
 

 

26 Tachwedd 2020 

Annwyl Dr Goodall 

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru 
 
Fel y gwyddoch, roedd y Pwyllgor i fod i ddychwelyd at y mater hwn yn gynharach 
y mis hwn, ond oherwydd pandemig COVID-19, cytunwyd i ysgrifennu llythyr yn 
gofyn am ddiweddariad pellach ynglŷn â’r cynnydd a wnaed o ran gweithredu'r 
argymhellion yn adroddiad y Pwyllgor, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018. 
Byddwn yn croesawu eich sylwadau manwl ar y materion yn yr atodiad ac edrychaf 
ymlaen at gael eich ymateb, erbyn 29 Ionawr 2021, er mwyn sicrhau bod gan y 
Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’r sefyllfa. 

Yn ogystal â chael copi o ymateb Llywodraeth Cymru i'r argymhellion yn 
adroddiad diweddar yr Archwilydd Cyffredinol ynglŷn â System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru, byddwn yn croesawu ymatebion ynghylch rhai materion 
penodol sy'n codi o'r adroddiad. Rwyf wedi manylu ar y rhain yn yr atodiad sydd 
ynghlwm hefyd. 

 
Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb. 

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AS, Cadeirydd 
Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg / We welcome correspondence in 
Welsh or English 

Dr Andrew Goodall 

Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru 

https://www.audit.wales/sites/default/files/WCCIS-Cym_10.pdf
https://www.audit.wales/sites/default/files/WCCIS-Cym_10.pdf


Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru 

Cynnydd cyffredinol 

• Cynnydd o ran gweithredu argymhellion blaenorol Archwilydd Cyffredinol 
Cymru a’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar gyfer systemau gwybodeg yn 
GIG Cymru. Ym mis Tachwedd 2019, nododd Llywodraeth Cymru fod 
pump o argymhellion yr Archwilydd Cyffredinol a’r Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus wedi'u cwblhau a bod saith yn mynd i gael eu cwblhau cyn bo 
hir. Roedd angen camau gweithredu pellach ar gyfer chwech arall ac 
roedd angen aros i’r Adolygiadau Llywodraethu a Saernïaeth gael eu 
cwblhau cyn ystyried ymhellach. 

• Cynnydd o ran datblygu a chyflawni cynlluniau o ran 'seilwaith digidol', 
'gweithlu digidol', 'masnachol digidol' a 'chyfathrebu digidol', ac esboniad 
o sut y gallai unrhyw oedi effeithio ar y broses o ddatblygu’r Awdurdod 
Iechyd Arbennig Digidol newydd. Ym mis Tachwedd 2019, nododd 
Llywodraeth Cymru y byddai'r cynlluniau seilwaith digidol a gweithlu 
digidol wedi'u cwblhau erbyn gwanwyn 2020 ac y byddai wedyn yn 
gwneud gwaith ar strategaethau masnachol digidol a chyfathrebu digidol. 

• Cynnydd tuag at gyflawni cynllun gweithredu'r adolygiad saernïaeth erbyn 
mis Tachwedd 2022. Nododd yr adolygiad saernïaeth y camau yr oedd 
angen i Lywodraeth Cymru eu cymryd o fewn 3-9 mis, o fewn blwyddyn i 
ddwy flynedd, ac o fewn dwy i dair blynedd, i roi'r saernïaeth ddigidol 
angenrheidiol ar waith i gyflawni ei huchelgais ar gyfer iechyd a gofal 
cymdeithasol yn brydlon, fel y nodir yn strategaeth Cymru Iachach. Ym 
mis Tachwedd 2019, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i geisio gwneud 
cymaint o gynnydd â phosibl dros gyfnod o bedwar mis a chwe mis, ond 
pwysleisiwyd hefyd y gallai ffactorau fel Brexit a recriwtio fod yn heriau o 
ran cyflawni’r nodau. 

