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Adolygiad Cenedlaethol 
 
Mae Deddf Galluedd Meddyliol 2005 yn darparu’r fframwaith statudol ar gyfer 
gweithredu a gwneud penderfyniadau ar ran pobl sydd â diffyg galluedd i 
wneud penderfyniadau drostynt hwy eu hunain. Cafodd y Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid eu cyflwyno’n ddiweddarach i ddarparu fframwaith 
cyfreithiol ar gyfer sefyllfaoedd lle mae rhywun o bosibl yn colli ei ryddid o 
fewn ystyr erthygl 5 yn y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.  
 
Gellir cymhwyso’r trefniadau diogelu i unigolion dros 18 oed sydd ag 
anhwylder meddwl ac nad ydynt yn meddu ar y gallu gwybyddol (galluedd 
meddyliol) i wneud penderfyniadau drostynt hwy eu hunain.  
 
Mae’r adroddiad hwn yn darparu trosolwg o’r defnydd o’r Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid yn yr Awdurdod Lleol (CYNGOR) a’r Bwrdd Iechyd 
Prifysgol (BIP) hwn. Cafodd y gwaith maes ei gwblhau fel rhan o arolygiad 
thematig cenedlaethol Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cymru (AGGCC) ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) o’r Trefniadau 
Diogelu rhag Colli Rhyddid yng Nghymru. Cynhaliwyd yr arolygiad yn fuan 
wedi i’r Goruchaf Lys roi dyfarniad yn achos P a Gorllewin Swydd Gaer sydd 
wedi cyfrannu at gynnydd mewn ceisiadau dan y Trefniadau Diogelu rhag 
Colli Rhyddid.  
 
Roedd yr adolygiad cenedlaethol yn cynnwys arolwg o bob BILl ac awdurdod 
lleol a 3 diwrnod o waith maes a gynhaliwyd mewn 7 awdurdod lleol ac yn yr 
holl BILlau rhwng mis Ebrill a mis Mai 2014. Bydd canfyddiadau o’r 
arolygiadau unigol yn goleuo adroddiad trosolwg cenedlaethol gan 
AGGCC/AGIC a fydd yn cael ei gyhoeddi’n ddiweddarach eleni. 
 
 
Roedd yr amcanion fel a ganlyn: - 
 

 Canfod a yw’r “Trefniadau Diogelu” yn yr adroddiad monitro 
cenedlaethol ar y cyd yn effeithiol o ran cadw pobl yn ddiogel ac nad 
yw’r person perthnasol/unigolion yn colli eu rhyddid yn ddiangen neu 
heb i drefniadau diogelu priodol gael eu rhoi ar waith. 

 Adolygu’r modd y mae’r Cod Ymarfer ar gyfer y Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid yn cael ei weithredu’n ymarferol a phenderfynu pa 
un a ddylid diwygio a diweddaru’r canllawiau.  

 Ymchwilio i’r hyn sy’n cyfrannu at anghysonderau o ran defnyddio 
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ar draws y Cynghorau a’r BIPau 
yng Nghymru. 

 Canfod a yw ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn meddu ar yr 
ymwybyddiaeth, yr wybodaeth a’r sgiliau i gyflawni eu priod 
gyfrifoldebau i gymhwyso a rheoli Trefniadau Diogelu rhag Colli 
Rhyddid yn effeithiol pan fo’n briodol.  

 Deall profiad unigolion a gofalwyr  

 Adnabod ac adrodd ar arfer da. 
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Cyflwyniad 
 

Mae’r ddau sefydliad a arolygwyd, sef Cyngor Sir Caerfyrddin (y Cyngor) a 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIP), yn rheoli eu swyddogaethau dan y 
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ar wahân ac mae gan y naill a’r llall ei 
gydgysylltydd/rheolwr ei hun ar gyfer y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. 
Yr Uwch Reolwr ar gyfer Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu yw 
cydgysylltydd y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn y Cyngor a chaiff ei 
gefnogi gan rôl cymorth busnes yn y Cyngor ac mae cydgysylltydd wedi’i 
neilltuo ar gyfer y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn y BIP. 
 
Mae gan y Cyngor ddarpariaeth fewnol o ran cartrefi gofal ac felly mae 
ganddo gyfrifoldebau fel corff goruchwyliol ac awdurdod rheoli dan 
ddeddfwriaeth y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. Nid yw’r Cyngor a’r 
BIP yn rhannu Aseswyr Budd Pennaf gyda’i gilydd na phartneriaid eraill ond 
gallant fynychu’r gyfnewidfa arfer da ar gyfer Aseswyr Budd Pennaf; fodd 
bynnag, nid yw hyn yn digwydd yn rheolaidd.  
 
Mae lefel y gweithgarwch o ran y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid 
rhwng y Cyngor a’r BIP wedi bod yn wahanol iawn; gan y Cyngor yr oedd y 
nifer uchaf yng Nghymru am bob 100,000 yn 2012/13 ac roedd gan y BIP 
nifer is o lawer er ei fod yn gwasanaethu ardaloedd 3 Awdurdod Lleol. Fodd 
bynnag mae’r nifer yn y BIP wedi cynyddu yn 2013/14 i 55 o 7 yn y flwyddyn 
flaenorol.     
 
