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Diben  

         Cymru Gyfan  
CANLLAWIAU AR GYFER 

Dirprwyo 
 

Datblygwyd y canllawiau cenedlaethol hyn i helpu wrth reoli dirprwyo priodol, a rhoi 
dirprwyo priodol ar waith. Fe'u datblygwyd yn bennaf i gefnogi staff clinigol, fodd 
bynnag, mae'r egwyddorion yn berthnasol i'r holl grwpiau staff. 

Mae datblygu sgil a chelfyddyd dirprwyo yn un o'r camau adeiladu hanfodol ar gyfer 
manteisio i'r eithaf ar gymysgedd o sgiliau ac mae'n declyn cyflawni gwasanaeth 
allweddol sy'n gallu rhoi mwy o amser rhydd i staff, a galluogi unigolion i ganolbwyntio 
ar gwaith mwy cymhleth. Bydd y canllawiau cenedlaethol hyn yn rhoi eglurder i'r broses 
ddirprwyo, ac yn ei chefnogi, a'i bwriad yw:- 

• Cefnogi staff i ddirprwyo'n briodol  
• Cynnig dealltwriaeth a dull gyffredinol o ran dirprwyo  
• Diffinio atebolrwydd unigol a sefydliadol  
• Defnyddio sgiliau ac adnoddau'r gweithlu yn fwy priodol  
• Datblygu a chynyddu cymhelliant staff  
• Cynyddu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd  
• Lleihau gwastraff, amrywiaeth a niwed  

 

Cyflwyniad 

Mae cynnydd yn y galw ar ddarpariaeth gofal iechyd, a chymhlethdod cynyddol yn creu 
heriau hollol newydd ar gyfer y GIG a'i weithlu. Mae'r gallu i ddirprwyo, neilltuo a 
goruchwylio yn sgiliau hanfodol ar gyfer gweithiwr gofal iechyd yn yr 21ain ganrif. Mae 
methu â dirprwyo neu dulliau anghyson o ran dirprwyo yn gallu effeithio'n negyddol ar 
ansawdd gofal a diwylliant yr amgylchedd gwaith. 

Nid yw dirprwyo yn newydd ac mae'n cael ei ddefnyddio bob dydd mewn amrywiaeth o 
amgylcheddau gwaith. Yn aml, bydd dirprwyo'n cael ei wneud fel swyddogaeth yn yr 
isymwybod. Ei ddiben yw i sicrhau'r canlynol: 

• Bod defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn gofal amserol a phriodol  
• Bod adnoddau staff yn cael eu defnyddio'n effeithiol  
• Bod gwaith yn cael ei rannu'n deg Bod staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, 

ac yn teimlo'n frwdfrydig  
• Bod pobl yn manteisio i'r eithaf ar gynhyrchiant  
• Bod sefydliadau'n cyflawni llwyddiant  

Dyluniwyd y canllawiau hyn i helpu GIG Cymru ddiwallu heriau'r gweithlu yn y dyfodol. 
Mae'r canllawiau yn cynnig dealltwriaeth a dull gyffredinol o ran dirprwyo ledled Cymru 
Mae'n bwysig bod dirprwyo yn cael ei ddefnyddio yn briodol a bydd yr adnoddau sy'n 
gysylltiedig â'r canllawiau hyn yn cefnogi'r gôl hon. 

Nid yw'r canllawiau'n gwrthdaro gyda chodau ymddygiad rheoleiddio, ac mae'n ategu'r 
rhain a gyhoeddwyd gan reoleiddwyr proffesiynol fel Y Cyngor Proffesiynau Iechyd, Y 
Cyngor Meddygol Cyffredinol, Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth a'r Cyngor Deintyddol 
Cyffredinol ac ati. Mae nifer o gyrff proffesiynol hefyd yn cynnwys dyletswyddau 
dirprwyo yn eu safonau proffesiynol. 
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Datblygu'r Canllawiau  

Wrth ddatblygu'r canllawiau hyn, defnyddiwyd y dull a nodwyd isod. Roedd hyn yn 
ceisio sicrhau eu bod yn cael eu datblygu ar sail tystiolaeth gadarn, yn defnyddio 
arbenigedd o Gymru a thu hwnt, ac yn cydymffurfio gyda gofynion proffesiynol a 
chyfreithiol. 

 
• Cyflawnwyd adolygiad o'r deunydd darllen i ganfod yr arfer gorau o ran 

dirprwyo. Roedd hyn yn cynnwys craffu ar godau ymddygiad rheoleiddiol ac 
ar arfer. Yn y dadansoddiad o'r wybodaeth, datgelwyd adnoddau defnyddiol 
sydd wedi'u defnyddio i gefnogi datblygiad y canllawiau hyn (atodiad 1); 

• Roedd cynnwys staff clinigol a staff rheoli yn hanfodol i lywio a dylanwadu ar 
gynnwys a strwythur y canllawiau hyn. Bu i staff sy'n cynrychioli clinigwyr, 
undebau llafur, sefydliadau proffesiynol a'r sector addysg gymryd rhan yn yr 
ymgynghoriad. Gofynnwyd i'r cynrychiolwyr ystyried, newid, herio a chanfod 
bylchau yn y canllawiau drafft. Casglwyd y wybodaeth o'r broses ymgynghori 
a'i osod mewn thema i adlewyrchu barn gyffredin ar bob un o'r canllawiau. 
Wedi hynny, diwygiwyd y canllawiau mewn ymateb i'r wybodaeth a 
dderbyniwyd. Gofynnwyd am farn bellach yr unigolion a fynychodd y ddau 
ddigwyddiad ymgynghori ar y canllawiau wedi'u diwygio i'w cymeradwyo'n 
derfynol; 

• Gofynnwyd am Gyngor Cyfreithiol ar y materion oedd yn codi o'r broses 
ddirprwyo a'r goblygiadau cysylltiedig. Yn benodol, darparwyd cyngor 
cyfreithiol ar egwyddorion atebolrwydd ar gyfer dirprwyo ac ar y materion 
canlyniadol fel atebolrwydd dros arall; 

• Gofynnwyd am gyngor gan Reoleiddwyr Proffesiynol ac ymgorfforwyd hwn. 
 

Ysgogwyr sy'n dylanwadu ar yr angen am Ganllawiau Dirprwyo  
Cymru Gyfan  
Mae'r Fframwaith Cyflawni Gwasanaeth Pum Mlynedd, Gweithlu ac Ariannol ar gyfer 
GIG Cymru (Mehefin 2010) yn nodi'r weledigaeth ar gyfer dyfodol gwasanaethau gofal 
cymdeithasol ac iechyd yng Nghymru. Mae'r Fframwaith yn amlygu'r angen am weithlu 
hynod hyblyg sy'n gweithio mewn timau aml-asiantaethol ac yn pwysleisio pwysigrwydd 
cydio ym manteision gofal integredig, lleihau gwastraff ac amrywiaeth, a grymuso staff 
ar y rheng flaen i alluogi cyflawni gwasanaethau o ansawdd uchel. 
 

