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Cyflwyniad ar gyfer cyflogwyr

Atal straen sy’n
gysylltiedig â gwaith
Yr achos dros atal straen:
• Mae gweithredu i fynd i’r
afael â straen yn cyflwyno
buddion sefydliadol a
busnes; mae’n lleihau
absenoldeb oherwydd
salwch, yn lleihau costau,
yn hybu morâl ac yn helpu i
wella cynhyrchiant.
• Mae’r gyfraith yn mynnu bod
cyflogwyr yn mynd i’r afael
â straen sy’n gysylltiedig â
gwaith.
• Mae mynd i’r afael â straen
yn atal afiechyd.

Po gyntaf yr eir i’r afael â
phroblem y lleiaf yr effaith y
bydd yn ei chael, oherwydd â
llawer o bethau “mae atal yn
well na gwella”… ac yn rhatach
fel arfer.

Ar draws Prydain Fawr, yn 2019/20,
roedd straen cysylltiedig â gwaith yn
cyfrif am:
• colli dros hanner (55%) yr holl
ddiwrnodau gwaith oherwydd
afiechyd;
• amcangyfrifwyd bod 828000 o
weithwyr yn nodi straen, iselder
neu orbryder a achoswyd neu a
waethygwyd gan waith, roedd
oddeutu 34000 o’r rhain yn
gweithio yng Nghymru;
• colli oddeutu 17.9 miliwn o
ddiwrnodau gwaith.
Mae hyn yn cynrychioli cost enfawr
i’r rhai yr effeithir arnynt, eu cyflogwyr
(costau megis staff banc neu
gostau staff asiantaeth) a’r rheini
sy’n darparu cymorth a thriniaeth
i’r rhai sy’n sâl. Mae hwn yn ffactor
cymhleth i’r GIG.
Mae straen yn effeithio ar bob un
ohonom ar wahanol adegau ac mewn
gwahanol ffyrdd. Gall beri i bobl
deimlo’n sâl yn gorfforol, gall achosi
problemau iechyd meddwl a gall
waethygu problemau iechyd corfforol
a meddyliol presennol.
Mae’n bwysig cofio nad rôl y
cyflogwr na’r rheolwr yw gwneud
diagnosis o straen, beth bynnag fo’i
achos. Ond os yw cyflogai yn cael
problemau, mae’n bwysig ei fod yn
cael help cyn gynted â phosibl, ac fel
cyflogwr neu reolwr gallwch eu helpu
i wneud hynny. Mae’r pecyn cymorth
hwn yn eich helpu i gael y sgwrs
angenrheidiol.
P’un a yw cyflogwr yn feddyg teulu,
yn gartref gofal neu’n Ddarparwr
Gofal Cymdeithasol, yn ysbyty neu’n
Fwrdd Ymddiriedolaeth y GIG, mae’r
gyfraith yn mynnu eu bod yn asesu’r
risg o straen sy’n gysylltiedig â
gwaith a rhoi mesurau ar waith i fynd
i’r afael ag ef.
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Mae rheolwyr yn chwarae rhan
bwysig wrth weithredu’r mesurau
hyn ac mae llawer o offer, adnoddau
a chanllawiau ar gael i’w helpu i
benderfynu pa fesurau i’w cymryd
(gweler tudalennau 22 a 23).

Dechrau arni
Y man cychwyn yw canfod a oes
gennych broblem; mae’r pecyn
cymorth hwn yn helpu rheolwyr
i gynnal sgyrsiau cychwynnol
gydachyflogeion, i gasglu gwybodaeth
sydd ei hangen i symud tuag at atal
straen sy’n gysylltiedig â gwaith.
Trwy weithredu gall cyflogwyr
helpu i greu gweithlu iach sy’n
ymgysylltu’n fwy, gwella gofal cleifion/
gwasanaethau cleientiaid a sicrhau
ansawdd ac effeithlonrwydd.
Mae cyflogwyr eraill wedi nodi
gwelliannau mewn cynhyrchiant,
cadw staff a gostyngiad mewn
absenoldeb oherwydd salwch wrth
fynd i’r afael â straen sy’n gysylltiedig
â gwaith.
Holl ethos y sector iechyd a gofal
cymdeithasol a’r GIG yw gwneud pobl
yn iach a’u cadw’n iach yn gorfforol
ac yn feddyliol. Trwy fynd i’r afael â
straen, byddwch yn am diffyn eich
staff a’r cleifion sy’n defnyddio’ch
gwasanaethau.

Defnyddio’r pecyn
cymorth siarad hwn

Mae’r pecyn cymorth hwn wedi’i
gynllunio i helpu rheolwyr ac eraill
i gynnal sgyrsiau cychwynnol
gyda chyflogeion fel rhan o ddull
cyffredinol y sefydliad o atal a rheoli
straen sy’n gysylltiedig â gwaith.

• AD:
∙ i ymchwilio i ble mae straen yn
cael ei nodi neu lle mae sawl
achos o straen;
∙ i ddatblygu ‘addasiadau
rhesymol’ ar gyfer pobl â
phroblemau iechyd meddwl neu
ddychwelyd i’r gwaith yn dilyn
salwch;
∙ i fynd ar drywydd canlyniadau
arolygon staff e.e. gwirio/
cymharu canlyniadau.

Gellir defnyddio’r pecyn cymorth
hefyd gan:
• rheolwyr neu arweinwyr tîm fel
rhan o’u rôl reoli:
∙ i ddeall dynameg tîm;
∙ mewn adolygiadau perfformiad,
rheoli absenoldeb salwch neu
gyfweliadau dychwelyd i’r gwaith,
neu gyfarfodydd un wrth un;
∙ datblygu ‘addasiadau rhesymol’
i gael cydweithwyr yn ôl i’r
gwaith, er enghraifft o dan
Ddeddf Cydraddoldeb 2010;
∙ wrth gynllunio adnoddau a galw;
neu
∙ i nodi materion yn gynnar.
• y sefydliad neu’r uwch reolwyr:
∙ yn ystod prosiectau rheoli
newid;
∙ i ddarparu tystiolaeth o straen;
∙ i nodi arfer da y gellir ei rannu;
∙ i brofi ymyriadau posibl (gallai
ei ddefnyddio cyn ac ar ôl ei
weithredu werthuso ymyriadau).

