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ADRODDIAD Y PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS  
ADRODDIAD Y PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS AR ARLWYO A MAETH 
CLEIFION MEWN YSBYTAI  
MAWRTH 2017 

Ym mis Mawrth 2017, cyhoeddodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ei adroddiad ‘Arlwyo 
a Maeth Cleifion mewn Ysbytai’. Roedd yr adroddiad yn cynnwys deg argymhelliad. 
Mae wyth o'r argymhellion hynny eisoes wedi cael eu cwblhau. Roedd disgwyl i ddau 
argymhelliad gael eu cwblhau erbyn mis Tachwedd 2019. 

Y ddau argymhelliad sydd ar ôl i’w cwblhau erbyn mis Tachwedd 2019 yw: 

Argymhelliad 3 Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu cyfres 
o gwestiynau i’w cynnwys yn y dogfennau nyrsio safonol ac arolygon cleifion Cymru
gyfan yn y dyfodol, er mwyn monitro a yw byrddau iechyd yn cofnodi ac yn diwallu
anghenion diwylliannol, crefyddol a deietegol cleifion.

Ymateb: Wedi'i gwblhau 
Pan gyhoeddwyd adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ym mis Mawrth 2017, roedd 
y dogfennau nyrsio yn cynnwys cwestiynau asesu a oedd yn nodi anghenion deietegol 
a ffactorau penodol, gan gynnwys dylanwadau crefyddol a diwylliannol. Cytunwyd y 
dylid ymgymryd â gwaith pellach ar faterion ysbrydol a diwylliannol. Mae set newydd o 
gymwyseddau gofal ysbrydol wedi cael ei datblygu a'i chynnwys yn y cwricwlwm nyrsio 
cyn-gofrestru a fydd yn galluogi nyrsys sydd newydd gofrestru i asesu anghenion 
ysbrydol unigolion yn fedrus, gan gynnwys yr anghenion hynny sy'n ymwneud â deiet, a 
mynd i'r afael â nhw. Mae asesiad newydd ar gyfer oedolion sy’n gleifion mewnol wedi 
cael ei ddatblygu ar gyfer Cymru gyfan ac mae cwestiwn pwysig wedi cael ei gynnwys 
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sy'n gofyn i bob claf mewnol:  - ‘A oes gennych unrhyw gredoau ysbrydol neu 
ddiwylliannol arbennig y mae angen inni eu hystyried?' 
 
Mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn arwain at ddatblygu cynllun gofal sy'n benodol i’r claf er 
mwyn mynd i'r afael â’r anghenion crefyddol a diwylliannol a nodwyd ganddo. 
 
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. 
  
Ymateb: Wedi'i gwblhau 
Yn 2016, paratowyd cynllun prosiect lefel uchel a oedd yn amlinellu'r amserlen tair 
blynedd ar gyfer digideiddio dogfennau nyrsio yn ymwneud â maeth cleifion. Cytunwyd 
y byddai saith maes asesu nyrsio arall yn cael eu cynnwys yn y prosiect yn ogystal â 
maeth. Roedd y cynllun hwn yn seiliedig ar gais am gyllid o’r Gronfa Effeithlonrwydd 
drwy Dechnoleg a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2016. Roedd cais 
y prosiect dogfennaeth nyrsio hwn yn aflwyddiannus i ddechrau, fodd bynnag cafodd 
cais prosiect ffurflenni electronig (e-ffurflenni) ei gymeradwyo, gyda dogfennau nyrsio yn 
cael blaenoriaeth.  
 
Mae asesiad risg maeth safonol ar gyfer Cymru gyfan bellach wedi cael ei ddatblygu i'w 
ddefnyddio mewn lleoliadau ar gyfer oedolion sy’n gleifion mewnol ledled Cymru. Yr 
offeryn WAASP (‘Weight, Appetite, Ability to Eat, Stress Fractures and Pressure 
Sores/Wounds’) yw’r offeryn asesu, ac mae ar gael i’w ddefnyddio gan bob sefydliad 
iechyd yn y GIG ers mis Tachwedd 2019. Mae’r fersiwn digidol o'r offeryn WAASP wedi 
cael ei ddatblygu, ac mae ar gael ac wedi cael ei brofi gan nyrsys sydd wedi awgrymu 
gwaith mireinio pellach. Cytunwyd y bydd y gwaith mireinio hwn yn cael ei wneud, ac y 
bydd yr offeryn electronig ar gael i'w ddefnyddio o fis Chwefror 2020.  
 
