dal i 

ddioddef o boen cefn. Rydych chi’n fwy tebygol o ddatblygu poen cefn hirdymor os arhoswch 
gartref o’r gwaith am gyfnod hir.

Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth yn www.cefnaucymru.com 

Anhwylderau Cyhyrysgerbydol
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Taclo’r broblem 
•  Gall poen cefn achosi gofid, ond nid yw’r boen yn golygu eich bod yn gwneud mwy o niwed 

i’ch cefn. Da chi, peidiwch â rhoi’r gorau i fyw eich bywyd arferol. Os bydd angen rhywbeth i 
ladd y boen, gallwch:

•  Brynu meddyginiaethau dros y cownter, fel ibuprofen neu baracetamol (cofiwch ddilyn y 
cyfarwyddiadau ar y daflen wybodaeth i gleifion).

•  Gofyn i fferyllydd am gyngor ar beth i’w gymryd. Gallant ddarparu meddyginiaeth addas i ladd 
poen. Cofiwch ddweud wrth y fferyllydd os ydych yn cymryd unrhyw feddyginiaeth arall. 

Rheoli’r broblem 
• Chi sy’n gyfrifol am eich cefn; rheolwch y broblem drwy gadw’n brysur.
•  Mae’r rhan fwyaf o bobl yn ailafael yn eu gweithgareddau arferol cyn pen 6 wythnos.  

Os na fyddwch yn gwneud hynny, dylech gael help.

I gael mwy o gyngor ar barhau i weithio wrth ddioddef o boen cefn, cysylltwch â: 

•  Gwasanaeth iechyd galwedigaethol eich cyflogwr a/neu eich Meddyg Teulu.
•  www.cefnaucymru.com 

Fel arfer, nid yw poen cefn yn arwydd o afiechyd difrifol.

Os ydych yn dioddef poen difrifol, sy’n gwaethygu yn hytrach na gwella o wythnos i 
wythnos, dylech ofyn am gyngor fferyllydd neu eich Meddyg Teulu. Dylech ofyn am 
gyngor ar unwaith: 

•   Os ydych yn cael trafferth pasio neu ddal dŵr.
•   Os nad oes gennych deimlad yn eich organau rhywiol neu’ch pen ôl.
•   Os nad oes gennych deimlad yn unrhyw un o’ch dwy goes, neu eu bod yn wan neu â phinnau 

bach.
•   Os ydych yn teimlo’n simsan ar eich traed.

Anhwylderau  
Cyhyrysgerbydol
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Bydd y rhan fwyaf o bobl yn defnyddio alcohol ar amryw o achlysuron am amrywiaeth o resymau. 
Bydd yn cael ei yfed mewn modd synhwyrol gan y rhan fwyaf o bobl, ac ni fydd yn achosi unrhyw 
broblemau difrifol. Fodd bynnag, gall defnyddio gormod o alcohol neu ddefnyddio alcohol mewn 
modd amhriodol arwain at ystod o broblemau iechyd a chymdeithasol. Bydd rhai o’r problemau 
hynny yn dod i’r amlwg yn y gweithle. Gallai achosi absenoldeb, peri i bobl fod yn llai cynhyrchiol 
a’u gwneud yn fwy tebygol o gael damweiniau.

Unedau alcohol a therfynau yfed wythnosol synhwyrol
Gall cyfrif unedau alcohol helpu i gadw golwg ar faint yr ydych yn ei yfed. Isod, gwelir nifer yr 
unedau a geir yn y diodydd mwyaf cyffredin yn y DU:

Dynion Menywod
Unedau DYDDIOL uchaf a ganiateir 4 3
Unedau WYTHNOSOL uchaf a ganiateir 21 14

www.cymru.gov.uk/heriechyd
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Alcohol

I gyfrif nifer yr unedau alcohol mewn can neu botel pan na fydd yr wybodaeth ar y 
label, defnyddiwch y fformiwla ganlynol:
Lluoswch % cynnwys yr alcohol gyda chyfaint yr hylif a rhannu gyda 100 (os yw’r cyfaint yn cael ei 
fesur mewn centilitrau [cls]) neu rannu gyda 1000 (os yw’r cyfaint wedi’i nodi mewn mililitrau [mls])

