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•

Cynhaliwyd asesiad rhesymwaith busnes ac mae’r polisi hwn yn cyfrannu at
amcanion strategol ac egwyddorion cyflenwi Estyn.

•

Cynhaliwyd asesiad effaith ar gydraddoldeb ac ni thybir bod y polisi hwn yn cael
effaith andwyol ar unrhyw un ar sail oedran, anabledd, ailbennu rhywedd,
beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.
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Cyflwyniad
Dull sefydliadol
1

2

Mae Estyn yn cydnabod bod iechyd a lles cyflogeion yn gwneud cyfraniad hanfodol
at lwyddiant busnes ac yn helpu unigolion i fyw bywyd i’r eithaf. Rydym wedi
ymrwymo i:
•

ddarparu amgylchedd gwaith diogel ac iach sy’n hyrwyddo ac yn cefnogi
iechyd a lles pob un o’n staff;

•

codi ymwybyddiaeth am y ffactorau sy’n gallu dylanwadu ar iechyd a lles, p’un
a yw’r rhain yn y gweithle neu’r tu allan;

•

annog ffordd iach o fyw lle y gallwn;

•

darparu goruchwyliaeth iechyd reolaidd ar gyfer y staff hynny sydd eisiau
cymryd rhan;

•

cefnogi staff lle mae ganddynt broblemau fel camddefnyddio alcohol, cyffuriau
neu sylweddau, fel ymateb cyntaf; a

•

dim ond gweithredu yn erbyn unigolion os nad ydynt yn barod i gael eu
cefnogi i newid neu fod eu hymddygiad yn amhriodol yn sgil camddefnyddio
alcohol, cyffuriau neu sylweddau.

Gall unigolion helpu eu hunain i fyw bywyd mwy iach a bydd y polisi hwn yn eu helpu
i ddatblygu eu dull.
Nod y polisi

3

Nod y polisi hwn yw gwella iechyd a lles yn Estyn trwy:
•

egluro ein dull ar gyfer rheoli materion iechyd a lles;

•

hyrwyddo “diwylliant iach” trwy godi ymwybyddiaeth am faterion sy’n
gysylltiedig ag iechyd;

•

sicrhau bod staff yn deall sut gall Estyn eu cefnogi â’u hiechyd a’u lles; a

•

gweithio’n agos gyda rheolwyr, staff ac undebau llafur i hyrwyddo iechyd a lles
pob cyflogai.

1

Cwmpas y polisi
Materion yr ymdrinnir â nhw
4

Nid yw’r polisi hwn yn ceisio ymdrin â phob un o’r ffactorau sydd â’r potensial i
effeithio ar iechyd a lles unigolion ond mae’n canolbwyntio ar rai materion allweddol,
gan gynnwys:
• ysmygu;
• ymarfer corff;
• maeth;
• camddefnyddio alcohol, cyffuriau a sylweddau; a
• chydbwysedd rhwng gwaith a bywyd.

5

Eir i’r afael â materion yn ymwneud â straen ar wahân ym Mholisi ac Arweiniad Estyn
ar gyfer Rheoli Straen a Lles.
I bwy mae’r polisi hwn yn berthnasol?

6

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i holl gyflogeion parhaol Estyn, a staff wedi’u secondio
a staff dros dro beth bynnag fo’u hoedran, eu rhyw, eu hunaniaeth ryw, eu
hanabledd, eu hil, eu tarddiad ethnig neu genedlaethol, eu crefydd neu’u cred, eu
tueddfryd rhywiol neu’u statws priodasol, eu cyfrifoldebau am ddibynyddion, eu
patrymau gweithio (fel yr angen, neu’r awydd, i weithio oriau rhan-amser) neu
ystyriaethau amherthnasol eraill.

7

Ni ddylid cymryd bod unrhyw beth yn y polisi hwn yn awgrymu bod gan Estyn
berthynas gyflogaeth gyda secondeion neu gyda staff dros dro.

