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Gweithredu mewn ffordd agored  
a gonest pan fydd pethau yn mynd o le:  
dyletswydd broffesiynol gonestrwydd 

Dyletswydd broffesiynol gonestrwydd

Rhaid i bob gweithiwr iechyd a gofal proffesiynol fod 
yn agored ac yn onest gyda chleifion a phobl yn eu 
gofal pan fydd rhywbeth a fydd yn mynd o’i le gyda’u 
triniaeth neu eu gofal yn peri niwed neu ofid, neu 
mae ganddo’r potensial i beri niwed neu ofid.1 Mae 
hyn yn golygu bod yn rhaid i weithwyr iechyd a gofal 
proffesiynol:

■■ ddweud wrth yr unigolyn (neu, pan fo hynny’n 
briodol, eu heiriolwr, eu gofalwr neu eu teulu) pan 
fydd rhywbeth wedi mynd o’i le

■■ ymddiheuro i’r unigolyn (neu, pan fo hynny’n 
briodol, eu heiriolwr, eu gofalwr neu eu teulu)

■■ cynnig rhwymedi priodol neu gymorth i unioni’r 
sefyllfa (os oes modd)

■■ rhoi esboniad llawn i’r unigolyn (neu, pan fo 
hynny’n briodol, eu heiriolwr, eu gofalwr neu eu 
teulu) am effeithiau’r hyn sydd wedi digwydd yn y 
tymor byr a’r tymor hir.

Yn ogystal, rhaid i weithwyr iechyd a gofal 
proffesiynol fod yn agored ac yn onest gyda’u 
cydweithwyr, eu cyflogwyr a’u sefydliadau 
perthnasol, gan gymryd rhan mewn adolygiadau 
ac ymchwiliadau pan ofynnir iddynt wneud hynny. 
Rhaid iddynt fod yn agored ac yn onest gyda’u 
rheolyddion hefyd, gan fynegi pryderon pan fo 
hynny’n briodol. Rhaid iddynt gynorthwyo ac annog 
ei gilydd i fod yn agored ac yn onest, ac i beidio atal 
rhywun rhag mynegi pryderon.

Am yr arweiniad hwn

1 Pan fyddwn yn cyfeirio at ‘gleifion’ yn yr 
arweiniad hwn, rydym yn golygu pobl yn eich 
gofal hefyd. 

2 Mae gan bob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol 
ddyletswydd gonestrwydd – cyfrifoldeb 
proffesiynol i fod yn onest gyda chleifion pan 
fydd pethau yn mynd o le. Caiff hyn ei ddisgrifio 
yn Dyletswydd broffesiynol gonestrwydd, 
sy’n cyflwyno’r arweiniad hwn.

3  Fel meddyg, nyrs neu fydwraig, rhaid i chi fod 
yn agored ac yn onest gyda chleifion, gyda 
chydweithwyr a gyda’ch cyflogwyr.

4  Mae’r arweiniad hwn yn cynnig rhagor o 
wybodaeth ynghylch sut i gydymffurfio gyda’r 
egwyddorion a nodir yn Arfer meddygol da2 a 
Y Cod: Safonau proffesiynol arfer ac ymddygiad 
ar gyfer nyrsys a bydwragedd.3 Mae Atodiad 1 
yn nodi dyfyniadau perthnasol o safonau ac 
arweiniad y Cyngor Meddygol Cyffredinol (CMC) 
a’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). Mae 
arweiniad CMC yn berthnasol i’r holl feddygon y 
maent wedi cofrestru gydag ef, ac mae safonau 
ac arweiniad NMC yn berthnasol i’r holl nyrsys, 
bydwragedd a chymdeithion nyrsio y maent 
wedi cofrestru gydag ef.
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5  Rhennir yr arweiniad hwn yn ddwy rhan.

a  Eich dyletswydd i fod yn agored ac yn onest 
gyda chleifion yn eich gofal, neu’r rhai sy’n 
agos iddynt, os bydd rhywbeth yn mynd o’i 
le. Mae hyn yn cynnwys cyngor ynghylch 
ymddiheuro (paragraffau 7–22).

b  Eich dyletswydd i fod yn agored ac yn onest 
gyda’ch sefydliad ac i annog diwylliant o 
ddysgu trwy adrodd am ddigwyddiadau 
niweidiol sy’n arwain at niwed, yn ogystal 
ag achosion y bu ond y dim iddynt 
ddigwydd (paragraffau 23–39).

 6 Mae’r arweiniad hwn ar gyfer unigolion. Rydym 
yn cydnabod bod gofal yn cael ei ddarparu gan 
dimau amlddisgyblaethol fel arfer ac nid ydym 
yn disgwyl i bob aelod o’r tîm fod yn gyfrifol 
am adrodd am ddigwyddiadau niweidiol ac am 
siarad gyda’r claf os bydd rhywbeth yn mynd 
o’i le. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl eich bod 
yn gwneud yn siŵr bod rhywun yn y tîm wedi 
ymgymryd â’r cyfrifoldeb dros bob un o’r tasgau 
hyn, ac rydym yn disgwyl i chi eu cynorthwyo yn 
ôl yr angen.

Bod yn agored ac yn onest gyda chleifion 
yn eich gofal, a’r rhai sy’n agos iddynt, pan 
fydd pethau yn mynd o le

Dylech drafod risgiau cyn cychwyn ar driniaeth 
neu ddarparu gofal

7  Rhaid i gleifion gael gwybodaeth lawn4,5 am eu 
gofal. Wrth drafod dewisiadau ynghylch gofal 
gyda chleifion, rhaid i chi drafod risgiau, yn 
ogystal â manteision, y dewisiadau.

8  Rhaid i chi neu unigolyn priodol6 roi gwybodaeth 
eglur a manwl i’r claf am risgiau’r driniaeth 
neu’r gofal arfaethedig, ynghyd â risgiau unrhyw 
ddewisiadau amgen rhesymol, gan sicrhau bod y 
claf yn deall. Dylech drafod risgiau7 sy’n digwydd 
yn aml, y rhai y maent yn ddifrifol hyd yn oed os 
ydynt yn annhebygol iawn o ddigwydd, a’r rhai 
y mae’r claf yn debygol o fod o’r farn eu bod y 
bwysig.8

Ym mha amgylchiadau y bydd angen i mi 
ymddiheuro i’r claf?