Bydd y fersiwn papur o'r offeryn WAASP yn cael ei ddefnyddio o fis Tachwedd 2019, 
hyd nes y bydd y gwaith mireinio ar y fersiwn electronig wedi cael ei gwblhau ym mis 
Chwefror 2020.  
 
Bydd defnyddio’r offeryn WAASP drwy Gymru gyfan yn helpu wrth symud cleifion ar 
draws ffiniau byrddau iechyd, gan y bydd yr wybodaeth yn dilyn y claf. Bydd hefyd yn 
helpu pan fydd staff yn symud rhwng byrddau iechyd ac ar draws eu ffiniau. 
 
Gweler hefyd Atodiad 1, sy'n disgrifio’r gwaith a wnaed i ddatblygu'r cofnod electronig 
yn fwy manwl. 
 
 
Yn gywir 
 

 
 
Yr Athro Jean White 
Prif Swyddog Nyrsio 
Cyfarwyddwr Nyrsio GIG Cymru 
 
 



1 
 

Atodiad 1 
 
 

Argymhelliad 4 o argymhellion adroddiad ar Arlwyo a Maeth Cleifion mewn 
Ysbytai (Mawrth 2017) gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

 
Manylion y camau allweddol ar gyfer datblygu dogfennau ar gyfer Cymru gyfan 
Mae Digidoleiddio Dogfennau Nyrsio yn brosiect tair blynedd sydd wedi cynhyrchu’r 

Cofnod Gofal Nyrsio i Gymru – Ysbytai. 

Dechreuodd y prosiect ym mis Ebrill 2017 gyda chefnogaeth cyfanswm o £1.18 

miliwn o gyllid refeniw dros gyfnod o dair blynedd. Defnyddiwyd y cyllid i benodi tîm y 

prosiect (sy’n cynnwys nifer bach o rolau ar lefel genedlaethol), adnoddau technegol, 

(lleol a chenedlaethol), ac i benodi saith uwch-swyddog gwybodeg nyrsio clinigol, un 

ar gyfer pob bwrdd iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre [Nodwch fod un o’r 

swyddogion hyn yn gwasanaethu Felindre a Phowys].  

Yn nhabl 1 isod, gweler y cynllun lefel uchel gwreiddiol a gyflwynwyd ym mis Hydref 

2016. Mae’r prosiect wedi cyflawni targedau’r cerrig milltir yn y cynllun.  

Tabl 1: Y cynllun lefel uchel a gyflwynwyd ym mis Hydref 2016. 

Gorchwyl y 
prosiect 

Llinell amser 

 Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 

Adolygu’r 
dogfennau 

   

Datblygu 
strategaethau 
llywodraethu 

   

Cynllunio 
system 
cymorth 
clinigol 

    

Adolygu a 
threialu  

   

Hyfforddi’r 
defnyddwyr  
 

   

                

Ar ôl sefydlu tîm y prosiect, cafodd yr amcanion canlynol eu pennu:  

 Safoni diffiniadau data a safonau gwybodaeth er mwyn defnyddio iaith a 
therminoleg gyffredin ar gyfer dogfennau nyrsio perthnasol ar draws gofal 
eilaidd yn y GIG yng Nghymru. 
 