Felly, er enghraifft:
• Potel o win 75cl gyda chynnwys alcohol o 12%: 12 x 75 / 100 = 9 uned.
•  Potel o fodca 70cl gyda chynnwys alcohol o 37.5%: 37.5 x 70 / 100 = 26.25 uned.
•  Can o gwrw 440cl gyda chynnwys alcohol o 5.2%: 5.2 x 440 / 1000 = 2.28 uned.

Ni ddylai dynion yfed mwy na 3 neu 4 uned o alcohol bob dydd yn rheolaidd. Dylid osgoi alcohol 
am rai diwrnodau yn ystod yr wythnos, ac yfed dim mwy na 21 uned yr wythnos. 

Ni ddylai merched yfed mwy na 2 neu 3 uned o alcohol bob dydd yn rheolaidd. Dylid osgoi 
alcohol am rai diwrnodau yn ystod yr wythnos, ac yfed dim mwy na 14 uned yr wythnos. 

Mae’n well peidio ag yfed o gwbl os ydych yn feichiog. Os byddwch yn yfed, peidiwch ag yfed 
mwy na 2 uned o alcohol, unwaith neu ddwywaith yr wythnos, a pheidiwch â meddwi. 

Yfed yn synhwyrol yn ystod noson allan
Dilynwch y cynghorion hyn i gadw’n ddiogel a mwynhau eich noson allan: 
•  Rheolwch faint y byddwch yn ei yfed, neu ddewis diodydd llai, ee yfed hanner yn hytrach na 

pheint fesul rownd.
• Peidiwch ag yfed heb fwyta gyntaf, a cheisiwch fwyta rhywbeth yn ystod y noson.
• Peidiwch â chymryd diod bob rownd, neu ddewis diod heb alcohol ar gyfer rhai ohonynt.
•  Byddwch yn ofalus wrth fesur diod gartref. Mae’r rhan fwyaf ohonom yn tywallt diodydd llawer 

mwy o faint na’r rhai y byddem ni’n eu cael mewn tafarn.
• Peidiwch â gadael i bobl roi pwysau arnoch i gymryd diod arall. Mae’n iawn dweud na.
•  Yfwch ddigon o ddŵr yn ystod y dydd. Sicrhewch eich bod yn yfed o leiaf 6-8 gwydraid o hylif 

bob dydd.
• Cadwch olwg ar eich diod a gofalwch am eich ffrindiau pan fyddwch chi allan!

Ydych chi am gael mwy o gyngor neu wybodaeth ar eich cyfer chi 
eich hun neu ar gyfer rhywun yr ydych yn ei adnabod neu’n gofalu 
amdano?
Ambell dro, mae pobl yn teimlo bod eu harferion yfed eu hunain neu rywun arall yn achosi 
problemau. Os ydych yn poeni, dylech ofyn am gyngor neu help gan eich Meddyg Teulu a gallech 
hefyd ffonio DAN 24/7. Llinell gymorth ddwyieithog rad ac am ddim yw hon sy’n darparu un 
cyswllt ar gyfer unrhyw un yng Nghymru sydd am fwy o wybodaeth neu gymorth yn gysylltiedig â 
chyffuriau neu alcohol, 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.

Cysylltiadau:
Llinell Gymorth 24/7 DAN 0800 633 5588
Gwybodaeth am Alcohol www.knowyourlimits.org.uk
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Yng Nghymru, fel yng ngweddill y DU, nid yw cydbwysedd ein deiet yn bodloni argymhellion y 
Llywodraeth. Mae traean y marwolaethau o ganlyniad i glefyd y galon a thraean y marwolaethau o 
ganlyniad i ganser yn cael eu priodoli i ddeiet. Canfu adroddiad Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru 
(2005) fod ymwybyddiaeth uchel o fwyta’n iach, ond nododd yr Adran Iechyd (2000/1)  
fod y mwyafrif o bobl yn bwyta llai na’r nifer o ffrwythau a llysiau a argymhellir a mwy na’r nifer a 
argymhellir o fraster, halen a siwgr.