Mae’r Cyngor wedi datblygu cynllun gweithredu mewn ymateb i ddyfarniad y 
Goruchaf Lys sy’n cynnwys asesu’r goblygiadau ar gyfer y gweithlu ac 
adolygu’r trefniadau gofal a chymorth ar gyfer pobl mewn llety â chymorth. 
 
Mae’r BIP hefyd wedi datblygu cynllun gweithredu manwl sy’n argymell creu 
staff arbenigol ychwanegol i gefnogi’r broses o ganfod achosion posibl o golli 
rhyddid a hefyd sefydlu swyddi Aseswyr Budd Pennaf llawn-amser i ateb y 
galw’n well o ganlyniad i’r cynnydd yn nifer y ceisiadau. Mae’r cynllun 
gweithredu hwn yn cael ei fonitro gan Weithgor Dyfarniad y Goruchaf Lys sy’n 
is-grŵp i Grŵp Llywio Deddf Galluedd Meddyliol y BIP.  
 

 
1. Ansawdd Ceisiadau ac Asesu  

 

 
Yn y Cyngor caiff ceisiadau dan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid eu 
ffacsio at weinyddwr y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ac anogir yr 
Awdurdodau Rheoli i ofyn am gyngor gan reolwr y Trefniadau Diogelu rhag 
Colli Rhyddid. Gwelsom nifer o enghreifftiau lle’r oedd hyn wedi golygu nad 
oedd cais yn cael ei wneud gan fod yr Awdurdod Rheoli’n cael ei annog i 
ystyried opsiwn llai cyfyngol. Mae gan y Cyngor set o ffurflenni safonol yn 
seiliedig ar y Cod Ymarfer a chaiff yr asesiadau eu cydgysylltu gan y cymorth 
busnes ar gyfer gwasanaeth y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. Roedd 
gan yr Awdurdodau Rheoli (cartrefi gofal) lefel dda iawn o ddealltwriaeth ar y 
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cyfan am y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ac roeddent yn ymwybodol 
o’r broses. 
 
Roedd yr holl achosion a gafodd eu tracio gan arolygwyr wedi cael eu 
cwblhau o fewn yr amserlenni gofynnol ac roeddent yn cynnwys gwybodaeth 
asesu fanwl a thrylwyr. Roedd asesiadau’r Aseswyr Budd Pennaf yn rhai o 
safon uchel ac yn cynnwys gwybodaeth gyd-destunol ac ystyriaeth i risg. O’r 
ffeiliau achosion a samplwyd roedd yr asesiadau a oedd wedi ’u cwblhau gan 
yr Aseswyr Budd Pennaf o’r Timau Adnoddau Cymunedol yn fwy manwl na’r 
rhai a oedd wedi’u cwblhau gan Ymarferwyr Iechyd Meddwl Cymeradwy, gan 
eu bod yn canolbwyntio’n fwy ar yr opsiynau lleiaf cyfyngol ac yn cynnwys 
dealltwriaeth well am yr anghenion a gwasanaethau i bobl hŷn a’r rhai ag 
anableddau corfforol ac anableddau dysgu – dyma pwy yw’r Person 
Perthnasol gan amlaf.  
 
Mae’r ddogfennaeth yn eglur iawn ac mae cydgysylltydd y Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid wedi datblygu set o ffurflenni enghreifftiol i’w rhannu gydag 
awdurdodau rheoli sy’n eu helpu i ddeall y lefel o fanylder a ddisgwylir ar gyfer 
pob cais.  
 
Roedd gan y Cyngor ddogfennaeth eglur iawn, yn enwedig y llythyr at 
Awdurdodau Rheoli yn eu hysbysu bod cais dan y Trefniadau Diogelu rhag 
Colli Rhyddid wedi cael ei awdurdodi. Mae’n cynnwys rhestr fesul cam a 
disgrifiad eglur o gyfrifoldebau’r Awdurdod Rheoli a chyngor ynglŷn â sut i 
egluro’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid wrth y person perthnasol a rôl 
y Cynrychiolydd Person Perthnasol.  
 
ARFER DA 

 

Cyngor Sir Caerfyrddin 
 
Cynhaliodd y cyngor archwiliad o effeithiolrwydd y gwasanaeth Aseswyr Budd 
Pennaf a’r modd yr oeddent yn gweithio gyda Chynrychiolwyr Person 
Perthnasol. Hwn oedd yr archwiliad cyntaf o’i fath yng Nghymru ac roedd yn 
cynnwys holiaduron a anfonwyd at Gynrychiolwyr Person Perthnasol ac 
archwilio asesiadau gan ddefnyddio offeryn a ddatblygwyd i’r pwrpas. 
Defnyddiwyd y canfyddiadau fel sail i welliannau a wnaed yn ansawdd yr 
asesiadau a sylfaen wybodaeth y gronfa o Aseswyr Budd Pennaf.  
 