• Darparwyr Iechyd Galwedigaethol
fel dull cyson o ymdrin ag achosion
a atgyfeiriwyd, p’un a ydynt yn
ymwneud â straen ai peidio.
• Rhaglenni Cymorth Cyflogeion fel
sail i gasglu gwybodaeth ar gyfer
problemau cysylltiedig â gwaith.
Wrth ddatblygu atebion, does dim
rhaid i chi ddechrau o’r dechrau;
mae llawer o offer, adnoddau
a chanllawiau ar gael i helpu i
benderfynu pa fesurau y dylid eu
cymryd (mae rhai enghreifftiau i’w
gweld ar dudalennau 22 a 23).

Atal straen sy’n gysylltiedig â gwaith

Mae’r gyfraith yn mynnu bod
pob cyflogwr yn asesu’r risg
o straen sy’n gysylltiedig â
gwaith a rhoi mesurau ar waith
i fynd i’r afael â’r risgiau hynny.

Gall y Pecyn Cymorth Siarad
fod yn rhan o ymateb sefydliad
ond ni ddylid ei ddefnyddio ar
ei ben ei hun fel ei unig fesur ar
gyfer atal straen.

Os yw’ch sefydliad yn
defnyddio’r dull Safonau Rheoli
i fynd i’r afael â straen sy’n
gysylltiedig â gwaith, byddwch
yn cydnabod y pynciau i’w
trafod ac yn gallu gweld sut y
gall yr adborth o’r rhain helpu
ag agwedd eich sefydliad o
fynd i’r afael â straen sy’n
gysylltiedig â gwaith.
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Dechrau’r
sgwrs
Mae cychwyn y sgwrs yn gam
pwysig tuag at atal straen sy’n
gysylltiedig â gwaith a datblygu’r
camau gweithredu a’r asesiad risg
straen y mae ar gyflogwyr eu hangen
i gydymffurfio â’r gyfraith.
Ni ddylid defnyddio’r Pecyn Cymorth
Siarad ar ei ben ei hun ond fel rhan o
ddull cyffredinol y sefydliad o ymdrin
â lles a lleihau straen sy’n gysylltiedig
â gwaith. Gall gefnogi rheolwyr,
gan eu helpu i gael sgyrsiau syml,
ymarferol gyda chyflogeion.
Mae gan y pecyn cymorth dempledi
ar gyfer chwe sgwrs wahanol. Mae
gan bob un o’r rhain thema wahanol
sydd wedi’i chynllunio i gael rheolwyr
a chyflogeion i siarad am faterion
a allai fod yn achosi straen sy’n
gysylltiedig â gwaith neu faterion
a allai fod yn achosion posibl yn y
dyfodol, os na chânt eu rheoli’n iawn.

Sgwrs 1 – Gofynion
Mae hyn yn cynnwys materion megis
llwyth gwaith, patrymau gwaith a’r
amgylchedd gwaith

Sgwrs 2 – Rheolaeth
Faint o lais sydd gan y person yn
y ffordd maen nhw’n gwneud eu
gwaith

Sgwrs 3 – Cymorth
Mae hyn yn cynnwys yr anogaeth,
y nawdd a’r adnoddau a ddarperir
gan y sefydliad, y rheolwyr a
chydweithwyr

Sgwrs 4 –
Perthnasoedd
Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo
gweithio cadarnhaol i osgoi
gwrthdaro ac ymdrin ag ymddygiad
annerbyniol

Sgwrs 5 - Rôl
P’un a yw pobl yn deall eu rôl o fewn
y sefydliad ac a yw’r sefydliad yn
sicrhau nad oes ganddynt rolau sy’n
gwrthdaro

Sgwrs 6 – Newid
Sut mae newid sefydliadol (mawr neu
fach) yn cael ei reoli a’i gyfathrebu yn
y sefydliad
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Ar gyfer pob sgwrs, mae’r ddalen
gyntaf yn rhoi cyfres o gwestiynau
i’r rheolwr i ddechrau trafodaethau
am achosion straen. Mae’r ail ddalen
yn helpu i ddatblygu syniadau ar
gyfer sut i ddechrau mynd i’r afael ag
achosion trwy drafod a chytuno.
Nid oes fformat caeth ar gyfer y
sgyrsiau hyn, na sut y dylid eu
cynnal, ac nid yw cynllun y pecyn
cymorth yn rhagnodol. Fe allech
gynnal un sgwrs yr wythnos neu un
y mis. Gallai’r sgyrsiau ganolbwyntio
ar un pwnc yn unig neu gwmpasu’r
chwech.
Gall y sgyrsiau ffitio i mewn i gyfarfod
un wrth un neu dîm sy’n bodoli
eisoes, gallent gael eu cynnwys yn
y diwrnod hyfforddi nesaf neu gellir
sefydlu cyfarfod newydd i siarad am
straen ac iechyd meddwl yn unig a
sut i atal problemau rhag datblygu.
Efallai y gwelwch y gallai materion
sy’n codi eto mewn gwahanol
bynciau neu gamau a gymerir mewn
un pwnc gael effaith ar un arall. Er
enghraifft, os oes gan rywun alwadau
uchel, gellir mynd i’r afael â’r broblem
trwy leihau’r galwadau hynny, trwy roi
mwy o reolaeth i’r cyflogai dros sut
mae’n cyflawni’r dasg neu ddarparu
cymorth ychwanegol.

Yn bwysig, dylai cyflogwyr sicrhau
bod amser ar gael i reolwyr a
chyflogeion gael y sgyrsiau hyn a bod
y sgyrsiau’n digwydd mewn lleoliad
addas.
Mae’r pecyn cymorth hefyd yn
dibynnu ar reolwyr a chyflogeion
i gael sgwrs agored a gonest, a
dylid egluro pwysigrwydd hyn ar y
dechrau.

