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1.0 Cyflwyniad 
 
Mae ein hadroddiad blynyddol yn deyrnged i'r unigolion sydd wedi cydsynio i roi eu horganau a'r 
teuluoedd sydd wedi cefnogi'r broses er mwyn achub a thrawsnewid bywydau pobl yr oedd angen 
trawsblaniad arnynt. Drwy ymrwymiad y staff sy'n gweithio i'r GIG yng Nghymru a'r DU yn unig y 
bu'n bosibl gwella'r broses rhoi organau.   
 
Mae'r newidiadau i'r seilwaith, cyflwyno system feddal o optio allan ac ymgyrch gyfathrebu 
Llywodraeth Cymru wedi sicrhau gwelliannau sylweddol, gyda thuedd gyffredinol ar i fyny i roi 
organau yng Nghymru.   
 
Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio bod llwyddiant trawsblannu organau yn dibynnu ar glinigwyr yn 
cydnabod y potensial i roi organau a bod hynny'n mynd yn ei flaen drwy gydweithrediad unigryw 
rhwng staff y GIG, cleifion a'u teuluoedd. Drwy gydweithio yng Nghymru, mae cyfraddau cydsynio 
wedi gwella'n sylweddol. Mae cyfraddau cydsynio wedi amrywio dros y blynyddoedd diwethaf, gan 
fod mor isel â 48.5% yn 2014/15 ond gan godi i 59.2% yn 2015/16 ac i 64% yn 2016/17. 
 
Er gwaethaf y gwelliannau a welwyd, mae angen gwneud mwy o waith eto i leihau nifer y 
cyfleoedd i roi organau sy'n cael eu colli. Yr her fwyaf sy'n ein hwynebu o hyd yw teuluoedd sy'n 
gwrthod cefnogi'r penderfyniad i roi organau, er y cydsynio i wneud hynny. Mae gwella ar nifer y 
teuluoedd sy'n cefnogi'r penderfyniad hwn a bod rhoi organau yn mynd rhagddo yn gyfle pwysig i 
gynyddu nifer yr organau sydd ar gael i'w trawsblannu. Mae angen i ni annog pobl i drafod rhoi 
organau yn fwy â'u teuluoedd er mwyn sicrhau bod penderfyniadau'n cael eu rhannu a'u cefnogi 
pan fydd yn bosibl rhoi organau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg.  

 



 

2 
 

1.1 Crynodeb o Weithgarwch Rhoi a Thrawsblannu Organau 
 
Gweithgarwch yng Nghymru yn y flwyddyn ariannol hyd at 31 Mawrth 2017, o gymharu â'r 

flwyddyn flaenorol: 
 

 gwelwyd gostyngiad o 5% i 61 yn nifer y rhoddwyr ymadawedig a oedd wedi rhoi organau 
yng Nghymru  

 

 cynyddodd nifer y rhoddwyr â'u hymennydd yn farw (DBD) 11% i 40, tra gostyngodd nifer y 
rhoddwyr â'u calonnau a'u hysgyfaint yn farw (DCD) 25% i 21 

 

 cynyddodd nifer y rhoddwyr byw a roddodd organau yng Nghymru 20% i 36, sef 37% o 
gyfanswm y rhoddwyr organau 

 

 gostyngodd nifer y cleifion a gafodd drawsblaniad yng Nghymru y cafodd eu bywydau eu 
hachub neu eu gwella 9% i 92 
 

Mae'r gostyngiad yn nifer y rhoddwyr â'u calonnau a'u hysgyfaint yn farw yn cyd-fynd â'r 
gostyngiad yn y gyfradd holi yn 2016/17 i 36% o 47% yn 2015/16 ac islaw cyfartaledd y DU, sef 
43%. Mae hyn o ganlyniad i newidiadau i'r broses sgrinio rhoddwyr glinigol er mwyn gweld a yw 
organau'n addas. Ni chaiff teuluoedd eu holi pan fydd eu perthynas yn cael ei ystyried yn anaddas 
i roi organau ar ôl ei sgrinio. 
 
Mae cyfanswm nifer y cleifion sydd wedi cofrestru i gael trawsblaniad ac sy'n byw yng Nghymru 

wedi cynyddu ychydig, sy'n golygu: 
 

 bod 235 o gleifion yn aros am drawsblaniad ar ddiwedd mis Mawrth 2017, sef cynnydd o 43 
o unigolion o gymharu â'r un cyfnod yn 2015/16, a bod 121 o unigolion eraill wedi'u tynnu 
oddi ar restrau trawsblaniad dros dro 

 

 bod 22 o gleifion ar y rhestr aros am drawsblaniad wedi marw o gymharu â 28 yn 2015/16, 
a bod 26 o unigolion eraill wedi'u tynnu oddi ar y rhestr drawsblaniad. Cafodd yr unigolion 
hyn eu tynnu oddi ar y rhestr am fod eu hiechyd wedi gwaethygu a'u bod yn anghymwys i 
gael trawsblaniad, a byddai llawer o'r cleifion hyn wedi marw yn fuan wedi hynny. 

 
O'r adroddiad hwn, ceir rhai negeseuon allweddol eraill, sef, o gymharu â'r llynedd: 
 

 bu cynnydd o 33% yn nifer y trawsblaniadau pancreas 
 

 bu gostyngiad o 7% yng nghyfanswm y trawsblaniadau aren 
 
Nid oes unrhyw resymau penodol dros hyn. Caiff preswylwyr yng Nghymru eu dyrannu organau yn 

unol â pholisi dyrannu organau'r DU. 
 

 bu cynnydd o 59.2% i 63.8% yn y gyfradd cydsynio/awdurdodi i roi organau yn gyffredinol 
 

Mae'r holl ffigurau rhoi a thrawsblannu organau sy'n cael eu dyfynnu yn yr adroddiad hwn yr un 
fath â'r rhai sy'n cael eu rhoi i adran Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG.  
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1.2 Ein Cyflawniadau 
 
Ymwybyddiaeth o'r newidiadau i'r system rhoi organau  
Mae'r arolwg omnibws diweddaraf ym mis Gorffennaf 2017 yn dangos bod 73% o'r cyhoedd yng 
Nghymru yn ymwybodol, heb orfod cael eu hannog, o'r newidiadau i'r system rhoi organau. Mae 
hynny wedi gostwng o 76% ym mis Mehefin 2016.  
 
Ymgysylltu â'r newidiadau i'r system rhoi organau newydd 

Mae'r Gofrestr Rhoddwyr Organau ond yn un ffordd o fesur cefnogaeth i'r system optio allan o roi 
organau yng Nghymru. Erbyn diwedd mis Mawrth 2016/17, dim ond 6% (174,806) o'r boblogaeth 
a optiodd allan o ymuno â'r Gofrestr Rhoddwyr Organau, sy'n gynnydd o 1 pwynt canran o 
gymharu â 2015/16, ac mae 33 o unigolion wedi penodi cynrychiolydd i wneud y penderfyniad ar 
eu rhan.   
. 
Cofrestru penderfyniad i fod yn rhoddwr organau ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau 
Mae pobl yng Nghymru yn parhau i optio i mewn ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau. Erbyn diwedd 
mis Mawrth 2016/17, roedd 38% (1,171,300) o'r boblogaeth wedi optio i mewn ar y Gofrestr 
Rhoddwyr Organau, sef cynnydd o 2 bwynt canran ers 2015/16. 
 
Atgyfeiriadau i dimau gwasanaethau rhoi organau 

Mae cyfradd atgyfeirio rhoddwyr organau posibl at dimau gwasanaethau rhoi organau sy'n 
gweithio yng Nghymru yn parhau i gynyddu o 88% yn 2015/16 i 89.1% yn 2016/17.  
 
Effaith Nyrsys Arbenigol mewn Rhoi Organau 

Mae'r DU gyfan yn dal i ganolbwyntio ar gynnwys Nyrs Arbenigol mewn Rhoi Organau yn y 
drafodaeth â theuluoedd rhoddwyr cymwys. Mae cyfraddau cydsynio yn gwella'n sylweddol pan 
fydd Nyrs Arbenigol mewn Rhoi Organau yn cael ei chynnwys yn y drafodaeth. Mae cyfran y 
trafodaethau â theuluoedd yng Nghymru sy'n cynnwys Nyrs Arbenigol mewn Rhoi Organau wedi 
cynyddu o 86.6% yn 2015/16 i 87.9% yn 2016/17.  
 
Cyfraddau cydsynio 
Rydym wedi gweld gwelliannau sylweddol yn y gyfradd cydsynio gyfunol i roi organau pan fydd yr 
ymennydd yn farw a rhoi organau pan fydd y galon a'r ysgyfaint yn farw dros y pum mlynedd 
diwethaf. Er bod y gwelliannau'n amlwg cyn i Ddeddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 ddod i 
rym, ni allwn nodi a yw'r gwelliannau yn deillio o fwy o sylw yn y cyfryngau/yr ymgyrch gyfathrebu, 
y newid arfaethedig neu wirioneddol i'r ddeddfwriaeth neu gyfuniad o'r ddau.  

 2011/12     59% 

 2012/13     50% 

 2013/14     54% 

 2014/15     48% 

 2015/16     59% 

 2016/17     64% 
 
Y cyfraddau cydsynio/awdurdodi cyffredinol (drwy gyfuno cyfraddau cydsynio i roi organau pan 
fydd yr ymennydd yn farw a rhoi organau pan fydd y galon a'r ysgyfaint yn farw) yn Lloegr, yr 
Alban a Gogledd Iwerddon oedd 63%, 63% a 64%, yn y drefn honno. 
 