Materion penodol 

Llywodraethu, Strategaeth ac Arweinyddiaeth 

• Camau a gymerwyd ers mis Tachwedd 2018 i sicrhau prosesau agored a 
thryloyw wrth adrodd ar gynnydd o ran sicrhau trawsnewid digidol ym 
maes gofal iechyd yng Nghymru cyn creu'r Awdurdod Iechyd Arbennig 



Digidol. Ym mis Tachwedd 2018, nododd adroddiad y Pwyllgor bryderon 
ynghylch diwylliant o hunan-sensoriaeth a diarddeliad 
 ymhlith y rhai sy'n gyfrifol am sicrhau trawsnewid digidol ym maes gofal 
iechyd Cymru. Ym mis Tachwedd 2019, nododd Llywodraeth Cymru y 
byddai sefydlu'r Awdurdod yn mynd i'r afael â'r mater hwnnw yn rhannol. 
Fodd bynnag, ni fydd yr Awdurdod yn weithredol tan fis Ebrill 2021 ar y 
cynharaf.   

• Sylwadau ar unrhyw newidiadau nodedig ym mlaenoriaethau digidol a dull 
strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer GIG Cymru, gan ystyried yr hyn a 
ddysgwyd yn sgil ei hymateb i bandemig COVID-19. Yn sesiwn 
dystiolaeth y Pwyllgor ym mis Tachwedd 2019 trafodwyd dull strategol 
Llywodraeth Cymru fel y’i nodir mewn dogfennau, megis ei Chynllun 
Gwybodeg 2019-2022 a'r adolygiadau saernïaeth a llywodraethu. Mae 
ymateb Llywodraeth Cymru i'r pandemig wedi cynnwys sawl menter TG ar 
draws gofal sylfaenol, cymunedol ac eilaidd. Er enghraifft, gwella gallu 
meddygon teulu i weithio’n ddigidol ac o bell, fel y gallant gynnig 
ymgyngoriadau fideo. 

• Y diweddaraf ynglŷn â recriwtio i rolau arweinyddiaeth ddigidol allweddol. 
Ym mis Chwefror 2020, rhoddodd Llywodraeth Cymru fanylion pellach am 
rolau’r Prif Swyddog Digidol, y Prif Swyddog Gwybodaeth Glinigol a'r Prif 
Swyddog Safonau Technoleg. Nododd hefyd fod yr amserlen ar gyfer 
penodi'r Prif Swyddog Digidol yn parhau i fod yn ddibynnol ar sefydlu 
Awdurdod Iechyd Arbennig Gweithredol arfaethedig y GIG, lle bydd y rôl 
wedi’i lleoli. Fodd bynnag, byddai hefyd yn ymchwilio i opsiynau eraill ar 
gyfer lletya swydd y Prif Swyddog Digidol yn y cyfamser, er mwyn inni allu 
bwrw ymlaen â’r broses recriwtio cyn gynted ag y bo modd. 

• Gwybodaeth am sut mae GIG Cymru, gan gynnwys Gwasanaeth Gwybodeg 
GIG Cymru, wedi ymgysylltu â datblygiad a gwaith y Ganolfan 
Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol a sut berthynas y mae Llywodraeth 
Cymru yn ei rhagweld rhwng yr Awdurdod Iechyd Arbennig Digidol 
newydd a'r Ganolfan yn y dyfodol (gan dybio y bydd Llywodraeth Cymru 
yn parhau i gefnogi’r Ganolfan). Mae'r Pwyllgor yn deall bod gwaith 
cychwynnol y Ganolfan wedi canolbwyntio ar ddefnyddio technoleg 



ddigidol i wella gwasanaethau i ddefnyddwyr Gofal Cymdeithasol 
Oedolion mewn tri awdurdod lleol. 

