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CYNGOR CYMUNED LLANFIHANGEL YSTRAD 

POLISI IECHYD MEDDWL A LLES 

 

 

CYFLWYNIAD 

Mae salwch meddwl a straen yn cael eu cysylltu â nifer o afiechydon ac anableddau 
yn ein cymdeithas. Mae hyrwyddo a gwarchod lles meddwl y gweithlu yn bwysig i’w 
hiechyd corfforol, lles cymdeithasol a’r gallu i fod yn gynhyrchiol. 

 

Mae nifer o ffactorau yn y gweithle yn gallu dylanwadu ar iechyd meddwl unigolion, 
adrannau penodol, neu sefydliadau cyfan. Mae deall a mynd i'r afael â'r ffactorau sy'n 
effeithio ar les meddwl yn y gweithle yn cynnig ystod eang o fuddion i unigolion a'r 
Sefydliad. 

 

 

CYRHAEDDIAD  

 

Gall problemau iechyd meddwl a straen effeithio ar unrhyw un ta beth yw eu safle yn 
y Sefydliad. Mae'r polisi hwn yn berthnasol i bob gweithiwr yn ddiwahan. 

 

Bydd y polisi hwn yn cael ei weithredu law yn llaw â pholisïau iechyd a diogelwch eraill, 
e.e. absenoldeb salwch, cam-drin alcohol, cyffuriau a sylweddau, bwlio ac aflonyddu. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Eleri Lewis, Clerc / Clerk 
Yr Alma 
Cribyn 
Llanbedr Pont Steffan 
Ceredigion SA48 7ND 
 
 

 

www.llanfihangelystradcc.org.uk  
 01570 470 135 

e-bost / email: clerc@llanfihangelystradcc.org.uk 
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BWRIAD 

 

I greu gweithle sy'n hyrwyddo lles meddwl pob gweithiwr. 

 

AMCANION 

 

Mynd i'r afael â ffactorau yn y gweithle a allai effeithio'n negyddol ar iechyd meddwl 
gweithwyr ac i ddatblygu sgiliau rheoli sydd yn hyrwyddo lles meddwl yn y gweithle ac 
yn gallu delio â phroblemau sydd yn gysylltiedig â iechyd meddwl yn effeithiol. 

 

Ein nod fel cyflogwr yw gweithio tuag at greu a hyrwyddo amgylchedd sy'n hyrwyddo 
a chefnogi iechyd meddwl pob gweithiwr.  Mae Antur Teifi yn cydnabod y gall rhai 
amodau ac arferion gwaith effeithio’n negyddol ar iechyd meddwl gweithwyr gyda’r 
potensial i arwain at niwed seicolegol a chorfforol.  Gall rhain gynnwys agweddau ar 
waith, trefniadaeth a rheolaeth o fewn y gweithle ac amodau amgylcheddol a 
chymdeithasol.  

 

GWEITHREDU’R POLISI 

 

• Rhoi gwybodaeth i weithwyr a chynyddu eu hymwybyddiaeth am iechyd 
meddwl. 

• Rhoi cyfleoedd i weithwyr gymryd gofal dros eu iechyd meddwl eu hunain, e.e. 
trwy weithgareddau corfforol, gweithgareddau atal straen a digwyddiadau 
cymdeithasol. 

• Cynnig trefniadau gweithio hyblyg i weithwyr. 
 

 

• Rhoi cyfle i weithwyr ddylanwadu ar sut maent yn cyflawni eu gwaith - y dewis 
i amrywio eu hamodau gwaith lle bo hynny’n bosib, cyfleoedd i ddatblygu a 
defnyddio eu sgiliau'n llawn. 

• Gosod targedau realistig i weithwyr er mwyn osgoi gweithio oriau afresymol. 

• Sicrhau bod gan bob aelod staff ddisgrifiad swydd gydag amcanion a chyfri-
foldebau clir, darparu cefnogaeth reoli dda iddynt, cynnig hyfforddiant priodol 
ac adnoddau digonol i gyflawni’r gwaith. 