2

Ysmygu
Ymrwymiad polisi
8

Mae Estyn yn cydnabod y gall ysmygu gael effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol ar
iechyd pobl, ac mae’n derbyn bod gan bawb hawl i anadlu aer heb fwg tra byddant
yn y gwaith. Mae’r polisi hwn yn ceisio sicrhau nad yw staff yn agored i fwg tra
byddant yn y gwaith, gan felly cael gwared ar risg unrhyw effaith anffafriol.

9

I sicrhau cysur pawb sy’n gweithio i ni ac ymwelwyr, mae gan Estyn bolisi dim
ysmygu (gan gynnwys e-sigaréts a mewnanadlwyr) yn ein swyddfa ac ar ein tir i
helpu sicrhau bod gan bobl amgylchedd gweithio glân ac iach.

10

Felly, dylai staff (ac ymwelwyr) sicrhau nad ydynt yn ysmygu yn swyddfa Estyn na’r tir
gerllaw a’u bod yn parchu’r polisi dim ysmygu mewn lleoedd eraill yr ydym yn ymweld
â nhw neu wrth weithio mewn unrhyw gerbyd (preifat neu wedi’i logi) sy’n cael ei
ddefnyddio ar fusnes swyddogol, pan fydd mwy nag un yn teithio.
Addysg a chymorth

11

Rhoddir cyhoeddusrwydd da i fanteision rhoi’r gorau i ysmygu i’r iechyd, a chynyddir
ymwybyddiaeth gan ymgyrchoedd cenedlaethol fel ‘Diwrnod Dim Ysmygu’. Mae
Estyn wedi ymrwymo i gymryd rhan mewn ymgyrchoedd o’r fath ac i annog staff i roi’r
gorau i ysmygu a manteisio ar yr ystod eang o wasanaethau cymorth sydd ar gael,
gan gynnwys:
• eu Meddyg Teulu;
• dosbarthiadau stopio ysmygu;
• y gwasanaethau a ddarperir gan Dim Smygu Cymru (GIG), elusennau neu
sefydliadau lleol i helpu pobl i roi’r gorau i ysmygu; a
• Rhaglen Estyn ar gyfer Cymorth i Gyflogeion (sy’n rhoi cyngor i staff a/neu
aelodau o’r teulu sy’n byw yn yr un cyfeiriad, sy’n dymuno rhoi’r gorau i ysmygu).
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Mae manylion am yr adnoddau a gynigir gan Dim Smygu Cymru ar yr hysbysfwrdd
Iechyd a Lles yn y swyddfa ac yn ffolder Iechyd a Lles Sharepoint sydd ar gael i bob
un o’r staff.
Ffynonellau gwybodaeth a chyngor defnyddiol
Gwefan llinell gymorth y GIG
Dim Smygu Cymru
Elusen gwrth-ysmygu annibynnol
3

http://www.gosmokefree.nhs.uk
www.stopsmokingwales.com
www.quit.org.uk

Action on Smoking and Health

www.ash.org.uk

Llinell gymorth ysmygu’r GIG
Dim Smygu Cymru
Rhaglen Cymorth i Gyflogeion

0800 169 0169
0800 085 2219
0800 282 193

Ffolder Iechyd a Lles Sharepoint Estyn.

4

Hyrwyddo ffyrdd iach o fyw: ymarfer corff a maeth
Ymrwymiad polisi
13

Mae Estyn wedi ymrwymo i helpu pobl i fyw yn iach. Rydym yn annog staff i feithrin
dewisiadau bwyd a gweithgarwch iach yn eu bywydau bob dydd; a gwirio bod eu
hiechyd yn eu helpu’n rheolaidd i:
• gynnal ffordd iach o fyw;
• atal a rheoli cyflyrau fel clefyd coronaidd y galon, diabetes, ac ati;
• rheoli pwysau;
• cynyddu lefelau canolbwyntio ac egni;
• esmwytho tensiwn a straen;
• hyrwyddo synnwyr o les ac iechyd meddwl cadarnhaol; a
• lleihau absenoldebau oherwydd salwch.
Addysg a chymorth