Awgrymiadau
allweddol i reolwyr
sy’n cynnal sgyrsiau
Ystyriwch y chwe sgwrs a sut i
archwilio’r pynciau hyn yn effeithiol
gydag aelodau’ch tîm.
• Sicrhewch y gall pawb fynychu a
chymryd rhan yn y trafodaethau.
• Adeiladu ymddiriedaeth gyda’ch
timau.
• Byddwch yn agored am y sefyllfa.
• Byddwch yn glir ynghylch y camau
gweithredu dilynol a chytuno ar
y rhain cyn belled ag y bo modd
gyda’r tîm.
• Byddwch yn realistig ynghylch
pa newidiadau y gallwch
ddylanwadu’n uniongyrchol arnynt
(e.e. diwylliant tîm).
• Byddwch yn glir pa faterion y
mae’n rhaid eu bwydo i mewn
a mynd i’r afael â nhw ar lefel
sefydliadol.
Mae’n bwysig bod rheolwyr yn
gwrando ar yr hyn sy’n cael ei
ddweud yn hytrach na cheisio cynnig
esgusodion neu esboniadau. Dylid
cytuno ar bwyntiau gweithredu
ac atebion gyda’ch gilydd. Y peth
pwysig yw dechrau siarad a dechrau
cynllunio.

Atal straen sy’n gysylltiedig â gwaith
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Beth sy’n digwydd nesaf?

Un cam yn unig yw’r Pecyn Cymorth
Siarad ar y daith tuag at reoli
straen sy’n gysylltiedig â gwaith
a materion iechyd meddwl. Gall
ei ddefnyddio wella lles staff a’u
gwneud yn fwy tebygol o siarad
am unrhyw broblemau yn agored,
ac yn gynharach, gan amddiffyn
eu hiechyd, gan gynnwys iechyd
meddwl.
Os nodwch fod rhywun yn profi
straen neu broblem iechyd meddwl,
dylid eu hannog i siarad â rhywun,
p’un a yw’n rheolwr, yn gyfoed
dibynadwy, eu hundeb llafur neu
gynrychiolydd staff, meddyg teulu
neu dîm iechyd galwedigaethol.
Ar ôl i chi gwblhau’r chwe sgwrs,
byddwch wedi llunio llun o achosion
posibl straen sy’n gysylltiedig â
gwaith yn eich sefydliad neu dîm.
Yn dibynnu ar y ffordd rydych yn
cynnal y chwe sgwrs hyn, efallai y
bydd angen i chi gael sesiwn dilynol
i drafod y cynlluniau gweithredu y
cytunwyd arnynt, gan gytuno pwy
fydd yn bwrw ymlaen â’r camau
gweithredu. Fel rhan o hyn dylech
wirio a oes unrhyw feysydd eraill
na chodwyd neu a allai adlewyrchu
newidiadau ers y drafodaeth
gychwynnol.

Cofiwch, er bod gan gyflogwyr
ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu
cyflogeion rhag straen yn y gwaith,
nid eu cyfrifoldeb nhw yw gwneud
diagnosis ond cymryd camau i atal
neu fynd i’r afael â’r broblem. Mae
awgrymiadau trwy’r pecyn cymorth
hwn ar fynd i’r afael â’r materion.

Gallwch ddysgu rhagor am y Safonau
Rheoli ar wefan HSE yn www.hse.
gov.uk/stress/standards. Mae’r adran
Ffynonellau cyngor pellach yn eich
cyfeirio i ganllawiau, llyfrau gwaith ac
offer defnyddiol eraill ar gyfer rheoli
ac atal straen sy’n gysylltiedig â
gwaith.

Efallai y byddwch yn penderfynu
gweithredu dull Safonau Rheoli –
dull HSE ar gyfer atal straen yn y
gwaith. Mae’r dull hwn yn helpu i
nodi a rheoli chwe achos straen yn
y gwaith, gan ddarparu cyngor ar
sut i adeiladu’r achos busnes dros
weithredu, a sut i gynnwys y tîm
rheoli a’r holl gyflogeion ar draws
eich sefydliad i weithio gyda’i gilydd i
fynd i’r afael â’r problemau.
Mae’r dull hefyd yn cynghori ar sut a
phryd i gynnwys eich cyflogeion wrth
gasglu gwybodaeth am broblemau
trwy drefnu grwpiau ffocws, arolygon
a gweithgorau i nodi atebion sy’n
berthnasol i ble rydych yn gweithio.

Atal straen sy’n gysylltiedig â gwaith
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Sgwrs Un: Gofynion

Sut ddylai eich staff deimlo

• Gallant ymdopi â gofynion eu swydd.
• Darperir gofynion cyraeddadwy iddynt mewn perthynas â’r oriau y
maent yn eu gweithio.
• Mae eu sgiliau a’u galluoedd yn cyd-fynd â gofynion eu swydd.
• Ymdrinnir â phryderon am eu hamgylchedd gwaith.

Ewch trwy’r cwestiynau dilynol gyda’ch cyflogai neu dîm.
A yw’ch llwyth gwaith yn teimlo’n gyraeddadwy? Meddyliwch pa dasgau sy’n cymryd yr amser mwyaf a sut
mae’ch sefydliad, tîm neu adran yn ymdopi ar adegau prysur.

Ydych chi’n teimlo bod y blaenoriaethau/terfynau amser a roddir i chi yn realistig? A oes gennych
flaenoriaethau sy’n gwrthdaro yn aml?

A oes gennych y sgiliau, y profiad a’r hyfforddiant angenrheidiol i gyflawni swyddogaethau craidd eich
swydd?

Pa welliannau neu gymorth y gellid eu rhoi ar waith i helpu ag unrhyw un o’r materion rydych chi wedi siarad
amdanynt? Meddyliwch amdanoch chi, eich rheolwr, eich adran, eich sefydliad neu ymddiriedaeth.

