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Rhagair
Gall unrhyw un ohonom golli’r gallu, naill ai dros dro neu’n barhaol, i wneud 
penderfyniadau ynglŷn â sut yr hoffem dderbyn gofal, boed hynny o ganlyniad 
i anaf sydyn, cyflwr dirywiol neu nam gydol oes. Mae’r Trefniadau Diogelu rhag 
Colli Rhyddid wedi bod ar waith ers dros dair blynedd. Rhaid i bob rheolwr, 
clinigwr ac aelod o staff sy’n gweithio mewn gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol wybod a deall y Trefniadau Diogelu, hyd yn oed os nad ydynt 
wedi’u defnyddio hyd yn hyn. Er mai mewn perthynas ag ychydig iawn o bobl 
y mae’r Trefniadau Diogelu wedi’u defnyddio hyd yma, mae nifer y bobl â nam 
ar eu galluedd meddyliol y mae eu lles yn gofyn am benderfyniadau gwybodus 
a chadarn yn uwch o lawer. 

Ar y cyfan, awdurdodwyd mwy o Drefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid eleni nag 
erioed o’r blaen. Er hyn, ni dderbyniodd dau gorff goruchwylio unrhyw geisiadau 
o gwbl ac mae ein gwaith monitro wedi datgelu bod y Trefniadau Diogelu’n cael 
eu defnyddio’n anghyson o hyd. I ryw raddau, gall yr amrywiad hwn adlewyrchu’r 
gwasanaethau amrywiol y gall y Trefniadau Diogelu fod yn berthnasol iddynt, ond 
rydym yn poeni nad yw gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Trefniadau Diogelu pwysig 
hyn wedi dod yn rhan annatod o arferion bob dydd. 

Mae’r adroddiad hwn yn trafod materion allweddol. Mae’n atgoffa cyrff 
goruchwylio ac awdurdodau rheoli i sicrhau eu bod yn deall eu cyfrifoldebau 
a gwirio i ba raddau y gallant ateb rhai o’r cwestiynau a’r heriau a grybwyllir. 
Dylent hefyd gymharu eu hunain â chyrff goruchwylio eraill i ddatblygu eu 
dealltwriaeth a’r rhesymau pam y gallai gwahaniaethau godi. 

Mae’n glir y gellir gwneud mwy i hysbysu unigolion a’u teuluoedd am eu hawliau 
ac rydym yn annog cyrff goruchwylio i barhau i roi blaenoriaeth i hyn. 

Rydym yn gobeithio y bydd yr adroddiad hwn o ddiddordeb i unigolion a’u 
teuluoedd sydd angen neu a allai fod angen gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol, yn ogystal â’r rhai sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau a darparu 
gofal i bobl na allant wneud eu dewisiadau eu hunain. 

Dros y flwyddyn i ddod, byddwn yn ehangu ein gwaith monitro er mwyn 
casglu mwy o wybodaeth ansoddol ac archwilio elfennau allweddol arferion da 
ymhellach. Byddwn yn gwneud hyn gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys preswylwyr 
cartrefi gofal a chleifion mewnol ysbytai sydd wedi cael profiad uniongyrchol o’r 
Trefniadau Diogelu, er mwyn pennu sut i sicrhau gwelliannau.

Kate Chamberlain Imelda Richardson
Prif Weithredwr Prif Arolygydd
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau  
  Cymdeithasol Cymru
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Crynodeb Gweithredol 

Cefndir

Dyma’r trydydd adroddiad blynyddol sy’n amlinellu sut mae’r Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid (y Trefniadau Diogelu) wedi’u defnyddio ledled Cymru. 
Mae’n cyfuno canfyddiadau gwaith arolygu Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 
(AGIC) ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), 
ac yn defnyddio gwybodaeth a gasglwyd gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd 
(cyrff goruchwylio).

Rhoddwyd y Trefniadau Diogelu ar waith fel atodiad i’r Ddeddf Galluedd Meddyliol 
(y Ddeddf), sy’n amlinellu fframwaith seiliedig ar hawliau i gefnogi pobl sy’n 
ei chael hi’n anodd gwneud penderfyniadau ynglŷn â’u hiechyd, eu lles neu 
eu harian. Maent yn darparu fframwaith cyfreithiol ar gyfer trefniadau diogelu 
rhag colli rhyddid, gan sicrhau nad yw’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 
Dynol yn cael ei dorri. Dywed y Ddeddf y dylid tybio bod gan unigolion alluedd 
meddyliol oni bai bod asesiad wedi dangos fel arall, ac mae’n atgyfnerthu’r 
syniad nad yw nam ar alluedd mewn un maes bywyd yn atal unigolyn rhag 
monitro penderfyniadau mewn meysydd eraill. Er mwyn penderfynu a yw rhyddid 
unigolyn yn cael ei gyfyngu mewn ffordd a ganiateir gan y Ddeddf Galluedd 
Meddyliol, neu a yw yn cael ei amddifadu rhag cael y rhyddid hwnnw, mae angen 
dealltwriaeth glir o amgylchiadau unigolyn a gwneud penderfyniadau gofalus. 

Y Trefniadau Diogelu: 

•	 ceisio	grymuso	a	diogelu	unrhyw	unigolyn	(yr	unigolyn	perthnasol)	ag	
anhwylder meddyliol ac, os oes unrhyw amheuaeth ynglŷn â’i alluedd 
meddyliol, gwneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â’i ofal os yw’n 
glaf mewn ysbyty neu’n breswylydd mewn cartref gofal;

•	 ymdrin	â	sefyllfaoedd	lle	mae	angen	cyfyngu	ar	ryddid	rhywun	i	sicrhau	
ei fod yn derbyn y gofal sydd ei angen arno, a sicrhau bod trefniadau 
o’r fath yn cael eu hawdurdodi’n gyfreithlon;  

•	 ei	gwneud	hi’n	ofynnol	i	ofal	neu	driniaeth	gael	ei	gyflawni	yn	y	ffordd	
sy’n cyfyngu leiaf ond gan atal niwed, er lles yr unigolyn perthnasol;  

•	 rhoi	cyfrifoldebau	penodol	ar	sefydliadau	iechyd	a	gofal	cymdeithasol.	

Nid yw’r trothwy rhwng cyfyngu ar ryddid rhywun a’i amddifadu o’i ryddid wedi’i 
ddiffinio ac mae’n parhau i fod yn destun trafod. Mae’r Cod Ymarfer yn ei gwneud 
hi’n ofynnol i bob achos gael ei drafod ar sail ei deilyngdod. 

O’r wybodaeth sydd ar gael i ni, ni allwn warantu bod pob achos o golli rhyddid 
wedi’i gydnabod ac wedi arwain at gais neu awdurdodiad o dan y trefniadau 
diogelu. Mae’r ffaith na chyflwynwyd unrhyw geisiadau i rai cyrff goruchwylio 
yn ystod y flwyddyn a’r niferoedd isel iawn o geisiadau a gyflwynwyd i rai byrddau 
iechyd ac awdurdodau lleol eraill yn awgrymu y gall rhai unigolion fod wedi colli 
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eu rhyddid, ond na chydnabuwyd yr achosion o dan y ddeddfwriaeth. Pan nad 
yw achosion o golli rhyddid yn cael eu gweld na’u cydnabod, rydym yn poeni nad 
yw’r Trefniadau Diogelu’n cael eu defnyddio, sy’n golygu nad yw hawliau dynol 
unigolion yn cael eu diogelu.

Rydym wedi dadansoddi gwybodaeth eleni a’i chymharu â gwybodaeth y ddwy 
flynedd flaenorol lle’n briodol. I grynhoi, daethom i’r casgliadau canlynol:  

•	 Cyflwynwyd	cyfanswm	o	545	o	geisiadau	i	gyrff	goruchwylio.	(Roedd 10	
o’r rhain yn dal i fod ar waith ar ddiwedd y flwyddyn.) Cyflwynodd 
awdurdodau rheoli ym maes gofal cymdeithasol 383 o geisiadau (70% o’r 
cyfanswm) yn ymwneud â 292 o unigolion. Cyflwynodd awdurdodau 
rheoli ym maes iechyd 162 o geisiadau (30% o’r cyfanswm) yn ymwneud 
â 136 o unigolion. Cafodd rhai unigolion eu hystyried gan gyrff goruchwylio 
iechyd a gofal cymdeithasol.

•	 Nid	yw	darpariaethau	yn	y	Trefniadau	Rheoli	sy’n	galluogi’r	unigolyn	
perthnasol, aelodau’r teulu ac eraill i ymarfer hawliau a chael mynediad 
i gymorth wedi’u defnyddio’n aml. Rhoddodd cyrff goruchwylio gyfanswm 
o 298 o awdurdodiadau safonol. Rhoddwyd 72% (216) o’r awdurdodiadau 
gan gyrff goruchwylio awdurdodau lleol, a 28% (82) gan gyrff goruchwylio 
byrddau iechyd. Roedd nifer yr awdurdodiadau safonol a roddwyd yn uwch 
nag yn ystod y ddwy flynedd flaenorol. Mewn ysbytai, cymeradwywyd 
ychydig dros hanner y ceisiadau am awdurdodiad i amddifadu unigolyn 
perthnasol o’i ryddid; mewn cartrefi gofal, roedd y gyfran ychydig yn 
uwch (56%). 

•	 Nid	oedd	adolygiadau	o’r	gofynion	cymhwyso	i	awdurdodi	amddifadu	
rhywun o’i ryddid yn cael eu cynnal yn aml. Dros y tair blynedd ddiwethaf, 
mae nifer yr adolygiadau wedi amrywio, gyda 30 yn 2011-12, 22 yn  
2010-11 a 65 yn 2009-10. Er hyn, gwelwyd rhai enghreifftiau o arferion 
gwell, er enghraifft, adolygodd Cyngor Sir Ddinbych un unigolyn deirgwaith 
yn ystod y cyfnod awdurdodi colli rhyddid yn  
2011-12. Rhoddodd awdurdodau rheoli ym maes gofal cymdeithasol lai 
o awdurdodiadau brys o gymharu â’r blynyddoedd blaenorol, ond roedd 
awdurdodau rheoli ym maes iechyd wedi rhoi mwy ohonynt i’w hunain.

•	 Mae	mwy	o	unigolion	perthnasol	a	chynrychiolwyr	unigolion	perthnasol	
wedi derbyn cymorth gan Eiriolwyr Annibynnol o ran Galluedd Meddyliol 
(IMCAs), er bod y niferoedd yn isel o hyd. Ar y cyfan, mae canran 
yr awdurdodau rheoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol sy’n defnyddio’r 
Trefniadau Diogelu wedi parhau i gynyddu’n raddol o waelodlin isel.

•	 Y	gyfran	uchaf	o	geisiadau	a	gyflwynwyd	oedd	ar	gyfer	dynion	85	oed	
a hŷn, ac roedd menywod 65 oed a hŷn yn colli eu rhyddid yn amlach 
na dynion. Mae yna wahaniaethau amlwg rhwng nifer yr awdurdodiadau 
a roddir gan gyrff goruchwylio unigol. Mae’r niferoedd yn amrywio 
o 0-35.8 fesul 100,000 o’r boblogaeth ledled awdurdodau lleol ac mae 
cyfraddau awdurdodi byrddau iechyd unigol yn amrywio rhwng 0-10.3 fesul 
100,000 o’r boblogaeth. Mewn rhai ardaloedd, mae nifer isel y ceisiadau 
a awdurdodir yn cyfateb i ostyngiad yn nifer y ceisiadau a gyflwynir 
y flwyddyn ganlynol. 
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•	 Mewn	lleoliadau	iechyd,	cyflwynwyd	mwy	o	geisiadau	ar	gyfer	
dynion rhwng 18 ac 84 oed o gymharu â menywod o’r un oedran. 
Mae hyn hefyd yn wir am y flwyddyn flaenorol. Nid oes unrhyw dystiolaeth  
o or-gynrychiolaeth gan leiafrifoedd ethnig. 

Casgliadau a chamau nesaf

Nid yw’r Trefniadau Diogelu’n cael eu defnyddio’n gyson ledled Cymru. 
Eleni y rhoddwyd y nifer mwyaf o awdurdodiadau safonol ers rhoi’r Trefniadau 
Diogelu ar waith. Mae’n amlwg bod rhai cyrff goruchwylio awdurdodau 
lleol a byrddau iechyd unigol wedi sefydlu modelau effeithiol ar gyfer 
derbyn, asesu ac awdurdodi ceisiadau. Fodd bynnag, am y tro cyntaf erioed, 
ni dderbyniodd dau gorff goruchwylio unrhyw geisiadau eleni. 

Lle na chyflwynwyd fawr ddim ceisiadau, os o gwbl, mae angen ymestyn 
hyfforddiant staff a chodi ymwybyddiaeth o’r Ddeddf Galluedd Meddyliol 
a’r Trefniadau Diogelu. Mae angen i bob corff goruchwylio sicrhau bod 
ei benderfyniadau ynglŷn ag awdurdodiadau’n dryloyw a darparu adborth 
i’r awdurdod rheoli a gyflwynodd y cais mewn ffordd nad yw’n eu cymell  
i beidio gwneud ceisiadau yn y dyfodol. 

Mae’r defnydd anfynych o adolygiadau o ofynion cymhwyso’n peri pryder.  
Nid yw’r data a gasglwyd yn cynnig unrhyw esboniad ac mae angen i gyrff 
goruchwylio archwilio hyn ymhellach fel rhan o’u trefniadau sicrhau ansawdd 
eu hunain. 

Heb os, mae yna awdurdodau rheoli sy’n gweithio’n galed i ofalu am bobl  
â nam ar eu galluedd heb eu hamddifadu o’u rhyddid. Fodd bynnag, ar adegau 
bydd awdurdod rheoli’n gorfod amddifadu pobl o’u rhyddid yn gyfreithlon er 
mwyn iddynt gael y gofal sydd ei angen arnynt. Rydym wedi ystyried profiad unigol 
uniongyrchol unigolion perthnasol trwy drafod gydag arolygwyr ac adolygwyr. 
Fodd bynnag, er gwaethaf y cipolwg gwerthfawr mae profiad unigol yn ei 
gynnig, nid yw’n cefnogi casgliadau cadarn ynglŷn ag effeithiolrwydd cyffredinol 
y Trefniadau Diogelu. 

Rydym yn poeni nad oes yna ddatganiad clir ynglŷn â pha lefel o ddefnydd 
o’r Trefniadau Diogelu sy’n cyfateb i arfer da. Mae data meintiol wedi ein galluogi 
i ddod i rai casgliadau eang, ond mae angen mwy o ddata ansoddol i wneud 
penderfyniadau cliriach ynglŷn ag effeithiolrwydd y Trefniadau Diogelu o ran 
hyrwyddo gwell canlyniadau i’r unigolyn perthnasol. Dros y flwyddyn i ddod, 
bydd AGIC ac AGGCC yn archwilio hyn ymhellach gyda rhanddeiliaid. 

Rydym yn bwriadu cyflawni gwaith pellach i ddarparu darlun mwy cyflawn. 
Byddwn yn mireinio ein dulliau casglu data fesul cam, gan gyflwyno newidiadau 
bach ym mis Mawrth 2013. Byddwn yn cyflwyno gwelliannau pellach ar ôl 
ymgynghori â rhanddeiliaid. Byddwn hefyd yn cyflawni gwaith maes pellach 
trwy arolygu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol i archwilio gweddill 
yr arferion yn ymwneud â Threfniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. 
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Pennod 1:  Y Trefniada Diogelu
Rhoddwyd y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (y Trefniadau Diogelu) ar 
waith ar 1 Ebrill 2009 i sicrhau bod hawliau dynol unigolion yn cael eu cynnal. 
Maent yn berthnasol i unigolion (a elwir yn unigolion perthnasol) 18 oed a hŷn ag 
anhwylder meddyliol nad oes ganddynt y galluedd meddyliol i roi caniatâd hyddysg 
i’r trefniadau a wneir ar gyfer eu gofal, os ydynt naill ai’n byw mewn cartref gofal 
neu’n gleifion mewn ward ysbyty. Mae rôl fonitro’r Arolygiaethau’n ymwneud 
â rhoi’r Trefniadau Diogelu ar waith mewn ysbytai a chartrefi gofal yng Nghymru. 
Os bydd y Llys Gwarchod yn awdurdodi unrhyw achos o amddifadu pobl o’u 
rhyddid mewn unrhyw leoliad arall, er enghraifft, llety â chymorth, bydd y tu allan 
igylch gwaith AGIC ac AGGCC. 

