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Canllaw i ddatblygu polisi yn y gweithle

Rhagair

Yn 2008, dangosodd gwaith ymchwil y Comisiwn, Pwy ydych chi’n ei weld?1 mai 
pobl â chyflyrau iechyd meddwl yw un o’r grwpiau sy’n cael eu gwahaniaethu’n eu 
herbyn fwyaf yng Nghymru, gyda:

 ● 37 y cant o bobl yn anhapus pe bai perthynas agos iddynt yn priodi rhywun â 
chyflwr iechyd meddwl

 ● dim ond 40 y cant o bobl yn credu bod pobl â chyflwr iechyd meddwl yn addas i 
fod yn athro ysgol gynradd

Yn dilyn y canfyddiadau hyn rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ag 
arbenigwyr iechyd meddwl o’r sector gwirfoddol, ac ymarferwyr cydraddoldeb 
yn y sector cyhoeddus i ddatblygu prosiect i fynd i’r afael ag afiechyd meddwl yn y 
gweithle.

Canlyniad y bartneriaeth honno yw’r canllawiau hyn. Gyda’n gilydd rydym wedi 
ystyried beth sy’n gwneud ymarfer a pholisi effeithiol, wedi diffinio’r achos busnes 
ac wedi cytuno ar strategaeth i hyrwyddo’r canllawiau i gyflogwyr.

Gobeithio, bydd y canllawiau hyn yn eich ysgogi i fynd i’r afael ag absenoldeb 
salwch, gwella cynhyrchiant a lleihau amser gwella ac i fynd i’r afael â’r stigma sy’n 
gysylltiedig ag afiechyd meddwl.

Kate Bennett 
Cyfarwyddydd Cenedlaethol i Gymru

Partners
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Cyflwyniad 

Mae cyflyrau iechyd meddwl yn gyffredin a bydd y rhan fwyaf ohonom naill ai’n cael 
profiad unigryw ohonynt neu’n adnabod rhywun a gafodd brofiad o’r fath. Mae un 
o bob pedwar o oedolion ym Mhrydain yn cael o leiaf un problem iechyd meddwl 
y gellir gwneud diagnosis ohoni mewn blwyddyn, ac mae gan un o bob chwech 
broblem iechyd meddwl ar unrhyw adeg benodol2. Cyflyrau iechyd meddwl yw’r 
categori mwyaf ond un o salwch iechyd galwedigaethol3.

Mae’r term cyflwr iechyd meddwl yn cwmpasu sawl cyflwr gwahanol. Mae 
problemau sy’n effeithio ar dymer yn gyffredin, gan gynnwys teimlo’n isel (iselder) 
ac, yn llai cyffredin, cynhyrfu gormod (mania). Mae gorbryder yn broblem gyffredin 
arall, yn ogystal â phroblemau anhwylderau personoliaeth mwy hirdymor. Gall 
nodweddion gofid meddyliol gynnwys hunan-niweidio neu anhwylderau bwyta. 
Nid yw’n rhestr gyflawn ac mae cyflyrau rhai pobl yn waeth na’i gilydd.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae nifer cynyddol o enwogion wedi siarad yn 
onest ac agored am eu salwch a sut mae wedi effeithio ar eu bywydau personol 
a phroffesiynol. Mae’r awdures Marian Keyes wedi siarad am ei brwydr yn erbyn 
iselder, ac mae Ruby Wax, Stephen Fry, Alistair Campbell, Bill Oddie a Natalie 
Imbruglia wedi trafod eu salwch meddwl yn gyhoeddus.

Er bod hyn wedi helpu i leihau’r stigma sy’n gysylltiedig â salwch meddwl, mae’n 
parhau i fod yn broblem. Yn ôl ymchwil gan Time to Change, mae 92 y cant o bobl 
yn credu y byddai cyfaddef bod gennych salwch meddwl yn dinistrio’ch gyrfa. Mae 
rhywfaint o sail i’w pryderon, wrth i’r arolwg ddangos na fyddai 56 y cant o bobl yn 
cyflogi rhywun sy’n dioddef pyliau o iselder o bryd i’w gilydd.4

Mae sicrhau bod gan eich gweithle bolisi iechyd meddwl effeithiol i’ch staff yn 
golygu bod modd rheoli salwch meddwl yn fwy effeithiol, sydd o fudd i’r cyflogwr 
a’r aelod staff. Mae arferion effeithiol yn gallu lleihau absenoldeb salwch, gwella 
cynhyrchiant a lleihau’r cyfnod adfer. Trwy gefnogi aelodau gwerthfawr o staff, 
rydych yn cadw sgiliau, gwybodaeth a phrofiad a fyddai’n gadael bwlch anodd ei 
lenwi o’i cholli.
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Pam bod iechyd meddwl yn fater i’r gweithle? 

Nid yw iechyd meddwl wedi’i gyfyngu i’r cartref yn unig. Mae’n effeithio ar 
fywydau pawb dan sylw, gan gynnwys eu gwaith a’u gyrfaoedd. Gall effeithio ar 
gynhyrchiant, perfformiad, presenoldeb, iechyd a lles emosiynol a chorfforol. 