Gosodwch ddyddiad i ailedrych ar y newidiadau
arfaethedig hyn
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Sgwrs Un: Gofynion

Cymru Iach ar Waith, “Mae
cyflogwyr sy’n hyrwyddo
lles meddyliol yn adrodd am
yr effeithiau dilynol ar eu
gweithlu:
• Llai o straen a gorbryder
• Cynhyrchiant cynyddol
• Cyfraddau is o absenoldeb a
dychwelyd yn gyflymach i’r
gwaith ar ôl salwch
• Gwelliannau mewn morâl ac
awyrgylch gweithio
Delwedd gorfforaethol
gadarnhaol”
http://www.
healthyworkingwales.wales.
nhs.uk/mental-health/

Patrymau gweithio
• Caniatáu/annog egwylion
rheolaidd, yn arbennig pan fydd y
gwaith yn gymhleth neu’n gofyn
am lawer yn emosiynol.
• Ystyriwch sut y gellir defnyddio
gweithio hyblyg i alluogi staff
i gydbwyso eu gwaith a’u
hymrwymiadau personol,
wrth ddiwallu anghenion
gwasanaethau.

Llwyth gwaith
• Cynnal cyfarfodydd rheolaidd,
gydag unigolion (i ystyried
materion unigol, e.e. anableddau
ac addasiadau rhesymol) ac
fel tîm, i drafod llwythi gwaith a
threfniadau staff a ragwelir.
• Darparu hyfforddiant i helpu
cyflogeion i flaenoriaethu.
• Datblygu systemau i hysbysu
cyflogeion o derfynau amser tynn
heb eu cynllunio ac unrhyw angen
eithriadol i weithio oriau hir.
• Datblygu systemau i fonitro
goramser staff a bancio sifftiau.
• Nodi blociau o amser i ganiatáu
cynllunio cydweithredol dilys
rhwng rheolwyr a staff.

• Os ydych yn arweinydd tîm neu’n
oruchwyliwr, deallwch lwyth
gwaith cyfredol y tîm wrth drafod
dyrannu tasgau ychwanegol.
• Os ydych yn arweinydd tîm
neu’n oruchwyliwr, gwnewch yn
siŵr bod gennych chi a’ch tîm
ddealltwriaeth glir o weithdrefnau
uwchgyfeirio lle mae diogelwch
staff neu gleifion mewn perygl.
• Ystyriwch gyflwyno polisi
cydbwysedd bywyd/gwaith.
• Annog gweithio hyblyg.

Amgylchedd
• Asesu risg ac effaith peryglon
posibl eraill a chymryd camau i
ddelio â nhw trwy ymgynghori â
chyflogeion ac eraill. Er enghraifft,
gwnewch drefniadau i beidio â
bod ar eich pen eich hun gyda
chleifion a fu’n ymosodol o’r
blaen, neu mae nyrsys cymunedol
sy’n gwneud ymweliadau’n
gwneud hynny mewn deuoedd.
• Darparu hyfforddiant i helpu
cyflogeion i ddelio â sefyllfaoedd
anodd a’u tawelu.
• Cymryd camau i leihau lefelau
tynnu sylw, aflonyddwch a sŵn
diangen.
• Adolygu systemau a
gweithdrefnau, e.e. ciwio,
brysbennu polisïau.

Cynllun gweithredu cytunedig

Gosodwch ddyddiad i ailedrych ar y newidiadau
arfaethedig hyn

Preventing work-related stress
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Sgwrs Dau: Rheolaeth

Sut ddylai eich staff deimlo

• Ymgynghorir â hwy ynghylch y ffordd y mae eu gwaith yn cael
ei drefnu a’i wneud, e.e. trwy gyfarfodydd rheolaidd, un wrth un,
adolygiadau perfformiad.
• Maent yn cael cyfleoedd rheolaidd i drafod a mewnbynnu ar
ddechrau prosiectau neu ddarnau newydd o waith.
• Fe’u hanogir i ddefnyddio eu sgiliau a’u menter i wneud eu gwaith.
• Ymgynghorir â hwy ynghylch pethau sy’n effeithio ar eu gwaith.
• Fe’u hanogir i ddatblygu sgiliau newydd ac ymgymryd â darnau
newydd a heriol o waith.
• Gwerthfawrogir a chydnabyddir ymdrechion.

Ewch trwy’r cwestiynau dilynol gyda’ch cyflogai neu dîm.
Ydych chi’n teimlo eich bod yn ymwneud â sut mae penderfyniadau am eich swydd yn cael eu gwneud?
Meddyliwch a ydych yn teimlo bod rhywun yn gwrando arnoch, yn ymddiried ynoch ac a ydych yn cael eich
gwerthfawrogi - sut yr ymgynghorir â chi a sut y rhoddir cyfleoeddi chi i fewnbynnu?

Ydych chi’n teimlo bod eich sgiliau’n cael eu defnyddio’n effeithiol? Sut y gellid defnyddio’ch sgiliau presennol
yn fwy effeithiol?

Ydych chi’n teimlo bod gennych lais ar sut mae’ch gwaith yn cael ei drefnu a’i wneud?

Pa welliannau neu gymorth y gellid eu rhoi ar waith i helpu ag unrhyw un o’r materion rydych wedi siarad
amdanynt? Meddyliwch amdanoch chi, eich rheolwr, eich adran, eich sefydliad.

Gosodwch ddyddiad i ailedrych ar y newidiadau
arfaethedig hyn
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Sgwrs Dau: Rheolaeth
Cyfathrebu
Dywedodd Ysgrifennydd
Cyffredinol y TUC, Frances
O’Grady: ‘Nid yw o fudd i neb
gael gweithlu gor-estynedig,
gan fod gweithwyr pryderus
yn llai cynhyrchiol ac yn fwy
tebygol o gymryd amser i
ffwrdd.’

• Helpu cyflogeion i gael llais am
y ffordd y mae eu gwaith yn cael
ei drefnu a’i wneud, er enghraifft
mewn cyfarfodydd prosiect,
adolygiadau un wrth un ac
adolygiadau perfformiad.
• Cynnal fforymau trafod rheolaidd
yn ystod cam cynllunio unrhyw
newidiadau i’r gwaith er mwyn
siarad am y dulliau gwaith a
ragwelir.
• Dyrannu cyfrifoldebau i dimau yn
hytrach nag unigolion i symud
prosiectau ymlaen.
• Caniatáu i gyflogeion gael
rhywfaint o reolaeth dros
gyflymder eu gwaith.
• Siarad am anghenion hyfforddi.
• Cynnwys ystod o aelodau staff
mewn unrhyw brosiectau neu
fentrau newid.