 
Ar y cyfan roedd y Cyngor wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth gyfleu’r neges 
ynglŷn â’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid i’w gymuned o Awdurdodau 
Rheoli ac mae ganddo fecanweithiau sydd wedi datblygu’n dda i’w cefnogi yn 
eu rôl. Fodd bynnag, mewn un o’r achosion a welwyd roedd yr Awdurdod 
Rheoli’n anghyfarwydd â’r gofynion cymhwyso ar gyfer y Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid ac roedd y cais safonol wedi’i gwblhau’n wael ac yn 
cynnwys gwybodaeth annigonol. Nid oedd yr Awdurdod Rheoli wedi trafod y 
mater gyda chydgysylltydd y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid cyn ei 
gyflwyno ac ni chafodd y cais ei awdurdodi. Pan ymwelwyd â’r cartref gofal 
roedd yn amlwg ei bod yn bosibl bod pobl eraill yn colli eu rhyddid oherwydd 
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arfer yr Awdurdod Rheoli o gloi drysau ystafelloedd gwely pan nad oeddent yn 
cael eu defnyddio.   
 
Nid oedd ceisiadau wedi’u cyflwyno i’r Llys Gwarchod ar gyfer yr un o’r 
achosion a welwyd ac felly nid oedd unrhyw wybodaeth ar gael i archwilio’r 
agwedd hon ar y Ddeddf Galluedd Meddyliol ymhellach yn ystod yr arolygiad.  
 
Roedd yr holl achosion a gafodd eu tracio gan arolygwyr yn y BIP wedi cael 
eu cwblhau o fewn yr amserlenni gofynnol, roeddent yn hynod fanwl ac yn 
cynnwys gwybodaeth asesu drylwyr. Roedd asesiadau’r Aseswyr Budd 
Pennaf yn rhai o safon uchel iawn.  
 
Nid oedd achosion o golli rhyddid ac achosion posibl o golli rhyddid yn cael eu 
hadnabod yn brydlon gan yr holl glinigwyr mewn ysbytai o fewn y BIP. 
Dywedwyd wrthym yn ystod trafodaethau gyda staff y gall Adran 2 o’r Ddeddf 
Iechyd Meddwl (1983) gael ei defnyddio yn hytrach na phroses y Trefniadau 
Diogelu rhag Colli Rhyddid; fodd bynnag roeddent yn dod yn fwy parod i 
drafod y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yng nghyfarfodydd y Tîm 
Amlddisgyblaethol. Bu gwelliant yn y modd y maent yn canfod achosion lle 
mae angen gwneud cais dan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ers i 
gydgysylltydd presennol y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid gychwyn yn 
ei swydd ac roeddent yn cael eu hystyried yn fwyfwy ac, fel a nodwyd yn 
flaenorol, bu cynnydd sylweddol mewn niferoedd. Fodd bynnag, ceir 
canfyddiad o hyd mai dim ond cleifion sy’n mynnu gadael y ward ac yn ceisio 
gadael y ward y mae angen eu hystyried ar gyfer cais dan y Trefniadau 
Diogelu rhag Colli Rhyddid. Mae’n bosibl bod cleifion eraill a allai fod yn 
gymwys ar gyfer awdurdodiad dan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn 
cael eu hanwybyddu. 
 
Mae staff y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol yn cwblhau asesiadau ac 
adolygiadau mewn cartrefi gofal â nyrsio ac yn eu cynghori ynghylch 
atgyfeiriadau dan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid a sut i reoli 
sefyllfaoedd h.y. i leihau cyfyngiadau posibl. Canfuont hefyd fod staff yn 
dechrau ystyried y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid fel rhan o’r broses 
asesu reolaidd.   
 
Roedd staff iechyd y cyfwelwyd â hwy’n meddwl bod proses y Trefniadau 
Diogelu rhag Colli Rhyddid yn rhy dechnegol a chymhleth ac felly’n frawychus 
i staff. Fodd bynnag, nid oeddent wedi rhoi ystyriaeth lawn i arwyddocâd 
canlyniadau peri i rywun golli ei ryddid pan nad ydynt yn meddu ar y galluedd i 
gydsynio.  
 
Mae gan y BIP ffolder gwybodaeth am arfer da mewn perthynas â’r 
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid sydd ar gael ar y wardiau ac yn 
cynnwys gwybodaeth i staff am y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. 
Datganodd staff y gallent gysylltu â’r corff goruchwyliol i gael arweiniad a bod 
ganddynt hefyd fynediad at y nyrs gyswllt yn yr Awdurdod Rheoli ar gyfer 
cymorth a chyngor proffesiynol. 
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Mae cydgysylltydd y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ar gyfer y BIP yn 
sicrhau ansawdd ceisiadau sy’n dod i law’r corff goruchwyliol ac os ystyrir nad 
yw’r cais yn un o ansawdd digonol neu os yw’n anghyflawn, bydd yn cysylltu 
â’r ward ac yn gofyn i’r awdurdod rheoli ailgyflwyno’r cais. Roedd y BIP yn y 
broses o gylchredeg ffurflenni “enghreifftiol” i’r Awdurdodau Rheoli i’w helpu i 
ddeall yr hyn a oedd yn ofynnol.   
 
