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i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Trosolwg
Mae’r ddogfen hon yn nodi’r hawliau i ofal iechyd
ar gyfer oedolion a’u dibynyddion sy’n ceisio lloches
yn Lloegr, yr Alban a Chymru.
Mae’n darparu gwybodaeth
ynghylch mynediad at
wasanaethau gofal iechyd a’r
cymorth y dylai pobl sy’n ceisio
lloches ei ddisgwyl gan:
• gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol
• y Swyddfa Gartref
• darparwyr llety
Mae’r ddogfen hon yn dangos
yr hyn y dylid ei wneud gan y
Swyddfa Gartref, sefydliadau sy’n
cael eu contractio gan y Swyddfa
Gartref i ddarparu llety a
gwasanaethau cymorth eraill i bobl
sy’n ceisio lloches, a darparwyr
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gwasanaethau gofal iechyd i
sicrhau bod y rhai hynny sy’n
ceisio lloches a’u dibynyddion yn
gallu mwynhau eu hawl i’r safon
uchaf o iechyd corfforol a
meddyliol.
Mae’r wybodaeth hon yn gywir
o fis Ionawr 2019 ymlaen.

Pam ydym wedi
cynhyrchu’r ddogfen hon?
Ein gwaith yw diogelu a hyrwyddo
hawliau dynol pawb ym Mhrydain.
Mae’r hawl i iechyd yn bodoli
mewn cyfraith ddomestig,
Ewropeaidd a rhyngwladol
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Cyfraith a pholisi

ac yn gosod rhwymedigaethau ar
y Wladwriaeth i sicrhau bod pawb
yn mwynhau’r safon uchaf o iechyd
corfforol a meddyliol. (Am ragor o
wybodaeth, gweler ‘Manylion
pellach am y gyfraith a’r hawliau
polisi a gwmpesir yn y ddogfen
hon’.) Mae’r hawl hon yn
berthnasol i bawb, heb ystyried
pwy ydych chi neu o ble rydych
chi’n dod.
Dangosodd ein hadolygiad o’r
grwpiau mwyaf difreintiedig ym
Mhrydain fod pobl sy’n ceisio
lloches yn wynebu rhwystrau rhag
cael mynediad at wasanaethau
cyhoeddus, gan gynnwys
gwasanaethau iechyd. Maen
nhw hefyd yn fwy tebygol o gael
anghenion gofal iechyd penodol
a achosir gan brofiadau gofidus
ac effeithiau trawmatig ffoi i wlad
wahanol.
Rydym am gael gwared ar y
rhwystrau hyn i sicrhau bod
grwpiau ac unigolion yn gallu
mwynhau eu hawliau dynol.

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

Nid yw’r wybodaeth a ddarperir
yma yn gynhwysfawr. Ein nod yw
hyrwyddo trafodaethau a syniadau
ynghylch dulliau gwella mynediad
at ofal iechyd i bobl sy’n ceisio
lloches.

At bwy mae’r ddogfen hon
wedi’i hanelu?
• sefydliadau sy’n gweithio gyda
phobl sy’n chwilio am loches
• cynrychiolwyr cyfreithiol ac
ymgynghorwyr
• gwneuthurwyr polisi gofal iechyd
• gwneuthurwyr polisi cymorth
lloches
• gwaith achos y Swyddfa Gartref
a staff rheng flaen
• darparwyr llety lloches a cymorth
• gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol
• comisiynwyr gofal iechyd
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Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Pwy nas cwmpesir gan y
ddogfen hon?
Mae’r ddogfen hon yn nodi’r
isafswm hawliau sydd gan bawb
sy’n ceisio lloches wrth gyrchu
gofal iechyd. Nid yw hyn yn golygu
na all darparwyr gwasanaethau
fynd y tu hwnt i’r isafswm hawliau
hyn i helpu i ddiwallu anghenion
penodol ceiswyr lloches. Mae’r
adran sy’n nodi dull sy’n seiliedig
ar hawliau dynol yn cynnig
awgrymiadau ynglŷn â sut y gallai
darparu gwasanaethau edrych

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Nid yw’r ddogfen hon yn nodi’r
hawliau ychwanegol a allai fod
gan rai categorïau o bobl sy’n
ceisio lloches; ac nid yw’r ddogfen
hon yn nodi’r cyfundrefnau
cyfreithiol a pholisi ar wahân sy’n
perthyn yn benodol i grwpiau
penodol, megis:

• pobl nad oes ganddynt hawliad
i gael diogelwch rhyngwladol a
sy’n gwneud cais am ganiatâd i
aros yn seiliedig ar, er enghraifft,
Erthygl 8 y Confensiwn
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol
(ECHR) neu ganiatâd dewisol
i aros

• plant digwmni yn chwilio am
loches

• pobl y gwrthodwyd lloches
iddynt (sydd wedi dihysbyddu
pob hawl i apelio), naill ai’n
derbyn cymorth Adran 4 (gweler
‘Ystyr y geiriau a’r termau a
ddefnyddiwn yn y ddogfen hon’
am ragor o wybodaeth) neu
beidio.

• dioddefwyr masnachu mewn
pobl a chaethwasiaeth fodern
• pobl mewn canolfan gadw ar
gyfer mewnfudwyr
• pobl sydd wedi cael lloches,
diogelwch dros dro neu
ddyngarol yn y DU
• pobl sydd wedi cael caniatâd i
aros mewn unrhyw gategori arall
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Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

Pwy yw ‘ceiswyr lloches’?
Mae ‘ceisiwr lloches’ yn rhywun
sy’n ceisio diogelwch rhag
erledigaeth dramor. Gallai’r rhai
hynny sy’n ceisio lloches hefyd
geisio diogelwch dyngarol neu
dros dro, gan gynnwys cais o dan
Erthygl 3 o’r ECHR oherwydd eu
bod yn ofni niwed difrifol, artaith,
triniaeth neu gosb annymunol a
diraddiol. (gweler ‘Ystyriaethau’r
geiriau a’r termau a ddefnyddiwn
yn y ddogfen hon’ am ragor o
wybodaeth).
Mae unigolyn sy’n ceisio diogelwch
yn y DU yma yn gyfreithlon ac yn
cael ei ganiatáu i aros yn y wlad
hon wrth aros i glywed am
ganlyniad eu cais.
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Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Sicrhau bod oedolion sy’n
Trosolwg o’r broses
chwilio am loches yn gallu
ymgeisio am loches
cael mynediad at ofal iechyd Mae’r adran hon o’r ddogfen yn
Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg
o’r hawliau a’r hawl i gael mynediad
i ofal iechyd a’r rhwystrau cyffredin
i fynediad at ofal iechyd a adroddir
gan geiswyr lloches.

nodi’r hawliau presennol i gael
mynediad at ofal iechyd ym mhob
cam o’r broses o hawlio lloches ar
gyfer pobl a gefnogir gan y
Swyddfa Gartref o dan adran
95 (a) Deddf Mewnfudo a Lloches
1999.

Cyfraith a pholisi

Manylion pellach ynghylch
y gyfraith a’r hawliau polisi
a gwmpesir gan y ddogfen
hon
Cliciwch yma am ragor o
wybodaeth ynghylch y gyfraith a’r
hawliau polisi a gwmpesir gan y
ddogfen hon.

Mae’r prif adran hon yn amlinellu’r
isafswm lleiaf gofynion y dylai’r rhai
sy’n ceisio lloches eu disgwyl, fel
y’u nodir mewn polisi, cyfarwyddyd
a fframweithiau cyfreithiol.

Rhestr geirfa

Ymagweddau seiliedig ar
hawliau dynol i sicrhau
mynediad at ofal iechyd
Mae’r adran hon, sy’n disgrifio
ymagweddau sy’n seiliedig ar
hawliau dynol at gael mynediad at
ofal iechyd ar gyfer pobl sy’n ceisio
lloches, wedi’i hanelu at staff y
Swyddfa Gartref, darparwyr llety
a gofal iechyd, a chomisiynwyr.
Mae’n nodi egwyddorion a
goblygiadau ymarferol ymagwedd
seiliedig ar hawliau dynol tuag at
ddarparu gofal iechyd a chymorth
ar gyfer pobl sy’n ceisio lloches.

Mae unigolyn sy’n ceisio
diogelwch yn y DU yma
yn gyfreithlon ac yn cael ei
ganiatáu i aros yn y wlad
hon wrth aros i glywed am
ganlyniad eu cais.
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Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Sicrhau y gall oedolion
sy’n ceisio lloches
gyrchu gofal iechyd
Beth yw hawliau pobl sy’n
ceisio lloches?
Mae gan bobl sy’n ceisio lloches
a’u dibynyddion yn Lloegr, yr Alban
a Chymru hawl i ddefnyddio holl
wasanaethau’r GIG sy’n rhad ac
am ddim i drigolion y DU.
Mae hyn yn cynnwys pob math o
ofal iechyd, o ofal sylfaenol i ofal
eilaidd, gofal iechyd meddwl,
gwasanaethau gofal iechyd
cymunedol a gofal brys.
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Mae gofal sylfaenol am ddim
(er enghraifft, mynediad at feddyg
teulu) a gofal brys (er enghraifft,
gwasanaethau damweiniau ac
achosion brys) yn rhad ac am ddim
i unrhyw un ym Mhrydain heb
ystyried ei statws mewnfudo,
os oes ganddynt brawf o gyfeiriad
neu ffurfiau adnabod eraill neu
beidio.

Mae gan bobl sy’n ceisio
lloches a’u dibynyddion yn
Lloegr, yr Alban a Chymru
hawl i ddefnyddio holl
wasanaethau’r GIG sy’n rhad
ac am ddim i drigolion y DU.
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Beth sy’n atal pobl sy’n
ceisio lloches rhag cyrchu
gofal iechyd?
Amlygodd ymchwil y Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i
brofiadau cyrchu gofal iechyd i
bobl sy’n chwilio am loches y
rhwystrau dilynol:
• symud llety yn amharu ar neu
yn gohirio gofal iechyd
• pobl nad ydynt yn cael digon
o arian nac unrhyw dai neu dai
digonol
• profiadau aml o drawma ac
artaith sy’n arwain at anghenion
gofal iechyd corfforol a meddyliol
cymhleth
• ofn adrodd am drais rhywiol,
masnachu mewn pobl,
camfanteisio neu anffurfio
organau cenhedlu benywod
(FGM), artaith neu fathau eraill
o gamdriniaeth;

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

• diffyg cynefindra â system
iechyd a diwylliant newydd, a/
neu ofn ynghylch sut y gwneir
penderfyniadau lloches
• polisïau a hawliau gofal iechyd,
gan gynnwys taliadau am
wasanaethau gofal iechyd,
heb gael eu hesbonio’n glir,
gan arwain at bobl yn gohirio
neu beidio â cheisio gofal iechyd
• diffyg gwybodaeth sydd ar gael
yn eang ynghylch hawliau i ofal
iechyd mewn gwahanol
ieithoedd neu fformatau hygyrch
(fel fformat hawdd ei ddeall)
• rhwystrau iaith, gan gynnwys
diffyg cymorth Saesneg megis
cyfieithwyr proffesiynol neu
wybodaeth wedi’i chyfieithu
mewn iaith y gall yr unigolyn
ei deall

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

• lefelau isel o ddealltwriaeth
ynghylch hawliau gofal iechyd,
a/neu gyfraith a pholisi yn cael
eu gweithredu’n anghywir, gan
staff gofal iechyd clinigol ac
anghlinigol; er enghraifft,
anawsterau wrth gofrestru gyda
meddyg teulu neu fynediad i
feddyg teulu’n cael ei wrthod
• lefelau isel o ddealltwriaeth
ymhlith staff gofal iechyd clinigol
ac anghlinigol ynghylch
anghenion gofal iechyd penodol
a gofynion diwylliannol pobl sy’n
ceisio lloches.

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Darpariaethau yn y ddogfen hon
Mae’r darpariaethau a ddefnyddir
yn y ddogfen hon (hynny yw, y
datganiadau sy’n amlinellu’r hyn a
ddylai ddigwydd) sy’n penderfynu
mynediad at ofal iechyd i bobl sy’n
ceisio lloches yn cael eu canfod yn
bennaf ym mholisi. Dylai cyrff
cyhoeddus fel y GIG a’r Swyddfa
Gartref ddilyn eu polisi
cyhoeddedig eu hunain oni bai fod
rheswm da dros beidio â gwneud
hynny. Gall methu â gwneud hynny
fod yn anghyfreithlon ac felly’n
destun her gyfreithiol.