Mae gan Weinidogion Cymru ddyletswydd i fonitro gweithrediad y Trefniadau 
Diogelu yng Nghymru; gwaith y mae AGIC ac AGGCC yn ei gyflawni ar eu rhan. 

Cyhoeddir y Trefniadau Diogelu ochr yn ochr â Chod Ymarfer1 sy’n amlinellu:

•	 y	broses	o	gyflwyno	cais	i	awdurdodi	amddifadu	unigolyn	o’i	ryddid;

•	 manylion	sut	y	dylid	asesu	cais	am	awdurdodiad;

•	 y	gofynion	sydd	angen	eu	bodloni	cyn	rhoi	awdurdodiad;

•	 y	broses	o	adolygu	awdurdodiad;

•	 manylion	y	cymorth	a’r	gynrychiolaeth	y	mae’n	rhaid	eu	darparu	i	unigolion	
sy’n destun awdurdodiad;

•	 y	ffordd	y	gall	pobl	herio	awdurdodiadau.

•	 darperir	esboniad	manwl	o’r	Trefniadau	Diogelu	yn	Atodiad	B.

Fel yn y ddwy flynedd flaenorol, gofynnwyd i gyrff goruchwylio gyflwyno 
gwybodaeth am bob cais a dderbyniwyd o dan y Trefniadau Diogelu. Lle Nodwyd 
pryderon mewn perthynas ag arferion, byddai’r Arolygiaeth berthnasol yn 
ymgynghori â’r awdurdodau rheoli neu’r cyrff goruchwylio i gadarnhau dilysrwydd 
y data neu i ddeall yr amgylchiadau a arweiniodd at y penderfyniad neu’r pryder 
penodol. 

Pan gyflwynwyd y trefniadau diogelu gyntaf ym mis Ebrill 2009, cytunwyd 
y byddem yn gofyn yr un cwestiynau i awdurdodau rheoli a chyrff goruchwylio  
am o leiaf dair blynedd, fel rhan o’n rôl fonitro. Nawr ein bod wedi casglu 
a dadansoddi gwybodaeth y tair blynedd ddiwethaf, rydym mewn sefyllfa 
i ddiwygio rhai o’r cwestiynau hyn. Er nad ydym wedi mynd ati’n ffurfiol i gasglu 
gwybodaeth gan gyrff goruchwylio am geisiadau a gyflwynwyd i’r Llys Gwarchod, 
rydym yn ymwybodol bod nifer fach o achosion wedi’u clywed yn ymwneud 
â phreswylwyr cartrefi gofal neu gleifion mewn ysbytai yng Nghymru. Rydym yn 
bwriadu gofyn am y wybodaeth hon yn ôl-weithredol ar gyfer y flwyddyn 2012-13, 
fel y gellir dadansoddi data ansoddol pellach. 

1 Deprivation of Liberty Safeguards Code of Practice. 
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/
dh_087309.pdf
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Ni dderbyniodd dau gorff goruchwylio mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru, 
sef Cyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Hywel Dda, unrhyw geisiadau o dan 
y trefniadau diogelu. (Mae Atodiad B yn dangos lleoliad y saith bwrdd iechyd 
a’r 22 o awdurdodau lleol sy’n gweithredu fel cyrff goruchwylio yng Nghymru). 
Fodd bynnag, er ei fod yn yr un ardal ddaearyddol â Chyngor Gwynedd, 
derbyniodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr geisiadau gan awdurdodau 
rheoli wardiau ysbyty. Yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda, lle na ddefnyddiodd 
awdurdodau rheoli iechyd y pŵer, cyflwynodd awdurdodau rheoli mewn cartrefi 
gofal geisiadau i bob un o’r tri awdurdod lleol. Bydd awdurdodau rheoli nad ydynt 
yn defnyddio’r Trefniadau Diogelu’n aml, os o gwbl, yn ei chael hi’n anodd sicrhau 
bod gan staff a rheolwyr yr arbenigedd angenrheidiol. Os na fyddant yn sylweddoli 
y gall claf neu breswylydd cartref gofal fod yn cael ei amddifadu o’i ryddid, 
ni fyddant yn bodloni gofynion statudol. 

Mae’r trothwy rhwng cyfyngu ar ryddid rhywun a’i amddifadu o’i ryddid yn 
parhau i fod yn destun trafod. Mae’r Cod Ymarfer yn ei gwneud hi’n ofynnol 
i bob achos gael ei drafod ar sail ei deilyngdod. Mewn ysbytai, cymeradwywyd 
ychydig dros hanner y ceisiadau am awdurdodiad i gyfyngu ar ryddid unigolyn 
perthnasol. Mewn cartrefi gofal, roedd y gyfran ychydig yn uwch (56%). Er hynny, 
waeth a gawsant eu hawdurdodi i wneud hynny ai peidio, roedd y cartrefi gofal 
a’r ysbytai hynny a gyflwynodd geisiadau o dan y trefniadau diogelu wedi sicrhau 
bod amgylchiadau’r unigolyn perthnasol yn cael eu harchwilio’n annibynnol. 
Pan nad yw achosion posib o amddifadu rhywun o’i ryddid yn cael eu gweld 
na’u  cydnabod, rydym yn poeni nad yw’r Trefniadau Diogelu’n cael eu defnyddio, 
sy’n golygu nad yw hawliau dynol unigolion yn cael eu diogelu.
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Pennod 2: Yr unigolyn a sicrhau y caiff ei 
hawliau eu parchu  
Mae Cod Ymarfer y Trefniadau Diogelu’n amlinellu gofynion sy’n sicrhau bod 
unigolyn yn cael ei gynrychioli’n briodol, bod ganddo lais pan gyflwynir cais 
i’w amddifadu o’i ryddid ac, os cymeradwyir y cais hwnnw, ei fod yn parhau 
i gael ei glywed yn ystod oes yr awdurdodiad. Fel y nodwyd yn gynharach, 
mae’r Trefniadau Diogelu’n rhan arbenigol o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005.

Mae’r Ddeddf yn amlinellu pum egwyddor allweddol:

•	 Rhaid	i	ni	ddechrau	trwy	dybio	bod	gan	bobl	alluedd	meddyliol;

•	 Rhaid	cynorthwyo	pobl	i	wneud	penderfyniadau	os	oes	angen	cymorth	
arnynt;

•	 Nid	yw	penderfyniadau	annoeth	o	reidrwydd	yn	golygu	diffyg	galluedd	
meddyliol;

•	 Rhaid	gwneud	penderfyniadau	er	lles	pennaf	yr	unigolyn;

•	 Rhaid	i	benderfyniadau	gyfyngu	ar	ryddid	gyn	lleied	ag	y	bo	modd.	

Dylai staff sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol fod yn ymwybodol 
o’r egwyddorion hyn a gwybod sut i’w dilyn o dan amgylchiadau bob dydd. 
Maent yn hanfodol i ddarparu gofal sy’n canolbwyntio ar y dinesydd a dylid eu 
gwneud yn rhan annatod o arferion gwaith. Fodd bynnag, mae canfyddiadau 
o arolygiadau ac adolygiadau a gynhaliwyd gan y ddwy Arolygiaeth yn dangos 
na ellir rhagdybio bod yna ddealltwriaeth eang o’r Ddeddf Galluedd Meddyliol. 
Mae gennym ni, fel yr arolygiaethau, rôl allweddol o ran monitro effaith 
y Trefniadau Diogelu ar breswylwyr cartrefi gofal a chleifion mewn wardiau 
ysbyty ac amlygu perthnasedd y Ddeddf, gan gynnwys y Trefniadau Diogelu  
yn y lleoliadau hyn. 

Ym maes gofal cymdeithasol, rheolwyr cartrefi gofal yw’r “awdurdod rheoli”, 
boed y cartrefi’n cael eu rheoli gan gynghorau lleol neu sefydliadau annibynnol. 
Ar ddiwedd mis Mawrth 2012, roedd 1,159 o gartrefi gofal wedi cofrestru 
i dderbyn oedolion yng Nghymru. Mae hyn yn debyg i’r niferoedd yn 2010-11 
(1,169) a 2009-10 (1,186). Nod AGGCC yw ymweld â phob cartref o leiaf unwaith 
yn ystod y flwyddyn. Bydd yn ymweld â rhai cartrefi gofal yn amlach, yn enwedig 
os bydd pryderon wedi codi. Os bydd unrhyw breswylydd yn destun achos 
awdurdodedig o gael ei amddifadu o’i ryddid adeg yr arolygiad, bydd yn ofynnol 
i arolygwyr drafod eu canlyniadau gyda’r rheolwr cofrestredig neu’r unigolyn 
uwch ar ddyletswydd. 

Wrth baratoi’r adroddiad hwn, aethom ati i adolygu sampl o adroddiadau arolygu 
cartrefi gofal a gyhoeddwyd gan AGGCC yn ystod y flwyddyn. Lle cyfeiriwyd at 
y Trefniadau Diogelu, dangosodd y sampl fod arolygwyr yn gwneud sylwadau 
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ar hyfforddiant staff, hygyrchedd ac ansawdd polisïau cartrefi gofal ac a oedd 
cynlluniau gofal yn nodi’n glir sut y dylid rheoli achos awdurdodedig o amddifadu 
rhywun o’i ryddid. (Mae hyn yn arbennig o bwysig i osgoi anghysondebau rhwng 
yr hawliau a gyfyngir gan yr awdurdodiad a’r rhai a gyfyngir mewn ymarfer gan 
staff cartrefi gofal.) Nododd adroddiadau o fewn y sampl fod angen gwella’r 
agweddau hyn ymhellach, er y nodwyd rhai enghreifftiau o arfer da. Fodd bynnag, 
nid oedd yr arolygwyr yn cyfeirio’n uniongyrchol at y Trefniadau Diogelu ym mhob 
achos. Mae AGGCC wedi bod yn gweithio ar agenda foderneiddio sy’n cynnwys 
ad-drefnu ei fformat adrodd a’i threfniadau arolygu. Mae arwyddion cynnar yn 
awgrymu bod canolbwyntio mwy ar adrodd ar brofiadau pobl o ddefnyddio 
gwasanaethau a reoleiddir wedi amlygu mwy o faterion yn ymwneud â chyfyngu 
ar ryddid. Rydym wedi cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod arolygwyr yn 
defnyddio’r Trefniadau Diogelu trwy ymweliadau arolygu, a byddwn yn adeiladu 
ar hyn. 

Ym maes gofal iechyd, staff uwch sy’n rheoli gwelyau cleifion mewnol mewn 
ysbytai yw’r awdurdod rheoli. Ar ddiwedd mis Mawrth 2012, roedd gan Gymru 
tua 130 o ysbytai’r GIG2 ac 11,781 o welyau cleifion mewnol3. Mae 42 o ysbytai 
a hosbisau iechyd meddwl neu acíwt annibynnol eraill wedi’u cofrestru gydag 
AGIC. 

Mae amrywiaeth o weithgareddau arolygu ac adolygu yn cael eu cynnal yn 
y lleoliadau hyn, a byddant yn pwyso a mesur amgylchiadau’r gofal a ddarperir 
i unigolion â diffyg galluedd, yn ogystal ag archwilio hyfforddiant staff a’u 
dealltwriaeth o’r Ddeddf Galluedd Meddyliol a’r Trefniadau Diogelu. Yn arbennig, 
cynhelir ymweliadau â wardiau iechyd meddwl i fonitro’r defnydd o’r Ddeddf 
Iechyd Meddwl. Os nodir pryderon ynglŷn ag unigolyn yr ymddengys ei fod yn 
destun achos o gael ei amddifadu o’i ryddid a’i bod yn ymddangos bod ganddo 
ddiffyg galluedd i gytuno i hynny, caiff ei atgyfeirio i uwch reolwyr o fewn 
y sefydliad a gwneir cais ysgrifenedig yn gofyn am sicrwydd bod y materion wedi’u 
trafod naill ai drwy’r Ddeddf Iechyd Meddwl, y Ddeddf Galluedd Meddyliol neu 
drwy newid y ffordd y mae’r unigolyn yn derbyn gofal. 

Ar bwy mae’r Trefniadau Diogelu wedi effeithio?

Roedd y broses yn cynnwys 136 o unigolion mewn lleoliadau gofal iechyd, 
ac roedd y trefniadau diogelu wedi’u defnyddio yn achos 292 o bobl mewn gofal 
cymdeithasol. Defnyddiwyd y Trefniadau Diogelu fwy nag unwaith yn ystod y 
flwyddyn mewn rhai achosion, gyda nifer ohonynt yn cael eu diogelu mewn ysbyty 
a chartref gofal. (Nid oes modd mesur y niferoedd hyn gan fod cyrff goruchwylio 
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn defnyddio gwahanol ddynodwyr.) 
Nid oes unrhyw leiafrifoedd ethnig yn cael eu gorgynrychioli, gyda 99% o’r 
ceisiadau’n ymwneud ag unigolion y nodir mai gwyn yw eu tarddiad ethnig. 

2 NHS Hospital Directory - http://www.wales.nhs.uk/ourservices/directory/Hospitals
3 Health Statistics Wales 2012
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Siart 1: Nifer y ceisiadau i awdurdodau lleol a nifer yr unigolion 
adnabyddadwy dan sylw

Siart 2: Nifer y ceisiadau i fyrddau iechyd a nifer yr unigolion 
adnabyddadwy dan sylw
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Cyflwynwyd cyfanswm o 545 o geisiadau o dan y Trefniadau Diogelu yn  
2011-12. O ganlyniad, rhoddwyd 298 o awdurdodiadau safonol. Fodd bynnag, 
roedd yr awdurdod rheoli eisoes wedi rhoi 261 o awdurdodiadau brys ar waith yr 
un pryd ag y cyflwynwyd cais am awdurdodiad safonol. Mae pob cais a gyflwynir 
i gyrff goruchwylio i awdurdodi amddifadu rhywun o’i ryddid yn mynd trwy broses 
o asesu yn erbyn chwe maen prawf gwahanol. Mae disgrifiad manylach o’r broses 
hon yn Atodiad C. Cafodd mwy o geisiadau eu cyflwyno na’u hawdurdodi gan 
na fodlonwyd y meini prawf asesu mewn rhai achosion. Cyflwynwyd rhai ceisiadau 
ac awdurdodiadau mewn perthynas â’r un unigolyn perthnasol.

Tabl 1: Awdurdodiadau a roddwyd ar waith yng Nghymru  
2011-12

Awdurdodiadau Brys Awdurdodiadau Safonol

Iechyd 110 82

Gofal 
Cymdeithasol

151 216

Cymru 261 298

Roedd 41% o’r holl geisiadau a gyflwynwyd ar gyfer menywod mewn cartrefi 
gofal. Roedd bron i hanner yr holl geisiadau’n ymwneud â menywod ar gyfer 
y rhai 85 oed neu hŷn. 