ARFER DA  

 

 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  
 
Roedd y BIP wedi enwebu staff sy’n gweithredu fel cysylltiadau ar gyfer y 
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn yr ysbytai yr ymwelwyd â hwy a 
oedd yn gallu rhoi cyngor a chymorth i’w cydweithwyr ynglŷn â chymhwyso’r 
Ddeddf Galluedd Meddyliol a’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. Yn 
ystod yr ymweliadau â safleoedd roedd yn amlwg bod staff ar y wardiau’n 
gwybod pwy oedd eu person cyswllt a sut i gysylltu â’r person hwnnw i gael 
cyngor ynghylch sefyllfaoedd y gallai’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid 
fod yn berthnasol iddynt.  
 
 

 
 
 
2. Ansawdd Canlyniadau  

 

 
Roedd tystiolaeth o ddull amlddisgyblaethol yn y cartrefi gofal yr ymwelwyd â 
hwy ac roedd y cartrefi’n defnyddio cymorth gan ystod eang o weithwyr 
proffesiynol i gael y canlyniadau gorau posibl i bobl.  
 
Roedd y cynlluniau gofal a chymorth a welwyd yn ystod yr arolygiad yn 
adlewyrchu anghenion yr unigolion ac unrhyw amodau a oedd wedi’u hatodi 
wrth yr awdurdodiad dan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. Er 
enghraifft, roedd patrymau ymddygiad un person yn cael eu mapio gan 
ddefnyddio offeryn priodol a oedd hefyd yn cofnodi ei anallu i gydsynio ag 
ymyriadau, diffyg dealltwriaeth am ei natur agored i niwed ei hun a’r risgiau a 
oedd yn gysylltiedig â hyn.  
 
Fodd bynnag, nid oedd amodau’n cael eu defnyddio’n eang yn y sampl a 
welwyd, ac er bod yr arfer o gyfyngu ar y rhychwant amser ar gyfer 
awdurdodiadau’n cael ei ystyried yn arfer da, roedd weithiau’n golygu bod y 
sefyllfa heb newid a bod angen awdurdodiadau pellach. Lle’r oedd amodau 
wedi’u sefydlu, nid oedd y Timau Amlddisgyblaethol wastad yn ymwybodol 
ohonynt na’u rôl hwy yn y broses o’u cyflawni.  
 
Gwelodd arolygwyr dystiolaeth o ganlyniadau gwell i unigolion o ganlyniad i 
Drefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid a oedd wedi’u sefydlu. Er enghraifft, 
cafodd un person ei ailasesu ar gyfer gofal lefel nyrsio a arweiniodd at lefelau 
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staffio cynyddol ac at wella’i diogelwch ac felly nid oedd angen yr 
awdurdodiad dan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid mwyach. 
 
Datganodd staff ysbytai fod canlyniadau i gleifion â Threfniadau Diogelu rhag 
Colli Rhyddid wedi’u sefydlu wedi arwain weithiau at oedi cyn eu rhyddhau. Er 
enghraifft nid oedd lleoliad addas wedi’i ganfod ar eu cyfer o hynny ymlaen ac 
roedd hynny’n golygu eu bod wedi aros yn yr ysbyty am yn hwy gyda’r holl 
risgiau a oedd yn gysylltiedig â hynny. Mewn un achos a welwyd mewn 
ysbyty, ni chydymffurfiwyd ag amod yn yr awdurdodiad dan y Trefniadau 
Diogelu rhag Colli Rhyddid a oedd yn ymwneud â rhyddhau’r person 
perthnasol; fodd bynnag, roedd yr Awdurdod Rheoli’n ddyfal o ran sicrhau bod 
awdurdodiad arall yn cael ei roi. Gofynnodd staff hefyd am oruchwyliaeth 
ychwanegol ac fe wnaethant sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o sefyllfa’r 
claf dan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid a’r risgiau yr oedd yn eu 
hwynebu. 
 

 
3. Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaethau, Cleifion a Gofalwyr 

 

 
Canfuom fod Cynrychiolwyr Person Perthnasol wedi’u sefydlu ar gyfer yr 
achosion a welwyd ac aelodau o’r teulu oedd y rhain gan amlaf; fodd bynnag, 
dywedodd y staff y cyfwelwyd â hwy fod y teulu’n aml yn cytuno â’r Trefniadau 
Diogelu rhag Colli Rhyddid ac felly gellid ystyried nad ydynt wastad yn herio 
ddigon. Nid mater sy’n bodoli yn Sir Gaerfyrddin yn unig yw hwn ac maent yn 
ymlynu wrth arfer da o ran adnabod a phenodi Cynrychiolwyr Person 
Perthnasol lle bynnag y bo’n bosibl. 
 
