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Annwyl Gyfaill, 

 

Y Bil Isafswm Lefelau Staffio Nyrsys (Cymru) 

 

Yn dilyn balot a gynhaliwyd gan y Llywydd, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cytuno y 

caf gyflwyno cynigion ar gyfer cyfraith newydd yng Nghymru, y Bil Isafswm Lefelau Staffio 

Nyrsys (Cymru). 

 

Rwyf bellach yn ymgynghori mor eang â phosibl er mwyn penderfynu beth y dylid ei 

gynnwys yn y Bil a byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallech roi o’ch amser i gyfrannu i’r 

ymgynghoriad hwn. 

 

Nod y Bil yw pennu isafswm cyfreithiol ar gyfer y gymhareb nyrsys a chleifion, er mwyn 

sicrhau bod digon staff gan ein gwasanaeth iechyd i ddarparu gofal diogel bob amser. Mae’r 

ymgynghoriad hwn yn rhoi sylw i nifer o faterion, gan gynnwys: 

 

- yr egwyddor o gael cymhareb nyrsys a chleifion;  

- y lleoliadau y dylai isafswm ar gyfer y gymhareb nyrsys a chleifion fod yn berthnasol; 

- sut i sicrhau bod lefelau staffio’n addasu i ddiwallu anghenion lleol; 

- prosesau ar gyfer monitro a chyflwyno adroddiadau ar lefelau staffio; 

- yr amser a gaiff ei neilltuo ar gyfer hyfforddiant a datblygu; 

- y gwaith o ddiogelu cleifion a staff sy’n chwythu’r chwiban; 

- costau a gwerthuso a mesur canlyniadau. 

 

Mae’n rhaid cyflwyno’r Bil erbyn 3 Rhagfyr 2014, yna creffir arno’n fanwl gan y Cynulliad 

Cenedlaethol cyn bod penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ynghylch a ddylai ddod yn 

gyfraith. 
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Cyn imi gyflwyno’r Bil, rwyf am roi cyfle i bawb y gallai’r Bil effeithio arnynt, neu bawb sydd 

â barn i’w lleisio neu arbenigedd i’w gyfrannu, ddylanwadu ar ei gynnwys. Ar ôl imi ystyried 

eich ymateb, rwy’n bwriadu rhoi cyfle arall i bobl roi sylwadau drwy ymgynghori ar y Bil 

drafft. 

 

Mae’r ddogfen atodedig yn rhoi rhagor o wybodaeth gefndirol am fy nghynigion ac mae’n 

gofyn nifer o gwestiynau am sut y dylai’r Bil ymdrin â’r materion y mae angen mynd i’r afael 

â hwy yn fy marn i. 

 

Felly, byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallech gymryd rhywfaint o amser i gyfrannu i’r 

ymgynghoriad hwn, ac imi gael gwybod eich barn chi, neu farn eich sefydliad, ar y Bil a’r hyn 

y mae’n ceisio ei gyflawni. Edrychaf ymlaen at gael eich sylwadau erbyn dydd Mawrth 17 

Mehefin 2014. 

 

Mae’n bosibl y byddaf am gyhoeddi’r ymatebion sy’n dod i law ar gyfer yr ymgynghoriad 

hwn. Wrth wneud hynny, byddaf yn cydymffurfio â pholisi preifatrwydd y Cynulliad 

Cenedlaethol, sydd ar gael yma. Os ydych am i'ch ymateb ymddangos yn ddienw, dylech 

nodi hynny'n glir. 

 

Diolch ichi am roi o’ch amser. 