 ● Mae’r rhan fwyaf o bobl â chyflyrau iechyd meddwl mewn cyflogaeth am dâl a 
bron yr un mor debygol o fod yn gweithio ag unrhyw un arall.5

 ● Dylai cyflogwyr ddisgwyl i gyflwr iechyd meddwl effeithio ar bron un o bob 
chwech o’u gweithlu ar unrhyw adeg benodol5

Mae gan salwch meddwl oblygiadau enfawr i gyflogwyr, gan fod ymchwil yn 
dangos fod 91 miliwn o ddiwrnodau’n cael eu colli bob blwyddyn oherwydd 
cyflyrau iechyd meddwl. Mae’r cyfuniad o gostau absenoldeb salwch, 
anghyflogaeth, effeithiau ar waith di-dâl a cholledion allbwn yn werth £26 biliwn 
y flwyddyn yn y DU. Mae hyn tua £1,035 y gweithiwr cyflogedig ar gyfartaledd. 
Mae hyn yn awgrymu y gallai salwch meddwl greu tua £50,000 o gostau y 
flwyddyn i gwmni bach sy’n cyflogi 50 o weithwyr.5 Mae ymchwil diweddar 
o Gymru’n amcangyfrif cyfanswm y gost i’r economi yng Nghymru yn £7.2 
biliwn, yn fwy na chyfanswm gwario cyhoeddus yng Nghymru ar iechyd a gofal 
cymdeithasol gyda’i gilydd6 i’r holl gyflyrau iechyd.

Dywed y Shaw Trust y gallai cyflogwyr Cymru fod yn colli £292 miliwn y 
flwyddyn oherwydd problemau iechyd meddwl7. Er hynny, mae gwaith ymchwil 
yn dangos bod rhaglenni rheoli iechyd meddwl yn sicrhau canlyniadau da o 
fuddsoddi arian ynddynt. Yn ôl y Sainsbury Centre for Mental Health, roedd 
strategaeth lles meddwl British Telecom wedi arwain at 30 y cant yn llai o 
absenoldeb yn ymwneud â salwch meddwl, ac roedd 75 y cant o bobl a fu’n 
absennol gyda phroblemau iechyd meddwl am dros chwe mis wedi dychwelyd 
i’r gwaith. Pe bai pob cyflogwr yn gwneud rhywbeth tebyg, cyfrifwyd y byddai’n 
arbed dros £300 y flwyddyn ar gyfer pob aelod o’r gweithlu.5

Mae cyflogwr da yn golygu rhywun sy’n gefn i’r staff trwy gyfnodau newydd neu 
anodd yn eu bywydau. Mae pobl â salwch meddwl yn aml yn dweud eu bod yn 
wynebu camau anffafriol yn y gwaith, gan gynnwys camau disgyblu a cholli’u 
swyddi. Mae cyflogaeth yn gallu chwarae rhan allweddol yn lles unigolyn, a’i 
helpu i wella hefyd. Mae tystiolaeth yn dangos mai dim ond 50 y cant o weithwyr 
sy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl chwe mis o absenoldeb salwch. Ar ôl blwyddyn 
o absenoldeb salwch, mae’r ffigur yn gostwng i 25 y cant, ac i 5 y cant ar ôl dwy 
flynedd.8
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Nid dim ond gweithwyr cyflogedig fydd yn elwa ar hyn. Mae ewyllys da a 
theyrngarwch y gweithwyr yn ased i’r busnes. Os oes gan fusnes enw da fel un sy’n 
cefnogi’i staff yn ystod problemau personol, fe allai fod ar ei hennill trwy gadw’r 
aelodau staff cyfredol a denu rhai newydd.

Mae gan gyflogwyr rwymedigaethau cyfreithiol tuag at eu staff hefyd. Dyma’r prif 
feysydd deddfwriaeth sy’n ymwneud â lles iechyd meddwl yn y gweithle:

 ● Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 (HASWA)

 ● Deddf Hawliau Dynol 1998 (HRA)

 ● Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith (1999)

 ● Deddf Cydraddoldeb 2010 

Mae deddfau iechyd a diogelwch yn sicrhau bod hawl gan weithwyr i weithio 
mewn amgylchedd diogel lle mae peryglon i iechyd a lles yn cael eu hystyried a’u 
hymdrin â nhw yn effeithiol. Mae hefyd yn sicrhau cyfrifoldeb i gydweithredu â’r 
ddeddfwriaeth.

Os yw cyflwr iechyd meddwl yn cael effaith sylweddol, difrifol a hirdymor ar allu 
rhywun i gyflawni dyletswyddau arferol bob dydd, yna bydd wedi’i gynnwys yn y 
Ddeddf Cydraddoldeb (2010). Nodwch nad oes rhaid i bobl anabl ddatgelu bod 
ganddynt nam o gwbl. Nod y Ddeddf Cydraddoldeb yw rhoi terfyn ar achosion 
o wahaniaethu y mae llawer o bobl yn wynebu yn y meysydd a warchodir, gan 
gynnwys anabledd ym maes cyflogaeth a meysydd eraill. 