9  Nid yw’r arweiniad hwn ar gyfer amgylchiadau 
pan fydd cyflwr claf yn gwaethygu o ganlyniad 
i ddatblygiad naturiol eu salwch. Mae’n 
berthnasol pan fydd rhywbeth yn mynd o’i le 
gyda gofal claf, a byddant yn dioddef niwed neu 
ofid o ganlyniad. Yn ogystal, mae’r arweiniad 
hwn yn berthnasol mewn sefyllfaoedd pan allai 
claf ddioddef niwed neu ofid yn y dyfodol o 
ganlyniad i’r ffaith bod rhywbeth wedi mynd o’i 
le gyda’u gofal.

10  Pan fyddwch yn sylweddoli bod rhywbeth wedi 
mynd o’i le, ac ar ôl gwneud yr hyn y gallwch 
i unioni’r sefyllfa, rhaid i chi neu rywun o’r tîm 
gofal iechyd siarad gyda’r claf.9 Yr aelod mwyaf 
priodol o’r tîm fydd y clinigydd arweiniol neu 
atebol fel arfer.10 Os nad chi yw hwn/hon, rhaid i 
chi ddilyn yr arweiniad ym mharagraff 6.

Pryd ddylwn i siarad gyda’r claf neu’r rhai sy’n 
agos iddynt, a beth fydd angen i mi ei ddweud?

11  Dylech siarad gyda’r claf cyn gynted ag y bo 
modd ar ôl i chi sylweddoli bod rhywbeth wedi 
mynd o’i le gyda’u gofal. Pan fyddwch yn siarad 
gyda nhw, dylai rhywun fod ar gael sy’n gallu eu 
cynorthwyo (er enghraifft ffrind, perthynas neu 
gydweithiwr proffesiynol). Nid oes yn rhaid i chi 
aros tan ganlyniad ymchwiliad cyn siarad gyda’r 
claf, ond dylech roi esboniad eglur o’r hyn sydd 
wedi cael ei gadarnhau a’r hyn nad yw wedi cael 
ei gadarnhau eto.

12 Dylech rannu popeth yn yr ydych yn ei wybod 
ac yr ydych yn credu ei fod yn wir am yr hyn a 
aeth o’i le a pham, a beth yw’r canlyniadau yn 
debygol o fod. Dylech esbonio os oes unrhyw 
beth yn ansicr o hyd ac mae’n rhaid i chi ymateb 
mewn ffordd onest i unrhyw gwestiynau.11 
Dylech ymddiheuro i’r claf (gweler paragraffau 
14–20).
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Beth os na fydd pobl yn dymuno cael gwybod y 
manylion?

13 Fel arfer, bydd cleifion yn dymuno cael gwybod 
mwy am yr hyn sydd wedi mynd o’i le. Ond 
dylech gynnig y dewis iddynt o beidio cael 
gwybod pob manylyn. Os na fydd y claf yn 
dymuno cael rhagor o wybodaeth, dylech 
geisio darganfod pam. Ar ôl cael trafodaeth, 
os na fyddant wedi newid eu meddwl, dylech 
barchu eu dymuniadau gymaint ag y bo modd,12 
ar ôl esbonio’r canlyniadau posibl. Rhaid i chi 
gofnodi’r ffaith nad yw’r claf yn dymuno cael y 
wybodaeth hon, gan roi esboniad eglur iddynt 
bod modd iddynt newid eu meddwl a chael 
rhagor o wybodaeth ar unrhyw adeg.

Dweud sori

14  Mae cleifion yn disgwyl clywed tri pheth fel rhan 
o ymddiheuriad:

a yr hyn a ddigwyddodd

b  yr hyn y mae modd ei wneud er mwyn delio 
gydag unrhyw niwed a achoswyd

c  yr hyn a wneir er mwyn atal rhywun arall 
rhag cael niwed.

15 Nid yw ymddiheuro i glaf yn golygu eich bod yn 
cyfaddef atebolrwydd cyfreithiol13 am yr hyn a 
ddigwyddodd. Nodir hyn mewn deddfwriaeth 
mewn rhannau o’r DU14 ac mae NHS Resolution 
yn cynghori hefyd mai dweud sori yw’r peth 
cywir i’w wneud.15 Yn ogystal, gallai panel 
addasrwydd i wneud gwaith meddygol ystyried 
ymddiheuriad fel tystiolaeth o ddirnadaeth.16, 17

16 Wrth ymddiheuro i gleifion ac esbonio’r hyn 
a ddigwyddodd, nid ydym yn disgwyl i chi 
gymryd cyfrifoldeb personol dros rywbeth a 
aeth o’i le nad oeddech chi ar fai amdano (megis 
camgymeriadau system neu gamgymeriad 
cydweithiwr).

 Ond mae gan y claf yr hawl i gael ymddiheuriad 
gan yr aelod mwyaf priodol o’r tîm (gweler 
paragraff 10), waeth pwy neu beth sy’n gyfrifol 
am yr hyn a ddigwyddodd.

17  Nid ydym yn dymuno annog dull gweithredu 
fformwläig tuag at ymddiheuro, gan nad oes 
unrhyw werth i ymddiheuriad oni bai ei fod yn 
un go iawn. Fodd bynnag, wrth ymddiheuro i 
glaf, dylech ystyried y pwyntiau canlynol.

a  Rhaid i chi roi’r wybodaeth i gleifion y 
byddant yn dymuno’i chael neu y bydd 
angen iddynt ei gwybod mewn ffordd y 
gallant ei deall.18 

b Dylech siarad gyda chleifion mewn man 
ac ar adeg pan fyddant yn y sefyllfa orau i 
ddeall ac i gofio gwybodaeth.

c  Dylech roi gwybodaeth a allai beri gofid i’r 
claf iddynt mewn ffordd ystyriol, gan barchu 
eu hawl i breifatrwydd ac urddas.

d Mae cleifion yn debygol o’i weld yn 
fwy ystyrlon os byddwch yn cynnig 
ymddiheuriad personol – er enghraifft 
‘Mae’n ddrwg gennyf . . . ‘ - yn hytrach 
na datganiad cyffredinol sy’n edifarhau’r 
digwyddiad ar ran y sefydliad. Nid yw hyn 
yn golygu ein bod yn disgwyl i chi gymryd 
cyfrifoldeb personol am fethiannau mewn 
system neu gamgymeriadau pobl arall 
(gweler paragraff 16). 
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e  Dylech sicrhau bod y claf yn gwybod pwy y 
dylent gysylltu â nhw yn y tîm gofal iechyd 
er mwyn gofyn unrhyw gwestiynau pellach 
neu fynegi pryderon. Yn ogystal, dylech roi 
gwybodaeth i gleifion am wasanaethau 
eiriolaeth, gwasanaethau cwnsela neu 
wasanaethau cymorth eraill annibynnol19 
sy’n gallu rhoi cyngor ymarferol a chymorth 
emosiynol iddynt.