Sgiliau a hyfforddiant
• Siarad am y sgiliau sydd gan
bobl ac a ydynt yn credu eu bod
yn gallu defnyddio’r rhain yn
effeithiol.
• Siarad am sut hoffai pobl
ddefnyddio eu sgiliau.
• Ystyried gynlluniau datblygiad
personol/hyfforddiant, lle
gofynnwch i gyflogeion feddwl am
y sgiliau yr hoffent eu datblygu.
• Archwilio gofynion datblygiad
proffesiynol parhaus (DPP)
aelodau’ch tîm a sut y gellir
diwallu’r rhain.

Penderfyniadau
• Siarad am y ffordd y mae
penderfyniadau’n cael eu gwneud,
gan sicrhau bod staff yn deall sut
mae’r sefydliad, yr adran a’r tîm yn
gwneud penderfyniadau.
• Caniatáu ac annog pobl i gymryd
rhan yn y broses o wneud
penderfyniadau, yn arbennig lle
mae’n effeithio arnyn nhw.

Cynllun gweithredu cytunedig

Gosodwch ddyddiad i ailedrych ar y newidiadau
arfaethedig hyn

Preventing work-related stress
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Sgwrs Tri: Cymorth

Sut ddylai eich staff deimlo

• Maent yn derbyn gwybodaeth a chymorth gan gydweithwyr a’u
rheolwyr.
• Mae gan y sefydliad systemau ar waith i alluogi ac annog rheolwyr i
gefnogi eu staff ac i gydweithwyr gefnogi ei gilydd.
• Maent yn gwybod pa gymorth sydd ar gael a sut i’w gyrchu.
• Maent yn gwybod sut i gyrchu’r adnoddau sydd eu hangen arnynt.
• Maent yn derbyn adborth rheolaidd ac adeiladol.

Ewch trwy’r cwestiynau dilynol gyda’ch cyflogai neu dîm
Ydych chi’n teimlo bod eich tîm/sefydliad yn lle cadarnhaol i weithio a’ch bod yn cael eich gwerthfawrogi?
Meddyliwch am yr amgylchedd gwaith, y cymorth sydd ar gael a’r cyfleoedd i siarad am gymorth y gallai fod
ei hangen arnoch.

Ydych chi’n gwybod â phwy i siarad a ble i fynd pan fydd angen cymorth arnoch chi? Meddyliwch i ble
fyddech chi’n mynd am help pe byddech chi’n profi problem ac a fyddech chi’n teimlo’n gyffyrddus wrth
wneud hynny.

Ydych chi’n teimlo bod digon o gyfleoedd i drafod unrhyw faterion neu bwysau sy’n dod i’r amlwg?

Pa welliannau neu gymorth y gellid eu rhoi ar waith i helpu ag unrhyw un o’r materion rydych chi wedi siarad
amdanyn nhw? Meddyliwch amdanoch chi, eich rheolwr, eich tîm, eich adran, eich sefydliad.

Gosodwch ddyddiad i ailedrych ar y newidiadau
arfaethedig hyn

14

Sgwrs Tri: Cymorth

Nid gofalu am iechyd meddwl
eich cyflogeion yw’r peth iawn
i’w wneud yn unig - mae hefyd
yn golygu gwell perfformiad,
llai o amser i ffwrdd yn sâl a
staff sy’n fwy ffyddlon.
Â chefnogaeth Llywodraeth
Cymru, mae MIND Cymru
yn cefnogi busnesau yng
Nghymru i hyrwyddo gwell
iechyd meddwl ymhlith
cyflogeion.
I wneud hyn, maent wedi
datblygu cyfres o adnoddau
dwyieithog y gellir eu
lawrlwytho i helpu cyflogwyr
i ddeall yn well yr hyn sy’n
gwneud gweithle iach yn
feddyliol, a sut i roi mesurau
syml, cost isel ar waith i
gyflawni hyn.
https://www.mind.org.uk/
workplace/workplacewellbeing-wales/

Cymorth

Hyfforddiant

• Cynnal cyfarfodydd un wrth un a
chyfarfodydd tîm rheolaidd i siarad
am unrhyw faterion neu bwysau
sy’n dod i’r amlwg.
• Cynnwys straen neu bwysau sy’n
gysylltiedig â gwaith fel eitem
sefydlog ar gyfer cyfarfodydd
gyda staff a/neu adolygiadau
perfformiad.
• Ystyriwch systemau cyfeillio
neu gysgodi gwaith i wella
dealltwriaeth o rolau ar draws y
tîm ac i feithrin cefnogaeth gan
gymheiriaid.
• Dewch o hyd i enghreifftiau o sut
yr hoffai pobl dderbyn, neu wedi
derbyn, cymorth da gan reolwyr
neu gydweithwyr a’u rhannu ag
eraill.

• Ymgynghori’n rheolaidd â phobl
i sicrhau bod yr hyfforddiant yn
gyfredol.
• Cynnal sesiynau sefydlu lleol.

Amgylchedd
• Asesu’r risg o drais corfforol a
cham-drin geiriol trwy ymgynghori
â staff ac eraill, megis yr heddlu ac
elusennau.
• Codi ymwybyddiaeth o’r mentrau
sydd eisoes ar waith.
• Darparu hyfforddiant i helpu
cyflogeion i ddelio â sefyllfaoedd
anodd a’u tawelu.

Adnoddau
• Rhannu gwybodaeth am gymorth
sydd ar gael i’ch staff, er enghraifft
rhaglenni cymorth i gyflogeion,
cymorth undebau llafur, iechyd
galwedigaethol a sefydliadau
allanol.
• Siaradwch am y ffyrdd y gall eich
sefydliad ddarparu cymorth os yw
rhywun yn cael problemau y tu
allan i’r gwaith.