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn gofyn i’r holl awdurdodau 
cyhoeddus flaenoriaethu camau i fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau mwyaf 
arwyddocaol o fewn eu cylch gwaith, (gan gynnwys anabledd) a chymryd y camau 
sy’n debygol o sicrhau’r canlyniadau cydraddoldeb gorau. Felly, mae’r ddyletswydd 
hon yn ffordd bwysig o fynd i’r afael â’r gwahaniaethu a’r stigma sy’n gysylltiedig 
ag iechyd meddwl yn fwy effeithiol.

Cymaint yw maint ac effaith y broblem, gallai’r rhan fwyaf o awdurdodau 
cyhoeddus Cymru fod yn nodi a blaenoriaethu’r mater. Byddai datblygu a 
gweithredu polisi iechyd meddwl yn y gweithle yn gam penodol i sicrhau 
canlyniadau go iawn mewn perthynas â’r ddyletswydd.

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn disodli’r Ddyletswydd Cydraddoldeb ar sail 
Anabledd.
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Mae’r Ddeddf Hawliau Dynol yn rheoleiddio’r berthynas rhwng unigolion ac 
awdurdodau cyhoeddus (fel adrannau’r llywodraeth, gwasanaethau’r heddlu, 
ysbytai a chynghorau lleol) er mwyn eich diogelu chi, a sicrhau eu bod yn 
defnyddio’u pwerau’n gyfrifol. Mae’n sicrhau bod pobl yn cael eu trin yn deg, a 
chyda pharch ac urddas.

Byddai polisi ac arferion effeithiol yn y gweithle yn talu ar eu canfed o ran cadw 
staff medrus a phrofiadol.
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Pa gamau gall gyflogwyr eu cymryd?

Credwn y dylai’r cyflogwr wneud sawl peth i fynd i’r afael ag iechyd meddwl 
yn effeithiol. Dylai sefydliadau ddatblygu eu polisi eu hunain yn y gweithle i 
adlewyrchu anghenion eu gweithwyr. Yn ôl eu harbenigedd, mae rhai cyflogwyr 
wedi nodi meysydd allweddol effeithiol:

1) Polisi corfforaethol sy’n mynd i’r afael ag iechyd meddwl:

 ● A ysgrifennwyd yn benodol ar gyfer pob sefydliad trwy ymgynghori â 
rhanddeiliaid allweddol, er enghraifft Grwp Staff Anabl, neu gyda sefydliadau 
gwirfoddol neu gymunedol sydd â gwybodaeth arbenigol am iechyd meddwl.

 ● Sy’n mynd i’r afael â recriwtio’n benodol er mwyn sicrhau nad yw darpar 
weithwyr yn cael eu gwahaniaethu yn eu herbyn oherwydd eu hanes iechyd 
meddwl. 

 ●  Asesu effaith y polisi. Bydd hyn yn sicrhau nad yw’r broses o gynllunio, 
datblygu neu gyflwyno polisi’r gweithle yn gwahaniaethu mewn unrhyw fodd 
a’i fod yn hyrwyddo cyfle cyfartal.

 ● Sy’n diffinio salwch meddwl, a nifer yr achosion ohono yn glir. Gellir cysylltu 
hyn â diffiniad Llywodraeth Cymru. Er bod modd defnyddio ystadegau gwladol, 
gallwch gael ystadegau rhanbarthol trwy gysylltu â grwpiau gwirfoddol lleol. 
Ni ddylai’r polisi ganolbwyntio ar straen a/neu orbryder yn unig.

 ● Sy’n cysylltu â pholisïau priodol eraill fel absenoldeb anabledd, gweithio 
hyblyg, seibiant gyrfa, cam-drin domestig, achwyniadau, disgyblu, gallu, 
absenoldeb salwch, rheoli perfformiad ac urddas yn y gwaith. Trwy gysylltu 
â pholisïau sy’n bodoli eisoes, gall unigolion newid eu patrymau neu lwyth 
gwaith, sicrhau trefniadau gweithio hyblyg a neilltuo gwyliau i hwyluso 
unrhyw drefniadau ymarferol, fel mynychu apwyntiadau meddygol neu 
gwnsela. Mae’n bwysig cofio bod anghenion pawb yn wahanol, ac y dylid 
ond defnyddio mesurau gyda chaniatâd yr unigolyn dan sylw.

 ● Sy’n cynnwys rhai o ddangosyddion salwch meddwl. Er enghraifft, mae rhai 
o’r pethau y dylech gadw llygad arnynt yn cynnwys newidiadau yn ymddygiad 
arferol y gweithiwr, fel perfformiad gwael, blinder neu fwy o absenoldebau 
salwch, ac ysmygu mwy, yfed mwy o alcohol neu gymryd mwy o gyffuriau. Gall 
arwyddion eraill gynnwys bod yn ddagreuol, dioddef cur pen, diffyg synnwyr 
digrifwch a newidiadau mewn hwyliau emosiynol.
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 ● Sy’n cynnwys dealltwriaeth glir o swyddogaeth rheolwyr llinell. Gall hyn 
gynnwys camau ymarferol i annog pobl i ddatgelu a thrafod cyflyrau iechyd 
meddwl a nodi pa gymorth priodol sydd ar gael. Dylai rheolwyr gofio bod 
salwch meddwl yn gallu dylanwadu ar hunanhyder pobl sydd efallai’n methu 
ymddiried yn eraill neu ofyn am gymorth. Dylai rheolwyr ymroi i helpu’r rhai 
sydd â salwch meddwl yn deimladwy, yn llawn cydymdeimlad, hyderus a 
heb feirniadu. Mae enghreifftiau o gwestiynau priodol i’w cael yn y dolenni i 
ganllawiau rheolwyr llinell ar dudalen 16.

