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Annwyl Dai, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 25 Ionawr yn ymwneud â gweithredu Deddf Lefelau Staff 
Nyrsio (Cymru) 2016. Fel y nodoch, nid yw'n ofynnol i'r byrddau iechyd adrodd ar 
weithredu'r Ddeddf tan fis Ebrill 2021. Fodd bynnag, drwy adolygu a monitro'r papurau 
rheolaidd a gyflwynir i'r byrddau iechyd, a thrwy weithio'n agos gyda Grŵp Staff Nyrsio 
Cymru Gyfan, caiff fy swyddogion drosolwg o'r sefyllfa o ran gweithredu'r ddeddf hyd yma 
ac maent yn cael gwybod am unrhyw faterion wrth iddynt godi. 

Gweithredu'r Ddeddf 

Cymru yw'r wlad gyntaf yn Ewrop i basio deddfwriaeth fel hon, sy'n golygu nad oes map clir 
i'w ddilyn ar gyfer gweithredu'r Ddeddf. Rydym felly'n gweithio drwy bob her pan fydd yn 
codi, gan ddysgu wrth fynd yn ein blaenau, a thrwy ddefnyddio dull cydweithredol rhwng 
Llywodraeth Cymru a'r byrddau iechyd. Yn amlwg, ar fyrddau/ymddiriedolaethau iechyd 
unigol y gorffwysa dyletswyddau'r Ddeddf, a'u cyfrifoldeb hwy yw cyflawni'r gofynion 
deddfwriaethol. Gan eu bod yn sefydliadau ar wahân, ni fyddai'n syndod pe bai rhai 
amrywiaethau bychain yn lleol yn y ffordd y mae'r ddeddfwriaeth wedi'i gweithredu. Fodd 
bynnag, drwy'r canllawiau statudol, y canllawiau gweithredol a'r ymgysylltu cenedlaethol 
drwy Grŵp Staff Nyrsio Cymru Gyfan, mae un dull cyffredin i Gymru gyfan wedi'i 
mabwysiadu a'i rhoi ar waith ble bynnag y bo hynny'n bosibl. Mae hyn yn sylfaenol yn y 
meysydd hanfodol ble mae dehongliad y Ddeddf yn gwbl glir, er enghraifft: y dull penodol o 
gyfrifo; yr angen i roi gwybodaeth i gleifion; a rolau a chyfrifoldebau staff byrddau iechyd yn 
y broses. 

Mae'r holl fyrddau iechyd wedi cwblhau'r cyfrifiadau a'r ailgyfrifiadau triphlyg hanfodol ar 
gyfer eu wardiau sy'n dod o dan ddyletswydd adrannau 25B ac C, a gall pob un ond un 
ddangos eu bod yn cymryd yr holl gamau sy'n rhesymol i gynnal y cyfrifiadau hynny. 

Rhan o'r sail resymegol y mae'r Ddeddf yn seiliedig arni yw sicrhau bod y GIG yn rhoi 
cydnabyddiaeth ehangach i farn broffesiynol nyrsys wrth nodi anghenion holistaidd eu 
cleifion, a galluogi nyrsys, o lefel y ward i lefel y bwrdd, i gynnal y sgyrsiau hanfodol ac 
anodd weithiau ynghylch yr adnoddau y mae eu hangen er mwyn bodloni'r anghenion 
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hynny. Rydym eisoes yn clywed yn anecdotaidd drwy'r gwahanol gyfarfodydd grwpiau 
cefnogi, bod hyn yn digwydd hyd at y lefel weithredol, a byddwn yn disgwyl i hynny gael ei 
adlewyrchu yn fwy ffurfiol yn yr adroddiad tair blynedd.  
 