• Rheoli gwrthdaro yn effeithiol a sicrhau bod y gweithle yn rhydd o fwlio ac 
aflonyddu, gwahaniaethu a hiliaeth. 

• Sefydlu proses o gyfathrebu dwyffordd er sicrhau cyfranogiad gweithwyr, yn 
enwedig yn ystod cyfnodau o drawsnewid o fewn y Sefydliad. 
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• Datblygu diwylliant sydd yn seiliedig ar ymddiriedaeth, cefnogaeth a pharch at 
ein gilydd. 

• Rhoi cefnogaeth anfarnol a rhagweithiol i weithiwr sydd â phroblemau iechyd 
meddwl. 

• Delio mewn modd cydymdeimladol â gweithwyr sy'n dioddef o broblemau ie-
chyd meddwl oherwydd amgylchiadau y tu allan i’r gweithle ac sydd, o ganlyn-
iad, yn ei chael hi'n anodd cyflawni eu gwaith. 

• Darparu rhaglen sefydlu gynhwysfawr i staff newydd sy'n rhoi dealltwriaeth id-
dynt o’r sefydliad, y polisïau a'r gweithdrefnau sefydledig, a'r rôl y mae disgwyl 
iddynt ei chyflawni. 

 

Nod Antur Teifi yw creu a hyrwyddo diwylliant lle gall gweithwyr siarad yn agored am 
eu swydd a’u hiechyd meddwl a thynnu sylw at anawsterau heb ofni gwahaniaethu na 
dial. 

 

Darparu cefnogaeth a chymorth i staff sydd ag anawsterau iechyd meddwl. 

 

• Sicrhau bod unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl yn cael eu trin yn 
deg ac yn gyson a heb deimlo'n euog am eu problemau. 

• Annog staff i ymgynghori â'u meddyg teulu neu gwnselydd o'u dewis. 

• Darganfod i ba raddau mae amodau gwaith a ffactorau eraill o fewn y Sefyd-
liad yn effeithio ar eu hiechyd meddwl a’u datrys lle bo hynny'n bosib. 

• Mewn achosion o absenoldeb salwch tymor hir, a lle bo hynny'n bosib, rhoi ar 
waith broses o ddychwelyd i’r gwaith yn raddol. 

• Lle nad yw’n bosib dychwelyd i'r un swydd oherwydd y risgiau a nodwyd neu 
ffactorau eraill. mewn trafodaeth lawn â’r aelod staff, dylid gwneud pob 
ymdrech i adnabod swyddi addas eraill y gellir eu cyflawn
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• Trin pob mater yn hollol gyfrinachol a rhannu unrhyw broblemau ar sail ‘yr an-
gen i wybod’ yn unig a gyda chaniatâd yr unigolyn.  
 
 

Bod yn gadarnhaol wrth gyflogi pobl sydd wedi dioddef, neu sydd â phroblemau ie-
chyd meddwl trwy ddarparu gweithdrefnau dethol a recriwtio teg ac anwahaniaethol. 

 

Fel cyflogwr rydym yn cydnabod fod pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl efallai 
wedi wynebu profiadau negyddol yn y gorffennol o ran dethol a recriwtio h.y. gwaha-
niaethu. Gallai hyn berswadio rhai i beidio â cheisio cyflogaeth. Er y bydd rhai yn 
barod i drafod eu profiadau yn agored, bydd eraill yn ofni gallai bod yn onest beryglu 
eu siawns o gael swydd. Gyda chefnogaeth briodol, mae mwyafrif llethol y bobl sydd 
â phroblemau iechyd meddwl yn parhau i weithio'n llwyddiannus, fel nifer fawr o bobl 
â chyflyrau hirdymor eraill. 