Dylai cyrff cyhoeddus fel y GIG a’r Swyddfa Gartref
ddilyn eu polisi cyhoeddedig eu hunain oni bai fod
rheswm da dros beidio â gwneud hynny.
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Mae’r polisïau cyhoeddedig y
cyfeirir atynt yn y ddogfen hon yn
defnyddio cymysgedd o dermau i
esbonio i weithwyr achos y
Swyddfa Gartref a staff sy’n
gweithio mewn llety lloches yr hyn
y dylent ei wneud neu y mae’n
rhaid iddynt ei wneud, neu
esbonio beth a ddylai ddigwydd
neu a fydd yn digwydd mewn
sefyllfa benodol. Os bydd y polisi
cyhoeddedig yn dweud y bydd
rhywbeth yn digwydd neu y dylai
ddigwydd, mae’r term perthnasol
wedi’i gymryd o’r ddogfen bolisi ei
hun, a lle bo hynny’n bosibl,
cyflwynir y term mewn print trwm.
Darperir polisïau trwy gyfrwng
hyperddolenni ar bwyntiau
perthnasol. Yna gall y darllenydd
ddibynnu ar y polisïau hynny ar
gyfer yr hyn maent yn ei ddatgan
sy’n ofynnol neu a ddylai
ddigwydd, neu a fydd yn digwydd
mewn achosion penodol.

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

Pan fydd gan rywbeth sail
gyfreithiol mewn deddfwriaeth
sylfaenol, cyfeiriwn yn benodol
at y ddeddfwriaeth yn nhestun y
ddogfen (er enghraifft: Adran 95,
Deddf Mewnfudo a Lloches 1999).
Cyfeirir at ddeddfwriaeth eilaidd a
rheolau mewnfudo, yn ogystal â
pholisïau cyhoeddedig, fel sy’n
briodol.

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Y broses lloches ar gyfer
pobl sy’n ceisio lloches sy’n
gymwys am ‘gymorth
lloches’
Beth yw cymorth lloches?
Mae pobl sy’n ceisio lloches wedi’u
gwahardd rhag hawlio budddaliadau prif ffrwd ac yn y rhan
fwyaf o achosion rhag gweithio.
Mae ‘Cymorth lloches’, a elwir
hefyd yn gymorth Adran 95, yn
gynllun y Swyddfa Gartref i
ddarparu llety a/neu gymorth
ariannol i berson sy’n ceisio
lloches y mae ei gais yn mynd
rhagddo a sydd, neu sy’n debygol
o ddod, yn ddiymgeledd. Mae hyn
yn golygu bod y person yn
ddigartref a/neu nad oes ganddo
ddigon o arian i brynu bwyd a
hanfodion eraill.
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Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Os yw pobl sy’n ceisio lloches yn
y DU yn gymwys ar gyfer cymorth
lloches, byddant yn ei dderbyn ar
ffurf tai a/neu lwfans wythnosol i
dalu am gostau byw sylfaenol
(cynhaliaeth).
Gellir canfod y rheolau sy’n
llywodraethu’r ddarpariaeth o
gymorth lloches yn Neddf
Mewnfudo a Lloches 1999 a’r
Rheoliadau Cymorth Lloches
2000. Mae gwybodaeth ynghylch
cymhwysedd, a sut i wneud cais
am gymorth lloches, ar gael yma.
Bydd person sy’n gymwys i gael
cymorth lloches yn mynd drwy’r
broses a amlinellir yn yr adran hon
wrth hawlio lloches ac aros am
benderfyniad. Gall cymorth lloches
fod yn gymorth arian parod sy’n
gynhaliaeth yn unig (i’r rhai sydd
eisoes â llety digonol) neu becyn
o gymorth llety ac ariannol.
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Y gyfradd gynhaliaeth gyfredol yw
£37.75 yr wythnos fesul person yn
y cartref. Darperir cynhaliaeth ar
gerdyn debyd ASPEN (cerdyn talu
plastig y gellir ei ddefnyddio yn lle
arian parod). Gall mamau beichiog
neu famau plentyn un i dair oed
wneud cais am daliad ychwanegol
o £3 yr wythnos; gall mamau â
baban dan un mlwydd oed wneud
cais am £5 ychwanegol yr
wythnos. Mae cymorth pellach ar
gael ar ffurf taliadau mamolaeth
unntro yn ogystal â chymorth o
dan Adran 96 (2) o dan
amgylchiadau eithriadol.

Mae’r rhan fwyaf o’r bobl
sy’n cael cymorth lloches yn
cael llety a chynhaliaeth, ac
felly mae’r ddogfen hon yn
canolbwyntio’n bennaf ar y
grŵp hwn.

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

Pobl sy’n derbyn cymorth
lloches cynhaliaeth yn unig
Mae’r rhan fwyaf o’r bobl sy’n cael
cymorth lloches yn cael llety a
chynhaliaeth, ac felly mae’r
ddogfen hon yn canolbwyntio’n
bennaf ar y grŵp hwn. Fodd
bynnag, mae rhai pobl sy’n ceisio
lloches yn derbyn cynhaliaeth yn
unig, a byddant yn byw gyda
ffrindiau, teulu neu’n aml yn symud
cartref ac felly maent yn llai tebygol
o gael tystiolaeth o gyfeiriad. Mae
ganddynt hawl i’r un mynediad a
chymorth gofal iechyd â’r rhai sy’n
derbyn llety a dylent gael cerdyn
HC2 cyn pen 14 diwrnod ar ôl i’w
eu cais am gymorth Adran 95 gael
ei gymeradwyo.
Mae cynnwys yr adrannau dilynol
wedi’u tynnu yn bennaf o ‘Bolisi
Gwasgaru Anghenion Gofal Iechyd
a Beichiogrwydd’ y Swyddfa
Gartref.

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Trosolwg
o’r broses
ymgeisio
am loches
Pobl sy’n derbyn
cymorth lloches
llety a chynhaliaeth
Nid yw hawlio lloches a derbyn
penderfyniad bob amser yn daith
uniongyrchol neu syml i lawer o
bobl, ac nid yw pob cam a amlygir
yma yn cymryd amser cyfartal.
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cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi
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1

Hawlio lloches
yn y DU

5

2

Cyfweliad
Sgrinio

6

Cyrchu gofal
iechyd wrth
gwasgaru

3

Cyfweliad
sylweddol

7

Penderfynu’r cais
am loches neu
ddiogelwch

4

Llety
cychwynnol

Gwasgaru
(llety tymor hwy)
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Sicrhau mynediad
i ofal iechyd
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cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi
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Gwybodaeth bellach

1. Hawlio lloches yn y DU

2. Cyfweliad Sgrinio

3. Cyfweliad sylweddol

4. Llety cychwynnol

5. Gwasgaru

6. Cyrchu gofal iechyd
wrth gwasgaru

7. Penderfynu’r cais am
loches neu ddiogelwch

1. Hawlio lloches
yn y DU

Trosolwg
1. Gall pobl hawlio lloches yn
Lloegr, yr Alban neu Gymru
ar y pwynt mynediad (er
enghraifft, porthladd neu faes
awyr), wrth ddod i’r amlwg,
neu drwy gyflwyno eu hunain
i’r Swyddfa Gartref neu drwy
drefnu apwyntiad gyda’r uned
sgrinio lloches yn Croydon,
sy’n cael ei redeg gan y
Swyddfa Gartref.
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2. Mewn rhai achosion, fel ar
gyfer pobl â chyflyrau iechyd
meddwl a menywod beichiog,
gellir cynnal yr apwyntiad
sgrinio mewn man arall.

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

1. Hawlio lloches yn y DU

2. Cyfweliad Sgrinio

3. Cyfweliad sylweddol

4. Llety cychwynnol

5. Gwasgaru

6. Cyrchu gofal iechyd
wrth gwasgaru

7. Penderfynu’r cais am
loches neu ddiogelwch

2. Cyfweliad Sgrinio
Mae gwybodaeth yn yr adran hon yn cyfeirio at
gyfarwyddyd ‘Polisi Gwasgaru Anghenion Gofal
Iechyda Beichiogrwydd y Swyddfa Gartref a
‘Sgrinio a llwybro lloches’.
Y cyfweliad sgrinio yw’r cyfweliad
cyntaf a ddefnyddir i gofrestru cais
am loches ac mae’n cofnodi
manylion sylfaenol y cais yn unig.
Bydd y cyfweliad hefyd yn cael ei
ddefnyddio i ganfod, cyn belled â
phosibl, a oes gan yr unigolyn
unrhyw bryderon iechyd neu
feddygol neu anableddau, ac a yw
unrhyw beth yn awgrymu eu bod
yn agored i niwed neu fod angen
diogelu. Mae’r wybodaeth hon i’w
nodi ynghyd ag unrhyw
addasiadau rhesymol sydd eu
hangen i ganiatáu i’r unigolyn
gyrchu’r weithdrefn lloches,
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gan gynnwys darparu llety addas
a chymryd unrhyw gamau diogelu.
“Oherwydd anabledd neu gyflwr
meddygol yr hawlydd, efallai y
bydd angen i [swyddogion cyfweld]
wneud addasiadau rhesymol i
sicrhau y gall yr hawlydd
ymgysylltu â’r broses gymaint â
phosibl. Gallai hyn olygu, er
enghraifft, rhoi seibiannau
ychwanegol [i hawlwyr].”

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Dylid defnyddio gwybodaeth
ynghylch iechyd ac anghenion
arbennig, os darperir, dim ond i
lywio penderfyniadau’r Swyddfa
Gartref ynghylch lleoliad a/neu
natur y llety a’r cymorth, neu
unrhyw driniaeth frysuniongyrchol:
Bydd yr wybodaeth a gofnodir am
unrhyw gyflyrau iechyd neu
feddygol neu feichiogrwydd yn
helpu’r Swyddfa Gartref i wneud y
penderfyniad ynghylch ble y dylid
symud yr unigolyn, sut y gellir eu
cefnogi trwy’r broses lloches, a sut
y gallant gael gafael ar driniaeth
briodol.

Ni ddylid effeithio ar gais am
loches yn y DU gan unrhyw salwch
sydd gan unigolyn neu unrhyw
driniaeth maent yn ei derbyn, a
bydd y swyddog sgrinio yn dweud
am hyn yn ystod y cyfweliad wrth
bobl sy’n ceisio lloches.
Rhaid i’r swyddog sgrinio hefyd
drefnu mynediad uniongyrchol at
ofal iechyd mewn achosion o
argyfwng, gan gynnwys cymryd
camau megis galw ambiwlans.

Ni ddylid effeithio ar gais am loches yn y DU gan
unrhyw salwch sydd gan unigolyn neu unrhyw
driniaeth maent yn ei derbyn, a bydd y swyddog
sgrinio yn dweud am hyn yn ystod y cyfweliad wrth
bobl sy’n ceisio lloches.

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

1. Hawlio lloches yn y DU

2. Cyfweliad Sgrinio

3. Cyfweliad sylweddol

4. Llety cychwynnol

5. Gwasgaru

6. Cyrchu gofal iechyd
wrth gwasgaru

7. Penderfynu’r cais am
loches neu ddiogelwch

Dylid rhoi gwybodaeth feddygol i’r
darparwyr llety cychwynnol hefyd
fel y gallant wneud unrhyw
addasiadau rhesymol cyn i’r
person gyrraedd yno. Rhaid
hysbysu’r Tîm Gofal Iechyd IA o
anghenion meddygol sy’n galw am
atgyfeiriadau brys cyn gynted ag y
bo’n ymarferol’.
Dylai’r unigolyn sy’n gwneud cais
am loches allu deall yr wybodaeth
maent yn ei chael a dylid darparu
cyfieithydd iddynt, os bydd arnynt
ei angen.
Cyn cychwyn unrhyw gyfweliad,
rhaid i’r swyddog sgrinio sicrhau
bod yr unigolyn sy’n gwneud cais
am loches a’r cyfieithydd yn gallu
deall ei gilydd.

Gwybodaeth y gall pobl sy’n
chwilio am loches ei darparu i
helpu â mynediad i ofal iechyd:
Dylai pobl sy’n ceisio lloches roi
gwybod i staff y Swyddfa Gartref
cyn gynted â phosibl os ydynt:
• angen unrhyw addasiadau
rhesymol oherwydd anabledd
neu gyflwr iechyd hirdymor
• angen cyfieithydd
• yn feichiog
Dylai pobl sy’n ceisio lloches roi
cymaint o wybodaeth â phosib i’r
swyddog sgrinio ynghylch unrhyw
driniaeth gofal iechyd sy’n barhaus,
gan gynnwys:

Trosolwg
1. Bydd y cyfweliad sgrinio
lloches gyda swyddog
mewnfudo (aelod o staff
y wyddfa Gartref).
2. Fel arfer dyma’r tro cyntaf
y gofynnir i unigolyn am eu
cyflyrau meddygol neu eu
triniaeth; dim ond ar gyfer
y diben cyfyngedig o lywio
penderfyniadau’r Swyddfa
Gartref ynghylch lleoliad
a/neu natur y llety a’r
cymorth, neu unrhyw
driniaeth frys uniongyrchol y
dylid defnyddio’r wybodaeth
hon, os yw’n cael ei darparu.

3. Bydd y swyddog mewnfudo
yn dweud wrth yr unigolyn na
fydd unrhyw salwch a allai
fod ganddynt neu driniaeth
feddygol maent yn ei derbyn
yn effeithio ar eu cais am
loches yn y DU.
4. Dylid ystyried y llety
cychwynnol sydd wedi’i leoli’n
addasaf ar gyfer ymgeiswyr
ag anghenion gofal iechyd.