 

 

 

Cyllid ac Adnoddau 

• Dadansoddiad o'r amcangyfrif o’r costau ar gyfer sefydlu a gweithredu'r 
Awdurdod Iechyd Arbennig Digidol arfaethedig, gan gynnwys yr 
amcangyfrif o'r gyllideb gweithredu o'i chymharu â Gwasanaeth 
Gwybodeg GIG Cymru a'r rhesymau dros unrhyw wahaniaethau. Yn ei 
Ddiweddariad ar Iechyd a Gofal Digidol ym mis Medi 2019, cyhoeddodd y 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y byddai Gwasanaeth 
Gwybodeg GIG Cymru yn trosglwyddo i Awdurdod Iechyd Arbennig 
Digidol newydd o fis Ebrill 2021 ymlaen. Y bwriad wrth wneud hyn yw 
cryfhau llywodraethu ac atebolrwydd, gan gynnwys cynlluniau ar gyfer 
cadeirydd annibynnol newydd ac aelodau bwrdd sydd â phrofiad a 
dealltwriaeth o newid digidol. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru’n 
ymgynghori ar wahanol agweddau ar ei chynigion ar gyfer yr Awdurdod 
Iechyd Arbennig digidol. Mae'r ymgynghoriad yn nodi y bydd 'rhywfaint o 
arbenigedd ychwanegol yn cael ei recriwtio er mwyn cyflawni’r 
swyddogaethau a’r cyfrifoldebau ychwanegol a gynigir' ond nid yw'n rhoi 
amcangyfrif o'r costau. 

• Y diweddaraf ynglŷn â’r Gronfa Buddsoddi Blaenoriaethau Digidol i 
gynnwys dadansoddiad o'r dyraniad/gwariant hyd yma. Fel rhan o hyn, 
byddai'r Pwyllgor yn croesawu gwybodaeth am sut y defnyddiwyd y 
Gronfa hon i gefnogi’r ymateb i COVID-19, yr hyn y gallai fod wedi'i olygu 
i brosiectau eraill a gynlluniwyd, a sut y gallai'r prosiectau hynny gael eu 
hariannu fel arall. Yn ei ddiweddariad ym mis Medi 2019, cyhoeddodd y 
Gweinidog £50 miliwn i’r Gronfa i gefnogi’r gwaith o gyflawni pum 
blaenoriaeth (trawsnewid gwasanaethau digidol i gleifion a’r cyhoedd, 
trawsnewid gwasanaethau digidol i weithwyr proffesiynol, buddsoddi 
mewn data a gwybodaeth ddeallus, moderneiddio dyfeisiau a symud i 
wasanaethau cwmwl, a seiberddiogelwch a chadernid). 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddariad-ar-iechyd-gofal-digidol
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2020-09/dogfen-ymgynghori_0.pdf


• Y diweddaraf ynglŷn ag unrhyw waith diweddar a wnaed gan Lywodraeth 
Cymru i ddeall costau cyffredinol a fforddiadwyedd ei strategaeth 
ddigidol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol dros y blynyddoedd nesaf, 
yn enwedig ar ôl yr adolygiad saernïaeth. Yn ei adroddiad yn 2018 ynglŷn 
â systemau gwybodeg yn GIG Cymru, nododd yr Archwilydd Cyffredinol 
'Yn 2016, am y tro cyntaf, mae GIG Cymru wedi nodi’r costau dangosol a’r 
amserlenni ar gyfer gwireddu ei strategaeth. Amcangyfrifir yn fras mai’r 
gost dros bum mlynedd fydd £484 miliwn ar ben y cyllidebau sy’n bodoli 
eisoes’. 