 

 

• Dangos agwedd gadarnhaol a’r dymuniad i alluogi gweithwyr ac ymgeiswyr 
sydd â phroblemau iechyd meddwl trwy gynnwys datganiadau cadarnhaol yn 
ein cyhoeddiadau recriwtio. 

• Sicrhau bod yr holl staff sydd yn rhan o’r broses dewis a recriwtio yn cael eu 
briffio am y cyflwr ac yn ymwybodol o’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Ana-
bledd ac wedi derbyn hyfforddiant sgiliau cyfweld priodol. 

• Sicrhau bod unrhyw wiriadau recriwtio/iechyd galwedigaethol yn gwneud hi’n 
glir na fydd pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn wynebu anffafriaeth a 
bod datgelu problem iechyd meddwl yn fodd i’r gweithiwr a'r cyflogwr asesu’r 
gofynion er mwyn darparu'r gefnogaeth neu addasiadau angenrheidiol yn y 
gweithle. 

• Peidio â rhagdybio y bydd unigolyn â phroblem iechyd meddwl yn fwy agored 
i straen yn y gweithle neu'n absennol o’r gwaith yn fwy nag unrhyw aelod o’r 
staff neu ymgeisydd arall am swydd. 

• Sicrhau bod rheolwyr llinell yn meddu ar wybodaeth ac wedi derbyn 
hyfforddiant parthed rheoli iechyd meddwl yn y gweithle. 

 

Mae’n bwysig cydnabod bod straen yn y gweithle yn fater o iechyd a diogelwch a 
bod angen cymryd camau priodol i leddfu straen yn y gweithle gan gynnwys:- 

 

• adnabod y pethau allai achosi straen yn y gweithle, cynnal asesiad risg i 
ddileu straen neu reoli'r risg o straen, adolygu’r asesiad risg yn rheolaidd. 
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• darparu hyfforddiant arferion rheoli da yn cynnwys y rhai sy'n ymwneud â ie-
chyd a diogelwch a rheoli straen. 

• darparu sesiynau cwnsela cyfrinachol i weithwyr sydd o dan bwysau oher-
wydd gwaith neu ffactorau allanol eraill. 

• darparu adnoddau digonol i alluogi rheolwyr i weithredu’r polisi. 

• darparu hyrwyddwyr iechyd meddwl ym mhob lleoliad. 
 

 

CYFRFIOLDEBAU 

 

Mae gan bawb gyfrifoldeb i gyfrannu at sicrhau effeithlonrwydd polisi iechyd meddwl 
y gweithle. 

 

Mae gan reolwyr gyfrifoldeb i: 

 

• fonitro'r gweithle, adnabod peryglon a risgiau a chymryd camau i ddileu neu 
leihau'r risgiau yn unol â mesurau sydd yn rhesymol ac yn ymarferol. 

• sicrhau cyfathrebu da rhwng y rheolwyr a'r gweithwyr yn enwedig mewn 
cyfnod o newid i arferion gwaith allai achosi straen. 

• hyrwyddo diwylliant gwaith tîm, cydweithredu a rhannu gwybodaeth. 

• ymgynghori â staff gan gynnwys cynnal arolygon yn y gweithle. 

• gynorthwyo a chefnogi gweithwyr sy’n wybyddus i chi bod ganddynt 
broblemau iechyd meddwl neu sydd o dan straen y tu allan i'r gwaith e.e. 
oherwydd profedigaeth neu wahanu. 

• sicrhau bod gweithwyr yn cael yr adnoddau a'r hyfforddiant sy'n ofynnol i 
gyflawni eu swydd. 

• fonitro llwythi gwaith i sicrhau nad yw gweithwyr yn cael eu gorlwytho. 

• osgoi'r angen i weithwyr weithio ar benwythnosau. 

• sicrhau bod gweithwyr yn cymryd amser cinio. 

• fonitro oriau gwaith ac oriau dros ben i sicrhau nad yw gweithwyr yn gor-
weithio; monitro gwyliau i sicrhau bod gweithwyr yn cymryd y gwyliau sy’n 
ddyledus iddynt. 