 ● Sy’n egluro swyddogaeth a chyfrifoldebau penodol y tîm adnoddau dynol. 
Bydd hyn yn sicrhau cyfrifoldeb canolog dros ddatblygu polisi a gweithdrefnau 
iechyd meddwl i reolwyr a gweithwyr. Gall y tîm adnoddau dynol ymrwymo 
i adolygu a diweddaru polisïau, gweithdrefnau ac arferion eraill cysylltiedig, 
a allai effeithio ar y broses o roi polisi iechyd meddwl ar waith. Er enghraifft, 
Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr neu raglenni hyfforddi staff. 

 ● Sy’n nodi’n glir beth yw swyddogaethau a chyfrifoldebau gweithwyr. 
Gall hyn ganiatáu i weithwyr gymryd camau sylfaenol i helpu ffrindiau a 
chydweithwyr, os ydynt o’r farn y gallant wneud hynny. Trwy ymddwyn yn 
gefnogol, gall gweithiwr helpu cydweithiwr i fagu hyder i fynd i’r afael â’i 
broblemau.

 ● Sy’n cynnwys ymrwymiad i sicrhau bod pawb yn deall ac yn ymwybodol o’r 
polisi, trwy gyfrwng y fewnrwyd o bosibl. Mae hyn yn sicrhau bod pob aelod 
o staff yn gwybod am y polisi a’i amcanion. Gellid hefyd ddangos posteri a 
chynnwys gwybodaeth am iechyd meddwl mewn sesiynau hyfforddi eraill, fel 
sesiynau lles neu reoli perfformiad.

 ● Sy’n cynnwys rhestr glir o fanylion cyswllt lleol a chenedlaethol 
asiantaethau cymorth a chyngor. Bydd pobl sydd angen help yn gallu cael 
gafael ar y cymorth proffesiynol mwyaf priodol wedyn.

 ● Sy’n cynnwys enw cyswllt dynodedig er mwyn cael rhagor o wybodaeth 
am y polisi. Trwy hyn, bydd gweithwyr yn gallu canfod unigolyn a all gyfeirio’r 
unigolyn dan sylw i’r ffynonellau cymorth mwyaf priodol.

 ● Sy’n adolygu’r polisi bob blwyddyn, trwy gasglu gwybodaeth i weld sut mae’r 
polisi’n gweithio i weithwyr a rheolwyr.
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2) Hyfforddi

Nid yw cyflogwyr yn ymwybodol pa mor gyffredin yw’r cyflwr hwn . Mewn 
arolwg diweddar o 550 o reolwyr a gomisiynwyd gan y Shaw Trust (2006), roedd 
bron hanner yr ymatebwyr yn credu na fyddai’r un o’u gweithwyr yn dioddef 
salwch meddwl yn ystod eu hoes gwaith.9 Mae cyflogwyr a’r sector gwirfoddol 
yn awgrymu mai’r cam cyntaf wrth fynd i’r afael ag iechyd meddwl yn effeithiol 
yw hyfforddiant, i godi ymwybyddiaeth ac i gynyddu sgiliau a hyder:

 ● Gallai’r holl staff elwa gan hyfforddiant sylfaenol er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o’r cyflwr, a rhoi hyfforddiant manylach i weithwyr 
allweddol sy’n gweithredu’r polisi e.e. ymarferwyr Adnoddau Dynol, 
rheolwyr llinell, rheolwyr iechyd a diogelwch ac ati.

 ● Dylai gweithwyr wybod yn union beth yw eu swyddogaethau a’u 
cyfrifoldebau o ran cydweithwyr sydd â salwch meddwl, ac adnabod 
arwyddion posibl o’r cyflwr hefyd. Dylai gweithwyr ar bob lefel wybod 
pryd i sôn wrth rywun arall am achos o salwch meddwl ac wrth bwy y 
dylid dweud amdano, a pha wasanaethau cymorth sydd ar gael.

 ● Cyflwyno a hyfforddi staff cyswllt Iechyd Meddwl. Mae hyn yn cydnabod 
y ffaith na fyddai rhai gweithwyr o bosibl am drafod materion iechyd 
meddwl trwy’r dulliau arferol, sef rheolwyr llinell neu’r adran adnoddau 
dynol. Dylai cyflogwyr ystyried hyfforddi staff i fod yn Swyddogion 
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl.
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3) Codi ymwybyddiaeth trwy ymgyrch yn y gweithle:

 ● Dylai gwybodaeth fod ar gael yn gyhoeddus a phreifat. Gall cyflogwyr 
ddefnyddio cylchlythyron, papurau cyflog, e-bost, y fewnrwyd, 
cyfarwyddebau staff, posteri ar yr hysbysfwrdd, posteri mewn toiledau ac ati i 
ddangos pa gymorth sydd ar gael i bobl â salwch meddwl a rhoi gwybodaeth 
am bolisi Iechyd Meddwl y cwmni. 

