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Atodiad A: Siart lif gwneud 
penderfyniadau ar gyfer y sawl sy'n 
gwneud penderfyniadau mewn 
ysbytai a chartrefi gofal 
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A oes gan yr unigolyn y galluedd meddyliol perthnasol i gydsynio i'w ofal neu ei driniaeth? 

Oes 

Nid yw'r Ddeddf Galluedd Meddyliol a DoLS yn berthnasol. Dylid trin yr unigolyn ar sail 
cydsyniad. 

A oes gan yr unigolyn y galluedd meddyliol perthnasol i gydsynio i'w ofal neu ei driniaeth? 

Nac oes 

Ydy'r unigolyn yn cael triniaeth achub bywyd ac ydy'r driniaeth honno yr un fath yn ei 
hanfod â'r driniaeth a roddir i glaf heb anhwylder meddyliol? 

Ydy  

Nid yw DoLS yn berthnasol. Dylid trin yr unigolyn yn ôl penderfyniad er budd pennaf o dan 
y Ddeddf Galluedd Meddyliol. 

Ydy'r unigolyn yn cael triniaeth achub bywyd ac ydy'r driniaeth honno yr un fath yn ei 
hanfod â'r driniaeth a roddir i glaf heb anhwylder meddyliol? 

Nac ydy 

Ydy'r unigolyn wedi'i atal rhag gadael y llety'n barhaol ac yn cael ei oruchwylio a'i reoli'n 
barhaus? Mae'n rhaid i'r ddau fod yn wir er mwyn parhau. 

Nac ydy 

Nid yw DoLS yn berthnasol. Dylid trin yr unigolyn yn ôl penderfyniad er budd pennaf o dan 
y Ddeddf Galluedd Meddyliol. 

Ydy'r unigolyn wedi'i atal rhag gadael y llety'n barhaol ac yn cael ei oruchwylio a'i reoli'n 
barhaus? Mae'n rhaid i'r ddau fod yn wir er mwyn parhau. 

Ydy 

A oes awdurdodiad DoLS eisoes yn ei le, ar gyfer yr un unigolyn, yn yr un lleoliad? 

Oes 

Ydy'r trefniadau newydd yn fwy cyfyngol na'r trefniadau presennol?  

Nac ydy 
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Gall yr awdurdodiad presennol ddarparu'r sail gyfreithiol ar gyfer y mesurau hyn.  

Ydy'r trefniadau newydd yn fwy cyfyngol na'r trefniadau presennol?  

Ydy 

Efallai y bydd angen adolygiad. 

A oes awdurdodiad DoLS eisoes yn ei le, ar gyfer yr un unigolyn, yn yr un lleoliad? 

Nac oes 

Mae angen awdurdodiad DoLS. Efallai y bydd awdurdodiad brys yn briodol. Dilynwch 
brosesau presennol neu defnyddiwch y ffurflen fyrrach.             

Mae'n bosibl y bydd atgyfeiriad at y Llys yn briodol hefyd.  
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