14

Mae Estyn yn cydnabod bod gweithgarwch corfforol a maeth yn elfennau pwysig o
ffordd o fyw iach a chytbwys. Rydym yn hyrwyddo manteision ymarfer corff rheolaidd
ac yn rhoi cymorth ymarferol i’r rhai sy’n dymuno gwneud ymarfer corff, gan
gynnwys:
• darparu lle diogel i storio beiciau yn y swyddfa yng Nghaerdydd;
• darparu gwybodaeth am lwybrau diogel ar gyfer beicio a cherdded yn yr ardal;
• rhoi’r cyfle i bob un o’r staff wneud cais i gael cyflog ymlaen llaw i brynu beic;
• gwybodaeth am ostyngiadau i staff ar aelodaeth gorfforaethol genedlaethol
mewn clybiau ffitrwydd, campfeydd ac ati ledled Cymru, a Chlwb Chwaraeon a
Hamdden y Gwasanaeth Sifil (CSSC);;
• chwilio am gyfleoedd i gymryd rhan mewn diwrnodau iechyd a lles cenedlaethol;
• darparu gwybodaeth a chyngor am weithgarwch corfforol a chanllawiau cyfredol
ar yr hysbysfyrddau Iechyd a Lles ac yn ffolder Iechyd a Lles yn Sharepoint; a
• galluogi staff i gymryd rhan mewn dosbarth ffitrwydd amser cinio rheolaidd yn
swyddfa Estyn.
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15

Mae Estyn yn hyrwyddo bwyta’n iach ymhlith staff trwy:
• gynnig arweiniad am fanteision ffordd o fyw iach a chytbwys ar yr hysbysfyrddau
Iechyd a Lles ac yn ein ffolder Iechyd a Lles yn Sharepoint;
• cynnal cydweithfa ffrwythau a llysiau wythnosol a chlwb ffrwythau yn y swyddfa;
• sicrhau bod dewisiadau iach yn cael eu cynnig mewn achlysuron corfforaethol,
gan ystyried anghenion unigol, e.e. trefnu bod dewis llysieuol ar gael bob amser;
a
• chymryd rhan mewn ymgyrchoedd cenedlaethol sy’n gysylltiedig â byw yn iach
(e.e. ‘5 y dydd’, Ffrwythau ar ddydd Gwener ac ymgyrchoedd Sefydliad Prydeinig
y Galon).
Ffynonellau gwybodaeth a chyngor defnyddiol
Campfeydd Virgin Active
Gwybodaeth gyffredinol am fwyta
5 y dydd
Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Sefydliad Maeth Prydain
CSSC

http://www.virginactive.co.uk/
http://www.dh.gov.uk
http://eatwell.gov.uk
http://www.nutrition.org.uk
http://www.cssc.co.uk/

Gwiriadau Iechyd
16

Er 2004, mae Estyn wedi darparu gwiriadau iechyd blynyddol ar gyfer y staff hynny
sydd am gael gwiriad o’r fath. Mae’r rhaglen yn galluogi’r staff sy’n cymryd rhan i
fonitro dangosyddion iechyd allweddol flwyddyn ar ôl blwyddyn.

17

Mae’r gwiriadau sylfaenol yn profi pwysau gwaed; cynhwysedd yr ysgyfaint; lefelau’r
siwgr yn y gwaed; colesterol; yn mesur y gymhareb taldra/pwysau ac yn cynnig
cyngor a gwybodaeth am hybu iechyd. Mae’r gwiriadau iechyd yn galluogi unigolion i
gael trafodaeth reolaidd gyda gweithiwr iechyd proffesiynol am eu lles cyffredinol, i
gymharu canlyniadau profion flwyddyn ar ôl blwyddyn. Caiff y profion eu darparu i roi
syniad cyffredinol o iechyd unigolyn ac nid ydynt wedi’u bwriadu i gymryd lle cyngor
proffesiynol gan feddyg teulu. Caiff unigolion eu hannog i ddefnyddio eu profion i
nodi a oes angen cymryd unrhyw gamau pellach, gan gynnwys gofyn am gyngor gan
eu Meddyg Teulu os yw’n briodol.
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Fel rhan o’n hymrwymiad i wella’r cymorth yr ydym yn ei gynnig i staff yn barhaus,
ehangwyd ystod y profion a’r gwasanaethau i gynnwys gwiriadau osteoporosis bob
dwy flynedd a sesiynau lles ad hoc eraill, fel gwirio cefnau a gyddfau. Byddwn yn
adolygu’r rhaglen iechyd a lles yn flynyddol er mwyn ystyried manteision datblygu
ymhellach ein dull o fonitro iechyd.