• manylion cyswllt y r unigolyn
sy’n eu trin
• manylion cyswllt eu bydwraig
• unrhyw apwyntiadau meddygol
a archebwyd, gan gynnwys eu
lleoliad
• unrhyw apwyntiadau meddygol
parhaus, gan gynnwys eu
lleoliad
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Cyn cychwyn unrhyw gyfweliad, rhaid i’r
swyddog sgrinio sicrhau bod yr unigolyn sy’n
gwneud cais am loches a’r cyfieithydd yn gallu
deall ei gilydd.

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

1. Hawlio lloches yn y DU

2. Cyfweliad Sgrinio

3. Cyfweliad sylweddol

4. Llety cychwynnol

5. Gwasgaru

6. Cyrchu gofal iechyd
wrth gwasgaru

7. Penderfynu’r cais am
loches neu ddiogelwch

3. Cyfweliad
sylweddol

Trosolwg
1. Y cyfweliad sylweddol yw ‘y
prif gyfle i’r hawliwrddarparu
tystiolaeth ynghylch pam
mae arnynt angen diogelwch
rhyngwladol’.
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2. Am ragor o wybodaeth,
gweler ‘Cyfarwyddyd Polisi
Lloches’ y Swyddfa Gartref.

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

1. Hawlio lloches yn y DU

2. Cyfweliad Sgrinio

3. Cyfweliad sylweddol

4. Llety cychwynnol

5. Gwasgaru

6. Cyrchu gofal iechyd
wrth gwasgaru

7. Penderfynu’r cais am
loches neu ddiogelwch

4. Llety
cychwynnol
Mae gwybodaeth yn yr adran hon yn cyfeirio
at ‘Bolisi Gwasgaru Anghenion Gofal Iechyd a
Beichiogrwydd’ y Swyddfa Gartref a ‘Chymorth
Lloches: Cyfarwyddyd Bwletinau Polisi’.
Os yw pobl sy’n gwneud cais am
loches yn debygol o fod yn
ddiymgeledd, (gweler rhagor o
wybodaeth am ddiymgeledd yn y
rhestr termau), byddant yn cael eu
cadw mewn llety cychwynnol nes
iddynt fynd i lety gwasgaru (tymor
hwy).
Llety cychwynnol yw llety dros dro,
bwrdd llawn neu hunanddarpar ar
gyfer defnydd tymor byr.
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Mae gan bobl sy’n chwilio am
loches hawl i gael gofal iechyd
am ddim. Mae hyn yn cynnwys
gwasanaethau yn y gymuned,
gwasanaethau ysbytai a
gwasanaethau arbenigol megis
cymorth iechyd meddwl.
Wrth benderfynu pa fath a lleoliad
y llety cychwynnol sy’n addas,
dylai’r Swyddfa Gartref ystyried
anghenion iechyd yr unigolyn.
Mae hyn yn arbennig o bwysig i
fernywod beichiog a phobl anabl.

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Os yw’r unigolyn yn cael ei drin
yn y DU am gyflwr meddygol, ni
ddylid eu hanfon at lety gwasgaru
ond yn lle hynny, dylid eu rhoi
mewn llety sydd agosaf at ble
maent yn cael eu trin, a dylai’r
math o lety fod yn addas ar gyfer
eu hanghenion (er enghraifft ,
ystafell sengl (dim rhannu) neu
hunangynhwysol).
Cyn ei anfon i’r llety cychwynnol,
dylid asesu anghenion iechyd yr
unigolyn a dylent gael y llety
mwyaf priodol mewn lleoliad sy’n
diwallu eu hanghenion. Dylai’r
Swyddfa Gartref gyfathrebu â’r
darparwr llety cychwynnol
ynghylch yr anghenion hyn.
Os yw unigolyn yn credu bod y
llety yn annigonol neu’n anaddas
oherwydd eu hanghenion iechyd,
beichiogrwydd neu anabledd,
dylent ddweud wrth y darparwyr
llety cyn gynted â phosib.

Unwaith y byddant mewn llety
cychwynnol, bydd pob unigolyn yn
cael cynnig sgrinio iechyd gan y
Timau Meddygol ar y safle (a elwir
yn Dimau Gofal Iechyd Llety
Cychwynnol). Gall pobl sy’n ceisio
lloches gofrestru gyda meddyg
teulu ar unrhyw adeg. Fodd
bynnag, bydd y Tîm Gofal Iechyd
Asesu Cychwynnol yn gwneud
atgyfeiriadau gofal iechyd priodol
ac yn helpu unigolion i wneud
apwyntiadau i weld meddyg teulu
neu gyrchu gwasanaethau gofal
iechyd priodol eraill os oes angen,
mewn ystod o sefyllfaoedd –
er enghraifft:
• bydd ymgeiswyr ag HIV yn cael
eu hatgyfeirio i’r y clinig iechyd
rhywiol lleol (clinig meddygaeth
genhedlol-wrinol) os nad oes
trefniadau ar waith i barhau
â’r gofal

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

1. Hawlio lloches yn y DU

2. Cyfweliad Sgrinio

3. Cyfweliad sylweddol

4. Llety cychwynnol

5. Gwasgaru

6. Cyrchu gofal iechyd
wrth gwasgaru

7. Penderfynu’r cais am
loches neu ddiogelwch

• atgyfeirir plant dan 5 oed i
ymwelydd iechyd lle mae angen
clinigol.

Gwybodaeth y gall pobl sy’n
ceisio lloches ei darparu i helpu
gyda mynediad i ofal iechyd:

• gellir ystyried cymorth yn y
dyfodol ar gyfer unigolion y
nodwyd bod ganddynt hanes o
gamdriniaeth gorfforol neu
seicolegol, neu broblemau
iechyd meddwl

Dylai unigolion ddweud wrth staff
llety cychwynnol cyn gynted â
phosibl os:

Mae polisi’r Swyddfa Gartref yn
dweud bod yn rhaid i “weithwyr
achos sy’n gyfrifol am wasgaru
ymgeiswyr beichiog” ystyried
anghenion merched beichiog (a
rhai mam a babi ar ôl iddi eni).
Mae’r polisi’n cyfeirio at
ganllawiau’r Sefydliad
Cenedlaethol dros Iechyd a
Rhagoriaeth Glinigol (NICE) 2010
sy’n argymell archebu’n gynnar i
wasanaethau mamolaeth, yn
ddelfrydol erbyn 10 wythnos o
ystumio; parhad gofal; cymorth
teuluol a chymdeithasol; llafur
cynllunio; gofal ôl-enedigol am 6-8
wythnos.
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• nad oes ganddynt ddigon o
feddyginiaeth ar gyfer angen
iechyd parhaus
• bod ganddynt bryder iechyd
brys
• hoffent weld meddyg teulu
Dylai unigolion ddweud wrth y Tîm
Gofal Iechyd Asesu Cychwynnol
gymaint o wybodaeth am eu
hiechyd â phosibl, gan gynnwys:
• manylion cyswllt yr unigolyn
sy’n eu trin
• manylion cyswllt eu bydwraig
• unrhyw apwyntiadau meddygol
a archebwyd, gan gynnwys eu
lleoliad
• unrhyw apwyntiadau meddygol
parhaus, gan gynnwys eu
lleoliad

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Trosolwg
1. llety cychwynnol (IA) yw llety
dros dro, bwrdd llawn neu
hunanddarpar ar gyfer pobl
wrth iddynt aros i’w hanfon
i lety tymor hwy (gwasgaru).
2. Efallai y bydd pobl sy’n ceisio
lloches sy’n derbyn cymorth
cynhaliaeth yn unig gan y
Swyddfa Gartref ac sydd
wedyn yn gwneud cais am
lety a chynhaliaeth hefyd yn
cael eu derbyn i IA tra bod
eu cais am newid yn cael ei
ystyried. (gweler Cymorth
Lloches: Cyfarwyddiadau
Bwletinau Polisi. Cyfrol 7).

3. ‘Yn ogystal â chynnig cymorth
meddygol cyffredinol, cynigir
sgrinio iechyd’ (gweler ‘Polisi
Gwasgaru Anghenion Gofal
Iechyd a Beichiogrwydd’ y
Swyddfa Gartref), a elwir
yn wiriad iechyd safle llety
cychwynnol, gan Dimau
Meddygol ar y safle a elwir
yn Dimau Gofal Iechyd Llety
Cychwynnol.
4. Mae gan bawb yr hawl i
gofrestru gyda meddyg teulu
tra’n byw mewn llety
cychwynnol: “Tra bod
ymgeiswyr mewn IA, bydd y
Tîm Gofal Iechyd IA, os bydd
angen, yn gwneud
atgyfeiriadau gofal iechyd
priodol a’u cynorthwyo i
wneud apwyntiadau i weld
meddyg teulu” (‘Polisi
Gwasgaru Anghenion Gofal
Iechyd a Beichiogrwydd’).

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

1. Hawlio lloches yn y DU

2. Cyfweliad Sgrinio

3. Cyfweliad sylweddol

4. Llety cychwynnol

5. Gwasgaru

6. Cyrchu gofal iechyd
wrth gwasgaru

7. Penderfynu’r cais am
loches neu ddiogelwch

5. Gwasgaru
(llety tymor hwy)

Os bydd rhywun sy’n
ceisio lloches yn derbyn
cymorth lloches
(cymorth ar ffurf tai a/
neu dreuliau byw
sylfaenol trwy gynllun
Swyddfa Gartref),
byddant yn cael rhywle i
aros ar ôl i’r cais gael ei
brosesu ac wrth iddynt
aros am benderfyniad.
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Ni fydd gan bobl ddewis dros
lety gwasgaru, ond dylid ystyried
gofynion gofal iechyd penodol neu
addasiadau rhesymol wrth
benderfynu pa lety i’w ddarparu ac
a yw’r llety yn diwallu anghenion yr
unigolyn.

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cyfrifoldebau’r
Swyddfa Gartref
Mae gwybodaeth yn yr adran hon
yn cyfeirio at ‘Bolisi Gwasgaru
Anghenion Gofal Iechyd a
Beichiogrwydd’ y Swyddfa Gartref.
Rhaid i’r Swyddfa Gartref ystyried
anghenion iechyd unigolyn cyn eu
hanfon at lety gwasgaru. Mae hyn
yn golygu y dylai gweithwyr achos
asesu sut y gallai anghenion
meddygol neu anabledd effeithio
ar fath neu leoliad llety unigolyn.
Er mwyn gwneud hyn, efallai y
bydd gweithwyr meddygol y
Swyddfa Gartref yn gofyn am
gyngor meddygol (er enghraifft,
ynghylch iechyd meddwl) gan y
Cynghorydd Meddygol Cymorth
Lloches fesul achos neu y byddai
angen iddynt gael trafodaethau
sensitif gyda’r unigolyn os oes
rhesymau da dros awgrymu y
gallai fod ganddynt anghenion
iechyd neu fod arnynt angen
addasiadau rhesymol sy’n effeithio
ar ba fath a lleoliad y llety sy’n
briodol ar eu cyfer.

Dylai pobl sy’n ceisio lloches
sy’n derbyn cymorth lloches gael
tystysgrif HC2 yn awtomatig drwy’r
Swyddfa Gartref. Mae hyn yn rhoi’r
hawl i’r unigolyn i gael
presgripsiynau GIG, triniaeth
ddeintyddol am ddim, a chostau
teithio angenrheidiol i’r ysbyty ac
o’r ysbyty ar gyfer triniaeth y GIG
dan ofal ymgynghorydd. Dylid
adnewyddu tystysgrifau HC2
yn awtomatig bob chwe mis.
Efallai y bydd pobl sy’n ceisio
lloches nad ydynt yn derbyn
cymorth lloches yn gallu gwneud
cais am dystysgrif HC2 yn seiliedig
ar gael incwm isel trwy
ddefnyddio’r ffurflen HC1.

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

1. Hawlio lloches yn y DU

2. Cyfweliad Sgrinio

3. Cyfweliad sylweddol

4. Llety cychwynnol

5. Gwasgaru

6. Cyrchu gofal iechyd
wrth gwasgaru

7. Penderfynu’r cais am
loches neu ddiogelwch

Cyfrifoldebau darparwyr llety
(gweler dogfen 5 am ragor
o wybodaeth ynghylch
darparwyr llety)
Mae gwybodaeth yn yr adran hon
yn cyfeirio at ‘Bolisi Gwasgaru
Anghenion Gofal Iechyd a
Beichiogrwydd’ y Swyddfa Gartref
a’r Datganiad o Ofynion ar gyfer
y contractau COMPASS. Mae’r
Datganiad o Ofynion yn nodi’r
dyletswyddau a osodir ar y
Swyddfa Gartref a’r darparwyr
llety. Gellir gweld y contractau,
gan gynnwys y Datganiad o
Ofynion yma.