f Dylech gofnodi manylion eich ymddiheuriad 
yng nghofnod clinigol y claf.20, 21 Efallai 
y bydd angen anfon ymddiheuriad 
ysgrifenedig yn dilyn ymddiheuriad ar lafar, 
gan ddibynnu ar ddymuniadau’r claf a 
pholisi eich gweithle.22 

Siarad gyda’r rhai sy’n agos i’r claf

18  Os bydd rhywbeth wedi mynd o’i le sy’n achosi 
marwolaeth claf neu niwed difrifol o’r fath i 
glaf, fel nad yw’n debygol y byddant yn dod at 
eu hunain neu’n adennill eu galluedd, rhaid i 
chi fod yn agored ac yn onest gyda’r rhai sy’n 
agos i’r claf.3, 23 Dylech gymryd amser i gyfleu’r 
wybodaeth mewn ffordd dosturiol, gan roi’r 
cyfle iddynt ofyn cwestiynau ar y pryd ac ar ôl 
hynny.24

19  Rhaid i chi barchu ac ymateb mewn ffordd 
sensitif i ddymuniadau ac anghenion pobl 
galarus. Rhaid i chi ystyried yr hyn yr ydych 
yn ei wybod am ddymuniadau’r claf am yr 
hyn a ddylai ddigwydd ar ôl eu marwolaeth, 
gan gynnwys eu safbwyntiau ynghylch 
rhannu gwybodaeth. Dylech fod yn barod i 
gynnig cymorth i bobl galarus – er enghraifft, 
trwy esbonio ble y mae modd iddynt gael 
gwybodaeth am, a help gyda, thasgau 
gweinyddol ac ymarferol yn dilyn marwolaeth; 
neu thrwy gynnwys aelodau eraill y tîm, megis 
staff gofal galar neu gaplaniaeth.25, 26

20  Dylech sicrhau, gymaint ag y bo modd, bod y 
rhai sy’n agos i’r claf wedi cael cynnig cymorth 
priodol a bod ganddynt bwynt cyswllt penodol 
rhag ofn y bydd ganddynt bryderon neu 
gwestiynau yn nes ymlaen.

Bod yn agored ac yn onest gyda chleifion am 
achosion y bu ond y dim iddynt ddigwydd

21  Mae ‘achos y bu ond y dim iddo ddigwydd’ 
yn ddigwyddiad niweidiol yr oedd ganddo 
y potensial i achosi niwed, ond na wnaeth 
achosi niwed.27 Rhaid i chi ddefnyddio’ch barn 
broffesiynol pan fyddwch yn ystyried a ddylech 
hysbysu cleifion am achosion y bu ond y dim 
iddynt ddigwydd. Weithiau, bydd angen i’r claf 
gael gwybod rhyw wybodaeth neu wybodaeth 
y byddent yn dymuno ei chael, ac fe allai dweud 
wrth y claf am yr achos y bu ond y dim iddo 
ddigwydd helpu gyda’u hadferiad hyd yn oed. Yn 
yr achosion hyn, dylech drafod yr achos y bu ond 
y dim iddo ddigwydd gyda’r claf, gan ddilyn yr 
arweiniad ym mharagraffau 11–17. 

22  Weithiau, gallai methu bod yn agored gyda 
chlaf am achos y bu ond y dim iddo ddigwydd 
niweidio’u hymddiriedaeth a’u hyder ynoch chi 
a’r tîm gofal iechyd. Fodd bynnag, mewn rhai 
amgylchiadau, efallai na fydd angen i gleifion 
gael gwybod am achos y bu ond y dim iddo 
ddigwydd, na wnaeth beri niwed iddynt ac na 
fydd yn peri niwed iddynt, ac fe allai ei drafod 
gyda nhw beri gofid neu ddryswch dianghenraid 
iddynt. Os nad ydych yn siŵr a ddylech drafod 
achos y bu ond y dim iddo ddigwydd gyda chlaf 
neu beidio, dylech geisio cyngor gan eich tîm 
gofal iechyd neu gydweithiwr uwch.
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Annog diwylliant o ddysgu trwy adrodd 
am gamgymeriadau

23  Pan fydd rhywbeth yn mynd o le gyda’r gofal 
ar gyfer claf, mae’n hanfodol ei fod yn cael ei 
adrodd yn gynnar fel bod modd dysgu gwersi 
yn gyflym a fel bod modd i gleifion yn y dyfodol 
gael eu diogelu rhag niwed.

24  Mae gan bob sefydliad iechyd a gofal 
ddyletswydd i gynorthwyo eu staff i adrodd am 
ddigwyddiadau niweidiol.  Dylai sefydliadau 
iechyd a gofal feddu ar bolisi er mwyn adrodd 
am ddigwyddiadau niweidiol ac achosion y bu 
ond y dim iddynt ddigwydd, ac mae’n rhaid i chi 
ddilyn polisi eich sefydliad.28 

25  Mae nifer o gynlluniau a systemau adrodd 
yn bodoli ar draws y DU er mwyn adrodd am 
ddigwyddiadau niweidiol ac achosion y bu ond y 
dim iddynt ddigwydd.

a  Adroddir am ddigwyddiadau sy’n ymwneud 
â diogelwch cleifion yng Nghymru a Lloegr 
i’r System Genedlaethol ar gyfer Adrodd 
a Dysgu, neu’r hyn sydd wedi ei ddisodli, 
sef gwasanaeth Dysgu o ddigwyddiadau 
diogelwch cleifion (LFPSE).29, 30

b  Rhaid i chi ddefnyddio’r cynllun Cerdyn 
Melyn31 a weithredir ar draws y DU 
i hysbysu’r Asiantaeth Rheoleiddio 
Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal 
Iechyd (MHRA) ynghylch:

i. achosion lle y ceir amheuaeth 
o adweithiau niweidiol difrifol i 
feddyginiaeth

ii. unrhyw achosion lle y ceir amheuaeth o 
adweithiau niweidiol i gynhyrchion sy’n 
cynnwys symbol y Triongl Du (▼).32

c  Rhaid adrodd am ddigwyddiadau niweidiol 
sy’n cynnwys dyfeisiau meddygol, gan 
gynnwys y rhai a achosir gan gamgymeriad 
dynol, sy’n peryglu neu y mae ganddynt 
y potensial i beryglu diogelwch cleifion, 
gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol neu 
eraill, i’r swyddog arweiniol dros ddyfeisiau 
meddygol yn eich sefydliad (os oes un) a’r 
corff cenedlaethol perthnasol:

i. yng Nghymru a Lloegr – MHRA, adrodd 
am ddigwyddiadau niweidiol

ii. yng Ngogledd Iwerddon - Northern 
Ireland Adverse Incident Centre

iii. yn yr Alban - Health Facilities Scotland.

d  Mae gan Healthcare Improvement 
Scotland fframwaith cenedlaethol,33 a’i 
nod yw cynorthwyo gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol yn yr Alban i reoli 
digwyddiadau niweidiol mewn ffordd 
effeithiol.

e  Mae’r Bwrdd Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
wedi cyhoeddi gweithdrefn er mwyn adrodd 
am a rhoi sylw dilynol i ddigwyddiadau 
niweidiol difrifol yng Ngogledd Iwerddon.34 

f Yn Lloegr, rhaid i ymarferwyr cyffredinol a 
gwasanaethau meddygol sylfaenol eraill 
gyflwyno’r holl hysbysiadau35 i’r Comisiwn 
Ansawdd Gofal (CQC) yn uniongyrchol.