Mae proses dendro newydd ar gyfer y gwasanaeth Eiriolaeth Galluedd 
Meddyliol Annibynnol wedi cael ei chynnal yn ddiweddar ac fe ymgymerodd 
Mental Health Matters â’r contract ym mis Mawrth 2014. Mae’r eiriolwyr wedi 
trosglwyddo gyda’r gwasanaeth, ac felly mae ganddynt wybodaeth 
hanesyddol am y trefniadau ar gyfer Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol 
yn Sir Gaerfyrddin. Fe ddatganon nhw fod atgyfeiriadau gan y Cyngor yn isel 
– tua 6 y flwyddyn; ac roedd lle ar gyfer cynnydd, yn enwedig o ystyried 
dyfarniad y Goruchaf Lys. Mae eiriolwr yn gallu ymateb yn brydlon i 
atgyfeiriadau, gan ymweld cyn gynted â phosibl a chan roi cadarnhad 
ysgrifenedig o’r trefniadau bob amser. Yn ystod gwaith eiriolaeth gyffredinol 
maent wedi atgyfeirio achosion eraill i gael eu hystyried dan y Trefniadau 
Diogelu rhag Colli Rhyddid ac yn eu profiad hwy “amrywiol” yw 
ymwybyddiaeth mewn cartrefi gofal, ac mewn wardiau seiciatryddol mae staff 
yn aml “mewn penbleth” rhwng darpariaethau’r Ddeddf Iechyd Meddwl a’r 
Ddeddf Galluedd Meddyliol – er bod hyn yn gwella a bod rôl yr eiriolwr wedi 
dod yn un sy’n cael ei deall yn well dros amser. 
 
Mae gan y Cyngor fynediad at 4 eiriolwr Cymraeg a hefyd un sy’n siarad 
Pwyleg. Cawsom gopïau o’r ddogfennaeth am y Trefniadau Diogelu rhag Colli 
Rhyddid wedi’i chyfieithu i Eidaleg gan mai dyma oedd iaith gyntaf y person 
perthnasol. Mae fersiynau hawdd i’w darllen o wybodaeth a llythyrau am y 
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ar gael yn rhwydd.  
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Mae’r BIP wedi dosbarthu posteri, siartiau llif a thaflenni sydd ar gael yn 
Saesneg ac yn Gymraeg. Mae’r rhain ar gael i staff, cleifion neu berthnasau. 
Gwelwyd tystiolaeth o hyn ar y teithiau maes yn ystod yr arolygiad. Fodd 
bynnag, mae arferion o ddydd i ddydd yn adlewyrchu’r ffaith bod achosion 
unigol yn dal i gael eu trafod gyda staff cyswllt.  
 
Roedd yr aelodau o deuluoedd y siaradwyd gyda hwy’n cael gwybodaeth ac 
yn cael eu hysbysu’n gyson ac roedd yr Aseswr Budd Pennaf yn 
ymgynghori’n helaeth â hwy hefyd. Cadarnhawyd hyn trwy archwilio 
gohebiaeth yn nodiadau achos cleifion. Gofynnwyd am gopïau o lythyrau at y 
Cynrychiolydd Person Perthnasol am y ddau gais dan y Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid ac roeddent yn dangos tystiolaeth o hyn. Roedd taflenni 
gwybodaeth ar gael i deuluoedd cleifion hefyd. 
 

 
4.  Ansawdd y Gweithlu  
  

 

Mae’r gwaith o reoli’r swyddogaeth oruchwyliol ar gyfer y Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid yn cael ei wneud yn is-adran Iechyd Meddwl ac Anabledd 
Dysgu’r Cyngor a chyfrifoldeb yr Uwch Reolwr ar gyfer Anableddau Dysgu ac 
Iechyd Meddwl ydyw. Mae hyn yn ymorol am wahanu’r swyddogaeth yn eglur 
oddi wrth y swyddogaeth fel Awdurdod Rheoli gan fod gan y Cyngor 
ddarpariaeth fewnol o ran cartrefi gofal. Roedd y swyddogaeth oruchwyliol 
dan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn mynd â 25% o rôl y rheolwr 
arweiniol ar gyfer y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn flaenorol ond, ar 
adeg yr arolygiad, roedd wedi cynyddu’n ddramatig i tua 90% gan fod effaith 
Dyfarniad y Goruchaf Lys yn golygu mwy o geisiadau am awdurdodiadau a 
cheisiadau am gyngor. Mae Uwch Dîm Rheoli’r Cyngor yn ystyried 
cynaliadwyedd y trefniadau presennol hyn ac opsiynau ar gyfer y dyfodol. Ar 
adeg yr arolygiad roedd 2 weithiwr proffesiynol arweiniol yn gweithio fel 
Aseswyr Budd Pennaf ac roedd 3ydd gweithiwr wrthi’n cael hyfforddiant.   
 
