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Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 6 Ebrill am ddeiseb P-06-1276 Ymestyn adran 25B o 
Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 

Hoffwn ei wneud yn glir o’r dechrau cyntaf fy mod yn credu bod rhagosodiad y ddeiseb yn 
ddiffygiol o ran cywirdeb a chyd-destun deddfwriaethol pwysig. 

Yn gyntaf, mae’r Ddeddf yn dweud yn glir bod cael adnodd ar gyfer cynllunio’r gweithlu ar 
sail tystiolaeth yn elfen hanfodol ar gyfer cymhwyso adran 25B i unrhyw sefyllfa gofal 
benodol.  

Mae’r canllawiau statudol yn diffinio adnodd o’r fath ymhellach fel adnodd sydd wedi ei 
dreialu mewn lleoliadau clinigol yng Nghymru gyda’r nod o gasglu tystiolaeth i ddangos i ba 
raddau y mae’n ddefnyddiol ac yn berthnasol. Mae creu sail dystiolaeth gadarn wedi rhoi 
hygrededd i’r Ddeddf, gan sicrhau bod y bwrdd yn clywed llais y nyrs ar y ward. Mae unrhyw 
alw i weithredu adran 25B o’r Ddeddf ar draws pob lleoliad clinigol yn anwybyddu’r daliad 
sylfaenol hwnnw yn y ddeddfwriaeth, ac ni allaf ymrwymo’r llywodraeth hon i dargedau 
deddfwriaethol afrealistig o fewn y tymor hwn neu unrhyw dymor llywodraeth arall.  

Gan fod wardiau cleifion mewnol pedriatrig a wardiau oedolion meddygol a llawdriniaeth yn 
rhannol debyg, roedd datblygu adnodd Lefelau Gofal i Gymru ar gyfer cleifion mewnol 
pediatrig yn fater o adeiladu ar y gwaith a oedd wedi ei gyflawni cyn hynny mewn lleoliadau 
oedolion, gan wneud mân addasiadau i’r adnodd cyn ei dreialu a’i fireinio dros gyfnod o 2 
flynedd. 
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Dyma’r hyn sy’n ei gwneud yn bosibl gymhwyso adran 25B o’r Ddeddf ar gyfer gofal 
pediatrig drwy Reoliadau Lefelau Staff Nyrsio (Estyn Sefyllfaoedd) (Cymru) 2021. 

Fodd bynnag, mae lleoliadau eraill sy’n sylweddol wahanol – er enghraifft lleoliadau gofal 
iechyd meddwl i gleifion mewnol neu leoliadau nyrsio cymunedol. Mae gan y lleoliadau hyn 
eu cymhlethdodau aml-broffesiynol penodol eu hunain, gan gynnwys natur amlddisgyblaethol 
y gofal a ddarperir ynddynt, y mae’n rhaid gweithio drwyddynt wrth ddatblygu adnoddau 
cynllunio gweithlu sy’n addas ar eu cyfer yn seiliedig ar y dystiolaeth. 

Yn ail, hyd yn oed pe bai adnoddau o’r fath ar gael ar gyfer pob sefyllfa nyrsio, mae’n  
annidwyll bod testun y ddeiseb yn awgrymu y byddai ymestyn adran 25B i gynnwys yr holl 
feysydd hynny yn golygu y gellid rhoi i Gymru “y tîm llawn o nyrsys”. 

Mae prinder staff nyrsio yn broblem fyd-eang. Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi amcangyfrif 
fod swyddi gwag mewn nyrsio a bydwreigiaeth ar hyn o bryd dros 50% o’r prinder byd-eang 
o weithwyr iechyd. Rydym yn gwybod bod nifer sylweddol o swyddi nyrsio gwag yn ein
byrddau iechyd ac ar draws y sectorau a’r lleoliadau gofal, ac nad yw hwn yn fater a
fyddai’n cael ei ddatrys yn uniongyrchol gan unrhyw estyniadau i adran 25B o Ddeddf
Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016.

Mae’n ymddangos bod y rheini sydd wedi arwyddo’r ddeiseb yn datgan eu hawydd i weld y 
nifer priodol o nyrsys a staff gofal iechyd yn y system i ddiwallu anghenion cleifion. Mae 
gennyf innau awydd i weld hynny hefyd, ond ni fyddai ymrwymiad gan y llywodraeth i 
gyflawni addewid deddfwriaethol nad oes modd ei gyflawni yn helpu i sicrhau sefyllfa o’r 
fath. Yn hytrach, dyma’r camau a fyddai’n helpu i sicrhau hynny: cynllunio a modelu’r 
gweithlu mewn modd effeithiol; gweithredu strategaethau effeithiol ar gyfer recriwtio a 
chadw staff, gan gynnwys recriwtio rhyngwladol; a gweithredu rhaglenni sydd wedi eu 
safoni ar gyfer darparu goruchwyliaeth glinigol a thiwtoriaeth i’n staff nyrsio a bydwreigiaeth. 
Mae’r rhain i gyd yn feysydd gwaith sy’n hanfodol bwysig yn fy marn i, ac maent i gyd yn 
cael eu datblygu a’u dilyn ar hyn o bryd gan naill ai Addysg a Gwella Iechyd Cymru neu gan 
swyddfa’r Prif Swyddog Nyrsio.  

Yn gywir, 

Eluned Morgan AS/MS 
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Minister for Health and Social Services