1.3 Meysydd i'w gwella 

 
Rydym yn gwybod bod llawer mwy i'w wneud:  
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Cynyddu nifer y rhoddwyr byw 

Mae nifer yr unigolion a gafodd drawsblaniad organ gan roddwr byw yng Nghymru yn gymharol 
fach, sef dim ond 52 yn 2016/17, sy'n gynnydd bach o 46 yn y flwyddyn flaenorol. Mae angen i ni 
barhau i ehangu'r gronfa o roddwyr byw mewn ffordd ddiogel a chynaliadwy, gyda'r nod o 
drawsblannu mwy o organau gan roddwyr byw. 
 
Cynyddu nifer y rhoddwyr organau lluosog marw gwirioneddol 

Derbyniodd Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 Gydsyniad Brenhinol ar 10 Medi 2013. Ym 
mlwyddyn ariannol 2012/13, roedd 52 o roddwyr organau lluosog. Dros yr ychydig flynyddoedd 
nesaf, cynyddodd y ffigur hwn flwyddyn ar ôl blwyddyn i uchafbwynt o 64 yn 2015/16. Yn 2016/17, 
gostyngodd y ffigur hwn ychydig i 61. Mae'n rhesymol tybio bod y gostyngiad bach hwn wedi 
digwydd yn ystod yr amrywiadau blynyddol pan fydd nifer y rhoddwyr yn isel. Fodd bynnag, mae'r 
potensial sy'n bodoli yn dangos bod cyfleoedd i gynyddu nifer y rhoddwyr organau ymhellach yn 
cael eu colli o hyd.  
 
Gwella'r gyfradd cydsynio 
Er bod cyfraddau cydsynio i roi organau wedi gwella'n sylweddol, mae angen gwneud mwy er 
mwyn sicrhau eu bod yn parhau i godi. Cawn nifer o deuluoedd o hyd na allant gefnogi naill ai 
benderfyniad a gofnodwyd ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau i fod yn rhoddwr organau neu 
gydsyniad tybiedig. Ar 21 o achlysuron yn 2016/17, gwnaeth y teulu fynd yn erbyn penderfyniad 
gan berthynas a gofnodwyd ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau i fod yn rhoddwr organau neu ni 
wnaethant gefnogi cydsyniad tybiedig, a hynny o gymharu ag 8 achlysur yn 2015/16 (dim ond o 1 
Rhagfyr 2015 yr oedd cydsyniad tybiedig yn gymwys). Mae angen i ni gyfleu'r neges nad 
penderfyniad y teulu yw caniatáu i'r broses rhoi organau fynd rhagddi, ac y dylai fod yn cefnogi 
penderfyniad ei berthynas i roi ei organau.   
 
Nifer y cleifion sydd ar y rhestr aros am drawsblaniad 
Yn anffodus, roedd 43 yn fwy o gleifion ar y rhestr aros am drawsblaniad yn 2016/17 nag yn 
2015/16. Mae'r cleifion hyn yn aros am drawsblaniad aren yn bennaf. Mae'n bwysig nodi bod 
cynyddu nifer yr organau sy'n cael eu rhoi yng Nghymru yn golygu y gallant gael eu defnyddio i 
drin cleifion mewn rhannau eraill o'r DU, ac fel arall. Mae'r gronfa ehangach hon yn golygu ei bod 
yn fwy tebygol dod o hyd i roddwr addas ar gyfer unigolyn sydd ar y rhestr aros am organ. Mae 
cydweithredu yma yn gwella'r posibilrwydd o ddod o hyd i dderbynnydd addas, gan sicrhau na 
fydd organau gwerthfawr yn cael eu gwastraffu. 
 
Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol, ond mae angen gwneud mwy o hyd dros yr ychydig 
flynyddoedd nesaf er mwyn gwella pob agwedd ar roi a thrawsblannu organau yn barhaus. Rydym 
yn gweithio'n galed i sicrhau bod pob cyfle posibl ar gael i bobl roi organau er mwyn sicrhau bod 
mwy o gleifion yn cael y cyfle i gael trawsblaniad llwyddiannus a bod eu cyfraddau goroesi 
hirdymor yn gwella cymaint â phosibl. 
  

 

 

 

 
Dr Andrew Goodall 
Prif Weithredwr – GIG 
Cymru 

Abigail Harris 
Cadeirydd, Grŵp 
Gweithredu Rhoi Organau 
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2.0 Crynodeb o weithgarwch rhoi a thrawsblannu 
organau   

 
Ers i'r Ddeddf Trawsblannu Dynol (Cymru) ddod i rym ar 1 Rhagfyr 2015, mae effaith newid y 
gyfraith ar nifer y rhoddwyr yng Nghymru wedi cael llawer o sylw. Er nad oes llawer o amser wedi 
mynd heibio, y disgwyliad yw y byddwn yn gweld gwelliant yn nifer y rhoddwyr gwirioneddol a nifer 
y trawsblaniadau yn sgîl hynny. 
 
Mae'n bwysig nodi nad yw'r newid i'r system rhoi organau yma yng Nghymru wedi newid y broses 
o ddyrannu organau ledled y DU. Gall organau sy'n cael eu rhoi yng Nghymru gael eu defnyddio i 
drin cleifion mewn rhannau eraill o'r DU, ac fel arall. Mae'r gronfa ehangach hon yn golygu ei bod 
yn fwy tebygol dod o hyd i roddwr addas ar gyfer unigolyn sydd ar y rhestr aros am organ a'i bod 
yn fwy posibl dod o hyd i dderbynnydd addas.  
 
Mae Ffigur 1 yn dangos, er y bu gostyngiad dros y blynyddoedd diwethaf, fod nifer y cleifion sy'n 
aros am drawsblaniad yng Nghymru bellach wedi codi i 235 ar 31 Mawrth 2016/17. Rhwng 1 Ebrill 
2016 a 31 Mawrth 2017, roedd 61 o unigolion marw mewn ysbytai yng Nghymru wedi rhoi 
organau solet, gan arwain at 161 o drawsblaniadau ledled y DU. O'r 235 o breswylwyr yng 
Nghymru a oedd yn aros am drawsblaniad, cafodd organ gan roddwr sydd wedi marw ei 
drawsblannu yn achos 135 ohonynt, a chafodd organ gan roddwr byw ei drawsblannu yn achos 52 
ohonynt. Caiff preswylwyr yng Nghymru y mae angen trawsblaniad calon, ysgyfant, afu a 
choluddyn bach arnynt y trawsblaniadau hynny yn Lloegr. 
 

 
 

Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 

 
Mae Ffigur 2 yn tynnu sylw at yr heriau a wynebir wrth geisio cynyddu nifer y rhoddwyr organau 
addas a thrawsblaniadau. Bob blwyddyn, mae mwy na 30,000 o bobl yn marw yng Nghymru, a 
bydd tua 18,000 ohonynt yn marw yn yr ysbyty; fodd bynnag, o'r rhain, dim ond tua 400 o bobl sy'n 
marw o dan amgylchiadau sy'n golygu y gallant o bosibl fod yn rhoddwr, gyda tua 300 ohonynt yn 
addas i fod yn rhoddwyr. Yn 2016/17, dim ond 61 o unigolion a roddodd organau solet mewn 
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Ffigur 1: Rhoi a thrawsblannu organau, rhoddwyr a rhestr 
 aros Cymru 
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ysbyty yng Nghymru, gyda 161 o drawsblaniadau yn cael eu cynnal a 197 o organau yn cael eu 
rhoi. 
 
Ffigur 2: Cymru – Poblogaeth rhoddwyr organau sydd wedi marw bosibl – 1 Ebrill 2016 i 31 
Mawrth 2017 

 

 

Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 
1,2,3 Data ONS 

4 Data 2016-17: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG, archwiliad o roddwyr posibl 

5 Rhoddwyr posibl – cleifion a oedd yn bodloni'r meini prawf i gael profion marwolaeth niwrolegol h.y. y rhai yr amheuwyd bod eu hymennydd 

wedi marw neu gleifion y cafodd eu triniaeth ei thynnu'n ôl a lle rhagwelwyd y byddent yn marw o fewn pedair awr 

6 Rhoddwyr cymwys – rhoddwyr posibl heb unrhyw wrtharwyddion meddygol absoliwt i roi organau solet 

7 Data 2016-17 ar roddwyr sydd wedi marw: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG, cofrestr trawsblaniadau'r DU (o ysbytai Cymru) 

8 Trawsblannwyd i dderbynwyr yng Nghymru (ar sail ble roeddent yn byw) 

Poblogaeth1  

3,113,150 

Marwolaethau2 

33,066 

Marwolaethau yn yr ysbyty3  

18,118 

Rhoddwyr posibl4,5  

419 

Rhoddwyr cymwys4,6  

305 

Ceisiadau am organau4  

141 

Unigolion sydd wedi 
cydsynio i fod yn rhoddwr 

organau7  

90 

Rhoddwyr gwirioneddol7 

61 

 

Trawsblaniadau 

161 

Organau a roddwyd 

197 
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2.1  Ymwybyddiaeth o roi organau 

 
Ystyrir mai newid y system rhoi organau a normaleiddio'r broses o roi organau fel rhan o ofal 
diwedd oes da yw'r ffordd orau o gynyddu nifer y bobl sydd am roi eu horganau pan fyddant yn 
marw. 
Ers yr ymgynghoriad cyhoeddus cychwynnol ar y Ddeddf Trawsblannu Dynol (Cymru) a'r 
ymgyrchoedd cyfathrebu a oedd yn ceisio sicrhau bod poblogaeth Cymru yn deall y system 
newydd a'r dewisiadau sydd gan bobl yng Nghymru mewn perthynas â rhoi organau, mae'r 
gyfradd cydsynio wedi amrywio o 59% yn 2011/12, i 50% yn 2012/13, ac yna'n codi'n gyson 
flwyddyn ar ôl blwyddyn i 64% yn 2016/17. 
Mae cynyddu'r gyfradd cydsynio ymhellach yn un o'r ffactorau a allai gael yr effaith fwyaf 
sylweddol ar gynyddu nifer yr organau sydd ar gael a lleihau rhestrau aros am drawsblaniad.  
 