Mae fforwm cyfnewid arfer da mewn perthynas â’r Trefniadau Diogelu rhag 
Colli Rhyddid yn cael ei gynnal bob chwarter o fewn y cyngor ac mae 
hwnnw’n cynnwys swyddogaeth sicrhau ansawdd ac yn cael ei ddefnyddio i 
drin a thrafod rhai o’r achosion mwyaf cymhleth a sicrhau cysondeb a 
hyrwyddo arfer da. Caiff hwn ei fynychu gan Aseswyr Budd Pennaf y Cyngor 
a Meddygon Adran 12. Roedd y posibilrwydd o uno’r fforymau arfer da â’r BIP 
wedi cael ei drafod ac roedd cydgysylltydd Trefniadau Diogelu rhag Colli 
Rhyddid y BIP wedi cael ei wahodd i fynychu un o’r cyfarfodydd. Mae 
sesiynau goruchwyliaeth grŵp a hyfforddiant diweddaru rheolaidd ar gael 
hefyd i Aseswyr Budd Pennaf y BIP gan Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith ym 
Mhrifysgol Abertawe.   
 
Mae 4 Meddyg Adran 12, y mae 3 ohonynt yn seiciatryddion pobl hŷn ac 1 yn 
seiciatrydd Anabledd Dysgu ond roedd pryderon ynghylch y cynnydd yn y 
galw gan mai dim ond yng Ngogledd Cymru y mae hyfforddiant ar gyfer 
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Meddygon Adran 12 ar gael. Defnyddir grant Llywodraeth Cymru i ariannu’r 
gallu hwn.  
 
Mae gan y Cyngor fynediad at 17 Aseswr Budd Pennaf gyda 3 arall yn cael 
hyfforddiant ac mae’n ystyried goblygiadau dyfarniad y Goruchaf Lys o ran y 
galwadau ar y gweithlu. Mae rôl Aseswr Budd Pennaf wedi’i chynnwys fel 
rhan o awdurdodiad yr holl Ymarferwyr Iechyd Meddwl Cymeradwy, dull y 
penderfynodd y Cyngor arno pan gyflwynwyd y Trefniadau Diogelu rhag Colli 
Rhyddid yn 2009. Roedd yn credu bod aliniad cryf rhwng y ddwy rôl yma ac 
roedd gan y grŵp yma o weithwyr proffesiynol y sgiliau i gymhwyso 
deddfwriaeth newydd a chymhleth. Fodd bynnag, mae’r adnodd Aseswyr 
Budd Pennaf yma wedi cael ei ehangu bellach i gynnwys rolau eraill gan nad 
yw’r mwyafrif o’r Ymarferwyr Iechyd Meddwl Cymeradwy’n gweithio mewn 
gwasanaethau pobl hŷn neu anabledd dysgu lle caiff ceisiadau dan y 
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid eu codi amlaf. Roedd 5 gweithiwr 
Cymdeithasol yn y Tîm Adnoddau Cymunedol sy’n Aseswyr Budd Pennaf; 
rhai sydd wedi dewis ymgymryd â’r rôl ydynt. Nid oes cymhelliad ariannol i 
ymgymryd â’r rôl hon. Mae’n ofynnol i’r Ymarferwyr Iechyd Meddwl 
Cymeradwy gyflwyno portffolio DPP ac awgrymodd y Gweithwyr Proffesiynol 
y cyfwelwyd â hwy y gellid addasu’r dull hwn ar gyfer yr holl Aseswyr Budd 
Pennaf.  
 
Yn 2011 cynhaliodd y Cyngor archwiliad mewnol i ganfod pa mor effeithiol 
oedd y gwasanaeth Aseswyr Budd Pennaf a sut yr oeddent yn ymadweithio 
â’r Cynrychiolwyr Person Perthnasol. Hwn oedd yr archwiliad cyntaf o’i fath i 
gael ei gynnal yng Nghymru ac anfonwyd holiaduron at Gynrychiolwyr Person 
Perthnasol a chafodd sampl o asesiadau ei hasesu gan ddefnyddio offeryn 
archwilio a luniwyd gan y gweithiwr proffesiynol arweiniol a Rheolwr y 
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. Roedd y canfyddiadau’n amlygu’r 
ffaith bod angen gwelliannau yn lefel y manylder a gofnodir a sylfaen 
wybodaeth y gronfa o Aseswyr Budd Pennaf. Roedd hyn wedi arwain at 
adolygiad o’r gweithlu Aseswyr Budd Pennaf gan y Cyngor. Fodd bynnag, er 
bod yr archwiliad wedi gofyn cwestiynau am y canlyniadau i’r Personau 
Perthnasol megis defnydd o’r fantolen wrth ystyried trefniadau cymorth, nid 
oedd argymhellion yn gysylltiedig â hyn.  
 
Roedd nifer dda’n mynychu’r grŵp ffocws gyda rheolwyr gofal. Roeddent yn 
siarad am alluedd meddyliol a’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid fel rhan 
arferol o’u swydd, ac nid rhywbeth ychwanegol. Roedd hyn yn dangos lefel 
dda o ddealltwriaeth ac ymrwymiad gan staff i gymhwyso’r ddeddfwriaeth yn 
briodol. Roedd Aseswyr Budd Pennaf ar gael ym mhob Tîm Adnoddau 
Cymunedol ond roedd teimlad bod rhy ychydig mewn rhai ardaloedd e.e. 
Llanelli. Caiff yr Aseswyr Budd Pennaf eu trefnu ar sail debyg i safle tacsis 
gan wasanaethu ardaloedd gwahanol i’w tîm cartref ac mae hyn wedi 
gweithio’n dda. Nid oes cynlluniau i rannu gallu gyda’r BIP na chynghorau 
cyfagos. 
 