Bydd dirprwyo'n briodol yn cefnogi unigolion a sefydliadau i ymateb yn effeithiol i'r 
negeseuon allweddol yn y fframwaith strategol ac i gyflawni'r agenda diwygio a 
osodwyd gan Lywodraeth y Cynulliad Cymru. Yn ogystal â hynny, mae'r ysgogwyr 
canlynol yn creu angen i ddatblygu systemau diogel o waith (gan gynnwys dirprwyo) 
sydd yn cael eu cydnabod ar draws y proffesiynau:- 

• Pwyslais gynyddol ar fodelau gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar y claf; 
• Y ffocws cynyddol ar ddarparu gofal y tu allan i leoliadau ysbyty, a mwy o 

weithio ar y cyd rhwng gofal cymdeithasol ac iechyd;  
• Blaenoriaethu adsefydlu a gofal ar unwaith; 
• Defnyddio mwy o brotocolau wrth gyflawni'r gwasanaeth; 
• Yr angen i ddarparu gwasanaethau 18/7 a 24/7 cynhwysfawr;  
• Newidiadau yng nghwmpas gwaith staff cofrestredig sy'n nodi fod dirprwyo 

tasgau a wneir yn draddodiadol gan staff cofrestredig i grwpiau eraill o staff yn 
hanfodol. 
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Cefnogi canllawiau sy'n bodoli'n barod  
Er fod y canllawiau hyn yn newydd ar gyfer GIG Cymru, mae canllawiau'n bodoli'n 
barod ar gyfer dirprwyo tasgau penodol mewn dogfennau eraill. Er enghraifft, mae 
modelau newydd o gyflawni gwasanaeth wedi amlygu'r angen i weithwyr proffesiynol 
clinigol eraill oni bai am ymarferwyr deintyddol neu feddygol cofrestredig allu gwneud 
cais am ymchwiliadau diagnostig. Roedd Y Fframwaith Delweddu Diagnostig 
Cenedlaethol (Rhagfyr 2009) yn cydnabod bod manteision (o ran lleihau amser aros am 
ddiagnosis a thriniaeth) ar gyfer rhai cyfeiriadau a wnaed gan staff cofrestredig, ond nad 
ydynt yn feddygol gymwys. I gefnogi'r arfer da hwn mae Fforwm Proffesiynol ar y Cyd 
Pwyllgorau Ymgynghorol Statudol Cymru wedi cynhyrchu a chymeradwyo canllawiau. 
Dylid defnyddio hwn i hwyluso datblygiad polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cyfeiriadau 
nad ydynt yn feddygol / deintyddol ar gyfer ymchwilio diagnostig. 

Bwriad y canllawiau hyn yw cefnogi arfer da a chynnig eglurder o ran datblygu dirprwyo 
priodol ar draws amrywiaeth ehangach o dasgau. 

1. DIFFINIAD AC EGWYDDORION  
Wrth ffurfio diffiniad Cymru gyfan o ddirprwyo, rhoddwyd ystyriaeth i ddiffiniadau cyfredol 
oedd ar gael a gynhyrchwyd gan y rheoleiddwyr proffesiynol, e.e. 

 Y Cyngor Meddygol Cyffredinol - Arfer Meddygol Da (2006)The General Medical Council 
- Good Medical Practice (2006) 

 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2008 & 2009).  

Wedi ystyried y rhain, datblygwyd y diffiniad canlynol o ddirprwyo ar gyfer GIG Cymru:  
 

 
Sylfaen Dirprwyo  
 
Synnwyr cyffredin yw dirprwyo ond nid yw bob amser yn arfer cyffredin. Mae rhai yn 
amharod i ddirprwyo oherwydd pryderon sy'n ymwneud yn bennaf ag atebolrwydd. 
Amlygodd astudiaeth gan Gymdeithas Nyrsys America (1995) bod nifer o nyrsys yn 
amharod i ddirprwyo. Roedd y rhesymau a nodwyd yn amrywio o beidio â chael 
cyfleoedd addysgol i ddysgu sut i weithio'n effeithiol gydag eraill, i beidio â gwybod lefel 
sgiliau a galluoedd pobl eraill. 
 
Roedd tystiolaeth a gasglwyd yn ystod datblygu'r canllawiau hyn yn nodi amharodrwydd 
i ddirprwyo oherwydd pryderon am fod yn gyfrifol am weithredoedd pobl eraill, ddim yn 
gwybod sut i ddirprwyo yn briodol, dewis peidio neu ddim yn awyddus i ddirprwyo a 
ddim yn teimlo'n hyderus. Dangos astudiaeth gan Saunders (1997) fod cynnydd mewn 
cynhyrchiant a lleihad mewn cost gwasanaeth ffisiotherapi lle cyflwynwyd dull 
systematig o ddirprwyo. Mae ymgorffori'r ddamcaniaeth a defnyddio egwyddorion 
dirprwyo yn briodol yn ran hanfodol o ddatblygu'r gweithlu a darpariaeth y gwasanaeth. 

Dirprwyo yw'r broses lle rydych chi (y dirprwywr) yn dyrannu triniaeth neu ofal 
clinigol neu driniaeth neu ofal nad yw'n glinigol i berson cymwys (y dir Byddwch 
yn parhau i fod yn gyfrifol am rheoli'r defnyddiwr gwasanaeth yn gyffredinol, ac 
yn atebol am eich penderfyniad i ddirprwyo. Ni fyddwch yn atebol am 
benderfyniadau a gweithredoedd y sawl sy'n dirprwyo.).  
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Dirprwyo a Chymhwysedd 
Mae dewis tasgau i'w gwneud gan eraill yn weithgaredd anodd a dylai fod yn seiliedig ar 
gymhwysedd wedi'i brofi a'i asesu yr unigolyn ac nid ar farn broffesiynol yn unig. Cymhwysedd 
yw gallu unigolyn i ddefnyddio gwybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau a gwerthoedd yn ddiogel ac yn 
effeithiol, heb yr angen am oruchwyliaeth uniongyrchol, mewn cwmpas diffiniedig o arfer. Mae 
cymhwysedd yn ystyriaeth allweddol wrth ddirprwyo, a gwelir hyn mewn ymarfer drwy 
berfformiad effeithiol mewn rôl benodol a'i gyfrifoldebau perthnasol. Mae cymhwysedd hefyd yn 
cynnwys unigolion o ran myfyrio'n feirniadol am eu harfer, a'i addasu. Mae gallu gam ymhellach 
na chymhwysedd. Mae'n berthnasol i ystod lawn o botensial unigolyn a gallai fynd y tu hwnt i'w 
cwmpas ymarfer cyfredol. 

Mae datblygiad proffesiynol parhaus yn sail i ddirprwyo a chymhwysedd. Mae angen i 
unigolion a sefydliadau sy'n cyflogi ystyried yr anghenion ar unwaith (sy'n ymwneud â 
chyfrifoldebau a gallu cyfredol) ac anghenion yn y tymor hir (sy'n ymwneud â chyfrifoldebau 
a gallu yn y dyfodol) wrth ystyried anghenion datblygu staff. 

 
Egwyddorion Dirprwyo 
Y papur rhyng-golegol a ddatblygwyd gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi, Coleg Brenhinol 
Therapyddion Iaith a Lleferydd, Cymdeithas Dieteteg Prydain a'r Coleg Nyrsio Brenhinol, 
Goruchwylio, atebolrwydd a dirprwyo gweithgareddau i weithwyr cefnogi - Canllawiau ar gyfer 
ymarferwyr cofrestredig a gweithwyr cefnogi (2006) yn annog staff i ymgysylltu wrth gyflawni 
gofal iechyd i adlewyrchu ar y cyd ar dasgau sy'n cael eu cynnig i'w dirprwyo, ac mae'n cynnwys 
set o egwyddorion. Mae'r rhain wedi'u haddasu ac mae set wedi'i diwygio o egwyddorion wedi'i 
nodi isod: 

• mae'n rhaid i bob achos o ddirprwyo fod yn ddiogel; 
• mae nifer cyfyngedig o dasgau wedi'u cyfyngu yn ôl y gyfraith, na ellir eu dirprwyo e.e.  

− Bydwreigiaeth  
− Rhagnodi meddyginiaethau  
− Tystio marwolaeth; 

• prif gymhelliant dirprwyo yw diwallu anghenion gofal cymdeithasol ac iechyd y 
defnyddiwr gwasanaeth; 

• rhaid asesu, cynllunio, gweithredu a gwerthuso'r rôl i'w dirprwyo yn briodol; 
• rhaid i'r sawl sy'n cael ei ddirprwyo i wneud tasg fod mewn rôl briodol, gyda'r lefel gywir o brofiad a gallu 

i'w wneud; 
• ni ddylai ymarferwyr ddirprwyo tasgau a chyfrifoldebau i gydweithwyr sydd y tu hwnt i'w lefel o sgil a 

phrofiad; 
• dylid trafod y dasg sydd i’w dirprwyo, a dylai’r dirprwywr a’r dirprwyai deimlo’n hyderus, cyn rhoi’r dasg 

ddirprwyedig ar waith; 
• mae'n rhaid i staff deimlo eu bod yn gallu gwrthod y cais i ddirprwyo os ydyn nhw'n ystyried ei fod yn 

amhriodol, yn beryglus neu nad oes ganddynt y gallu angenrheidiol; 
• mae'n rhaid darparu goruchwyliaeth ac adborth ar gyfer y dasg sy'n cael ei dirprwyo. Bydd hyn yn 

seiliedig ar y wybodaeth a gofnodwyd a chymhwysedd y dirprwyai, anghenion y defnyddiwr gwasanaeth, 
sefydliad y gwasanaeth a’r tasgau a aseiniwyd; 