26  Yn ogystal â chyfrannu at y systemau hyn, 
dylech gydymffurfio gydag unrhyw system er 
mwyn adrodd am ddigwyddiadau niweidiol y 
maent yn peryglu diogelwch cleifion o fewn eich 
sefydliad. Os nad yw’ch sefydliad yn meddu ar 
system o’r fath, dylech siarad gyda’ch rheolwr 
ac – yn ôl yr angen - mynegi pryder yn unol â’n 
harweiniad.36, 37
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27 Mae gan eich sefydliad ddyletswydd i’ch 
cynorthwyo i adrodd am ddigwyddiadau 
niweidiol ac achosion y bu ond y dim iddynt 
ddigwydd fel mater o drefn. Os nad ydych 
yn teimlo eich bod yn cael eich cynorthwyo i 
adrodd, ac yn arbennig, os ydych yn cael eich 
hannog i beidio adrodd neu os ydych yn cael eich 
hatal rhag adrodd, dylech fynegi pryder yn unol 
â’n harweiniad.36, 37

28 Ni ddylech geisio atal cydweithwyr neu gyn 
gydweithwyr rhag mynegi pryderon ynghylch 
diogelwch cleifion.38 Os ydych yn cyflawni 
rôl rheoli, rhaid i chi sicrhau bod unigolion 
sy’n mynegi pryderon yn cael eu diogelu rhag 
beirniadaeth neu gamau annheg, gan gynnwys 
unrhyw niwed neu ddiswyddo.

29  Rhaid i chi gymryd rhan mewn adolygiadau ac 
archwiliadau rheolaidd39, 40 ynghylch safonau 
a pherfformiad unrhyw dîm yr ydych yn 
gweithio ynddo, gan gymryd camau i ddatrys 
unrhyw broblemau. Yn ogystal, dylech drafod 
digwyddiadau niweidiol ac achosion y bu ond y 
dim iddynt ddigwydd yn ystod eich arfarniad.41, 42

Dyletswyddau ychwanegol i feddygon, nyrsys a 
bydwragedd y mae ganddynt gyfrifoldebau rheoli 
ac ar gyfer clinigwyr uwch neu fawr eu bri

30  Mae gan glinigwyr uwch gyfrifoldeb i gynnig 
esiampl ac i annog gweithredu agored a 
gonestrwydd wrth adrodd am ddigwyddiadau 
niweidiol ac achosion y bu ond y dim iddynt 
ddigwydd. Dylai arweinwyr clinigol feithrin 
diwylliant o ddysgu a gwella mewn ffordd 
weithredol.43, 44

31  Os oes gennych chi rôl neu gyfrifoldeb rheoli, 
rhaid i chi sicrhau bod systemau mewn grym er 
mwyn rhoi rhybudd cynnar o unrhyw fethiant, 
neu fethiant posibl, ym mherfformiad clinigol 
unigolion neu dimau. Dylai’r rhain gynnwys 
systemau er mwyn cynnal archwiliadau ac 
ystyried adborth gan gleifion. Rhaid i chi sicrhau 
bod unrhyw bryderon ynghylch perfformiad 
unigolyn yn cael eu hymchwilio, a phan fo 
hynny’n briodol, bod sylw cyflym ac effeithiol yn 
cael ei roi iddynt.

32  Os ydych yn rheoli neu’n arwain tîm, dylech 
sicrhau bod systemau, gan gynnwys systemau 
archwilio a meincnodi, mewn grym er mwyn 
monitro, adolygu a gwella ansawdd gwaith  
y tîm.

a  Rhaid i chi weithio gydag eraill er mwyn 
casglu a rhannu gwybodaeth ynghylch 
profiad a chanlyniadau cleifion.

b  Dylech sicrhau bod timau yr ydych yn 
eu rheoli yn cael hyfforddiant priodol 
ynghylch diogelwch cleifion, a’u bod yn 
cael eu cynorthwyo er mwyn adrodd am 
ddigwyddiadau niweidiol mewn ffordd agored.

c  Dylech sicrhau bod systemau neu brosesau 
mewn grym:

i. fel bod gwersi yn cael eu dysgu trwy 
ddadansoddi digwyddiadau niweidiol 
ac achosion y bu ond y dim iddynt 
ddigwydd

ii. fel bod gwersi yn cael eu rhannu gyda’r 
tîm gofal iechyd

iii. fel bod gweithredu pendant yn dilyn y 
dysgu

iv. fel bod arfer yn cael ei newid yn ôl yr 
angen.

Y ddyletswydd gonestrwydd sefydliadol

33  Mae gan yr holl sefydliadau iechyd a gofal 
ddyletswydd i gynorthwyo eu staff i adrodd 
am ddigwyddiadau niweidiol, ac i gynorthwyo 
staff i fod yn agored ac yn onest gyda chleifion 
os bydd rhywbeth yn mynd o’i le gyda’u gofal. 
Mae’r bedair lywodraeth yn y DU wedi ystyried 
ffyrdd o weithredu’r ddyletswydd gonestrwydd 
sefydliadol, ac mae rhai yn ei chynnwys yn y 
gyfraith (gweler atodiad 2). 
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Atodiad 1: Dyfyniadau o safonau ac 
arweiniad CMC ac NMC y cyfeirir atynt yn 
y ddogfen hon

O Arfer meddygol da

23  Er mwyn helpu i gadw cleifion yn ddiogel, rhaid i chi:

a gyfrannu at ymchwiliadau cyfrinachol

b  cyfrannu at weithgarwch adnabod 
digwyddiadau niweidiol

c  adrodd am ddigwyddiadau niweidiol y 
maent yn ymwneud â dyfeisiau meddygol 
ac y maent yn peryglu diogelwch claf 
neu berson arall, neu y gallent beryglu 
diogelwch claf neu berson arall

d  adrodd am achosion lle y ceir amheuaeth 
bod adweithiau niweidiol i gyffuriau wedi 
digwydd

e  ymateb i geisiadau gan sefydliadau sy’n 
monitro iechyd y cyhoedd.