Ar gyfer pobl sydd â chyflyrau
iechyd sydd eisoes yn bodoli, neu
sydd angen apwyntiad brys gyda
meddyg teulu, mae’r darparwr llety
‘dan rwymedigaeth contractiol i
fynd ag ‘unigolyn a gefnogir’
(unigolyn sy’n ceisio lloches a sy’n
derbyn cymorth lloches) i feddyg
teulu o fewn 5 diwrnod gwaith iddo
gyrraedd y cyfeiriad gwasgaru’.

Rhaid i’r darparwr llety friffio pawb
o fewn un diwrnod o gyrraedd y
llety gwasgaru, mewn iaith maent
yn ei deall trwy gyfarwyddiadau
llafar ac ysgrifenedig, ynghylch:
• meddyg a deintydd lleol

Mae cyflyrau meddygol neu
sefyllfaoedd sydd eisoes yn bodoli
a sy’n galw ar y darparwr llety I
gofrestru unigolyn a gefnogir gyda
meddyg teulu yn cynnwys:

• HIV os yw wedi’i ddiagnosio
eisoes ac os na wnaed
trefniadau gofal parhaus cyn
gwasgaru

• cyflyrau hirdymor sydd angen
meddyginiaeth reolaidd; er
enghraifft, diabetes, problemau
â’r galon, asthma, epilepsi,
hemoffilia a thwbercwlosis
anweithgar

• beichiogrwydd

Rhaid i’r darparwr llety friffio pawb o fewn un
diwrnod o gyrraedd y llety gwasgaru, mewn iaith
maent yn ei deall trwy gyfarwyddiadau llafar ac
ysgrifenedig

• cyflyrau iechyd meddwl acíwt
• plentyn dan naw mis oed
“Os oes gan unigolyn a gefnogir
gyflwr sy’n bodoli eisoes neu fod
arno angen apwyntiad meddyg
teulu brys, a’i fod yn datgan bod
arno angen brys o gyflenwad
newydd o feddyginiaeth
rhagnodedig, mae’n ofynnol i’r
darparwr fynd â’r unigolyn a
gefnogir i feddyg teulu o fewn 1
diwrnod gwaith ar ôl iddo gyrraedd
y cyfeiriad gwasgaru.”

• sut i gysylltu â nhw
• sut i wneud apwyntiad gyda nhw
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Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

1. Hawlio lloches yn y DU

2. Cyfweliad Sgrinio

3. Cyfweliad sylweddol

4. Llety cychwynnol

5. Gwasgaru

6. Cyrchu gofal iechyd
wrth gwasgaru

7. Penderfynu’r cais am
loches neu ddiogelwch

Gwybodaeth y gall pobl sy’n
ceisio lloches ei darparu i helpu
gyda mynediad i ofal iechyd:
Os yw unigolyn yn credu na ddylid
eu hanfon at lety gwasgaru
oherwydd cyflwr iechyd, ac y
dylent aros yn y llety cychwynnol,
dylent:
• adael i’r tîm gofal iechyd asesu
cychwynnol wybod cyn gynted
ag y bo modd
• siarad ag unrhyw weithwyr gofal
iechyd proffesiynol sy’n eu trin
neu unrhyw asiantaethau
cymorth maent mewn cysylltiad
â hwy, neu gyfreithiwr (â
chymorth cyfreithiol), a gofyn
iddynt ddarparu llythyr neu
wybodaeth ynghylch pam na
ddylid eu gwasgaru
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Os yw’r unigolyn wedi’i wasgaru
ac mae’r llety yn annigonol neu’n
amhriodol am resymau sy’n
ymwneud â chyflwr iechyd neu
anabledd, dylai’r unigolyn hysbysu’r
darparwr llety ar unwaith.
Os nad yw darparwr llety yn
cydymffurfio â’r dyletswyddau
a nodir yn Natganiad o Ofynion
y contract, gallai cynghorwyr
hysbysu’r tîm cydymffurfio contract
rhanbarthol perthnasol. Mae’r tîm
hwn yn gyfrifol am oruchwylio bod
y darparwr llety yn dilyn y gofynion
a nodir yn y contractau.
Os nad yw unigolyn yn gwybod a
ydynt wedi’u cofrestru â meddyg,
neu nad ydynt wedi cael unrhyw
fanylion am eu meddyg lleol, dylent
ofyn i’r darparwr llety ar unwaith
am y wybodaeth hon.
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Trosolwg
1. Os rhoddir cymorth Adran 95 i
unigolyn sy’n ceisio lloches,
fe roddir rhywle i aros iddynt
ar ôl i’w cais gael ei brosesu
ac wrth iddynt aros am
benderfyniad.
2. Nid oes gan bobl sy’n ceisio
lloches ddewis dros lety
gwasgaru; fodd bynnag,
‘Dylai gweithwyr achos bob
amser wirio a oes gan
ymgeisydd unrhyw anghenion
meddygol arbennig a fydd yn
effeithio ar wasgaru,’ gan
gynnwys y lleoliad neu’r math
o lety (‘Polisi Gwasgaru
Anghenion Gofal Iechyd a
Beichiogrwydd’).
3. Mae’n ofynnol i ‘Ddarparwyr
Llety Gwasgaru’ sicrhau bod
pob unigolyn a gefnogir yn
cael ei friffio o fewn un
diwrnod o gyrraedd llety
gwasgaru, ‘mewn iaith maent
yn ei deall a thrwy

gyfarwyddiadau llafar ac
ysgrifenedig, am feddyg teulu
a deintydd lleol, sut i gysylltu
â nhw, a sut i wneud
apwyntiad (‘Polisi Gwasgaru
Anghenion Gofal Iechyd a
Beichiogrwydd’).
4. Bydd pobl sy’n ceisio lloches
a gefnogir gan y Swyddfa
Gartref yn cael tystysgrif HC2,
yn dangos bod ganddynt hawl
i gael meddyginiaeth
bresgripsiwn am ddim a
chymorth gyda chostau iechyd
eraill. Bydd angen i bobl sy’n
ceisio lloches nad ydynt yn
cael eu cefnogi gan y Swyddfa
Gartref ymgeisio’n annibynnol
am dystysgrif HC2 gan
ddefnyddio ffurflen HC1
(gweler ‘Polisi Gwasgaru
Anghenion Gofal Iechyd a
Beichiogrwydd’ y Swyddfa
Gartref; a ffurflen Hawlio’r GIG
am Help gyda Chostau HC1
sydd ar gael yma).

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

1. Hawlio lloches yn y DU

2. Cyfweliad Sgrinio

3. Cyfweliad sylweddol

4. Llety cychwynnol

5. Gwasgaru

6. Cyrchu gofal iechyd
wrth gwasgaru

7. Penderfynu’r cais am
loches neu ddiogelwch

6. Cyrchu gofal
iechyd wrth wasgaru
Wrth aros am benderfyniad ar eu cais, bydd pobl sy’n
ceisio lloches (a’u dibynyddion) yn parhau i fyw mewn
llety gwasgaru.
Mae gan bobl sy’n ceisio lloches
hawl i ofal iechyd rhad ac am
ddim y GIG, gan gynnwys
gwasanaethau yn y gymuned
a gwasanaethau arbenigol fel
cymorth iechyd meddwl.

Cofrestru â meddyg teulu
Nid oes angen modd adnabod,
prawf cyfeiriad neu brawf statws
mewnfudo ar unigolyn i gofrestru
â meddyg. Yr unig reswm y gall
meddygfa feddygon teulu wrthod
cofrestru yw os yw’r rhestr gleifion
yn llawn neu os yw’r claf yn
darparu prawf cyfeiriad y tu allan
i’r ardal mae’n ei chynnwys.
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Am ragor o wybodaeth, gweler;
• Cymorth lloches
• Cyfarwyddyd GIG ynghylch
sut i gofrestru â meddygfa

Cymorth iaith
Mae canllaw iechyd mudwyr Public
Health England yn dweud y dylid
darparu cyfieithydd proffesiynol lle
mae rhwystr iaith yn rhwystro
cyfathrebu rhwng claf a gweithiwr
gofal iechyd proffesiynol. Nid yw
teulu, ffrindiau ac, yn arbennig,
plant yn gyfieithwyr priodol.
Mae cyfarwyddyd y Cyngor
Meddygol Cyffredinol yn nodi y
dylai gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol sicrhau, lle bynnag
mae’n ymarferol, bod trefniadau’n
cael eu gwneud i ddiwallu
anghenion iaith a chyfathrebu
cleifion.

Mae’r ffynonellau dilynol yn
darparu rhagor o wybodaeth:
• Lloegr: ‘Cyfieithu iaith: canllaw
iechyd mudwyr’
• Yr Alban: ‘Nawr rydym yn siarad:
Canllawiau cyfieithu ar gyfer
staff GIG yr Alban’
• Cymru: ‘Ffoaduriaid a Cheiswyr
Lloches’: Cyfarwyddyd Iechyd
Cyhoeddus Cymru ar gyfer
Practisau Meddygold Cyffredinol
• Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr
Cyffredinol (RCGP): canllaw i
ddefnyddio cyfieithydd

• Cyfarwyddyd GIG i’r rhai hynny
sy’n ceisio lloches a ffoaduriaid
ynghylch sut i gofrestru â
meddyg teulu
• cyfarwyddyd gan y GIG
i’r rhai hynny yn yr Alban
• chyfarwyddyd gan y GIG ar
gyfer y rhai hynny yng Nghymru
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Nid oes angen modd adnabod, prawf cyfeiriad
neu brawf statws mewnfudo ar unigolyn i
gofrestru â meddyg

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

1. Hawlio lloches yn y DU

2. Cyfweliad Sgrinio

3. Cyfweliad sylweddol

4. Llety cychwynnol

5. Gwasgaru

6. Cyrchu gofal iechyd
wrth gwasgaru

7. Penderfynu’r cais am
loches neu ddiogelwch

Mae rheoliadau’r Comisiwn
Ansawdd Gofal (CQC) yn datgan
bod rhaid i bobl gael gwybodaeth
berthnasol yn y ffordd fwyaf addas
iddyn nhw ac mewn ffordd y gallant
ei deall (gweler ‘Rheoliadau ar gyfer
darparwyr a rheolwyr
gwasanaethau’ y CQC).
Mae Deddf Hawliau Cleifion 2011
yn yr Alban yn datgan y dylid
cyfathrebu â phobl mewn ffordd y
gallant ei deall ac y dylai staff gofal
iechyd sicrhau bod y claf wedi deall
y wybodaeth a roddwyd (gweler
y wybodaeth a ddarperir gan
Lywodraeth yr Alban yma).
Mae’r Safonau Iechyd a Gofal yng
Nghymru yn datgan bod rhaid i bobl
dderbyn gwybodaeth lawn ynghylch
eu gofal ac y dylai’r wybodaeth hon
fod yn hygyrch, dealladwy, ac
mewn iaith a modd sy’n sensitif i’w
hanghenion. Dylai hyn eu galluogi
a’u cefnogi i wneud penderfyniad
gwybodus am eu gofal fel partner
cyfartal (gweler y Safonau Iechyd
a Gofal yng Nghymru yma).
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Gwybodaeth y gall pobl sy’n
chwilio am loches ei darparu
i helpu gyda mynediad i ofal
iechyd:
Er nad oes ar unigolion angen
dogfennau na phrawf cyfeiriad i
gofrestru ar gyfer gwasanaethau
meddyg teulu, os oes ganddynt
unrhyw un neu ragor o’r dogfennau
dilynol I fynd â nhw i apwyntiadau
meddygol, bydd yn helpu i osgoi
oedi a chamddealltwriaeth:
• tystysgrif HC2
• cerdyn cofrestru cais (ARC)
• dogfennau neu lythyrau gan y
Swyddfa Gartref yn dangos bod
yr unigolyn wedi gwneud cais
am loches yn y DU, gan
gynnwys dogfen IS96 ynghylch
mynediad dros dro (a elwir
bellach yn fechnïaeth fewnfudo)
ac unrhyw gyfyngiadau adrodd
• bil cyfleustodau diweddar (bil
trydan, dŵr neu nwy) neu fil treth
cyngor
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• modd adnabod ag enw a
dyddiad geni (er enghraifft,
pasbort, trwydded yrru, tystysgrif
geni, trwydded breswyl biometrig
neu ddogfen deithio)
Yr unig resymau y gellir gwrthod
i unigolyn gael ei gofrestru gan
feddyg teulu yw:
• os yw rhestr gleifion y meddyg
yn llawn ac nad ydynt yn derbyn
cleifion newydd
• os oes gan yr unigolyn brawf
cyfeiriad sy’n dangos eu bod
yn byw y tu allan i’r ardal mae’r
feddygfa’n ei chynnwys

Beth ddylai rhywun ei wneud
os gwrthodir iddynt gael eu
cofrestru mewn meddygfa?