 

Yn gywir 

 

 
Kirsty Williams 
Aelod Cynulliad Brycheiniog a Sir Faesyfed   

http://www.assemblywales.org/cy/help/privacy/help-inquiry-privacy.htm


 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Y Bil Isafswm Lefelau Staffio Nyrsys (Cymru) 

 

 
Cyflwyniad 
 
Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn amlinellu rhai o’r prif faterion y bydd fy Mil yn ceisio 

mynd i’r afael â hwy. Cyflwynir nifer o gwestiynau ymgynghori yn y ddogfen, ar gyfer yr holl 

bartïon â diddordeb. Er eglurder, rhestrir yr holl gwestiynau ar ddiwedd y ddogfen hon 

hefyd. 

 

Mae’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn wynebu her sylweddol gydag anghenion clinigol 

ac anghenion o ran gofal a chymorth sy’n mynd yn gynyddol gymhleth. Er mwyn helpu i ateb 

yr her hon a sicrhau bod cleifion yn cael eu trin â safon broffesiynol o ofal, mae’n rhaid 

sicrhau bod digon o staff ar gael fel y gall ein nyrsys roi’r lefel o ofal y maent wedi’u 

hyfforddi i’w darparu ac y maent yn dymuno ei chynnig. 

 

Fodd bynnag, yn dilyn fy nhrafodaethau â chleifion, nyrsys a llawer o bobl eraill, rwyf yn 

ymwybodol bod nyrsys, yn rhy aml o lawer, yn ‘diffodd tanau’ ar y rheng flaen, yn brwydro 

yn erbyn llwythau gwaith a phwysau cynyddol, ac yn teimlo’n rhwystredig na allant roi’r 

safon o ofal y maent wedi’u hyfforddi i’w darparu. Mae disgwyl i nyrsys yng Nghymru ofalu 

am fwy o gleifion nag unrhyw ran arall o’r DU, gyda 10.5 o gleifion i bob nyrs ar gyfartaledd, 

o gymharu ag 8.5 yn Lloegr a 7.2 yng Ngogledd Iwerddon. 

 

Tynnwyd sylw at bwysigrwydd lefelau staffio nyrsys yn adroddiad Francis y llynedd, yn dilyn 

yr ymchwiliad cyhoeddus i fethiannau yn Ymddiriedolaeth Sefydliad y GIG canol Swydd 

Stafford. Un o brif ganfyddiadau’r adroddiad oedd bod rhoi blaenoriaeth i berfformiad 

ariannol dros lefelau staffio priodol yn ffactor arwyddocaol o’r gofal gwael a ddarparwyd yn 

Ysbyty Stafford.  

 

Yn fy marn i, mae angen manteisio ar yr agoriad llygaid hwn i’r ffaith bod angen sicrhau bod 

gan ein gwasanaeth iechyd ddigon o staff i roi gofal diogel bob amser. Mae tystiolaeth gref 

o’r cysylltiad rhwng lefelau staffio a diogelwch a safon y gofal a ddarperir ar wardiau ysbytai, 

gan y gall nyrsys sy’n gofalu am ai o gleifion dreulio mwy o amser gyda phob claf, a darparu 

gofal gwell o’r herwydd.  

 

Bydd fy Mil yn ceisio sicrhau bod gennym y nifer gywir o nyrsys ar ein wardiau, drwy bennu 

isafswm cyfreithiol ar gyfer y gymhareb nyrsys a chleifion. Wrth ddatblygu’r Bil hwn, rwyf yn 

bwriadu ymgysylltu’n llawn â chleifion, staff y GIG a rhanddeiliaid eraill. Un rhan o’r broses 

honno yw’r ymgynghoriad, ac rwyf yn gobeithio y gallwch gymryd rhywfaint o amser i 

ymateb i rai neu bob un o’r cwestiynau a gyflwynwyd gennyf.  