Wrth ddarparu gwybodaeth at y dibenion hyn, dylech 
barchu cyfrinachedd cleifion o hyd.

24  Rhaid i chi hyrwyddo ac annog diwylliant sy’n 
galluogi’r holl staff i fynegi pryderon mewn 
ffordd agored a diogel.

55  Rhaid i chi fod yn agored ac yn onest gyda 
chleifion os bydd pethau yn mynd o le. Os bydd 
claf yn eich gofal wedi dioddef niwed neu ofid, 
dylech chi:

a  gywiro’r mater (os oes modd gwneud hynny)

b  cynnig ymddiheuriad

c  rhoi esboniad llawn yn ddi-oed o’r hyn sydd 
wedi digwydd, a’r effeithiau tebygol yn y 
tymor byr a’r tymor hir.

O Mynegi pryderon am ddiogelwch cleifion a 
gweithredu yn eu cylch

13  Pryd bynnag y bo modd, dylech fynegi’ch pryder 
i’ch rheolwr neu swyddog priodol yn y sefydliad 
y mae gennych gontract gydag ef neu sy’n eich 
cyflogi chi yn y lle cyntaf – fel yr ymgynghorydd 
sy’n gyfrifol am y tîm, y cyfarwyddwr clinigol 
neu feddygol neu bartner yn y practis. Os 
yw’ch pryder yn ymwneud â phartner, efallai y 
byddai’n briodol ei godi y tu allan i’r practis – er 
enghraifft, gyda’r cyfarwyddwr meddygol neu’r 
swyddog arweiniol dros lywodraethu clinigol 
ar gyfer eich sefydliad. Os ydych yn feddyg dan 
hyfforddiant, efallai y bydd yn briodol eich bod 
yn mynegi’ch pryderon i unigolyn penodol yn y 
ddeoniaeth – er enghraifft, y deon ôl-raddedig 
neu’r cyfarwyddwr addysg ymarfer meddygol 
ôl-raddedig.

Meddygon y mae ganddynt gyfrifoldebau 
ychwanegol

21  Os ydych yn gyfrifol am lywodraethu clinigol 
neu os oes gennych chi gyfrifoldebau rheoli 
ehangach yn eich sefydliad, mae gennych chi 
ddyletswydd i helpu pobl i adrodd eu pryderon 
a galluogi pobl i weithredu yn unol â phryderon 
sy’n cael eu codi gyda nhw.

22  Os oes gennych rôl neu gyfrifoldeb rheoli, rhaid i 
chi sicrhau:

a  bod systemau a pholisïau mewn grym sy’n 
caniatáu i bryderon gael eu mynegi a bod 
digwyddiadau, pryderon a chwynion yn 
destun ymchwiliad prydlon a llawn

b  nad ydych yn ceisio atal cyflogeion neu gyn 
gyflogeion rhag mynegi pryderon ynghylch 
diogelwch cleifion – er enghraifft, ni ddylech 
gynnig neu ganiatáu contractau neu 
gytundebau sy’n ceisio cyfyngu ar neu gael 
gwared ar ryddid contractwyr i ddatgelu 
gwybodaeth sy’n berthnasol i’w pryderon
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c  bod staff clinigol yn deall eu dyletswydd 
i fod yn agored ac yn onest am 
ddigwyddiadau neu gwynion gyda chleifion 
a rheolwyr

d  bod yr holl staff eraill yn cael eu hannog 
i fynegi pryderon sydd ganddynt am 
ddiogelwch cleifion efallai, gan gynnwys 
unrhyw risgiau y gallai cydweithwyr neu 
dimau eu hachosi

e  bod staff sy’n mynegi pryder yn cael eu 
diogelu rhag beirniadaeth neu gamau 
annheg, gan gynnwys unrhyw niwed neu 
ddiswyddo. 

Yn ogystal, gweler yr offeryn penderfynu 
ynghylch mynegi pryderon ar wefan CMC.

O Arweinyddiaeth a rheolaeth ar gyfer pob meddyg

24  Mae adnabod problemau neu faterion ynghylch 
perfformiad unigolion, timau neu wasanaethau 
yn gynnar yn hanfodol er mwyn helpu i ddiogelu 
cleifion.

Pob meddyg

25  Rhaid i chi gymryd rhan mewn adolygiadau ac 
archwiliadau rheolaidd o safonau a pherfformiad 
unrhyw dîm yr ydych yn gweithio ynddo, gan 
gymryd camau i ddatrys unrhyw broblemau.

26  Dylech fod yn gyfarwydd gyda’r prosesau a’r 
strwythurau rheoli risg a llywodraethu clinigol 
o fewn y sefydliadau yr ydych yn gweithio 
iddynt neu y mae gennych gontract gyda nhw, 
a’u defnyddio. Yn ogystal, rhaid i chi ddilyn y 
weithdrefn yn y man lle’r ydych yn gweithio er 
mwyn adrodd am ddigwyddiadau niweidiol a 
digwyddiadau y bu ond y dim iddynt ddigwydd. 
Mae hyn oherwydd bod nodi digwyddiadau 
niweidiol neu ddigwyddiadau y bu ond y dim 
iddynt ddigwydd yn gynnar, yn gallu golygu bod 
modd delio gyda materion, bod modd cywiro 
problemau a bod modd dysgu gwersi.

27  Rhaid i chi ddilyn yr arweiniad yn Arfer meddygol 
da ac yn Mynegi pryderon am ddiogelwch cleifion 
a gweithredu yn eu cylch pan fydd gennych 
chi reswm dros gredu bod systemau, polisïau, 
gweithdrefnau neu gydweithwyr yn rhoi cleifion 
mewn perygl o ddioddef niwed, neu y gallent fod 
yn rhoi cleifion mewn perygl o ddioddef niwed.

Meddygon y mae ganddynt gyfrifoldebau 
ychwanegol

28  Os oes gennych rôl neu gyfrifoldeb rheoli, rhaid 
i chi sicrhau bod systemau mewn grym er mwyn 
rhoi rhybudd cynnar ynghylch unrhyw fethiant, 
neu fethiant posibl, ym mherfformiad clinigol 
unigolion neu dimau. Dylai’r rhain gynnwys 
systemau er mwyn cynnal archwiliadau ac er 
mwyn ystyried adborth gan gleifion. Rhaid i chi 
sicrhau bod sylw yn cael ei roi i unrhyw fethiant 
o’r fath yn gyflym ac mewn ffordd effeithiol.