 
Cydymffurfio yng Nghwm Taf 
 
Fel y nodais yn fy natganiad ysgrifenedig ar 9 Ionawr ar godi statws uwchgyfeirio Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Cwm Taf, nhw yw'r unig enghraifft o ddiffyg cydymffurfio â'r Ddeddf hyd 
yma. Gallai fod o ddefnydd i mi roi rhagor o fanylion am natur y mater, na ddaeth i'r amlwg 
yn llawn tan i bapurau cyfarfod y bwrdd iechyd gael eu cyhoeddi ar ddiwedd Tachwedd y 
llynedd. Mae'r Ddeddf yn datgan bod dyletswydd ar fyrddau iechyd i gyfrifo lefelau staff 
nyrsio ar gyfer eu wardiau meddygol a llawfeddygol acíwt i oedolion gan ddefnyddio'r 
fethodoleg driphlyg y mae'r canllawiau statudol yn ei gwneud yn ofynnol, ac i gymryd yr holl 
gamau sy'n rhesymol i sicrhau y caiff y lefelau staff hynny a gyfrifwyd eu cynnal. Yn achos 
Cwm Taf, er bod y cyfarwyddwr gweithredol nyrsio a'r hierarchaeth nyrsio wedi gwneud y 
cyfrifiadau triphlyg, nid oedd y bwrdd wedi cefnogi'r cyllid ychwanegol oedd ei angen ar 
gyfer staff. Roedd hyn yn fethiant clir yn eu dyletswydd i gymryd yr holl gamau sy'n 
rhesymol i gynnal lefel staff nyrsio. Ar ôl canfod y mater, uwchgyfeiriodd fy swyddogion lefel 
y pryder ar unwaith, a helpodd i lywio'r penderfyniad i godi statws Cwm Taf i fonitro wedi'i 
uwchgyfeirio.  
 
Ysgrifennodd y Prif Swyddog Nyrsio at Brif Weithredwr y bwrdd iechyd ar 20 Rhagfyr, ar ôl 
cael eglurhad o'r sefyllfa, gan amlinellu'r camau oedd yn angenrheidiol ar unwaith i unioni'r 
diffyg cydymffurfio â'r Ddeddf. Rwy'n falch o allu rhoi gwybod i chi bod y cyfrifiadau o lefelau 
staff nyrsio wedi'u cyflwyno i'r bwrdd eto yng nghyfarfod y bwrdd ym mis Ionawr, a bod y 
£4.5m o gyllid ychwanegol y nodwyd yn wreiddiol ei fod yn ofynnol er mwyn sicrhau 
cydymffurfiad bellach wedi'i ddyrannu. Mae hwn yn gam mawr tuag at gydymffurfio. Byddwn 
yn parhau i fonitro cynnydd y bwrdd iechyd dros y misoedd nesaf wrth iddynt sicrhau y 
cymerir yr holl gamau sy'n rhesymol i gynnal y cyfrifiadau hynny.  
 
 
Cyflenwi nyrsys mewn ffordd gynaliadwy 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymroi i roi cefnogaeth weithredol i fyrddau ac 
ymddiriedolaethau iechyd i ddiwallu anghenion y Ddeddf a deall sut beth yw staffio digonol. 
Byddwn yn parhau i weithio gyda byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd ar draws Cymru ar 
gymeradwyo Cynlluniau Tymor Canolig Integredig, gan gydnabod bod ein gweithlu yn gwbl 
hanfodol i'n gwasanaethau. 
 
Fodd bynnag, y realiti yw bod prinder nyrsys cofrestredig, nid yn unig yma yng Nghymru a'r 
DU, ond yn rhyngwladol mae'r mwyafrif o wledydd yn adrodd prinder staff nyrsio 
cofrestredig. Roedd y Cynulliad yn ymwybodol o hyn pan basiodd y ddeddfwriaeth yn 
unfrydol gyda chefnogaeth drawsbleidiol. Felly, mae cyfrifoldeb arnom i sicrhau ein bod yn 
cydlynu'n strategol yn genedlaethol i sicrhau bod cyflenwad cynaliadwy o staff nyrsio ar 
gyfer y dyfodol, gan ddenu nyrsys i ddod i weithio yng Nghymru a cheisio ffyrdd o gadw'r 
staff nyrsio sydd gennym yn y systemau iechyd a gofal cymdeithasol. 
 
Rydym mewn lle gwell nag erioed o'r blaen i gyflawni hyn, wedi sefydlu Addysg a Gwella 
Iechyd Cymru (AaGIC) ym mis Hydref 2018. Drwy gyfuno Deoniaeth Cymru, Gwasanaethau 
Addysg a Datblygu'r Gweithlu GIG Cymru, a Chanolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol 
Cymru, mae AaGIC yn sicrhau bod pobl a gweithwyr iechyd proffesiynol Cymru yn elwa ar 
ymagwedd gydlynol a chyson at addysg a hyfforddiant, ac at foderneiddio a chynllunio'r 
gweithlu. Un o amcanion allweddol AaGIC yw cymryd ymagwedd fwy strategol at gynllunio'r 
gweithlu ar gyfer y dyfodol a chyfosod yr elfennau sydd eu hangen er mwyn cyflawni hynny 



(addysg, hyfforddiant, datblygu rolau, llwybrau gyrfa, datblygiad proffesiynol parhaus, ayb). 
Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth agos ag AaGIC wrth gyflawni'r amcan hwn. Mae 
Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan eisoes wedi bod yn gweithio gyda'r sefydliad i sicrhau y 
caiff goblygiadau'r Ddeddf eu hymgorffori yn eu gwaith cynllunio. 
 