Os gwrthodwyd hwy am reswm
arall, gall yr unigolyn geisio herio’r
gwrthodiad. Dylai’r unigolyn, ffrind,
gwirfoddolwr neu gynghorydd:
• ddweud wrth y derbynnydd bod
y person wedi’i wrthod yn
anghywir neu ofyn am siarad â’r
meddyg neu’r rheolwr practis
• gofyn i’r derbynnydd neu’r
rheolwr ysgrifennu’r rhesymau
pam na allant gofrestru’r
unigolyn ar ddarn o bapur neu,
os ydynt yn Lloegr, drwy
ddefnyddio’r daflen NHS
England ‘Ceisiwr lloches a
ffoaduriaid: Sut i gofrestru â
meddyg (meddyg teulu)’

Dylai’r unigolyn ofyn am resymau
pam eu bod wedi’u gwrthod.
Os cawsant eu gwrthod oherwydd
bod y rhestr gleifion yn llawn, neu
os ydynt yn byw y tu allan i’r ardal
mae’r feddygfa’n ei chynnwys,
dylai’r unigolyn ofyn am restr o
feddygfeydd meddyg teulu eraill
gerllaw a mynd atynt yn lle.

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

1. Hawlio lloches yn y DU

2. Cyfweliad Sgrinio

3. Cyfweliad sylweddol

4. Llety cychwynnol

5. Gwasgaru

6. Cyrchu gofal iechyd
wrth gwasgaru

7. Penderfynu’r cais am
loches neu ddiogelwch

Gwneud cwyn
Os yw’r unigolyn yn Lloegr, gallant
gwblhau’r daflen NHS England a’i
hanfon at NHS England trwy e-bost
yn england.contactus@nhs.net
(ag ‘Er sylw’r rheolwr cwynion’ yn
y llinell bwnc) neu drwy’r post at:
NHS England
Blwch Post 16738
Redditch
B97 9PT
Ffôn: 0300 311 2233
Os yw’r person yn yr Alban neu
Gymru, gallant gysylltu â’u GIG
lleol neu fwrdd iechyd, a all edrych
i mewn i’r cwyn a dyrannu’r person
I bractis.
Mae’r taflenni dilynol yn darparu
gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch
sut i gofrestru â meddyg mewn
gwahanol rannau o’r wlad:

• Yr Alban: ‘Gofal iechyd i geiswyr
lloches a ffoaduriaid yn yr Alban’
• Cymru: ‘Ffoaduriaid a Cheiswyr
Lloches’: Cyfarwyddyd Iechyd
Cyhoeddus Cymru ar gyfer
Practisau Meddygol Cyffredinol

Gofynnwch am gyfieithydd
cyn gynted â phosibl

Trosolwg
1. Yn aml llety gwasgaru yw’r
lle y bydd pobl sy’n ceisio
lloches (a’u dibynyddion) yn
treulio’r cyfnod hwyaf wrth
aros i glywed canlyniad eu
cais am loches.

2. Yn ystod eu hamser mewn
llety gwasgaru bydd angen
i’r rhan fwyaf o bobl gyrchu
gwasanaethau gofal iechyd.

Ar y cyfle cyntaf, cyn i unrhyw
apwyntiad neu bod yr unigolyn yn
mynd i ddefnyddio gwasanaethau
gofal iechyd, dylent ofyn i
gyfieithydd gael ei ddarparu ac i
wybodaeth gael ei rhoi mewn iaith
maent yn ei deall.
Ni ddylai unigolion ddibynnu ar
deulu a ffrindiau i gyfieithu. Yn
benodol, nid yw’n briodol i blant
weithredu fel cyfieithwyr ar gyfer
oedolion.

• Lloegr: ‘Ceiswyr lloches a
ffoaduriaid: Sut i gofrestru
â meddyg (meddyg teulu)’
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Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Cyfraith a pholisi

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

1. Hawlio lloches yn y DU

2. Cyfweliad Sgrinio

3. Cyfweliad sylweddol

4. Llety cychwynnol

5. Gwasgaru

6. Cyrchu gofal iechyd
wrth gwasgaru

7. Penderfynu’r cais am
loches neu ddiogelwch

7. Penderfynu’r
cais am loches
neu ddiogelwch

Trosolwg
1. Bydd gan bobl sydd wedi cael
statws ffoadur, diogelwch
dyngarol neu absenoldeb
dewisol 28 diwrnod i symud
ymlaen o’u llety gwasgaru.
Bydd eu taliadau cynhaliaeth
yn dod I ben ar ôl hyn.
Unwaith y bydd gan rywun
statws ffoadur neu
ddiogelwch dyngarol ac
absenoldeb dewisol, byddant
yn gymwys i gael budddaliadau prif ffrwd a bydd
ganddynt yr hawl i weithio.
2. Gall pobl sydd yi gwrthodwyd
statws ffoadur neu
ddiogelwch dyngarol iddynt
mewn penderfyniad ag hawl i
apelio yn y wlad apelio yn
erbyn y penderfyniad hwn.
3. Mae gan unigolion y
gwrthodwyd statws ffoadur
neu ddiogelwch dyngarol
iddynt ac sydd wedi
dihysbyddu pob hawl i apelio
21 diwrnod i adael eu llety
Swyddfa Gartref a chyn bod
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eu taliadau cynhaliaeth
yn dod i ben. O dan rai
amgylchiadau cyfyngedig,
gall unigolion wneud cais am
gymorth gan y Swyddfa
Gartref (cymorth Adran 4) ac,
os yn llwyddiannus, byddant
yn derbyn yr un hawliau gofal
iechyd â’r rhai sy’n ceisio
lloches.
4. Mae unigolion sy’n profibod
e’u cais am loches neu
ddiogelwch yn cael ei wrthod
ac nad ydynt yn gymwys i
gael cymorth Adran 4 yn
wynebu rheolau gwahanol
ynghylch hawliau gofal iechyd
ledled Lloegr, yr Alban a
Chymru. Fodd bynnag, mae
mynediad at ofal sylfaenol a
gofal brys bob amser yn rhad
ac am ddim ac yn hygyrch i
bawb, heb ystyried eu statws
mewnfudo.
5. Am ragor o wybodaeth gweler
“Cyfarwyddyd Terfynu
Cymorth Lloches f. 12”

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Awgrymiadau ar gyfer
ymagwedd sy’n seiliedig
ar hawliau dynol tuag
at gyrchu gofal iechyd
ar gyfer pobl sy’n ceisio
lloches
Mae’r adran hon wedi’i
hanelu at staff y Swyddfa
Gartref, darparwyr llety a
darparwyr gofal iechyd, a
chomisiynwyr.
Mae’n cyflwyno egwyddorion ac
ymarferoldeb ymagwedd sy’n
seiliedig ar hawliau dynol tuag at
ddarparu gofal iechyd a chymorth
ar gyfer pobl sy’n ceisio lloches,
gan gynnwys:
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• ymagweddau sy’n seiliedig ar
gytuniadau hawliau dynol
rhyngwladol
• cyfarwyddyd ar weithredu
egwyddorion hawliau dynol
wedi’i gyhoeddi gan ddarparwyr
gofal iechyd yn Lloegr, yr Alban
a Chymru
• awgrymiadau ynghylch sut y
gellid gwella mynediad at ofal
iechyd i’r rhai hynny sy’n ceisio
lloches trwy ddefnyddio
ymagwedd sy’n seiliedig ar
hawliau dynol.
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Cyfraith a pholisi

Yr hawl ddynol i iechyd
Mae’r hawl i iechyd wedi’i nodi’n
benodol yng nghyfarwyddyd
Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig
ar Hawliau Economaidd,
Cymdeithasol a Diwylliannol
(CESCR) ar Erthygl 12 o’r
Cyfamod yn Sylw Cyffredinol Rhif
14: yr hawl i’r safon iechyd uchaf
y gellir ei chyrraedd; sy’n rhwymo
gwladwriaethau i roi mynediad
cyfartal i’r hawl i iechyd i bawb,
gan gynnwys “ceiswyr lloches
a mewnfudwyr anghyfreithlon.”
Mae Erthygl 12 (1) yn datgan: ‘hawl
pawb i fwynhau’r safon uchaf o
iechyd corfforol a meddyliol y gellir
ei chyrraedd.’

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

Mae Erthygl 12 (2) yn ei wneud
yn ofynnol i nifer o “gamau gael
eu cymryd gan bartïon y
Gwladwriaethau... i gyflawni
gwireddu’r hawl hon yn llawn.”
Mae’r hawl i iechyd a lles hefyd
yn Erthygl 25 o’r Datganiad
Cyffredinol o Hawliau Dynol.
Ysgrifennir yr hawl i iechyd mewn
cytuniadau rhyngwladol eraill a
chyfraith achosion, gan gynnwys
o fewn system y Confensiwn
Ewropeaidd (mewn perthynas ag
Erthyglau 3, 8 a 14 y Confensiwn
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol).
Fe’i disgrifiwyd fel norm o gyfraith
ryngwladol arferol. (Gweler yr
adran ar sail cyfraith a pholisi’r
ddogfen hon am ragor o
wybodaeth).

Mae’r hawl i iechyd yn berthnasol i bawb,
dim ots beth yw eu statws mewnfudo.

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Mae’r hawl i iechyd yn berthnasol
i bawb, dim ots beth yw eu statws
mewnfudo. Mae hyn yn golygu
bod rhaid i’r Wladwriaeth gael
mesurau ar waith i sicrhau bod
gwasanaethau meddygol a sylw
meddygol yn cael eu rhoi i bawb
os bydd afiechyd.
Mae hyn yn ei dro yn golygu bod
rhaid i Wladwriaethau ddarparu a
sicrhau mynediad i wasanaethau
gofal iechyd o ansawdd da, gan
gynnwys y meysydd bywyd
ehangach sy’n effeithio ar iechyd,
megis tai da a bod gan bob person
ryddid i ddewis beth sy’n digwydd
i’w gorff.
Mae gan wledydd dair lefel o
gyfrifoldeb i sicrhau fod gan bobl
yr hawl i iechyd. Rhaid iddynt:
• barchu mwynhad pawb
o’r hawl i iechyd
• diogelu’r hawl hon trwy atal
eraill rhag ymyrryd â hi

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Gweithredu ymagwedd at ofal
iechyd sy’n canolbwyntio ar
hawliau dynol pobl
Mae ymagwedd sy’n seiliedig ar
hawliau dynol yn rhoi hawliau
dynol wrth wraidd polisi ac ymarfer.
Mae hawliau dynol yn berthnasol
i bawb. Fodd bynnag, mae angen
sylw a chymorth ychwanegol ar rai
grwpiau i sicrhau eu bod yn gallu
mwynhau eu hawliau dynol hyd at
yr un lefel â phawb arall.
Ystyrir bod pobl sy’n ceisio lloches
yn aelodau o grŵp ‘sy’n arbennig
o ddifreintiedig ac agored i niwed
sydd angen diogelwch arbennig’
(Achos M.S.S. v Gwlad Belg a
Gwlad Groeg, Cais rhif 30696/09).
Bydd angen sylw arbennig ar bobl
sy’n ceisio lloches sy’n aros i’w
cais gael ei brosesu i Gyrchu eu
hawl i ofal iechyd oherwydd eu
sefyllfa a’u statws.

Cyfraith a pholisi

Yn arbennig, efallai y bydd angen
rhoi sylw i bobl sydd â gofynion
ychwanegol, fel goroeswyr artaith
a mathau eraill o drais, gan
gynnwys anffurfio organau
cenhedlu benywod (FGM), trais yn
y cartref a thrais rhywiol; yn
ogystal â menywod beichiog, pobl
anabl a dioddefwyr masnachu
mewn pobl a chaethwasiaeth
fodern.

Rhestr geirfa

Mae hawliau dynol yn
berthnasol i bawb. Fodd
bynnag, mae angen sylw a
chymorth ychwanegol ar rai
grwpiau i sicrhau eu bod yn
gallu mwynhau eu hawliau
dynol hyd at yr un
lefel â phawb arall.

Er nad yw dioddefwyr masnachu
wedi’u cwmpasu gan y ddogfen
hon, oherwydd eu bod yn Destun
set ar wahân o reolau a gofynion
yn y gyfraith a pholisi ac o dan y
Fecanwaith Atgyfeirio
Cenedlaethol ar gyfer adnabod
dioddefwyr masnachu (NRM),
maent wedi’u cynnwys yn y rhestr
hon oherwydd mae masnachu
mewn pobl a chamfanteisio’n
doriad difrifol iawn ar hawliau dynol
y gallai rhai pobl sy’n ceisio lloches
fod wedi eu hwynebu.

• cyflawni’r hawl i iechyd, sy’n
golygu bod rhaid i wledydd
weithredu i sicrhau y gall pobl
elwa’n llawn o’r hawl i iechyd.
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Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Ym maes gofal iechyd, mae
ymagwedd seiliedig ar hawliau
dynol yn cynnwys y nodweddion
dilynol:
Mae cyfraith, polisi ac arfer
gofal iechyd yn unol â safonau
hawliau dynol rhyngwladol, a
Maent yn cael eu hadolygu a’u
monitro trwy brosesau sy’n
effeithiol ac yn dryloyw ag
atebolrwydd clir.
Dylai pobl sy’n ceisio lloches,
eu dibynyddion a’u cymunedau
gael mynediad hawdd at ofal
iechyd a gwybodaeth am eu
hawliau mewn iaith maent yn ei
deall. Dylent allu cymryd rhan
weithgar wrth lunio’r polisïau a’r
gwasanaethau sy’n effeithio arnynt.