 

Cynigion ar gyfer diwygio 

 

Yn 2012, cyhoeddodd Prif Swyddog Nyrsio Cymru gyfres o egwyddorion craidd i fyrddau 

iechyd lleol ar gyfer pennu lefelau staffio ar bob ward feddygol a llawfeddygol.  Roedd y 

rhain yn cynnwys yr egwyddor na ddylai nyrs gofrestredig ymdrin â mwy na saith o gleifion 

bob dydd; y dylid cael cyfuniad sgiliau 60:40 o ran nyrsys cofrestredig a gweithwyr cymorth 

nyrsio mewn ardaloedd acíwt; ac na ddylid cynnwys prif nyrsys ward yn y niferoedd wrth 

gyfrifo cleifion fesul nyrs gofrestredig. Fodd bynnag, dangosodd data a ddarparwyd gan 

fyrddau iechyd lleol y llynedd nad yw’r canllawiau hyn yn cael eu bodloni’n gyson. 

 

Mae’r Prif Swyddog Nyrsio hefyd wedi bod yn arwain y gwaith o ddatblygu adnoddau 

aciwtedd a dibyniaeth i’w defnyddio ar wardiau gofal oedolion. Bwriedir iddynt gael eu 

defnyddio gan sefydliadau yng Nghymru i bennu lefelau staffio nyrsys yn lleol. Bwriedir 

parhau â’r gwaith hwn yn 2014/15 ar gyfer lleoliadau cleifion mewnol acíwt sy’n oedolion, 

lleoliadau cymunedol a lleoliadau cleifion mewnol iechyd meddwl.  

 

At hynny, disgwylir i’r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) lunio 

canllawiau ar lefelau staffio diogel ac effeithlon ar gyfer wardiau cleifion mewnol oedolion, a 

chaiff y gwaith hwnnw ei ymestyn o fis Awst 2014 ymlaen ar gyfer y lleoliadau canlynol: 

 Unedau damweiniau ac achosion brys 

 Unedau mamolaeth 

 Wardiau cleifion mewnol pediatrig a newyddenedigol acíwt 

 Lleoliadau cleifion mewnol iechyd meddwl 

 Unedau cleifion mewnol anabledd dysgu 

 Unedau cymunedol iechyd meddwl 

 Anableddau dysgu yn y gymuned 

 Timau gofal nyrsio cymunedol 

 

Rwyf yn croesawu’r gwaith sy’n cael ei wneud gan y Prif Swyddog Nyrsio a NICE. Mae 

adnoddau aciwtedd yn ddefnyddiol o ran cynllunio’r gweithlu, ond yn yr un modd â’r 

egwyddorion craidd a gyhoeddwyd yn 2012, nid oes sail statudol iddynt ac nid yw’n orfodol 

cydymffurfio â hwy. 

 

Bydd pennu isafswm ar gyfer y gymhareb nyrsys yn golygu bod lefel ofynnol y bydd yn rhaid 

ei bodloni o ran  niferoedd staff  ac felly bydd yn rhoi rhybudd, pan fo niferoedd staff yn is 

na’r lefel ofynnol, y gall hynny effeithio’n andwyol ar ofal cleifion. Byddant yn gweithio ar y 

cyd ag adnoddau aciwtedd i sicrhau bod lefelau priodol o staff sy’n diwallu’r anghenion lleol, 

gan ystyried ffactorau fel aciwtedd cleifion a pha mor gymhleth yw anghenion y cleifion, y 

cyfuniad o sgiliau sydd ar y ward a’r angen am lefelau gwahanol o wasanaethau acíwt neu 

arbenigol. 

 



 

Rwyf yn bwriadu sicrhau bod y cymarebau gofynnol yn cynnwys y gymhareb rhwng nyrsys 

cofrestredig a chleifion a’r gymhareb rhwng nyrsys cofrestredig a gweithwyr cymorth nyrsio. 

 

Ni fydd y cymarebau ar wyneb y Bil, ond byddant yn cael eu pennu gan arbenigwyr 

perthnasol. 