Ar ben hyn, rydym yn dal i gynyddu lefel y buddsoddi yng ngweithlu GIG Cymru yn y 
dyfodol. Ar 29 Tachwedd 2018 cyhoeddais y bydd £114m yn cael ei fuddsoddi yn 2019/20, 
sy'n gynnydd o £7m ar gael yn 2018/19 i gefnogi amrywiaeth o raglenni addysg a 
hyfforddiant ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru. Mae ein hanes o gefnogi 
addysg a hyfforddiant, yn enwedig o ran y buddsoddiadau a wnaed mewn addysg i nyrsys, 
yn dangos pa mor bwysig yw staff nyrsio i ni. Ers 2014, mae lleoedd hyfforddiant i nyrsys 
wedi cynyddu 68% ar draws pedwar maes nyrsio. Gan edrych yn benodol ar feysydd ble 
ystyrir ymestyn y Ddeddf, mae lleoedd hyfforddiant i ymwelwyr iechyd wedi cynyddu 88% a 
lleoedd hyfforddiant i nyrsys ardal wedi cynyddu 233%.  
 
Rydym hefyd wedi cadw'r pecyn bwrsariaeth llawn i fyfyrwyr sy'n cychwyn ar eu 
hastudiaethau ym mis Medi 2019, ac rydym wedi ymgynghori ynghylch opsiynau ar gyfer 
trefniadau tymor hirach i gefnogi myfyrwyr. Byddaf yn cyhoeddi trefniadau ar gyfer cefnogi 
myfyrwyr gofal iechyd yn y dyfodol agos. Ar hyn o bryd mae'r pecyn bwrsariaeth llawn ar 
gael i'r rhai sy'n ymrwymo ymlaen llaw i weithio yng Nghymru am hyd at ddwy flynedd ar ôl 
cymhwyso. Rydym yn rhoi cefnogaeth i staff i ddychwelyd i ymarfer gyda chyllid hyd at 
£1,500, ac mae gennym gynlluniau ymddeol-a-dychwelyd sy'n ein galluogi i gadw gafael ar 
y profiad sydd gan yr aelodau staff hyn. 
 
Gan adeiladu ar waith marchnata'r ymgyrch Hyfforddi Gweithio Byw, mae arweinwyr nyrsio 
a'r gweithlu GIG Cymru, gan weithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru, yn datblygu un dull 
cyffredin i Gymru gyfan ar gyfer recriwtio nyrsys cofrestredig yn rhyngwladol. Yn hwyrach 
eleni, bydd Hyfforddi Gweithio Byw ar gyfer nyrsys yn dechrau ar ei drydedd flwyddyn, a 
bydd rhagor o waith marchnata i gefnogi recriwtio'n lleol, gan gynnwys presenoldeb cyfunol 
GIG Cymru yn y prif gynadleddau nyrsio, e.e. cynhadledd yr RCN yn Lerpwl ym mis Mai. 
 
 
Gwariant ar nyrsys asiantaeth  
 

O ran costau asiantaethau, gellir bod yn gymharol hyderus y bydd deddfwriaeth a fydd o 
bosibl yn gofyn am fwy o nyrsys mewn amser pan fo prinder ar draws y byd yn effeithio'n 
uniongyrchol ar wariant ar asiantaethau. Fodd bynnag, mae sicrhau'r nifer priodol o nyrsys 
cofrestredig ar sail anghenion cleifion wedi'i brofi i leihau afiachedd a gwella canlyniadau 
cleifion ac, ar rai adegau, yr unig ffordd o gyflawni hynny dan amgylchiadau penodol yw 
cyflogi staff asiantaeth. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth 
â GIG Cymru i ganfod atebion ymarferol a diogel i sicrhau gweithlu cyflogedig cynaliadwy 
wedi'i gefnogi gan weithwyr dros dro. 
 