• ddarparu cyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu trwy hyfforddiant a chysgodi 
swyddi. 

• hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol i osgoi gwrthdaro a sicrhau tegwch. 

• yn ogystal â’r uchod, bydd uwch reolwyr yn sicrhau bod rheolwyr llinell yn 
meddu ar sgiliau digonol i gyflawni'r rôl honno yn unol â’r polisi iechyd meddwl 
yn y gweithle. 

 

Mae gan AD gyfrifoldeb i: 
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• drefnu cyrsiau hyfforddi a sesiynau ymwybyddiaeth lles meddwl yn y gweithle 
ar y cyd ag arbenigwyr addas. 

• roi cyngor a chefnogaeth i aelodau staff a rheolwyr mewn perthynas â'r polisi 
hwn. 

• fonitro ac adrodd ar lefelau absenoldeb salwch sy'n ymwneud â phroblemau 
iechyd meddwl gan gynnwys salwch sy'n gysylltiedig â straen (ar y cyd â rhe-
olwyr adrannol).
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Mae gan aelodau staff gyfrifoldeb i: 

 

• godi materion sy'n peri pryder a cheisio cymorth gan eu cynrychiolydd diogel-
wch, rheolwr llinell neu AD. 

• dderbyn cyfleoedd cwnsela pan gânt eu hargymell  
 

Adolygu a montiro 

 

Bydd y cwmni'n gyfrifol am adolygu'r polisi iechyd meddwl yn y gweithle ac am fo-
nitro pa mor effeithiol y mae'r polisi'n cyflawni ei nodau a'i amcanion. 

 

Bydd y polisi'n cael ei adolygu'n flynyddol er sicrhau ei fod yn parhau i fod yn berth-
nasol. 

 

Gwybodaeth ychwanegol: 

 

Able Futures: Case co-ordinator support providing up to 9 months’ support: 
www.able-futures.co.uk 

ACAS: www.acas.org.uk/mentalhealth 

Addaction: help@beateatingdisorders.org.uk 

Calm: meditation techniques for sleep and stress reduction: www.calm.com 

Cruise Bereavement Care: www.cruise.org.uk 

Fit for work link https://fitforwork.org 

Headspace: meditation and mindfulness: www.headspace.com 

Health & Safety Executive: http://www.hse.gov.uk/stress/standards/ 

Mind: www.mind.org.uk 

Mental Health at Work: www.mentalhealthatwork.org.uk 

Money and Pensions Service: www.moneyadviceservice.org.uk 

Moodgym: https://moodgym.com.au 

My WellBeing hub: https://mywellbeinghub.co.uk/  

National Institute for Heatlh & Care excellence: www.nice.org.uk 

http://www.acas.org.uk/mentalhealth
mailto:help@beateatingdisorders.org.uk
http://www.calm.com/
http://www.cruise.org.uk/
https://fitforwork.org/
http://www.headspace.com/
http://www.hse.gov.uk/stress/standards/
http://www.mind.org.uk/
http://www.mentalhealthatwork.org.uk/
https://moodgym.com.au/
https://mywellbeinghub.co.uk/
http://www.nice.org.uk/
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National Domestic Violence Helpline: www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk 

NHS Direct: 0845 4647 (24 hour advice/information) 

RCS (Denbighshire, Conwy, Gwynedd, Anglesey: In work support service with allo-
cated case co-ordinator and up to 6 free sessions: hello@rcs-wales.co.uk 

Samaritans: www.samaritans.org 

Time to Change: www.time-to-change.org.uk 

The Community Advice and Listening Line: 0800 132737 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk/
http://www.samaritans.org/
http://www.time-to-change.org.uk/
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Apendics 1: Ffordd o fyw iach 

 

Mae hyrwyddo buddion ffordd o fyw iach yn rhan o'n lles meddwl yn y gweithle. 