6

Camddefnyddio alcohol, cyffuriau a sylweddau
Ymrwymiad polisi
19

Gall camddefnyddio alcohol, cyffuriau (anghyfreithlon, presgripsiwn neu feddyginiaeth
oddi ar y silff), neu sylweddau eraill (er enghraifft, toddyddion) gael effaith andwyol ar
iechyd a lles, diogelwch pobl eraill ac ar enw da Estyn. Gall gyfrannu at:
• anafiadau damweiniol;
• absenoliaeth gynyddol;
• problemau rheoli perfformiad; a
• chynhyrchiant is.
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Rydym yn cydnabod y gall defnyddio rhai meddyginiaethau achosi sgil effeithiau, er
enghraifft, cysgadrwydd, ac rydym yn annog staff i lunio barn ynglŷn â’u
haddasrwydd i weithio neu yrru tra byddant yn cymryd meddyginiaeth bresgripsiwn
neu feddyginiaeth oddi ar y silff.
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Yng nghyd-destun y polisi hwn, mae camddefnyddio yn golygu defnyddio alcohol,
cyffuriau neu unrhyw sylwedd arall a allai achosi niwed corfforol neu o ran enw da, i’r
defnyddiwr neu unrhyw un arall yn ystod oriau gweithio neu niwed o ran enw i Estyn
fel sefydliad.

22

Mae Estyn wedi ymrwymo i:
• godi ymwybyddiaeth ymhlith staff am yr effaith y gall camddefnyddio alcohol,
cyffuriau a sylweddau ei chael ar staff ac eraill;
• creu amgylchedd agored lle gellir trafod a delio â phroblemau yn ymwneud ag
alcohol, cyffuriau neu sylweddau yn gyson a theg;
• rhoi cymorth a chefnogaeth briodol i staff lle caiff camddefnyddio ei amau neu’i
nodi i’w helpu i fynd i’r afael â’r problemau;
• sicrhau staff â phroblemau yn gysylltiedig â chamddefnyddio alcohol, cyffuriau
neu sylweddau y byddant yn cael eu trin â chydymdeimlad, yn deg a chyson pe
byddent yn dymuno mynd i’r afael ag unrhyw faterion sy’n ymwneud â’r
camddefnydd; ac
• annog staff i drafod materion gyda’u rheolwr llinell a gofyn am gymorth a chyngor
cyn gynted ag y bo modd gan eu Meddyg Teulu neu o ffynonellau eraill, fel y rhai
sydd wedi’u rhestru ar ddiwedd yr adran hon o’r polisi.

7
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Yn yr amgylchiadau canlynol, ni ddylai staff yfed alcohol, na bod dan ei ddylanwad;
na chamddefnyddio cyffuriau neu sylweddau nac annog eraill i wneud hynny:
• tra byddant yn y gwaith, p’un a ydynt yn gweithio yn swyddfa Estyn, yn gweithio
gartref neu mewn lleoliad arall (er enghraifft, pan fyddant ar arolygiad neu’n
mynychu cyfarfod yn rhywle arall);
• yn ystod seibiant o weithgareddau gwaith pan fyddant yn gwybod y bydd gofyn
iddynt ailafael yn eu dyletswyddau swyddogol neu’u gweithgareddau gwaith yn
ddiweddarach y diwrnod hwnnw; neu
• wrth yrru ar fusnes swyddogol.
Gweithdrefnau i’w dilyn mewn achosion o gamddefnyddio alcohol, cyffuriau
neu sylweddau