Ers mis Rhagfyr 2015, mae'r ymgyrch gyfathrebu wedi bod yn canolbwyntio ar esbonio'r 
dewisiadau sydd gan bobl o fewn y system rhoi organau – optio i mewn, optio allan neu wneud 
dim, gyda'r ymgyrch hefyd yn cyfleu neges eilaidd ynghylch rôl teuluoedd yn ystod y broses. 
Arweiniodd hyn at rywfaint o ddryswch ynghylch rôl y teulu. Felly, mewn ymdrech i leihau dryswch 
a lleihau nifer y teuluoedd nad ydynt yn cefnogi penderfyniad a gofnodwyd ar y Gofrestr Rhoddwyr 
Organau i fod yn rhoddwr organau neu gydsyniad tybiedig, newidiodd yr ymgyrch, gan 
ganolbwyntio ar annog pobl i egluro eu penderfyniad a'i rannu â'u hanwyliaid, gan ofyn iddynt 
barchu'r penderfyniad hwnnw. 
 
Mae Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG, 
wedi cynhyrchu pecyn addysg i ysgolion yng Nghymru, gyda gwybodaeth am sut i gael gafael ar y 
pecyn a anfonwyd i bob ysgol yng Nghymru. Y gobaith yw y bydd y gwersi hyn, a baratowyd ar y 
cyd ag athrawon, addysgwyr a chlinigwyr, yn ysgogi trafodaeth ymhlith y myfyrwyr eu hunain ac yn 
eu hannog i drafod y pwnc pwysig hwn gyda'u teuluoedd. Mae'r pecyn i'w weld yn: 
http://organdonationwales.org/resources-section/students?skip=1&lang=cy&x=y 
 
Caiff llythyr ar gyfer y rhai sydd ar fin cyrraedd 18 oed ei anfon gan y GIG yng Nghymru at bobl 
ifanc cyn eu pen-blwydd yn 18 oed. Mae'r llythyr yn esbonio'r system rhoi organau yng Nghymru 
ac yn dweud wrthynt beth yw eu dewisiadau ac yn eu hannog i drafod eu penderfyniadau gyda'u 
hanwyliaid. 
Er mwyn monitro effeithiolrwydd yr ymgyrch gyfathrebu, mae gwybodaeth wedi cael ei chasglu'n 
rheolaidd am ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o'r newidiadau i'r ddeddfwriaeth yng 
Nghymru, ac agweddau'r cyhoedd tuag atynt. Er mwyn cefnogi hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi 
comisiynu cwestiynau yn Arolwg Omnibws Cymru. Mae data wedi cael eu casglu'n rheolaidd ers 
mis Mehefin 2012. Mae'r data hyn wedi llywio'r gwaith o ddatblygu'r ymgyrch gyfathrebu, a bydd 
yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol hefyd. Yn ôl y data diweddaraf: 
 

 Ym mis Mehefin 2012, roedd 53% o ymatebwyr yn ymwybodol o'r newidiadau i'r system rhoi 
organau, heb orfod cael eu hannog. Cododd hyn i 76% ym mis Mehefin 2016 ond gwnaeth 
ostwng i 73% ym mis Mawrth 2017.  

 Gofynnwyd i'r ymatebwyr 'Ydych chi erioed wedi trafod eich dymuniadau ynghylch rhoi 
organau ar ôl i chi farw ag aelod o’r teulu?'. Mae cyfran yr ymatebwyr a oedd wedi trafod eu 
dymuniadau wedi cynyddu o 38% ym mis Mehefin 2012 i 48% ym mis Mehefin 2016 ac i 51% 
ym mis Mawrth 2017. 

Mae defnyddio astudiaethau achos yn rhan bwysig o'r ymgyrch gyfathrebu. Mae pŵer defnyddio 
pobl go iawn y mae'r broses rhoi organau wedi effeithio arnynt, naill ai am eu bod wedi derbyn, 
rhoi neu'n aros am organ, wedi cael ei ddangos dro ar ôl tro. Gallwch ddarllen am yr holl bobl sydd 
am rannu eu straeon yn: http://organdonationwales.org/Your-Stories/?skip=1&lang=cy 

http://organdonationwales.org/resources-section/students?lang=en
http://organdonationwales.org/Your-Stories/?lang=en
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3.0  Rhoddwyr organau sydd wedi marw 
 
Cyn tynnu organau at ddibenion rhoi organau, yn unol â Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013, 
mae angen cael caniatâd yr ymadawedig cyn iddo farw, cynrychiolydd a benodwyd, cael 
cydsyniad tybiedig neu gael caniatâd y perthynas agosaf os nad yw cydsyniad tybiedig yn 
berthnasol ar ôl i'r unigolyn farw. 

Mae llawer o bobl yn credu'n anghywir, gan fod gennym system feddal o optio allan, nad oes 
angen i'r teulu gael ei gynnwys pan fydd rhoi organau'n bosibilrwydd. Cynlluniwyd y gyfraith i'w 
gwneud yn haws dod yn rhoddwr organau, ond mae'r teulu bob amser yn cael ei gynnwys mewn 
trafodaethau diwedd oes pan fydd yn bosibl rhoi organau. 

Gan fod y teulu'n cael ei gynnwys, mae'n bwysig iawn bod aelodau'r cyhoedd yng Nghymru yn 
penderfynu drostynt eu hunain beth maent am ei wneud, a'u bod yn cael y drafodaeth gyda'u 
teuluoedd ac yn rhoi gwybod iddynt am eu penderfyniad. Bydd teuluoedd yn fwy tebygol o barchu 
a chefnogi penderfyniad eu perthynas os byddant yn gwybod beth yw'r penderfyniad hwnnw.  

Mae'r GIG yng Nghymru yn sicrhau y caiff pob unigolyn sy'n gymwys i roi organau bob cyfle i 
wneud hynny, ond mae cefnogaeth teuluoedd yn hollbwysig er mwyn galluogi'r broses rhoi 
organau i fynd rhagddi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Beth yw'r cyfraddau atgyfeirio i roi organau? 
 
Mae cyfraddau atgyfeirio i roi organau ledled gwledydd y DU wedi parhau i gynyddu'n gyson dros 
y chwe blynedd diwethaf, fel y dangosir yn Ffigur 3.  
 

Mae Keane Price (22) o'r Fenni wedi bod yn gryf o blaid rhoi organau ers peth amser. Cafodd 
ei ysbrydoli i ddweud wrth eraill pa wahaniaeth y gall bod yn rhoddwr organau ei wneud i eraill. 
Felly, mae ef a'i deulu bellach yn gwybod beth yw penderfyniadau ei gilydd. Esboniodd: 
 
"Cyflwynais gais am fy nhrwydded yrru dros dro, a wnaeth fy annog i gofrestru fy 
mhenderfyniad, ond ni feddyliais y dylwn rannu fy mhenderfyniad ag unrhyw un." 
 
"Yn gynharach eleni, roedd angen i mi ail-drethu fy nghar, a chefais fy atgoffa i gofrestru fy 
mhenderfyniad. Y tro hwn, cefais fy annog hefyd i ddweud wrth fy anwyliaid. Felly, rhoddais 
wybod am fy mhenderfyniad i'm teulu. Er mwyn i aelodau'r teulu wneud yr un peth, rhoddais y 
ddolen i gofrestru penderfyniad ar-lein iddynt hefyd. Gwnaeth rhannu'r wybodaeth hon annog 
ein teulu i drafod rhoi organau. Felly, os bydd unrhyw un ohonom mewn sefyllfa i allu rhoi 
organau, rydym yn gwybod beth yw penderfyniad pob aelod o'r teulu. 
 
"I'r rhai nad ydynt yn siŵr beth i'w wneud, mae mor bwysig cofio y gallwch wella bywyd rhywun 
arall os bydd unrhyw beth yn digwydd i chi. Credaf, ar ôl i rywun farw, nad oes angen y corff 
na'r organau bellach. Felly, beth am adael rhodd wych, sef rhodd bywyd, i rywun a chaniatáu 

i'ch calon guro ym mrest rhywun arall neu helpu rhywun i weld eto?" 
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Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 

 
Mae perfformiad Cymru yn erbyn targedau'r DU ar gyfer y gyfradd atgyfeirio yn wych yn achos 
rhoi organau pan fydd yr ymennydd yn farw a rhoi organau pan fydd y galon a'r ysgyfaint yn farw, 
fel y dangosir yn Ffigur 4. O ran rhoi organau pan fydd yr ymennydd yn farw, y gyfradd atgyfeirio 
yw 98%, o gymharu â 95% yn 2015/16, ac mae'n uwch na chyfartaledd y DU, sef 96%. O ran rhoi 
organau pan fydd y galon a'r ysgyfaint yn farw, y gyfradd atgyfeirio yw 87%, o gymharu â 86% yn 
2015/16, ac mae'n uwch na chyfartaledd y DU, sef 86%. 
 

