
I gofrestru eich penderfyniad neu i gael rhagor o 
wybodaeth:

Ewch i: rhoiorganau.org neu 

Ffoniwch: 0300 123 23 23.

(Bydd galwadau i’r llinell ffôn yma yn cael eu hateb 
gan Wasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG) 

Rhoi organau yng Nghymru

Dyma’ch opsiynau:

Rwyf am fod yn 
rhoddwr organau

Nid oes gennych 
unrhyw 

wrthwynebiad i 
ddod yn rhoddwr 

organau.

Gwneud dimOptio i mewn

Gallwch gofrestru 
penderfyniad 

i fod yn rhoddwr.

Nid wyf am fod yn 
rhoddwr organau

Gallwch gofrestru 
penderfyniad i 
beidio â bod yn 

rhoddwr organau.

Optio allan

        www.facebook.com/OrganDonationWales

        www.twitter.com/OrgDonationCYM



Beth yw rhoi organau?
Mae llawer o bobl yng Nghymru a’r DU yn aros am organau newydd 
am nad yw eu horganau nhw’n gweithio’n iawn.

Pan fyddwn yn marw, mae’n bosibl y gallwn roi rhai o’n horganau i 
helpu rhywun sydd angen trawsblaniad. Gall trawsblaniadau achub 
bywydau pobl eraill neu eu gwella’n sylweddol. 

System feddal o optio allan ar gyfer rhoi organau
Mae’r system feddal o optio allan yn ei gwneud yn haws i bobl roi 
organau. Gallwch gofrestru eich penderfyniad ar Gofrestr Rhoddwyr 
Organau’r GIG, dweud wrth eich teulu am eich penderfyniad, neu 
wneud dim. Os byddwch yn dewis gwneud dim, byddwch yn cael 
eich trin fel pe na bai gennych wrthwynebiad i roi organau ac fe 
fyddwn yn tybio eich bod yn rhoi eich cydsyniad. Os bydd rhywun 
yn siarad gyda’ch teulu am y posibilrwydd o roi organau, byddant yn 
gwybod y gallech fod wedi dewis optio allan ond eich bod wedi dewis 
peidio gwneud hynny.  
 
Oes rhaid imi wneud penderfyniad?
Na. Ond os na fyddwch yn cofrestru penderfyniad (optio i mewn neu 
allan) ar Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG nac yn siarad gyda’ch teulu, 
byddwch yn cael eich trin fel pe na bai gennych wrthwynebiad i roi 
organau. Mae hyn yn cael ei alw’n gydsyniad tybiedig.

Gallwch “benodi cynrychiolydd” os dymunwch. Mae hyn yn golygu 
y gallwch ofyn i ffrind, aelod o’r teulu neu arweinydd crefyddol 
wneud y penderfyniad ar eich rhan. I weld sut i wneud hyn ewch i: 
rhoiorganau.org

“Dwi mor falch i Mam 
a finnau siarad am roi 
organau.

Pan fuodd hi farw, 
ro’n i’n gwybod ei bod 
hi am fod yn rhoddwr.”



I bwy mae’r system feddal o 
optio allan yn berthnasol?
Mae’r system feddal o optio 
allan yn berthnasol i bobl:  
• sydd dros 18 oed  
•  sydd wedi byw yng Nghymru 

am dros 12 mis 
• sy’n marw yng Nghymru 
•  sydd heb gofrestru 

penderfyniad ynghylch 
rhoi organau. 

Gall effeithio ar fyfyrwyr sydd wedi bod yn byw ac yn astudio yng 
Nghymru. Nid yw’r system feddal o optio allan yn berthnasol i rai 
pobl. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: rhoiorganau.org

Ydi’r teuluoedd yn cael eu cynnwys yn y broses o hyd?
Ydyn. Pe byddai’n bosibl i chi roi eich organau, byddai eich teulu 
neu’ch ffrindiau’n rhan o’r broses bob tro. Rhaid i deuluoedd ateb 
cwestiynau pwysig am eich hanes meddygol a chadarnhau mai 
yng Nghymru yr oeddech yn byw. Os oeddent yn gwybod nad 
oeddech am fod yn rhoddwr organau, gallent ddweud hynny. Os 
na ellir cysylltu ag aelodau’r teulu neu gynrychiolwyr penodedig, 
ni fydd y broses o roi organau yn mynd rhagddi.

Oes angen i mi wneud unrhyw beth os ydw i eisoes wedi cofrestru 
fy mhenderfyniad ar Gofrestr Rhoddwyr Organau y GIG?
Os ydych eisoes wedi cofrestru eich penderfyniad, nid oes 
angen i chi wneud unrhyw beth. Ond rydym yn eich annog i 
siarad gyda’ch anwyliaid er mwyn iddynt fod yn ymwybodol o’ch 
penderfyniad. Gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg ar ein 
gwefan neu drwy ffonio’r llinell gymorth.

Rhagor o wybodaeth
Ewch i: rhoiorganau.org 
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Bydd angen 
ysgyfaint newydd 
arna i rhyw ddydd. 
Mae’r ateb yn glir – 
rhoi organau”

Nawr yw’r amser i siarad am roi organau

Time to talk about organ donation