Dywedodd yr Awdurdodau Rheoli fod Rheolwr y Trefniadau Diogelu rhag Colli 
Rhyddid a’r Aseswyr Budd Pennaf wedi bod yn ffynhonnell ardderchog ar 
gyfer cyngor a chymorth. Mae’r Cyngor yn defnyddio dull rhagweithiol iawn 
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mewn perthynas â’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ac yn darparu 
hyfforddiant ar gyfer yr Awdurdodau Rheoli hefyd, ond yn aml ceir mwy o 
geisiadau am leoedd nag sydd o leoedd ar gael ac ni ddylai fod yr unig 
ffynhonnell ar gyfer hyfforddiant a ddefnyddir gan Awdurdodau Rheoli unigol 
gan mai cyfrifoldeb yr Awdurdodau Rheoli yw sicrhau bod eu staff yn deall eu 
cyfraniad at y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid.  
 
Ar adeg yr adolygiad dim ond 4 Aseswr Budd Pennaf yr oedd gan y BIP 
fynediad atynt ond roedd yn ystyried sut i gynyddu’r gronfa hon, gan gynnwys 
opsiynau ar gyfer rhannu’r adnodd i gynyddu effeithlonrwydd gan fod ganddo 
ôl troed daearyddol mawr iawn i’w wasanaethu. Mae angen iddynt sicrhau 
hefyd bod rolau’n cael eu gwahanu mewn unrhyw drefniadau yn y dyfodol. 
Roedd yr Aseswyr Budd Pennaf yn y BIP ar alwad bob yn ail wythnos. Roedd 
dyfarniad y Goruchaf Lys wedi arwain at gynnydd yn y galw ac roedd y Corff 
Goruchwyliol wedi ysgrifennu at yr Awdurdod Rheoli i egluro’r rhesymau. 
Roedd disgwyl hefyd y byddai’r gallu presennol o ran Aseswyr Budd Pennaf 
yn annigonol i ateb y galw yn y dyfodol.  
 
Roedd staff yn canmol y swyddog arweiniol ar gyfer y Ddeddf Galluedd 
Meddyliol yn y BIP ac yn dweud ei fod yn eithriadol o wybodus ac wastad ar 
gael i roi cymorth. Roedd Cydgysylltydd y Trefniadau Diogelu rhag Colli 
Rhyddid wedi codi ymwybyddiaeth ymhlith staff y BIP trwy, er enghraifft, 
fynychu cyfarfodydd trosglwyddo a siarad gyda staff mewn adrannau 
Damweiniau ac Achosion Brys.  
 
Mae rhaglen dreigl o hyfforddiant ar y Ddeddf Galluedd Meddyliol; mae’r 
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn elfen ohoni ac nid yw’n orfodol. Ceir 
cyfleoedd ar gyfer dysgu ar y cyd hefyd gyda’r Cyngor a BIPau eraill cyfagos. 
Roedd un meddyg ymgynghorol y siaradwyd gydag ef yn sicr y byddai angen 
hyfforddiant pellach arno ef a’i gydweithwyr a dywedodd y byddai’n argymell 
bod ei dîm i gyd yn cael hyfforddiant ar ddefnyddio’r Trefniadau Diogelu rhag 
Colli Rhyddid.   
 

 
5.   Arweinyddiaeth a llywodraethu  

 

 
Mae gan y Cyngor drefniadau llywodraethu eglur i gyflawni ei gyfrifoldebau fel 
corff goruchwyliol ar gyfer y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid sy’n 
cynnwys y swyddogaethau rheoli, ymarfer a dysgu a datblygu.  
 
Mae nifer o drefniadau partneriaeth strategol yn bodoli’n lleol sy’n berthnasol 
i, ac yn cael eu cefnogi gan, reolaeth effeithiol ar swyddogaethau mewn 
perthynas â’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. Mae’r rhain yn cynnwys 
bwrdd y Ddeddf Galluedd Meddyliol a oedd yn cynnwys y 3 Chyngor a’r BIP 
ac sydd yn ei dro’n adrodd ar weithgarwch a materion mewn perthynas â’r 
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid wrth y Bwrdd Diogelu Oedolion.  
 
Yn y Cyngor mae Rheolwr y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn adrodd 
yn uniongyrchol ar y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid wrth uwch dîm 
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rheoli a, phan fo’n ofynnol, Bwrdd Gweithredol y Cyngor. Mae adroddiad ar y 
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn cael ei gynnwys hefyd yn adroddiad 
blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae trefniadau 
llywodraethu ac adrodd eglur ar gyfer y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid 
wedi’u nodi gan y Cyngor. 
 