Cynllun gweithredu cytunedig

Gosod dyddiad i ailedrych ar y newidiadau
arfaethedig hyn

Preventing work-related stress
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Sgwrs Pedwar: Perthnasoedd

Sut ddylai eich staff deimlo

• Nid ydynt yn destun ymddygiadau annerbyniol megis bwlio neu
aflonyddu yn y gwaith.
• Mae’r sefydliad yn hyrwyddo ymddygiadau cadarnhaol yn y gwaith.
• Mae’r sefydliad wedi cytuno ar bolisïau a gweithdrefnau i atal neu
ddatrys ymddygiad annerbyniol.
• Mae gan y sefydliad systemau ar waith i alluogi ac annog rheolwyr i
ddelio ag ymddygiad annerbyniol.
• Mae gan y sefydliad systemau ar waith i alluogi ac annog cyflogeion
i riportio ymddygiad annerbyniol, heb ofni dial.

Ewch trwy’r cwestiynau dilynol gyda’ch cyflogai neu dîm
Ydych chi wedi profi neu wedi gweld ymddygiad annerbyniol yn y gwaith? Ydych chi’n teimlo’n fodlon ar sut
yr ymdriniwyd â hyn?

Ydych chi’n teimlo bod cyfathrebu gonest, agored yn cael ei annog yn eich sefydliad?

Ydych chi’n teimlo eich bod chi’n gwybod i ble i fynd a beth i’w wneud os ydych chi’n profi neu’n gweld
ymddygiad annerbyniol? Ydych chi’n teimlo’n hyderus y cymerir camau i atal yr ymddygiad hwn?

Pa welliannau neu gymorth y gellid eu rhoi ar waith i helpu ag unrhyw un o’r materion rydych chi wedi siarad
amdanyn nhw? Meddyliwch amdanoch chi, eich rheolwr, eich tîm, eich sefydliad.

Gosod dyddiad i ailedrych ar y newidiadau
arfaethedig hyn
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Sgwrs Pedwar: Perthnasoedd

Mae’r adran Ffynonellau
cyngor pellach yn cynnwys
dolenni i dempled asesu
risg straen sy’n rhad ac am
ddim gan HSE, er enghraifft
asesiadau risg ar straen
a ysgrifennwyd ar gyfer
busnesau bach, dolenni i
ganllawiau Acas ar fwlio
a chanllawiau’r Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
(EHRC) ar aflonyddu.

Yn 2019/20, ar gyfartaledd,
collwyd 21.6 diwrnod gwaith
ar gyfer pob achos o straen,
gorbryder neu iselder a
achoswyd neu a waethygwyd
gan waith.

• Cael cytundeb gyda chyflogeion
ac uwch arweinwyr ar ba
ymddygiadau sy’n annerbyniol.
• Cael polisi ysgrifenedig ar
gyfer delio ag ymddygiad a
gweithdrefnau annerbyniol ar gyfer
riportio digwyddiadau.
• Cyfathrebu’r polisïau a’r
gweithdrefnau hyn yn rheolaidd i
staff a sicrhau eu bod yn cael eu
deall.
• Cael system gyfrinachol i bobl
riportio ymddygiad annerbyniol.
• Annog cyfathrebu da a darparu
hyfforddiant i helpu, megis
sgiliau gwrando, magu hyder a
phendantrwydd.
• Annog a darparu cyfleoedd i
gyflogeion gymdeithasu gyda’i
gilydd.
• Sicrhau eich bod chi’n darparu’r
un lefel o gymorth a chyfathrebu
ar gyfer staff sy’n gweithio ar eu
pennau eu hunain fel gweithwyr
unigol neu’r rheini mewn lleoliadau
ar wahân.

• Canfod dulliau o ddathlu
llwyddiannau personol, tîm a
sefydliadol.
• Sicrhau bod rheolwyr yn cyflwyno
model rôl ar gyfer gwerthoedd ac
ymddygiadau’r sefydliad ac yn
datblygu diwylliannau cadarnhaol
yn eu tîm eu hunain.

Cynllun gweithredu cytunedig

Gosodwch ddyddiad i ailedrych ar y newidiadau
arfaethedig hyn
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Sgwrs Pump: Rôl

Sut ddylai eich staff deimlo

• Maent yn deall eu rôl a’u cyfrifoldebau.
• Mae’r sefydliad yn darparu gwybodaeth i’w galluogi i ddeall eu rôl
a’u holl gyfrifoldebau.
• Mae’r gofynion y mae’r sefydliad yn eu gosod arnynt yn glir.
• Gallant godi pryderon am unrhyw ansicrwydd neu wrthdaro sydd
ganddynt yn eu rôl a’u cyfrifoldebau trwy’r systemau sydd ar waith
gan y sefydliad.

Ewch trwy’r cwestiynau dilynol gyda’ch cyflogai neu dîm.
A ydych chi’n teimlo’n glir ynghylch beth yw eich cyfrifoldebau?

Ydych chi’n glir ynghylch beth yw eich amcanion perfformiad a sut olwg sydd ar lwyddiant i chi, eich ardal/
adran a’r sefydliad? Ydych chi’n teimlo eu bod yn gyraeddadwy?

Ydych chi’n teimlo eich bod chi’n deall sut mae gwaith wedi’i strwythuro yn eich adran ac yn y sefydliad
ehangach? Ydych chi’n gwybod pwy sy’n gwneud beth a pham, a sut mae’ch rôl yn cyd-fynd?

Pa welliannau neu gymorth y gellid eu rhoi ar waith i helpu ag unrhyw un o’r materion rydych chi wedi
siarad amdanyn nhw? Meddyliwch amdanoch chi, eich rheolwr, eich sefydliad, eich proffesiwn, eich staff/
cynrychiolydd undeb.

Gosod dyddiad i ailedrych ar y newidiadau
arfaethedig hyn
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Sgwrs Pump: Rôl

Amser i Newid Cymru
- Creu gweithle iach
Mae llawer o ffyrdd y gallwch
chi wneud eich gweithle
yn iachach i’ch cyflogeion
- a chynyddu cymhelliant,
ymrwymiad a phresenoldeb.
Trwy roi mesurau fel y rhain
ar waith gallwch chi helpu’ch
holl gyflogeion i gynnal iechyd
meddwl da a lleihau’r risg o
waeledd, straen, gorbryder neu
afiechyd meddwl mwy difrifol.
- sicrhau bod gan gyflogeion
gydbwysedd da rhwng bywyd
a gwaith
- bod yn glir ynghylch
cyfrifoldebau a disgwyliadau
- caniatáu hyblygrwydd i
gyflogeion mewn oriau gwaith
- annog digwyddiadau
cymdeithasol a chwaraeon
ymhlith staff
https://www.
timetochangewales.org.uk/en/
employers/support-employers/
creating-healthy-workplace/

Dechreuwyr newydd

Rôl

• Rhoi sesiwn cynefino trylwyr
i’r holl staff newydd yn eich
sefydliad ynghylch eich polisïau
a gweithdrefnau. Cynhwyswch
fanylion ynghylch ble i gael
cymorth neu â phwy i siarad
am straen neu faterion iechyd
meddwl.