Siart 3: Oedran a rhyw unigolion - pob cais yn 2011-12

Mae Siart 4 yn dangos oedran a rhyw unigolion y mae eu hamgylchiadau wedi 
sbarduno ceisiadau gan gartrefi gofal dros y tair blynedd ddiwethaf. Mae’n dangos 
patrymau cymharol debyg ar gyfer menywod, er bod niferoedd y menywod 
a gafodd eu heffeithio’n uwch yn y flwyddyn gyntaf. Mae yna fwy o amrywiad 
ar gyfer dynion, gyda chynnydd amlwg yng nghyfran y dynion 65-84 oed 
y defnyddiwyd y trefniadau diogelu mewn perthynas â nhw yn 2011-12. 
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Siart 4: Oedran a rhyw unigolion - pob cais mewn gofal 
cymdeithasol  

Mewn ysbytai, roedd ychydig yn fwy o ddynion (53%) yn destun ceisiadau 
eleni, er bod cyfran y dynion iau wedi gostwng. Roedd y rhan fwyaf 
o’r dynion a’r menywod yn 65 oed neu hŷn. Mae Siart 5 yn dangos 
y dosbarthiad dros y tair blynedd ddiwethaf. 

Siart 5: Oedran a rhyw unigolion - pob cais ym maes iechyd
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Sut y cynhelir hawliau pobl berthnasol?

Mae cyrff goruchwylio ac awdurdodau rheoli’n gyfrifol am sicrhau bod pobl 
berthnasol a’u cynrychiolwyr yn cael eu hysbysu am oblygiadau’r Trefniadau 
Diogelu, yn ymwybodol o’u hawliau ac yn cael eu cefnogi i weithredu arnynt. 
Yn aml, mae amgylchiadau unigolion a theuluoedd yn gymhleth, sy’n ei gwneud 
hi’n anodd gwneud penderfyniadau. Nid yw darpariaethau allweddol o fewn 
y Trefniadau Diogelu ar gyfer amlygu a herio penderfyniadau wedi’u defnyddio’n 
aml dros y tair blynedd ers rhoi’r trefniadau diogelu ar waith. Mae angen parhaus 
i gyrff goruchwylio ac awdurdodau rheoli i hysbysu’r unigolyn perthnasol, ei deulu, 
ei ffrindiau a’i ofalwyr am ei hawliau, sy’n golygu y bydd rhaid i staff a rheolwyr 
cyfrifol fod yn ymwybodol ohonynt hefyd.

Dyma rai o agweddau diogelu eraill y Trefniadau Diogelu: 

Asesydd Lles Pennaf

Mae Aseswyr Lles Pennaf yn gyfrifol am gael barn casgliad o bobl sydd â diddordeb 
yn lles yr unigolyn perthnasol, gan gynnwys yr unigolyn ei hun, ei deulu a’i 
ffrindiau. Mae’r Asesydd Lles Pennaf yn pennu a yw’r unigolyn perthnasol yn cael 
ei amddifadu o’i ryddid ac, os felly, a yw hyn er ei les pennaf. Mae’n hanfodol bod 
pob Asesydd Lles Pennaf yn gallu cyflawni’r gwaith hwn yn effeithiol. Mae angen 
hyfforddiant cychwynnol digonol a diweddaru rheolaidd i ymgorffori gwybodaeth 
newydd fel dyfarniadau a gyhoeddir gan y Llys Gwarchod. Mae angen iddynt 
ennill a chynnal profiad trwy gwblhau digon o asesiadau. Mae hyn yn her i gyrff 
goruchwylio os nad ydynt wedi derbyn unrhyw geisiadau i sicrhau y gallant gael 
gafael ar Aseswyr Lles Pennaf medrus a phrofiadol.

Ceisiadau Trydydd Parti

Gall perthnasau, ffrindiau, eiriolwyr ac unrhyw un sy’n poeni am yr unigolyn 
perthnasol a’r gofal y mae’n ei dderbyn ofyn i’r corff goruchwylio priodol 
ystyried a oes angen rhoi’r Trefniadau Diogelu ar waith. Gelwir hyn yn gais 
trydydd parti. Dim ond saith cais trydydd parti a wnaed eleni, a dim ond un 
o’r rheini a gyflwynwyd gan berthynas. Y categori o atgyfeiriwr mwyaf cyffredin 
yw “gweithiwr proffesiynol arall”. Dros y tair blynedd ddiwethaf, nid yw nifer 
yr atgyfeiriadau a wnaed gan drydydd parti mewn blwyddyn wedi bod yn fwy 
na naw. Mae hyn yn awgrymu nad yw pobl yn ymwybodol o’r hawl hon nac 
yn ei deall yn dda.

Cynrychiolydd yr Unigolyn Perthnasol

Pan roddir awdurdodiad, rhaid i’r corff goruchwylio benodi cynrychiolydd i’r 
unigolyn perthnasol, sy’n annibynnol ar yr ysbyty neu’r cartref gofal, i gadw mewn 
cysylltiad â’r unigolyn perthnasol. Er y gallai’r cynrychiolydd fod yn aelod o’r teulu 
neu ffrind, o dan rai amgylchiadau efallai y bydd hi’n fwy priodol penodi gweithiwr 
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proffesiynol annibynnol addas. Mae gan yr unigolyn penodedig ddyletswydd 
i gadw mewn cysylltiad a chefnogi’r unigolyn ym mhob mater yn ymwneud 
â’r Trefniadau Diogelu. Nid oes rhaid i’r cynrychiolydd a ddewiswyd gytuno 
â’r penderfyniad i amddifadu’r unigolyn o’i ryddid a gellir newid y penodiad 
i unigolyn addas arall yn ystod cyfnod yr awdurdodiad. Yr awdurdod rheoli 
sy’n gyfrifol am gofnodi a yw cynrychiolydd yr unigolyn perthnasol yn ymweld 
yn rheolaidd. Dylai amlygu unrhyw bryderon ynglŷn â chynrychiolydd unigolyn 
perthnasol i’r corff goruchwylio cyfrifol fel y gall gyflawni ei ddyletswydd i fonitro 
effeithiolrwydd y cynrychiolydd. 

Tabl 2: Mathau o bobl a benodir fel cynrychiolwyr unigolyn 
perthnasol

Gofalwr/Perthynas/Ffrind Arall

Awdurdod Lleol 158 58

Bwrdd Iechyd 60 22

Cyfanswm 218 80

Mae’r rhan fwyaf o gynrychiolwyr unigolyn perthnasol yn berthnasau, gofalwyr 
neu ffrindiau. Eiriolwyr oedd y rhan fwyaf o gynrychiolwyr unigolyn perthnasol 
a roddwyd yn y categori ‘arall’. 

Ym mhob achos bron, roedd yr un cynrychiolydd unigolyn perthnasol ar waith dros 
oes gyfan yr awdurdodiad. Er y dylai hyn hwyluso’r gwaith o fonitro eu cyfraniad 
a galluogi cyrff goruchwylio i ddadansoddi ansawdd y cymorth a roddir i’r unigolyn 
perthnasol, nid oes gennym unrhyw wybodaeth am sut mae cyrff goruchwylio’n 
monitro mewnbwn o’r fath. Byddwn yn archwilio’r maes hwn yn fanylach dros 
y blynyddoedd nesaf. 

Dylai cyrff goruchwylio sicrhau nad yw cynrychiolwyr unigolyn perthnasol nad 
ydynt yn weithwyr proffesiynol sydd wedi derbyn y rôl bwysig hon o dan anfantais 
ariannol. Gall cyrff goruchwylio yng Nghymru ddewis gwneud taliad i unrhyw 
gynrychiolydd unigolyn perthnasol am fân dreuliau4. 

Y Llys Gwarchod  

Mae’r Llys Gwarchod yn cynnig proses apelio i’r unigolyn perthnasol, 
ei gynrychiolydd neu aelodau eraill o’r teulu mewn achosion o anghydfod lle 
mae cyrff goruchwylio wedi rhoi awdurdodiadau safonol mewn cartref gofal 
neu ysbyty. Disgwylir i gyrff goruchwylio ofyn am benderfyniad barnwrol os ydynt 
yn ymwybodol bod rhywun yn anghytuno â’u gweithredoedd. Gall barnwyr 
roi penderfyniadau a wneir gan gyrff goruchwylio o’r neilltu, eu cadarnhau 
neu wneud datganiadau (dyfarniad llys ynglŷn ag un penderfyniad penodol). 

4 Mae’r fframwaith rheoleiddio’n wahanol i’r fframwaith yn Lloegr, lle gellir talu i gynrychiolwyr unigolyn 
perthnasol sy’n weithwyr proffesiynol yn unig.
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Yn ogystal, y Llys Gwarchod yw’r unig gorff sy’n gallu ystyried achosion posibl 
o amddifadu pobl o’u rhyddid mewn lleoliadau heblaw ysbyty neu gartref gofal. 
Nid ydynt yn ystyried awdurdodiadau brys. 

Os bydd penderfyniadau wedi’u cyhoeddi, byddant wedi cyfrannu at 
y ddealltwriaeth gyffredinol o’r Trefniadau Diogelu. Byddant hefyd yn fodd 
o nodi pryderon ynglŷn ag agweddau eraill ar reoli iechyd a gofal cymdeithasol, 
megis amddiffyn oedolion agored i niwed, cyn rhoi’r Trefniadau Diogelu ar waith. 
Er enghraifft, mae’r Llys wedi gwneud datganiadau ynglŷn â galluedd unigolyn 
a phenderfynu ai’r Trefniadau Diogelu oedd y dewis lleiaf cyfyngol. 

Er bod pob achos a ystyrir gan y Llys Gwarchod yn unigryw, gall awdurdodau 
rheoli a chyrff goruchwylio ddysgu gwersi o’r achosion hynny. Byddai hefyd yn 
ddefnyddiol pe bai’r egwyddorion cyffredinol sydd wedi deillio o benderfyniadau’r 
Llys Gwarchod yn cael eu hymgorffori mewn unrhyw adolygiad o God Ymarfer 
y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. 

Mae yna wybodaeth barhaus nad yw cyngor cyfreithiol ar gael yn rhwydd 
i’r unigolyn perthnasol neu ei gynrychiolydd. Gall hyn fod oherwydd diffyg 
dealltwriaeth o statws cymorth cyfreithiol yr unigolyn perthnasol a’i gynrychiolydd, 
yn ogystal â phrinder cwmnïau cyfreithwyr sy’n cynnig cymorth arbenigol ar 
gyfer achosion o’r fath. 

Adolygiadau  

Mae adolygiadau’n hanfodol bwysig i sicrhau bod achosion awdurdodedig 
o amddifadu rhywun o’i ryddid yn parhau i fod yn angenrheidiol a bod modd 
eu cyfiawnhau. Diben adolygiad yw asesu a yw’r unigolyn perthnasol yn dal 
i fodloni’r gofynion cymhwyso ar gyfer cael ei amddifadu o’i ryddid, a yw’r 
rhesymau dros wneud hynny wedi newid ac a oes angen amrywio unrhyw rai 
o amodau’r awdurdodiad safonol. Os bydd galluedd yr unigolyn perthnasol 
i wneud penderfyniadau ynglŷn â’i ofal yn gwella, rhaid adolygu’r awdurdodiad 
i atal ei ryddid. Rhaid i’r unigolyn perthnasol neu gynrychiolydd yr unigolyn 
perthnasol fod yn ymwybodol y gall ofyn am adolygiad, a rhaid i gyrff goruchwylio 
ymateb i unrhyw geisiadau mewn ffordd amserol. Rhaid i’r awdurdod rheoli fod 
yn effro i unrhyw newid yng nghyflwr yr unigolyn perthnasol ac, os yn berthnasol, 
dylai ofyn i’r corff goruchwylio am adolygiad o’r achos o amddifadu’r unigolyn 
o’i ryddid. Gall cyrff goruchwylio gychwyn adolygiad a dylid sicrhau bod trefniadau 
ar waith i dderbyn gwybodaeth berthnasol sy’n codi o adolygiadau sy’n cael eu 
sbarduno trwy’r broses Asesu Unedig. 
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Tabl 3: Nifer yr adolygiadau y gwnaed cais amdanynt ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol, a chan bwy

2009-10 2010-11 2011-12

Awdurdod 
Lleol

Unigolyn perthnasol 2 2 5

Cynrychiolydd unigolyn perthnasol 2 3 1

Awdurdod rheoli 19 6 5

Corff goruchwylio 25 10 18

Cyfanswm Awdurdod Lleol 48 21 29

Bwrdd Iechyd Unigolyn perthnasol 0 0 0

Cynrychiolydd unigolyn perthnasol 1 0 0

Awdurdod rheoli 10 1 1

Corff goruchwylio 6 0 0

Cyfanswm Bwrdd Iechyd 17 1 1

Cynhaliwyd cyfanswm o 30 o adolygiadau eleni, gyda phob un namyn un ym 
maes gofal cymdeithasol. Gofynnodd yr unigolyn perthnasol neu ei gynrychiolydd 
am chwech o’r adolygiadau, sy’n gynnydd bach ond calonogol ar y blynyddoedd 
blaenorol. Cychwynnodd Cyngor Sir Ddinbych 3 adolygiad ar unigolyn perthnasol 
yn ystod y flwyddyn, sy’n awgrymu lefel briodol o ddiwydrwydd. Dyma’r math 
o ymarfer y dylid ei ddisgwyl. Fodd bynnag, gofynnwyd am lawer mwy 
o adolygiadau yn y flwyddyn gyntaf, gydag awdurdodau rheoli’n gofyn am bron 
cymaint ag y cychwynnodd y cyrff goruchwylio. Mae’n siomedig mai dim ond pum 
adolygiad y gofynnodd awdurdodau rheoli ym maes gofal cymdeithasol amdanynt 
eleni.

Mewn lleoliadau gofal iechyd, cynhaliwyd un adolygiad eleni, a hynny ar gais 
awdurdod rheoli iechyd. Nid yw’r ffigur hwn wedi gwella ers y llynedd, ac 
mae’n is o lawer nag yn y flwyddyn gyntaf. Er nad yw awdurdodiadau gan gyrff 
goruchwylio iechyd yn para cyhyd yn gyffredinol, nid yw hyn yn dileu’r angen 
i gynnal trosolwg priodol o awdurdodiadau.

Mae cyfradd isel yr adolygiadau o gymharu â nifer yr awdurdodiadau’n peri 
pryder, er gwaethaf y ffaith bod yna dystiolaeth o rywfaint o arferion da unigol. 
Mae materion sy’n codi yn rhai o’r achosion a fu gerbron y Llys Gwarchod yn 
dangos pwysigrwydd y broses adolygu. Mae adolygiadau’n amddiffyniad pwysig, 
gan wneud cyfraniad allweddol at sicrhau mai awdurdodi amddifadu rhywun 
o’i ryddid yw’r dewis sy’n cyfyngu leiaf o hyd ar gyfer darparu gofal, a dylai 
awdurdodau rheoli a chyrff goruchwylio wella eu harferion yn hyn o beth. 
Rhaid i bob corff goruchwylio roi trefniadau ar waith i sicrhau ei fod yn adolygu 
ar adegau priodol amgylchiadau pobl sy’n cael eu hamddifadu o’u rhyddid. 
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Eiriolwyr Annibynnol o ran Galluedd Meddyliol (IMCAs)

Am yr ail flwyddyn, rydym wedi casglu gwybodaeth am benodiad Eiriolwr 
Annibynnol. Mae yna sefyllfaoedd penodol pan fo Eiriolwyr Annibynnol yn 
cynnig cymorth a chyfarwyddyd:   

•	 Mae	corff	goruchwylio’n	cynnwys	Eiriolwr	Adran	39A	o’r	cychwyn	wrth	
ystyried cais ar gyfer unigolyn agored i niwed heb unrhyw deulu na ffrindiau 
amlwg (‘un-befriended’). Rhaid iddynt gynrychioli’r unigolyn i sicrhau bod 
ei lais yn cael ei glywed. 

•	 Gall	yr	Eiriolwr	Adran	39C	ysgwyddo	rôl	cynrychiolydd	yr	unigolyn	
perthnasol os bydd y cynrychiolydd gwreiddiol yn rhoi’r gorau i’r 
swyddogaeth, hyd nes y penodir un arall. 

•	 Gall	y	corff	goruchwylio	atgyfeirio’r	unigolyn	perthnasol	neu	
ei gynrychiolydd i Eiriolwr Adran 39D. Cyfrifoldeb yr Eiriolwr hwn 
yw cynghori a hysbysu’r unigolyn ac yn benodol defnyddio’r broses adolygu 
neu droi at y Llys Gwarchod.