 ● Defnyddio gwybodaeth a deunyddiau ymgyrchu fel posteri neu daflenni 
gan Undebau Llafur a sefydliadau arbenigol y sector gwirfoddol i godi 
ymwybyddiaeth. Gall hyn gynnwys gweithio tuag egwyddorion siarter y 
Mindful Employer. Gweler rhestr o’r rhain ar dudalen 14. 

 ● Dylai cyflogwyr roi gwybodaeth yn eu llawlyfrau staff, rhaglenni sefydlu staff, 
a’i chysylltu â gwybodaeth gyflenwol eraill fel gwybodaeth am Raglenni 
Cymorth Gweithwyr, neu fentrau lles. 

 ● Dylid annog gweithwyr cyflogedig i gynnig awgrymiadau ar sut i godi 
ymwybyddiaeth, a sut gall y sefydliad fynd i’r afael â materion iechyd 
meddwl. 

 ● Sicrhau bod gan yr holl staff restr o swyddogion cymorth cyntaf iechyd 
meddwl hyfforddedig, neu staff eraill sydd wedi’u hyfforddi’n briodol, fel 
bod dewis o bobl i rannu’r materion hyn â nhw.

11
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Tair astudiaeth achos

British Telecom 

Mae British Telecom yn cyflogi 104,000 o weithwyr ledled y DU. Ers 2004, mae 
BT wedi cydweithio ag undebau llafur i ddatblygu polisïau a gweithdrefnau 
corfforaethol i greu diwylliant sy’n lleihau’r stigma sy’n gysylltiedig â salwch 
meddwl.

Mae hyn yn cynnwys dull cyson o helpu staff â salwch meddwl, cymorth ymarferol 
i fynd i’r afael â materion yn y gwaith, a helpu pobl i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl 
absenoldeb salwch. Mae BT hefyd wedi rhoi pecyn rheoli straen ar y we sy’n gallu 
dweud wrth reolwyr wedi’u hyfforddi’n arbennig fod gweithiwr mewn perygl o 
ddioddef salwch meddwl. 

Dyma enghreifftiau o lwyddiant polisïau a gweithdrefnau iechyd meddwl BT:

 ● Nid yw BT yn gwrthod ceisiadau swyddi ar sail salwch meddwl 

 ● Mae absenoldeb oherwydd salwch meddwl i lawr 30 y cant 

 ● Mae hawliadau straen wedi gostwng yn syfrdanol 

 ● Mae 75 y cant o weithwyr oedd ar absenoldeb hirdymor yn dychwelyd i’w 
swydd wreiddiol 

 ● Mae cyfradd y bobl sy’n ymddeol am resymau salwch meddwl i lawr 80 y 
cant

Airbus

Mae prif ganolfan gweithgynhyrchu adain Airbus yng ngogledd-ddwyrain Cymru 
ac mae tua 6,600 o weithwyr yno. Yn 2007, salwch meddwl oedd yn cyfrif am 
chwarter yr holl absenoldeb yn y cyfleuster gweithgynhyrchu a phob absenoldeb ar 
gyfartaledd yn para 49 o ddiwrnodau. 

Penderfynodd Airbus i gydweithio ag Ymddiriedolaeth Sefydliad GIG Partneriaeth 
Swydd Gaer a Wirral i ddatblygu ymagwedd arloesol at fynd i’r afael â lles 
gweithwyr. Y nod oedd datblygu gwasanaeth ar y safle i weithwyr Airbus a oedd yn 
cynnal eu hiechyd a’u lles, ac na oedd yn stigmateiddio problemau iechyd meddwl.  

Sefydlwyd tîm cefnogi gweithwyr / iechyd meddwl i reoli anghenion y busnes 
a’r gweithwyr. Ymgysylltodd staff Iechyd Galwedigaethol  a Lles Airbus â thîm o 
gynghorwyr profiadol fel rhan annatod o’r swyddogaeth. Yn ychwanegol, trefnwyd 
sesiynau wythnosol ar y safle gyda nyrs iechyd meddwl gofrestredig  a sesiynau 
misol gyda seiciatrydd ymgynghorol.  

Hefyd, cafodd dau aelod o staff eu hyfforddi gan Airbus i fod yn hyfforddwyr 
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ac mae mwy na 85 o aelodau staff wedi’u hyfforddi 
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ar Gymorth Cyntaf Iechyd Meddwl. 

Mae Airbus wedi elwa o fuddsoddi yn y fenter hon yn ariannol ac yn ddiwylliannol, 
yn ogystal â hyrwyddo lles eu gweithwyr yn sylweddol.  

