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Yn dilyn y diweddariad a ddarparwyd ar 6 Gorffennaf 2017 ynghylch argymhellion 1, 4, 
5 a 9 Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Arlwyo a Maeth Cleifion mewn 
Ysbytai (Mawrth 2017), mae'n bleser gennyf amgáu diweddariad ar hynt y gwaith o 
weithredu argymhellion 4 a 9 Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Arlwyo a 
Maeth Cleifion mewn Ysbytai (Mawrth 2017).   
 
Hoffwn ddiolch i chi a'r Pwyllgor am y gefnogaeth barhaus yr ydych yn eu rhoi i'r gwaith 
o weithredu argymhellion yr adroddiad hwn.  
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Y newyddion diweddaraf o'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus  –  
Argymhelliad 4 - Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru roi’r 
wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’r cyfnodau allweddol a nodwyd yng 
nghynllun gwaith y Gwybodegydd Nyrsio ar gyfer safoni dogfennaeth, a rhoi 
gwybod i’r Pwyllgor am unrhyw achosion o fethu â chadw at yr amserlen 
arfaethedig.  
 

 
Darperir y diweddariad hwn yn unol â'r amserlen wreiddiol a gyflwynwyd i'r pwyllgor 
ym mis Tachwedd 2016.  
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 Mae gwaith ymgysylltu helaeth wedi'i gynnal ledled Cymru i sefydlu llinell 

sylfaen ar gyfer y mathau o ddogfennaeth ynghylch nyrsio sy'n cael eu 
defnyddio ar hyn o bryd ac i gasglu gofynion lefel uchel ar gyfer datrysiad 
digidol posibl. Un o'r prif negeseuon a gafwyd gan gleifion a rhanddeiliaid 
allweddol eraill  oedd pwysigrwydd safoni dogfennaeth nyrsio i gefnogi gofal 
cydweithredol ar sail gwybodaeth ar draws y GIG yng Nghymru. 
 

 Mae gwaith adolygu helaeth o’r ddogfennaeth bresennol ynghylch nyrsio 
wedi'i gynnal a nodwyd bod rhai meysydd lle mae dogfennaeth wedi'i safoni, 
ond bod gwahaniaethau o ran y math o asesiadau risg a wneir a sut y 
defnyddir y dogfennau. 

 
 Ar sail y gwaith ymgysylltu a'r adolygiad o'r hyn y mae'r gymuned nyrsio a 

bydwreigiaeth yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd, diffiniwyd set gadarn o ofynion 
gweithredol i'w cymeradwyo gan yr arweinwyr nyrsio. Cyflwynwyd papur i'r 
Cyfarwyddwyr Gweithredol Nyrsio i'w drafod yn eu cyfarfod ar 25 Awst 2017, 
fodd bynnag, fe'i gohiriwyd tan 22 Medi.   
 

 Pan fyddant yn adolygu'r papur, bydd y cyfarwyddwyr nyrsio yn penderfynu ar 
y camau nesaf tuag at ddigidoleiddio dogfennaeth nyrsio.   
 



 Penderfynwyd ar strwythurau llywodraethu i gefnogi'r gwaith o safoni a 
digidoleiddio dogfennaeth nyrsio mewn cydweithrediad â'r cyfarwyddwyr 
nyrsio. 

 
 Mae datblygwr meddalwedd newydd gael ei benodi yng Ngwasanaeth 

Gwybodeg GIG Cymru i helpu i ddatblygu dogfennaeth nyrsio pan fydd y 
cyfarwyddwyr nyrsio wedi penderfynu ar y ffordd ymlaen.  

 



Diweddariad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus –   

Argymhelliad 9: Caffael system wybodaeth gyfrifiadurol i Gymru gyfan ar gyfer 

arlwyo mewn ysbytai. 

 
Cefndir: 

Roedd adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar 'Arlwyo a Maeth Cleifion mewn 
Ysbytai', a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2011, ac wedi hynny y cyhoeddiad 'Arlwyo a 
Maeth Cleifion mewn Ysbytai, Adolygiad o Gynnydd', Medi 2016, yn ystyried a yw 
ysbytai yng Nghymru yn darparu gwasanaethau arlwyo effeithlon ac effeithiol yn unol 
ag arferion da ar gyfer cynllunio, darparu, a monitro. Roedd yr adroddiadau hyn yn 
dangos bod anghysondebau mewn perfformiad ac ansawdd mewn gwasanaethau 
arlwyo a maeth cleifion mewn ysbytai ar draws Cymru. 