System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru 

• Safbwynt Llywodraeth Cymru ynghylch a yw’n ystyried bod Rhaglen 
System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru wedi gwneud cynnydd 
boddhaol hyd yn hyn.  Canfu’r Archwilydd Cyffredinol fod gweledigaeth 
uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru yn dal i fod yn bell iawn o gael ei gwireddu. Yn ôl yr 
adroddiad, “Ar 31 Awst 2020, roedd 19 o sefydliadau’n defnyddio WCCIS 
neu wedi llofnodi gorchmynion defnyddio, gyda phedwar mewn 
trafodaethau gweithredol a chwech eto i ymrwymo. O’r 19 sefydliad, 
roedd 13 awdurdod lleol a dau fwrdd iechyd wedi mynd yn fyw. Fodd 
bynnag, gall ‘byw’ olygu pethau gwahanol. Ar hyn o bryd, mae 
gwahaniaethau yn y ffordd y mae sefydliadau’n dewis defnyddio WCCIS yn 
cyfyngu ar gyfleoedd ar gyfer gweithio integredig ac yn codi materion 
eraill ynghylch gwerth am arian”. Cafwyd amcangyfrif cychwynnol y gallai 
pob awdurdod lleol a bwrdd iechyd fod yn defnyddio'r system erbyn 
diwedd 2018. 

• A yw Llywodraeth Cymru yn dal i ystyried bod angen cyflwyno un system 
ar draws 29 o sefydliadau i gefnogi ei hymdrechion i ddarparu gofal 
iechyd a chymdeithasol di-dor ac integredig. Ac, os felly, yr hyn y bydd 
yn ei wneud nawr i sicrhau y bydd yn cael ei chyflwyno’n fwy eang cyn 
diwedd tymor y contract, gan gynnwys unrhyw gerrig milltir allweddol 
neu ddiweddariad o ran dyddiadau lansio arfaethedig. Mae’r adroddiad yn 
nodi “…mae Llywodraeth Cymru yn dal i ystyried bod dull cenedlaethol o 
rannu gwybodaeth rhwng iechyd a gofal cymdeithasol yn fodel priodol i 
alluogi cydgysylltu gofal yn y gymuned”.  Canfu hefyd, er gwaethaf 
ymdrechion i gyflymu'r broses, fod y rhagolygon ar gyfer cyflwyno’r 

https://www.audit.wales/sites/default/files/NHS-%20Informatics-2018%20-%20Welsh_6.pdf


System yn llawn a gweld y manteision yn parhau i fod yn ansicr. Nododd 
fod rhai problemau pwysig i'w datrys o hyd, er enghraifft, o ran 
gweithrediad y system, safonau data ac adrodd ar fanteision. 

• Y diweddaraf ynglŷn â’r costau disgwyliedig ar gyfer adnewyddu 
caledwedd fel y nodir yn yr adroddiad a'r dull arfaethedig o fynd i’r afael 
ag unrhyw ddiffyg o ran cyllid. Byddem hefyd yn croesawu eglurhad o sut 
mae gwerth am arian y rhaglen adnewyddu caledwedd yn cael ei ystyried 
ochr yn ochr ag unrhyw uwchraddiad posibl i’r system i blatfform 
meddalwedd newydd yn y cwmwl ac a allai penderfyniad cynharach 
ynghylch y platfform meddalwedd fod wedi diddymu’r angen i 
adnewyddu'r caledwedd. Canfu'r Archwilydd Cyffredinol fod Llywodraeth 
Cymru wedi cymeradwyo tuag £1 miliwn i ariannu rhaglen adnewyddu, 
sy'n ofynnol yn ôl y contract, ar gyfer y caledwedd sy'n cefnogi System 
Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru. Efallai y bydd y rhaglen adnewyddu 
yn costio mwy na'r swm a neilltuwyd ac mae sefydliadau sydd wedi 
llofnodi gorchmynion defnyddio yn atebol i dalu cyfran o unrhyw gostau 
ychwanegol. Canfu'r adroddiad hefyd fod Tîm Rhaglen Genedlaethol y 
System yn disgwyl cwblhau, cyn diwedd 2020-21, arfarniad manwl o’r 
costau, manteision a risgiau sy’n gysylltiedig â symud i fersiwn fwy 
diweddar o'r system a leolir ar y cwmwl. 