 
Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 
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Ffigur 3: Y gyfradd atgyfeirio gyfunol i roi organau pan  
fydd yr ymennydd yn farw ac i roi organau pan fydd y 
galon a'r ysgyfaint yn farw, yn ôl canran 
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Ffigur 4: Y gyfradd atgyfeirio i roi organau pan fydd yr 
ymennydd yn farw ac i roi organau pan fydd y galon a’r 
ysgyfaint yn farw yng Nghymru, yn ôl canran 
 

Rhoddwyr â’u hymennydd yn farw 

Rhoddwyr â’u calon a’u hysgyfaint yn farw 
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Mae Tabl 1 yn tynnu sylw at y rhesymau pam na chafodd cleifion eu hatgyfeirio. Ar gyfer cleifion 
â'u calon a'u hysgyfaint yn farw, ni chafodd 20% eu nodi fel rhoddwyr posibl, neu ni chafodd rhoi 
organau ei ystyried. Cafodd 26.7% ohonynt eu hystyried yn feddygol anaddas, ac roedd gan 
35.6% ohonynt wrtharwyddion meddygol. Mae'r niferoedd yn gymharol fach, felly dylid bod yn 
ofalus wrth edrych ar ganrannau. Fodd bynnag, o'r 45 o gleifion na chawsant eu hatgyfeirio, ni dim 
ond 9 ohonynt na chawsant eu hatgyfeirio, am na chawsant eu nodi fel rhoddwyr posibl neu am na 
chafodd rhoi organau ei ystyried.  
 

Tabl 1: Rhesymau a roddwyd dros beidio ag atgyfeirio claf, 1 Ebrill 2016 – 31 Mawrth 2017 

 Rhoddwyr â’u 
hymennydd yn 
farw 

Rhoddwyr â’u calon a’u 
hysgyfaint yn farw 

 N %  N % 
Ni nodwyd fel rhoddwr posibl/nid ystyriwyd rhoi organau 1 100.0  9 20.0 

Gwrtharwyddion meddygol - -  16 35.6 

Ystyriwyd yn anaddas yn feddygol - -  12 26.7 

Pwysau ar welyau yn yr Uned Gofal Ddwys - -  1  2.2 

Asesiad clinigwr yn nodi y bydd y claf yn annhebygol o 
ddioddef ataliad y galon o fewn 4 awr 

- -  1  2.2 

Claf wedi dweud yn flaenorol nad yw am roi ei organau - -  3  6.7 

Arall - -  3 6.7 

      

Cyfanswm 1 100.0  45 100.0 

      

Os ‘arall’ neu ‘gwrtharwyddion meddygol’, cysylltwch â’ch Nyrs Arbenigol mewn Rhoi Organau leol 
am ragor o wybodaeth os oes angen. Nodwch y gall cleifion ymddangos yn y tabl hwn fwy nag 
unwaith os gwnaethant fodloni’r meini prawf ar gyfer rhoi organau pan fydd yr ymennydd yn farw a 
rhoi organau pan fydd y galon a’r ysgyfaint yn farw. 

Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 

3.2 Pa ganran o roddwyr cymwys sy'n cael ei holi ynghylch rhoi 

organau? 

  
Mae'r gyfradd holi yn rhoi syniad faint o deuluoedd, gofalwyr neu berthnasau cleifion 80 oed neu 
iau, sy'n marw mewn unedau gofal critigol neu unedau gofal brys, sy'n cael eu holi ynghylch rhoi 
organau ar ôl i'w perthynas farw.  
 
Yn 2016/17, gwnaeth y gyfradd holi ynghylch rhoi organau pan fydd yr ymennydd yn farw ostwng 
ychydig i 93% o 94% yn 2015/16, ond mae'n dal yn uwch na chyfartaledd y DU, sef 92%. O ran 
rhoi organau pan fydd y galon a'r ysgyfaint yn farw, gwnaeth y gyfradd holi ostwng yn 2016/17 i 
36% o 47% yn 2015/16, ac mae islaw cyfartaledd y DU, sef 43%. Gall y newidiadau i'r broses 
sgrinio rhoddwyr glinigol er mwyn gweld a yw'r organau'n addas esbonio'r gostyngiad yn y gyfradd 
holi ynghylch rhoi organau pan fydd y galon a'r ysgyfaint yn farw. Ni chaiff teuluoedd eu holi pan 
fydd eu perthynas yn cael ei ystyried yn anaddas i roi organau ar ôl ei sgrinio. 
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Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 
 
Mae sawl rheswm pam nad yw teuluoedd yn cael eu holi, er bod y claf yn ymddangos yn rhoddwr 
organau posibl. Nid yw'r prif resymau yn 2016/17 wedi newid o gymharu â 2015/16, a'r rhesymau 
oedd bod cyflwr meddygol y claf yn golygu nad oedd ei organau yn addas i'w trawsblannu, naill ai 
am na fyddai swyddogaeth yr organ yn ei alluogi i gael ei drawsblannu neu am nad oedd hanes 
meddygol y claf yn ei gwneud yn bosibl ystyried trawsblaniad – gweler Tabl 2 isod. 
 

Tabl 2: Rhesymau a roddwyd dros beidio â holi'r teulu'n ffurfiol, 2016/17 
 

 Rhoddwyr â’u 
hymennydd yn 
farw 

Rhoddwyr â’u calon a’u 
hysgyfaint yn farw 

 N %  N % 

Teulu wedi dweud na fyddai’n cytuno i’r broses rhoi 
organau cyn cael ei holi’n ffurfiol 

- -  2 1.3 

Ni ellir dod o hyd i’r teulu - -  2 1.3 

Crwner / Procuradur Ffisgal wedi gwrthod caniatâd 1 25.0  1 0.6 

Cyflwr meddygol cyffredinol y claf 2 50.0  78  48.8 

Rheswm meddygol arall 1 25.0  18  11.3 

Pwysau ar welyau yn yr Uned Gofal Ddwys - -  2  1.3 

Arall - -  31 19.4 

Ni nodwyd fel rhoddwr posibl/nid ystyriwyd rhoi organau    13 8.1 

Claf wedi dweud yn flaenorol nad yw am roi ei organau    13 8.1 

      

Cyfanswm 4 100.0  160 100.0 

Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 
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Figure 5: Y gyfradd holi ynghylch rhoi organau pan fydd yr   
 ymennydd yn farw a rhoi organau pan fydd y 
 galon a'r ysgyfaintyn farw yng Nghymru 

 

Rhoddwyr â’u hymennydd yn farw 

Rhoddwyr â’u calon a’u hysgyfaint yn farw 
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3.3 Faint o bobl sydd wedi cofrestru ar y Gofrestr Rhoddwyr 

Organau?  
 

Nid oes rhaid i bobl yng Nghymru gofnodi penderfyniad i fod yn rhoddwr organau mewn ffordd 
benodol er mwyn cael eu hystyried fel unigolion sydd am fod yn rhoddwr. Mae'r dewis i gofnodi 
penderfyniad yn ffurfiol i fod yn rhoddwr ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau ar gael o hyd, ac mae'n 
hynod o bwysig i deuluoedd wrth siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ynghylch rhoi 
organau. Mae gwybod mai dymuniad eu perthynas oedd bod yn rhoddwr organau, a sicrhau bod y 
wybodaeth hon ar gael iddynt pan fydd rhoi organau yn cael ei drafod, yn helpu teuluoedd i barchu 
penderfyniad eu perthynas ar adeg mor anodd a chefnogi hynny.  
 
Mae Ffigur 6 yn dangos canran y boblogaeth yng Nghymru sydd wedi cofnodi penderfyniad ar y 
Gofrestr Rhoddwyr Organau i fod yn rhoddwr organau ar ôl iddynt farw. Er y gellir tybio cydsyniad 
yng Nghymru erbyn hyn, mae nifer y cofrestriadau yn parhau i godi, ac mae 38% (1,171,300) o'r 
boblogaeth wedi gwneud hynny bellach. Mae hyn yn golygu bod 58,210 o bobl eraill wedi optio i 
mewn i roi organau rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017. 
 

 
Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 

 
Mae Ffigur 7 yn dangos nifer y bobl yng Nghymru sydd wedi optio allan i roi organau ers 
cyflwyno'r system newydd. Ar ddiwedd mis Mawrth 2017, roedd 174,806 o breswylwyr yng 
Nghymru wedi optio allan, sef ychydig dros 6% o'r boblogaeth. Fel y gellir ei weld yn Ffigur 7, yn 
ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2015 y dewisodd y rhan fwyaf o bobl optio allan, sy'n cyd-daro 
â'r cyfnod pan ddaeth y ddeddf newydd i rym a phan gafodd ymgyrch gyfathrebu helaethach ei 
chynnal.  
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Ffigur 6: Canran y bobl sydd wedi cofrestru â'r Gofrestr 
 Rhoddwyr Organau yng Nghymru 
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Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Beth yw'r gyfradd cydsynio i fod yn rhoddwr organau sydd 

wedi marw? 
 
Mae data Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG yn dangos bod cyfraddau cydsynio'n 
uwch pan fydd statws cydsynio ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau yn hysbys. Mae hyn yn tynnu 
sylw at bwysigrwydd hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd o roi organau, ond hefyd annog unigolion i 
roi gwybod i'w teuluoedd a'u hanwyliaid am eu penderfyniad. Yng Nghymru, mae'r gyfradd 
cydsynio pan fydd statws ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau yn hysbys wedi bod yn gyson uchel ac 
yn cymharu â gwledydd eraill y DU, fel y gwelir yn Ffigur 8.  
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Ffigur 7:  Nifer y bobl sy'n dewis optio allan 

Mae Mike Stephens yn Llawfeddyg Ymgynghorol Trawsblannu a Thynnu Organau o 
Gaerdydd. Mae Mike wedi treulio 12 mlynedd yn gweithio yn y tîm Trawsblannu, ac mae'n 
gweld â'i lygaid ei hun sut mae rhoi organau yn trawsnewid bywydau. Esboniodd: 
 
"Mae rhoi organau yn hynod o bwysig – mae'n achub ac yn gwella bywydau. Mae miloedd 
o bobl yn fyw yng Nghymru am fod pobl eraill wedi rhoi eu horganau iddynt. Mae'n fraint 
bod yn rhan o'r broses rhoi organau a'r penderfyniad dewr a wna eraill i fod yn rhoddwyr 
organau." 
 