Yn y rhan fwyaf o achosion (94%), ni phenodwyd Eiriolwr Adran 39A. 
Yn gyffredinol, gwnaeth byrddau iechyd 11 o benodiadau, ac awdurdodau lleol 
23. Mae’r ffigurau hyn yn dangos cynnydd bach iawn yn y defnydd o Eiriolwyr 
ar gyfer pobl heb unrhyw deulu na ffrindiau amlwg. Dylai cyrff goruchwylio 
fonitro tueddiadau yn y defnydd o Eiriolwyr a bodloni eu hunain bod pobl 
heb unrhyw deulu na ffrindiau amlwg yn cael eu nodi a’u cefnogi’n briodol. 
Y llynedd, ni wnaed cais am Eiriolwyr Annibynnol Adran 39C. Eleni, penodwyd 
un gan gorff goruchwylio bwrdd iechyd a dau gan awdurdodau lleol. Yn achos 
y 213 o awdurdodiadau eraill, penodwyd yr un cynrychiolydd unigolyn perthnasol 
am gyfnod llawn pob achos awdurdodedig o amddifadu rhywun o’i ryddid, 
felly nid oedd rhaid gwneud trefniadau dros dro. 

Penododd cyrff goruchwylio Eiriolwr Adran 39D i gefnogi’r unigolyn perthnasol 
neu ei gynrychiolydd mewn 38 o achosion, sef 13% o’r holl awdurdodiadau, 
bron i ddwywaith cymaint â ffigur y llynedd. Penodwyd wyth gan gyrff 
goruchwylio iechyd, a 30 gan gyrff goruchwylio awdurdodau lleol. Mae hon 
yn duedd galonogol ar i fyny, gan gyflwyno arferion gwell y dylid eu cynnal. 
Fel y nodwyd, mae’r rhan fwyaf o gynrychiolwyr unigolyn perthnasol yn deulu, 
gofalwyr a ffrindiau y gall Eiriolwr Adran 39D gynnig cymorth sylweddol iddynt 
a helpu i sicrhau bod lleisiau unigolion sydd wedi’u hamddifadu o’u rhyddid 
a’u teulu a’u ffrindiau’n cael eu clywed yn glir. 
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Tabl 4: Nifer yr achosion lle penodwyd Eiriolwyr Annibynnol 
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

2010-11 2011-12

Awdurdod Lleol Eiriolwr 39A 22 23

Eiriolwr 39C 0 2

Eiriolwr 39D 14 30

Bwrdd Iechyd Eiriolwr 39A 9 11

Eiriolwr 39C 0 1

Eiriolwr 39D 6 8

Ni chasglwyd gwybodaeth am y defnydd o Eiriolwyr Annibynnol yn 2009-10 

Mae rhai unigolion perthnasol wedi’u diogelu gan weithdrefnau amddiffyn 
oedolion, yn ogystal â’r Trefniadau Diogelu, gydag awdurdodiad amddifadu 
unigolyn o’i ryddid yn cael ei roi fel rhan o gynllun diogelwch ehangach. 
Os nododd yr asesiad amddifadu unigolyn o’i ryddid nad oedd hyn er 
lles pennaf i’r unigolyn perthnasol, rydym yn ymwybodol y defnyddiwyd 
y weithdrefn amddiffyn oedolion agored i niwed. 
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Pennod 3: Ceisiadau am Awdurdodiad
Mae pob cais am awdurdodiad safonol a gyflwynir gan awdurdod rheoli’n 
sbarduno’r broses asesu trefniadau diogelu. Rhaid bodloni’r holl feini prawf 
asesu cyn y gellir awdurdodi amddifadu unigolyn o’i ryddid. Gall awdurdodau 
rheoli roi awdurdodiadau brys i’w hunain os ydynt o’r farn eu bod eisoes yn 
amddifadu unigolyn o’i ryddid ac nad oes modd osgoi hynny, a gallant wneud 
hynny yr un pryd â chyflwyno cais i’r corff goruchwylio am awdurdodiad safonol. 
Trafodir awdurdodiadau brys ym Mhennod 4.

Cyflwynodd awdurdodau rheoli 545 o geisiadau am awdurdodiad gan gyrff 
goruchwylio; dim ond dau yn llai nag yn y flwyddyn gyntaf. Pan oedd y Trefniadau 
Diogelu’n cael eu datblygu, rhagwelwyd y byddai tua 630 o geisiadau’n cael 
eu gwneud yng Nghymru bob blwyddyn, ac mae’n rhy gynnar o hyd i wybod 
lle y bydd nifer y ceisiadau’n setlo. 

Defnyddiodd mwy o gartrefi gofal (bron i 16%) y Trefniadau Diogelu eleni, gydag 
awdurdodau lleol yn derbyn 383 o geisiadau5 gan 181 o gartrefi gofal. Mae hyn 
yn cymharu â llai na 10% yn y flwyddyn gyntaf, a bron i 15% yn yr ail flwyddyn. 
Mae ein dadansoddiad yn dangos bod 55 o gartrefi gofal wedi defnyddio’r 
Trefniadau Diogelu’n gyson dros y tair blynedd. 

Mewn perthynas â 39% o’r ceisiadau (151 o achosion), roedd awdurdodau rheoli 
ym maes gofal cymdeithasol wedi rhoi awdurdodiad brys i’w hunain cyn cyflwyno 
cais am awdurdodiad safonol. Mae’r ffigur hwn yn is nag yn y blynyddoedd 
blaenorol, felly gobeithio ei fod yn arwydd o well blaengynllunio. 

Derbyniodd byrddau iechyd 162 o geisiadau ar gyfer cleifion mewn 44 o ysbytai 
(30% o gyfanswm y ceisiadau). Mewn 110 o achosion (bron i 68%), roedd 
awdurdodiad brys eisoes ar waith. Er bod awdurdodiadau brys yn fwy tebygol 
o gael eu rhoi ar waith mewn lleoliadau iechyd gan fod llawer o dderbyniadau 
heb eu cynllunio, mae’r Cod Ymarfer yn cynnig y cyngor canlynol:  

‘Yn y mwyafrif llethol o achosion, dylai fod yn bosibl cynllunio ymlaen llaw fel 
y gellir cael awdurdodiad safonol cyn i’r unigolyn gael ei amddifadu o’i ryddid. 
Fodd bynnag, efallai y bydd yna rai achosion eithriadol lle bydd yr angen 
i amddifadu unigolyn o’i ryddid mor daer fel y bydd er lles pennaf yr unigolyn 
iddo ddechrau tra bo’r cais yn cael ei ystyried.’ 

Roedd 23 o unigolion o Gymru a oedd yn derbyn gofal yn Lloegr yn destun 
ceisiadau; chwech gan ysbytai, er na chawsant eu cymeradwyo, ac 17 gan 
gartrefi gofal, gyda naw wedi’u cymeradwyo. 

Ar adegau, mae rhai cartrefi gofal yn ei chael hi’n anodd canfod y corff 
goruchwylio pan fo’u preswylwyr yn dod o ardal ddaearyddol eang. 
Rhaid i awdurdodau rheoli sy’n cyflwyno ceisiadau am awdurdodiad i amddifadu 

5 Roedd 10 yn dal i fod ar waith ar ddiwedd 2011-2012
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rhywun o’i ryddid gyflwyno’r ceisiadau hynny i gyrff goruchwylio lle’r oedd yr 
unigolyn perthnasol yn arfer byw, yn hytrach na lle mae eu cartrefi gofal. Y corff 
goruchwylio yw adran gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol a drefnodd 
leoliad yr unigolyn yn y cartref gofal, gan ei fod yn arfer byw yn ei hardal. Yn achos 
pobl sy’n ariannu eu gofal eu hunain, yr awdurdod lleol yn yr ardal yr oeddent 
yn arfer byw ynddi yw’r corff goruchwylio. 

Mae’n ymddangos bod rhai rheolwyr cofrestredig yn drysu rhwng y prosesau 
amddiffyn oedolion agored i niwed a’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. 
Os oes yna bryder yn ymwneud ag amddiffyn oedolion, dylid cysylltu â’r 
gwasanaethau cymdeithasol yn yr ardal lle mae’r cartref gofal. Fodd bynnag, 
os yw’r rheolwr cofrestredig yn poeni mai dim ond trwy ei amddifadu o’i ryddid 
y gall preswylydd â nam ar ei alluedd dderbyn gofal digonol, dylai gyflwyno cais 
i’r corff goruchwylio, a all fod yn awdurdod lleol gwahanol. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro a dderbyniodd y nifer fwyaf o geisiadau. Ni chafodd Cyngor Gwynedd 
na Bwrdd Iechyd Hywel Dda unrhyw geisiadau. Mae’r siartiau isod yn dangos 
nifer y ceisiadau a gyflwynwyd fesul 100,000 o’r boblogaeth i ddangos 
y gymhariaeth rhwng cyrff goruchwylio.

Siart 6: Ceisiadau i awdurdodau lleol fel cyfran fesul 100,000 
o’r boblogaeth 2011-12
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Mae Siart 7 yn dangos yn gliriach hyd yn oed i ba raddau mae niferoedd 
y ceisiadau’n amrywio rhwng pob awdurdod lleol ac o flwyddyn i flwyddyn. 
Mae rhai awdurdodau lleol yn dangos niferoedd cyson dros dair blynedd, 
er enghraifft, Rhondda Cynon Taf ac Ynys Môn. Mae rhai cyrff goruchwylio wedi 
derbyn llai o geisiadau bob blwyddyn, ond mae niferoedd cyrff eraill yn cynyddu 
bob blwyddyn.

Siart 7: Ceisiadau i awdurdodau lleol yn dangos tueddiadau dros 
y tair blynedd 2009-2012

Bwrdd Iechyd Cwm Taf a gafodd y nifer fwyaf o geisiadau fesul 100,000 o’r 
boblogaeth yn 2011-12. Mae’r Bwrdd Iechyd yn cwmpasu’r un ardal ddaearyddol 
â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tudful, a gafodd nifer fawr o geisiadau fesul 100,000 o’r boblogaeth 
hefyd. Ar ben arall y sbectrwm, ni chafodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda unrhyw 
geisiadau gan ei ysbytai, er bod y tri awdurdod lleol sy’n cwmpasu’r un ardal, 
sef Cyngor Sir Benfro, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Gâr, wedi derbyn 
ceisiadau gan gartrefi gofal. 
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Siart 8: Ceisiadau i fyrddau iechyd fel cyfran fesul 100,000 
o’r boblogaeth

Mae yna rywfaint o gysondeb dros dair blynedd, gyda Byrddau Iechyd Caerdydd 
a’r Fro a Chwm Taf yn derbyn mwy o geisiadau yn gyson na Byrddau Iechyd eraill.

Siart 9: Ceisiadau i fyrddau iechyd yn dangos tueddiadau dros 
y tair blynedd 2009-2012
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Mae angen i awdurdodau rheoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol roi 
ystyriaeth fanwl i’r rhesymau pam mae’r amrywiad hwn wedi datblygu. Ar y cyfan, 
mae’n ymddangos bod nifer y ceisiadau am awdurdodiad amddifadu unigolyn o’i 
ryddid yn isel, yn enwedig o gymharu â nifer y gwelyau mewn ysbytai a chartrefi 
gofal sy’n cynnig cymorth penodol i bobl â chyflyrau sy’n amharu ar alluedd 
meddyliol. Mewn ardaloedd lle nad yw’r trefniadau diogelu’n cael eu defnyddio 
lawer, os o gwbl, mae angen iddynt ystyried a ydyn nhw a’u staff yn adnabod 
sefyllfaoedd lle mae pobl yn cael eu hamddifadu o’u rhyddid. 

Yn ogystal, mae gan gyrff goruchwylio rôl o ran codi ymwybyddiaeth o’r 
trefniadau diogelu trwy ddatblygu’r gweithlu a chomisiynu. Mae angen iddynt 
sicrhau eu bod yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r ddeddfwriaeth a’r 
canllawiau. Dylid sicrhau bod adborth clir ac adeiladol ar gael i awdurdodau rheoli 
ar geisiadau aflwyddiannus.
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Pennod 4: Awdurdodiadau a ganiatawyd
Dim ond ar ôl cynnal yr asesiadau gofynnol ar yr unigolyn perthnasol a phan fydd 
meini prawf perthnasol wedi’u bodloni y gall cyrff goruchwylio awdurdodi cais 
safonol i amddifadu unigolyn o’i ryddid. Rhoddwyd 298 o awdurdodiadau safonol 
ledled Cymru yn 2011-12. Cymeradwywyd 216 o geisiadau gan gyrff goruchwylio 
awdurdodau lleol (72% o’r holl geisiadau) ac 82 (28%) gan gyrff goruchwylio 
byrddau iechyd. 

Mae’r cydbwysedd rhwng ceisiadau lle mae awdurdodiad brys eisoes ar waith 
a cheisiadau am awdurdodiadau safonol yn unig wedi newid dros dair blynedd 
ym maes gofal cymdeithasol. Ym maes gofal iechyd, mae mwy o awdurdodiadau 
safonol wedi’u rhagflaenu gan awdurdodiad brys, gan ddangos cynnydd bob 
blwyddyn. 

Tabl 5: Awdurdodiadau a roddwyd ar waith yng Nghymru  
2009-2012

Iechyd Gofal cymdeithasol

Awrdurdodiadau 
Brys

Awdurdodiadau 
Safonol

Awrdurdodiadau 
Brys

Awdurdodiadau 
Safonol

2009-10 84 77 249 177

2010-11 88 74 161 203

2011-12 110 82 151 216

Mae cyfran y ceisiadau a awdurdodir gan bob corff goruchwylio wedi amrywio 
dros y tair blynedd ddiwethaf. Mae cyfanswm a chanran y ceisiadau a awdurdodir 
gan awdurdodau lleol wedi cynyddu ers y flwyddyn gyntaf, pan gafodd mwy 
o geisiadau eu gwrthod. Mae hyn yn awgrymu bod awdurdodau rheoli, mewn rhai 
ardaloedd awdurdod lleol, sy’n defnyddio’r Trefniadau Diogelu yn gwella o ran eu 
gallu i adnabod achos o amddifadu unigolyn o’i ryddid er lles pennaf yr unigolyn 
perthnasol. Mae cyrff goruchwylio byrddau iechyd wedi cymeradwyo mwy na 
hanner y ceisiadau a gyflwynwyd iddynt bob blwyddyn, er bod y ganran wedi 
gostwng ym mhob un o’r ddwy flynedd ddiwethaf.

Tabl 6: Nifer a chanrannau’r ceisiadau a ganiatawyd ac na 
chaniatawyd

Awdurdod Lleol Bwrdd Iechyd

Caniatawyd Ni chaniatawyd Caniatawyd Ni chaniatawyd

Nifer

2009-10 177 229 77 58

2010-11 203 141 74 64

2011-12 216 159 82 78
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Awdurdod Lleol Bwrdd Iechyd

Caniatawyd Ni chaniatawyd Caniatawyd Ni chaniatawyd

Canran

2009-10 44 56 57 43

2010-11 59 41 52 45

2011-12 56 42 51 48

DS: Nid y yw rhai canrannau’n gwneud cyfanswm o 100% gan fod rhai achosion yn dai l fod ar waith are  

31 Mawrth 2012

Nid yw cyfanswm yr awdurdodiadau’n dangos yr amrywiad mewn penderfyniadau 
rhwng cyrff goruchwylio awdurdodau lleol. Yn 2011-12, roedd 11 o awdurdodau 
lleol wedi awdurdodi mwy o geisiadau nag a wrthodwyd. Fodd bynnag, 
roedd wyth o awdurdodau lleol wedi gwrthod mwy nag a awdurdodwyd. 
Mae’r awdurdodau lleol wedi’u gwasgaru ledled Cymru, felly nid yw hyn yn 
awgrymu unrhyw batrwm penodol. Mae rhai o’r awdurdodau lleol yn rhannu 
trefniadau asesu gyda byrddau iechyd, ond nid yw hyn wedi arwain at unrhyw 
glystyrau o awdurdodiadau, gan awgrymu bod pob achos yn cael ei ystyried ar 
sail ei deilyngdod.