Proses
cymhwyso

Mae arweinyddiaeth wedi’i
hymrwymo i hawliau dynol.
Mae pawb yn mwynhau’r hawl i
beidio â dioddef gwahaniaethu a’r
hawl i breifatrwydd, a rhoddir sylw
penodol i unigolion mewn
sefyllfaoedd bregus a grwpiau
dan anfantais.
Am ragor o wybodaeth gweler
Swyddfa Uwch Gomisiynydd
Hawliau Dynol y Cenhedloedd
Unedig a Sefydliad Iechyd y Byd,
‘Yr Hawl i Iechyd: Taflen Ffeithiau
Rhif 31.’

Mae gan staff yr wybodaeth a’r
sgiliau i ystyried hawliau dynol, gan
gynnwys trwy gael hyfforddiant
priodol.
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Egwyddorion y fframwaith
hawliau dynol ar waith
mewn gofal iechyd
Isod mae rhai egwyddorion
cyffredin a ddefnyddir gan
ddarparwyr gofal iechyd yn Lloegr,
yr Alban a Chymru i weithredu
ymagwedd sy’n seiliedig ar hawliau
dynol at ofal iechyd.

Egwyddorion FREDA
Mae’r Comisiwn Ansawdd Gofal
(CQC) yn defnyddio’r egwyddorion
hawliau dynol dilynol i sicrhau bod
gofal iechyd yn Lloegr yn ddiogel,
effeithiol, tosturiol ac o safon uchel:
1. Teg: Mae gan bobl sy’n
defnyddio gwasanaethau gofal
iechyd fynediad at brosesau clir
a theg ar gyfer gwneud
penderfyniadau ynghylch gofal
a thriniaeth, ac am gael eu
clywed.

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

2. Parchus: Mae pobl yn cael eu
gwerthfawrogi fel unigolion, ac
ystyrir bod yr hyn sy’n bwysig
iddynt hwy yn bwysig gan y
gwasanaethau gofal iechyd.
3. Cyfartal: Nid yw pobl yn
dioddef gwahaniaethu wrth
gyrchu gwasanaethau.
4. Urddasol: Mae pobl yn cael eu
trin â thosturi, mewn ffordd sy’n
eu gwerthfawrogi fel pobl ac yn
cefnogi eu hunan-barch.
5. Annibynnol: Gall pobl ymarfer
y rheolaeth a dewis mwyaf
posibl yn eu gofal a’u triniaeth.
(Fe ddaw’r wybodaeth a gymerwyd
o’r adran hon o ‘Ymagwedd
hawliau dynol ar gyfer sut rydym
yn rheoleiddio gwasanaethau
iechyd a gofal cymdeithasol.’)
y CQC.

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches
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Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Egwyddorion PANEL
Mae Health Improvement Scotland,
a chomisiynwyr pobl hŷn a phlant
yng Nghymru, yn defnyddio
egwyddorion PANEL:
6. Cyfranogi: Dylai pobl allu
lleisio eu profiadau a chymryd
rhan wrth wneud
penderfyniadau. Dylai polisïau
ac ymarfer gefnogi pobl i
gyfranogi mewn cymdeithas
a dilyn bywydau llawn.
7. Atebolrwydd: Dylai
sefydliadau a phobl fod yn
atebol am wireddu hawliau
dynol. Mae lefel na ddylai
safonau gwasanaeth na ddylai
ostwng oddi dani, ond
uwchlaw’r lefel honno dylid
deall bod y daith tuag at
wireddu hawliau dynol yn un
gynyddol.
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8. Heb wahaniaethu: Mae gan
bawb yr un hawliau, heb
ystyried eu hethnigrwydd,
rhyw, incwm, crefydd, ac ati.
9. Grymuso: Dylai pobl,
cymunedau a grwpiau gael y
pŵer i wybod am eu hawliau
a’u hawlio i wneud
gwahaniaeth i’w bywydau.
10.Cyfreithlondeb: Dylai pob
penderfyniad gydymffurfio â
safonau cyfreithiol hawliau
dynol.
(Fe ddaw’r wybodaeth o’r adran
hon o ‘Yr hawl i iechyd’ GIG Yr
Alban)
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Menywod beichiog a mamau

Gwybodaeth berthnasol gan newydd
gytuniadau hawliau dynol
Gall merched beichiog a mamau
rhyngwladol
newydd wynebu heriau
Fel y’i disgrifir yn Sylw Cyffredinol
CESCR rhif. 14: Yr Hawl i’r Safon
Uchaf Gyflawnadwy o Iechyd,
rhaid i weithwyr proffesiynol gofal
iechyd a staff sy’n gweithio ar gyfer
darparwyr llety barchu’r hawl i
iechyd trwy sicrhau mynediad
cyfartal i bawb.

ychwanegol wrth gyrchu gofal
iechyd.

O dan ddau gytuniad y
Cenhedloedd Unedig mae’r DU
wedi’u cadarnhau, Confensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Ddileu
Gwahaniaethu yn erbyn Menywod
(CEDAW) a’r Confensiwn ar
Hawliau’r Plentyn (CRC), dylid rhoi
maeth a mynediad priodol i
fenywod beichiog a mamau
newydd i wasanaethau. Dylai
menywod gael mynediad i addysg
a chael cymorth â gwybodaeth am
iechyd plant a maeth.
Dylai gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol wneud gwiriadau ym
mhob apwyntiad i sicrhau bod y
fenyw yn deall ei gofal a bod
ganddi’r modd i fynychu ei
hapwyntiad nesaf.

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg
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i ofal iechyd

Pobl anabl
Gall pobl anabl hefyd wynebu
heriau ychwanegol wrth gyrchu
gwasanaethau gofal iechyd, a
chael gofynion cymorth a
hygyrchedd.
O dan Ddeddf Cydraddoldeb
2010, mae gan sefydliadau
gyfrifoldeb i sicrhau bod pobl anabl
yn gallu cyrchu gwasanaethau mor
hawdd â phobl nad ydynt yn anabl.
Gelwir hyn yn ‘ddyletswydd i
wneud addasiadau rhesymol.’ Mae
gan ddarparwyr gwasanaethau a’r
rhai hynny sy’n cyflawni
swyddogaethau cyhoeddus
ddyletswydd i ragweld yr angen i
wneud addasiadau rhesymol. Mae
hyn yn golygu, er enghraifft, bod
rhaid i ddarparwyr gofal iechyd
feddwl am ba addasiadau
rhesymol y gallai fod eu hangen ar
ddefnyddwyr gwasanaeth â
gwahanol fathau o anabledd heb
ddiwallu’r anghenion a gyflwynir
iddynt yn unig.
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Mae Confensiwn y Cenhedloedd
Unedig ar Hawliau Pobl ag
Anableddau (CRPD) 2006, y mae’r
DU wedi’i lofnodi, yn golygu bod
rhaid i wladwriaethau ddarparu
gwasanaethau iechyd y mae ar
bobl anabl eu hangen yn benodol
oherwydd eu hanableddau. Mae’r
CRPD yn dweud bod rhaid i
Wladwriaethau wneud addasiadau
rhesymol. Mae’r CRPD yn nodi y
dylid darparu gwasanaethau
iechyd mor agos â phosib i
gymunedau’r bobl eu hunain ac y
dylai gweithwyr proffesiynol gael
eu cefnogi (er enghraifft, trwy
hyfforddiant) i ddeall sut i sicrhau
bod pobl anabl yn derbyn yr un
ansawdd gofal â phobl nad ydynt
yn anabl.
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Dylid darparu gwybodaeth mewn
iaith ac mewn ffordd y gall y
person ei deall ar lafar ac yn
ysgrifenedig. Dylid rhoi cymorth i
bobl sy’n ceisio lloches sydd ag
unrhyw wystrau iaith neu
gyfathrebu, gan gynnwys y rhai
hynny sy’n gysylltiedig ag
anabledd, diffyg bod yn gyfarwydd
â Saesneg neu lefelau
llythrennedd isel. Dylai’r cymorth
hwn gynnwys nodi anghenion
ieithyddol yr unigolyn a diwallu’r
anghenion hynny. Gallai hyn fod
trwy ddarparu cyfieithydd
proffesiynol priodol neu wybodaeth
wedi’i chyfieithu mewn iaith mae’r
unigolyn yn ei deall; neu drwy
wneud addasiad rhesymol, megis
darparu gwybodaeth ar ffurf hawdd
ei ddarllen os oes ar yr unigolyn
angen y fformat hwn i gymryd rhan
yn eu cyfweliad.

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches
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Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Rhestrau gwirio i’w
hystyried gan y Swyddfa
Gartref a darparwyr llety i
sicrhau ymagwedd sy’n
seiliedig ar hawliau dynol:
1. A yw’r cais am loches a’r
broses gymorth lloches yn
helpu i greu ymdeimlad o
ddiogelwch a diogeledd i bobl
sy’n ceisio lloches a’u
dibynyddion?
2. A yw trafodaethau ynghylch
gofal iechyd gyda phobl sy’n
hawlio lloches yn gwbl ar
wahân i’r broses o wneud
penderfyniad ar loches?
3. A yw gwybodaeth ynghylch
sut i gyrchu gwasanaethau
gofal iechyd yn cael ei
hesbonio’n glir ac ar wahân i’r
broses o wneud penderfyniad
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ar loches i leihau ofn a
chamddealltwriaeth?
4. A yw staff sy’n gweithio i
ddarparwyr llety wedi’u
hyfforddi ar hawliau’r rhai
hynny sy’n ceisio lloches, yn
ogystal â’r problemau maent
yn eu hwynebu wrth gyrchu
gofal iechyd, a’u sensitifrwydd
diwylliannol?
5. A yw cyfieithwyr proffesiynol
yn cael eu darparu heb i’r
person orfod gofyn am un?
6. A yw’r hawl i ofyn am
gyfieithwyr yn cael ei
hesbonio’n eglur mewn ffordd
y gall y person ei deall?
7. A oes prosesau monitro ac
atebolrwydd clir, sy’n monitro
sut mae anghenion pobl yn
cael eu diwallu, a gyflwynir yn
y contractau llety lloches?

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
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8. Yn ymarferol, a yw’r prosesau
hyn yn gweithio i sicrhau bod
pobl yn gwybod eu hawliau
i ofal iechyd ac y gallant
gyrchu’r gofal iechyd sydd
arnynt ei angen?
9. A oes mecanwaith cwynion
annibynnol , clir yn bodoli i
bobl sy’n hawlio lloches?
10.A yw pobl yn amlwg yn gallu
cwyno heb ofni sut mae’n
effeithio ar eu cais am
loches?
11. A yw’r mecanwaith cwynion
hwn yn cael ei fonitro?
12.A yw penderfyniadau
ynghylch llety addas yn cael
eu cymryd yn seiliedig ar
anghenion gofal iechyd y
person ac i sicrhau y bydd
parhad gofal lle bynnag y
bo modd?

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches
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Rhestrau gwirio i’w
hystyried gan ddarparwyr a
chomisiynwyr gwasanaethau
gofal iechyd i sicrhau
ymagwedd seiliedig ar
5.
hawliau dynol:
1. A yw gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol (gan gynnwys
staff rheng flaen fel
derbynyddion) wedi’u
hyfforddi ar hawliau’r rhai
hynny sy’n ceisio lloches, y
problemau maent yn eu
hwynebu wrth gyrchu gofal
iechyd, a’u sensitifrwydd
diwylliannol?
2. A yw’r staff a’r cleifion yn deall
y broses ar gyfer cofrestru
gyda meddyg teulu yn dda?
3. A yw cyfieithwyr proffesiynol
yn cael eu darparu heb i’r
unigolyn orfod gofyn am un?
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gyda chleifion a oes arnynt
angen cyfieithydd neu
gymorth ieithyddol arall i
sicrhau nad oes unrhyw
rwystrau i gyfathrebu yn ystod
apwyntiadau?
A oes dulliau i bobl nad ydynt
yn siarad Saesneg ac sydd â
mynediad cyfyngedig i arian
a/neu y rhyngrwyd i gofrestru
â meddyg teulu ac i wneud
apwyntiadau?

6. A yw gofal iechyd yn cael ei
ddarparu mewn ffordd sy’n
canolbwyntio ar yr unigolyn,
â chaniatâd a chyfranogiad
clir gan gleifion yn eu gofal, a
sut mae’r ddarpariaeth hon yn
cael ei monitro?
7. A yw gwasanaethau’n cael eu
comisiynu’n lleol sy’n diwallu
anghenion gofal iechyd a
mynediad y rhai hynny sy’n
ceisio lloches?