"Mae rhannu eich penderfyniad i fod yn rhoddwr organau yn gwneud y broses yn haws o 
lawer i'ch teulu. Hyd yn oed os byddwch yn penderfynu bod yn rhoddwr organau, mae'r 
tebygolrwydd y bydd hynny'n digwydd yn fach iawn. Os yw'n rhywbeth rydych yn teimlo'n 
angerddol drosto, mae angen i chi sicrhau bod y tebygolrwydd y bydd hynny'n digwydd yn 
uwch drwy roi gwybod i'ch teulu." 
 
"Mae'r penderfyniad i optio i mewn neu optio allan yn un personol, ond os nad ydych yn 
siŵr beth i'w wneud, siaradwch â rhywun rydych yn ymddiried ynddo. Ni allaf weld unrhyw 
beth negyddol am fod yn rhoddwr, ond beth bynnag yw eich penderfyniad, o leiaf y 
byddwch yn gwybod eich bod wedi gwneud penderfyniad."  
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Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 

 
Ar ôl gweithredu ar argymhellion Tasglu Rhoi Organau 2008, mae'r gyfradd cydsynio yng 
Nghymru wedi aros yn isel o hyd. Am y rheswm hwn, penderfynodd Llywodraeth Cymru, ar ôl 
ymgynghoriad cyhoeddus, newid y gyfraith, a chreodd system cydsynio i fod yn rhoddwr organau 
sydd wedi marw yng Nghymru. Er na ddaeth y rhan fwyaf o'r darpariaethau yn y Ddeddf hon i rym 
tan 1 Rhagfyr 2015, daeth rhai adrannau i rym ar y dyddiad y cafodd Gydsyniad Brenhinol, yn 
fwyaf nodedig Adran 2, sy'n ymwneud â dyletswydd Gweinidogion Cymru i roi cyhoeddusrwydd i'r 
trefniadau yn y Ddeddf.  
 
Mae'r gyfraith yn ysgogi newid diwylliannol mewn ymddygiad ac agweddau tuag at godi cyfraddau 
cydsynio, ac er mwyn i'r system gael ei rhoi ar waith yn ddidrafferth ac yn llwyddiannus, cafodd 
ymgyrch gwybodaeth i'r cyhoedd ei chynnal i sicrhau bod y boblogaeth yng Nghymru yn 
ymwybodol o'r newidiadau ac yn deall sut y byddai hyn yn effeithio arnynt. Cafodd yr ymgyrch 
gwybodaeth i'r cyhoedd ei lansio ar 1 Rhagfyr 2013. 
 
Mae Tabl 3 yn dangos y gyfradd cydsynio yng Nghymru ychydig cyn dechrau'r ymgyrch 
gwybodaeth i'r cyhoedd hyd at 31 Mawrth 2017. Mae'r gyfradd cydsynio wedi amrywio o 59% yn 
2011/12, gyda gostyngiad i 50% yn 2012/13 ac yna mae wedi codi'n gyson flwyddyn ar ôl 
blwyddyn i 64% yn 2016/17. O weld y gyfradd cydsynio'n codi'n gyson, mae'n debygol bod yr 
ymgyrch gwybodaeth i'r cyhoedd wedi cael effaith sylweddol arni. Yn anffodus, rydym hefyd yn 
gweld, ar 21 o achlysuron, fod unigolyn wedi cydsynio i roi organau ond nad oedd y teulu'n 
cefnogi'r cydsyniad ac ni wnaeth y broses rhoi organau fynd rhagddi.  
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Figure 8: Cyfraddau cydsynio i roi organau pan fydd y ymennydd yn 
farw a rhoi organau pan fydd y galon a'r ysgyfaint yn farw, yn ôl 

canran, pan fydd statws ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau yn hysbys 
  

Lloegr Gogledd Iwerddon Yr Alban Cymru
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Y gyfradd cydsynio i roi organau pan fydd yr ymennydd yn farw oedd 78% yn 2016/17, sy'n uwch 
na chyfartaledd y DU o 69% a hefyd yn uwch na'r targed cenedlaethol o 72%. Y gyfradd cydsynio i 
roi organau pan fydd y galon a'r ysgyfaint yn farw oedd 56% yn 2016/17, sydd islaw cyfartaledd y 
DU o 58.1% ac ymhell islaw'r targed cenedlaethol o 68%.   
 
Tabl 3: Cyfradd cydsynio i roi organau yng Nghymru 
 

Data archwilio rhoddwyr posibl yng Nghymru, 
Data Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG – 1 Ebrill 2011 i 31 Mawrth 2017 

Blwyddyn 

ariannol 

Rhoddw

yr posibl 

Rhoddwyr 

cymwys 

Penderfyniadau 

a gadarnhawyd 

Cyfradd 

cydsynio 

Penderfyn-iadau ar 

y Gofrestr 

Rhoddwyr Organau 

a anwybyddwyd 

Cydsyniadau tybiedig a 

anwybyddwyd 

2011/12  504 250   91 59   8 0  

2012/13 461 244 81 50 8 0 

2013/14 507 366 90 54 6 0 

2014/15 419 334 83 48 9 0 

2015/16 394 282 93 59 4 4 

2016/17 392 307 92 64 9 12 

 Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 
 

Tabl 4: Rhesymau pam na wnaeth teuluoedd gefnogi’r broses rhoi organau, 1 Ebrill 2016 – 
31 Mawrth 2017 

 Rhoddwyr â’u 
hymennydd yn 
farw 

Rhoddwyr â’u calon 
a’u hysgyfaint yn farw 

 N %  N % 

Claf wedi dweud yn flaenorol nad yw am roi ei organau 5 45.5  12 30.0 

Nid oedd y teulu’n siŵr a fyddai’r claf wedi cytuno i roi ei 
organau 

- -  6 15.0 

Nid oedd y teulu’n credu mewn rhoi organau - -  3 7.5 

Roedd y teulu’n teimlo bod gwneud hynny’n mynd yn 
groes i’w gredoau crefyddol/diwylliannol 

-   1 2.5 

Nid oedd y teulu’n gallu dod i benderfyniad pendant - -  2 5.0 

Roedd y teulu o’r farn bod y claf wedi dioddef ddigon - -  4 10.0 

Nid oedd y teulu am i lawdriniaeth gael ei chynnal ar y 
corff 

2 18.2  1 2.5 

Roedd y teulu o’r farn bod y broses rhoi organau’n rhy 
hir 

4 36.4  6 15.0 

Roedd y teulu o’r farn bod angen i’r corff cyfan gael ei 
gladdu (amherthnasol i resymau crefyddol neu 
ddiwylliannol) 

- -  1 2.5 

Roedd y teulu’n pryderu na fyddai’r organau’n cael eu - -  1 2.5 
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trawsblannu 

Gwrthod yn gryf – nid oedd yn briodol holi ymhellach - -  2 5.0 

Arall - -  1 2.5 

      

Cyfanswm 11 100.0  40 100.0 

Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0 Pa mor effeithiol yw cynnwys nyrsys arbenigol yn y drafodaeth 

ar roi organau? 
 
Mae Nyrs Arbenigol mewn Rhoi Organau yn chwarae rôl allweddol mewn ysbytai wrth gydgysylltu 
a hyrwyddo rhoi organau. Mae nyrsys arbenigol o'r fath yn cael hyfforddiant manwl ar gyfathrebu a 
chefnogi teuluoedd er mwyn eu galluogi i adnabod ac osgoi ffactorau sy'n arwain yn anfwriadol at 
sefyllfa lle nad yw'r teulu yn cefnogi penderfyniad y perthynas neu gydsyniad tybiedig. Mae 
Arweiniad Clinigol G135 NICE a Chanllawiau Arfer Gorau Gwasanaeth Gwaed a 
Thrawsblaniadau'r GIG ar holi teuluoedd rhoddwyr organau posibl yn atgyfnerthu'r ffaith y dylai 
pob trafodaeth â'r rhai sy'n agos at y claf gael ei chynllunio gyda'r tîm amlddisgyblaethol, y dylai 
Nyrs Arbenigol mewn Rhoi Organau gael ei chynnwys yn y drafodaeth, ac y dylai'r drafodaeth 
ystyried penderfyniad hysbys y claf. Dylid edrych ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau yn achos pob 
rhoddwr posibl, a rhaid trafod y wybodaeth hon gyda'r teulu gan ei bod yn cadarnhau bod y 
rhoddwr cymwys wedi cydsynio'n gyfreithiol i roi organau.  
Os gellir cymhwyso cydsyniad tybiedig, yna mae'n rhaid rhoi gwybod i'r teulu bod yr unigolyn wedi 
cydsynio'n gyfreithiol i'r broses rhoi organau fynd rhagddi. 
 