 Safoni a digidoleiddio’r dogfennau nyrsio allweddol canlynol: 
1) Ffurflen Asesu Cleifion Mewnol sy’n Oedolion  
2) Asesiad risg craidd ar gyfer maeth  
3) Asesiad risg craidd ar gyfer codymau  
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4) Asesiad risg craidd ar gyfer y croen  
5) Asesiad risg craidd ar gyfer poen 
6) Asesiad risg craidd ar gyfer ymataliaeth  
7) Asesiad risg craidd ar gyfer codi a chario  
8) Rhestr wirio ar gyfer rhyddhau’r claf  

 

 Sicrhau ei bod yn bosibl cwblhau’r dogfennau nyrsio digidol hyn ar draws 
amrywiaeth o ddyfeisiau. 
 

 Integreiddio a chadw’r dogfennau nyrsio sydd wedi eu digidoleiddio yn ystorfa 
genedlaethol ar gyfer cadw dogfennau cofnodi gofal yng Nghymru,  
Gwasanaeth Cofnodion Gofal Cymru (WCRS), er mwyn caniatáu i’r 
dogfennau hyn gael eu gweld ym Mhorth Clinigol Cymru lle bynnag y bydd 
gofal yn cael ei ddarparu mewn lleoliadau gofal eilaidd yng Nghymru. 
 

 Gweithredu model rheoli gwasanaethau cynaliadwy er mwyn cefnogi’r Cofnod 
Gofal Nyrsio pan fydd cam un yn dod yn rhan o fusnes fel arfer. 
 

 Nodi’r ail gyfran o ddogfennau nyrsio i gael eu safoni a’u digidoleiddio fel rhan 
o’r ail gam, o fis Ebrill 2020 (yn amodol ar gyllid gan Lywodraeth Cymru). 
 

Mae’r prosiect wedi gwneud cynnydd sylweddol ar y daith tuag at ddigidoleiddio 

dogfennau nyrsio, gan ddarparu:   

 Ffurflen sengl sydd wedi ei safoni ar gyfer cynnal Asesiad Cleifion Mewnol 

sy’n Oedolion, i’w defnyddio ar draws gofal eilaidd yng Nghymru, gan 

drawsnewid o sefyllfa lle roedd amrywiadau diystyr a dyblygu diangen yn 

digwydd wrth gofnodi data, i sefyllfa lle y mae iaith nyrsio safonol a dull 

gweithredu cyson ar gyfer asesu cleifion ar waith ar draws GIG Cymru. 

 

 Fersiwn bapur o’r ffurflen Asesiad Cleifion Mewnol sy’n Oedolion, sydd wedi 

cael ei dylunio a’i threialu, ac a ddenodd ymateb cadarnhaol a oedd wedi 

amlygu newidiadau y byddai angen eu gwneud i’r ffurflen ddigidol.  

 

 Set o asesiadau risg craidd sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ac a gytunwyd yn 

genedlaethol, i’w safoni a’u defnyddio ar draws GIG Cymru. Maent yn 

cynnwys: 

o Asesiad risg ar gyfer maeth: Pwysau, archwaeth, y gallu i fwyta –  

toriadau esgyrn oherwydd straen, a chlwyfau/briwiau pwyso mewn 

perthynas â chleifion mewnol sy’n derbyn gofal eilaidd. 

o Asesiad risg ar gyfer codymau Asesiad ffactorau lluosog ar gyfer 

Cymru gyfan mewn perthynas â chodymau ac iechyd esgyrn  

o Asesiad risg ar gyfer y croen: Asesiad Risg Cymru gyfan ‘Purpose T’ 

ar risg briwiau pwyso 

o Asesiad risg ar gyfer ymataliaeth: Asesiad risg Cymru gyfan ar gyfer 

ymataliaeth/defnyddio’r toiled 

o Asesiad risg ar gyfer codi a chario: Asesiad ar gyfer codi a chario 

cleifion, a chynllun codi a chario yn ddiogel i Gymru gyfan 
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o Asesiad risg ar gyfer poen: Pain AD, a’r dull asesu poen, Abbey Pain 

Assessment Tool, 0-10, a graddfeydd sgorio at ddibenion 

categoreiddio  
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Blwyddyn 1 (Ebrill 2017- Mawrth 2018) 