29  Os ydych yn rheoli neu’n arwain tîm, dylech 
sicrhau bod systemau, gan gynnwys systemau 
archwilio a meincnodi, mewn grym er mwyn 
monitro, adolygu a gwella ansawdd gwaith y 
tîm. Rhaid i chi weithio gydag eraill er mwyn 
casglu a rhannu gwybodaeth am brofiad a 
chanlyniadau cleifion. Rhaid i chi sicrhau 
bod y timau yr ydych yn eu rheoli yn cael eu 
cynorthwyo a’u datblygu mewn ffordd briodol 
a’u bod yn eglur ynghylch eu hamcanion.

O Gwneud penderfyniadau a chaniatâd

87  Rydym yn defnyddio’r term ‘budd cyffredinol’ 
i ddisgrifio’r sail foesegol dros wneud 
penderfyniadau am driniaeth a gofal ar gyfer 
cleifion sy’n oedolion ac y maent heb alluedd 
i benderfynu drostynt eu hunain. Mae hyn 
yn cynnwys pwyso a mesur risgiau niwed a 
manteision posibl i’r claf unigol ar gyfer pob 
un o’r dewisiadau sydd ar gael, gan gynnwys 
y dewis o beidio gwneud unrhyw beth. Mae 
cysyniad budd cyffredinol yn cyd-fynd â’r 
gofynion cyfreithiol i ystyried a yw triniaeth 
yn ‘cynnig budd’ i glaf (yr Alban), neu a yw er 
‘budd pennaf’ y claf (Cymru, Lloegr a Gogledd 
Iwerddon).
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88  Os mai chi yw’r meddyg sy’n trin, cyn dod i’r 
casgliad mai eich cyfrifoldeb chi yw penderfynu 
pa ddewis(iadau) fyddai’n cynnig budd 
cyffredinol i glaf heb alluedd, dylech gymryd 
camau rhesymol i ddarganfod: 

 a   a oes tystiolaeth o werthoedd a 
dewisiadau’r claf a fynegwyd yn flaenorol, 
y gallent fod yn rhwymo mewn cyfraith, 
megis penderfyniad neu ddatganiad ymlaen 
llaw 

 b   a oes gan rywun arall yr awdurdod 
cyfreithiol i wneud y penderfyniad ar ran y 
claf neu wedi cael eu penodi i’w cynrychioli. 

89  Os na cheir tystiolaeth o’r ffaith y gwrthodwyd 
triniaeth ymlaen llaw, sy’n rhwymo mewn 
cyfraith, ac nid oes gan unrhyw un awdurdod 
cyfreithiol i wneud y penderfyniad hwn drostynt, 
rydych chi’n gyfrifol am benderfynu ar yr hyn a 
fyddai’n cynnig budd cyffredinol i’ch claf. Wrth 
wneud hyn, rhaid i chi: 

 a   ymgynghori gyda’r rhai sy’n agos i’r claf ac 
aelodau eraill y tîm gofal iechyd, ystyried 
eu safbwyntiau am yr hyn y byddai’r claf yn 
ei ddymuno, a cheisio dod i gytundeb gyda 
nhw 

 b   ystyried pa ddewis sy’n cyd-fynd agosaf 
ag anghenion, dewisiadau, gwerthoedd a 
blaenoriaethau’r claf

 c   ystyried pa ddewis fyddai’n cyfyngu leiaf ar 
y dewisiadau i’r claf yn y dyfodol. 

90  Os bydd dewis arfaethedig am driniaeth neu ofal 
yn cyfyngu ar hawl claf i gael rhyddid personol, 
rhaid i chi ystyried a oes angen awdurdod 
cyfreithiol arnoch i fwrw ymlaen ag ef dan yr 
amgylchiadau. 

91  Dylech neilltuo digon o amser, os oes modd, i 
gynnal trafodaethau gyda’r rhai y mae ganddynt 
ddiddordeb yn lles y claf, a dylech geisio dod i 
gytundeb ynghylch sut i symud ymlaen. 

O Triniaeth a gofal tuag at ddiwedd oes: arfer da 
wrth wneud penderfyniadau

84  Mae marwolaeth a galar yn effeithio ar wahanol 
bobl mewn gwahanol ffyrdd, a bydd ymateb 
unigolyn yn cael ei ddylanwadu gan ffactorau 
megis eu credoau, eu diwylliant, eu crefydd a’u 
gwerthoedd. Rhaid i chi ddangos parch tuag at 
ddymuniadau ac anghenion y sawl sy’n galaru, 
gan ymateb mewn ffordd sensitif iddynt a chan 
ystyried yr hyn yr ydych chi’n ei wybod am 
ddymuniadau’r claf ynghylch yr hyn a ddylai 
ddigwydd ar ôl eu marwolaeth, gan gynnwys eu 
safbwyntiau am rannu gwybodaeth. Dylech fod 
yn barod i gynnig cymorth i’r sawl sy’n galaru, er 
enghraifft, trwy esbonio lle y bydd modd iddynt 
gael gwybodaeth ynghylch y pethau ymarferol 
gweinyddol yn dilyn marwolaeth, a help gyda 
hyn; neu thrwy gynnwys aelodau eraill y tîm, 
megis staff nyrsio, caplaniaeth neu ofal galar.

O Y Cod: Safonau proffesiynol arfer ac ymddygiad 
ar gyfer nyrsys a bydwragedd

Diogelu diogelwch

Rydych yn sicrhau na effeithir ar ddiogelwch 
cleifion a’r cyhoedd. Rydych yn gweithio o 
fewn terfynau eich cymhwystra, gan arfer eich 
‘dyletswydd broffesiynol gonestrwydd’ a mynegi 
pryderon ar unwaith pryd bynnag y byddwch yn 
dod ar draws sefyllfaoedd sy’n peryglu diogelwch 
cleifion neu’r cyhoedd. Rydych yn cymryd camau 
angenrheidiol er mwyn delio gydag unrhyw 
bryderon pan fo hynny’n briodol.
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14  Dylech weithredu mewn ffordd onest a 
didwyll gyda’r holl ddefnyddwyr gwasanaeth 
ynghylch yr holl agweddau ar ofal a 
thriniaeth, gan gynnwys pan fydd unrhyw 
gamgymeriadau neu niwed wedi digwydd

Er mwyn cyflawni hyn, rhaid i chi:

14.1 weithredu ar unwaith er mwyn unioni’r sefyllfa 
os bydd rhywun wedi dioddef niwed go iawn am 
unrhyw reswm neu os bydd digwyddiad wedi 
digwydd, y mae ganddo y potensial i achosi 
niwed

14.2 rhoi esboniad llawn a phrydlon am yr hyn a 
ddigwyddodd i’r unigolyn yr effeithiwyd arnynt 
a phan fo hynny’n briodol, eu heiriolwr, eu teulu 
neu eu gofalwyr, gan gynnwys yr effeithiau 
tebygol, ac ymddiheuro iddynt 

14.3 cofnodi’r holl ddigwyddiadau hyn mewn 
ffordd ffurfiol, a chymryd camau pellach (eu 
huwchgyfeirio) pan fo hynny’n briodol er mwyn 
gallu gweithredu yn eu cylch yn gyflym.