Mae recriwtio staff asiantaeth wedi'i restru'n benodol yn y Ddeddf fel cam rhesymol, dros 
dro i sicrhau bod cleifion yn cael y gofal y mae ei angen arnynt. Dros amser disgwyliwn 
leihau'r angen am staff asiantaeth drwy hyfforddi a chadw mwy o nyrsys.  
 
Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn lletya Grŵp Cyflenwi Gweithlu Nyrsio 
Cymru Gyfan sy'n rhoi arweiniad strategol cenedlaethol ar wariant ar nyrsys banc ac 
asiantaeth. Ymysg eu hamcanion allweddol mae lleihau'r gwariant ar asiantaethau a sicrhau 
y caiff y capasiti banc nyrsio ei ddatblygu ymhellach i ddiwallu anghenion GIG Cymru. Mae'r 
grŵp hwn wedi llwyddo i gyflwyno cyfraddau wedi'u capio i Gymru gyfan ar gyfer 
asiantaethau a bellach caiff tua 98% o nyrsys asiantaeth eu cyflenwi drwy asiantaethau 
contract wedi'u cymeradwyo. Ar hyn o bryd, maent yn edrych ar ymagwedd Cymru Gyfan at 
recriwtio o dramor, ond maent hefyd yn edrych ar recriwtio mewnol a chadw staff, ac ar 



gasglu data ar swyddi gwag a'r effaith a gaiff hyn ar y defnydd o staff banc ac asiantaeth. 
Yn ogystal, mae'r grŵp yn goruchwylio'r gwaith o weithredu Banc Cymru Gyfan. Rydym 
hefyd wedi cyflwyno fframwaith rheoli newydd ar gyfer gwariant ar asiantaethau meddygol, 
ac o ganlyniad mae'r gwariant ar asiantaethau ar gyfer staff nyrsio a staff meddygol wedi 
lleihau gan tua £30 miliwn mewn 12 mis. Ein nod yn y pen draw fyddai sefydlu un 
fframwaith cenedlaethol ar gyfer yr holl staff dros dro yn GIG Cymru, ac rwy'n awyddus i 
weld cynnydd pellach tuag at hynny yn ystod tymor y llywodraeth hon. 
 
 
Ymestyn i leoliadau ychwanegol 

 
Mae geiriad y Ddeddf a'r canllawiau statudol yn eglur ynghylch yr hyn y mae ei angen er 
mwyn ymestyn adran 25B i leoliadau gofal iechyd eraill. Fel y cyflwynir yn y Ddeddf, rhaid 
defnyddio arf cynllunio'r gweithlu ar sail tystiolaeth ochr yn ochr â barn broffesiynol a 
dangosyddion ansawdd sy'n arbennig o sensitif i'r gofal a roddir gan nyrs fel rhan o ddull 
triphlyg o gyfrifo lefelau staff nyrsio. Mae'r arf seiliedig ar dystiolaeth yn cynnwys elfen yr arf 
aciwtedd (Lefelau Gofal Cymru mewn lleoliadau meddygol a llawfeddygol acíwt i oedolion) 
a'r platfform a'r seilwaith TGCh cysylltiedig sydd ei angen i alluogi nyrsys i ddefnyddio'r arf 
aciwtedd hwnnw.  
 
Mae Grŵp Staff Nyrsio Cymru Gyfan yn lletya pum ffrwd waith unigol sy'n edrych ar 
ymestyn neu weithredu'r Ddeddf mewn gwahanol leoliadau nyrsio, ac mae pob un wedi'i 
arwain gan gyfarwyddwr nyrsio gweithredol fel noddwr, ac uwch nyrs o'r lleoliad dan sylw yn 
gadeirydd. Sefydlwyd y ffrydiau gwaith ar adegau gwahanol dros y chwe blynedd diwethaf, 
ac maent ar gamau gwahanol o ran eu cynnydd.  
 