Ebrill 2017 – Awst 2017: Ymgysylltu’n helaeth â rhanddeiliaid allweddol ym 

meysydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y byd academaidd, y Coleg Nyrsio Brenhinol, 

grwpiau arbenigol, amrywiaeth o leoliadau gofal a staff rheng-flaen ar draws y GIG 

yng Nghymru. Hefyd, cynhaliwyd asesiad llinell sylfaen o’r arferion a’r dogfennau 

nyrsio sydd ar waith ar hyn o bryd, gan gynnwys dadansoddiad o fylchau i nodi 

amrywiadau ar draws Cymru. Arweiniodd y gwaith manwl hwn at lunio rhestr o 

ofynion lefel uchel ar gyfer y defnyddiwr er mwyn helpu i gynllunio ateb nyrsio 

priodol.  

Ebrill 2017– Tachwedd 2017: Penodi tîm y project a’r swyddogion gwybodeg nyrsio 

clinigol.  

Medi 2017: Llunio fersiwn derfynol o ofynion lefel uchel y defnyddiwr, a chael 

argymhelliad gan y Cyfarwyddwyr Gweithredol Nyrsio i fwrw ymlaen ag ateb mewnol 

ar gyfer GIG Cymru.  

Hydref 2017: Yn dilyn cyfarfod y Cyfarwyddwyr Gweithredol Nyrsio, aeth y prosiect 

at y Grŵp Cynllunio a Chyflawni ar gyfer Gwybodeg, gan roi’n wybodaeth 

ddiweddaraf iddo ynghylch hynt y gwaith. 

Tachwedd 2017:  Cafodd strwythur llywodraethu’r prosiect ei ddatblygu, a 

chynhaliwyd y gweithdy cyntaf i ddechrau ar ffrwd waith y safoni data.  

Ionawr 2018: Dechrau gweithio gyda grwpiau clinigol arbenigol ar adolygiad 

seiliedig ar dystiolaeth o’r asesiadau risg a flaenoriaethir.  

Chwefror 2018: Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf bwrdd y prosiect. 

 

Blwyddyn 2 (Ebrill 2018 - Mawrth 2019)  

Ebrill - Hydref 2018: Yn ogystal â’r gyfarwyddeb gan y Cyfarwyddwyr Gweithredol 

Nyrsio, roedd angen consensws pellach ymhlith pob un o arweinwyr 

technegol/gwybodeg yr ymddiriedolaethau/byrddau iechyd er mwyn penderfynu ar y 

ffordd orau ymlaen o fewn amserlenni’r prosiect a’r cyfyngiadau cyllid refeniw. Yn 

dilyn adolygiad o atebion mewnol y GIG yng Nghymru, cyrhaeddwyd consensws 

cenedlaethol yn y gweithgor technegol cenedlaethol i adeiladu ar adnodd dogfennau 

nyrsio presennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe fel yr adnodd cenedlaethol ar 

gyfer Cymru. Cafodd yr adnodd hwn ei ail-frandio fel y Cofnod Gofal Nyrsio i Gymru 

– Ysbytai. Cafodd yr argymhelliad hwn ei gymeradwyo gan fwrdd y prosiect.  

Ionawr 2019: Dechreuodd y gwaith o ddatblygu’r Cofnod Gofal Nyrsio i Gymru ar y 

cyd â’r tîm datblygu meddalwedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. 

Darparodd y prosiect ffurflen Asesiad Cleifion Mewnol sy’n Oedolion safonol i’w 

defnyddio ar draws lleoliadau gofal eilaidd, er mwyn gweithredu iaith nyrsio a ffurflen 

asesu gyson ledled Cymru. 

Blwyddyn 3 (Ebrill 2019 – Mawrth 2020) 
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Gorffennaf 2019: Cododd gofyniad arall hwyr yn y broses, sef bod angen i nyrsys 

asiantaeth allu defnyddio’r Cofnod Gofal Nyrsio. Roedd y gwaith o ddatblygu hyn yn 

gymhleth. Er llwyddo i ddatblygu ateb, ychwanegodd at y pwysau a oedd eisoes yn 

rhan o’r gwaith datblygu, ac arweiniodd hynny at rywfaint o newidiadau a 

chyfaddawdu er mwyn sicrhau bod y prosiect yn cadw at yr amserlen, ac yn mynd yn 

fyw ym mis Medi 2019. 