16  Dylech weithredu yn ddi-oed os byddwch o’r 
farn bod perygl i ddiogelwch cleifion neu i 
ddiogelwch y cyhoedd 

Er mwyn cyflawni hyn, rhaid i chi: 

16.1 fynegi unrhyw bryderon sydd gennych am 
ddiogelwch cleifion neu’r cyhoedd, neu lefel y 
gofal y mae pobl yn ei chael yn eich gweithle 
neu mewn unrhyw leoliadau iechyd a gofal 
eraill, a’u huwchgyfeirio yn ôl yr angen, gan 
ddefnyddio’r sianelau sydd ar gael i chi yn unol 
â’n harweiniad a’ch arferion gwaith lleol chi 

16.2 mynegi eich pryderon ar unwaith os gofynnir 
i chi wneud gwaith meddygol sy’n mynd y tu 
hwnt i’ch rôl, eich profiad a’ch hyfforddiant 

16.3 dweud wrth rywun mewn awdurdod cyn gynted 
ag y bo hynny’n rhesymol os byddwch yn cael 
problemau y gallent eich atal rhag gweithio o 
fewn y Cod neu o fewn safonau cenedlaethol 
eraill, gan gymryd camau prydlon i ddelio ag 
achosion y pryder os y gallwch

16.4 cydnabod a gweithredu ynghylch yr holl bryderon 
sy’n cael eu mynegi i chi, gan ymchwilio, 
uwchgyfeirio neu ddelio gyda’r pryderon hynny 
pan fo hi’n briodol i chi wneud hynny

16.5 peidio atal, bygwth, erlid neu rwystro 
cydweithiwr, aelod o staff, person yr ydych yn 
gofalu amdanynt neu aelod o’r cyhoedd sy’n 
dymuno mynegi pryder mewn unrhyw ffordd

16.6 diogelu unrhyw un y mae gennych chi 
gyfrifoldeb dros eu rheoli rhag unrhyw niwed, 
anfantais, erledigaeth neu driniaeth di-alw-
amdano ar ôl i bryder gael ei fynegi.

Am ragor o wybodaeth, gweler Mynegi pryderon:  
Arweiniad i nyrsys a bydwragedd

O Future Nurse:  Standards of proficiency for 
registered nurses (NMC, 2018)

1.3  deall a gweithredu egwyddorion tryloywder, 
dewrder a dyletswydd broffesiynol gonestrwydd, 
gan adnabod ac adrodd am unrhyw sefyllfaoedd, 
ymddygiad neu gamgymeriadau y gallent arwain 
at ganlyniadau gofal gwael.

O Standards of proficiency for midwives (NMC, 
2019)

1.19  deall a gweithredu egwyddorion dewrder, 
uniondeb, tryloywder a dyletswydd broffesiynol 
gonestrwydd, gan adnabod ac adrodd 
am unrhyw sefyllfaoedd, ymddygiad neu 
gamgymeriadau y gallent arwain at ofal is na’r 
safon ddisgwyliedig, ymddygiad ac agweddau 
camweithredol, gwaith tîm aneffeithiol, neu 
ganlyniadau niweidiol.
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O Standards of proficiency for registered nursing 
associates (NMC, 2018)

1.3  deall pwysigrwydd dewrder a thryloywder a 
gweithredu’r Ddyletswydd Gonestrwydd, gan 
adnabod ac adrodd am unrhyw sefyllfaoedd, 
ymddygiad neu gamgymeriadau y gallent arwain 
at ganlyniadau gofal gwael.

Atodiad 2: Y ddyletswydd gonestrwydd 
statudol ar gyfer sefydliadau gofal ar 
draws y DU

Lloegr 

Mae Rheoliad 20 Rheoliadau Deddf Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 2008 (Gweithgareddau a Reoleiddir) 
2014 yn nodi dyletswydd gonestrwydd.  Mae’n 
mynnu bod yr holl ddarparwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda’r Comisiwn 
Ansawdd Gofal (CAG) yn ymddwyn mewn ffordd 
agored a thryloyw gyda phobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau, a’u teuluoedd, mewn perthynas 
â’u triniaeth a’u gofal.  Yn ogystal, mae’r rheoliad 
yn nodi camau gweithredu penodol y mae’n rhaid 
i ddarparwyr eu cymryd pan fydd ‘digwyddiad 
diogelwch hysbysadwy’ yn digwydd.  Mae hyn yn 
cynnwys hysbysu pobl am y digwyddiad, cynnig 
cymorth rhesymol a rhoi gwybodaeth gywir ac 
ymddiheuriad amserol.  Gall CQC erlyn am achos o 
dorri rhannau 20(2) ac 20(3) y rheoliad hwn.

Nid yw’r ddyletswydd gonestrwydd sefydliadol yn 
berthnasol i unigolion, ond disgwylir i sefydliadau 
sy’n darparu iechyd a gofal i weithredu’r ddyletswydd 
ar draws eu sefydliad trwy sicrhau bod staff yn deall 
y ddyletswydd a’u bod yn cael hyfforddiant priodol.  
Mae CQC yn darparu arweiniad45 i ddarparwyr 
ynghylch cyflawni’r ddyletswydd gonestrwydd.

Gogledd Iwerddon

Ym mis Ebrill 2021, lansiodd yr Adran Iechyd 
(Gogledd Iwerddon) ymgynghoriad am gynigion 
ynghylch Polisi y Ddyletswydd Gonestrwydd a 
‘Fframwaith Bod yn Agored’.

Roedd yr ymgynghoriad yn amlinellu tri chynnig 
polisi a oedd yn ymwneud â dyletswydd gonestrwydd 
statudol:

■ ■  Dyletswydd Gonestrwydd Unigol (IDC) 
Statudol, gyda sancsiynau troseddol, a 
Dyletswydd Sefydliadol Statudol gyda 
sancsiynau troseddol;

■ ■  IDC Statudol heb sancsiynau troseddol.  
Byddai unigolion yn cael eu sancsiynu gan 
eu cyflogwr, rheolydd a chorff proffesiynol, 
a Dyletswydd Sefydliadol Statudol gyda 
sancsiynau troseddol;  ac

■ ■  IDC Statudol heb sancsiynau troseddol, 
a sancsiynau troseddol ar wahân ar 
gyfer cadw gwybodaeth yn ôl, dinistrio 
gwybodaeth neu ddarparu gwybodaeth 
anghywir neu gamarweiniol, a Dyletswydd 
Sefydliadol Statudol gyda sancsiynau 
troseddol.

