
Adolygu’r dull ar gyfer adrodd ar farwolaethau COVID-19 yng Nghymru 
 
Cefndir 

1. Ers dechrau’r achosion o coronafeirws (COVID-19), fel rhan o’u gwaith o gadw 
golwg ar achosion mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datblygu prosesau i 
gasglu gwybodaeth a data ar achosion a marwolaethau COVID-19. Mae hyn 
yn cefnogi’r protocol ar gyfer marwolaethau oherwydd COVID-19 a 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 22 Mawrth 2020 ac sy’n ei gwneud yn 
ofynnol i’r clinigydd sy’n rhoi’r driniaeth roi gwybod i Iechyd Cyhoeddus Cymru 
am unrhyw farwolaethau yn sgil COVID-19. 

2. Mae’r prosesau hyn wedi cael eu datblygu yn gyflym ac mewn amgylchedd sy’n 
newid yn gyson. Mae’r dull ar gyfer canfod yr wybodaeth hon a rhoi gwybod 
amdani wedi datblygu dros amser, ac yn gyffredinol mae byrddau iechyd lleol 
ac ymddiriedolaethau wedi rhoi gwybodaeth i Iechyd Cyhoeddus Cymru drwy 
wahanol ddulliau.  

3. Mae dulliau clir, sydd wedi eu hen sefydlu, ar gyfer rhoi gwybod am 
farwolaethau drwy’r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Ond oherwydd yr oedi yn y 
data oherwydd dibyniaeth ar y broses gofrestru marwolaethau ffurfiol ac 
adroddiadau’r crwner, mae data Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ddull amserol o 
sicrhau bod data ar gael i roi gwybod i’r cyhoedd am raddfa’r achosion a gellir 
ei ddefnyddio fel sail ar gyfer modelu data.  

4. Yn fwy diweddar, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, ar y cyd â Gwasanaeth 
Gwybodeg GIG Cymru, wedi datblygu dull electronig o roi gwybod am 
farwolaethau yr amheuir eu bod o ganlyniad i COVID-19 yn yr ysbyty. Yr enw 
ar y dull hwn yw e-ffurflen arolygu marwolaethau COVID-19 Porth Clinigol 
Cymru (yr e-ffurflen). Arolwg manylach, cyfyngedig o ran amser mewn 
argyfwng yw’r e-ffurflen, a fydd yn cyfrannu’n uniongyrchol at yr ymateb i 
bandemig COVID-19 yng Nghymru. Nid yw’n cymryd lle unrhyw un o’r 
gweithdrefnau swyddogol ynghylch cofrestru marwolaethau, ond mae’n ddull o 
roi amcangyfrif o nifer y marwolaethau mewn achosion a gadarnhawyd, a hynny 
yn amserol.  

5. Mae’r data a gesglir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael eu cyhoeddi am 
2pm bob dydd ar eu dangosfwrdd data ar-lein a thrwy gyfrwng datganiad 
ysgrifenedig. 

 
Materion a nodwyd 
 

6. Ar ôl canfod ar 23 Ebrill bod 84 o farwolaethau heb eu hadrodd i Iechyd 
Cyhoeddus Cymru gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae 
swyddogion Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru wedi ceisio cael 
sicrwydd gan yr holl fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau ynghylch cadernid y 
broses bresennol.  

7. Yn ystod y broses hon, daethpwyd o hyd i faterion pellach yn ymwneud â data 
sy’n cael eu darparu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Cadarnhaodd y 
Bwrdd Iechyd hwn ar 28 Ebrill eu bod wedi canfod 31 o farwolaethau wrth 
adolygu a ddylai fod wedi’u cynnwys.  

8. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi derbyn sicrwydd gan yr holl fyrddau iechyd 
ac ymddiriedolaethau eraill bod systemau dibynadwy ar waith i roi gwybod am 
farwolaethau, ac nad oes unrhyw farwolaethau na roddwyd gwybod amdanynt. 