 
Y bwriad yw defnyddio’r Bil i’w gwneud yn ofynnol bod cymarebau yn cael eu pennu o ran 

isafswm lefelau staffio ar wardiau acíwt i oedolion i ddechrau. Mae hynny’n adlewyrchu 

ffocws cychwynnol gwaith y Prif Swyddog Nyrsio a NICE ar lefelau staffio nyrsys, gwersi a 

ddysgwyd o waith diweddar fel adroddiad Francis, adolygiad Keogh o’r gyfradd 

marwolaethau ac adolygiad Berwick o ddiogelwch cleifion, a’r sail dystiolaeth gadarn sy’n 

dangos cysylltiad rhwng lefelau priodol o staff nyrsio a chanlyniadau cleifion yn y lleoliadau 

hyn. 

 

Bydd y Bil hefyd yn cynnwys darpariaeth i ymestyn y lleoliadau hyn yn y dyfodol. 

 

Cwestiynau 

1. Beth yw eich barn ar effeithiolrwydd y trefniadau presennol ar gyfer cynllunio lefelau 

staffio nyrsys yn y GIG yng Nghymru, a sicrhau y cânt eu cynnal? 

2. A ydych yn cefnogi’r defnydd o gymarebau gorfodol o ran niferoedd staff nyrsio, gan 

gynnwys cymarebau nyrsys cofrestredig a chleifion a chymarebau nyrsys cofrestredig a 

gweithwyr cymorth nyrsio? Eglurwch eich ateb. 

3. I ba leoliadau eraill y dylai isafswm y gymhareb nyrsys a chleifion fod yn berthnasol a 

pham? 

4. Pa ffactorau y dylid eu hystyried i sicrhau bod lefelau staffio’n addasu i ddiwallu 

anghenion lleol? 

 

 

Monitro a chyflwyno adroddiadau ar lefelau staffio 

 

Bydd yn hanfodol cofnodi a chyhoeddi lefelau staffio nyrsys yn rheolaidd ac yn gywir er 

mwyn sicrhau bod y cymarebau’n cael eu bodloni a bod gennym y nifer gywir o staff nyrsio 

gyda’r sgiliau cywir.  Bydd hefyd yn fodd i nodi achosion o ddiffyg cydymffurfio a chymryd y 

camau priodol.  

 

Disgwylir ymdrin â diffyg cydymffurfiaeth yn unol â phrosesau monitro perfformiad 

presennol GIG Cymru a’r lefelau a nodir yn Fframwaith Cyflawni’r GIG o ran trosglwyddo 

materion i awdurdodau uwch. 

 

Rwyf yn croesawu sylwadau ar y materion hyn ac ar y ffordd fwyaf effeithiol o gyflawni 

gofynion monitro ac adrodd. 



 

 

Cwestiynau 

5. A yw’r trefniadau presennol ar gyfer cofnodi, monitro ac adrodd lefelau staffio nyrsys y 

GIG yng Nghymru yn ddigonol ac yn briodol at ddibenion y Bil? Os na, sut y gellid 

atgyfnerthu’r rhain? 

6. A ddylai adroddiadau ar lefelau staffio fod ar gael i’r cyhoedd? 

7. Pa gamau y dylid eu cymryd i fynd i’r afael â diffyg cydymffurfiaeth â’r lefel ofynnol o ran 

staffio nyrsys - a yw’r prosesau monitro/ymyrryd presennol yn briodol? 

 

 

Datblygiad Proffesiynol Parhaus 

Ar ôl siarad â staff a rhanddeiliaid y GIG, deallaf fod dod o hyd i’r amser i ddatblygu staff yn 

broblem benodol. Mewn adroddiad a gyhoeddwyd ledled Ewrop yn gynharach eleni, 

tynnwyd sylw at y ffaith y gall addysg nyrsys, yn ogystal â chymarebau staffio nyrsys, 

effeithio ar ganlyniadau cleifion; gwelwyd bod llai o gleifion yn marw o dan ofal 

gweithluoedd sydd wedi cael addysg well. Mae’n bwysig sicrhau nad yw cymarebau nyrsys a 

chleifion yn effeithio ar yr amser a neilltuir ar gyfer hyfforddiant a datblygiad staff a byddwn 

yn croesawu eich barn ar y mater hwn. 