24

Mae unigolion yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn gyfarwydd â’r polisi hwn a’u bod yn ei
ddilyn. Fodd bynnag, os yw rheolwr yn barnu bod aelod o staff dan ddylanwad
alcohol, cyffuriau neu sylwedd arall tra bydd yn gweithio (naill ai yn swyddfa Estyn
neu yn rhywle arall), yna dylai’r rheolwr:
• ofyn i’r unigolyn adael y gwaith;
• rhoi cymorth rhesymol i sicrhau ei fod/bod yn mynd yn ôl adre’n ddiogel;
• cynnig cyngor a ffynonellau cymorth eraill i ddelio â’r mater; ac
• ystyried, trwy ymgynghori ag Adnoddau Dynol, a ddylid cymryd unrhyw gamau
disgyblu yn erbyn y cyflogai dan sylw.
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Pan nodir bod defnyddio alcohol, cyffuriau neu sylweddau yn rheswm dros
berfformio’n wael neu absenoliaeth gynyddol, bydd Estyn yn trin materion o’r fath fel
mater iechyd ac yn rheoli’r materion yn unol â’r darpariaethau yn ein polisi rheoli
presenoldeb neu’n polisi tanberfformio fesul achos.

26

Os canfyddir bod secondai neu staff asiantaeth dros dro wedi ymddwyn mewn ffordd
sy’n anghyson â’r polisi hwn, gall Estyn derfynu ei
gytundeb/chytundeb/gontract/chontract heb rybudd. Byddai Estyn yn rhoi gwybod i
gyflogwr yr unigolyn am y rheswm dros y terfynu ac yn argymell bod yr unigolyn yn
cael y cymorth a’r arweiniad priodol gan ei gyflogwr/chyflogwr er mwyn ei (g)alluogi i
fynd i’r afael ag unrhyw broblemau sydd ganddo/ganddi.

27

Bydd yr heddlu yn cael gwybod am bob achos o feddiant o sylweddau anghyfreithlon,
a’u trin a’u trafod, a gall arwain at gamau disgyblu.

8

Addysg a chymorth
28

Bydd Estyn yn rhoi hyfforddiant ac arweiniad am gamddefnyddio alcohol, cyffuriau
neu sylweddau i reolwyr llinell i’w helpu i adnabod arwyddion dangosol
camddefnyddio sylweddau a’r camau priodol y dylid eu cymryd i gefnogi eu
cydweithwyr.
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Mae cyngor am beryglon camddefnyddio alcohol, cyffuriau neu sylweddau ar gael o
Raglen Estyn ar gyfer Cymorth i Gyflogeion (EAP). Defnyddir y rhaglen yn
gyfrinachol ac ni ddatgelir i Estyn pwy yw unrhyw un sy’n defnyddio’r gwasanaeth, ac
eithrio mewn amgylchiadau eithafol, er enghraifft, os oes perygl i fywyd. Gall
darparwyr EAP ddarparu cwnsela wyneb yn wyneb a chyngor ar ffynonellau cymorth i
helpu staff i waredu’r camddefnyddio o’u bywydau.
Ffynonellau gwybodaeth a chyngor defnyddiol

Alcoholigion Anhysbys

www.alcoholics-anonymous.org.uk

Alcohol Concern
Talk to Frank
DrugScope

www.alcoholconcern.org.uk
www.talktofrank.com
www.drugscope.org.uk

Alcoholigion Anhysbys
Drinkline - Llinell Gymorth Genedlaethol
Talk to Frank
DrugScope
Rhaglen Cymorth i Gyflogeion
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0845 769 7555
0800 7 314 314
0800 77 66 00
0207 7234 9730
0800 282 193