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cynhyrchu plât bwyta’n iach i helpu pobl i ddeall a 
mwynhau bwyta’n iach. Mae’r canllaw darluniadol isod ar ffurf siâp plât yn dangos y cyfrannau a’r 
mathau o fwydydd sydd eu hangen i sicrhau deiet iach a chytbwys. Mae’r plât wedi’i rannu’n bum 
gr ŵp bwyd:
•  Bara, grawnfwydydd eraill a thatws.
•  Ffrwythau a llysiau.
•  Llaeth a chynnyrch llaeth.
•  Cig, pysgod a dewisiadau eraill.
•  Bwydydd sy’n cynnwys braster a siwgr.

Bwyd a Maeth 
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5 y Dydd
Mae’r rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol y dylent fwyta mwy o ffrwythau a llysiau, ond mae llawer 
yn gwybod nad ydynt yn bwyta digon. Yn ôl canllawiau, dylid bwyta o leiaf pum dogn o ffrwythau 
a llysiau bob dydd. Gallwch eu bwyta yn ffres, wedi eu rhewi, o dun, yn sych neu fel sudd.  
Sylwer nad ydy tatws yn cyfrif, gan eu bod yn cael eu hystyried fel startsh.

Pam bod hyn yn bwysig? 
Mae ffrwythau a llysiau yn ffynhonnell dda o fitaminau a mwynau. Mae mwy a mwy o dystiolaeth 
bod pobl sy’n bwyta llawer o ffrwythau a llysiau yn llai tebygol o ddatblygu clefydau cronig fel 
clefyd coronaidd y galon a rhai mathau o ganser. Mae cymaint o ffrwythau a llysiau i ddewis 
ohonynt gydol y flwyddyn, ac nid oes llawer o fraster ynddynt.

5 rheswm da i fwyta 5 dogn o ffrwythau a llysiau bob dydd: 

•  Maent yn llawn fitaminau a mwynau.
•  Gallant eich helpu i gynnal pwysau iach.
•  Maent yn ffynhonnell dda o ffibr a gwrthocsidyddion.
•  Maent yn helpu i leihau’r perygl o glefyd y galon, strôc a rhai mathau o ganser.
•  Maent yn flasus ac mae cymaint i ddewis o’u plith.

Dŵr
Mae tua dau draean o bwysau’ch corff wedi’i wneud o ddŵr. Mae’n bwysig cynnal hynny,  
gan fod angen dŵr ar gyfer y mwyafrif o’r adweithiau cemegol sy’n digwydd yn eich celloedd. 
Mae angen dŵr hefyd ar y gwaed i gario maetholion o gwmpas y corff. 

Colli dŵr – Wrth i’ch corff weithio, mae’n cynhyrchu gwastraff, a pheth ohono yn wenwynig. 
Mae’r corff yn cael gwared ar y gwenwynau hyn drwy’r arennau, mewn wrin. Mae wrin wedi’i 
wneud yn bennaf o ddŵr. Rydych hefyd yn colli dŵr drwy anweddiad wrth i chi anadlu a chwysu. 
Wrth i’ch tymheredd godi, ac wrth i chi wneud mwy o ymarfer corff, mae’r corff yn colli mwy  
o ddŵr. 

Argymhelliad – Mewn hinsawdd fel yn y DU, dylech yfed tua 1.2 litr (6 i 8 gwydraid) o hylif 
bob dydd i osgoi dadhydradu. Mewn hinsoddau poethach mae angen mwy na hynny ar y corff. 
Cadwch botel o ddŵr ar eich desg ac yfed yn rheolaidd. Yn ogystal â gwella eich iechyd eich hun, 
byddwch yn esiampl i’ch disgyblion.