 
Paediatreg 
Yn wrthrychol, y ffrwd waith paediatreg sydd ar y blaen o ran datblygu gwahanol elfennau 
arf cynllunio'r gweithlu seiliedig ar dystiolaeth. O achos y tebygrwydd rhwng amgylchedd 
wardiau cleifion mewnol paediatreg a wardiau meddygol a llawfeddygol oedolion, mae'r 
ffrwd waith wedi gallu adeiladu ar y gwaith a wnaed eisoes gydag oedolion ac wedi datblygu 
safon aciwtedd Lefelau Gofal Cymru (LGC) yn gymharol gyflym. Yn ogystal, mae yna 
blatfform sefydledig ar gyfer cipio data ar wardiau cleifion mewnol paediatreg, a golyga 
hynny bod llai o waith i'w wneud nag mewn lleoliadau eraill o ran datblygu'r seilwaith TGCh. 
Cymeradwyais gyllid yn 2017 ar gyfer arweinydd prosiect arbenigol ar gyfer y ffrwd waith er 
mwyn cyflymu'r gwaith o roi'r arf ar brawf. Mae'r arweinydd hwnnw wedi bod yn y swydd ers 
mis Ionawr 2018, ac mae wedi bod yn symbylu'r gwaith iteraidd o ddatblygu'r LGC ac yn 
ymgysylltu â phob ward paediatreg yng Nghymru wrth baratoi ar gyfer ymestyn y Ddeddf. Ar 
hyn o bryd, disgwylir y bydd y gwaith o ddatblygu arf cynllunio'r gweithlu wedi'i gwblhau o 
fewn tymor y llywodraeth hon. 
 
 
Nyrsio Ardal 
Gwnaed cynnydd sylweddol o fewn ffrwd waith nyrsio ardal yn y flwyddyn ddiwethaf. 
Cyhoeddwyd egwyddorion staffio interim y Prif Swyddog Nyrsio ar gyfer nyrsio ardal ym mis 
Medi 2017 a bydd byrddau iechyd yn adrodd am y trydydd tro ynghylch eu cydymffurfiad â'r 
egwyddorion hynny ym mis Mawrth. Mae'r data hwn wedi rhoi golwg amhrisiadwy o dirwedd 
y gweithlu yn y lleoliad hwn, a fydd yn hanfodol yn y pen draw wrth gyfrifo'r effaith y gallai'r 
Ddeddf ei chael o'i hymestyn i nyrsio ardal.  
 
Mae LGC drafft ar gyfer nyrsys ardal mewn datblygiad, ac erbyn hyn mae angen iddynt fynd 
drwy'r un broses o brofi iteraidd yn y maes ag y gwnaethpwyd mewn wardiau meddygol a 
llawfeddygol acíwt i oedolion, a'r un broses ag sy'n dal i fynd rhagddi ym maes paediatreg. 
Er mwyn sicrhau ymagwedd gyson at y gwaith, rwyf wedi cytuno i ariannu arweinydd 



prosiect ar gyfer nyrsio ardal yn dilyn yr un model â'r hyn a sefydlwyd yn y ffrwd waith 
paediatreg. Cynhaliwyd proses recriwtio agored gan Raglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan – 
sy'n cael ei letya o fewn Iechyd Cyhoeddus Cymru – ac mae penodiad wedi'i wneud. 
Rhagwelir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cychwyn yn y swydd ddechrau Ebrill.  
 
Yn wahanol i leoliadau wardiau cleifion mewnol meddygol a llawfeddygol acíwt oedolion a 
phaediatreg, nid oes platfform sefydledig na ffordd safonedig o symud ymlaen yn ein 
lleoliadau cymunedol ar hyn o bryd. Golyga hyn y bydd yn rhaid i'r arweinydd prosiect nyrsio 
ardal hefyd gydlynu a symbylu'r gwaith o ddatblygu'r seilwaith TGCh priodol ochr yn ochr â 
datblygu'r LGC. Nid oes modd i mi roi amserlen fanwl o'r gwaith hwnnw, a byddai unrhyw 
amcangyfrif yn fympwyol ar hyn o bryd. Yn naturiol, wrth i'r gwaith fynd rhagddo ac wrth i ni 
ddod i ddeall y cymhlethdodau yn well, gellir llunio amserlen ddibynadwy.   
 
 
Ymwelwyr Iechyd 
Cynhaliwyd digwyddiad staffio cenedlaethol ar gyfer y ffrwd waith ymwelwyr iechyd ar 14 
Ionawr er mwyn cychwyn trafodaethau i ystyried sut gellid addasu'r system sgorio 
cyffredinol/uwch/dwys bresennol er mwyn llywio LGC ar gyfer gwasanaethau ymwelwyr 
iechyd. Nid yw'n syndod, o ystyried bod gwasanaethau ymwelwyr iechyd hefyd wedi'u lleoli 
yn y gymuned, y bydd y ffrwd waith hon yn wynebu'r un trafferthion o ran seilwaith TGCh â 
nyrsio ardal. Fodd bynnag, gyda gwaith cydlynu Rhaglen Cymru Gyfan, byddwn yn disgwyl 
y byddai unrhyw ddatrysiad a ddatblygir ar gyfer lleoliad nyrsio ardal hefyd yn berthnasol i 
wasanaethau ymwelwyr iechyd, neu y gellid addasu unrhyw ddatrysiad o'r fath. 
 