Cydbwysedd Rhwng Gwaith a Bywyd
Ymrwymiad polisi
30

Mae Estyn yn cydnabod y bydd helpu’r bobl hynny sy’n gweithio i ni i sicrhau
cydbwysedd rhesymol rhwng eu gwaith a’u bywydau gartref o fudd i’r sefydliad a’r
bobl dan sylw.
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Mae cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd yn ymwneud â rhoi grym i bobl wneud
dewisiadau wrth ddyrannu eu hamser a’u hegni i wahanol agweddau ar fywyd. Mae
ymrwymiadau nad ydynt yn ymwneud â gwaith yn cynnwys, ond nid ydynt wedi’u
cyfyngu i:
• gyfrifoldebau teuluol a gofal plant;
• gofalu am eraill, e.e. perthnasau oedrannus neu anabl;
• ymrwymiadau elusennol neu gymunedol;
• astudio/dysgu gydol oes; a
• diddordebau hamdden neu ddiddordebau personol eraill.
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I’n helpu i gyflawni ein dyhead i fod yn gyflogwr o ddewis, mae Estyn yn hyrwyddo
amgylchedd gweithio sy’n galluogi pawb sy’n gweithio i ni i ddod o hyd i gydbwysedd
priodol rhwng gweithio gyda ni i gyflawni ein blaenoriaethau busnes a mwynhau
ffordd foddhaus o fyw i ffwrdd o’r gweithle.
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Bydd Estyn yn ymdrechu i sicrhau bod y rhaglen waith yn galluogi AEM i fod â
chydbwysedd rhesymol rhwng gwaith a bywyd h.y. arweiniad rhaglennu ar gyfer
COBAS er mwyn sicrhau nad yw AEM yn cael eu rhaglennu oddi gartref yn rhy aml.

34

Byddwn yn parhau i ddatblygu ein dull ar gyfer arferion gweithio hyblyg sy’n gallu bod
o fudd i Estyn a chyflogeion, yn amodol ar anghenion busnes gor-redol Estyn. Gall
staff eisoes wneud cais am:
• drefniadau gweithio oriau hyblyg;
• ystod o ddewisiadau gweithio hyblyg (gweler Polisi Gweithio Hyblyg Estyn);
• dychwelyd i’r gwaith yn raddol ar ôl absenoldeb yn sgil salwch;
• absenoldeb arbennig; (gweler Canllaw Cyflogaeth Staff Estyn);
• absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu (gweler Canllaw Cyflogaeth
Staff Estyn);
• absenoldeb astudio (gweler Canllaw Cyflogaeth Staff Estyn);
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• seibiannau gyrfa (gweler Canllaw Cyflogaeth Staff Estyn);
• secondiadau (gweler Canllaw Cyflogaeth Staff Estyn);
• amser o’r gwaith ar gyfer apwyntiadau meddygol; a
• gwasanaethau cwnsela cyfrinachol. Gall cyflogeion fanteisio ar gael arweiniad
annibynnol, am ddim o Raglen Estyn ar gyfer Cymorth i Gyflogeion, sy’n cynnig
cyngor cyfrinachol ar ystod eang o faterion a thestunau trwy linell gyngor 24 awr,
a thrwy wasanaethau cwnsela personol.
Addysg a chymorth
35

Bydd Estyn yn darparu:
• amgylchedd cefnogol lle mae staff yn teimlo eu bod yn rhydd i drafod unrhyw
faterion pryder, gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â sicrhau cydbwysedd rhwng
ymrwymiadau gwaith ac ymrwymiadau nad ydynt yn ymwneud â gwaith ac
edrych ar atebion posibl;
• cyfleoedd rheolaidd i staff gymryd rhan mewn trafodaeth anffurfiol gyda rheolwyr
llinell am feichiau gwaith, materion sy’n gysylltiedig â gwaith a sut mae’r rhain yn
effeithio ar eu bywydau gartref; a thrafodaethau strwythuredig fel rhan o’r broses
rheoli ac adolygu perfformiad; a
• hyfforddiant codi ymwybyddiaeth ac adnoddau ar gyfer staff a rheolwyr ar reoli
straen.
Ffynonellau gwybodaeth a chyngor defnyddiol
Rhaglen Cymorth i Gyflogeion

0800 282 193
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Ffurflen cytundeb polisi
Polisi Iechyd a Lles
Mae rheolwyr ac Undebau Llafur Estyn wedi cytuno ar y polisi hwn a’i
weithdrefnau cysylltiedig
Llofnodwyd ar ran rheolwyr Estyn:

Enw: Cyfarwyddwr Strategol
Dyddiad: Gorffennaf 2013

Llofnodwyd ar ran Undebau Llafur Estyn:

Philip Barry

Enwau: Huw Collins FDA

Philip Barry PCS

Dyddiad: 26 Gorffennaf 2013

29 Gorffennaf 2013
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