Gellir mesur y llwyddiant hwn yn glir:

 ● Erbyn 2013 cafodd absenoldeb salwch ei ostwng o 25 y cant i 12 y cant

 ● Mae hyd y salwch ar gyfartaledd wedi gostwng o 49 o ddiwrnodau i 34

 ● Wrth gael cefnogaeth, mae 89 y cant o’r holl atgyfeiriadau at y  gwasanaeth 
wedi aros yn y gwaith

EDF Energy 

Mae EDF Energy, un o is-gwmnïau EDF Group, yn cyflogi bron i 13,000 o bobl yn y 
pencadlys yn Llundain neu mewn swyddfeydd a gweithrediadau ledled Prydain. Yn 
ôl EDF Energy, mae salwch seicolegol yn her fawr i’r cwmni. 

Mae EDF Energy wedi datblygu Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr i’w staff i gyd. 
Dyma bartneriaeth rhwng arbenigwyr iechyd galwedigaethol a seicolegwyr, ac 
mae’n cynnig cyngor ar ymdrin â phob math o gyflyrau seicolegol, sy’n ymwneud 
â’r gwaith a ddim yn ymwneud â gwaith: 

Anogir gweithwyr i ddefnyddio’r gwasanaeth yn nyddiau cynnar eu salwch sy’n 
gysylltiedig â straen er mwyn helpu i leddfu unrhyw absenoldeb salwch hirdymor 
yn y dyfodol. 

Mae dull ‘y ford gron’ yn helpu pobl â chyflyrau seicolegol i ddychwelyd i’r gwaith. 
Mae’r cyfarfodydd yn cynnwys y claf, y tîm triniaeth a rheolwyr, gan roi cyfle 
unigryw i drin a thrafod unrhyw ffactorau a allai fod wedi creu’r broblem iechyd yn 
y lle cyntaf a sut i ddatrys problemau er mwyn hwyluso’r broses o ddychwelyd i’ r 
gwaith. Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i ymestyn i bob rhan o’r cwmni. 

Dyma enghreifftiau o lwyddiant y rhaglen hon: 

 ● Gostwng absenoldebau salwch o 3.9 y cant yn 2004 i 3.6 y cant yn 2006 

 ● Lleihad yn nifer y diwrnodau gwaith a gollwyd fesul gweithiwr oherwydd 
salwch seicolegol o 1.76 yn 2004 i 1.35 yn 2006, gan arbed tua £1.3 miliwn 
mewn costau absenoldeb salwch yn unig 

 ● Llai o achosion o salwch seicolegol a achoswyd gan waith. Yn 2003, roedd 
52.6 y cant o’r bobl a ddefnyddiodd y rhaglen wedi’u nodi fel rhai ag 
anawsterau seicolegol yn gysylltiedig â gwaith. 35 y cant oedd y ffigur erbyn 
2006 

 ● Dros 50 y cant o ostyngiad yn nifer y bobl a oedd yn absennol o’r gwaith pan 
oeddent yn cael eu hatgyfeirio.
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Cyngor gan gyflogwyr eraill 

 ● Ewch ati i hysbysebu swyddi trwy’r prosiect gwaith â chymorth lleol, i 
ddangos eich bod yn annog ceisiadau gan bobl â chyflyrau iechyd meddwl. 
(Mae gwybodaeth am Gynlluniau Gwaith â Chymorth ar gael gan Gynghorwyr 
Cyflogaeth i Bobl Anabl yn y Ganolfan Byd Gwaith.) 

 ● Gallai’ch polisi gynghori yn erbyn defnyddio holiaduron cyn cyflogi, gan fod 
yr arfer hwn yn anghyfreithlon yn ôl y Ddeddf Cydraddoldeb. Mae hefyd yn 
dueddol i gynyddu’r argraff o rwystrau a gwahaniaethu. Fel arfer da, ni ddylid 
gofyn am wybodaeth am iechyd neu anabledd tan ar ôl i chi gynnig y swydd, 
oni bai bod gofynion iechyd a ffitrwydd penodol yn gysylltiedig â’r swydd. 

 ● Os bydd darpar weithiwr cyflogedig yn cyfaddef bod ganddo gyflwr iechyd 
meddwl ar ôl i chi gynnig y swydd, dylech wneud unrhyw addasiadau 
rhesymol i’r gweithle cyn iddo gychwyn gweithio. 

 ● Gall addasiadau rhesymol gynnwys oriau gweithio hyblyg, gweithio 
gartref, gweithio mewn lle tawel, cyflwyno newidiadau dros dro neu barhaol 
i’r dyletswyddau, cynnig seibiant neu ‘gyfaill gwaith’ i drafod unrhyw 
anawsterau yn y gweithle. Cofiwch, nid yw hon yn gyflawn. 