• Mae'r Pwyllgor yn dymuno cael copi o'r adroddiad blynyddol disgwyliedig 
ynglŷn â chynnydd y rhaglen ar gyfer y cyfnod hyd at ddiwedd mis 
Mawrth 2020, a chrynodeb o unrhyw dystiolaeth ychwanegol y byddai 
Llywodraeth Cymru a Thîm y Rhaglen Genedlaethol yn tynnu sylw ati 
ynghylch gwireddu manteision. Mae'r adroddiad yn nodi bod Llywodraeth 
Cymru yn disgwyl i Dîm y Rhaglen Genedlaethol lunio adroddiad 
blynyddol cynhwysfawr ynglŷn â chynnydd y rhaglen, gan ddechrau gyda'r 
cyfnod hyd at ddiwedd mis Mawrth 2020. Gohiriwyd yr adroddiad hwnnw 
o ganlyniad i bandemig COVID-19. Pan ofynnodd yr Archwilydd 
Cyffredinol am dystiolaeth o fuddion lleol a rhanbarthol, dim ond ychydig 
o adborth a gafodd ei dîm. Fodd bynnag, adeg ei gyhoeddi dywedodd Tîm 
y Rhaglen Genedlaethol mewn datganiad fod y System 'eisoes yn gwneud 
gwahaniaeth' a bod y sefydliadau sydd wedi mynd yn fyw yn 'profi ei 
buddion'.  

https://gggc.gig.cymru/systemau-a-gwasanaethau/yn-y-gymuned/cofnod-digidol-gofal-cymdeithasol/


• Y diweddaraf ynglŷn â’r cynnydd o ran cyflwyno’r gallu i weithio’n 
symudol o fewn System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru, gan 
gynnwys unrhyw ganlyniadau o’r cynllun peilot a’r cynnydd o ran profi 
swyddogaethau gwell. Mae’r adroddiad yn nodi’r canlynol: “O dan ofynion 
gwreiddiol y contract, rhaid i WCCIS allu gweithio ar blatfform symudol 
drwy systemau diwifr a 3/4G fel y gall staff y GIG ac awdurdodau lleol 
sy’n gweithio yn y gymuned gael mynediad iddo.  Bydd fersiwn o’r ap ar 
gyfer dyfeisiau symudol sy’n seiliedig ar y gofynion gwreiddiol yn cael ei 
dreialu cyn diwedd 2020. Mae’r peilot wedi’i ohirio’n rhannol oherwydd 
effaith COVID-19 a gallu sefydliadau lleol i gefnogi’r gwaith hwn.  
Cytunwyd hefyd ar swyddogaethau gwell a disgwylir iddynt gael eu profi’n 
fuan, er enghraifft i gynnwys rheoli apwyntiadau”. 

 

 

Problemau yn ymwneud â systemau penodol eraill a phroblemau perfformiad 

• Y diweddaraf ynglŷn â’r cynnydd o ran cyflwyno system newydd i ddisodli 
System Gwybodaeth Rhwydweithiau Canser Cymru a chadarnhad bod yr 
holl arian a neilltuwyd yn dal i fod ar gael. Ym mis Tachwedd 2019, 
cadarnhaodd Llywodraeth Cymru ei bod wedi cymeradwyo £7.5 miliwn i 
gyflwyno system newydd i ddisodli System Gwybodaeth Rhwydweithiau 
Canser Cymru a nododd y byddai'r rhaglen newydd yn cael ei chwblhau 
erbyn mis Tachwedd 2022, ond y byddai'n ceisio cwblhau’r broses yn 
gynt. 

• Y diweddaraf ynglŷn â systemau clinigol meddygon teulu, gydag 
eglurhad o’r sefyllfa gontractiol bresennol a sut y cyrhaeddwyd y pwynt 
hwn o safbwynt caffael. O ganlyniad i benderfyniad Llywodraeth Cymru 
ym mis Hydref 2019 i derfynu ei chontract gydag un o ddarparwyr 
gwasanaethau clinigol meddygon teulu, gadawyd un darparwr ar ôl ar y 
fframwaith. Ym mis Tachwedd 2019, nododd Llywodraeth Cymru ei bod 
yn adolygu sut i symud ymlaen, a bod y broses adolygu honno’n debygol 
o ddod i ben ym mis Ionawr 2020. Ym mis Chwefror 2020, nododd 
Llywodraeth Cymru fod Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru yn gweithio 
gyda'r Byrddau Iechyd a meddygfeydd yng Nghymru i sefydlu 
contract(au) newydd gyda chyflenwyr y system meddygon teulu.   



