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Cefndir 

1 Cynhaliwyd Cyfarfod Arbennig o’r Pwyllgor Craffu Gofal ar 4 Medi 2017 yn deillio o’r 

Rhybudd o Gynnig canlynol a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Glyn Daviels I gyfarfod y 

Cyngor ar 15 Mehefin 2017: 

’Rwyf yn cynnig bod Cyngor Gwynedd yn cefnogi Pwyllgor Amddiffyn 

Ysbyty a thrigolion Blaenau Ffestiniog i bwyso ar Fwrdd Iechyd Betsi 

Cadwaladr ac awdurdodau perthnasol er sicrhau bod cyfleusterau priodol 

ac angenrheidiol yn yr ysbyty newydd sy’n cael ei godi yn y dref.   

I’r perwyl hyn, golygaf fod cyfleusterau sy’n arferol i’w canfod mewn 

ysbytai lleol, megis uned pelydr x, mân ddamweiniau a nifer ddigonol o 

welyau i gleifion preswyl.  O ystyried fod Blaenau Ffestiniog y drydedd dref 

fwyaf yng Ngwynedd, ac hefyd fod ymateb y mwyafrif llethol o’r trigolion 

mewn refferendwm diweddar yn mynnu fod y dref yn haeddu gwell 

triniaeth, credaf nad oes unrhyw reswm i’r Cyngor beidio cefnogi’r cynnig 

hwn.   

PENDERFYNWYD cyfeirio’r mater yn syth i’r Pwyllgor Craffu Gofal a’i 

drafod cyn gynted ag y bo’r modd.” 

2 Gwahoddwyd cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Phwyllgor 

Amddiffyn Ysbyty Coffa Ffestiniog I gyflwyno gwybodaeth a thystiolaeth berthnasol 

ynglŷn ag addasrwydd y ddarpariaeth iechyd arfaethedig ar gyfer trigolion Blaenau 

Ffestiniog a’r cylch. 

 

3 Yn dilyn y drafodaeth, cytunwyd ar chwe argymhelliad, ond y byddai union eiriad 

terfynol yr argymhellion hynny yn cael eu cyflwyno i gyfarfod nesaf o’r pwyllgor am 

gymeradwyaeth.  Mae’r argymhellion hyn fel a ganlyn: 

(i) Bod y Pwyllgor Craffu Gofal yn galw ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr i rannu’r holl wybodaeth gefndir fu’n rhan o’r 
penderfyniad gwreiddiol i newid darpariaeth cyfleusterau a 
gwasanaethau iechyd yn ardal Blaenau Ffestiniog. 

(ii) Bod y Pwyllgor Craffu yn galw ar  Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr i fonitro gwybodaeth a data mewn perthynas ag 
effeithiolrwydd gwasanaethau iechyd cyfredol yn ardal Blaenau 
Ffestiniog a llesiant ei thrigolion yn rheolaidd ac i ymrwymo i 



addasu/newid y ddarpariaeth os oes tystiolaeth i gyfiawnhau hynny. 
Mae’r Pwyllgor o’r farn y byddai’n fuddiol pe byddai’r gwaith yma’n 
cael ei wneud gan asiantaeth annibynnol neu o leiaf yn cael ei 
gadarnhau gan asiantaeth annibynnol a bod yr wybodaeth yn cael ei 
chyflwyno i sylw’r Pwyllgor Craffu Gofal ymhen amser rhesymol. 

(iii) Yn deillio o’r dystiolaeth a gyflwynwyd gan Bwyllgor Amddiffyn 
Ysbyty Blaenau Ffestiniog am ddiffyg ymateb i ddeisebau a 
gohebiaeth yn y gorffennol, bod y Bwrdd yn rhoi ystyriaeth fanwl i 
ddiffygion ymgysylltu ac ymgynghori yn y gorffennol er mwyn 
gwella’u trefniadau ar gyfer y dyfodol. Anogir y Bwrdd Iechyd i 
gyfathrebu’n rheolaidd ac effeithiol gyda thrigolion ardal Blaenau 
Ffestiniog mewn perthynas â darpariaeth cyfleusterau a 
gwasanaethau iechyd lleol. 

(iv) Gofynnir i’r Aelod Cabinet Amgylchedd a’r Aelod Cabinet Gofal 
gomisiynu asesiad o hwylustod a hygyrchedd gwasanaethau iechyd 
trwy gludiant cyhoeddus a chymunedol o fewn dalgylch Ysbyty 
Alltwen. Tra byddai’r flaenoriaeth i’w roi ar y dalgylch yma, wedi ei 
gwblhau, gellir ystyried os oes budd i gynnal asesiadau tebyg mewn 
ardaloedd eraill. 

(v) Bod yr angen am gartrefi addas ar gyfer pobl hŷn yn cynnwys y 
ddarpariaeth o dai gofal ychwanegol yn ardal Blaenau Ffestiniog yn 
cael ei wyntyllu’n llawn ar y cyd gan yr Aelod Cabinet Gofal, Aelod 
Cabinet Tai, Hamdden a Diwylliant a’r Bwrdd Iechyd ynghyd â 
Phartneriaeth Tai Gwynedd. 

(vi) Bod y Pwyllgor Craffu yn galw ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr a Chyngor Gwynedd I gydweithio’n agos a chymryd 
camau ymarferol priodol I ricriwtio staff gofal ac iechyd fel bod timau 
llawn yn eu lle I gynnal gwasanaethau yn ardal Blaenau Ffestiniog ac 
ar draws y Sir. 

  

4 Gofynnir I Aelodau’r Pwyllgor Craffu gytuno ar y geiriad terfynol.  

 