4. A yw staff gofal iechyd wedi’u
hyfforddi i archwilio’n
rhagweithiol ac yn sensitif
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Sail cyfraith a pholisi
ar gyfer yr hawliau
a gyflwynir yn y
ddogfen hon
Mae gwybodaeth fanwl am
sut mae’r system lloches yn
gweithredu a’r mathau o gymorth
sydd ar gael yn y polisi a gyhoeddir
gan y Swyddfa Gartref; yn
arbennig, y cyfarwyddiadau
cymorth lloches (er enghraifft,
‘Cymorth Lloches: Cyfarwyddiadau
Bwletinau Polisi’; ‘Polisi Gwasgaru
Anghenion Gofal Iechyd a
Beichiogrwydd’; a ‘Cheisiadau
am gymorth ychwanegol’).
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Dylai cyrff cyhoeddus fel y
Swyddfa Gartref a’r GIG ddilyn eu
polisi cyhoeddedig eu hunain oni
bai fod rheswm da dros beidio â
gwneud hynny, a gall methu â
gwneud hynny fod yn
anghyfreithlon ac felly’n destun
her gyfreithiol.
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Sut mae deddfau hawliau
dynol a chydraddoldeb yn
berthnasol
O dan gyfraith y DU, mae Deddf
Hawliau Dynol 1998 a Deddf
Cydraddoldeb 2010 yn berthnasol
i’r sefyllfaoedd a gwmpesir yn y
ddogfen hon; er enghraifft, pan
fydd y Swyddfa Gartref yn sgrinio
rhywun sy’n ceisio lloches ar gyfer
anghenion gofal iechyd mewn llety
gwasgaru, neu pan fyddant yn cael
eu trin gan feddyg neu nyrs y GIG
mewn meddygfa, ysbyty neu
ganolfan galw i mewn.

Rhaid i awdurdodau
cyhoeddus ddilyn y Ddeddf
Hawliau Dynol ym mhopeth
a wnânt.

Rhestr geirfa
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Deddf Hawliau Dynol 1998
a’r Confensiwn Ewropeaidd
ar Hawliau Dynol
Mae’r Ddeddf Hawliau Dynol (HRA)
yn cyflwyno’r hawliau a’r rhyddid
sylfaenol mae gan bawb yn y DU
hawl iddynt, heb ystyried
dinasyddiaeth neu statws
mewnfudo. Mae’n ymgorffori’r
hawliau a nodir yn y Confensiwn
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol
(ECHR neu’r ‘Confensiwn’) i gyfraith
ddomestig Prydain. Rhaid i
awdurdodau cyhoeddus ddilyn y
Ddeddf Hawliau Dynol ym mhopeth
a wnânt.
Mae’r GIG a’r Swyddfa Gartref yn
awdurdodau cyhoeddus y mae’n
rhaid iddynt weithredu’n gydnaws
â hawliau’r Confensiwn (adran 6(1)
HRA 1998); os na wneir hyn gall
dioddefwyr cam-drin hawliau dynol
ddwyn achosion cyfreithiol yn y
llysoedd (adran 7, HRA 1998).
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Nid yw’r ECHR yn cynnwys hawl
benodol i ofal iechyd, ond mae’r
hawl hon wedi’i chynnwys yn
system y Confensiwn fel
rheidrwydd o’r hawl i urddas, ac fe’i
ffurfiwyd yng nghyfraith achos y
Llys. Er enghraifft, trwy’r erthyglau
dilynol:

Erthygl 2 ECHR
Yr hawl i fywyd; er enghraifft, nid
yw hawliau unigolyn yn cael eu
cadarnhau os ydynt wedi marw ar
ôl peidio â chael triniaeth feddygol
angenrheidiol.

Erthygl 3 ECHR
Y gwaharddiad ar artaith a
thriniaeth annynol a diraddiol; er
enghraifft, nid yw hawliau person
yn cael eu cadarnhau os ydynt wedi
dioddef poen difrifol oherwydd bod
triniaeth wedi’i hoedi.

Erthygl 8 ECHR
Yr hawl i fywyd preifat a theuluol,
a’r hawl i uniondeb corfforol
a moesol; er enghraifft,
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nid yw hawliau unigolyn yn cael eu
cadarnhau os ydynt wedi dioddef
dirywiad yn eu hiechyd meddwl
oherwydd diffyg mynediad at
wasanaethau iechyd meddwl.

Erthygl 14 ECHR
Gwahardd gwahaniaethu sy’n
ymwneud ag arfer hawliau eraill a
ddiogelir o dan yr ECHR; er
enghraifft, nid yw hawliau unigolyn
yn cael eu cadarnhau os gwrthodir
triniaeth feddygol iddynt oherwydd
eu bod yn ceisio lloches. Wrth
ddehongli’r Confensiwn, a’r hawl
hon, mae’r Llys wedi ystyried
offerynnau rhyngwladol eraill sy’n
diogelu hawl pawb i fwynhau’r
safon uchaf o iechyd corfforol a
meddyliol y gellir ei chyrraedd.
(Am ragor o wybodaeth, gweler
‘Adroddiad Thematig Llys Hawliau
Dynol Ewrop: Materion sy’n
ymwneud ag iechyd yn nhrefn
achos Llys Hawliau Dynol Ewrop,’
Mehefin 2015; a’r daflen ffeithiau
‘Iechyd’, dyddiedig Chwefror 2018).
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Hawliau Dynol Rhyngwladol
Mae’r hawl ddynol i iechyd wedi’i
chynnwys yn y Cyfamod
Rhyngwladol ar Hawliau
Economaidd, Cymdeithasol a
Diwylliannol (ICESCR), cytuniad
hawliau dynol y Cenhedloedd
Unedig, yr hyn mae’r DU wedi’i
lofnodi a’i gadarnhau. Mae’r hawl i
iechyd yn berthnasol i bawb, heb
ystyried statws mewnfudo. Mae’n
golygu bod gan bawb yr hawl i’r
safon uchaf o iechyd corfforol a
meddyliol, sy’n eu helpu i fyw eu
bywyd mewn urddas. (Gweler
CESCR, Sylw Cyffredinol Rhif 14,
yr hawl i’r safon iechyd uchaf y
gellir ei chyrraedd (Erthygl 12)).

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

Trwy gadarnhau’r cytundeb
rhyngwladol hwn, mae’r DU wedi
addo sicrhau bod ei deddfau a
pholisïau domestig yn cydymffurfio
ag ef. Mae gan y Wladwriaeth dair
lefel o gyfrifoldeb i sicrhau y gellir
gwireddu’r hawl i iechyd yn
ymarferol. Rhaid iddi:
• parchu mwynhad pawb o’r hawl
i iechyd
• diogelu’r hawl hon trwy atal eraill
rhag ymyrryd â hi
• bodloni’r hawl i iechyd, sy’n
golygu bod rhaid i’r Wladwriaeth
weithredu i sicrhau bod pobl yn
gallu elwa’n llawn ohoni

Mae’r hawl i iechyd yn berthnasol i bawb, heb ystyried
statws mewnfudo. Mae’n golygu bod gan bawb yr hawl
i’r safon uchaf o iechyd corfforol a meddyliol,
sy’n eu helpu i fyw eu bywyd mewn urddas.
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Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Mae confensiynau hawliau dynol
eraill y Cenhedloedd Unedig
y mae’r DU wedi’u llofnodi yn
darparu rhagor o gyfarwyddyd
ynghylch sut i gynnal yr hawl
i iechyd, gan gynnwys ar gyfer
grwpiau sy’n rhannu nodweddion
gwarchodedig. Er enghraifft, mae
Confensiwn y Cenhedloedd
Unedig ar Ddileu Gwahaniaethu
yn erbyn Menywod (CEDAW)
a’r Confensiwn ar Hawliau Pobl ag
Anableddau (CRPD), yn ei wneud
yn glir y dylai menywod a phobl
anabl allu cyrchu gofal iechyd
ar sail gyfartal heb wahaniaethu
(Erthygl 12, CEDAW; Erthygl 25,
CRPD).

Proses
cymhwyso

Ymagwedd seiliedig
ar hawliau dynol

Deddf Cydraddoldeb 2010
Mae Deddf Cydraddoldeb (EA)
2010 yn rhwymo’r Swyddfa Gartref,
y GIG a chontractwyr preifat, sy’n
gwahardd ffurfiau ar wahaniaethu.
O dan y Ddeddf, rhaid i unigolyn
neu sefydliad sy’n darparu
gwasanaethau i’r cyhoedd, neu
sy’n cyflawni swyddogaethau
cyhoeddus, beidio â
gwahaniaethu’n anghyfreithlon yn
erbyn pobl eraill yn uniongyrchol
neu’n anuniongyrchol neu eu
haflonyddu neu eu herlyn
oherwydd eu nodweddion
gwarchodedig, sef:
• oedran
• anabledd
• ailbennu rhywedd
• priodas a phartneriaeth sifil
• beichiogrwydd a mamolaeth
(sy’n cynnwys bwydo ar y fron)
• hil

Cyfraith a pholisi

Rhaid i ddarparwyr gwasanaethau,
a’r rhai hynny sy’n cyflawni
swyddogaethau cyhoeddus,
gymryd camau cadarnhaol hefyd i
sicrhau y gall pobl anabl gyrchu
gwasanaethau mor hawdd â phobl
nad ydynt yn anabl. Gelwir hyn yn
ddyletswydd i wneud addasiadau
rhesymol (a.20, EA 2010). Mae’r
cyfrifoldeb hwn yn mynd y tu hwnt i
osgoi gwahaniaethu yn unig ac yn
hytrach mae’n ‘rhagflaenorol’.
Rhaid i ddarparwyr gwasanaethau,
a’r rhai hynny sy’n cyflawni
swyddogaethau cyhoeddus,
feddwl ymlaen llaw (ac yn barhaus)
ynghylch pa addasiadau y gallai
fod eu hangen ar bobl â gwahanol
fathau o ofynion anabledd, cymorth
a mynediad. Am ragor o wybodaeth
gweler Cod Statudol Ymarfer Deddf
Cydraddoldeb 2010:
Gwasanaethau, swyddogaethau
cyhoeddus a chysylltiadau yn
7.3-7.4 a 7.20.

Rhestr geirfa

Dyletswydd cydraddoldeb sector
cyhoeddus (PSED)
Rhaid i sefydliadau’r sector
cyhoeddus a sefydliadau eraill sy’n
cyflawni swyddogaethau ar eu
rhan ddangos ‘sylw dyladwy’ i’r
angen i ddileu’r ymddygiad a
waherddir o dan y Ddeddf
Cydraddoldeb, hyrwyddo cyfle
cyfartal, a meithrin perthynas dda
rhwng pobl sydd â nodweddion
gwarchodedig penodol a phobl
hebddynt. Gelwir hyn yn
‘ddyletswydd cydraddoldeb y
sector cyhoeddus’. Mae’r Swyddfa
Gartref a’r GIG, a chontractwyr
preifat sy’n cyflawni
swyddogaethau cyhoeddus ar eu
rhan, wedi’u rhwymo gan y PSED.
Mae dyletswyddau penodol o dan
y PSED, sy’n wahanol yn Lloegr, yr
Alban a Chymru; mae rhagor o
wybodaeth ar gael yma.

• crefydd neu gred
• rhyw
• cyfeiriadedd rhywiol
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Rhestr geirfa

Darparwyr llety
Mae hyn yn cyfeirio at y
sefydliadau sy’n cael eu contractio
gan y Swyddfa Gartref i ddarparu
llety. Ar hyn o bryd, mae tri phrif
ddarparwr yn darparu’r llety trwy
gontractau COMPASS: G4S,
Clearsprings a SERCO. Mae’n
ofynnol i’r darparwyr hyn
gydymffurfio â darpariaethau
Deddf Cydraddoldeb 2010. Gellir
gweld y contractau, gan gynnwys
y Datganiad o Ofynion, yma.
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Bydd gwasanaethau Cyngor,
Adrodd am Broblemau a Chymorth
Cymhwysedd yn cael eu
hintegreiddio i wasanaeth sengl, o’i
ddechrau i’w ddiwedd, a weithredir
yn genedlaethol; mae’r contract ar
gyfer y gwasanaethau hyn wedi
cael ei ddyfarnu i Migrant Help.

Roedd cyhoeddiad ym mis Ionawr
2019
• Dyfarnwyd y contractau i
Clearsprings Ready Homes
yn Ne Lloegr a Chymru;
• Dyfarnwyd y contractau i Mears
Group yng Ngogledd Iwerddon,
yr Alban a rhanbarth y Gogleddddwyrain, Swydd Efrog a
Humber; a
• Dyfarnwyd y contractau i Serco
yng Ngogledd-orllewin Lloegr a
rhanbarthau Canolbarth Lloegr
a Dwyrain Lloegr.

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
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Cerdyn cofrestru cais (ARC)
Mae’r cerdyn cofrestru cais (ARC)
yn gerdyn plastig maint cerdyn
credyd a roddir gan y Swyddfa
Gartref i unigolion sy’n hawlio
lloches. Mae’r ARC yn cynnwys
gwybodaeth am hunaniaeth y
deiliad, gan gynnwys eu
cenedligrwydd a’u hoedran. Mae’n
darparu tystiolaeth bod yr unigolyn
yn hawlio lloches a bod ganddo
hawl gyfreithiol i aros yn y Deyrnas
Unedig tra bo’r cais am loches yn
cael ei benderfynu. Sylwer: nid yw
ARC bob amser yn cael ei gyhoeddi
ac nid oes ei angen i unigolyn
gyrchu gwasanaethau.