Ar hyn o bryd mae nifer o wahanol ddulliau gweithredu ar waith i reoli gwasanaethau 
arlwyo mewn ysbytai o fewn ac ar draws ffiniau Byrddau ac Ymddiriedolaethau 
Iechyd. Er nad yw unrhyw gorff yn y GIG yng Nghymru wedi digideiddio ei 
wasanaeth arlwyo'n gyfan gwbl, mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi dechrau ar y gwaith 
hwn, gan ddefnyddio systemau TG mewn meysydd megis cynllunio bwydlenni, 
prisio, a pharatoi bwyd.     

Yn 2011, dywedodd adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru y gwelwyd 'gryn dipyn o 
wastraff ar blatiau. Ar gyfartaledd roedd tua 22 y cant o’r bwyd a weinwyd i gleifion 
heb ei fwyta'. Dywedodd hefyd fod y gwastraff o brydau bwyd nad oeddent wedi eu 
gweini oddeutu 15%.  
 
Roedd y data a gafwyd o ddatganiad data arlwyo atodol 2015-16 EFPMS i 
Lywodraeth Cymru yn dangos bod gwastraff bwyd (prydau cleifion a oedd heb eu 
cyffwrdd) wedi lleihau i rhwng 2% ac 13% ar draws Byrddau ac Ymddiriedolaethau.   
Trafodwyd a fyddai System TG Arlwyo Genedlaethol yn hwyluso'r gwaith o reoli 
gwasanaethau arlwyo ar draws Cymru, gan helpu i sicrhau eu bod yn cydymffurfio 
ag argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru.   

 

Cynnydd: 

Yn ystod yr haf, cynhaliwyd adolygiad o'r achos busnes amlinellol ar gyfer System 
TG Arlwyo Genedlaethol o dan arweiniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, 
mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid ar draws Byrddau Iechyd Cymru. Roedd y 
rhanddeiliaid yn cynnwys holl gyfarwyddwyr ystadau a chyfleusterau Cymru, Grŵp 

Cynghori ar Nwyddau Cymru gyfan, Grŵp Arlwyo Cymru gyfan, Deietegwyr, a 
gweithwyr proffesiynol ym meysydd Caffael, Cyllid a TG.    

Byddai cwmpas y system a ystyriwyd yn hwyluso ac yn rheoli'r gwaith o gynllunio a 
rheoli stoc; ac yn hwyluso'r gwaith cynllunio ar gyfer paratoi bwyd a'i olrhain, er 
mwyn ei gwneud yn bosibl integreiddio a dadansoddi pob agwedd ar waith yr adran 
arlwyo, gan gynnwys modiwlau ar gyfer rheoli bwydlenni, monitro gwastraff, ryseitiau 



a dadansoddi maeth (alergenau), a phrisio bwydlenni. Roedd y cwmpas hefyd yn 
cynnwys y gofyniad i reoli a chynnal gwasanaethau arlwyo ar gyfer pobl nad ydynt 
yn gleifion, yn ogystal â chynnyrch i'w werthu. 

Mewn egwyddor, mae rhanddeiliaid yn cefnogi'r syniad o gael system TG Arlwyo i 
Gymru gyfan er mwyn ei gwneud yn haws cydymffurfio ag argymhellion Swyddfa 
Archwilio Cymru.  

Cafodd papur atodol ei gyflwyno i'r Bwrdd Rheoli Gwybodeg Cenedlaethol ar 13 
Medi 2017. 

 

Y camau nesaf: 

Mae'r Bwrdd Rheoli Gwybodeg Cenedlaethol wedi cefnogi'r egwyddor o weithredu 
system TG arlwyo i Gymru gyfan. Gan fod yr holl fyrddau iechyd yn defnyddio 
systemau a dulliau gweithredu gwahanol ar hyn o bryd, mae'n bwysig rhoi rhaglen 
gynhwysfawr ar waith i helpu i ddylunio, dewis a chaffael unrhyw system newydd, a 
sicrhau bod y manteision a nodwyd yn argymhelliad gwreiddiol Swyddfa Archwilio 
Cymru yn cael eu gwireddu'n llawn.  

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru mewn sefyllfa ddelfrydol i hwyluso'r 
gwaith hwn, a gofynnwyd iddi weithio gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a 
Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd i gyflwyno system newydd a fydd yn sicrhau 
bod gwasanaethau arlwyo’n cael eu rheoli’n fwy effeithlon. Bydd hyn yn adeiladu ar y 
gwelliannau a gafwyd eisoes o ran lleihau gwastraff ar lefel leol ers i adroddiad 
gwreiddiol Swyddfa Archwilio Cymru gael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2011.  

Disgwylir i system newydd gael ei datblygu yn ystod cyfnod y cylch Cynllun Tymor 
Canolig Integredig nesaf, er mwyn caniatáu i bob Bwrdd ac Ymddiriedolaeth Iechyd 
sicrhau bod unrhyw fuddsoddiad mewn system TG yn gydnaws â'u cynlluniau ar 
gyfer gwella'r gwasanaeth arlwyo. 
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