Gall caffein mewn diodydd fel te, coffi a chola weithredu fel diwretig ysgafn, sy’n golygu eu 
bod yn gwneud i’r corff gynhyrchu mwy o wrin. Mae hyn yn effeithio ar rai pobl yn fwy nag eraill, 
ond mae hefyd yn dibynnu ar faint o gaffein yr ydych yn ei yfed a pha mor aml. 

Cofiwch yfed rhai hylifau bob dydd nad ydynt yn cynnwys caffein.

Bwyd a Maeth 
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Pam y mae Brecwast yn Bwysig?
Mae nifer o bobl yn honni nad ydynt yn bwyta brecwast oherwydd diffyg amser neu gan ‘nad 
ydynt yn teimlo fel bwyta’. Mae nifer o resymau pam bod brecwast mor bwysig: 

Pan ydych yn deffro, nid yw eich corff wedi cael bwyd ers oriau. Mae brecwast yn rhoi’r egni sydd 
ei angen arnoch i wynebu’r diwrnod, yn ogystal â rhai fitaminau a mwynau pwysig. Gall bwyta 
brecwast eich helpu i reoli eich pwysau hefyd, gan eich bod yn fwy tebygol o deimlo’n llwglyd 
cyn cinio os nad ydych yn cael brecwast, a bwyta byrbrydau sy’n llawn siwgr a braster. 

Felly, beth am gael powlen o rawnfwyd grawn cyflawn gyda banana wedi’i sleisio a gwydraid o 
sudd ffrwythau i ddechrau’r diwrnod ar nodyn iach?

Bwyd a Maeth 
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Ymarfer Corff

Nododd Arolwg Iechyd Cymru (2005) mai dim ond 29% o’r boblogaeth a oedd yn gwneud y 
lefel o ymarfer corff a argymhellir i fod o fudd i’w hiechyd. Mae ymarfer corff yn ffactor pwysig 
o ran cynnal ffordd iach o fyw, a gall chwarae rhan yn y gwaith o atal a rheoli llawer o gyflyrau ac 
afiechydon, fel y nodir isod. Mae cymryd rhan mewn ‘...o leiaf 30 munud o ymarfer corff 
cymedrol ar 5 neu fwy o ddyddiau bob wythnos’ yn debygol o fod yn fanteisiol i iechyd.  
(Yr Adran Iechyd 2004). 

Mae ymchwil yn dangos bod ymarfer corff yn cael effaith gadarnhaol ar y problemau 
iechyd mwyaf cyffredin a chostus yn y gwaith: 

•  Poen cefn – Dyma’r prif reswm am absenoldebau o ganlyniad i salwch yn y DU, gan effeithio  
ar 1.1 miliwn o bobl.

•  Straen – Amcangyfrifir bod hanner miliwn o weithwyr yn y DU yn credu eu bod yn dioddef  
o straen sy’n gysylltiedig â’r gwaith.

•  Gordewdra – Mae 55.2% o oedolion yng Nghymru dros eu pwysau neu’n ordew gyda 
Mynegai Màs y Corff o 25 neu’n uwch (Arolwg Iechyd Cymru).

•  Clefyd Coronaidd y Galon – Dyma sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o farwolaethau yn y DU, 
tua 14,000 o farwolaethau bob blwyddyn (Sefydliad Prydeinig y Galon 2004). 

•  Diabetes – Mae dros 112,000 o bobl yn dioddef o diabetes yng Nghymru, sef 3.8% o’r 
boblogaeth. Mae hynny’n uwch na chyfartaledd y DU o 2.3% (Cymdeithas Diwydiant Fferyllol 
Prydain Tachwedd 2006). 