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

Cerdyn debyd ASPEN
Dyma gerdyn debyd a roddir i
bawb sy’n hawlio lloches a sy’n
derbyn cymorth lloches gan y
Swyddfa Gartref. Mae’r cerdyn yn
dyrannu £37.75 i bob unigolyn
mewn cartref yr wythnos, a’r
defnydd a fwriedir yw talu am
fwyd, dillad a phethau ymolchi (neu
ychydig yn fwy os yw menywod yn
feichiog, yn bwydo ar y fron, os
oes ganddynt blant ifanc, neu o
dan amgylchiadau eithriadol eraill).
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Ceisiwr lloches

Ceisiwr lloches diymgeledd

Mae ceisiwr lloches yn rhywun sy’n
ceisio diogelwch rhag erledigaeth
dramor a sy’n aros am
benderfyniad terfynol ar eu cais.
(Yn y ddogfen hon, rydym yn
defnyddio’r ymadrodd ‘pobl sy’n
ceisio lloches.’) Gall pobl sy’n
ceisio lloches hefyd geisio
diogelwch dyngarol neu dros dro,
gan gynnwys cais o dan Erthygl
3 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar
Hawliau Dynol (ECHR), oherwydd
eu bod yn ofni niwed difrifol,
artaith, triniaeth annheg a diraddiol
neu gosb. Mae unigolyn sy’n ceisio
diogelwch yn y DU yma’n
gyfreithlon a chaniateir iddoi aros
yn y wlad hon wrth aros i glywed
am ganlyniad terfynol eu cais (gan
gynnwys canlyniad apeliadau).

Mae ‘ceisiwr lloches diymgeledd’
yn rhywun sy’n ceisio lloches heb
lety digonol neu unrhyw fodd o’i
gael, neu rywun sy’n ceisio lloches
ac nad yw’n gallu diwallu eu
hanghenion byw hanfodol. Mae
cymorth lloches o dan Adran 95(1)
Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
wedi’i chyfyngu i’r rhai hynny sy’n
ceisio lloches a’u dibynyddion sy’n
‘ddiymgeledd’ o fewn ystyr Adran
95(3) Deddf Mewnfudo a Lloches
1999.
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Gall pobl sy’n ceisio lloches yn y
DU sy’n ddiymgeledd gael cymorth
ar ffurf tai neu gostau byw
sylfaenol trwy gynllun y Swyddfa
Gartref. Gelwir hyn yn gymorth
Adran 95 neu ‘gymorth lloches’
(am ragor o wybodaeth, gweler yr
adran ‘ Cymorth Adran 95’ isod).
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Cyfraith a pholisi

Anffurfio organau cenhedlu
benywod (FGM)
Mae FGM yn cynnwys yr holl
weithdrefnau sy’n ymwneud â
chael gwared ar yr organau
cenhedlu benywaidd allanol yn
rhannol neu’n gyfangwbl, neu anaf
arall i’r organau cenhedlu
benywaidd, a gynhelir am resymau
traddodiadol, diwylliannol neu
grefyddol. Mae safbwynt y
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol yn ddiamwys: mae FGM yn
gyfystyr ag arteithio ac yn peryglu
iechyd a bywydau merched a
menywod.

Tystysgrif HC2
Cyhoeddir y dystysgrif HC2 gan y
Swyddfa Gartref ar ran yr Adran
Iechyd ac mae’n tystio bod gan y
rhai sy’n ceisio lloches, a’u
dibynyddion, hawl i gael
meddyginiaeth ar bresgripsiwn am
ddim a chymorth â chostau iechyd
eraill. Mae’r HC2 yn ddilys am
chwe mis.

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

Er nad yw’n orfodol i ddangos
y ffurflen HC2 i gyrchu gofal
iechydam ddim, yn ymarferol
mae’n osgoi camddealltwriaeth ac
yn gwneud mynediad yn gyflymach
ac yn haws os yw rhywun yn mynd
â hi gyda nhw pan fyddant yn
mynd i gofrestru gyda meddyg
teulu, mynychu apwyntiadau
meddygol a chasglu
presgripsiynau.
Mae’r HC2 yn dangos bod gan
y deiliad yr hawl i:
• bresgripsiynau GIG am ddim
• triniaeth ddeintyddol GIG am
ddim
• wigiau a chynheiliaid ffabrig
GIG am ddim
• profion llygaid GIG am ddim
• talebau tuag at gost sbectolau
• ad-daliadau costau teithio
angenrheidiol i’r ysbyty ac o’r
ysbyty ar gyfer triniaeth GIG dan
ofal ymgynghorydd.
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NHS
Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
(GIG) yw’r gwasanaeth meddygol
a gofal iechyd a ariennir gan y
Llywodraeth y gall pawb sy’n byw
yn y DU ei ddefnyddio heb gael
eu gofyn am dalu cost lawn y
gwasanaeth. Mae’r gwasanaeth
yn cynnwys:
• ymweld â meddyg neu nyrs
mewn meddygfa
• cael help a thriniaeth mewn
ysbyty os yw’n sâl neu wedi’u
hanafu
• gweld bydwraig os ydynt yn
feichiog
• cael help brys gan weithwyr
gofal iechyd proffesiynol sy’n
gweithio yn y gwasanaethau
ambiwlans os bydd anafiadau
difrifol neu broblemau iechyd
sy’n bygwth bywyd yn dod i’r
amlwg (gallai hyn gynnwys eu
cludo i’r ysbyty).
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Mae pobl yn aml yn cyfeirio at y
gwasanaethau iechyd hyn fel ‘yn
rhad ac am ddim ar bwynt y
defnyddio (neu gyflenwi’). Mae hyn
yn golygu y gall unrhyw un sy’n
byw yn y DU, er enghraifft, weld
meddyg a fydd yn cynnig diagnosis
neu driniaeth am salwch heb ofyn
i’r unigolyn dalu am y gwasanaeth
hwn yn ystod neu ar ôl yr
ymweliad. Yn lle hynny, mae’r rhan
fwyaf o’r gwasanaethau gofal
iechyd yn cael eu hariannu’n
gyhoeddus, sy’n golygu bod arian
wedi ei ddyrannu i’r Llywodraeth i
dalu am yr ymweliad â’r meddyg.
Mae mwy nag un GIG yn y DU,
gan fod cyfrifoldeb am ofal iechyd
wedi cael ei drosglwyddoo
lywodraeth y DU i Lywodraeth
yr Alban, Llywodraeth Cymru a
Chynulliad Gogledd Iwerddon.
Mae GIG Lloegr, NHS Wales
(GIG Cymru), ac NHS Scotland
yn darparu gwasanaethau gofal
iechyd ym Mhrydain.
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Addasiadau rhesymol
Mae cyfraith gydraddoldeb yn
cydnabod y gallai sicrhau
cydraddoldeb i bobl anabl olygu
newid y ffordd y caiff gwasanaethau
eucyflenwi, darparu cyfarpar
ychwanegol a chael gwared â
rhwystrau corfforol.
Nod y ddyletswydd i wneud
addasiadau rhesymol yw sicrhau,
os ydych chi’n berson anabl,
y gallwch chi ddefnyddio
gwasanaethau sefydliad mewn
ffordd sydd mor agos ag sy’n
rhesymol bosibl i’r safon a gynigir
fel arfer i bobl nad ydynt yn anabl.

Statws ffoadur
Dyfarnir statws ffoadur i rywun
sy’n cael ei gydnabod fel ffoadur,
fel y’i disgrifir yng Nghonfensiwn
1951 yn ymwneud â Statws
Ffoaduriaid (y Confensiwn
Ffoaduriaid) ac o dan baragraff
334 y Rheolau Mewnfudo.

Rhestr geirfa

Gwybodaeth bellach

Fel arfer, rhoddir caniatâd i berson
sy’n cael statws ffoadur aros yn y
DU am bum mlynedd, ac ar
ddiwedd y cyfnod hwnnw gall
wneud cais am Ganiatâd
Amhenodol i Aros.

Ceiswr lloches wedi’i wrthod
Mae hyn yn cyfeirio at unigolyn y
mae ei gais am loches wedi bod yn
aflwyddiannus ac nad yw’n aros
am benderfyniad terfynol ar
unrhyw gais arall am
ddiogelwchneu gais am ganiatâd
i aros.

Cymorth
Mae ‘Cymorth’ yn y ddogfen hon
yn golygu’r cymorth ffurfiol a roddir
gan y Swyddfa Gartref i bobl ar
wahanol gamau yn y broses
lloches, gan gynnwys y mathau
hynny o gymorth a ddisgrifir isod.

Mynediad at ofal iechyd: canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n ceisio lloches

Trosolwg

Sicrhau mynediad
i ofal iechyd

Cymorth Adran 98
Mae cymorth Adran 98 yn fath
o gymorth dros dro a ddarperir i’r
rhai hynny sy’n chwilio am loches
sy’n ymddangos yn ddiymgeledd
ac sy’n aros am benderfyniad ar
eu cais am gymorth Adran 95.

Cymorth Adran 95 neu
‘gymorth lloches’
Gall pobl sy’n ceisio lloches a’u
dibynyddion sy’n ddiymgeledd gael
cymorth Adran 95 ar ffurf treuliau
tai a/neu fyw sylfaenol tra yn y DU
trwy gynllun a weinyddir gan y
Swyddfa Gartref o dan Ran 6
Deddf Mewnfudo a Lloches 1999.
Mae ‘ceiswr lloches’, at ddibenion
cymorth o dan Ddeddf 1999, yn
unigolyn dros 18 oed sydd wedi
gwneud cais am loches neu gais
o dan Erthygl 3 y Confensiwn
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol
(ECHR).
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Mae unigolyn yn ‘ddiymgeledd’ os
nad oes ganddynt lety digonol na
digon o arian i dalu costau byw
drostynt eu hunain ac unrhyw
ddibynyddion nawr neu o fewn
yr 14 diwrnod nesaf. Y cyfnod
o amser yw 56 diwrnod os yw’r
ceiswr lloches eisoes yn derbyn
cymorth.

Cymorth Adran 4
Mae Adran 4 (2) Deddf Mewnfudo
a Lloches 1999 yn caniatáu
darparu cymorth i’r rhai hynny y
gwrthodir lloches iddynt. Mae’r
Swyddfa Gartref yn rhoi cymorth
i’r ceiswyr lloches hynny a wrthodir
sy’n ddiymgeledd a sy’n diwallu
meini prawf penodol. Yn wahanol i
gymorth Adran 95, nid oes unrhyw
daliadau arian parod o dan
gymorth Adran 4. Rhaid i’r unigolyn
fod yn ddiymgeledd, neu’n debygol
o fynd yn ddiymgeledd o fewn y 14
diwrnod nesaf (neu 56 diwrnod os
ydynt eisoes yn cael cymorth);
a rhaid iddo ddiwallu un neu fwy
o’r pum amod dilynol:
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Rhestr geirfa

1. Cymryd pob cam rhesymol
i adael y DU neu ei roi ei hun
mewn sefyllfa lle y gall ef/hi
adael y DU.
2. Heb allu gadael y DU oherwydd
rhwystr corfforol i deithio neu
am ryw reswm meddygol arall.
3. Heb allu gadael y DU
oherwydd, ym marn yr
Ysgrifennydd Gwladol, nad
oes llwybr dychwelyd hyfyw.
4. Wedi gwneud cais am
adolygiad barnwrol o’r
penderfyniad ar ei gais/chais
am loches ac wedi cael
caniatâd i fynd ymlaen.
5. Angen am ddarparu llety i osgoi
torri ar ei hawliau dynol. viable
route of return.
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Dolenni defnyddiol i’r rhai sy’n ceisio lloches gael cyngor
pellach mewn perthynas â llety a chymorth gofal iechyd.
Gall unigolion gysylltu â’r llinell gyngor Prosiect Apeliadau Cymorth
Lloches rhwng 2pm a 4pm ar 020 3716 0283, neu sefydliadau elusennol
eraill, yn ogystal â chyfreithwyr cymorth cyfreithiol.
Gellir galw Meddygon y Byd ar 020 7515 7534 i gael cyngor ynglŷn â
chyrchu gofal iechyd yn y DU. Mae’r llinell ar agor o 10am tan hanner
dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Codir cyfradd leol ar alwadau.
Fel arall, gall unigolion anfon neges destun at 07974 616 852 neu anfon
e-bost at clinic@doctorsoftheworld.org.uk
Hefyd mae ‘Cyngor Lloches: Cysylltiadau Defnyddiol’ Hawliau Mudwyr y
DU yn adnodd defnyddiol. Noder nad yw’r cysylltiadau hyn i gael cyngor
cyffredinol am gais am loches.
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