• mae'n rhaid i gyflogwyr ddarparu hyfforddiant i sicrhau fod gan staff y gallu gofynnol i wneud unrhyw dasg 
angenrheidiol; 

• mae'n rhaid i strwythurau rheoli llinell a llinellau atebolrwydd fod yn glir; 
• mae gan bob aelod o staff gyfrifoldeb i ymyrryd os ydyn nhw'n ystyried unrhyw dasg wedi'i dirprwyo yn 

beryglus; 
• mae'n rhaid i staff unigol fod yn ymwybodol o raddau eu harbenigedd bob amser a cheisio cymorth o 

ffynonellau sydd ar gael pan mae'n briodol; 
• rhaid i'r dogfennaeth gael ei gwblhau gan y person priodol ac o fewn protocolau a safonau proffesiynol y 

cyflogwr, a chodau ymarfer. 
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2. ATEBOLRWYDD 
Dylai GIG Cymru fabwysiadu'r dehongliad canlynol o atebolrwydd 

Atebolrwydd yw'r egwyddor bod unigolion a sefydliadau yn gyfrifol ac yn atebol am eu gweithredoedd. 
Mae'r dirprwywr yn atebol am sicrhau fod y driniaeth neu'r gofal yn cael ei ddirprwyo yn briodol i 
unigolyn/unigolion cymwys. Y dirprwyai sy’n atebol am dderbyn tasgau a ddirprwywyd yn briodol ac am 
berfformiad y tasgau. 

 
 

Atebolrwydd am ddirprwyo tasgau  
Dylai'r holl weithwyr proffesiynol sy'n cael eu rheoleiddio ddehongli a defnyddio safonau 
a gofynion eu Codau Ymddygiad ac Ymarfer yn gyson ac yn briodol. Dylai'r holl staff a'r 
rhai nad yw eu gwaith yn cael ei reoleiddio gan gorff statudol gyfeirio at bolisïau a 
gweithdrefnau sefydliadol. 

Gall atebolrwydd fod ar ffurf atebolrwydd troseddol, sifil, cytundebol a/neu atebolrwydd 
rheoleiddio/proffesiynol. Yng nghyd-destun y Canllawiau hyn, mae atebolrwydd yn 
berthnasol yn benodol i'r canlynol: 

Wrth ddirprwyo gwaith i eraill, mae gan y dirprwywr gyfrifoldeb i fod wedi pennu'r lefel o 
wybodaeth a sgiliau sydd ei angen i berfformio'r dasg sy'n cael ei dirprwyo. Mae'r 
dirprwywr yn gyfrifol am ddirprwyo'r dasg. Mae'r unigolyn sy'n derbyn y dasg yn atebol 
ac yn gyfrifol am y camau maen nhw'n eu cymryd wrth wneud y dasg. Pan fo tasgau'n 
cael eu dirprwyo, mae'n rhaid ystyried y canllawiau a'r protocolau sy'n berthnasol i'r 
gweithle/gweithleoedd ac mae'n rhaid cymryd camau i sicrhau fod lefel y goruchwyliaeth 
a'r adborth yn briodol. 

 

 Mae gan yr unigolyn sy'n derbyn y gwaith wedi'i ddirprwyo ddyletswydd i 
roi gwybod i'r dirprwywr a/neu eu rheolwr llinell os nad ydynt yn teimlo'n 
gymwys neu os nad ydynt yn teimlo eu bod yn gallu gwneud y dasg sy'n 
cael ei dirprwyo; 

 Mae'n rhaid i'r dirprwywr, y rheolwr llinell neu unrhyw aelodau eraill o'r 
tîm sy'n sylwi ar ddirprwyo amhriodol ymyrryd os nad yw'r dirprwyo yn 
ddiogel ar gyfer y defnyddiwr gwasanaeth.  

 

Atebolrwydd Dros Arall 
Bydd cyflogwr yn atebol dros arall am unrhyw gamgymeriadau sifil, gan gynnwys 
esgeulustod, a gyflawnwyd gan weithiwr yng nghwrs arferol cyflogaeth. Mae "cwrs 
arferol cyflogaeth" yn cynnwys gweithredoedd mae'r cyflogwr yn eu hawdurdodi neu 
sydd yn gysylltiedig o fewn rheswm i'r gyflogaeth. 

Lle mae staff asiantaeth neu staff locwm yn cael eu cyflogi, gellir dangos fod perthynas 
cyflogwr a gweithiwr yn bodoli mewn gwirionedd a/neu fod y weithred dan sylw yn 
berthnasol i ddyletswydd yr ysbyty i sicrhau fod defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu trin 
gyda sgil a gofal, yna byddai cyflogwr y GIG yn atebol dros arall. 

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae hyn yn golygu y bydd y Bwrdd Iechyd/Ymddiriedolaeth 
Iechyd yn atebol dros arall am weithredoedd staff ac asiantaeth yn yr un ffordd ag y 
maen nhw'n atebol am weithredoedd gweithiwr. 
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Astudiaeth Achos Enghreifftiol o atebolrwydd dros arall 
 

 
Atebolrwydd am ddirprwyo yn y gwaith 

Er mwyn sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn y gofal gorau posibl, dylai 
unigolion sy'n gweithio yn y gwasanaeth ystyried dirprwyo priodol fel ffordd o modd o 
ddarparu gwasanaeth diogel ac ymatebol. Y ffactor llwyddiant allweddol yw i’r dirprwywr 
a’r dirprwyai gydweithio. Bydd hyn yn sicrhau fod tasgau'n cael eu dirprwyo yn briodol. 

Mae Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapyddion wedi cynhyrchu canllawiau ar gyfer 
aelodau cymwys a chynorthwywyr (2004). Mae'r canllaw yn rhoi sylw i fater dirprwyo 
tasgau a safbwynt ymarferol. Mae’n darparu fframwaith sy’n cefnogi cydweithredu 
rhwng y dirprwywr a’r dirprwyai. Mae'r fframwaith yn galluogi'r dirprwywyr i adlewyrchu 
ar beth sy'n briodol i'w ddirprwyo a beth nad yw'n briodol. Hefyd, mae’r canllawiau yn 
sicrhau bod y dirprwyai yn myfyrio ar y dasg ac yn asesu ei hunain mewn perthynas â 
hyd gwasanaeth a gallu. 

 

Mae'r astudiaethau achos canlynol yn rhoi rhai enghreifftiau o atebolrwydd 

Mae Robyn yn ffisiotherapydd wedi'i neilltuo i'r ward adfer. Mae Robyn yn 
ymwybodol bod nifer o'r staff ar y ward yn gyfarwydd â thechnegau ffisiotherapi 
sylfaenol gan fod y rhain yn cael eu defnyddio gyd nifer o ddefnyddwyr 
gwasanaeth ar y ward. Mae Robyn yn gofyn i Mat, un o'r cynorthwywyr nyrsio, 
wneud rhaid o'r 'ymarferion arferol'. Nid yw Robyn yn gwirio p'un a oes gan Mat y 
wybodaeth na'r profiad hanfodol i wneud hyn ac nid yw'n ymwybodol mai dim ond 
am bedair wythnos mae Mat wedi bod ar y ward. Mae Mat wedi gweld 
cynorthwywyr nyrsio eraill yn gwneud ymarferion gyda chleifion ac mae'n tybio y 
bydd yn gallu copïo beth mae wedi'i weld. Wrth wneud yr ymarferion, mae Mat yn 
achosi i Diane gael niwed pellach.  

Bydd y Bwrdd Iechyd Lleol yn atebol dros arall am gamau Robyn, am fethu â thrin 
na dirprwyo yn briodol, a Mat, am dderbyn gwaith wedi'i ddirprwyo yn amhriodol a 
darparu triniaeth esgeulus. 