Siart 10: Nifer y ceisiadau a awdurdodwyd ac na awdurdodwyd 
gan gyrff goruchwylio awdurdodau lleol yn 2011-12

N
ife

r 
y 

Ce
is

ia
da

u

Wedi eu hawdurdodi Heb eu hawdurdodi

Yn
ys

 M
ôn

Gw
yn

ed
d

Co
nw

y

Sir
 D

din
by

ch

Sir
 y 

Ffl
int

W
re

cs
am

Po
wy

s

Ce
re

dig
ion

Sir
 B

en
fro

Sir
 G

ae
rfy

rd
din

Ab
er

ta
we

Ca
ste

ll-
ne

dd
 Po

rt 
Ta

lbo
t

Pe
n-

y-b
on

t a
r O

gw
r

Br
o M

or
ga

nn
wg

Ca
er

dy
dd

Rh
on

dd
a C

yn
on

 Ta
f

M
er

th
yr 

Tu
df

ul

Ca
er

ffi
li

Bl
ae

na
u G

we
nt

To
rfa

en

Sir
 Fy

nw
y

Ca
sn

ew
yd

d

Awdurdod Lleol

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



26

Roedd dau gorff goruchwylio byrddau iechyd wedi awdurdodi cyfran uwch 
o geisiadau, ac roedd un wedi awdurdodi hanner ei geisiadau. Roedd y tri 
bwrdd iechyd arall a dderbyniodd geisiadau wedi gwrthod cyfran uwch. 

Mae pob awdurdod lleol a bwrdd iechyd yn gwasanaethu poblogaethau 
o wahanol faint, felly mae’r siartiau isod yn dangos y canlyniadau ar ôl ystyried 
y gwahaniaethau hynny. 

Siart 11: Nifer y ceisiadau a awdurdodwyd ac na awdurdodwyd 
gan gyrff goruchwylio byrddau iechyd yn 2011-12

Betsi
Cadwaladr

Bwrdd Iechyd

Addysgu
Powys

Hywel Dda Abertawe
Bro

Morgannwg

Caerdydd
a’r Fro

Cwm Taf Aneurin
Bevan

N
ife

r 
y 

Ce
is

ia
da

u

Wedi eu hawdurdodi Heb eu hawdurdodi

0

5

10

15

20

25

30

35

40



27

Gall cymariaethau rhwng awdurdodau lleol gael eu hwyluso trwy fynegi niferoedd 
yr awdurdodiadau fesul 100,000 o’r boblogaeth. 

Siart 12: Niferoedd y ceisiadau a awdurdodwyd gan awdurdodau 
lleol fel cyfran fesul 100,000 o’r boblogaeth
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O’r holl Fyrddau Iechyd yng Nghymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
a awdurdododd y nifer mwyaf o ymgeiswyr yn ystod y flwyddyn, boed hynny 
fel ffigur cyffredinol neu fel cyfran o’r boblogaeth. Dangosir hyn yn Siart 13.

Siart 13: Nifer y ceisiadau a awdurdodwyd gan fyrddau iechyd 
fel cyfran fesul 100,000 o’r boblogaeth

Y cyrff goruchwylio byrddau iechyd ac awdurdodau lleol a ddylai boeni fwyaf 
yw’r rhai nad ydynt wedi defnyddio’r Trefniadau Diogelu, neu nad ydynt wedi 
eu defnyddio’n aml yn ystod y flwyddyn hon a’r ddwy flynedd flaenorol. 
Os na chyflwynwyd unrhyw geisiadau, bydd angen i’r cyrff goruchwylio ystyried 
a ydynt yn gwneud digon i sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’r Trefniadau Diogelu, 
a’u bod ar gael iddynt. 

Rhesymau dros beidio â rhoi awdurdodiadau  

Ni roddwyd awdurdodiadau gan fod un neu fwy o’r 6 asesiad y mae’n ofynnol 
i gorff goruchwylio eu cynnal wedi dangos nad oedd amod gofynnol wedi’i 
fodloni. Mewn rhai achosion, tynnwyd ceisiadau yn ôl oherwydd newidiadau 
yn yr amgylchiadau. Roedd ceisiadau’n cael eu tynnu’n ôl yn fwy aml pan oedd 
yr unigolyn yn derbyn gofal mewn lleoliad gofal iechyd lle mae hyd yr arhosiad 
yn fyrrach. 

Tabl 7: Rhesymau pam na roddir awdurdodiadau

Byrddau Iechyd Awrdurdodau Lleol Cymru

Canran

Nid yw’n Colli ei Ryddid 43.6 47.2 46.0

Lles Pennaf 20.5 27.7 25.3
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Byrddau Iechyd Awrdurdodau Lleol Cymru

Canran

Galluedd Meddyliol 9.0 6.9 7.6

Cymhwysedd 7.7 2.5 4.2

Iechyd Meddwl 1.3 0.6 0.8

Tynnuwyd yn Ôl 17.9 14.5 15.6

Dim gwrthodiadau 0.0 0.6 0.4

Y rheswm mwyaf cyffredin dros beidio â chymeradwyo awdurdodiad yw bod y 
corff goruchwylio o’r farn nad yr unigolyn yn colli ei ryddid h.y. “dim amddifadu”. 
Mae llawer o ffynonellau, gan gynnwys y Gynghrair Iechyd Meddwl6, yn cydnabod 
y gall nodi’n gywir bod rhyddid yn cael ei amddifadu yn hytrach na’i gyfyngu 
beri problemau. Nid yw’r hyn a olygir gan Golli Rhyddid wedi’i ddiffinio’n glir yn 
y ddeddfwriaeth na’r Cod Ymarfer, sy’n nodi bod amddifadu unigolyn o’i ryddid yn 
fater o faint neu ddwysedd, yn hytrach na natur neu sylwedd. Rhaid i awdurdodau 
rheoli sicrhau eu bod yn adolygu anghenion ac amgylchiadau’r unigolyn perthnasol 
yn gyson. Mae hyn yn bwysig gan y gall newidiadau cynyddrannol mewn arferion 
gofal newid amgylchiadau’r unigolion perthnasol o achos o gyfyngu ar ryddid 
i achos o amddifadu unigolyn o’i ryddid. Os na dderbynnir ceisiadau, bydd angen 
i’r cyrff goruchwylio roi adborth i awdurdodau rheoli ar y rhesymau a’u helpu 
i nodi achosion o amddifadu unigolion o’u rhyddid yn gywir.

Amserlenni ar gyfer asesu  

Amlinellir yr amserlenni gofynnol ar gyfer asesu mewn deddfwriaeth a rheoliadau 
ac mae’n bwysig eu bod yn cael eu dilyn. Os bydd awdurdod rheoli wedi 
rhoi awdurdodiad brys ar waith, y cyfnod hiraf a ganiateir ar gyfer asesu yw 
14 diwrnod. O’r 261 o geisiadau sy’n dilyn awdurdodiad brys, cymerodd 13 fwy 
na 15 diwrnod i’w cwblhau. Cymerodd tri o’r rhain fwy na 28 diwrnod. 

Tabl 8: Yr amser rhwng cais a phenderfyniad

Awdurdod Lleol Bwrdd Iechyd

Safonol
Safonol yn  
dilyn brys

Safonol
Safonol yn  
dilyn brys

Yr un diwrnod 10 2 2 0

1-7 diwrnod 52 99 28 90

8-14 diwrnod 62 38 9 13

15-28 diwrnod 88 6 12 4

Dros 28 diwrnod 16 2 1 1

6 Y Gynghrair Iechyd Meddwl: “The Mental Health Act 2007: a review of its implementation” Mai 2012,  
gan gynnwys Pennod 2 ar y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid
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Ym maes gofal iechyd, cafwyd penderfyniad o fewn 14 diwrnod neu lai mewn 
89% o’r achosion ar gyfer awdurdodiad safonol yn dilyn awdurdodiad brys. 
Ym maes gofal cymdeithasol, dim ond mewn 70% o’r achosion y cyflawnwyd 
cydymffurfiaeth. Mae angen gwneud gwelliannau mewn perthynas â phob 
achos o gydymffurfiaeth wael mewn ymateb i awdurdodiad brys, gan ei bod 
hi’n bwysig nad yw pobl yn cael eu hamddifadu o’u rhyddid am gyfnod hwy nag 
sy’n angenrheidiol. 

Tabl 9: Cyrff goruchwylio nad oeddent wedi bodloni’r amserlenni 
gofynnol ar gyfer asesiadau

Nifer y diwrnodau a 
gymerwyd i gwblhau 

asesiadau

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 96

Awdurdod Lleol Merthyr Tudful 33

Awdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf 31

Awdurdod Lleol Merthyr Tudful 28

Bwrdd Iechyd Cwm Taf 27

Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot 21

Awdurdod Lleol Sir Ddinbych 20

Bwrdd Iechyd Cwm Taf 19

Bwrdd Iechyd Cwm Taf 17

Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro 15

Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot 15

Awdurdod Lleol Abertawe 15

Awdurdod Lleol Sir Gâr 15

Mae’r amserlenni’n cael eu cyfrifo’n wahanol ar gyfer ceisiadau am awdurdodiad 
safonol. Yng Nghymru, dylai awdurdodiadau safonol gael eu cwblhau o fewn 
21 diwrnod7 ar ôl rhoi cyfarwyddiadau i’r aseswyr. Mae’r siart uchod yn dangos 
yr amrywiad o ran cydymffurfio ag amserlenni, ond nid yw’r rhesymau dros 
oedi o’r fath yn cael eu cofnodi ar hyn o bryd. 

Rhaid i gyrff goruchwylio fonitro’r amser a gymerir i gwblhau asesiadau a gwella 
perfformiad yn ôl y gofyn, gan sicrhau bod yr adnoddau angenrheidiol ar gael 
i wneud hynny. Mae pob corff goruchwylio sy’n methu â bodloni gofynion 
deddfwriaethol a rheoleiddio’n atebol am unrhyw achosion anghyfreithlon 
o amddifadu unigolion o’u rhyddid yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae dyfarniadau’r 

7 Mae’r sefyllfa reoleiddiol yng Nghymru’n wahanol i’r sefyllfa yn Lloegr, lle caiff y terfynau amser 
ar gyfer cwblhau awdurdodiadau safonol eu mesur o’r adeg y derbynnir cais. 
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Llys Gwarchod wedi gwneud sylwadau ar yr oedi gormodol wrth gwblhau 
asesiadau ac mae’n debygol y bydd gan y Llys ddiddordeb mawr os bydd hyn 
yn ffactor mewn achosion yn y dyfodol.

Hyd awdurdodiadau  

Mae gan bob awdurdodiad a roddir ddyddiad darfod na ellir ei ymestyn. Ni all 
awdurdodiad bara mwy na 12 mis calendr. Os bydd amgylchiadau’r unigolyn 
yn dal i olygu y dylid ei amddifadu o’i ryddid pan fydd awdurdodiad yn darfod, 
rhaid cyflwyno cais newydd ac ail-archwilio’r amgylchiadau. 

Dim ond un bwrdd iechyd a roddodd awdurdodiad am fwy na chwe mis ac, 
ym maes iechyd, roedd y rhan fwyaf o’r awdurdodiadau (94%) yn ddilys am lai 
na thri mis. Gall natur byrdymor y rhan fwyaf o arosiadau mewn ysbytai esbonio 
hyn. Ym maes gofal cymdeithasol lle mae cartrefi gofal yn darparu cartref am 
gyfnod estynedig yn aml, roedd nifer o awdurdodiadau (30) ar gyfer y cyfnod 
llawn o 12 mis. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion, argymhellodd Aseswyr 
Lles Pennaf gyfnod o chwe mis neu lai. Mae’n ymddangos bod hyn yn cydnabod 
y ffaith y gall amgylchiadau ac anghenion gofal unigolyn newid yn sylweddol 
mewn cyfnod o 12 mis. 

Siart 14: Y cyfnodau yr oedd awdurdodiadau’n ddilys ar eu cyfer 
yn 2011-12

Y cyfnodau amser gwirioneddol yr oedd unigolion yn destun 
awdurdodiad

Er bod y rhan fwyaf o awdurdodiadau a roddwyd gan gyrff goruchwylio 
awdurdodau lleol yn para’r cyfnod llawn o 12 mis, ar ôl y flwyddyn gyntaf, 
nid oedd y rhan fwyaf o’r awdurdodiadau mewn lleoliadau gofal iechyd yn 
para’r cyfnod llawn. Gall natur byrdymor arhosiad mewn ysbytai esbonio hyn. 
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Tabl 10: Nifer yr awdurdodiadau a barodd am eu cyfnod 
dilysrwydd llawn

Awdurdod Lleol Bwrdd Iechyd

Para’r Cyfnod 
Llawn

Heb Bara’r 
Cyfnod Llawn

Para’r Cyfnod 
Llawn

Heb Bara’r 
Cyfnod Llawn

2009-10 64 21 48 24

2010-11 78 35 26 42

2011-12 95 53 33 42

Awdurdodiadau a ddaeth i ben erbyn 31 March yw’r rhain.

Pa bynnag amodau ac amserlenni ar gyfer awdurdodiad a bennir, dylai cyrff 
goruchwylio fonitro cydymffurfiaeth yr awdurdodau rheoli.

Amodau a osodir ar awdurdodiadau

Gellir gosod amodau ar unrhyw awdurdodiad ac roedd y rhan fwyaf o’r rhai 
a roddwyd yn ystod 2011-12 yn cynnwys amodau a oedd yn canolbwyntio ar 
anghenion yr unigolyn perthnasol. Roedd cyrff goruchwylio awdurdodau lleol 
yn llai tebygol o osod amodau, gyda 30% o’r awdurdodiadau heb amodau o gwbl, 
a gosododd cyrff goruchwylio byrddau iechyd amodau mewn 80% achosion. 
Mae angen i gyrff goruchwylio na osododd amodau ar awdurdodiadau ystyried 
a yw hyn yn sicrhau’r canlyniad gorau i’r unigolyn perthnasol. 

Mae awdurdodiadau’n adlewyrchu amgylchiadau unigolion, ac fe’u rhoddir 
am wahanol resymau. Y nod cyffredinol yw cadw pobl yn ddiogel a’u galluogi 
i dderbyn gofal a chymorth hyd yn oed os nad ydynt am fod mewn ysbyty 
neu gartref gofal. Fodd bynnag, mae rhai themâu wedi datblygu. Roedd rhai 
awdurdodau lleol yn fwy tebygol o ddefnyddio’r Trefniadau Diogelu i gyfyngu ar 
fynediad gan berthnasau os oeddent yn poeni am eu bwriadau tuag at yr unigolyn 
perthnasol. Os felly, ac os bydd yr unigolyn yn symud i ysbyty heb awdurdodiad 
i amddifadu’r unigolyn o’i ryddid, rhaid gofalu i gyfathrebu gyda’r darparwr gofal 
iechyd ynglŷn â meysydd risg posibl.

Achos enghreifftiol - Pwysigrwydd defnyddio’r Trefniadau Diogelu 
i amddiffyn unigolyn perthnasol sy’n symud rhwng cartref gofal 
ac ysbyty 

Aeth unigolyn perthnasol a oedd yn destun awdurdodiad mewn cartref gofal 
i’r ysbyty i gael triniaeth. Ni ystyriwyd bod angen awdurdodi ei amddifadu 
o’i ryddid yn yr ysbyty. Daeth aelod o’r teulu i weld yr unigolyn, ac roedd yn 
ymddangos ei fod yn ymddwyn yn ormesol tuag ato. Mynegodd aelod o’r 
cyhoedd a oedd yn ymweld â chlaf arall ei bryderon. Yna, cymerwyd camau 
i amddiffyn yr unigolyn perthnasol. 
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Amodau a osodwyd ar awdurdodiadau mewn lleoliadau gofal 
cymdeithasol

‘Dylid ymgorffori cytundeb amlddisgyblaethol i ystyried yr ysgogiadau 
a gyflwynir i’r unigolyn perthnasol ac amserlenni ar gyfer gwneud hynny yn 
ei gynllun rheoli ymddygiad. Rhaid i hyn gynnwys comisiynwyr ei wasanaeth.’