 ● Ar ddechrau unrhyw gyfnodau absenoldeb, trafodwch sut y byddwch yn 
cadw mewn cysylltiad. Pan fo’r unigolyn ar absenoldeb salwch, anfonwch 
gerdyn ato a gofynnwch a yw’n iawn i chi ymweld ag ef - ond cofiwch barchu 
ei ddymuniadau. Mae cysylltiad cynnar, rheolaidd a sensitif gyda phobl sy’n 
absennol o’r gwaith yn gallu bod yn allweddol iddynt ddychwelyd yn gynnar.
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 ● Cefnogwch bobl sydd eisiau ysgrifennu ‘datganiadau ymlaen llaw’ 
sy’n dweud sut yr hoffent gael eu trin pe baent yn cael eu taro’n wael. 
Gallai gynnwys manylion fel pwy i gysylltu â nhw; pa fath o gymorth sy’n 
ddefnyddiol; trefniadau ymarferol a’r driniaeth orau. 

 ● Os yw’n briodol, beth am gynnig cyfle i’r aelod staff ddychwelyd i’r gwaith 
bob yn dipyn, gan weithio llai o oriau ond ar gyflog llawn? Efallai y bydd hyn 
yn ddewis da yn lle absenoldeb salwch llawn amser. 

 ● Gofalwch bod cynllun gweithredu ar gyfer dychwelyd i’r gwaith. Cofiwch 
fod addasiadau rhesymol i arferion gwaith ac ati yn cael eu hystyried yn arfer 
da, hyd yn oed os nad yw’r unigolyn dan sylw wedi’i ddiogelu’n ffurfiol gan y 
Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd. 

 ● Gwnewch yn siwr nad yw’r unigolyn yn dychwelyd i wynebu llwyth gwaith 
afresymol, cant a mil o negeseuon e-bost neu ddesg wedi’i meddiannu gan 
rywun arall. Ewch ati i osod nodau ac amcanion realistig fel bod yr unigolyn 
yn teimlo ei fod yn gwneud cynnydd. 

 ● Cofiwch y gallai gymryd amser ac amynedd i rai pobl gael y feddyginiaeth 
gywir. Rhaid ystyried unrhyw sgileffeithiau mewn perthynas â’u gofynion 
gwaith: amseru, iechyd a diogelwch ac ati.
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Rhagor o wybodaeth 

Mae llu o ganllawiau defnyddiol ar gael i gyflogwyr sy’n cynnig cyngor ac 
arweiniad ymarferol ar iechyd meddwl a’r gweithle. Nodwch mai adnoddau 
cyfrwng Saesneg yn unig yw rhai ohonynt gan mai sefydliadau o Loegr sydd 
wedi’u cyhoeddi. Mae’r rhan fwyaf yn rhad ac am ddim oni nodir yn wahanol.

Canllawiau i reolwyr llinell 

We Can Work it Out: a local authority line manager’s guide to reasonable 
adjustments for mental illness a gyhoeddwyd gan Rethink 

Canllawiau i reolwyr llinell mewn awdurdodau lleol ynglyn ag addasiadau 
rhesymol ar gyfer salwch meddwl, a sut i bennu’r rhain gyda’r gweithwyr. Mae’n 
cynnwys cynllun WRAP (Wellness Recovery and Action Plan) er mwyn helpu 
rheolwyr llinell i drafod addasiadau gyda’r staff a chynllunio ymlaen llaw.

https://www.york.ac.uk/admin/hr/occupational-health/documents/Mental-
Health-Adjustments-Guidance-Department-of-Health.pdf

Line Manager’s Resource a gyhoeddwyd gan Shift 

Canllawiau ymarferol ar gyfer rheoli a chefnogi pobl sydd â phrofiad o 
broblemau iechyd meddwl yn y gweithle. Yn cynnwys adnoddau hyfforddi.

http://www.hse.gov.uk/stress/pdfs/manage-mental-health.pdf

Leading by Example: Making the NHS an exemplar employer of people with 
mental health problems a gyhoeddwyd gan Sainsbury Centre for Mental 
Health 

Canllawiau ymarferol sy’n dangos sut mae rheolwyr y GIG ac eraill yn gallu 
dangos arweiniad wrth gyflogi defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl yng 
ngweithlu’r GIG a gwella bywydau gwaith pob aelod o staff a’u helpu i gadw’u 
swyddi yr un pryd.

http://www.scmh.org.uk/pdfs/leading_by_example.pdf
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Open Your Mind gan NHS Employers 

Cafodd ymgyrch Open your Mind ei ddatblygu er mwyn helpu cyflogwyr 
i greu amgylchedd gweithio gwell i staff a gwella cyfraddau cyflogaeth i 
bobl â chyflyrau iechyd meddwl ysgafn, cymedrol a difrifol. Ei nod yw codi 
ymwybyddiaeth ledled y GIG o fanteision cydnabyddedig cyflogi a chadw staff â 
chyflyrau iechyd meddwl i gleifion, staff a sefydliadau.

http://www.nhsemployers.org/HealthyWorkplaces/Keeping-staff-well/
StressandMentalHealth/OpenYourMind/Pages/OurAims.aspx

Gwireddu uchelgeisiau: cynhorthwy cyflogaeth gwell ar gyfer pobl â chyflwr 
iechyd meddwl cyhoeddwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau 

‘Work, Recovery and Inclusion’ yw’r strategaeth newydd yn Lloegr, sy’n 
cyflwyno cyfres o gamau gweithredu a fydd yn helpu i fodloni dyheadau pobl 
sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd, ac sydd eisiau gweithio. 
Mae’n ymateb i argymhellion adolygiad annibynnol gan Rachel Perkins, ac yn 
adeiladu arno. 

http://www.bu.edu/cpr/employment/files/Realising_Ambitions.pdf

Promoting mental wellbeing at work a gyhoeddwyd gan y Sefydliad 
Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol

Canllawiau i gyflogwyr ar hyrwyddo lles meddyliol trwy gyflwyno amodau 
gwaith cynhyrchiol ac iach.