Am fod y Blynyddoedd Cynnar yn un o'r themâu allweddol a nodwyd yn ein strategaeth 
Ffyniant i Bawb, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio ar draws addysg, iechyd a 
gofal cymdeithasol i sicrhau ein bod yn dilyn ymagwedd gydlynol tuag at deuluoedd a 
phlant. Fel rhan o'r gwaith traws-lywodraethol hwn, nodwyd gwasanaethau ymwelwyr 
iechyd fel elfen graidd ac mae prosiect arbennig wedi'i gynnal i amlinellu'r model ar gyfer 
gwasanaethau ymwelwyr iechyd yn y dyfodol. Bydd y gwaith hwn yn chwarae rôl hanfodol 
yn y gwaith o lywio gofynion y gweithlu yn y dyfodol ac o ddatblygu'r arf LGC yn y lleoliad 
hwn. Mae set o egwyddorion staffio interim yn cael eu datblygu ar hyn o bryd, a byddant yn 
adlewyrchu'r model ar gyfer gwasanaethau ymwelwyr iechyd yn y dyfodol. 
 
 
Ardaloedd Cleifion Mewnol Iechyd Meddwl 
Mae'r ffrwd waith iechyd meddwl yn wynebu cymhlethdodau unigryw wrth lunio arf 
cynllunio'r gweithlu seiliedig ar dystiolaeth, am fod yn rhaid iddo roi ystyriaeth i lefelau 
ymgysylltu ac arsylwi presennol iechyd meddwl a hefyd lefelau aciwtedd gofal corfforol, sy'n 
gallu amrywio'n fawr rhwng gwahanol fathau o ardaloedd cleifion mewnol. Mae gwaith yn 
mynd rhagddo i ddod i ddeall sut bydd y ddwy elfen hynny yn croestorri ac yn trosi yn LGC 
ar gyfer iechyd meddwl, a pha berthynas fydd rhwng y wybodaeth hon a lefelau staff nyrsio. 
Mae digwyddiad cenedlaethol ar gyfer y ffrwd waith iechyd meddwl wedi'i gynllunio ar gyfer 
mis Mawrth er mwyn symud y gwaith hwnnw yn ei flaen, ac mae egwyddorion staffio interim 
drafft wrthi'n cael eu datblygu. 
 
 
Cartrefi Gofal 
Daeth Adran 25A y Ddeddf i rym ym mis Ebrill 2017, ac mae'n rhoi dyletswydd ar yr holl 
fyrddau ac ymddiriedolaethau iechyd i roi sylw i ddarparu digon o nyrsys i ofalu am gleifion 
mewn ffordd sensitif yn unrhyw ardal ble mae gwasanaethau nyrsio wedi'u contractio neu 
eu comisiynu. Mae'r ffrwd waith cartrefi gofal yn canolbwyntio ar gyfnerthu methodoleg 
wedi'i safoni i gefnogi byrddau iechyd yn eu cyfrifoldebau o ran comisiynu cartrefi gofal o 
dan y Ddeddf. Mae'r Uned Comisiynu Cydweithredol Genedlaethol yn cefnogi'r gwaith hwn 
wrth iddo fynd rhagddo. 



 
Eto, annoeth fyddai rhoi amcan o amserlenni manwl ar gyfer datblygu'r gwaith hwn ar hyn o 
bryd, a gallai amserlenni o'r fath fod yn hynod anghywir. Mae Llywodraeth Cymru yn 
monitro cynnydd y gwahanol ffrydiau gwaith hyn drwy fod fy swyddogion yn ymwneud â 
grŵp Staff Nyrsio Cymru Gyfan. Mae trafodaethau cychwynnol ar ble arall dylid gweithredu'r 
Ddeddf wedi dechrau i helpu i siapio'r rhaglen waith genedlaethol yn y dyfodol. Byddaf yn 
rhoi gwybod i'r Pwyllgor ac i'm cydweithwyr yn y Cynulliad yn rheolaidd am ddatblygiadau o 
bwys ac amserlenni manwl wrth iddynt ddod i'r amlwg. 
 
Gobeithio y bydd fy ymateb o gymorth i chi. 
 
Yn gywir, 

 
Vaughan Gething AC/AM 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 