‘Dylid adolygu’r cynllun ymyrraeth gorfforol ar gyfer yr unigolyn perthnasol 
bob pedair wythnos.’

‘Dylid llunio cynllun gweithgareddau ar gyfer yr unigolyn perthnasol i sicrhau 
ei bod yn gwneud pethau ystyrlon, ac felly’n llai tebygol o grwydro a cheisio 
gadael y cartref.’

‘Helpu gydag ymweliadau gan ei ferch.’

‘Dylid cadw cofnodion cadarn o amseriad digwyddiadau o ddechrau’r 
ymddygiad i’w derfyn.’

‘Dylid annog yr unigolyn perthnasol i fynd allan gyda gofalwyr neu ar deithiau.’

‘Dylid ymgynghori â chynrychiolydd yr unigolyn perthnasol ynglŷn â phob 
gofal.’

Amodau a osodwyd mewn lleoliadau gofal iechyd

‘Dylid trefnu trosglwyddo i ysbyty adsefydlu cyn gynted â phosibl.’

‘Hwyluso cludiant ar gyfer ymweliadau cartref gyda’r teulu.’

‘Os yw’r unigolyn perthnasol yn amharod i geisio datblygu sgiliau hunanofal, 
gwneir ymdrechion pellach i’w annog i wneud hynny trwy gydol cyfnod yr 
arhosiad yn yr ysbyty.’

‘Dylai’r staff neilltuo amser i eistedd a siarad â’r unigolyn perthnasol i’w 
galluogi i gyfathrebu i rhwystredigaethau o ran colli ei hannibyniaeth a’i 
hofnau.’

‘Dylid cadw cwmni i’r unigolyn oddi ar y ward am gyfnodau.’

‘Dylai merch y claf, fel cynrychiolydd yr unigolyn perthnasol, gael cynnig 
cymorth gan staff y ward yn y swyddogaeth hon.’

Mae rhai o’r amodau’n awgrymu na chafodd y trefniadau ar gyfer yr unigolyn 
perthnasol eu hamlinellu’n llawn yn ei gynllun gofal personol. Gallai’r enghraifft 
olaf uchod fod wedi egluro a gynigiwyd cymorth gan Eiriolwr Annibynnol Adran 
39D. Defnyddir amodau fel modd o sicrhau bod staff gofal yn deall a dilyn 
prosesau’r Trefniadau Diogelu a gofynion eraill y Ddeddf Galluedd Meddyliol.
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Pennod 5: Trefniadau sefydliadol i gefnogi 
cydymffurfiaeth â’r Trefniadau Diogelu
Mae cyfluniad y cyrff goruchwylio wedi aros yn gymharol sefydlog. Mae cyrff 
goruchwylio awdurdodau lleol wedi cadw’r un trefniadau yn ystod y tair blynedd 
ddiwethaf, ac mae cyfluniad byrddau iechyd wedi bod ar waith ers dros ddwy 
flynedd. Mae’r trefniadau hyn yn dangos y dylai fod yna batrwm cyson o ran 
gwneud penderfyniadau.

Fodd bynnag, mae rhai awdurdodau lleol a byrddau iechyd wedi creu trefniadau 
tîm ar y cyd sydd wedi bod ar waith ers cyflwyno’r Trefniadau Diogelu, sef:

•	 Bwrdd	Iechyd	Aneurin	Bevan,	Cyngor	Bwrdeistref	Sirol	Blaenau	Gwent,	
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Dinas 
Casnewydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

•	 Bwrdd	Iechyd	Caerdydd	a’r	Fro,	Cyngor	Dinas	Caerdydd	a	Chyngor	
Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg

•	 Bwrdd	Iechyd	Cwm	Taf,	Cyngor	Bwrdeistref	Sirol	Merthyr	Tudful	a	Rhondda	
Cynon Taf.

Mae awdurdodau lleol a byrddau iechyd eraill yn gweithredu ar eu rhan eu 
hunain, er bod sawl un ohonynt yn dod at ei gilydd i drafod ymarfer a chynnal 
hyfforddiant. Mae’r trefniadau hyn ar waith rhwng Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr 
a’r chwe awdurdod lleol yn y Gogledd, ac mae Bwrdd Iechyd Powys a Chyngor 
Sir Powys yn gweithio’n agos gyda’i gilydd hefyd. 

Mae dosbarthiad ac ystod y gofal a ddarperir gan awdurdodau rheoli’n amrywio, 
o gartrefi gofal bach dan ofal teulu i ysbytai â miloedd o gleifion mewnol. 
Mae pob awdurdod rheoli’n gyfrifol am wybod sut mae eu preswylwyr a’u 
cleifion eu hunain yn derbyn gofal, beth bynnag yw ei faint a’i allu sefydliadol. 
Rhaid i reolwyr a staff ddeall y Ddeddf Galluedd Meddyliol a’r Trefniadau Diogelu, 
a gwybod pryd y dylid eu defnyddio a sut i gyflwyno ceisiadau, fel y mynegwyd 
yn glir gan ddyfarniad diweddar8 gan y Llys Gwarchod. 

Nid yw’r cysylltiadau rhwng nifer y cartrefi gofal mewn ardal awdurdod lleol a nifer 
y ceisiadau y mae’n eu derbyn fel corff goruchwylio yn syml. Rhoddodd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf fwy o awdurdodiadau nag unrhyw gorff 
goruchwylio awdurdod lleol arall, ac mae ganddo 64 o gartrefi gofal cofrestredig 
o fewn ei ffiniau. Ni roddodd Conwy unrhyw awdurdodiadau, er bod ganddo fwy 
o gartrefi gofal na’i ardaloedd cyfagos. 

Mae yna fwy o gydberthyniad mewn ardaloedd byrddau iechyd. Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw’r darparwr mwyaf o welyau’r GIG ac, fel awdurdod 
rheoli, cyflwynodd y nifer fwyaf o geisiadau, gyda’r rhan fwyaf ohonynt wedi’u 
hawdurdodi. 

8 G v E, Manchester City Council and F (2010) EWHC 2042 (Fam.) 
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Mae tystiolaeth o arolygiadau o gartrefi gofal ac ysbytai’n parhau i ddangos bod 
dealltwriaeth o’r Trefniadau Diogelu’n amrywio. Mae yna ymarferwyr cymwys 
sy’n hyrwyddo hawliau’r unigolyn. Fodd bynnag, hyd yn oed os oes awdurdodiad 
wedi’i roi ar waith, gall rhai cwestiynau ynglŷn â lles unigolion godi o hyd. 

Achos enghreifftiol  

Mae arolygwyr AGGCC yn y De-ddwyrain wedi dod yn ymwybodol o unigolyn 
a oedd wedi bod yn destun achos awdurdodedig o’i amddifadu o’i ryddid mewn 
cartref gofal lle’r oedd pryderon ynglŷn â safonau isel o ofal. Pan symudwyd yr 
unigolyn perthnasol i gartref gofal arall, dechreuodd ffynnu ac nid oedd angen 
iddo gael ei amddifadu o’i ryddid. Pe bai amgylchiadau’r unigolyn hwn wedi’u 
hadolygu’n rheolaidd, mae’n bosibl y gellid bod wedi ystyried yn gynt o lawer 
a fyddai gorfodi’r unigolyn perthnasol i aros yn y cartref cyntaf wedi bod er lles 
pennaf iddo. Ym Mhennod 11, mae’r Cod Ymarfer yn datgan yn glir na fydd 
Arolygiaethau’n monitro’r broses yn gyfystyr â phroses apelio neu adolygu amgen. 
Er hynny, tynnwyd sylw’r awdurdod lleol comisiynu at y profiad hwn fel y gall 
ystyried a oes unrhyw wersi i’w dysgu.

Yn y ddau adroddiad blaenorol, aethom ati i nodi’r sefyllfa yng Nghymru lle nad 
oes rhaid i Aseswyr Lles Pennaf gwblhau cwrs hyfforddiant achrededig. Nid yw’r 
sefyllfa wedi newid, er bod cyrff goruchwylio’n parhau i geisio dod o hyd i ateb 
gyda chyrff academaidd Cymru. Mae rhai cyrff goruchwylio wedi comisiynu 
hyfforddiant gan gyrsiau achrededig yn Lloegr i sicrhau bod eu Haseswyr Lles 
Pennaf yn gymwys i gyflawni’r gwaith. Mae dyfarniadau’r Llys Gwarchod yn 
datgan yn glir bod rhaid i’r unigolyn perthnasol dderbyn asesiad hyfedr ac amserol. 
Mae cyrff goruchwylio’n gyfrifol am sicrhau bod mecanweithiau sicrhau ansawdd 
ar waith a bod aseswyr sy’n gweithio ar eu rhan yn gymwys.

Gwahanu swyddogaethau awdurdodau rheoli a chyrff 
goruchwylio  

Yng Nghymru, mae byrddau iechyd ac awdurdodau lleol yn cyflawni 
swyddogaethau’r corff goruchwylio a’r awdurdod rheoli mewn gwahanol 
rannau o’u sefydliadau, ac mae angen eglurder o ran gwahanu’r cyfrifoldebau 
hyn. Mae’r Cod Ymarfer a Chanllawiau Llywodraeth Cymru’n amlinellu’r angen 
i wahanu dyletswyddau i osgoi unrhyw wrthdaro posibl rhwng buddiannau. 
Rydym wedi nodi arferion da yn y maes hwn mewn blynyddoedd blaenorol.
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Deall y Ddeddf Galluedd Meddyliol

Rydym yn poeni o hyd nad yw staff sy’n darparu gofal uniongyrchol ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol yn deall y Ddeddf Galluedd Meddyliol yn iawn. 
Mae arolygwyr AGGCC yn parhau i ddod ar draws gweithwyr gofal nad ydynt 
yn deall efallai na all preswylwyr wneud rhai penderfyniadau, ond eu bod yn dal 
i fod yn gallu gwneud dewisiadau bob dydd. Gall cymorth i helpu cyfathrebu a 
gwella dealltwriaeth fel sy’n ofynnol gan y Ddeddf fod yn ddiffygiol hefyd. 
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Pennod 6: Casgliadau, argymhellion a’r 
camau nesaf
Eleni y rhoddwyd y nifer fwyaf o awdurdodiadau safonol ers rhoi’r Trefniadau 
Diogelu ar waith. Ar yr un pryd, ni chafodd dau gorff goruchwylio unrhyw 
geisiadau sy’n dangos bod yna ardaloedd lle nad oedd y Trefniadau Diogelu’n cael 
eu defnyddio o gwbl. Heb os, mae yna awdurdodau rheoli sy’n gweithio’n galed 
i ofalu am bobl â nam ar eu galluedd heb eu hamddifadu o’u rhyddid. Mae yna 
awdurdodau rheoli eraill nad oes ganddynt unrhyw ddewis heblaw amddifadu 
pobl o’u rhyddid yn gyfreithlon er mwyn sicrhau eu bod yn cael y gofal sydd ei 
angen arnynt.

Os nad yw achosion o amddifadu pobl o’u rhyddid yn cael eu gweld na’u 
cydnabod, ni ellir defnyddio’r Trefniadau Diogelu ac nid yw hawliau dynol 
unigolion yn cael eu hamddiffyn. Hyd yn oed os oes yna dystiolaeth bod sefydliad 
wedi defnyddio’r Trefniadau Diogelu’n dda i ddarparu swyddogaeth amddiffynnol 
i bobl â nam ar eu galluedd meddyliol, mae angen tystiolaeth fwy cadarn 
o ganlyniadau. 

Nid yw’r Trefniadau Diogelu wedi’u defnyddio’n gyson ledled Cymru dros 
y tair blynedd, a byddwn yn archwilio hyn yn fanylach dros y flwyddyn i ddod. 
Mae angen i sefydliadau ar y naill ochr a’r llall i’r continwwm, sy’n gwrthod 
neu’n cymeradwyo mwy o geisiadau na’r cyfartaledd, adolygu’r arferion yn 
yr ardaloedd dan sylw. Mae’r prinder ceisiadau mewn un bwrdd iechyd ac un 
awdurdod lleol eleni yn deillio o’r niferoedd isel a dderbyniwyd ac a awdurdodwyd 
yn y sefydliadau hynny dros y ddwy flynedd flaenorol. Nid yw cysondeb o ran 
rhoi’r trefniadau diogelu hynny ar waith yn arwydd o ganlyniadau da ac mae ein 
gwerthusiad yn awgrymu bod angen rhoi sylw i agweddau eraill ar berfformiad. 

Rhaid i gyrff goruchwylio egluro’n gwbl glir wrth awdurdodau rheoli pam mae 
ceisiadau am awdurdodiad wedi’u gwrthod, a dylent annog ceisiadau yn hytrach 
nag i’r gwrthwyneb. Os mai ychydig o geisiadau a gafwyd, bydd angen ehangu 
gwaith codi ymwybyddiaeth a hyfforddiant staff ynglŷn â’r Ddeddf Galluedd 
Meddyliol a’r Trefniadau Diogelu. Rhaid sicrhau bod gan bob corff goruchwylio 
brosesau ar waith i ddangos tystiolaeth o benderfyniadau tryloyw a mecanweithiau 
adborth adeiladol.

Mae’r defnydd anfynych o adolygiadau o ofynion cymhwyso’n peri pryder. 
Mae adolygiadau wedi dod yn llai mynych ar ôl y tair blynedd ers cyflwyno’r 
trefniadau diogelu, er gwaethaf y ffaith ein bod wedi codi’r pryder hwn mewn 
adroddiadau blaenorol. Mae angen i gyrff goruchwylio archwilio hyn ymhellach 
fel rhan o’u prosesau sicrhau ansawdd eu hunain. 

Mae’r Cod Ymarfer presennol wedi bod ar waith ers dros dair blynedd, a chyda 
thair blynedd o ddata bellach ar gael, byddai adolygiad yn amserol. Byddai hyn yn 
galluogi unrhyw egwyddorion cyffredinol o ddyfarniadau’r Llys Gwarchod i gael 
eu hymgorffori mewn canllawiau ymarfer. 
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Camau Nesaf 

Rydym angen gwybodaeth o ansawdd gwell i ddeall yn llawn a yw lefel y defnydd 
o’r Trefniadau Diogelu’n awgrymu arferion da. Rydym wedi dadansoddi 
gwybodaeth a gasglwyd dros dair blynedd gan gyrff goruchwylio ac wedi cael 
adborth ar berfformiad awdurdodau rheoli gan ein harolygwyr a’n hadolygwyr 
ein hunain. Mae data meintiol wedi ein galluogi i ddod i rai casgliadau eang, ond 
rydym angen mwy o ddata ansoddol cyn y gallwn wneud penderfyniadau cliriach 
ynglŷn ag effeithiolrwydd y Trefniadau Diogelu o ran hyrwyddo gwell canlyniadau 
i’r unigolyn perthnasol. Rydym wedi ystyried profiadau uniongyrchol unigolion 
trwy drafod gydag arolygwyr ac adolygwyr. Fodd bynnag, er gwaethaf y cipolwg 
gwerthfawr a geir yn sgil profiad unigol, nid yw’n cefnogi casgliadau cadarn 
ynglŷn ag effeithiolrwydd cyffredinol y Trefniadau Diogelu. 