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12331/45893/45893.pdf

Tackle Mental Health gan y Shaw Trust 

Siop-un-stop sy’n llawn gwybodaeth ac atebion hawdd eu defnyddio i’ch helpu i 
gefnogi staff â phroblemau iechyd meddwl.

http://www.tacklementalhealth.org.uk/
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Cymru Iach ar Waith gan Lywodraeth Cymru

Datblygwyd Cymru Iach ar Waith er mwyn cynorthwyo cyflogwyr, gweithwyr 
cyflogedig a gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd i wella iechyd yn y gwaith, 
atal afiechyd a chynorthwyo pobl i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl salwch.

http://www.healthyworkingwales.com/

Representing and supporting members with mental health problems at 
work: Guidance for trade union representatives a gyhoeddwyd gan y TUC 

Cyhoeddwyd y canllawiau hyn er mwyn helpu cynrychiolwyr a swyddogion 
undebau llafur i ddarparu gwasanaeth da i aelodau â phroblemau iechyd 
meddwl, ond mae’n berthnasol i reolwyr llinell a swyddogion adnoddau dynol 
hefyd. Y nod yw rhoi gwybodaeth angenrheidiol i helpu cynrychiolwyr ymdrin â 
materion iechyd meddwl yn y gweithle.

http://www.tuc.org.uk/sites/default/files/extras/mentalhealth.pdf
 

Hyfforddiant 

Nod Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yw: diogelu bywyd lle gall unigolyn achosi 
perygl iddo’i hun neu i eraill; darparu cymorth i atal problemau iechyd meddwl 
rhag gwaethygu; helpu i adfer iechyd meddwl da; cynnig cysur i rywun sy’n profi 
problem iechyd meddwl. Nid helpu pobl i fod yn therapyddion yw’r nod, ond 
addysgu pobl i adnabod arwyddion problemau iechyd meddwl, sut i roi cymorth 
cychwynnol a sut i lywio rhywun i gael cymorth proffesiynol priodol.

http://www.mhfa-wales.org.uk/
 

Gwybodaeth am addasiadau rhesymol 

Gwybodaeth gyffredinol am addasiadau rhesymol gan yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch:

http://www.hse.gov.uk/sicknessabsence/reasonableadjustments.htm
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Making reasonable adjustments at work for people with mental health 
problems canllawiau gan y Scottish Association for Mental Health: 

http://www.samh.org.uk/media/296324/ras_2012_pink.pdf

Reasonable adjustments: Line manager guide a gyhoeddwyd gan Fforwm y 
Cyflogwyr ar Anabledd (cost)

Mae’r Fforwm wedi paratoi canllawiau ar wneud addasiadau rhesymol fel rhan 
o’i gyfres o ganllawiau poblogaidd. Mae’r canllawiau hyn yn ei gwneud hi’n 
haws i nodi pwy sydd angen addasiad, penderfynu os yw’n addasiad rhesymol a 
gwybod ble i gael rhagor o gyngor a chymorth.

http://www.efd.org.uk/publications/reasonable-adjustments-line-manager-
guide

Adnoddau codi ymwybyddiaeth 

Amser i Newid Cymru yw’r ymgyrch genedlaethol gyntaf i derfynu’r stigma 
a’r gwahaniaethu a wynebir gan bobl a phroblemau iechyd meddwl ganddynt 
yng Nghymru. Caiff yr ymgyrch ei hariannu gan y Loteri Fawr, Comic Relief a 
Llywodraeth Cymru a chaiff ei chyflenwi mewn partneriaeth â Gofal, Hafal a Mind 
Cymru.

http://www.timetochangewales.org.uk/cy/

Nod menter Mindful Employer® yw codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn y 
gwaith a helpu busnesau recriwtio a chadw staff.

http://www.mindfulemployer.net/

‘See me’ yw ymgyrch genedlaethol yr Alban i roi terfyn ar y stigma a’r 
gwahaniaethu sy’n gysylltiedig â salwch meddwl. Mae’n gynghrair o bum 
sefydliad iechyd meddwl ac fe’i hariennir yn llawn gan Lywodraeth yr Alban. 
Cafodd ei lansio yn 2002.

http://www.seemescotland.org/

Gwybodaeth am y Ddeddf Cydraddoldeb 

Daw’r Ddeddf Cydraddoldeb i rym ym mis Hydref 2010 gan ddarparu, 
fframwaith cyfreithiol sengl â chyfraith symlach, eglur a fydd yn fwy effeithiol i 
fynd i’r afael â gwahaniaethu ac anfantais.

http://www.equalityhumanrights.com/equalityact
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