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29 Medi 2021  
 

Annwyl Elin, 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch am gofnod y trafodion ar gyfer fy ymateb i Ddadl Ceidwadwyr 
Cymru ar amseroedd ymateb y Gwasanaethau Ambiwlans ar 22 Medi 2021, lle dywedais:  
 
“Felly, mae angen camau cydlynol ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol, ac er gwaethaf 
buddsoddiad sylweddol a recriwtio cyflymach i wasanaethau ambiwlans Cymru, fel y 
nododd rhai, mae adnoddau staff wedi parhau i gael eu heffeithio'n sylweddol gan 
absenoldeb staff, a hynny drwy gyfuniad o salwch staff, a welodd gynnydd o 10 y cant ym 
mis Mehefin 2021, lefelau hunanynysu – yr effeithir arnynt gan COVID hefyd wrth gwrs – 
gwarchod, gwyliau blynyddol – a ohiriwyd, wrth gwrs, i gynifer o staff o ganlyniad i'r ymateb 
brys i'r pandemig”. 
 
Mae’n ddrwg gennyf ddweud bod y ffigur y cyfeiriais ato (mewn print italig) uchod yn 
anghywir. Mewn gwirionedd, tyfodd lefel salwch staff yn Ymddiriedolaeth Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru i 10 y cant, yn hytrach na chymaint â 10 y cant fel y nodais yn fy ymateb. 
Gan fod hyn yn ffeithiol anghywir, byddwn yn ddiolchgar pe gallech chi drefnu i gyhoeddi’r 
cywiriad hwn ochr yn ochr â chofnod y trafodion. 
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