Mae tystiolaeth yn dangos bod atgyfeirio achos yn gynnar at Nyrs Arbenigol mewn Rhoi Organau 
a chynnwys nyrs arbenigol o'r fath yn y drafodaeth gyda'r teulu yn cael effaith gadarnhaol ar y 
gyfradd cydsynio. Mae atgyfeirio achos yn gynnar at y Nyrs Arbenigol mewn Rhoi Organau yn 
bwysig er mwyn manteisio ar unrhyw gyfle sydd gan unigolyn i roi ei organau, a dylid sicrhau bod 
y nyrs yn cael enw pob rhoddwr er mwyn galluogi'r teulu i drafod penderfyniad y perthynas i fod yn 
rhoddwr organau. Mae'r Nyrs Arbenigol mewn Rhoi Organau hefyd yn cefnogi ac yn cynghori'r tîm 
clinigol sy'n gofalu am glaf, gan reoli'r broses rhoi organau er mwyn sicrhau'r budd mwyaf ohoni a 

Mae Patricia Howells o Abertyleri yn gwybod pa mor bwysig yw trafod eich penderfyniad 
gyda'ch anwyliaid, ar ôl iddi roi organau ei gŵr, Leonard. Esboniodd Patricia:  
 
"Roedd Leonard a minnau wedi siarad am roi organau sawl gwaith, a dywedodd wrthyf, pe 
byddai unrhyw beth yn digwydd iddo, y byddai am fod yn rhoddwr organau. Roedd yn casáu 
gwastraff, a byddai'n ailgylchu popeth, yn dod o hyd i ddefnydd i unrhyw beth.  
 
Roedd Leonard wedi bod yn sâl ers tipyn, ond daeth yn sioc i mi pan wnaeth gwympo'n sydyn 
gartref. Cafodd ei ruthro i'r ysbyty, lle cawsom wybod ei fod wedi cael trawiad ar y galon a'i fod 
ar beiriant cynnal bywyd. Gwnaeth y nyrs arbenigol yn yr ysbyty ein holi ynghylch penderfyniad 
Leonard o ran rhoi organau pan ddaeth yn glir na allai'r meddygon wneud unrhyw beth i'w 
helpu. Roeddwn i'n gallu dweud wrth y nyrs, fy mab a'm merch, fod Leonard wedi rhannu ei 
benderfyniad â mi i fod yn rhoddwr organau.  
 
Dydw i ddim wedi cofrestru â'r Gofrestr Rhoddwyr Organau, ond cafodd fy merch ei hysbrydoli i 
wneud hynny pan fu farw ei thad, ac mae pob un ohonom wedi trafod ein penderfyniadau fel 
teulu." 
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sicrhau bod y nifer fwyaf o organau yn y cyflwr gorau posibl yn cael eu rhoi drwy wella ffisioleg 
rhoddwyr. 
 
Yng Nghymru, mae'r ffocws i sicrhau bod Nyrs Arbenigol mewn Rhoi Organau yn cael ei 
chynnwys yn y drafodaeth ar roi organau yn achos rhoddwyr posibl â'u hymennydd yn farw wedi 
cynyddu o 94% yn 2015/16 i 96% yn 2016/17. Mae hynny dri phwynt canran yn uwch na 
chyfartaledd y DU, sef 93%. O ran rhoi organau pan fydd y galon a'r ysgyfaint yn farw, mae'r 
gyfradd wedi codi o 83% yn 2015/16 i 84% yn 2016/17, sydd bedwar pwynt canran yn uwch na 
chyfartaledd y DU, sef 80%. Mae nifer o ffactorau yn effeithio ar ymwneud y Nyrs Arbenigol mewn 
Rhoi Organau, h.y. logisteg teithio, amseriad yr atgyfeiriad ac amharodrwydd y clinigwr i gynnwys 
y Nyrs Arbenigol mewn Rhoi Organau mewn trafodaethau diwedd oes. 
 
Mae Ffigur 9 yn cymharu cyfradd holi Nyrsys Arbenigol mewn Rhoi Organau sy'n gweithio yng 
Nghymru â gweddill y DU.  
 

 
Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 
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Figure 9:  Cyfradd holi, yn ôl canran, pan fydd y  Nyrs  Arbenigol 
mewn Rhoi Organau  wedi'i  chynnwys, rhoi organau pan fydd yr 
ymennydd yn farw a rhoi organau pan fydd y  galon a'r ysgyfaint 
yn farw 
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Mae Lucy Barnes yn gweithio fel Nyrs Arbenigol mewn Rhoi Organau. Mae'n un o 12 o 
Nyrsys Arbenigol sy'n gweithio i Wasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG yn Ne 
Cymru. Y Nyrsys Arbenigol mewn Rhoi Organau yw'r pwynt cyswllt ar gyfer rhoi organau 
yn yr ysbyty, sy'n cynnwys nodi ac atgyfeirio rhoddwyr organau a meinwe posibl. Mae i'r 
rôl hefyd elfen ar alw sy'n helpu i hyrwyddo rhoi organau at ddibenion trawsblaniad. 
Mae'n esbonio: 
 
"Rwy'n rhoi gwybodaeth ac yn cefnogi teulu rhoddwr organau posibl ar y cyd â'r tîm gofal 
critigol. Rwy'n arwain y broses rhoi organau ac yn sicrhau bod teuluoedd yn cael y 
wybodaeth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i gefnogi penderfyniad eu perthynas 
ynghylch rhoi organau. Mae'n rôl sy'n gofyn llawer iawn ond sy'n rhoi llawer o foddhad 
hefyd, ac mae'n fraint bod yn rhan o'r gefnogaeth sy'n cael ei rhoi i deuluoedd yn y 
sefyllfa hon." 
 
"Mae'r penderfyniad i fod yn rhoddwr organau yn un personol iawn, ac ni all fyth 
ysgafnhau galar teulu'r ymadawedig, ond mae llawer o deuluoedd wedi dweud ei bod yn 
gysur gwybod bod eu perthynas wedi gallu achub a newid bywydau eraill." 
 
"Gallaf ddweud o brofiad fod y drafodaeth ar roi organau gyda'r gweithiwr gofal iechyd 
proffesiynol gymaint yn haws pan fydd y teulu yn gwybod beth yw penderfyniad y 
perthynas ar adeg y farwolaeth. Fel y dywedais, mae'r penderfyniad i fod yn rhoddwr 
organau neu beidio yn un personol, felly beth bynnag y byddwch yn penderfynu ei 
wneud, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth eich anwyliaid; os penderfynwch fod yn 

rhoddwr organau, gallai hynny achub neu drawsnewid bywydau hyd at 9 unigolyn."   
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5.0 Faint o bobl farw o Gymru sy'n rhoi organau? 
 
Rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017, roedd 61 o unigolion a oedd wedi marw mewn ysbyty yng 
Nghymru wedi rhoi organau solet, ac nid oedd 9 ohonynt yn preswylio yng Nghymru. Yn ogystal, 
roedd 16 o breswylwyr o Gymru wedi rhoi organau y tu allan i Gymru; gan olygu bod 68 o 
breswylwyr o Gymru wedi rhoi organau i'w trawsblannu.  
 

 
    Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 

 

5.1 Faint o roddwyr organau sydd wedi marw sydd yn ysbytai 

Cymru, a faint o organau sy'n cael eu rhoi? 
 
Er gwaethaf llawer o sylw manwl, mae'n rhy gynnar i ddweud pa effaith y mae'r newidiadau i'r 
system rhoi organau yng Nghymru yn ei chael. Er ein bod yn gwybod hyn o'r arolwg omnibws 
diweddaraf ym mis Gorffennaf 2017, roedd 73% o'r cyhoedd yng Nghymru yn ymwybodol, heb 
orfod cael eu hannog, o'r newidiadau i'r system rhoi organau. Gallai gymryd llawer o flynyddoedd i 
newid ymddygiad tuag at roi organau a chefnogi penderfyniad i wneud hynny. Gall newidiadau 
hirdymor mewn ymddygiad gynnwys cymryd camau gweithredu lluosog a gwneud addasiadau 
dros amser, ond efallai na fydd rhai pobl yn barod i gefnogi'r newid ac efallai bod eraill wedi 
dechrau derbyn y newid ac yn gweithredu. 
   
Mae tystiolaeth hyd yma yn awgrymu newid cadarnhaol yn nifer y bobl sy'n cefnogi'r broses rhoi 
organau ac yn rhoi organau i'w trawsblannu. Derbyniodd Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 
Gydsyniad Brenhinol ar 10 Medi 2013. Ym mlwyddyn ariannol 2012/13, roedd 52 o roddwyr 
organau lluosog. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, cynyddodd y ffigur hwn flwyddyn ar ôl 
blwyddyn i uchafbwynt o 64 yn 2015/16. Fodd bynnag, yn 2016/17, gostyngodd y ffigur hwn 
ychydig i 61. Mae'n rhesymol tybio bod y gostyngiad bach hwn wedi digwydd yn ystod yr 
amrywiadau blynyddol pan fydd nifer y rhoddwyr yn isel. Fodd bynnag, mae'r potensial sy'n bodoli 
yn dangos bod cyfleoedd i gynyddu nifer y rhoddwyr organau ymhellach yn cael eu colli o hyd.  
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Ffigur 10:  Nifer yr organau a roddwyd gan breswylydd yng 
Nghymru 
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Tabl 5: Rhoddwyr mewn ysbytai yng Nghymru a chyfanswm yr organau a roddwyd 

 

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Rhoddwyr sydd wedi marw 67 52 54 60 64 61 

Organau a roddwyd  178 150 140 149 222 197 

   Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 
 

5.2 Faint o roddwr organau byw sydd? 
 
Mae rhoddwyr byw yn chwarae rôl hanfodol wrth achub a thrawsnewid bywydau, ac maent yn 
cynnig cyfle i gael trawsblaniad llwyddiannus i gleifion â chlefyd yr arennau ar ei gam olaf. Yn y 
DU, mae 97% o roddwyr byw yn rhoi aren. Mae'r organau a gaiff eu rhoi gan roddwyr byw yn 
cyfrannu at oddeutu traean o'r organau sydd ar gael i'w trawsblannu bob blwyddyn yn y DU. 
Mae'r rhan fwyaf o drawsblaniadau aren yn rhai 'cyfeiriedig'. Mae hyn yn golygu bod y rhoddwr yn 
rhoi aren i rywun y mae'n ei adnabod – aelod o'r teulu neu ffrind.  
 