Awst 2019: Dechreuodd yr iteriad cyntaf ar gyfer treialu profiad defnyddwyr o’r 

Cofnod Gofal Nyrsio gyda swyddogion gwybodeg nyrsio clinigol byrddau iechyd. Yn 

ystod y gwaith treialu, daeth problemau yn y feddalwedd i’r amlwg ac yn seiliedig ar 

yr adborth, gofynnwyd am rywfaint o fireinio yn y dyluniad neu ofynion newydd  gan 

ddefnyddwyr, er mwyn gwella’r Cofnod Gofal Nyrsio. O ganlyniad, bu cytundeb 

ymhlith aelodau tîm y prosiect, gan gynnwys y swyddogion gwybodeg nyrsio clinigol, 

a chynrychiolwyr technegol a chynrychiolwyr y prosiect, y dylid gohirio’r dyddiadau 

arfaethedig ar gyfer mynd yn fyw. 

16 Medi 2019: Cafodd adroddiad eithrio, a oedd yn cynnwys dau opsiwn i’w 

hystyried, ei gyflwyno i fwrdd y prosiect. Opsiwn A: Cadw at y dyddiad ym mis Medi 

2019 ar gyfer mynd yn fyw, gyda llai o nodweddion technegol a heb y gwaith mireinio 

a thrwsio y gofynnwyd amdano. Opsiwn B: Ymestyn y cyfnodau treialu i roi cyfle i 

gwblhau’r gwaith hwnnw. Cafodd Opsiwn B ei argymell i fwrdd y prosiect, sef gohirio 

mynd yn fyw nes cyflwyno’r newidiadau y gofynnwyd amdanynt yn sgil yr iteriad 

cyntaf o dreialu gan ddefnyddwyr. Fe dderbyniwyd yr argymhelliad hwn gan fwrdd y 

prosiect. 

26 a 27 Medi 2019: Cynhaliwyd dau weithdy gyda’r swyddogion gwybodeg nyrsio 

clinigol i adolygu’r gwaith o fireinio’r Cofnod Gofal Nyrsio y gofynnwyd amdano.   

Hydref 2019: Pennwyd yr ymdrech ddatblygu ar gyfer sicrhau y byddai’r gofynion 

sylfaenol a fyddai’n sicrhau y byddai’r adnodd yn gweithio mewn modd effeithiol yn 

cael eu cyflawni. Byddai angen 6 wythnos ychwanegol o ymdrech ddatblygu, yn 

ogystal â 3 wythnos ar gyfer treialu’r systemau cyn y gellid rhyddhau’r adnodd ar 

gyfer yr ail gylch o gael ei dreialu gan ddefnyddwyr. Roedd hyn yn golygu na fyddai’n 

bosibl iddo fynd yn fyw ym mis Tachwedd 2019. 

 

 Cafodd “Cylchlythyr Iechyd Cymru - Asesiad cleifion mewnol sy’n oedolion ac 

asesiadau risg craidd wedi’u safoni'n genedlaethol” ei gyhoeddi ar 20 Awst 

2019. Roedd y Cylchlythyr hwn yn amlinellu’r amserlen gweithredu y 

cytunwyd arni ar gyfer yr asesiadau risg craidd hyn sydd wedi eu safoni a’u 

cymeradwyo fel adnoddau cenedlaethol o ganlyniad i’r prosiect hwn. Bwriedir 

rhoi’r adnoddau asesu risg craidd ar gyfer maeth ar waith erbyn 30 Tachwedd 

2019, a hynny ar fformat papur yn barod i ddechrau defnyddio’r ffurflen 

ddigidol yn y Cofnod Gofal Nyrsio. Gofynnir bod holl asesiadau risg craidd 

cam un yn cael eu gweithredu erbyn 1 Mai 2020. 