 

Cwestiynau 

8. A ddylid cael gofyniad yn y ddeddfwriaeth i gynnwys amser sydd wedi’i neilltuo i 

hyfforddi a datblygu staff yn rhan o’r cymarebau staffio nyrsys? 

 

 

Diogelu cleifion a staff sy’n chwythu’r chwiban 

 

Mae’r Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd (1998) yn cynnwys mesurau statudol i ddiogelu 

staff y GIG sydd am fynegi pryderon ynghylch diogelwch, esgeulustod neu gamwedd yn y 

gwaith. Ym mis Gorffennaf 2013, lansiodd Llywodraeth Cymru bolisi chwythu’r chwiban i 

Gymru gyfan. 

 

O ran cleifion, mae Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Trefniadau Pryderon, 

Cwynion ac Iawn) (Cymru) (Diwygio) 2011 yn sail i’r weithdrefn ‘Gweithio i Wella’ i fynegi 

pryderon ynghylch y GIG yng Nghymru.  

 

Fodd bynnag, rwyf yn ymwybodol bod diwylliant bygythiol o godi ofn ymhlith staff a 

chleifion y GIG o hyd. Dangosodd Arolwg Cyflogaeth diweddaraf y Coleg Nyrsio Brenhinol 

(Ebrill 2013) fod 65% o’r nyrsys sy’n gweithio yng Nghymru a gymerodd rhan wedi gorfod 

mynegi pryderon ynghylch diogelwch i’w cyflogwyr. O’r pryderon hynny, soniodd 54% o’r 

nyrsys a holwyd yng Nghymru am bryderon o ran lefelau staffio. Dywedodd 44% o’r nyrsys y 



 

byddai pryderon ynghylch erledigaeth neu gosb yn gwneud iddynt feddwl ddwywaith cyn 

chwythu’r chwiban. 

 

Er mwyn sicrhau y byddai isafswm y gymhareb nyrsys a chleifion yn effeithiol, mae’n rhaid i 

staff a chleifion y GIG deimlo’n hyderus na wahaniaethir yn eu herbyn pe byddent yn 

gwneud cwyn ynghylch methiant i fodloni lefelau staffio, neu fethiant i gyflwyno 

adroddiadau arnynt.   Byddwn yn croesawu eich sylwadau ar y mater hwn ac a oes mesurau 

diogelu penodol y dylid eu cynnwys yn y Bil. 

 

Cwestiynau  

9. A yw’r darpariaethau presennol sydd ar gael i staff a chleifion fynegi pryderon ynghylch y 

GIG yng Nghymru yn ddigonol? Os na, rhowch fanylion pellach. 

10. A oes mesurau diogelu penodol y dylid eu cynnwys yn y Bil hwn? 

 

 

Gwerthuso a mesur canlyniadau 

 

Mae’n hollbwysig gwerthuso deddfwriaeth er mwyn ystyried a yw’r nodau a fwriadwyd 

wedi’u bodloni’n effeithiol ac er mwyn ystyried unrhyw effeithiau eraill a allai fod wedi 

digwydd o ganlyniad. Mae hefyd yn bwysig darparu dadansoddiad cost a budd a sicrhau bod 

y ddeddfwriaeth yn parhau’n addas i’r diben ar gyfer y dyfodol. 

 

Er mwyn gwerthuso effaith y Bil hwn, bydd angen casglu data perthnasol cyn iddo gael ei roi 

ar waith er mwyn cael llinell sylfaen y gellir mesur canlyniadau yn ei herbyn. Byddwn yn 

croesawu eich sylwadau ar y mater hwn a’ch barn ar y dangosyddion y dylid eu defnyddio i 

fesur effaith y ddeddfwriaeth hon.  