Yn y BIP, y Dirprwy Gyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Iechyd Meddwl, 
Cymunedol a Hirdymor yw’r arweinydd strategol ar gyfer swyddogaeth y BIP 
fel corff goruchwyliol. Y Pennaeth Effeithiolrwydd Clinigol yw’r arweinydd 
strategol ar gyfer y Ddeddf Galluedd Meddyliol ar y cyfan a’r swyddogaethau 
fel awdurdod rheoli dan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. Y cyntaf o’r 
rhain yw’r llofnodwr enwebedig ar gyfer y swyddogaeth fel corff goruchwyliol 
gyda threfniadau cytunedig sy’n golygu bod y Pennaeth Gofal Hirdymor yn 
gallu dirprwyo yn y rôl hon pan fo angen.  
 
Mae’r tîm Iechyd Meddwl a’r tîm Anableddau Dysgu ar draws meysydd iechyd 
a gofal cymdeithasol yn dimau “ar y cyd” ond nid ydynt wedi’u hintegreiddio ac 
nid oes unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i uno’r broses o reoli’r Trefniadau 
Diogelu rhag Colli Rhyddid ar lefel weithredol neu strategol.  
 
Mae cysylltiadau cryf rhwng y swyddogaethau goruchwyliol ar gyfer y 
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid a’r timau comisiynu ac adnoddau 
cymunedol sydd wedi’u cydleoli ac mae cyfathrebu felly’n hawdd. Cynhelir 
cyfarfodydd ar y cyd rhwng meysydd iechyd a gofal cymdeithasol i ystyried 
diogelu, arfer cyfyngol, uwchgyfeirio pryderon ac mae’r system goleuadau 
traffig hon hefyd yn dylanwadu ar gomisiynu a chontractio gyda chartrefi gofal.   
 
Mae gan y Cyngor set o bolisïau a gweithdrefnau ar gyfer y Trefniadau 
Diogelu rhag Colli Rhyddid sy’n eglur iawn ac yn cynnwys siartiau llif 
defnyddiol sy’n sicrhau cysondeb o ran cymhwyso. Maent yn weithredol iawn 
yn Rhwydwaith Deddf Galluedd Meddyliol Cymru Gyfan ac maent wedi 
mabwysiadu eu canllawiau ar gyfer asesiadau gan Aseswyr Budd Pennaf yn 
Sir Gaerfyrddin. 
 
Roedd y BIP wedi datblygu polisïau a gweithdrefnau mewn perthynas â’r 
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ac roedd gan wardiau ysbytai fynediad 
at ffolder ar y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid a oedd wedi cyfrannu at 
ymwybyddiaeth well ymhlith staff a mynediad gwell at yr wybodaeth yr oedd ei 
hangen arnynt. 
 
 
Argymhellion  
 

 
1. Dylai’r Cyngor adolygu arferion gweithio presennol ar gyfer y Trefniadau 

Diogelu rhag Colli Rhyddid gan gynnwys hyd awdurdodiadau ac annog y 
defnydd o amodau lle y bo angen i gyflawni canlyniadau gwell ar gyfer y 
Person Perthnasol.  
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2. Dylai’r Cyngor a’r BIP sicrhau bod hyfforddiant ar y Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid ar gyfer rheolwyr a staff ym mhob lleoliad gofal 
cymdeithasol a gofal iechyd perthnasol yn dod yn orfodol. Dylent 
adlewyrchu’r gofyniad ar gyfer hyfforddiant gorfodol yn eu contractau 
gydag awdurdodau rheoli. Dylent archwilio effeithiolrwydd yr 
hyfforddiant.  

 
3. Dylai’r Cyngor a’r BIP ddatblygu gwybodaeth ac offer ar gyfer eu staff 

sy’n hybu dealltwriaeth well am rôl yr Eiriolwr Galluedd Meddyliol 
Annibynnol, gan gynnwys pryd y dylid eu defnyddio. 

 
4. Dylai’r Cyngor a’r Bwrdd Iechyd ill dau adolygu’r gallu o ran meddygon 

Adran 12 i sicrhau eu bod yn gallu ateb gofynion y ddeddfwriaeth a 
dyfarniad y Goruchaf Lys.   

 
5. Wrth adolygu adnoddau gwasanaeth y Trefniadau Diogelu rhag Colli 

Rhyddid a’r gallu o ran Aseswyr Budd Pennaf yng ngoleuni dyfarniad y 
Goruchaf Lys, dylai’r Cyngor ddatblygu strategaeth sy’n sicrhau bod y 
swyddogaeth Aseswyr Budd Pennaf yn cael ei sefydlu ar draws yr holl 
wasanaethau a thimau oedolion a bod y Ddeddf Galluedd Meddyliol yn 
cael ei sefydlu fel rhan annatod o asesiadau ac adolygiadau. Dylai 
opsiynau ar gyfer rhannu’r adnodd hwn gael eu hystyried hefyd gyda 
sefydliadau partner gan gynnwys y BIP.  

 
 