• Cyflwyno cynlluniau gwaith
personol sy’n cyd-fynd ag
amcanion y tîm/sefydliad.
• Cyflwyno neu adolygu
disgrifiadau swydd i sicrhau bod y
swyddogaethau a’r blaenoriaethau
craidd yn glir.
• Adolygu disgrifiadau swydd yn
rheolaidd, yn arbennig yn dilyn
newid, a thrafod hyfforddiant/
ailhyfforddiant yn rheolaidd hefyd.

Cyfathrebu
• Darparu amcanion gwaith clir.
• Diffinio strwythurau gwaith yn
glir fel bod holl aelodau’r tîm yn
gwybod pwy sy’n gwneud beth a
pham.
• Cynnal cyfarfodydd un wrth un
rheolaidd i sicrhau bod pobl yn glir
ynghylch yr hyn sydd ar y gweill ar
gyfer y misoedd nesaf.
• Cytuno ar safonau perfformiad
penodol ar gyfer tasgau unigol a’u
hadolygu’n rheolaidd.
• Cynnal cyfarfodydd tîm rheolaidd
i alluogi staff i drafod unrhyw
faterion.
• Arddangos targedau ac amcanion
adrannol/sefydliadol.
• Cyflwyno neu adolygu disgrifiadau
swydd wrth gynnwys staff i
sicrhau bod y swyddogaethau a’r
blaenoriaethau craidd yn glir.

Cynllun gweithredu cytunedig

Gosod dyddiad i ailedrych ar y newidiadau
arfaethedig hyn
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Sgwrs Chwech: Newid

Sut ddylai eich staff deimlo

• Mae’r sefydliad yn ymgysylltu â nhw’n aml wrth fynd trwy newid.
• Rhoddir gwybodaeth amserol iddynt, sy’n eu galluogi i ddeall y
rhesymau dros newidiadau arfaethedig.
• Ymgynghorir â hwy ar newidiadau a rhoddir cyfleoedd iddynt
ddylanwadu ar gynigion.
• Maent yn ymwybodol o effaith debygol unrhyw newidiadau ar
eu swydd ac, os oes angen, rhoddir hyfforddiant iddynt i gefnogi
unrhyw newidiadau yn eu swydd.

Ewch trwy’r cwestiynau dilynol gyda’ch cyflogai neu dîm.
Ydych chi’n teimlo bod eich sefydliad yn ymdopi â newid yn dda?

Ydych chi’n teimlo yr ymgynghorir yn iawn â chi pan wneir newidiadau sy’n effeithio arnoch chi a’ch rôl?
Ydych chi’n teimlo bod y rhesymau dros y newid yn cael eu hesbonio’n dda?

Ydych chi’n teimlo eich bod chi’n rhan o’r broses gynllunio pan yw newidiadau’n cael eu gwneud?

Pa welliannau neu gymorth y gellid eu rhoi ar waith i helpu ag unrhyw un o’r materion rydych chi wedi siarad
amdanyn nhw? Meddyliwch amdanoch chi, eich rheolwr, eich sefydliad, eich proffesiwn eich staff/cynrychiolwyr
undeb.

Gosod dyddiad i ailedrych ar y newidiadau
arfaethedig hyn
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Sgwrs Chwech: Newid

Peidiwch byth â diystyru
effeithiau newidiadau
‘mân’. Gall newidiadau sy’n
ymddangos yn fach gael effaith
fawr ar ddulliau pobl o weithio,
eu morâl, iechyd meddwl a
lefel y straen sy’n gysylltiedig
â gwaith.

Ymgynghori â staff
• Diffinio ac egluro camau allweddol
y newidiadau sy’n cael eu
gwneud.
• Ymgynghori â chyflogeion yn
gynnar a thrwy gydol y broses
newid.
• Cynnwys ymgysylltiad a chymorth
fel elfennau allweddol unrhyw
broses newid.
• Cynnwys cyflogeion yn y broses
gynllunio.
• Darparu system i staff wneud
sylwadau a gofyn cwestiynau cyn,
yn ystod ac ar ôl y newid.
• Adolygu sut y bydd y newid yn
effeithio ar amcanion a llwythi
gwaith adrannol ac unigol.
• Cynnwys anghenion hyfforddi/
ailhyfforddi fel rhan o’ch proses
newid.

Cyfathrebu
• Dechrau cyfathrebu’n gynnar a,
chyn belled ag y bo modd, sicrhau
ei bod yn sgwrs ddwy ffordd.
• Esbonio beth mae’r sefydliad
am ei gyflawni a pham ei bod yn
hanfodol bod y newid yn digwydd.

• Esbonio amserlenni newidiadau
a sut y bydd newidiadau’n
effeithio’n uniongyrchol ar staff.
• Cael system gytunedig ar gyfer
cyfathrebu â staff i esbonio pam
mae newid yn digwydd.
• Cael dulliau cyfathrebu
cytunedig (megis cyfarfodydd,
hysbysfyrddau, cylchlythyrau,
ffurflenni e-bost ac adborth) a
chytuno ar eu hamlder.
• Peidiwch â dibynnu ar un llwybr
cyfathrebu - efallai y bydd gan
y mwyafrif o bobl fynediad at
gyfrifiadur yn y gwaith ond beth
am y rhaisydd heb, neu’r rhai sy’n
gweithio oddi ar y safle neu allan
yn y gymuned?
• Sicrhau bod cyflogeion yn
ymwybodol o effaith y newid sy’n
cael ei wneud ar eu swyddi.
• Siarad am yr angen posibl am (ail)
hyfforddiant.
• Cynnwys pobl sydd ar salwch
tymor hir, absenoldeb mamolaeth/
tadolaeth neu seibiannau gyrfa, lle
mae hynny’n bosibl.