 

Bwriad Antur Teifi yw cefnogi hyn trwy weithio gyda thimau a phwyllgorau eraill i 
hyrwyddo buddion ffordd o fyw iach drwy annog staff i gynyddu’r cyfleoedd i gymryd 
rhan mewn gweithgareddau corfforol a dilyn deiet iach. 

 

Nod y canllaw hwn yw rhannu gwybodaeth, hyrwyddo, cefnogi ac annog staff i gym-
ryd rhan mewn gweithgareddau corfforol ac i fwyta'n iach ac i ddeall y buddion o 
wneud hyn.  Rhennir gwybodaeth ac erthyglau ychwanegol gyda chi trwy MATI, y 
Fforwm Staff ac e-bost. 

 

Oeddech chi’n gwybod? 

 

Mae gweithwyr sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn nodi eu bod yn 
cael mwy o foddhad yn eu gwaith, yn canolbwyntio’n well, yn fwy effro a bod y 
cydweithredu a’r gydberthynas â’u cydweithwyr wedi gwella. 

 

Er budd iechyd cyffredinol, dylai oedolion gyflawni o leiaf 30 munud y dydd o 
weithgareddau corfforol dwyster cymedrol am 5 diwrnod yr wythnos neu fwy. Gellir 
cyflawni'r 30 munud o ymarfer corff naill ai trwy wneud y 30 munud fel un sesiwn neu 
sesiynau byrrach o 10 munud neu fwy. 

 

Mae gweithgareddau corfforol cymedrol yn cynnwys gweithgareddau megis cerdded 
yn sionc, gwaith tŷ, beicio, garddio a dawnsio, ynghyd â sesiynau chwaraeon ac 
ymarfer corff ffurfiol. Mae unrhyw weithgaredd a wneir yn ystod cyfnodau hamdden, 
gwaith neu deithio yn cyfrif. 

 

Gellir sicrhau buddion tebyg trwy gyflawni 75 munud o weithgareddau dwyster egnïol 
ar draws yr wythnos e.e. rhedeg nofio neu bêl-droed. 

 

Dylai oedolion hefyd ymgymryd â gweithgareddau corfforol am o leiaf ddau ddiwrnod 
yr wythnos i wella cryfder y cyhyrau. 
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Golyga deiet iach, cytbwys eich bod yn bwyta amrywiaeth o fwydydd e.e llawer o 
ffrwythau, llysiau, digon o fwydydd â startsh fel bara gwenith cyflawn a 
grawnfwydydd; bwydydd llawn protein fel cig, pysgod, wyau a chorbys; a bwydydd 
cynnyrch llaeth. Fe ddylech hefyd yfed tua 6-8 gwydraid (1.2 litr) o ddŵr, neu hylifau 
eraill bob dydd i osgoi dadhydradu. 

 

Mae'r gweithle yn lleoliad pwysig o ran helpu gweithwyr i fwyta mwy o fwydydd iach i 
wella eu hiechyd a’u hamddiffyn rhag salwch. Mae deiet iach, cytbwys hefyd yn 
helpu pobl i wella'n gyflymach o rai afiechydon. 
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Mae'r bwyd rydym yn bwyta, a beth rydym yn yfed, nid yn unig yn cael effaith ar y 
corff ond gall hefyd gyfrannu at ein hiechyd meddwl.  Golyga hyn y gallu i gan-
olbwyntio’n well, bod yn fwy effro a'r gallu i ymdopi â straen o ddydd i ddydd. 