 

Cwestiynau 

11. Sut y dylid gwerthuso effaith y ddeddfwriaeth hon, ac ar ba gam y dylid gwneud hynny? 

 

 

Canlyniadau anfwriadol 

 

Yn yr un modd â phob deddfwriaeth, byddaf yn cynnal asesiad effaith o’m cynigion wrth imi 

ddatblygu’r Bil er mwyn sicrhau nad yw’n effeithio’n anghymesur ar gleifion, aelodau 

penodol o staff y GIG, sefydliadau neu feysydd eraill. 

 

Rwyf yn sylweddoli y gallai fy nghynigion arwain at fwy o alw am gofnodi a chyhoeddi 

lefelau staffio nyrsys. Nid wyf am roi mwy o bwysau gweinyddol ar staff y GIG yn ddiangen, 

ond bydd yn hanfodol monitro lefelau staffio er mwyn sicrhau bod yr isafswm o ran y 



 

gymhareb nyrsys a chleifion yn cael ei roi ar waith, a bod yr effeithiau’n cael eu dadansoddi. 

Byddwn yn croesawu eich barn ar sut y gellir cyflawni hyn yn y ffordd fwyaf effeithiol posibl. 

 

Mynegwyd pryderon hefyd y gallai cymarebau o’r fath dynnu staff o sectorau eraill lle na 

ddefnyddir cymarebau. Nid dyna fy mwriad, a byddwn yn croesawu eich barn ar y mater 

hwn ac unrhyw faterion eraill yr hoffech eu trafod. 

 

Cwestiynau 

12. Pa ganlyniadau anfwriadol a allai ddigwydd o ganlyniad i’r ddeddfwriaeth hon, a pha 

gamau y gellid eu cymryd i fynd i’r afael â’r canlyniadau hyn?  

 

 

Costau 

 

Mae’r rhan fwyaf o fathau o ddeddfwriaeth yn arwain at gostau o ryw fath. Er bod 

canllawiau ar waith eisoes o ran lefelau staffio nyrsys, nid ydynt yn cael eu defnyddio’n 

gyson yn ôl y dystiolaeth. Felly, yn achos y Bil hwn, rwyf yn disgwyl costau ar ffurf gwariant 

uwch ar staffio er mwyn cydymffurfio â’r cymarebau, gyda’r cynnydd yn amrywio o un 

bwrdd iechyd lleol i’r nesaf. 

 

Lle y bo’n bosibl, defnyddir systemau sy’n bodoli eisoes er mwyn monitro a chyhoeddi 

lefelau staffio nyrsys, a chyflwyno adroddiadau arnynt, er mwyn sicrhau’r costau lleiaf 

posibl. Caiff costau staffio ychwanegol eu gwrthbwyso i raddau gan arbedion costau yn sgîl 

gwella cynhyrchiant; gwelwyd tystiolaeth eisoes bod cynyddu nifer y nyrsys cofrestredig 

fesul claf yn arwain at leihau cyfraddau marwolaethau, yn ogystal â lleihau’r cyfnod y mae’n 

rhaid i gleifion aros yn yr ysbyty ac atal heintiau a geir yn yr ysbyty. 

 

Bydd yn helpu i leihau gwariant ar staff asiantaeth neu oramser, ac yn lleihau costau 

hawliadau iawndal i’r GIG yng Nghymru. Cofier hefyd fod sicrhau gofal diogel a thosturiol i 

gleifion yng Nghymru yn amhrisiadwy. 

 

Rwyf yn croesawu sylwadau ar effaith y costau ychwanegol i fyrddau iechyd lleol, ac 

awgrymiadau ar sut y gellir cadw’r costau hynny mor isel â phosibl. 

 

Cwestiynau 

13. Beth fyddai’r effeithiau neu’r costau o ran cynyddu lefelau staffio, a gwaith gweinyddu a 

rheoleiddio ychwanegol, o ganlyniad i’r ddeddfwriaeth hon, a sut y gellir lliniaru ar yr 

effeithiau hyn? 