Bydd AGGCC ac AGIC yn cyflawni gwaith pellach yn ystod 2013-14 er mwyn creu 
darlun cenedlaethol mwy cyflawn o ehangder ac ansawdd y gwaith o weithredu’r 
ddeddfwriaeth. Byddwn yn siarad â rhanddeiliaid ac yn mireinio ein dulliau 
casglu data fesul cam, gan gyflwyno rhai newidiadau ym mis Mawrth 2013. 
Byddwn yn cyflwyno gwelliannau pellach ar ôl cyflawni gwaith maes arolygu 
pellach mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod 2013-14. Bydd hyn 
yn ein rhoi mewn gwell sefyllfa i farnu perfformiad a gwerthuso ansawdd arferion 
wrth roi’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ar waith. 
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Atodiad A

Termau allweddol a ddefnyddir yn yr Adroddiad Blynyddol

Mae’r tabl isod yn rhoi rhestr o dermau allweddol a ddefnyddir yn yr adroddiad 
hwn. Pan fo angen, gallai ymhelaethu ar orchwylion arbennig o bwysig a gyflawnir 
gan bobl arwyddocaol. 

Adolygu Golwg ffurfiol, ffres ar sefyllfa unigolyn 
perthnasol pan fu newid yn ei amgylchiadau, 
neu pan allai ei amgylchiadau fod wedi newid, 
gan olygu y gellid bod angen diwygio neu 
derfynu awdurdodiad colli rhyddid safonol.

AGGCC Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru sy’n gyfrifol am wneud 
asesiadau a dyfarniadau proffesiynol am 
ofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar 
a gwasanaethau cymdeithasol ac annog 
gwelliant gan ddarparwyr gwasanaethau. 

Amodau Gofynion y gall corff goruchwylio eu pennu 
wrth roi awdurdodiad colli rhyddid safonol, 
ar ôl ystyried unrhyw argymhellion a wneir gan 
yr Asesydd Lles Pennaf. 

Anhwylder Meddwl Unrhyw anhwylder neu anabledd sy’n ymwneud 
â’r meddwl, ac eithrio dibyniaeth ar alcohol neu 
gyffuriau. Mae hyn yn cynnwys pob anabledd 
dysgu.

Asesiad at ddibenion y 
trefniadau diogelu rhag 
colli rhyddid

Mae’n rhaid i bob un o’r chwe asesiad fod yn 
gadarnhaol er mwyn i’r awdurdodiad gael ei 
ganiatáu. 

•		Asesiad	oedran Asesu a yw’r unigolyn perthnasol wedi cyrraedd 
18 oed.

•		Asesiad	lles	pennaf Asesu a yw amddifadu rhywun o’i ryddid er 
lles pennaf yr unigolyn perthnasol, a yw’n 
angenrheidiol i atal niwed i’r unigolyn ac a yw’n 
ymateb cymesur i debygolrwydd a difrifoldeb 
y niwed hwnnw. Mae’n rhaid i Asesydd Lles 
Pennaf benderfynu hyn.

•		Asesiad	cymhwysedd Asesu a yw unigolyn yn anghymwys ar 
gyfer awdurdodiad colli rhyddid safonol gan 
y byddai’r awdurdodiad yn gwrthdaro â’r 
gofynion sydd wedi eu pennu, neu y gellid 
eu pennu, ar yr unigolyn dan Ddeddf Iechyd 
Meddwl 1983.
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•		Asesiad	galluedd	meddyliol Asesu a yw’r galluedd gan yr unigolyn 
i benderfynu a ddylid rhoi llety iddo mewn 
ysbyty neu gartref gofal penodol er mwyn 
derbyn gofal neu driniaeth.

•		Asesiad	iechyd	meddwl Asesu a oes gan unigolyn anhwylder meddwl 
ai peidio. Mae’n rhaid i ymarferydd meddygol 
benderfynu hyn. 

•			Asesiad	dim	achosion	
o wrthod

Asesu a oes unrhyw awdurdod arall sy’n 
bodoli eisoes ar gyfer gwneud penderfyniadau 
i’r unigolyn perthnasol a fyddai’n golygu na 
ellid rhoi awdurdodiad colli rhyddid safonol. 
Gallai hyn gynnwys unrhyw benderfyniad 
ymlaen llaw dilys, neu benderfyniad dilys gan 
ddirprwy neu dderbyniwr a benodir dan Bŵer 
Atwrnai Parhaus.

Asesydd Unigolyn sy’n cynnal asesiad trefniadau diogelu 
rhag colli rhyddid.

Awdurdod Lleol Y cyngor lleol sy’n gyfrifol am gomisiynu 
gwasanaethau gofal cymdeithasol mewn 
unrhyw ardal benodol o’r wlad. Uwch reolwyr 
yn y gwasanaethau cymdeithasol sy’n cyflawni 
swyddogaeth y corff goruchwylio ar gyfer 
gwasanaethau gofal cymdeithasol. 

Cartrefi gofal a reolir gan y Cyngor sydd ag 
awdurdodau rheoli dynodedig. 

Awdurdod Rheoli Yr unigolyn neu’r corff sy’n gyfrifol am reoli’r 
ysbyty neu’r cartref gofal lle mae unigolyn yn 
colli ei ryddid, neu lle y gallai golli ei ryddid. 
Mae’n atebol am y gofal uniongyrchol a roddir 
yn y lleoliad hwnnw.

Awdurdodiad brys Awdurdodiad a roddir gan awdurdod rheoli 
am uchafswm o saith diwrnod, ac y gall corff 
goruchwylio ei ymestyn wedi hynny i uchafswm 
o saith diwrnod ychwanegol. Mae hyn yn 
rhoi awdurdod cyfreithlon i’r awdurdod rheoli 
amddifadu unigolyn o’i ryddid mewn ysbyty neu 
gartref gofal tra bod yr asesiad awdurdodiad 
colli rhyddid safonol yn cael ei gynnal. 

Awdurdodiad safonol Awdurdodiad a roddir gan gorff goruchwylio, 
ar ôl cwblhau’r broses asesu statudol, yn rhoi 
awdurdod cyfreithlon i amddifadu unigolyn 
perthnasol o’i ryddid mewn ysbyty neu gartref 
gofal penodol.
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Bwrdd Iechyd Mae Byrddau Iechyd yn cyflawni swyddogaeth 
corff goruchwylio ar gyfer gwasanaethau 
gofal iechyd ac yn gweithio law yn llaw ag 
awdurdodau lleol sy’n bartneriaid, yn yr un 
ardal ddaearyddol gan amlaf, er mwyn cynllunio 
strategaethau hirdymor i ymdrin â materion 
iechyd a lles.

Maent yn rheoli ysbytai’r GIG a gwelyau cleifion 
preswyl ar wahân pan fyddant yn awdurdodau 
rheoli.

Caniatâd Cytuno i gymryd camau penodol - yn benodol, 
yn yr adroddiad hwn, cytuno i gynllun gofal 
neu gwrs o driniaeth. Er mwyn i ganiatâd 
fod yn ddilys yn gyfreithiol, mae’n rhaid i’r 
unigolyn sy’n ei roi fod â’r galluedd i wneud 
y penderfyniad, fod wedi derbyn digon 
o wybodaeth i wneud y penderfyniad, a heb fod 
dan unrhyw orfodaeth neu bwysau amhriodol.

Cartref Gofal Cyfleuster gofal a gofrestrwyd dan Ddeddf 
Safonau Gofal 2000.

Colli Rhyddid Mae colli rhyddid yn derm a ddefnyddir yn 
y  Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
ynglŷn ag amgylchiadau pan fo unigolyn yn 
cael ei amddifadu o’i ryddid. Mae ei ystyr yn 
ymarferol yn cael ei ddiffinio trwy gyfraith 
achosion. 

Colli rhyddid heb 
awdurdodiad

Sefyllfa lle mae unigolyn yn colli ei ryddid 
mewn ysbyty neu gartref gofal heb i hynny gael 
ei awdurdodi gan awdurdodiad colli rhyddid 
safonol neu frys.

Corff goruchwylio Gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol neu 
fwrdd iechyd lleol sy’n gyfrifol am ystyried cais 
a dderbynnir gan awdurdod rheoli i amddifadu 
rhywun o’i ryddid. Mae hefyd yn gyfrifol am 
gomisiynu’r asesiadau statudol a, lle mae’r holl 
asesiadau’n gytûn, awdurdodi’r achos o golli 
rhyddid. 

Cyfnod awdurdodiad hiraf Y cyfnod hiraf y gall corff goruchwylio roi 
awdurdodiad colli rhyddid safonol ar ei gyfer, 
ac ni chaiff fod yn fwy na 12 mis. Rhaid iddo 
beidio â bod yn hwy na’r cyfnod a argymhellir 
gan yr asesydd lles pennaf, a chaiff ddod 
i ben yn gynharach trwy gytundeb y corff 
goruchwylio. 
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Cyfyngu ar ryddid Cam a gymerir yng nghyswllt unigolyn, 
nad yw’n ddigon difrifol a dwys i fod yn achos 
o golli rhyddid.

Cynrychiolydd yr unigolyn 
perthnasol

Unigolyn sy’n annibynnol ar yr ysbyty neu’r 
cartref gofal dan sylw, ac a benodir i gadw 
mewn cysylltiad â’r unigolyn perthnasol, 
ac i gynrychioli a chynorthwyo’r unigolyn 
perthnasol â’r holl faterion sy’n ymwneud 
â gweithrediad y trefniadau diogelu rhag colli 
rhyddid.

Deddf Iechyd Meddwl 
1983

Deddfwriaeth sy’n ymwneud yn bennaf 
â gofal a thriniaeth orfodol ar gyfer cleifion 
â phroblemau iechyd meddwl. Mae’n cynnwys 
cadw pobl yn yr ysbyty ar gyfer triniaeth 
iechyd meddwl, triniaeth dan oruchwyliaeth 
yn y gymuned, a gwarcheidiaeth. 

Eiriolaeth Cymorth a chefnogaeth annibynnol i ddeall 
materion a chyflwyno safbwyntiau, teimladau 
a syniadau’r unigolyn ei hun.

Eiriolwr Annibynnol o ran 
Galluedd Meddyliol 

Eiriolwr wedi’i hyfforddi sy’n darparu cymorth 
a chynrychiolaeth i unigolyn nad yw’r galluedd 
ganddo i wneud penderfyniadau penodol, 
pan nad oes gan yr unigolyn neb arall i’w 
gynorthwyo. Sefydlwyd y gwasanaeth dan 
Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005, a diffinnir 
ei swyddogaethau yn y Ddeddf honno. 

Galluedd Dull cryno o ddweud galluedd meddyliol. Y gallu 
i wneud penderfyniad am fater penodol ar yr 
adeg y mae angen gwneud y penderfyniad. 
Ceir diffiniad cyfreithiol yn adran 2 o Ddeddf 
Galluedd Meddyliol 2005. 

Gofalwyr Pobl sy’n darparu gofal a chymorth heb 
dâl i berthnasau, ffrindiau neu gymdogion 
sy’n fregus neu’n sâl, neu fel arall, sy’n agored 
i niwed.

Gofyniad cymhwyso Unrhyw un o’r chwe gofyniad cymhwyso 
(oedran, iechyd meddwl, galluedd meddyliol, 
lles pennaf, cymhwysedd a dim achosion 
o wrthod) y mae angen eu hasesu a’u bodloni 
er mwyn gallu rhoi awdurdodiad colli rhyddid 
safonol.
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Llys Gwarchod Y llys arbenigol ar gyfer pob mater sy’n 
ymwneud â phobl nad yw’r galluedd meddyliol 
ganddynt i wneud penderfyniadau penodol. 
Y llys hwn yw’r penderfynwr terfynol ac mae 
ganddo’r un hawliau, breintiau, pwerau ac 
awdurdod â’r Uchel Lys. Mae’n gallu sefydlu 
cyfraith achosion sy’n rhoi enghreifftiau o sut 
y dylid gweithredu’r gyfraith. 

Trefniadau Diogelu rhag 
Colli Rhyddid

Y fframwaith trefniadau diogelu dan Ddeddf 
Galluedd Meddyliol 2005 ar gyfer pobl y mae 
angen eu hamddifadu o’u rhyddid mewn 
ysbyty neu gartref gofal er eu lles pennaf er 
mwyn derbyn gofal neu driniaeth, ac nad oes 
ganddynt y galluedd i roi caniatâd i’r trefniadau 
a wnaed ar gyfer eu gofal neu driniaeth.

Unigolyn perthnasol Unigolyn sydd wedi colli, neu a allai golli, 
ei ryddid mewn ysbyty neu gartref gofal.

Ysbyty Annibynnol Fel y’i diffinnir gan Ddeddf Safonau Gofal 
2000 - ysbyty sydd â’r prif ddiben o ddarparu 
triniaeth feddygol neu seiciatrig ar gyfer salwch 
neu anhwylder meddwl neu ofal lliniarol; neu 
unrhyw sefydliad arall nad yw wedi’i ddiffinio 
fel ysbyty gwasanaeth iechyd, lle y darperir 
triniaeth neu ofal nyrsio (neu’r ddau) i unigolion 
sy’n agored i gael eu cadw’n gaeth dan Ddeddf 
Iechyd Meddwl 1983. 

Ysbyty neu gartref gofal 
perthnasol

Yr ysbyty neu’r cartref gofal penodol lle mae’r 
unigolyn wedi colli ei ryddid, neu lle y gallai golli 
ei ryddid.
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Atodiad B

Map o Gymru sy’n dangos lleoliadau’r cyrff goruchwylio a’r 
awdurdodau rheoli 

 

note : Public Health Wales NHS Trust
incorporates the functions and services provided by
the National Public Health Service for Wales (NPHS),
the Wales Centre for Health, the Welsh Cancer
Intelligence and Surveillance Unit (WCISU), the
Congenital Anomaly Register and Information Service
(CARIS) and Screening Services Wales.
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Atodiad  C

Rhagor o fanylion am y Trefniadau Diogelu9

Mae’n bosibl y bydd angen amddifadu claf neu breswylydd (unigolyn perthnasol 
yn ôl y ddeddfwriaeth) o’i ryddid os oes ganddo nam ar ei alluedd meddyliol 
ac anhwylder meddwl tra ei fod ar ward ysbyty neu mewn cartref gofal er mwyn 
darparu’r gofal a’r driniaeth ofynnol iddo. Mae’n rhaid i staff ofyn iddyn nhw 
eu hunain a ydynt yn cadw’r unigolyn o dan reolaeth gyflawn ac effeithiol ac 
yn gwrthod ei ddymuniad i adael. Bydd rhaid iddynt hefyd ystyried ai hon yw’r 
ffordd leiaf cyfyngol o ofalu’n effeithiol am yr unigolyn perthnasol. 

Mae’n rhaid deall amgylchiadau’r unigolyn yn glir a phwyso a mesur yn ofalus wrth 
benderfynu a yw rhyddid yr unigolyn perthnasol yn cael ei gyfyngu mewn ffordd 
a ganiateir o dan y Ddeddf Galluedd Meddyliol neu a yw’n cael ei amddifadu 
o’i ryddid. Mae’r Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth yn darparu 
canllawiau ar y mater hwn, sy’n cadarnhau bod y Ddeddf Galluedd Meddyliol 
ond yn caniatáu defnyddio cyfyngiadau ac ataliaeth os yw er lles pennaf unigolyn 
sydd heb y gallu i wneud y penderfyniad ei hun, gan nodi enghreifftiau o rwystrau 
o’r fath. “Gall cyfyngiadau neu ddulliau atal ddwyn rhyddid unigolyn ac felly 
ei amddifadu o’i ryddid. Gall hyn ddigwydd os caiff dulliau atal eu defnyddio’n 
rheolaidd neu am gyfnodau estynedig, neu os oes nifer o gyfyngiadau gwahanol 
ar waith. Mae’n anodd gwybod pryd mae defnyddio cyfyngiadau a dulliau atal 
yn croesi’r ffin i amddifadu unigolyn o’i ryddid.”10 

Nod y Trefniadau Diogelu yw darparu fframwaith cyfreithiol eglur i sicrhau bod 
yr unigolyn perthnasol ond yn cael ei amddifadu o’i ryddid mewn ffyrdd sy’n 
hybu ei les pennaf. Bydd amgylchiadau pob achos yn unigryw i bob unigolyn. 
Mae’r Trefniadau Diogelu yn nodi ei bod yn ofynnol cynnal chwe set o asesiadau 
a bod yn rhaid bodloni gofynion pob asesiad cyn y ceir awdurdodi amddifadu 
unigolyn o’i ryddid. Mae’n anghyfreithlon amddifadu rhywun o’i ryddid heb 
awdurdod.