9. Yn gyffredinol, mae’r ddwy thema a ganlyn wedi’u nodi a bydd camau 
gweithredu yn cael eu rhoi ar waith yn syth i ddatrys: 
 

Dulliau anghyson ar draws y byrddau iechyd 
 

10. Ar hyn o bryd, nid yw’r e-ffurflen wedi’i chymeradwyo na’i rhoi ar waith ym mhob 
bwrdd iechyd. Er ein bod wedi cael sicrwydd gan yr holl fyrddau iechyd eraill eu 
bod yn darparu data sy’n cyd-fynd â’r hyn a gytunwyd, er gwaetha’r ffaith nad 
ydynt yn defnyddio’r e-ffurflen, mae’r diffyg cysondeb o ran y dull yn golygu bod 
risg y ceir gwahaniaethau ac aneffeithlonrwydd o ran yr adrodd.   

11. Er enghraifft, oherwydd nas defnyddir yr un system, mae Iechyd Cyhoeddus 
Cymru wedi rhoi gwybod am nifer o faterion cyffredinol yn ystod yr wythnosau 
diwethaf sy’n cynnwys: oedi gan fyrddau iechyd wrth roi gwybod am 
farwolaethau; amwysedd honedig yn y diffiniad o’r hyn sy’n farwolaeth y dylid 
adrodd arni drwy’r dull hwn ac o ran cynnwys marwolaethau sy’n digwydd y tu 
allan i’r ysbyty. 

 
Amryfal ffrydiau adrodd a phrosesau cysoni aneglur 
  

12. Mae angen i fyrddau iechyd roi gwybod am ddata i nifer o wahanol sefydliadau: 
i Iechyd Cyhoeddus Cymru, briffiau mewnol i’r Bwrdd ac i randdeiliaid lleol 
allweddol, i Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (mewn adroddiad dyddiol am y 
sefyllfa) ac i’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (sydd ar gael yn gyhoeddus). Mae 
gwahanol ddibenion i’r adroddiadau hyn a gwahanol sail yn aml, a gall hyn 
arwain at anghysondeb yn y canlyniadau. 

13. O ran data arolygu Iechyd Cyhoeddus Cymru, nid yw’r swyddogaethau a’r 
cyfrifoldebau ar gyfer craffu ar y data wedi bod yn glir. Er mai cyfrifoldeb y 
byrddau iechyd yw sicrhau eu bod yn darparu data manwl gywir yn brydlon, 
mae angen trosolwg digonol yn y system i gysoni’r data sy’n cael eu casglu a’u 
rhyddhau drwy Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru fel y gellir canfod materion yn gynnar ac 
ymateb iddynt. 

 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

14. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi adrodd yn gyson mewn 
amrywiol ffyrdd ar nifer y marwolaethau yr amheuir eu bod o ganlyniad i 
COVID-19 ers i’r pandemig ddechrau drwy’r dulliau a ddisgrifir uchod. Mae 
Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi 
gweithio’n agos ar bob cam gydol y pandemig. Fodd bynnag, ni wnaeth 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr barhau i adrodd ar y marwolaethau 
yr amheuir eu bod o ganlyniad i COVID-19 wrth Iechyd Cyhoeddus Cymru ac, 
o ganlyniad, ni chafodd rhai o’r marwolaethau hynny eu hadrodd wrth Iechyd 
Cyhoeddus Cymru er gwaetha’r ffaith y parhawyd i adrodd ar y marwolaethau 
hyn wrth gyrff eraill.  

15. Nid yw’n glir o hyd beth oedd y rheswm am y bwlch hwn o ran adrodd wrth 
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn benodol yn hytrach nag amryfusedd gweinyddol, 
a ddigwyddodd ar adeg o newid nas gwelwyd mo’i debyg o’r blaen ar 
ddechrau pandemig, gyda llawer o wahanol brosesau adrodd ar waith.   

16. Daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ymwybodol o’r mater hwn 
ar 18 Ebrill pan ddaeth yr anghysondeb i’r amlwg yn sgil cyhoeddi data lleol 



am y tro cyntaf ar ddangosfwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru. Pan sylwyd ar yr 
anghysondeb hwn, cynhaliwyd trafodaethau helaeth a gwnaed gwaith dilysu 
data eang rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru. O ganlyniad, rhoddwyd proses rhannu data gadarn ar 
waith ar 24 Ebrill. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr hefyd wedi 
cadarnhau y byddant yn defnyddio’r broses e-ffurflen o 28 Ebrill ymlaen.  
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

17. Mewn perthynas â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, er bod y protocol wedi 
cael ei rannu rhwng clinigwyr, nid ydyw wedi cael ei ymwreiddio’n gyson ar 
draws ardal y Bwrdd Iechyd. Felly nid oes unrhyw fwlch wedi bod o ran 
adrodd, ond gwelwyd tangyfrif cyson gydol cyfnod yr achosion o COVID-19. 
Pan ofynnwyd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda roi sicrwydd ynglŷn â’i 
ddata dros benwythnos 24-26 Ebrill, nodwyd nifer o farwolaethau y dylid bod 
wedi adrodd arnynt drwy’r protocol ar gyfer clefydau hysbysadwy.   

18. O ganlyniad, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cysoni’r data ac 
wedi cadarnhau y bydd yr e-ffurflen yn cael ei defnyddio gan bob clinigydd. Er 
mwyn rhoi sicrwydd ynglŷn â’r datganiadau hyn, bydd tîm Hywel Dda yn 
cysoni’r achosion hynny yn erbyn systemau eraill yn ddyddiol.   
 
Camau gweithredu a roddwyd ar waith neu a gynlluniwyd gan 
Lywodraeth Cymru  

19. Wedi i’r materion hyn gael eu nodi ar 23 Ebrill, aeth Llywodraeth Cymru ati ar 
unwaith i geisio deall pa mor gadarn yw’r system a nodi ffyrdd o sicrhau bod y 
cyhoedd yn gallu cael mwy o hyder yn y data sy’n cael eu hadrodd yn 
ddyddiol.    

20. Fel y disgrifiwyd uchod, cafodd Iechyd Cyhoeddus Cymru eu cyfarwyddo ar 
unwaith i gysylltu â phob bwrdd iechyd lleol i gael sicrwydd ynglŷn â’r 
prosesau sydd ar waith a’r data sy’n cael eu hadrodd. Rydym wedi cael 
sicrwydd gan y rhan fwyaf o fyrddau iechyd lleol eu bod yn ystyried bod eu 
prosesau wedi bod yn gadarn ac y byddant yn parhau felly. Pan fu’n rhaid 
gwneud gwaith unioni i ymateb i’r materion a ddisgrifiwyd uchod, rhoddwyd 
hynny ar waith ar unwaith.     

21. Gofynnwyd i’r Prif Ystadegydd ddarparu trosolwg o’r system gyfan gan 
gynnwys gorfodi cydymffurfiaeth â phrotocolau adrodd a sicrhau ansawdd a 
ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.    

22. Gofynnwyd i Iechyd Cyhoeddus Cymru wneud trefniadau ar gyfer galwad 
wythnosol gydag arweinwyr yn y byrddau iechyd lleol ac ystadegwyr 
Llywodraeth Cymru i drafod y ffigurau a nodi unrhyw faterion gyda’r broses.   

23. Bydd proses glir ar gyfer dadansoddi data ar draws Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 
yn cael ei chynnal yn rheolaidd o dan arweiniad swyddogion y Prif 
Ystadegydd ar y cyd â sefydliadau eraill.   

24. Bydd y Prif Swyddog Meddygol yn cadarnhau unwaith eto beth yw’r 
disgwyliadau o safbwynt adrodd yn electronig. Bydd hyn yn cynnwys yr angen 
i gydymffurfio â’r gofynion adrodd ac i roi e-ffurflen Iechyd Cyhoeddus Cymru 
ar waith, ac argymell bod angen parhau i godi ymwybyddiaeth clinigwyr o ran 
gwneud hynny yn ogystal â sicrhau mwy o arweiniad.   



25. Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn parhau i weithio gyda’r byrddau iechyd 
lleol i sicrhau bod yr e-ffurflen yn ystyried barn clinigwyr ac yn lleihau’r baich 
sydd arnynt.   

26. Bydd y byrddau iechyd lleol yn cael eu hatgoffa bod angen sicrhau ansawdd 
yn lleol gan gynnwys cysoni’n ddyddiol pan fydd hynny’n bosibl.   
 