Mae Liz, sy’n Radiograffydd yn yr uned sganio CT ac mae wedi gweinyddu cyfrwng 
cyferbynnu mewnwythiennol. Mae'r rôl yn rhan o'i swydd ddisgrifiad (cyfrifoldeb). 
Mae'r radiolegwr, Dr Bourne wedi dirprwyo'r dasg hon (awdurdod) iddi gan ei fod yn 
gwybod yn iawn am ei gwybodaeth a'i gallu a'i swydd ddisgrifiad. Mae'r Radiolegwr 
yn cadw'r cyfrifoldeb proffesiynol o ddirprwyo'n briodol i Liz, ac mae'n atebol am ei 
gweithredoedd. 

Mae Patsy, Gweithiwr Gofal Iechyd (HCA) yn gweithio yn y clinig asthma gyda nyrs 
y practis. Mae'n mesur darlleniad briglif claf sy'n cael ei asesu am gildroadedd, 
sydd wedi'i asesu'n flaenorol yn gymwys i gynnal hyn yn dilyn hyfforddiant ac 
addysg mewn profi cildroadedd asthma (gallu). Mae'r rôl yn rhan o'i swydd 
ddisgrifiad (cyfrifoldeb). Mae nyrs y practis wedi dirprwyo'r weithred hon gan ei bod 
yn gwybod yn iawn am ei gwybodaeth a'i gallu a'i swydd ddisgrifiad. Mae nyrs y 
practis yn cadw'r cyfrifoldeb proffesiynol o ddirprwyo'n briodol ac mae Patsy, er nad 
yw'n cael ei rheoleiddio ar hyn o bryd, yn atebol am ei gweithredoedd. 
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3. MODEL CYMRU GYFAN AR GYFER DIRPRWYO  

Dylai Sefydliadau'r GIG fabwysiadu Model Cymru Gyfan ar gyfer Dirprwyo. 

Mae Model Cymru Gyfan ar gyfer Dirprwyo wedi'i ddyfeisio i alluogi'r gwasanaeth i fabwysiadu 
dull cyson a safonol ar gyfer dirprwyo'n effeithiol. Mae'r model wedi'i ddatblygu yn dilyn 
adolygiad o ddogfennau cenedlaethol a rhyngwladol ac mae'n ymgorffori dau fatrics 
penderfyniad ynghyd â disgrifyddion. Mae'r model wedi'i addasu o'r ffynonellau canlynol: 

 
 Saunders, L. (1997) A systematic approach to delegation in out-

patient physiotherapy, vol 83, no 11;  

 College of Nurses of Ontario (2009) Utilization of Unregulated Care Providers 
(UCPs); 

 Arkansas State Board of Nursing Rules (2008), Chapter Five: Delegation; 

 Royal College of Nursing et al. (2006) Supervision, accountability and delegation 
of activities to support workers: a guide for registered practitioners and support 
workers; 

 Bwrdd Iechyd Hywel Dda (2009) Rhagoriaeth, Sicrwydd a Llywodraethu 
mewn Amgylchedd Dysgu. 

 
 

Cyflwyniad i Fodel Cymru Gyfan ar gyfer Dirprwyo  
Nid yw dirprwyo yn broses llinol, ond yn hytrach na hynny, mae'n golygu cydbwyso nifer 
o elfennau cydygysylltiedig, sy'n ryngweithio gyda'i gilydd ac sydd angen cydbwyso os 
yw dirprwyo priodol am fod yn effeithiol. 

Ffigwr 1 yw'r Model Cymru Gyfan ar gyfer Dirprwyo. Mae' model yn dangos yr 
amgylchedd dirprwyo ehangach ac mae'n cynnwys dau gam gwahanol: 

 
• Cam 1 Asesiad - sy'n cynnwys y ddau fatrics gwneud penderfyniadau sydd 

wedi'u hamlinellu isod ynghyd â'r disgrifyddion; 

• Cam 2 Gweithredu ac Adolygu - sy'n rhoi'r cyfle i'r dirprwywr adolygu 
canlyniadau'r dasg sydd wedi'i chynnal gan y sawl sy'n dirprwyo er mwyn iddyn 
nhw ystyried y camau nesaf ac unrhyw gamau angenrheidiol h.y. nodi angen 
am hyfforddiant/cefnogaeth. 

O'u rhoi ar waith mae'r camau hyn yn gweithio mewn harmoni i alluogi dirprwyo priodol 
ddigwydd. 
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Mae'r model yn dangos sut mae'r broses dirprwyo 
yn digwydd mewn cyd-destun lle mae'n rhaid 
ystyried amrywiaeth o ffactorau. Er mwyn 
dirprwyo'n effeithiol ac yn briodol, mae'n rhaid 
ystyried yr elfennau hyn fel rhan o'r broses yn ei 
chyfanrwydd. Mae'r amgylchedd dirprwyo yn 
ymgorffori nifer o ffactorau gwahanol a fydd bob 
amser yn bodoli yn nghyd-destun yr amgylchedd 
gwaith. Bydd y ffactorau hyn yn bresennol ac felly 
nid oes gan y dirprwywr ddewis ond i'w hystyried 
wrth ddirprwyo. 

Mae'r elfennau allweddol yn yr 
amgylchedd dirprwyo yn cynnwys: 

- Diogelwch ar gyfer Defnyddwyr
Gwasanaeth

- Codau Ymddygiad Proffesiynol
- Fframweithiau Rheoleiddio – Deddfwriaeth
- Amgylchedd Aml-asiantaeth

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ffigwr 1: Model Cymru Gyfan ar gyfer Dirprwyo 

Cam Un - Asesiad 
Mae'r cam asesu yn cynnwys asesu'r dasg i'w 
dirprwyo ac asesu'r unigolyn fydd yn ymgymryd 
â'r dasg. 

Datblygwyd dau fatrics penderfyniad, ynghyd â 
disgrifyddion i helpu'r dirprwywyr wneud 
penderfyniadau gwybodus o ran p'un a ellir 
dirprwyo'r dasg yn briodol. 

Bydd matrics penderfyniad un yn helpu 
dirprwywyr wneud penderfyniadau priodol yn 
ymwneud â thasg a p'un a ellir ei dirprwyo neu 
beidio. 

Yna bydd matrics penderfyniad dau yn helpu 
dirprwywyr wneud y penderfyniadau cywir i 
ganfod unigolion priodol i wneud y dasg sydd 
wedi'i diffinio ym matrics penderfyniad un. 

AMGYLCHEDD 
DIRPRWYO 

Asesiad 

Gwella 
Gwasanaethau

ar gyfer
Defnyddwyr

Gweithredu ac 
Adolygu 

Deddfwriaeth 

AMGYLCHEDD 
DIRPRWYO 

Asesiad 

Gwella 
Gwasanaethau

ar gyfer
Defnyddwyr 

Gweithredu ac 
Adolygu 

Deddfwriaeth 
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Mynd ymlaen at 
Fatrics 
Penderfyniad Dau 

Peidiwch â dirprwyo 

Matrics Penderfyniad Un - Asesu'r Dasg 
(i'w ddarllen ar y cyd â'r tabl disgrifiadau ar gyfer asesu'r dasg) 

 Dechrau 

  YDY 

YDY
Ydy'r dasg wedi'i 

dirprwyo'n 
llwyddiannus yn y 

gorffennol? 

     Ydy hi'n bosibl  
      dirprwyo'r dasg? 

YDY 

YDY 
Ai dim ond 

gweithiwrproffesiyn
ol cofrestredig sy'n 
gallu perfformio'r 

weithred hon? 
NAC 
YDY 

 Ydy'r manteision yn fwy 
 na'r peryglon? 

Ydych chi angen 
caniatâd gan 
ddefnyddiwr y 
gwasanaeth? 

Ydych chi wedi cael 
caniatâd gan 
ddefnyddiwr y 
gwasanaeth?IE

Proceed 

NAC YDY 

NAC YDY 

NAC YDY 

NAC YDY 

YDY 

YDY 

YDY 

NAC 
YDY 
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Asesu'r Dasg 

CWESTIWN   DISGRIFYDD 

Wrth ystyried p'un a ellir dirprwyo'r dasg, dylid ystyried 
lefel y dasg, pa sgiliau fydd yr unigolyn angen i wneud y 
dasg ac os yw'r dasg hon angen cael ei dirprwyo? 