 

 

Mae gweithgareddau corfforol yn:- 

 

lleihau'r risg o afiechydon megis clefyd y galon a strôc. 

helpu i atal neu leihau pwysau gwaed uchel. 

lleihau'r risg o glefyd y siwgwr math 2. 

helpu i atal neu leihau osteoporosis. 

helpu i atal neu drin osteoarthritis. 

lleihau'r risg o rai mathau o ganser. 

helpu i gynnal pwysau iach ac yn helpu i leihau'r risg o ordewdra. 

helpu i gynnal y gallu i gyflawni tasgau bob dydd yn rhwydd. 

gwella hunan-barch. 

lleihau symptomau iselder a gorbyrder, 

 

 

 

Er mwyn eich cefnogi i fod yn fwy heini fe wnawn ni: 

 

annog dewisiadau gweithredol trwy ddarparu adnoddau hyrwyddo ac ysgogol megis  
cerdded neu feicio i’r gwaith - yr holl ffordd neu ran o'r ffordd  - neu eich annog i 
ddefnyddio'r grisiau yn lle'r lifft e.e. 

 

ddarparu gwybodaeth am gyfleusterau chwaraeon a hamdden lleol a chynnig sesiy-
nau ymwybyddiaeth ar y safle. 

 

gefnogi clybiau chwaraeon neu glybiau sy’n cynnal gweithgareddau. 
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gasglu adborth gan weithwyr am y gweithgareddau a’r deunydd hyrwyddo. 

 

adolygu’r canllaw hwn bob blwyddyn. 

 

 

 

Byddwn yn gweithio gyda:- 

 

mentrau hamdden lleol a chenedlaethol i gefnogi gweithgareddau chwaraeon ac an-
nog cyfranogiad. 

 

phwyllgor campfa leol i annog cyfranogiad. 

 

dosbarthiadau a mentrau sy’n cynnig gweithgareddau corfforol yn lleol, e.e. grwpiau 
rhedeg, cerdded a beicio i'r gwaith. 
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Apendics 2:   Y Cysylltiad rhwng Iechyd Meddwl ac Anhwylderau 
Cyhyrysgerbydol (MSD’s) 

 

Mae tystiolaeth gynyddol bod ffactorau “seico-gymdeithasol” ynghyd â ffactorau 
corfforol yn cyfrannu at y cynnydd mewn cwynion MSD. Mae adroddiadau diweddar 
wedi adnabod bod ffactorau anghorfforol yn y gweithle yn gallu cyfrannu at gyflyrau 
MSD.   Nodwyd yn yr adroddiad fel a ganlyn “a ddatblygwyd gan ddiwylliant, 
polisïau, disgwyliadau ac agwedd gymdeithasol y Sefydliad. Yn hyn o beth, mae 
ffactorau seico-gymdeithasol yn adnabod y gofynion a ddisgwylir gan weithiwr wrth 
gyflawni ei swydd ac os na all priodoleddau a galluoedd unigol y gweithiwr fodloni'r 
gofynion hyn, gall y gweithiwr brofi straen all yn ei dro gyfrannu at ddatblygiad anhw-
ylderau cyhyrysgerbydol.” 

 

 

Mae rhai enghreifftiau o ffactorau seico-gymdeithasol yn y gweithle yn cynnwys: - 

 

• gofynion swydd – e.e. pwysau ar amser, cyflymder gwaith, amlder seibiannu 
gorffwys, llwyth gwaith neu lwyth gwaith ychwanegol. 

• rheoli swydd – e.e. diffyg cyfranogiad canfyddedig gyda phenderfyniadau, 
lefel y dylanwad ar waith a chanlyniadau gwaith. 

• boddhad swydd – e.e. amrywio tasgau i osgoi undonedd, cyfleoedd i ddat-
blygu, neu heriau v. defnyddio sgiliau gwael. 

• cefnogaeth - e.e. cymdeithasol neu emosiynol gan gydweithwyr a theuluoedd. 
 

 

Mae ymchwil diweddar yn awgrymu gallai ffactorau seico-gymdeithasol yn y gweithle 
gynyddu risg gweithiwr o ddatblygu anhwylderau cyhyrysgerbydol h.y. straen.  Pan 
fydd ffactorau seico-gymdeithasol yn y gweithle yn golygu bod gofyn ar weithiwr 
gyflawni tasgiau sydd y tu hwnt i’w allu/galllu, mi fydd yn teimlo straen. Mae straen 
yn creu amrywiaeth eang o ymatebion ffisiolegol, seicolegol ac ymddygiadol o fewn 
person. 