Pryd y gellid defnyddio’r Trefniadau Diogelu mewn ysbyty? 

Rai blynyddoedd yn ôl, cafodd Mr J ddamwain gas a chafodd anafiadau difrifol 
i’w ben, sy’n golygu ei fod yn dioddef problemau gyda’i gof a’i ddealltwriaeth. 
Mae Mr J yn yr ysbyty yn cael ymchwiliadau i ganfod achos nifer o symptomau 
corfforol sydd ganddo ond mae’r anaf i’w ymennydd yn gallu achosi iddo gynhyrfu 
a drysu. Mae Mr J wedi ceisio gadael y ward ac mae’r staff wedi ei hebrwng 
yn ôl er ei les a’i ddiogelwch ei hun. Mae’n cynhyrfu ac yn anodd ei drin hefyd 
pan fo’r staff yn ceisio cynnal y profion meddygol angenrheidiol.

9 Ymddangosodd llawer o’r testun hwn yn Adroddiad Blynyddol 2010 - 2011. Mae’n cael ei gynnwys yma fel 
gwybodaeth ychwanegol i’r darllenydd.

10
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Mae’r tîm gofal yn ystyried beth yw’r ffordd orau o ofalu amdano er mwyn  
cwblhau’r ymchwiliadau gofynnol, ac maent wedi trafod y posibilrwydd o’i atal 
naill ai’n gorfforol neu drwy ddefnyddio tawelyddion. Mae Mr J hefyd yn gofidio’n 
fawr pan fo’i deulu’n ymweld, ac mae hyn weithiau yn ei sbarduno i geisio gadael. 
Mae’r staff yn ystyried y gallai fod yn well iddo pe byddent yn caniatáu i’w deulu 
ymweld unwaith yr wythnos yn unig.

Mae tîm gofal Mr J felly yn ystyried a yw hi’n briodol i wneud cais am asesiad 
dan y Trefniadau Diogelu i sicrhau bod ganddynt yr awdurdod priodol i weithredu 
eu penderfyniadau. 

Pryd y gellid defnyddio’r Trefniadau Diogelu mewn cartref 
gofal?

Mae Mrs B wedi derbyn diagnosis o ddementia. Mae hi’n byw gartref gyda’i 
gŵr sy’n mynd yn fwy a mwy eiddil. Ef sydd wedi bod yn darparu’r rhan fwyaf o’i 
gofal, ond maent hefyd yn derbyn gofal cartref. Mae’r gweithiwr cymdeithasol yn 
awgrymu y dylai fynd i gartref gofal gerllaw am ofal seibiant. Fodd bynnag, nid 
yw’n bosibl argyhoeddi Mrs B i fynd i edrych ar y cartref gofal. Pan gaiff ei gŵr 
ei dderbyn i’r ysbyty fel achos brys, rhaid i Mrs B gael ei derbyn i’r cartref gofal 
ar unwaith diolch i’w merch. Yn gyflym iawn, mae’n cynhyrfu ac yn ceisio gadael. 
Mae ei theulu i gyd yn cytuno bod yn rhaid iddi aros yno er mwyn rhoi cyfle i’w 
tad wella. Gwneir cais am awdurdodiad safonol, er mwyn iddi allu derbyn gofal yn 
gyfreithlon am y cyfnod pan nad yw ei gŵr yn gallu gofalu amdani. Rhaid i reolwr 
y cartref gofal ystyried yn ofalus pa un a ydynt eisoes yn amddifadu Mrs B o’i 
rhyddid; ac os felly dylai drefnu awdurdodiad brys. 

Yn ôl Cod Ymarfer y Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid:

“Cyn gynted ag y bo’r corff goruchwylio wedi cadarnhau y dylid bwrw ymlaen 
gyda’r cais am ganiatâd safonol, rhaid iddo dderbyn yr asesiadau perthnasol 
i gadarnhau a ydyw’r gofynion cymhwyso yn y trefniadau diogelu rhag colli 
rhyddid yn cael eu bodloni. Mae gan y corff goruchwylio gyfrifoldeb cyfreithiol 
i ddewis aseswyr sy’n addas a chymwys. Rhaid cwblhau asesiadau o fewn 
21 diwrnod gyda chaniatâd safonol, i amddifadu unigolyn o’i ryddid neu, 
lle rhoddwyd caniatâd brys, cyn i’r caniatâd brys ddod i ben.” (paragraff 4.1)

Y chwe asesiad yw:

•	 asesiad	oedran	(paragraffau	4.23	a	4.24	o’r	Cod	Ymarfer)

•	 asesiad	dim	gwrthod	(paragraffau	4.25	i	4.28)

•	 asesiad	galluedd	meddyliol	(paragraffau	4.29	i	4.32)

•	 asesiad	iechyd	meddwl	(paragraffau	4.33	i	4.39)

•	 asesiad	cymhwysedd	(paragraffau	4.40	i	4.57),	ac

•	 asesiad	lles	pennaf	(paragraffau	4.58	i	4.76).
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Gall unrhyw ddau asesydd â’r cymwysterau perthnasol gwblhau’r asesiadau hyn, 
cyn belled â bod y sawl sy’n asesu Iechyd Meddwl yn wahanol i’r sawl sy’n asesu 
Lles Pennaf. Mae’r Cod Ymarfer yn egluro’r broses asesiadau, pwy sy’n cael asesu, 
yr amserlen ar gyfer asesu a dyletswyddau cyrff goruchwylio.

O dan rai amgylchiadau, gall cadw neu warchod unigolyn o dan Ddeddf 
Iechyd Meddwl 1983 fod yn fwy priodol, a rhaid ystyried y posibilrwydd hwn. 
Mae’n bosibl na fydd gwarcheidiaeth o dan adran 7 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn 
unig yn rhoi digon o awdurdod i ofalu am rywun â nam ar ei allu meddyliol mewn 
cartref gofal, os yw’r gofal priodol yn ei amddifadu o’i ryddid. 
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Atodiad D

Swyddogaethau ehangach Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 
(AGIC) ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cymru (AGGCC) 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru  

AGIC yw’r arolygiaeth a’r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer pob gwasanaeth gofal 
iechyd yng Nghymru. Mae AGIC yn canolbwyntio’n bennaf ar:

•	 wneud	cyfraniad	sylweddol	i	wella	diogelwch	ac	ansawdd	gwasanaethau	
gofal iechyd yng Nghymru 

•	 gwella	profiad	dinasyddion	o	ofal	iechyd	yng	Nghymru	pa	un	ai	fel	claf,	
defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, perthynas neu weithiwr 

•	 atgyfnerthu	llais	cleifion	a’r	cyhoedd	yn	y	modd	yr	adolygir	gwasanaethau	
iechyd 

•	 sicrhau	bod	gwybodaeth	amserol,	defnyddiol,	perthnasol	a	rhwydd	cael	
gafael arni am ddiogelwch ac ansawdd gofal iechyd yng Nghymru ar gael 
i bawb. 

Swyddogaeth graidd AGIC yw adolygu ac archwilio sefydliadau’r GIG a 
sefydliadau gofal iechyd annibynnol yng Nghymru er mwyn darparu sicrwydd 
annibynnol i gleifion, y cyhoedd, Llywodraeth Cymru a darparwyr gofal iechyd bod 
gwasanaethau yn ddiogel ac o ansawdd da. Adolygir gwasanaethau o’u cymharu 
ag amrywiaeth o safonau, polisïau, canllawiau a rheoliadau a gyhoeddwyd. 
Yn rhan o’r gwaith hwn, bydd AGIC yn ceisio nodi a chefnogi gwelliannau 
mewn gwasanaethau a’r camau sydd eu hangen i gyflawni hyn. Os bydd angen, 
bydd AGIC hefyd yn cynnal adolygiadau ac ymchwiliadau arbennig lle y mae’n 
ymddangos bod diffygion systemig wrth ddarparu gwasanaethau gofal iechyd, 
er mwyn sicrhau y gwneir gwelliannau ac y dysgir gwersi’n gyflym. Yn ogystal, 
AGIC yw’r Awdurdod Arolygu Lleol ar gyfer goruchwyliaeth statudol bydwragedd, 
ac mae’n rheoleiddio darparwyr gofal iechyd annibynnol yng Nghymru.

Mae AGIC yn cyflawni ei swyddogaethau ar ran Gweinidogion Cymru, ac er  
ei bod yn rhan o Lywodraeth Cymru, mae protocolau wedi eu sefydlu ar gyfer 
diogelu ei hannibyniaeth weithredol. Mae AGIC yn gweithio’n agos gydag 
arolygiaethau a chyrff rheoleiddio eraill wrth gynnal adolygiadau traws-sector 
mewn gofal cymdeithasol, addysg a chyfiawnder troseddol, ac wrth ddatblygu 
dulliau mwy cymesur a chydgysylltiol ar gyfer adolygu a rheoleiddio gofal 
iechyd yng Nghymru.

Mae AGIC yn monitro’r defnydd o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 ar ran 
Gweinidogion Cymru. Comisiwn y Ddeddf Iechyd Meddwl oedd yn gyfrifol am 
y gwaith hwn cyn 1 Ebrill 2009. Mae AGIC wedi sefydlu’r Gwasanaeth Adolygu 
ar gyfer Iechyd Meddwl i wneud y gwaith hwn, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar 
y canlynol:
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•	 ymweliadau	â	chleifion	yn	unol	â	phwerau	Deddf	Iechyd	Meddwl	1983;

•	 darparu	gwasanaeth	Meddygon	a	Benodwyd	i	Roi	Ail	Farn	(SOAD)	sy’n	
penodi meddygon annibynnol i roi ail farn er mwyn diogelu cleifion sydd 
naill ai’n gwrthod cydsynio i dderbyn rhai triniaethau neu sy’n analluog 
i gydsynio.

Mae AGIC yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar ganlyniadau ei waith o fonitro’r 
Ddeddf Iechyd Meddwl. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar www.hiw.org.uk

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 

Mae AGGCC yn defnyddio rheoliadau a safonau gofynnol cenedlaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru i reoleiddio gwasanaethau gofal 
cymdeithasol a gwasanaethau’r blynyddoedd cynnar. Mae’r rheoliadau’n galluogi 
AGGCC i reoleiddio ymddygiad sefydliadau ac asiantaethau yng Nghymru. 

Mae AGGCC yn cyflawni ei swyddogaethau ar ran Gweinidogion Cymru, ac er 
ei bod yn rhan o Adran o fewn Llywodraeth Cymru mae nifer o fesurau diogelu 
ar waith i sicrhau ei hannibyniaeth.

Trefnir y gwaith proffesiynol o asesu a barnu gwasanaethau a sefydliadau ar sail 
tri rhanbarth (y Gogledd; y De-ddwyrain, a’r De-orllewin). Maent yn arolygu ac 
yn adolygu gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol ac yn rheoleiddio ac 
yn arolygu lleoliadau ac asiantaethau gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar.

Mae’r swyddfa genedlaethol yn rhoi cyngor proffesiynol ar gyfer gwella 
gwasanaethau ac mae’n dadansoddi gofal cymdeithasol yng Nghymru, gan 
gyflwyno adolygiadau ar sail y dadansoddiad. Mae’n sicrhau bod yr holl brosesau’n 
cael eu symleiddio a’u bod yn canolbwyntio ar y dinesydd, gan sicrhau bod yna 
gyfathrebu ac ymgysylltu parhaus â’n holl randdeiliaid ac â’r rheiny sy’n defnyddio 
gwasanaethau gofal cymdeithasol. Mae nifer o brotocolau, concordatiau 
a memoranda wedi’u sefydlu i bennu sut mae AGGCC yn gweithio gyda 
rhanddeiliaid, rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill. 

Nid oes gan AGGCC unrhyw hawl i gael mynediad i annedd bersonol 
unigolyn, ond byddai disgwyl i sefydliadau sy’n darparu gofal personol o dan 
yr amgylchiadau hyn gofrestru o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 i gael eu busnes 
wedi’i reoleiddio. Mae AGGCC yn rheoleiddio cartrefi plant hefyd ac mae’n 
ymwybodol o’r drafodaeth ynglŷn â’r llwybr i amddifadu person ifanc 18 neu 
19 oed o’i ryddid yn gyfreithlon ac yntau’n dal i fyw mewn cartref plant. 

Mae AGGCC eisiau sicrhau bod defnyddwyr gwasanaethau wrth galon popeth 
a wna, ac mae ganddi strategaeth ymgysylltu sy’n egluro sut y bydd yn annog 
ac yn hyrwyddo ymgysylltu â defnyddwyr er mwyn gwella ansawdd, gan wrando 
ac ymateb i’r hyn y mae pobl yn ei ddweud wrth yr Arolygiaeth.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar www.aggcc.org.uk

http://www.hiw.org.uk
http://www.aggcc.org.uk
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Atodiad E

Rhestr o Ganllawiau a Gwybodaeth Berthnasol

Deddf Galluedd Meddyliol, 2005 - Cod Ymarfer, cyhoeddwyd gan yr Arglwydd 
Ganghellor ar 23 Ebrill 2007 yn unol ag adrannau 42 a 43 o’r Ddeddf

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid - Cod Ymarfer i ategu prif God Ymarfer 
Deddf Galluedd Meddyliol 2005, Cyflwynwyd i’r Senedd gan y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder

Deddf Iechyd Meddwl 1983 - Cod Ymarfer Cymru. Cyhoeddwyd gan Lywodraeth 
Cynulliad Cymru 2008

Canllaw i Gyrff Goruchwylio sy’n gweithio’n unol â Threfniadau Diogelu rhag 
Colli Rhyddid y Ddeddf Galluedd Meddyliol (Saesneg yn unig). Cyhoeddwyd gan 
Lywodraeth Cynulliad Cymru, Chwefror 2009

Canllaw i Awdurdodau Rheoli sy’n gweithio’n unol â Threfniadau Diogelu rhag 
Colli Rhyddid y Ddeddf Galluedd Meddyliol (Saesneg yn unig). Cyhoeddwyd gan 
Lywodraeth Cynulliad Cymru, Chwefror 2009

Ffurflenni a llythyrau safonol ar gyfer Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid 
y Ddeddf Galluedd Meddyliol (Saesneg yn unig). Cyhoeddwyd gan Lywodraeth 
Cynulliad Cymru, Chwefror 2009

Rheoliadau Galluedd Meddyliol (Amddifadu o Ryddid: Penodi Cynrychiolydd 
Person Perthnasol) (Cymru) 2009

Rheoliadau Galluedd Meddyliol (Amddifadu o Ryddid: Asesiadau, Awdurdodiadau 
Safonol ac Anghydfodau ynghylch Preswyliaeth) (Cymru) 2009

Dogfennau eraill a ystyriwyd wrth lunio’r Adroddiad Blynyddol:

Y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth
Guidance on Deprivation of Liberty Safeguards (At a Glance 43)
www.scie.org.uk

The Mental Health Act 2007: a review of its implementation
Cynghrair Iechyd Meddwl (Mai 2012)
www.mentalhealthalliance.org.uk

Ail Adroddiad Monitro Blynyddol y Comisiwn Ansawdd Gofal ar Drefniadau 
Diogelu Rhag Colli Rhyddid, cyhoeddwyd mis Mawrth 2012 
www.cqc.org.uk

www.mentalhealthlaw.org.uk

http://www.scie.org.uk
http://www.mentalhealthalliance.org.uk
http://www.cqc.org.uk
http://www.mentalhealthlaw.org.uk