Cyn dirprwyo'r dasg hon mae angen ystyried p'un a oes 
angen iddi gael ei gwneud gan rywun sydd wedi'i 
awdurdodi yn y proffesiwn. 

Yn dilyn cynnal asesiad manteision a risg, ydy manteision 
dirprwyo'r dasg yn fwy na risgiau dirprwyo'r dasg? 

Mewn amgylchiadau penodol efallai y byddwch chi angen 
caniatâd defnyddiwr gwasanaeth i wneud y dasg. 

Ydych chi wedi cysylltu gyda'r defnyddiwr gwasanaeth a'u 
gwneud yn ymwybodol y bydd y dasg a gynhelir arnynt yn 
cael ei gwneud gan unigolyn a nodir? 

TABL DISGRIFYDDION AR GYFER ASESU'R DASG 
Bydd y cam hwn yn helpu dirprwywyr wrth benderfynu p'un a ellir dirprwyo'r dasg neu 
beidio  

A ellir dirprwyo'r  
dasg?      

Ai dim ond gweithiwr 
proffesiynol 
cofrestredig sy'n gallu 
perfformio'r weithred 
hon? 

Ydy'r manteision yn fwy 
na'r peryglon i'r 
defnyddiwr 
gwasanaeth? 

Ydych chi angen caniatâd 
gan ddefnyddiwr y 
gwasanaeth?

Ydych chi wedi cael 
caniatâd gan 
ddefnyddiwr y 
gwasanaeth? 
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Matrics Penderfyniad Dau - Asesu'r Unigolyn 
(i'w ddarllen ar y cyd â'r tabl disgrifyddion ar gyfer asesu'r unigolyn) 

* Noder fod Ymarferoldeb yn cynnwys cyfyngiadau amser, adnoddau, gallu, polisi sefydliadol a chostau

 Dehrau 

Nodi Unigolyn 

Ydy'r unigolyn ar gael 
i wneud y dasg? NAC YDY 

YDY 

Oes gan yr unigolyn ddigon 
o wybodaeth, sgiliau a 
hyfforddiant i gyflawni'r 

dasg? 

NAC YDY 

Ydy hi'n ymarferol* i'r 
unigolyn feithrin digon 
o wybodaeth, sgiliau a
hyfforddiant ar gyfer y 
dasg? 

NAC YDY 

YDY 

YDY 
Dylid cymryd camau priodol i 
sicrhau fod gan yr unigolyn
ddigon o wybodaeth, sgiliau a 
hyfforddiant ar gyfer y dasg. 

Ydy'r unigolyn yn 
gymwys ac yn hyderus 
i wneud y dasg dan 
sylw?

Ydy hi'n ymarferol* i'r unigol 
ddod yn gymwys ac yn 
hyderus i gyflawni'r dasg 
dan sylw?NAC YDY

YDY 

YDY 
Take appropriate action to 

ensure the individual 
becomes competent and 
confident enough to carry 

out the task. 

Ydy gweithdrefnau 
ysgrifenedig ar gael 
i berfformio'r dasg 

yn gywir? 

NAD YDY   Dylid cymryd camau 
  priodol i ddatblygu'r
 gweithdrefnau priodol i 
sicrhau fod yr unigolyn yn dod 
yn ddigon cymwys a hyderus i 
gyflawni'r dasg.YES 

NA
 

Oes angen 
goruchwylio?

OES 

Dirprwyo 
NAC YDY 

OES 
Oes goruchwyliaeth 
ar gael? 

Gwneud yn siŵr fod 
goruchwyliaeth ar gael 

NAC YDY

NAC NAC 
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Asesu'r Unigolyn 

CWESTIWN   DISGRIFYDD 

Pan fyddwch wedi penderfynu eich bod yn gallu 
dirprwyo'r dasg, mae'n bwysig canfod p'un oes unrhyw ar 
gael i gynnal y dasg. 

Wedi i chi nodi'r unigolyn, ydyn nhw ar gael i wneud y 
dasg? 

Pan fyddwch yn pennu p'un a oes gan yr unigolyn ddigon 
o wybodaeth, sgiliau a hyfforddiant i gyflawni'r dasg
dylech gofio'r canlynol; ydy'r unigolyn wedi'i hyfforddi i
gynnal y dasg hon o'r blaen; pryd roddwyd yr hyfforddiant
hwn ddiwethaf; ydy'r dasg wedi newid ers rhoi'r
hyfforddiant ac ydy hyfforddiant yr unigolyn wedi'i
ddiweddaru ers eu sesiwn hyfforddi ddiwethaf?

Pan fyddwch yn ystyried p'un a yw unigolyn yn gymwys 
ac yn hyderus i gynnal y dasg noder y canlynol; ydy'r 
unigolyn wedi mynegi pryderon am y dasg; ydych chi'n 
credu fod yr unigolyn yn gymwys i wneud y dasg ac ydy'r 
unigolyn yn hyderus ynddyn nhw eu hunain i gyflawni'r 
dasg? 

Cyn rhoi'r dasg wedi'i dirprwyo i'r unigolyn dylech wirio os 
oes dogfennau gweithdrefnau ysgrifenedig ar gael i 
helpu'r unigolyn wrth gyflawni'r dasg. 

Bydd angen i'r dirprwywr benderfynu p'un a oes angen 
goruchwyliaeth ar gyfer y dasg. 

Wrth gynnal y dasg wedi'i dirprwyo, fydd gan y sawl sy'n 
dirprwyo fynediad at gefnogaeth os oes angen? 

TABL DISGRIFYDDION AR GYFER ASESU'R UNIGOLYN
Bydd y cam hwn yn eich galluogi i nodi'r unigolyn cywir ar gyfer dirprwyo'r dasg 

Nodi unigolyn 

Ydy'r unigolyn ar gael i 
wneud y dasg? 

Oes gan yr unigolyn 
ddigon o wybodaeth, 
sgiliau a hyfforddiant 
i gyflawni'r dasg? 

Ydy'r unigolyn yn 
gymwys ac yn hyderus i 
wneud y dasg dan 
sylw? 

  Ydy gweithdrefnau   
  ysgrifenedig ar gael i 
  berfformio'r dasg yn  
  gywir? 

Oes angen goruchwylio? 

Oes goruchwyliaeth ar 
gael? 
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Cam Dau - Gweithredu ac Adolygu 
Mae'r cam gweithredu ac adolygu yn y diagram 
yn galluogi'r dirprwywyr adolygu pa mor dda 
mae'r sawl sy'n dirprwyo wedi perfformio'r dasg. 

Bydd camau gweithredu yn mynd rhagddynt yn 
barod unwaith mae'r dasg wedi'i rhoi i'r unigolyn 
priodol fel sydd wedi'i amlinellu yn y cam asesu.  

Mae'r cam adolygu yn sicrhau y gall dirprwywyr 
archwilio canlyniadau'r dasg a chamau dilynol y 
sawl sy'n dirprwyo. Bydd hyn yn eich galluogi i 
nodi anghenion datblygu ar gyfer y dyfodol 
(dylech gyfeirio at ganllawiau KSF y GIG). 

4. POLISÏAU AC ARFERION

Dylai sefydliadau ddefnyddio arferion a pholisïau lleol a chenedlaethol sy'n bodoli'n 
barod, a lle bo angen, dylid ddatblygu arferion a pholisïau lleol i hwyluso diwylliant sy'n 
cefnogi ac yn galluogi dirprwyo. 

Er mwyn datblygu diwylliant lle mae dirprwyo'n cael ei gyflawni'n briodol ac yn 
rheolaidd, mae angen i sefydliadau gael strategaethau datblygu sefydliadol cadarn i 
ysgogi newidiadau mewn agwedd ar bob lefel lle bo'r angen. Gall datblygu strategaeth 
datblygu sefydliadol sy'n cwmpasu dirprwyo helpu i wella gallu'r gweithlu ac adeiladu 
capasiti. Gellir defnyddio'r strategaeth datblygu sefydliadol fel catalydd i sicrhau bod 
trefniadau atebolrwydd a dirprwyo priodol yn cael eu diffinio'n glir. Bydd cynnwys 
dirprwyo yn y strategaeth, a'i gysylltu ag amcanion corfforaethol a gweledigaeth y 
sefydliad, yn sicrhau bod dirprwyo effeithiol yn dod yn ffordd gyffredin o weithio, gan 
feithrin mwy o hyblygrwydd, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd. 