  

Ymatebion ymddygiadol i ffactorau seico-gymdeithasol yw’r rhai hynny lle nad yw 
unigolion yn ymwybodol ohonynt, neu’n rhagdybio y gallant helpu eu hunain i ymdopi 
â'r straen.  Yn anffodus, gall yr ymatebion yma gynyddu’r risg o ddatblygu MSDs. 

 

Enghreifftiau:- 
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• mae unigolyn sy'n teimlo poen wrth ymgymryd â gweithgaredd penodol yn 
newid ei osgo er mwyn osgoi poen. Mae'r ystum newydd yn cynyddu’r risg o 
MSD. 

• mae'r unigolyn yn osgoi'r gweithle er mwyn osgoi poen, ac felly mae'n absen-
nol o'r gwaith yn amlach. 

• gall cwblhau tasgau fod yn rhwystredig, felly gall unigolion ddefnyddio grym 
anghymedrol wrth gyflawni tasgau. 

• gall tasgau sy'n achosi poen arwain at ddefnydd afreolus o feddyginiaethau er 
mwyn delio â'r boen. 

• gall ffactorau seico-gymdeithasol sy'n achosi straen negyddol arwain at ddat-
blygu ffordd o fyw anactif a/neu ddibynnol.
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Yr heriau a wynebir yn y rhan fwyaf o achosion o straen yn y gweithle yw'r rhai sy'n seiliedig 
ar ddiffyg rheolaeth yn y swydd, gofynion swydd anghymedrol neu ddiffyg boddhad swydd. 
Fel y gallwch ddychmygu, ni all y corff ddatrys y materion hyn dros nos ac o’r herwydd bydd 
y corff yn gaeth i’r “modd straen”. 

 

Mae'r tabl isod yn nodi rhai o'r prif gysylltiadau rhwng symptomau straen a'u heffaith ar an-
hwylderau cyhyrysgerbydol (MSD’s) 

 

Newid Ffisiolegol Sut mae risg MSD wedi cynyddu 

Pwysau gwaed uwch Mewn cymalau lle mae lle yn brin (e.e. 
“carpal tunnel”), gallai cynnydd cyson 
mewn pwysau gwaed arwain at bwysau 
cynyddol yn y cymalau ac yn benodol ar 
y llinynnau, y tenynnau a'r nerfau. 

Pwysedd hylif cynyddol Pan gynyddir pwysau hylif am gyfnod hir, 
gall rhoi pwysau cynyddol ar y cymalau, 
y llinynnau, y tenynnau a'r nerfau. 

Lleihau gweithrediad twf  Mae lleihau cynhyrchiad colagen 
(gweithrediad twf) yn lleihau gallu’r corff i 
wella neu i wella ar ôl cyflawni 
dyletswyddau gwaith. 

Llai o sensitifrwydd i boen  Pan effeithir ar y gallu i deimlo poen gall 
unigolyn weithio y tu hwnt i’w allu/gallu 
corfforol. 

Ymlediad cannwyll y llygad Sensitifrwydd uwch at olau 

Cynnydd mewn tensiwn yn y cyhyrau  Yn achosi cynnydd mewn pwysau ar, ac 
o amgylch y cymalau, tenynnau, 
llinynnau a nerfau all arwain at ddef-
nyddio gormod o nerth yn ystod rhai 
gweithgareddau a symudiadau. 

Mae'r corff yn parhau mewn cyflwr o sen-
sitifrwydd uwch 

Oherwydd sensitifrwydd a bywiogrwydd 
uwch, gall person orlwytho ei system gy-
hyrysgerbydol (codi mwy, gweithio'n 
gyflymach ac ati). 
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ARWYDDWYD ………………………………………………………………………… (Cadeirydd) 

 

DYDDIAD …………………………………………………………….. 