 

 Penodi swyddogion gwybodeg nyrsio clinigol yn yr holl fyrddau iechyd ac 

Ymddiriedolaeth GIG Felindre, gan sicrhau bod clinigwyr yn ganolog i’r gwaith 

o gynllunio meddalwedd a safonau. 
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 Rhestr wirio ddigidol sydd wedi ei safoni, er mwyn sicrhau bod nyrsys yn gallu 

rhyddhau cleifion mewn modd effeithiol ac effeithlon.  

 

 Dull gweithredu cydweithredol ar gyfer dylunio technegol sydd wedi cynnwys 

cynrychiolwyr o’r holl fyrddau iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre, gan 

ddarparu cyngor, arwain y gwaith dylunio technegol, a helpu i lunio’r 

argymhelliad i adeiladu ar Ateb Nyrsio Bwrdd Iechyd Abertawe Bro 

Morgannwg. 

 

 Sefydlu gweithgor ar gyfer safonau gwybodaeth cenedlaethol i adolygu a 

safoni iaith a therminoleg nyrsio ledled Cymru. Mae hynny wedi creu 

methodoleg genedlaethol a fydd yn cael ei defnyddio i safoni rhagor o 

ddogfennau nyrsio.  

 

 Ateb technegol newydd sy’n caniatáu i nyrsys asiantaeth ddefnyddio’r Cofnod 

Gofal Nyrsio. Mae hyn yn cynnwys cofnodi eu henwau, PIN a manylion 

shifftiau at ddibenion archwilio a llywodraethu gwybodaeth.  

 

 Dyluniad sydd wedi ei gytuno’n genedlaethol ar gyfer ateb technegol i sicrhau 

y byddai busnes yn parhau fel arfer pe na bai’r Cofnod Gofal Nyrsio ar gael. 

 

 Sicrhau bod dyluniad, ffurfweddiad, a’r defnydd o’r seilwaith sy’n lletya’r 

Cofnod Gofal Nyrsio yn cefnogi’r defnydd o ddogfennau cam un. 

 

 Partneriaeth â’r byd academaidd drwy Ysgol Nyrsio Prifysgol Abertawe sy’n 

arwain y gwaith gwerthuso. Mae hyn wedi arwain at ddatblygu ar y cyd 

fethodoleg werthuso sy’n seiliedig ar dystiolaeth.  

 

 Prototeip o e-ffurflen ar gyfer cofnodi arwyddion hanfodol yn ddigidol, yn 

seiliedig ar y ffurflen Sgoriau Rhybudd Cynnar Cenedlaethol. Mae’r prosiect 

yn ymchwilio i weld a oes angen i’r ffurflen ddigidol ar gyfer cofnodi arwyddion 

hanfodol fodloni gofynion rheoliadau dyfeisiau meddygol yr Asiantaeth 

Rheoleidddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA). 

 

 Cwblhau iteriad cyntaf treialu profiad y defnyddiwr o’r Cofnod Gofal Nyrsio. Er 

bod newidiadau mireinio wedi eu nodi, mae treialu’r cofnod wedi ysgogi 

brwdfrydedd a chyffro ym mysg swyddogion gwybodeg nyrsio clinigol y 

byrddau iechyd a chydweithwyr nyrsio lleol. 

 

 Ymgysylltu clinigol helaeth sydd wedi ysgogi brwdfrydedd a chymhelliant 

ymhlith y gymuned nyrsio i gychwyn ar y daith ddigidol hon. 

  

 Cynllun adnoddau ar gyfer Llywodraeth Cymru, sy’n nodi’r cyllid y bydd ei 

angen i fwrw ymlaen â dogfennau cam dau pan ddaw cyllid y Gronfa 

Trawsnewid Ystadau a Thechnoleg (ETTF) i ben ar 31 Mawrth 2020. Mae’r 

prosiect wedi ymgysylltu â’r gymuned nyrsio i gytuno ar y gyfres nesaf o 
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ddogfennau nyrsio i gael eu safoni. Mae’r gwaith ar y safonau gwybodaeth 

eisoes yn mynd rhagddo. 