I gefnogi datblygu strategol dylai sefydliadau adolygu arferion a pholisïau cyfredol a/neu 
gyflwyno polisïau ychwanegol i sicrhau fod Canllawiau Dirprwyo Cymru Gyfan yn rhan o 
drefniadau llywodraeth corfforaethol y sefydliad. Er enghraifft, mae 'Canllawiau Arfer' 
sy'n rhan o'r Polisi Gweithwyr Cefnogi Gofal Iechyd a fabwysiadwyd gan Fwrdd Iechyd 
Aneurin Bevan yn rhoi gwybodaeth ar ddirprwyo ar gyfer ymarferwyr cofrestredig a staff 
cefnogi gofal iechyd (2009). 

Wrth ddatblygu gweithdrefnau a pholisïau lleol a chorfforaethol mae'n bwysig sicrhau 
fod gan sefydliadau brosesau gwneud penderfyniadau tryloyw. 

AMGYLCHEDD 
DIRPRWYO 

Asesiad 

Gwella 
Gwasanaethau

ar gyfer
Defnyddwyr 

Gweithredu ac 
Adolygu 

Deddfwriaeth 
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Diwylliant sefydliadol 

Er mwyn cyflawni dirprwyo yn briodol, yn effeithiol ac yn ddiogel mae'n rhaid iddo fod yn 
seiliedig ar ddiwylliant sefydliadol sy'n caniatáu i unigolion gael y rhyddid i ddirprwyo, 
cyhyd â'u bod yn gweithredu yn gyfreithiol ac er budd defnyddwyr gwasanaeth. Mae 
diwylliant yn cyfeirio at agweddau ac ymddygiad sy'n nodweddiadol o'r sefydliad. Dylai 
sefydliadau gynnal dadansoddiad diwylliannol i asesu p'un a yw eu sefydliad yn cefnogi 
neu'n llesteirio dirprwyo'n briodol ai peidio. 

Dylai sefydliad hefyd asesu a defnyddio sianeli ymgysylltu a chyfathrebu cyfredol i 
ledaenu a meithrin ymrwymiad gan staff er mwyn cyfathrebu negeseuon allweddol sy'n 
gysylltiedig â dirprwyo yn y modd mwyaf effeithiol. 

Efallai bod rhai unigolion, mewn sefydliad, nad ydynt yn fodlon neu nad ydynt yn gallu 
derbyn tasgau wedi'u dirprwyo yn gyson, er eu bod wedi'u recriwtio ar fand/gradd 
penodol a bod y dirprwyo'n briodol ac yn ddiogel. Er mwyn rheoli'r unigolion hyn mae'n 
rhaid i'r sefydliad sicrhau fod yr holl ddulliau wedi cael eu hystyried. Os yw perfformiad 
unigolyn yn parhau i achosi pryder, dylid dilyn polisi gallu'r sefydliad. 

Datblygiad staff 

Mae datblygu staff yn effeithiol yn hanfodol wrth feithrin gwelliannau mewn perfformiad 
sefydliadol. Gellir defnyddio dirprwyo priodol fel ffordd effeithiol o ddarparu cyfleoedd 
dysgu a datblygu ar gyfer unigolion a thimau. Mae dyletswydd ar sefydliad i sicrhau fod 
ei staff yn cael eu hyfforddi a'u cefnogi'n briodol er mwyn eu galluogi i gyflawni'r holl 
waith a gweithgareddau yn ddiogel. Gall dirprwyo'n briodol fod yn ffordd hanfodol o 
ddatblygu staff cyhyd ag y bod hyfforddiant a goruchwyliaeth ddigonol ar waith. 

Dylai sefydliadau sicrhau fod cyfleoedd datblygu a dysgu yn cael eu darparu a bod yn 
gyfreithiol gyfrifol am sicrhau fod yr holl staff yn cael eu hyfforddi'n briodol i gyflawni 
tasgau wedi'u dirprwyo. 

Mae'r Fframwaith Gwybodaeth a Sgiliau yn cefnogi datblygiad unigolion yn y swydd 
maen nhw'n gweithio ynddynt er mwyn iddyn nhw fod yn effeithiol yn eu gwaith (KSF). 

Recriwtio a sefydlu 

Dylai sefydliadau sicrhau, lle bo'n briodol, fod swydd ddisgrifiadau, manylebau person 
ac amlinellau KSF yn cyfeirio at yr angen i ddirprwyo tasgau. Dylai'r broses recriwtio a 
dethol amlygu'r gofynion naill ai am ddirprwyo tasgau neu gyflawni tasgau wedi'u 
dirprwyo. 

Dylai prosesau recriwtio a dethol ddilyn proses sefydlu gadarn ar gyfer yr holl weithwyr. 
Dylai dirprwyo ac atebolrwydd dros eraill gael sylw yn y broses sefydlu er mwyn egluro 
cyfrifoldebau unigol a sefydliadol. Er enghraifft, mae Powys wedi datblygu cyflwyniad ar 
gyfer gweithwyr cefnogol newydd eu recriwtio ar atebolrwydd a dirprwyo 
gweithgareddau sy'n cynnwys atebolrwydd dros eraill (Archwilio dirprwyo - gweithdy ar 
gyfer staff, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 2010) 

Yn gyffredinol defnyddir y term sefydlu mewn cyd-destun gweithle i ddisgrifio'r broses 
gyfan lle mae gweithwyr yn addasu neu'n dod i arfer â'u swyddi a'u hamgylchedd 
gwaith. Mae sefydlu'n rhoi'r cyfle i sicrhau fod gweithwyr newydd yn deall eu rôl ac yn 
gwybod am eu cyfrifoldebau. 
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Os yw dirprwy wedi'i gynnwys yn y broses sefydlu gall hyn helpu i atgyfnerthu 
pwysigrwydd dirprwy ar lefel unigol, tîm, adran a sefydliad. Os yw staff yn deall fod 
disgwyl dirprwyo priodol, yna bydd hyn yn eu hannog i ddirprwyo'n briodol ac yn 
effeithiol. Bydd hyn yn gynyddol bwysig wrth i rolau newydd ddod i'r amlwg fel swyddi ar 
y cyd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Dylai'r broses sefydlu amlinellu a rhoi eglurder ar berchnogaeth, atebolrwydd 
chyfrifoldeb ar gyfer unigolion pan maen nhw'n dirprwyo. Dylai'r broses sefydlu roi 
sicrwydd i ddirprwywyr a'r rhai sy'n dirprwyo ac egluro cyfrifoldeb cyffredinol y sefydliad. 

5. FFRAMWEITHIAU LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL
A CHLINIGOL

Dylai sefydliadau sicrhau fod eu trefniadau llywodraethu corfforaethol a chlinigol yn 
cefnogi dirprwyo ac atebolrwydd unigol a sefydliadol. 

Mae llywodraethu yn derm eang sy'n golygu nifer o bethau gwahanol i bobl gwahanol. 
Mae'n cwmpasu cysyniadau fel arweinyddiaeth, stiwardiaeth, atebolrwydd, ymddygiad 
moesegol a rheolaeth. O ganlyniad mae'n anodd darparu un diffiniad sy'n rhoi sylw i'r 
cyfan ac sy'n bodloni'r rheiny i gyd sydd â barn ar y mater. Ar gyfer y GIG yng Nghymru, 
diffinnir llywodraethu fel: 

- Cefnogi cyflawni gwasanaethau gofal iechyd diogel ac o ansawdd uchel i
breswylwyr;

- System o atebolrwydd i breswylwyr, defnyddwyr gwasanaeth, rhanddeiliaid a'r
gymuned ehangach, lle mae sefydliadau gofal iechyd yn gweithio, yn gwneud
penderfyniadau ac yn arwain eu pobl i gyflawni eu hamcanion.

Mewn termau syml, mae'n cyfeirio at y ffordd mae cyrff y GIG yn sicrhau eu bod yn 
gwneud y pethau iawn, yn y ffordd iawn, ar gyfer y bobl iawn, mewn modd sy'n ategu'r 
gwerthoedd a nodwyd ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae effeithiolrwydd 
trefniadau llywodraeth yn cael effaith sylweddol ar pa mor dda mae sefydliadau'r GIG yn 
bodloni eu nodau a'u hamcanion (WAG 2010). 