Mae nifer y rhoddwyr byw sy'n preswylio yng Nghymru yn gymharol fach. Dim ond 36 o roddwyr 
byw oedd yn preswylio yng Nghymru yn 2016/17, o gymharu â 30 yn 2015/16. Pan gaiff nifer y 
rhoddwyr fesul mil o'r boblogaeth ei hystyried, mae perfformiad Cymru'n gyson â rhannau eraill o'r 
DU, ac eithrio Gogledd Iwerddon, sy'n perfformio'n dda iawn fesul mil o'r boblogaeth. (Ffigur 11). 
 
 

 
Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 
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Ffigur 11:  Nifer y rhoddwyr byw fesul miliwn o'r  boblogaeth 

Cymru Lloegr Yr Alban
Gogledd Iwerddon Y Deyrnas Unedig Cymru

Mae Mike Stevens, Llawfeddyg Ymgynghorol Trawsblannu a Thynnu Organau hefyd yn gofalu 
am gleifion sy'n rhoi ac yn derbyn aren gan rywun sy'n fyw. Esboniodd: 
 
"Mae hefyd yn bosibl rhoi organau pan fyddwch yn fyw. Hyd yn oed os nad ydych yn adnabod 
rhywun y mae angen trawsblaniad aren arno, mae mwy a mwy o bobl yn cynnig rhoi aren i 
rywun nad ydynt yn ei adnabod. Mae'n amlygu bod pobl yn rhoi eu horganau bob dydd, pan 

fyddant yn fyw a phan fyddant yn farw, er mwyn gwella ansawdd bywyd rhywun." 
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Gwnaeth Lewis Evans o Geredigion symud i Gaerdydd yn 2015, ond dechreuodd ddioddef 
salwch gwael yn sydyn ddau fis yn ddiweddarach. Yn fuan ar ôl hynny, cafwyd bod clefyd 
cronig yr arennau arno, cyn cael dialysis deirgwaith yr wythnos am bron ddwy flynedd. Mae'n 
esbonio sut mae ei fywyd wedi newid ers hynny: 
 
"Roeddwn i'n ffit ac yn iach iawn hyd at y diagnosis, felly roedd yn sioc fawr i fi a'r teulu pan 
gefais wybod bod fy arennau wedi rhoi'r gorau i weithio bod angen trawsblaniad aren arnaf. 
 
"Cafodd aelodau o'r teulu eu profi i weld a oeddent yn rhoddwyr byw posibl, ac roeddwn i'n 
ffodus iawn bod fy mam a'm chwaer yn rhoddwyr addas. Penderfynodd fy mam roi aren i mi 
am ei bod yn teimlo mai ei chyfrifoldeb hi oedd gwneud hynny ac nad oedd am i'w dau 
blentyn gael llawdriniaeth ar yr un pryd. Cefais y trawsblaniad ym mis Ionawr 2017, ac aeth y 
llawdriniaeth yn dda iawn. Mewn ychydig o fisoedd, roeddwn i ar fy nhraed ac rwy'n 
gweithio'n llawn amser eto. Mae'n rhyfeddol gweld y gwahaniaeth y mae hynny wedi'i wneud i 
fy iechyd, ac rwyf mor ddiolchgar i mam am ei rhodd." 
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6.0 Faint o breswylwyr yng Nghymru sydd ar y rhestr 

aros am drawsblaniad organ? 
 
Gwnaed nifer o welliannau yn ystod y blynyddoedd diwethaf gyda'r nod o gynyddu nifer yr 
organau sydd ar gael i'w trawsblannu. Er gwaethaf y gwelliannau hyn, nid oes digon o organau yn 
cael eu rhoi o hyd i ddiwallu'r angen presennol. Roeddem wedi gwneud cynnydd sylweddol yng 
Nghymru wrth leihau nifer y cleifion sy'n aros am drawsblaniad, ond mae organau'n adnodd sydd 
ei angen ar draws y DU ac ni wnaeth y newidiadau i'r system rhoi organau effeithio ar y broses o 
ddyrannu organau.  
Yr unig restr aros am drawsblaniad sydd i'w chael yng Nghymru yw'r rhestr aren a phancreas yn 
Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd. Caiff yr holl gleifion eraill sydd angen trawsblaniad organ eu 
hatgyfeirio i ganolfannau trawsblaniadau yn Lloegr, lle bydd eu manylion yn cael eu hychwanegu 
at eu rhestrau aros am drawsblaniad. 
 
Caiff cleifion sydd angen trawsblaniad aren a/neu bancreas sy'n byw yn Ne Cymru eu hatgyfeirio i 
Uned Drawsblaniadau Caerdydd sy'n cynnig rhaglen trawsblannu aren gynhwysfawr. Mae'n rhan 
o wasanaeth tynnu organau cenedlaethol y DU, ac mae'n un o ddau dîm abdominal allan o saith 
sy'n rhannu'r cyfrifoldebau ar alw, drwy fod ar alw ar wythnosau gwahanol o'r flwyddyn. Mae'r 
ffactorau hyn yn helpu i sicrhau gwasanaeth trawsblaniadau cynaliadwy a diogel, gyda 
chanlyniadau hynod ffafriol sydd fel arfer cystal â chyfartaledd y DU neu yn aml yn well. Y gyfradd 
goroesi impiad un flwyddyn a phum mlynedd yn Uned Drawsblaniadau Caerdydd yw 98% a 88% o 
gymharu â chyfartaledd y DU, sef 94% a 86%. Caiff cleifion sydd angen trawsblaniad organ arall o 
Dde Cymru eu hatgyfeirio i ysbytai yn Lloegr, fel y caiff cleifion sydd angen trawsblaniadau organ 
solet yng Ngogledd Cymru.  
 
Cynyddodd nifer y preswylwyr yng Nghymru a oedd yn aros am drawsblaniad yn 2016/17 o 192 yn 
2015/16 i 235.   
Roedd y rhestrau aros fel a ganlyn: 
 

 Cynyddodd y trawsblaniadau aren o 141 yn 2015/16 i 170 ar 31 Mawrth 2017  

 Cynyddodd y trawsblaniadau aren ynghyd â phancreas o 3 yn 2015/16 i 14 ar 31 Mawrth 
2016/17 

 Arhosodd y trawsblaniadau pancreas yr un peth, sef 1  

 Gostyngodd trawsblaniadau calon ychydig i 7 ar 31 Mawrth 2017 o 10 yn 2015/16  

 Gostyngodd trawsblaniadau ysgyfaint i 2 ar 31 Mawrth 2017 o 17 yn 2015/16  

 Cynyddodd trawsblaniadau calon ynghyd ag ysgyfaint o 1 yn 2015/16 i 2 ar 31 Mawrth 
2017  

 Gostyngodd trawsblaniadau afu ychydig o 21 yn 2015/16 i 18 ar 31 Mawrth 2017. 
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Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Faint o bobl sy'n marw tra byddant ar y rhestr aros am 

drawsblaniad? 
 
Yn aml, trawsblannu organ yw'r unig driniaeth ar gam olaf methiant organ ac, er y gellir trin cleifion 
â chlefyd cam olaf yr arennau â therapïau amnewid arennol eraill, trawsblannu aren yw'r driniaeth 
orau yn gyffredinol i wella ansawdd bywyd. Yn anffodus, am fod organau'n brin, ni chaiff llawer o 
gleifion y trawsblaniad sy'n achub eu bywydau. Yng Nghymru, gwnaeth nifer y preswylwyr yng 
Nghymru a fu farw tra'n aros am drawsblaniad yn 2016/17 ostwng i 22 o 27 yn 2015/16. Mae mwy 
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Ffigur 12:  Rhestr aros am drawsblaniad – preswylwyr 
 yng Nghymru 
 

Aren Aren/pancreas Pancreas (+Ynysigau)

Calon Ysgyfant/Ysgyfaint Afu

Er bod Carwyn Jones o Bontsian yng Ngheredigion wedi bod yn byw gyda diabetes math 1 
ers yn 2 oed, roedd yn iach ac yn heini nes i rai o'i organau fethu'n sydyn ym mis 
Gorffennaf 2016. Esboniodd:  
 
"Nid oedd unrhyw arwyddion rhybudd, ar wahân i haint yn y glust na fyddai'n gwella, ond 
roeddwn i'n meddwl bod gen i feirws. Dim ond yn fy ugeiniau oeddwn i, yn chwarae rygbi, 
yn rhedeg fy musnes fy hun fel gosodwr teiars, ac yn teimlo'n heini ac yn iach. Gwnaeth 
popeth ddigwydd mor gyflym. Un diwrnod, es i i gael fy archwiliad arferol o'r galon, a 
chefais wybod nad oedd fy nghalon yn gallu curo mwy na 25%. Yna, cefais fy rhuthro i'r 
ysbyty gan fod fy arennau'n methu. 
 
Mae wedi cymryd bron i flwyddyn i gryfhau fy nghalon ddigon i gael fy ychwanegu at y 
rhestr aros am drawsblaniad. Bydd angen i mi gael trawsblaniad organ dwbl, a gobeithio y 
gallant ymdrin â fy arennau a'r pancreas ar yr un pryd. Fel arall, gallai fod yn gymhleth. 
Tra'n cael triniaeth, rwyf wedi cwrdd â chleifion dialysis eraill sydd wedi cael 
trawsblaniadau ac wedi gweld faint mae eu bywydau wedi gwella ar ôl hynny. Mae'n rhoi 
gobaith a'r nerth i mi barhau. Gwn fod yn rhaid i rywun farw er mwyn i mi allu cael 
trawsblaniad, ac ni allaf ddweud pa mor ddiolchgar y byddwn i'r rhoddwr a'i deulu am roi'r 

cyfle i mi gael bywyd newydd." 
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o bobl o hyd yn aros am drawsblaniad na nifer yr organau sydd ar gael. Mae'r ymgais i wyrdroi'r 
duedd hon yn parhau.  
 