Mae tua 3% o staff yn absennol oherwydd salwch yng Nghymru ar unrhyw adeg benodol.  
Mae ymchwil yn dangos bod gweithwyr 15% yn fwy cynhyrchiol pan fônt yn dechrau gwneud 
ymarfer corff yn rheolaidd. Pan fyddant yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol,  
mae Cyngor Chwaraeon Cymru yn awgrymu eu bod yn cymryd 27% yn llai o ddiwrnodau i ffwrdd 
yn sâl. Mae’r gweithle yn cynnig llwyfan i hyrwyddo ymarfer corff ymhlith oedolion, a dylid annog 
gweithwyr i sicrhau bod gweithgarwch corfforol yn rhan o’u bywydau pob dydd drwy gynnig 
arferion gweithio hyblyg a dull ysgol gyfan o fynd i’r afael ag iechyd a lles.

Y prif reswm dros wneud ymarfer corff yw am ei fod yn hwyl ac yn ffordd o ddianc rhag 
straen bywyd bob dydd. Nid oes gwahaniaeth pa weithgareddau a ddewiswch chi.  
Os ydych am eu gwneud fel rhan o grŵp neu ar eich pen eich hun, dan do neu yn yr awyr 
agored, rydych chi’n debygol o elwa yn seicolegol.

Mae’r perygl i unigolion sy’n gwneud ymarfer corff ddatblygu diabetes 20%-60% yn is nag ar 
gyfer unigolion sy’n byw bywydau segur. (Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol yr Unol Daleithiau)

Mae ymarfer corff yn lleihau pryder. Gall ymarfer corff cymedrol leihau ymateb tymor byr i 
straen a helpu pobl i wella’n gyflymach ar ôl dioddef straen. (Biddle, Fox et al 2000)

Mae gweithwyr sy’n gwneud ymarfer corff wedi nodi eu bod yn: gallu canolbwyntio’n 
well a’u bod yn fwy effro yn feddyliol, gallu cofio’n well, dioddef llai o straen, cydweithio’n well 
gyda chydweithwyr, a bod ganddynt berthynas well â hwy.
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Sut i Wneud Mwy o Ymarfer Corff
• Parcio’r car ymhellach o fynedfeydd.
• Cerdded neu feicio i’r gwaith ac oddi yno.
•  Darparu gwybodaeth am pa mor bwysig yw ymarfer corff rheolaidd a chodi ymwybyddiaeth  

o hynny.
•  Darparu gwybodaeth am ganolfannau hamdden lleol a/neu ddosbarthiadau cadw’n heini neu 

ddarparu cysylltiadau.
•  Dod oddi ar y bws rai safleoedd ynghynt.
•  Cerdded yn awyr agored arbennig Cymru yn ystod eich amser hamdden.
•  Defnyddio’r grisiau yn lle’r lifft.
•  Dechrau diddordeb egnïol gyda’r teulu neu ffrindiau o’r gwaith.
•  Mynd i’r afael â’r ardd.
•  Ymuno â dosbarth dawnsio (mae dawnsio llinell, er enghraifft, yn ymarfer gwych i’r corff ac yn 

llawn hwyl).
•  Cymryd rhan mewn digwyddiadau chwaraeon gyda chydweithwyr; ‘Ras am Oes’ neu  

‘It’s a Knock Out’.
•  Cychwyn gweithgareddau ar ôl ysgol ar gyfer staff gan ddefnyddio arian o’r Gist Gymunedol 

(Cyngor Chwaraeon Cymru).

Nid oes angen i chi fod yn heini i ddechrau, gan y gallwch wella eich lefelau ffitrwydd yn raddol. 
Nid oes angen i chi roi llawer o’ch amser gan y gall gweithgareddau ddod yn rhan o’ch arferion 
bob dydd yn hawdd. Mae llawer o’r gweithgareddau ar gael yn rhad ac am ddim. 

Cysylltiadau: 
I gael rhagor o wybodaeth am y pecynnau aelodaeth sydd ar gael, cysylltwch â’ch 
canolfan hamdden a gweithgareddau agosaf.

Cyllid Cyngor Chwaraeon Cymru
Mae’r Gist Gymunedol yn gynllun cymorth grant sy’n cael ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol. 
Fe’i cynlluniwyd i annog mwy o bobl i wneud mwy o ymarfer corff yn amlach. Y grant mwyaf sydd 
ar gael yw £1,000 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis. Prif bwrpas y cynllun yw cefnogi prosiectau da 
a fydd yn creu cyfleoedd newydd neu well i gymryd rhan mewn chwaraeon ac i wneud ymarfer 
corff. 

