
5 Mannau Tawel - Mae angen galwadau ffôn preifat ar gyfer unrhyw weithle. Mae cael lle 
penodol ar gyfer galwadau o’r fath yn hanfodol. Gall y mannau hyn hefyd ddyblu fel mannau 
gweithio tawel i staff y mae angen iddynt ganolbwyntio ac mewn rhai ardaloedd, maent yn 
syniad ar gyfer cyfarfodydd un i un. 

6 Mannau Cyfarfod - Mae cael lle pwrpasol ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol a sensitif yn 
eithriadol o bwysig mewn amgylchedd gwaith modern. Mewn lle sydd fel arall yn annog 
cydweithredu a lles, mae’n hanfodol cael lle sy’n breifat ac ar wahân i ardaloedd sy’n llawn 
pobl. 

7 Tasgfannau - Er bod manteision di-rif i ffordd hyblyg o weithio, mae’n bwysig cael gweithle 
pwrpasol. Yn cynnwys desg, rhywfaint o storfa, a chyfrifiadur – mae’r mannau hyn yn 
hanfodol ar gyfer tasgau dydd i ddydd. Mae mannau ar gyfer tasgau, ynghyd â mannau 
cydweithio a mannau gweithio tawel yn creu amgylchedd gwaith cytbwys. 

8 Lles - Profwyd bod gwella lles yn y gweithle yn cynyddu boddhad a chynhyrchiant 
gweithwyr. Mae cael ardaloedd o harddwch naturiol a naws y cartref – gyda dodrefn meddal 
a phlanhigion a goleuadau naturiol - yn gwella’r gweithle. Mae cael mannau trafod neu 
ymneilltuo a mannau cwrdd cyflym yn hyrwyddo symud a rhyngweithio sy’n bwysig ar gyfer 
iechyd corfforol a meddyliol.

1 Mannau Trafod neu Ymneilltuo - Mae’r mannau hyn yn hanfodol mewn amgylchedd gwaith 
modern. Rhywle i unigolion fwyta eu cinio, cymryd galwad ffôn, cael sgwrs gyda chydweithiwr neu 
ddarllen llyfr. Mae’n hanfodol bod y mannau hyn yn ddeniadol, yn gyfforddus ac yn 
ymarferol – man deniadol i’w ddefnyddio yn ystod amser cinio. 

2 Mannau Cydweithio - Mae’r gallu i gydweithio o fewn amgylchedd gwaith modern yn hanfodol 
ar gyfer cynhyrchiant a chymhelliant. Wedi’i lenwi â dodrefn sy’n annog symud¬, yn aml gyda 
monitorau a byrddau gwyn, mae’r mannau hyn yn boblogaidd ar gyfer gwyntyllu syniadau. 

3 Mannau Cwrdd Cyflym - Weithiau nid oes angen ystafell gyfarfod na bwth preifat ar gyfer 
sgyrsiau cyflym. Mae ardaloedd cyffwrdd yn wych ar gyfer cyfarfodydd cyflym, anffurfiol a sgyrsiau 
tîm. Gallant hefyd fod yn ardaloedd aros ac ardaloedd trafod. 

4 Lle Te - Ffreutur gwaith/lle te/caffi - yr amgylchedd croesawgar perffaith, ac yn ganolbwynt 
cynhyrchiol i’r holl staff. Mae hefyd yn fan anffurfiol lle gall staff fynd â chleientiaid ac ymwelwyr, 
heb orfod gadael y swyddfa. 

Enghraifft o ddepo 
ystwyth Cyfoeth 
Naturiol Cymru 
Mae cwmni Powell yn arbenigwyr ym 
maes dylunio gweithleoedd, a nhw 
sydd wedi cael y dasg o greu dyluniad ar 
gyfer CNC – depo i’w ddefnyddio fel rhan 
o ffrwd waith ystwyth. 

Mae’r cynlluniau cysyniadol hyn yn seiliedig 
ar ddepo Crosshands. 
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