Fframwaith Llywodraethu 

Dylai arferion, strategaethau a fframweithiau llywodraethu corfforaethol weithredu fel 
galluogwr ac nid fel rhwystr i ddirprwyo. Bydd systemau Llywodraethu Gofal Iechyd ar 
waith ar draws yr holl sefydliadau i gefnogi diogelwch cleifion. Dylai monitro parhaus ac 
adolygu arfer clinigol cyfredol gefnogi dirprwyo. 

Dylai sefydliadau sicrhau fod ganddynt rheolaeth ac arweinyddiaeth clinigol da er mwyn 
rheoli a manteisio i'r eithaf ar allu'r gweithlu yn y modd mwyaf effeithiol. Dylid cael 
llinellau clir o atebolrwydd ar waith fel rhan o gyfrifoldebau llywodraethu ehangach. 

I gefnogi dirprwyo ac egluro atebolrwydd mae'n hanfodol fod codau ymddygiad 
proffesiynol yn cael eu dehongli'n gyson ac yn cael eu deall ar draws y sefydliad. Yn 
aml, mae angen egluro materion atebolrwydd ac mae angen i sefydliadau ei wneud yn 
gyfrifoldeb arnyn nhw i ddatrys amwysedd rolau er mwyn gwarchod unigolion a'u 
hamddiffyn nhw eu hunain yn gyfatebol 

Datblygodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda Fframwaith Llywodraethu i gefnogi ail-ddylunio ei 
wasanaethau. Mae'r fframwaith yn darparu dull sy'n gwarchod gweithwyr cefnogi, 
gweithwyr proffesiynol gofal iechyd cofrestredig, y sefydliad a defnyddwyr gwasanaeth 
drwy drefniadau dirprwyo ac atebolrwydd priodol (2009). 
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Caniatâd 

Mae defnyddwyr gwasanaeth yn dod yn fwy fwy soffistigedig wrth wneud 
penderfyniadau am y gofal iechyd maen nhw'n ei dderbyn. Mae disgwyliadau uwch 
ymysg y cyhoedd sy'n cael ei ddylanwadu dros y rhyngrwyd a hefyd gan fentrau fel y 
rhaglen cleifion arbenigol, a datblygiad targedau gwasanaeth a chlinigol ac ati yn annog 
defnyddwyr gwasanaeth i ddefnyddio mwy o reolaeth a dewis. 

Mae gan defnyddwyr gwasanaeth yr hawl i wybod pwy sydd yn eu trin ac maen nhw'n 
disgwyl i'r rheiny sy'n darparu gofal fod yn wybodus ac yn gymwys. Mewn nifer o 
amgylchiadau byddai angen caniatâd drwy gydweithredu gyda'r dasg sy'n cael ei 
pherfformio. Er enghraifft nid yw canllawiau'r GMC (2008) a'r NMC (2008), yn cyfeirio at 
yr angen i gael caniatâd i ddirprwyo. 

Byddai angen caniatâd mewn amgylchiadau lle gallai'r dirprwyo achosi risg posibl, er 
fod y dirprwyo'n parhau i fod yn briodol, neu lle gallai effaith materol ar ddefnyddiwr 
gwasanaeth. 

Bydd gan sefydliadau bolisi caniatâd ar waith a dylid cydymffurfio â hyn yn briodol. 

Dirprwyo rhwng Asiantaethau 

Mae enghreifftiau da yn y GIG lle mae datblygu timau integredig wedi cefnogi'r 
trefniadau llywodraethu priodol sy'n ddiffinio'r rolau a phennu'r llwybr priodol ar gyfer 
goruchwylio a rheoli. 

Dylid atgoffa staff eu bod yn parhau i fod yn atebol am eu harfer eu hunain ac yn unol 
â'r contractau cyflogaeth unigol. Cyfrifoldeb y cyrff cyflogi priodol yw'r cyfrifoldeb rheoli 
cyffredinol ar gyfer y broses ddirprwyo a'r atebolrwydd am eraill dilynol. 

Lle mae dirprwyo yn cynnwys cyfrifoldebau a rennir bydd angen sefydlu cytundebau 
rhyngasiantaeth ar y cyd i gefnogi darparu gofal integredig. Gallai'r rhain fod ar ffurf 
cytundeb (e.e. gydag asiantaeth fasnachol) neu ar ffurf trefniant gweinyddol e.e. gydag 
awdurdod lleol a fyddai'n seiliedig ar gytundeb lefel gwasanaeth. Bydd angen datblygu 
canllawiau pellach ac ar wahân gyda phartneriaid i ddatblygu dull cyson.
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6. MONITRO GWEITHREDIAD

Bydd sefydliadau'n monitro ac yn mesur gweithrediad Canllawiau Cymru Gyfan ar 
ddirprwyo. 

Bydd y Bwrdd yn enwebu Cyfarwyddwr Gweithredol i roi'r canllawiau hyn ar waith a'u 
monitro. Y broses adolygu perfformiad rheoli gweithredol lleol ddylai'r mecanwaith ar 
gyfer monitro a mesur gweithrediad y canllawiau hyn fod. 

Dylai Rheolwyr Gwasanaeth gynhyrchu map dirprwyo penodol i ddiffinio lle mae 
dirprwyo effeithiol a phriodol yn cael ei gynnal ac lle mae cyfleoedd pellach ar gael. 
Gallai'r cyfleoedd hyn gynnwys aelodau unigol o staff yn gallu gwneud cais i gymryd 
cyfrifoldebau ychwanegol neu wahanol a derbyn y rhain wedi'u dirprwyo neu lle byddai 
newid i'r gwasanaeth yn gwella lle mae cyfleoedd i ddirprwyo tasgau rhwng grwpiau 
proffesiynol yn cael eu nodi. 

Os oes gan staff sgiliau, profiad a gwybodaeth i ymgymryd a thasgau priodol wedi'u 
dirprwyo, yna bydd gan reolwyr ddyletswydd i ddefnyddio'r adnoddau hyn. Dylai 
Rheolwyr Gwasanaeth sefydlu sylfaen adnoddau eu gweithlu cyfredol a gofynion sgiliau 
yn y dyfodol fel rhan o'r broses o gynllunio gweithlu integredig (WAG 2007). 

I gefnogi cynhyrchu map dirprwyo, gall Rheolwyr Gwasanaeth ddefnyddio'r Teclyn 
Asesu Sgiliau ar gyfer y Tîm Iechyd, ac mae gofyn i chi gofrestru ar y safle 
(www.skillsforhealth.org.uk). I gyflawni hyn, dilynwch y canllaw cam wrth gam (Atodiad 
1) i greu Asesiad Tîm gan ddefnyddio rhan o'r fethodoleg Dylunio ar gyfer
Cymhwysedd;
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Atodiad 

1. Creu Proffil Tîm o'r holl gymwyseddau i'r tîm berfformio'n effeithiol. Gallai hyn gynnwys
cymwyseddau nad yw'r tîm yn eu perfformio ar hyn o bryd;

2. Creu proffiliau rôl unigol ar gyfer holl aelodau'r tîm yn nodi eu lefel cymhwysedd cyfredol
yn erbyn proffil y tîm;

3. Drwy gwblhau Asesiad Tîm yn erbyn cymwyseddau cyfredol holl aelodau'r tîm, gallwch
nodi bylchau cymhwysedd yn eich tîm. Bydd yr Asesiad Tîm hefyd yn nodi unrhyw
ddyblygu efallai yr hoffech ystyried ei leihau fel rhan o ddatblygiad y tîm;

4. Nodi sut y gellir bodloni'r bylchau yn y tîm a chreu proffil rôl newydd yn nodi'r gofynion
yn y dyfodol ar gyfer rôl gyfredol;

5. Drwy gwblhau Cam 4, gellir ddefnyddio'r Teclyn Asesiad Tîm wedyn i fonitro cynnydd
unigol tuag at ddatblygiad rôl yn y dyfodol (Cam 4) yn erbyn lefel cymhwysedd cyfredol
unigolyn (Cam 2);