Bwriad y cynllun yw cefnogi gweithgareddau sy’n: 

•  annog mwy o bobl i wneud mwy o ymarfer corff yn amlach; 
•  annog gwirfoddolwyr a hyrwyddwyr cymunedol drwy ddatblygu arweinwyr chwaraeon  

ac ymarfer corff, a hyfforddwyr a swyddogion chwaraeon newydd.

Ymarfer Corff
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Cymorth  
Athrawon Cymru

Mae Cymorth Athrawon Cymru yn dal i roi cymorth mewn ysgolion
Cymorth Athrawon Cymru (TSC) yw’r elusen annibynnol sy’n gweithio i wella lles ac 
effeithiolrwydd hyfforddiant athrawon sy’n dal i weithio, a’r rhai sydd wedi ymddeol,  
yng Nghymru. Mae Cymorth Athrawon Cymru yn darparu gwasanaethau dros y ffôn ac  
ar-lein sy’n cynnig cymorth ataliol ac adweithiol un i un ar gyfer athrawon unigol. Drwy hyfforddi, 
cwnsela, cynnig gwybodaeth, cyngor ar arian a chymorth ariannol, mae’r elusen yn helpu 
cannoedd o athrawon i fynd i’r afael â materion personol a materion sy’n ymwneud â’r gwaith 
bob blwyddyn. 

Ymhlith ein gwasanaethau rhad ac am ddim a chyfrinachol mae: 
•  Llinell gymorth 24/7.
•  Hyfforddiant dros y ffôn ac ar-lein.
•  Cwnsela dros y ffôn.
•  Cyngor ar arian a chymorth ariannol.
•  Canolfannau Gwybodaeth Cymraeg a Saesneg ar-lein yn cynnwys dros 1000 o daflenni 

gwybodaeth.
•  E-gylchlythyrau rheolaidd.

Mae cynghorwyr a hyfforddwyr profiadol â chymwysterau achrededig yn darparu cymorth 
arbenigol, ac maent yn deall y gyfundrefn addysg yng Nghymru. 

Mae Cymorth Athrawon Cymru yn cynnig llawer o wasanaethau yn rhad ac am ddim,  
gan gynnwys TSC Direct, ein cylchlythyr electronig rheolaidd sy’n sôn am iechyd a lles athrawon. 
Bydd hwnnw’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn sy’n digwydd yn y cyfryngau ac o 
ran polisi sy’n effeithio ar ddysgu fel galwedigaeth, yn ogystal â gwybodaeth a syniadau ar sut i 
hyrwyddo eich iechyd a’ch lles. 

I gofrestru i dderbyn TSC Direct, ewch i’n gwefan: www.teachersupport.info

Mae’r elusen hefyd yn cynnig newyddion, canllawiau cyfredol a thaflenni gwybodaeth ar 
amrywiaeth o faterion, gan gynnwys rheoli straen, bwlïo yn y gweithle a datblygiad proffesiynol 
parhaus.

Mae cannoedd o athrawon yng Nghymru eisoes wedi cysylltu â TSC i gael gwybodaeth, cyngor a 
gwasanaethau cwnsela drwy gyfrwng y llinell gymorth rhad ac am ddim (08000 855 088)  
ar faterion yn ymwneud â’r gwaith a materion personol, gan gynnwys perthynas ag eraill,  
trin a thrafod pobl anodd, pryderon ynghylch arian ac ymddygiad disgyblion. 

Mae Cymorth Athrawon Cymru yn rhan o’r Teacher Support Network, yr elusen 
genedlaethol annibynnol sy’n darparu gwasanaethau rhad ac am ddim i athrawon. 

I weld tudalennau ar-lein Cymorth Athrawon Cymru, ewch i www.teachersupport.info