Cynllun gweithredu cytunedig

Gosod dyddiad i ailedrych ar y newidiadau
arfaethedig hyn
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Ffynonellau Cyngor Pellach

Gall y Pecyn Cymorth
Siarad hwn fod yn rhan o
ymateb eich sefydliad i atal
straen sy’n gysylltiedig â
gwaith. Os yw’r bobl rydych
chi’n gweithio gyda nhw
yn profi straen, dylid eu
hannog i siarad â rhywun,
p’un a yw’n rheolwr, eu
cynrychiolydd undeb llafur,
meddyg teulu neu dîm iechyd
galwedigaethol.
Mae Samariaid yn
darparu cymorth emosiynol
cyfrinachol, anfeirniadol, i
bobl sy’n profi teimladau o
ofid.
Ffôn:

116 123
(24 awr y dydd, am
ddim i’w ffonio)

Gwefan:
www.samaritans.org
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Straen

Iechyd Meddwl

Beth yw straen sy’n gysylltiedig â
gwaith a sut i fynd i’r afael ag ef.

Comisiynodd y llywodraeth yr
Arglwydd Stevenson a Paul Farmer
i adolygu rôl cyflogwyr sy’n cefnogi
unigolion â chyflyrau iechyd meddwl.
Mae eu hadroddiad ‘Thriving at Work’
yn nodi ‘Safonau Craidd’ y mae’r
adolygwyr yn argymell y gall ac y
dylai cyflogwyr o bob maint eu rhoi ar
waith.

Canllawiau HSE ar straen sy’n
gysylltiedig â gwaith.
Safonau Rheoli HSE i atal straen sy’n
gysylltiedig â gwaith.
Canllaw Mind i straen a sut i’w reoli.
Mae Bywydau Gweithio Iach (Yr
Alban) yn darparu gwybodaeth a
chanllawiau ar fynd i’r afael â straen
yn y gweithle sy’n cynnwys teclyn
arolygu ar-lein am ddim. Er bod hyn
yn ganolog i’r Alban, gall y cynnwys
fod yn ddefnyddiolmewn mannau
eraill.
Cwrs dysgu ar-lein am ddim Mae
‘Straen a Gwaith’ ar gael ar safle dysgu
Health Scotland.

Â chymorth Llywodraeth Cymru, mae
MIND Cymru yn cefnogi busnesau
yng Nghymru i hyrwyddo gwell
iechyd meddwl ymhlith cyflogeion.
I wneud hyn, maent wedi datblygu
cyfres o adnoddau dwyieithog y
gellir eu lawrlwytho i helpu cyflogwyr
i ddeall yn well yr hyn sy’n gwneud
gweithle iach yn feddyliol, a sut i roi
mesurau syml, cost isel ar waith i
gyflawni hyn.
Mae Cynlluniau Gweithredu Gwell
Iechyd am ddim Mind yn ffordd
hawdd ac ymarferol o helpu pobl
i gefnogi eu hiechyd meddwl eu
hunain yn y gwaith.
Mae Friends Life, mewn partneriaeth
â Busnes yn y Gymuned, wedi creu’r
pecyn cymorth ‘Listen Up - Let’s
talk mental health, â syniadau ar
sut i siarad am iechyd meddwl yn y
gweithle.
Mae gwefan Heads Together a
Mind yn dwyn ynghyd adnoddau,
hyfforddiant, gwybodaeth ac
offer i wneud lles yn y gweithle yn
flaenoriaeth.

Rhaglen Llywodraeth Cymru yw
Cymru Iach ar Waith sy’n helpu
cyflogwyr i gefnogi pobl yng
Nghymru i aros yn heini ac yn iach
fel y gallant aros mewn cyflogaeth
neu ddychwelyd i’r gwaith yn dilyn
cyfnod o afiechyd. Maent yn cynnig
adnoddau am ddim ar iechyd
meddwl a straen
Mae Mind Cymru yn rhedeg yr
ymgyrch Amser i Newid i Gymru:

Trais, bwlio ac
aflonyddu neu
wahaniaethu
Canllawiau HSE ar ffyrdd i atal, rheoli
ac ymateb i gŵynion am ymddygiad
amhriodol.
Cyngor Acas - Bwlio ac aflonyddu
yn y gwaith: canllaw i reolwyr a
chyflogwyr.
Cyngor CIPD - Aflonyddu a bwlio yn
y gwaith.
Cyngor EHRC ar fynd i’r afael â
gwahaniaethu ac aflonyddu.

offer a thempledi
gan hse
Gellir defnyddio offer dangosydd
straen a dadansoddi HSE i asesu
lefel y straen sy’n gysylltiedig â
gwaith yn eich sefydliad. Mae hyn yn
cynnwys fersiwn awtomataidd sy’n
caniatáu i’r arolwg gael ei gynnal yn
gyfan gwbl ar-lein.
Gellir defnyddio templed cynllun
gweithredu i gynllunio sut y bydd
eich sefydliad yn mynd i’r afael â’r
straenwyr a nodwyd.
Mae’r offer a’r templed ar gael ar
wefan HSE
Enghreifftiau asesu risg straen yn
dangos sut y gall sefydliadau llai fynd
at asesiad risg ar y wefan HSE

Atal straen sy’n gysylltiedig â gwaith
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Gwybodaeth
Bellach
I gael gwybodaeth ynghylch iechyd a diogelwch,
neu i riportio anghysondebau neu anghywirdebau
yn y canllaw hwn, ewch i wefan HSE.
Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael ar wefan HSE
© Hawlfraint y Goron Os ydych am ailddefnyddio’r
wybodaeth hon, ewch i dudalen hawlfraint HSE i
gael manylion. Cyhoeddwyd gyntaf 01/21.
Cyhoeddwyd gan yr Awdurdod Gweithredol
Iechyd a Diogelwch
01/21
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