Tabl 6: Nifer y bobl a fu farw tra oeddent ar y rhestr aros am drawsblaniad 
 

  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Cymru 29 21 16 28 23 

Lloegr 463 493 448 471 377 

Yr Alban 45 40 39 43 50 

Gogledd Iwerddon 15 13 18 10 13 

Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG  
     

 6.2   Organau a drawsblannwyd yn ôl math 
 
Table 7: Nifer yr organau a drawsblannwyd yn ôl math gan roddwyr mewn ysbytai yng 

Nghymru, 1 Ebrill 2016 – 31 Mawrth 2017 
       

Math o 
roddwyr 

Aren Pancreas Afu Calon Ysgyfant Coluddyn 
bach 

Rhoddwr â'i 
ymennydd 
yn farw 

66 9 37 7 4 0 

Rhoddwr â'i 
galon a'i 
ysgyfaint yn 
farw 

34 1 8 0 4 0 

Y ddau 100 10 45 7 8 0 

   Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 
 
Mae Tabl 7 yn dangos nifer yr organau a drawsblannwyd gan roddwr sydd wedi marw yn 2016/17. 
Mae trawsblaniadau aren ac afu gan roddwyr â'u calon a'u hysgyfaint yn farw yn fwyfwy cyffredin 
yn ogystal â thrawsblaniadau ysgyfaint yn sgîl technolegau gwell parhaus. 
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7.0 Nifer y preswylwyr yng Nghymru a gafodd drawsblaniad yn ôl 

math  
 

 
   Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG 

 
Rhwng 2015/16 a 2016/17, bu gostyngiad o 7% yng nghyfanswm y trawsblaniadau aren, cynnydd 
o 33% yn nifer y trawsblaniadau pancreas, gostyngiad o 16% yn nifer y trawsblaniadau afu a 
gostyngiad o 19% yn nifer y trawsblaniadau cardiothorasig. Nid oes unrhyw resymau penodol dros 
hyn; caiff preswylwyr yng Nghymru eu dyrannu organau yn unol â pholisi dyrannu organau'r DU. 
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Ffigur 13: Nifer y preswylwyr yng Nghymru a gafodd 
drawsblaniad yn ôl math    
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8.0 Rhoddwyr organau pediatrig/newydd-anedig 
 

Mae nifer sylweddol llai o roddwyr organau pediatrig wedi rhoi organau yng Nghymru dros y 
blynyddoedd o gymharu â gweddill y DU. Mewn rhai achosion, mae babanod ag anenseffali a 
chyflyrau cyfyngus eraill wedi gallu rhoi organau a meinweoedd yn dilyn marwolaeth. Fodd 
bynnag, nid yw hyn yn digwydd yn aml, ac mae'n annhebyg y bydd organau'n cael eu rhoi o dan yr 
amgylchiadau hyn. 
I'r plant a'r babanod newydd-anedig hynny sydd wedi cael eu derbyn i Uned Driniaeth Ddwys ac 
na fyddant yn goroesi'r salwch, os gwnaed y penderfyniad i ddod â thriniaeth i ben neu wneud 
profion coesynnau'r ymennydd, gallant (ar ôl trafodaeth â'r rhieni) fod yn rhoddwyr organau addas 
at ddibenion trawsblannu. Mae rhoi organau wedi dod yn bwnc sydd wedi dod yn rhan arferol o 
ofal diwedd oes. 
 
Cafodd pob rhoddwr pediatrig cymwys yn 2016/17 ei atgyfeirio at y nyrsys arbenigol, ond nid aeth 
y broses rhoi organau ragddi mewn dim un achos.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Ar ôl colli ei gŵr, Stuart, a'i mab ifanc, Fraser, mewn damwain drasig ym mis Rhagfyr 2015, 
roedd bwlch mawr ym mywyd Anna-Louise Bates na ellid ei lenwi. Mae'n rhaid cael person 
arbennig iawn i fod yn ddewr ac yn gryf i gytuno i roi eu horganau.  
 
Dywedodd Anna-Louise: 
 
"Dydych chi byth yn meddwl y gallai rhywbeth mor drasig ddigwydd i chi. 
 
Ar ôl y ddamwain, gwnaeth staff fy holi ynghylch y posibilrwydd o roi organau. Roeddwn yn 
falch bod Stuart a minnau wedi siarad am hyn, ac roeddwn yn gwybod y byddai'r ddau ohonynt 
wedi hoffi gwneud hynny. Mae cymaint o bobl mewn sefyllfa lle na fyddant wedi cael y 

drafodaeth honno gyda'u hanwyliaid, ac mae'n rhy hwyr petai'r amser yn dod." 
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9.0 Casgliadau ac edrych i'r dyfodol 
 

Mae gwaith i'w wneud o hyd i gyflawni uchelgais strategaeth Trawsblannu Organau: Hyd at 2020 
a chynllun gweithredu Cymru i fod ymhlith y goreuon yn y byd. Fodd bynnag, nid oes amheuaeth 
bod cynnydd cyson wedi cael ei wneud yng Nghymru dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac 
mae'r ffaith mai digwyddiad anghyffredin iawn yw rhoi organau a dim ond o dan amgylchiadau 
penodol y gall hyn ddigwydd yn cyfyngu arnom. Gan nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn marw o dan yr 
amgylchiadau hyn, mae'n rhaid i ni barhau i weithio'n galed er mwyn sicrhau bod pob cyfle posibl 
ar gael i bobl roi organau. Bydd hyn, felly, yn sicrhau bod mwy o gleifion yn cael y cyfle i gael 
trawsblaniad llwyddiannus a bod eu cyfraddau goroesi hirdymor yn gwella gymaint â phosibl. 

Y llynedd, bu gostyngiad bach yn nifer yr organau a gafodd eu rhoi gan roddwyr sydd wedi marw a 
nifer y trawsblaniadau. Mae'r gyfradd cydsynio gyfunol wedi codi ond, yn anffodus, nid yw hyn 
wedi cael ei adlewyrchu gan gynnydd yn nifer y rhoddwyr yn gyffredinol. Er gwaethaf y gostyngiad 
bach, mae'r ffigurau yn galonogol, gyda'r tueddiadau yn mynd i'r cyfeiriad cywir. Mae'r cynnydd 
cyson yn y gyfradd cydsynio i roi organau yn dangos cefnogaeth y cyhoedd yng Nghymru i roi a 
thrawsblannu organau, ond mae angen i ni barhau i gyfleu ac atgyfnerthu'r neges y dylai pawb 
ystyried a ydynt am roi organau neu beidio, a naill ai ymuno â'r Gofrestr Rhoddwyr Organau neu 
roi gwybod i'w teuluoedd am eu penderfyniad a gofyn iddynt ei barchu. 

Gellir priodoli'r gwelliannau i'r gyfradd cydsynio hefyd i'r gwaith caled a wneir gan staff y GIG i 
sicrhau bod pob cam o'r broses yn cael ei gymryd yn unol â chanllawiau ar arfer gorau. Mae'r 
gyfradd atgyfeirio a'r gyfradd holi wedi cyrraedd uchafbwynt, ac mae'n hollbwysig eu cynnal er 
mwyn sicrhau bod pob cyfle sydd gan bobl i roi organau yn cael ei ystyried. 

Nid ydym wedi bod yn unigryw yn yr heriau a wynebwyd wrth geisio cynyddu nifer y bobl sy'n 
cydsynio i roi organau, ond Cymru yw'r unig wlad yn y DU sydd wedi newid ei fframwaith 
deddfwriaethol i system optio allan. Mae'r hyn rydym wedi'i roi ar waith a chanfyddiadau'r 
gwerthusiad o effeithiolrwydd y newid ac effaith y gyfraith newydd, a gyhoeddwyd ar 1 Rhagfyr 
2017, wedi bod o ddiddordeb sylweddol. Mae'r canfyddiadau'n dangos ein bod wedi gwneud 
cynnydd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ond bod angen sawl blwyddyn arall o ddata arnom i 
ddod i gasgliadau mwy cadarn ar effaith y newid ar nifer y rhoddwyr yng Nghymru. 

Mae cyfraniad unigryw rhoddwyr byw at y gronfa o roddwyr organau yn golygu ei bod yn bosibl i 
fwy o gleifion â methiant organ ar gam olaf gael y cyfle i gael trawsblaniad llwyddiannus, tra'n 
ychwanegu at y cyflenwad cyffredinol o organau sydd ar gael i'r holl bobl sydd ar restr aros. Mae 
angen gwneud mwy o waith i sicrhau bod trawsblaniad yn rhywbeth sydd ar gael i bob derbynnydd 
addas yn ddiwahân ac i godi ymwybyddiaeth aelodau'r cyhoedd o roddwyr byw a'u hyder yn y 
broses. 

Er bod yr adroddiad blynyddol hwn yn canolbwyntio ar ystadegau rhoi a thrawsblannu organau, 
rhaid i ni beidio ag anghofio bod unigolyn y tu ôl i bob ffigur. Diolch i bawb sy'n dewis rhoi organau 
pan fyddant yn fyw neu ar ôl iddynt farw. Heb eu haelioni, ni fyddai eraill yn cael trawsblaniad 
trawsnewidiol. 
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