• Y diweddaraf ynglŷn â Fy Iechyd Ar-lein, gan gynnwys: nifer y bobl sydd 
wedi'u cofrestru ar hyn o bryd i ddefnyddio Fy Iechyd Ar-lein; gwaith gyda 
chyflenwyr y system meddygon teulu i sicrhau nad oes angen i gleifion 
ailgofrestru; a’r cynnydd o ran gwella'r nodweddion sydd ar gael. Ym mis 
Tachwedd 2019, nododd Llywodraeth Cymru fod 350,000 o bobl wedi'u 
cofrestru i ddefnyddio Fy Iechyd Ar-lein, ond bod swyddogaethau gwell a 
chynlluniau i fynnu bod meddygon teulu yn defnyddio'r system yn golygu 
y bydd mwy o bobl yn ei defnyddio yn y dyfodol. Ym mis Chwefror 2020, 
ymrwymodd Llywodraeth Cymru i weithio gyda'r cyflenwyr i fynd i'r afael 
â'r broblem gofrestru mewn perthynas â throsglwyddo data rhwng 
meddygfeydd. 

• Y diweddaraf ynglŷn â methiannau data a chadernid gan gynnwys, ar 
gyfer y cyfnod ers 31 Awst 2019, ffigurau chwarterol ynghylch 
methiannau ar gyfer y canolfannau data ac ar gyfer System Gwybodaeth 
Rhwydweithiau Canser Cymru, System Rheoli Gwybodaeth Labordy Cymru 
a System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru. Hefyd i gynnwys y 
wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn ag unrhyw gamau y mae Llywodraeth 
Cymru yn bwriadu eu cymryd i gryfhau cadernid canolfannau data. Yn 
adroddiad y Pwyllgor yn 2018 canfu fod “…GIG Cymru yn cael trafferth yn 
rhedeg ei ganolfannau data ei hun gydag 21 o fethiannau yn ystod 6 mis 
cyntaf 2018 - un methiant bob 9 diwrnod”. Yn ei sesiwn dystiolaeth yn 
2019, rhoddodd y Pwyllgor sylw eto i’r problemau o ran methiannau yng 
Nghanolfan Ddata Blaenafon a chadernid System Gwybodaeth 
Rhwydweithiau Canser Cymru a System Rheoli Gwybodaeth Labordy 
Cymru yn seiliedig ar y data diweddaraf a ddarparwyd gan Lywodraeth 
Cymru ynglŷn â methiannau data.  Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod 
wedi gwneud buddsoddiad ychwanegol mewn gwaith cynnal a chadw 
rheolaidd i sicrhau bod systemau TG GIG Cymru yn fwy cydnerth ac i 
leihau nifer y methiannau. 

 

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ynghylch Codio Clinigol y GIG 

Mae'r Pwyllgor hefyd wedi nodi adroddiad diweddar yr Archwilydd Cyffredinol 
ynglŷn â chodio clinigol y GIG. Er nad oedd yr adroddiad yn cynnwys 
argymhellion penodol i Lywodraeth Cymru, byddwn yn croesawu ymateb i'r 

https://www.audit.wales/sites/default/files/Clinical-coding-welsh_10.pdf


materion a godwyd o dan y pedwar maes allweddol y dylid rhoi sylw iddynt ar 
dudalen 33 yn yr adroddiad. Roedd y rhain yn ymwneud ag arweinyddiaeth a 
chapasiti cenedlaethol, hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth, mabwysiadu arfer 
da cydnabyddedig a defnyddio technoleg i ysgogi gwelliannau. 
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