6. Gellir ailadrodd Cam 5 bob hyn a hyn i fonitro cynnydd datblygiad unigolyn a gellir ei
ddefnyddio fel rhan o'r broses gymeradwyo;

7. Fel rhan o ddatblygiad parhaus y gwasanaeth gellir adolygu'r Proffil Tîm cyfan ac
ailadrodd Camau 1 - 6.

Proffil Tîm Cyfredol 

     CYMHWYSEDD CYFREDOL 
Proffil Tîm Rôl 1 Rôl 2 Rôl 3 
Cymhwysedd A ü X ü 
Cymhwysedd B X ü X 
Cymhwysedd C ü ü X 
Cymhwysedd D X ü X 
Cymhwysedd E X X ü 
Cymhwysedd F X ü X 
Cymhwysedd G ü X ü 
Cymhwysedd H X X ü 
Cymhwysedd I ü ü ü 
Cymhwysedd J X X ü 
Cymhwysedd K X X X 
Cymhwysedd L X X X 

Nid yw cymwyseddau K ac L yn y cymhwysedd tîm ac mae proffiliau cymhwysedd y dyfodol 
yn cael eu haddasu. 
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Cynllun ar gyfer Datblygiad y Tîm i fodloni'r bylchau cymhwysedd 

Mae Cymhwysedd K yn cael ei ychwanegu at Rôl 1 

Rôl 1 
Cyfredol Dyfodol 

Cymhwysedd A ü ü 
Cymhwysedd B X X 
Cymhwysedd C ü ü 
Cymhwysedd D X X 
Cymhwysedd E X X 
Cymhwysedd F X X 
Cymhwysedd G ü ü 
Cymhwysedd H X X 
Cymhwysedd I ü ü 
Cymhwysedd J X X 
Cymhwysedd K X ü 
Cymhwysedd L X X 

Competence L added to Role 2 Mae Cymhwysedd L yn cael ei ychwanegu at Rôl 2 
Cymhwysedd I (yn cael ei wneud ar hyn o bryd gan Rolau 1, 2 a 3 ac mae'n cael ei dynnu o Rôl 
2. 

Rôl 2 
Cyfredol Dyfodol 

Cymhwysedd A X X 
Cymhwysedd B ü ü 
Cymhwysedd C ü ü 
Cymhwysedd D ü ü 
Cymhwysedd E X X 
Cymhwysedd F ü ü 
Cymhwysedd G X X 
Cymhwysedd H X X 
Cymhwysedd I ü X 
Cymhwysedd J X X 
Cymhwysedd K X X 
Cymhwysedd L X ü 

Nid yw Rôl 3 yn newid.
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Ailasesu Cymwyseddau Cyfredol y Tîm 

Yn dilyn cyfnod wedi'i gynllunio o ddatblygu, ni fydd unrhyw fylchau yn lefel 
cymhwysedd y tîm yn y Proffil Cymhwysedd Cyfredol 

  CYMHWYSEDD CYFREDOL 
Proffil Tîm Rôl 1 Rôl 2 Rôl 3 
Cymhwysedd A ? X ? 
Cymhwysedd B X ? X 
Cymhwysedd C ? ? X 
Cymhwysedd D X ? X 
Cymhwysedd E X X ? 
Cymhwysedd F X ? X 
Cymhwysedd G ? X ? 
Cymhwysedd H X X ? 
Cymhwysedd I ? X ? 
Cymhwysedd J X X ? 
Cymhwysedd K ? X X 
Cymhwysedd L X ? X 

ON: Bydd y Teclyn Asesu Tîm ar Wefan Sgiliau ar gyfer Iechyd yn 
edrych yn wahanol i hyn, ond mae'r egwyddorion yr un fath. 

Mewn cynlluniau gweithlu dylid ystyried yr angen am ddatblygu rolau i gefnogi cyflawni 
gwasanaeth cynaliadwy yn y dyfodol a sicrhau fod staff yn cael eu hyfforddi ac yn cael 
meithrin y sgiliau i gyflawni'r rolau hyn. Felly dylai cynllunio gweithlu gwmpasu gweithlu 
cyfan y GIG. 
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Geirfa 

Derbyniol Gallu cytuno arno; addas. 

Atebolrwydd Y cyflwr o fod yn atebol i barti penodol, drwy rhyw  
       reolau neu strwythur sefydliadol, am benderfyniadau 
       neu weithredoedd rhywun. 

Priodol  Addas neu gywir yn yr amgylchiadau. 

Aseiniad  Tasg neu ddarn o waith wedi'i ddyrannu i rywun fel rhan o swydd. 

Gallu Y pwêr neu'r ddawn i wneud rhywbeth. 

Capasiti  Y pwêr neu'r ddawn i ddeall rhywbth. 

Cymhwysedd Y wybodaeth, sgiliau, agwedd a'r gallu i weithio'n ddiogel ac yn 
       effeithiol heb fod angen goruchwyliaeth uniongyrchol. 

Cymwyseddau Gwybodaeth, sgiliau, barn, a nodweddion personol angenrheidiol i 
       weithiwr gofal iechyd proffesiynol weithio'n ddiogel ac yn foesegol  
       mewn rôl a lleoliad wedi'u nodi. 

Cymwys Bod â'r gallu, gwybodaeth, neu'r sgiliau i wneud rhywbeth 
       llwyddiannus. 

Caniatâd Caniatâd i rhywbeth ddigwydd neu gytundeb i wneud 
rhywbeth. 

Diwylliant Agweddau ac ymddygiad sydd yn nodweddiadol o 
grwp cymdeithasol neu sefydliad penodol. 

Dirprwyo Rhoi tasg neu gyfrifoldeb i berson arall, fel arfer 
rhywun nad ydynt mor uchel â chi eich hun. 

Y sawl sy'n dirprwyo       Yr unigolyn sy'n gwneud y gwaith wedi'i ddirprwyo. 

Dirprwyaeth Rhoi awdurdod neu gyfrifoldeb i berson arall gyflawni 
gweithgareddau penodol. Ni ellir dirprwyo cyfrifoldeb 
terfynol - mae'r dirprwywr yn parhau i fod yn atebol am 
y ddirprwyaeth. 

Dirprwywr Y person sy'n gwneud y dirprwyo. 

Dibynadwy Rhywun y gellir ymddiried ynddo. 
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Rhwymedigaeth            Gweithred neu ffordd o weithredu lle mae person wedi'i rwymo yn     
    foesegol, yn gyfreithiol, yn grefyddol neu'n sefydliadol; dyletswydd 
    neu ymrwymiad. 

Polisi Cynllun neu ffordd o weithredu, yn enwedig un sefydliad 
neu lywodraeth. 

Protocol Cod gweithdrefn sydd wedi'i sefydlu neu ei dderbyn neu 
ymddygiad mewn unrhyw grwp, sefydliad, neu sefyllfa. 

Cyfeiriad Gweithred o gyfeirio rhywun neu rywbeth i'w ymgynghori, 
adolygu, neu am gamau pellach. 

Dibynadwy Yn dda o ran ansawdd neu berfformiad yn gyson; 
gallu ymddiried ynddo. 

Cyfrifol Rhwymedigaeth i wneud rhywbeth, neu bod â rheolaeth neu 
       ofal dros rhywun, fel rhan o swydd neu rôl. Atebol yn foesol am eich 
       ymddygiad. 

Defnyddiwr Gwasanaeth Unigolyn sy'n defnyddio gwasanaethau gweithiwr iechyd 
 proffesiynol, neu unrhyw wasanaeth perthnasol arall. 

Cwmpas Gwaith Maes gwaith rhywun lle mae ganddyn nhw'r wybodaeth, 
sgiliau a'r profiad i weithio'n ddiogel ac yn effeithiol, mewn 
modd sydd yn bodloni eu rheoleiddiwr a/neu eu cyflogwr 
perthnasol ac nad ydynt yn cyflwyno unrhyw risg i'r 
cyhoedd neu i'r gweithiwr proffesiynol iechyd.  

Sgil Y gallu i wneud rhywbeth yn dda; arbenigedd. 

  Goruchwyliaeth Y broses o gyfarwyddo, arwain a dylanwadu canlyniad perfformiad 
 tasg unigolyn. 

  Tasg Darn o waith i'w wneud neu i'w gynnal. 
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