 
Fel y dangosir uchod, mae seiliau cadarn yn eu lle, yn ogystal â’r mecanweithiau ar 

gyfer gweithredu’r Cofnod Gofal Nyrsio. Cynhaliodd tîm y prosiect asesiad 

dichonoldeb mewn perthynas â symud at y cam lle y byddai’r fersiwn bresennol yn 

mynd yn fyw i ddefnyddwyr, ond penderfynwyd y gellid colli brwdfrydedd a 

chymhelliant ymhlith y nyrsys a fyddai’n defnyddio’r Cofnod Gofal Nyrsio. Felly, 

paratowyd cynllun diwygiedig ar gyfer mynd yn fyw, sy’n cynnwys y gwaith o drwsio 

a mireinio meddalwedd a nodwyd yng nghylch cyntaf y treialu gan ddefnyddwyr: 
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Tabl 1: Y cerrig milltir diwygiedig ar gyfer y Cofnod Gofal Nyrsio yn mynd yn fyw 

Cam Dyddiad Hyd 

Datblygu 14 Hydref – 22 Tachwedd 
2019 

6 wythnos 

Treialu systemau  25 Tachwedd – 13 Rhagfyr 
2019 

3 wythnos 

Treialu gan ddefnyddwyr: 
yr ail iteriad 

16 Rhagfyr 2019 – 17 
Ionawr 2020 

5 wythnos 

Hyfforddiant ar gyfer 
gweithio ar y ward 

20 – 31 Ionawr ‘20 2 wythnos 

Mynd yn fyw 3 Chwefror – 20 Mawrth 
‘20 

7 wythnos 

Gwerthuso 21 Mawrth – 17 Ebrill ‘20 4 wythnos 

 

Mae Digidoleiddio Dogfennau Nyrsio yn brosiect tair blynedd. Mae amserlenni 

diwygiedig newydd y prosiect yn dangos y gall y prosiect darparu’r ateb ar gyfer 

Cymru gyfan cyn i gyllid y Gronfa Trawsnewid Ystadau a Thechnoleg sydd gan 

Lywodraeth Cymru ddod i ben ar 31 Mawrth ’20.  

Yn ystod y prosiect, dysgwyd nifer o wersi allweddol. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 Yr amser y mae’n ei gymryd i gyrraedd cytundeb cenedlaethol ar ateb 

technegol cyffredin. Dechreuodd y prosiect ym mis Ebrill 2017. Daethpwyd i 

gytundeb cenedlaethol ym mis Hydref 2018 (18 mis).  

 

 Yr amser y mae’n ei gymryd i grwpiau arbenigol amlddisgyblaeth cenedlaethol 

gyrraedd cytundeb ar yr asesiadau risg craidd i’w mabwysiadu’n 

genedlaethol, ac i’r ymddiriedolaeth/y byrddau iechyd gytuno i’w defnyddio. Y 

dyddiad targed gwreiddiol oedd mis Awst 2018. Cafodd y gwaith ei gwblhau 

ym mis Ionawr 2019, ac roedd yr oedi wedi lleihau’r amser a oedd ar gael i 

ddatblygu’r feddalwedd. 

 

 Gofynion hwyr a newydd yn dod i’r amlwg, megis y model ar gyfer mynediad 

gan nyrsys asiantaeth ac ateb technegol a fyddai’n caniatáu i fusnes barhau 

fel arfer, a oedd yn golygu bod angen lleihau’r nodweddion er mwyn mynd yn 

fyw ym mis Medi 2019. Fodd bynnag, roedd argymhelliad y swyddogion 

gwybodeg nyrsio clinigol i ohirio mynd yn fyw i ddefnyddwyr, yn caniatáu i 

nodweddion allweddol gael eu datblygu yn barod ar gyfer yr ail iteriad ar gyfer 

treialu profiad defnyddwyr, y bwriedir ei ddechrau ym mis Rhagfyr 2019. 
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