Roedd yr ymgynghoriad yn dilyn argymhellion am 
ddyletswydd gonestrwydd statudol a wnaethpwyd 
gan yr Ymchwiliad i Farwolaethau a oedd yn 
Gysylltiedig â Hyponatraemia, a adroddodd 
ym mis Ionawr 2018.  Roedd hwn yn archwilio’r 
amgylchiadau a oedd yn gysylltiedig â marwolaethau 
pump o blant mewn ysbytai yng Ngogledd Iwerddon.

Yr Alban

Roedd Deddf Iechyd (Tybaco, Nicotin ac ati a 
Gofal) (Yr Alban) 2016 a Rheoliadau Gweithdrefn 
y Ddyletswydd Gonestrwydd (Yr Alban) 2018 yn 
gosod dyletswydd gonestrwydd sefydliadol ynghylch 
gwasanaethau iechyd, gofal a gwaith cymdeithasol 
yn yr Alban.  Daeth y ddyletswydd i rym ar 1 Ebrill 
2018.  Diben cyffredinol y ddyletswydd yw sicrhau 
bod sefydliadau yn agored, yn onest ac yn gefnogol 
pan geir digwyddiad annisgwyl neu anfwriadol sy’n 
arwain at niwed neu farwolaeth, yn unol â’r diffiniad 
yn y Ddeddf.
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Mae gofyn i sefydliadau ddilyn gweithdrefn 
dyletswydd gonestrwydd sy’n cynnwys hysbysu’r 
unigolyn sy’n cael eu heffeithio, ymddiheuro a 
chynnig cyfarfod er mwyn rhoi adroddiad am yr hyn 
a ddigwyddodd.

Yn ogystal, mae’r ddyletswydd yn mynnu bod y 
sefydliad yn adolygu pob digwyddiad, gan ystyried y 
cymorth sydd ar gael i’r rhai yr effeithir arnynt (mae 
hyn yn cynnwys y rhai sy’n darparu a’r rhai sy’n cael 
gwasanaethau gofal a chymorth).

Yn ogystal, mae gofyn i sefydliadau gyhoeddi 
adroddiad blynyddol ynghylch adegau pan 
weithredwyd y ddeddf.  Mae hyn yn cynnwys 
nifer y digwyddiadau, sut y mae’r sefydliad wedi 
gweithredu’r ddyletswydd a’r hyn a ddysgwyd a’r 
gwelliannau a wnaethpwyd.

Law yn llaw â’r gofynion cyfreithiol a osodir gan y 
Ddeddf, mae Llywodraeth yr Alban wedi cyhoeddi 
arweiniad46 ynghylch gweithredu’r ddyletswydd 
gonestrwydd i’r holl sefydliadau sy’n darparu 
gwasanaethau iechyd, gwasanaethau gofal neu 
wasanaethau gwaith cymdeithasol yn yr Alban.

Cymru

Mae Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Pryderon, Cwynion a Threfniadau Unioni Cam) 
(Cymru) 2011 yn rhoi nifer o ddyletswyddau ar gyrff 
cyfrifol sy’n darparu gofal GIG. Mae hyn yn cynnwys 
dyletswydd i fod yn agored pan allai niwed fod wedi 
digwydd:

‘pan hysbysir pryder gan aelod o staff yn y corff cyfrifol, 
rhaid i’r corff cyfrifol, pan fo ei ymchwiliad cychwynnol 
yn pennu y bu niwed cymedrol neu ddifrifol neu 
farwolaeth, gynghori’r claf y mae’r pryder yn ymwneud 
â nhw, neu eu cynrychiolydd, o’r ffaith bod y pryder 
wedi cael ei hysbysu, gan gynnwys y claf neu eu 
cynrychiolydd yn y broses o ymchwilio i’r pryder’.

Mae Fframwaith Safonau Iechyd a Gofal Llywodraeth 
Cymru, yn cynnwys safon o’r enw ‘gwrando a dysgu 
gan adborth’. Wrth fodloni’r safon hon, mae’r 
fframwaith yn cynghori bod ‘gwasanaethau iechyd 
yn agored ac yn onest gyda phobl pan fydd rhywbeth 

yn mynd o’i le gyda’u gofal a’u triniaeth’. Mae’r 
safonau yn darparu fframwaith ar gyfer y ffordd y 
caiff gwasanaethau eu trefnu, eu rheoli a’u darparu o 
ddydd i ddydd.

Ar 1 Mehefin 2020, daeth Deddf Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu)(Cymru) yn 
rhan o’r gyfraith.  Disgwylir iddi ddod i rym yn ystod 
y gwanwyn 2023.

Bydd y Ddeddf yn pennu dyletswydd gonestrwydd 
sefydliadol ar ddarparwyr gwasanaethau GIG, gan 
fynnu eu bod yn gweithredu mewn ffordd agored a 
gonest gyda chleifion a darparwyr gwasanaeth pan 
fydd pethau yn mynd o le.

Mae’r ddeddfwriaeth yn rhoi dyletswydd 
gonestrwydd ar ddarparwyr gwasanaethau GIG (cyrff 
GIG a gofal sylfaenol).  Mae’r ddyletswydd yn mynnu 
bod darparwyr GIG yn dilyn proses – i’w nodi mewn 
Rheoliadau – pan fydd defnyddiwr gwasanaeth yn 
dioddef canlyniad niweidiol sydd wedi arwain at neu 
y gallai arwain at niwed annisgwyl neu anfwriadol 
sy’n fwy na’r niwed lleiaf, ac roedd darparu gofal 
iechyd yn ffactor neu gallai darparu gofal iechyd fod 
wedi bod yn ffactor.

Yn ogystal, mae’r Ddeddf yn mynnu bod darparwyr 
GIG yn adrodd yn flynyddol ynghylch achosion pan 
weithredwyd y ddyletswydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi 
canllawiau statudol ynghylch y ddyletswydd 
gonestrwydd er mwyn cynorthwyo ei gweithrediad.  
Mewn Datganiad Ysgrifenedig ar 24 Mawrth 2021, 
nododd Llywodraeth Cymru hefyd ei bod yn bwriadu:

■ ■  adolygu’r Safonau Iechyd a Gofal (gweler 
uchod);  a

■ ■  rhoi dyletswydd gonestrwydd ar ddarparwyr 
gofal iechyd annibynnol. 
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