14. Pa ffactorau y dylid eu mesur wrth lunio’r dadansoddiad cost a budd ar gyfer y 

ddeddfwriaeth hon os daw’n gyfraith? 

 



 

Materion eraill 

 

Yr ymgynghoriad hwn yw dechrau’r broses o ymgysylltu â chleifion, staff a rhanddeiliaid y 

GIG wrth imi ddatblygu fy Mil. Rwyf yn croesawu sylwadau ar unrhyw faterion nas codwyd 

uchod a allai fod yn berthnasol. 

 

Cwestiynau 

15. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill ar fy nghynigion? 

 

  



 

Cwestiynau ymgynghori 

 
1. Beth yw eich barn ar effeithiolrwydd y trefniadau presennol ar gyfer cynllunio lefelau 

staffio nyrsys yn y GIG yng Nghymru, a sicrhau y cânt eu cynnal? 
2. A ydych yn cefnogi’r defnydd o gymarebau gorfodol o ran niferoedd staff nyrsio, gan 

gynnwys cymarebau nyrsys cofrestredig a chleifion a chymarebau nyrsys cofrestredig a 
gweithwyr cymorth nyrsio? Eglurwch eich ateb. 

3. I ba leoliadau eraill y dylai isafswm y gymhareb nyrsys a chleifion fod yn berthnasol a 
pham? 

4. Pa ffactorau y dylid eu hystyried i sicrhau bod lefelau staffio’n addasu i ddiwallu 
anghenion lleol? 

5. A yw’r trefniadau presennol ar gyfer cofnodi, monitro ac adrodd lefelau staffio nyrsys 
y GIG yng Nghymru yn ddigonol ac yn briodol at ddibenion y Bil? Os na, sut y gellid 
atgyfnerthu’r rhain? 

6. A ddylai adroddiadau ar lefelau staffio fod ar gael i’r cyhoedd? 
7. Pa gamau y dylid eu cymryd i fynd i’r afael â diffyg cydymffurfiaeth â’r lefel ofynnol o 

ran staffio nyrsys - a yw’r prosesau monitro/ymyrryd presennol yn briodol? 
8. A ddylid cael gofyniad yn y ddeddfwriaeth i gynnwys amser sydd wedi’i neilltuo i 

hyfforddi a datblygu staff yn rhan o’r cymarebau staffio nyrsys? 
9. A yw’r darpariaethau presennol sydd ar gael i staff a chleifion fynegi pryderon 

ynghylch y GIG yng Nghymru yn ddigonol? Os na, rhowch fanylion pellach. 
10. A oes mesurau diogelu penodol y dylid eu cynnwys yn y Bil hwn? 
11. Sut y dylid gwerthuso effaith y ddeddfwriaeth hon, ac ar ba gam y dylid gwneud 

hynny? 
12. Pa ganlyniadau anfwriadol a allai ddigwydd o ganlyniad i’r ddeddfwriaeth hon, a pha 

gamau y gellid eu cymryd i fynd i’r afael â’r canlyniadau hyn?  
13. Beth fyddai’r effeithiau neu’r costau o ran cynyddu lefelau staffio, a gwaith gweinyddu 

a rheoleiddio ychwanegol, o ganlyniad i’r ddeddfwriaeth hon, a sut y gellir lliniaru ar yr 
effeithiau hyn? 

14. Pa ffactorau y dylid eu mesur wrth lunio’r dadansoddiad cost a budd ar gyfer y 
ddeddfwriaeth hon os daw’n gyfraith? 

15. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill ar fy nghynigion? 

 

 
Ymatebion 
Anfonwch eich ymatebion drwy neges e-bost i 
Ymgynghoriad.BilStaffioNyrsys@Cymru.gov.uk   
 
neu drwy’r post at: 
Sarah Beasley 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel  
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
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