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Cyfarfod Llawn Cyngor Gwynedd – 15 Mehefin 2017 

1 Cyflwynwyd y rhybudd o gynnig a ganlyn gan y Cynghorydd Glyn Daniels i 

gyfarfod llawn o’r 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.”   

 

2 Penderfynwyd cyfeirio’r mater at y Pwyllgor Craffu Gofal, fel y gellid dod i 

benderfyniad ar ôl cael cyfle i glywed ac ystyried tystiolaeth berthnasol ar y 

mater, gan wahodd cynrychiolwyr o’r Bwrdd Iechyd a’r Pwyllgor Amddiffyn i 

ddod i’r pwyllgor i gyflwyno tystiolaeth. 

 

3 Nodwyd nad oedd amser o blaid y Cyngor, os am roi pwysau ar y Bwrdd Iechyd, a 

mynegodd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Gofal, y Cynghorydd Eryl Jones-Williams, 

ei barodrwydd i alw cyfarfod arbennig o’r pwyllgor i roi sylw i’r mater hwn ar 

fyrder. 

 

4 Penderfynwyd cyfeirio’r mater yn syth i’r Pwyllgor Craffu Gofal a’i drafod cyn 

gynted ag y bo’r modd. 

 



Cyfarfod Arbennig y Pwyllgor Craffu Gofal – 4 Medi 2017 

5 Croesawyd a 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. 

 

6 Diolchwyd i’r Bwrdd Iechyd a’r Pwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Ffestiniog am eu 

cyflwyniadau. 

  

7 Cytunodd Aelodau’r Pwyllgor Craffu Gofal ar chwe argymhelliad ond bod union 

eiriad terfynol yr argymhellion yn cael ei gyflwyno ar gyfer  cytundeb terfynol y 

Pwyllgor Craffu Gofal yn ei gyfarfod ar 21 Medi 2017. 

Cyfarfod y Pwyllgor Craffu Gofal – 21 Medi 2017 

8 Ystyriwyd adroddiad i gadarnhau geiriad terfynol yr argymhellion i’w cyflwyno i’r 

Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant ynghyd â Phrif Weithredwr Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, er gweithrediad. 

 

9 Roedd gwahaniaeth barn ymysg Aelodau ynglŷn â geiriad cymal (ii) o’r 

argymhellion ac fe gynigwyd ac eilwyd i ddiddymu’r geiriau “amser rhesymol” a’i 

ddiwygio fel a ganlyn: 

 

10 “bod y Pwyllgor yn gofyn  am adroddiad ar ddarpariaeth iechyd yn ardal Blaenau 

Ffestiniog gan asiantaeth annibynnol yn syth, i’w gyflwyno i sylw’r Pwyllgor 

Craffu Gofal. 

 

11 Bod y Pwyllgor Craffu’n galw ar y Bwrdd Iechyd 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. 

 

12 Cadarnhawyd bod geiriad gweddill yr argymhellion sef (i), (iii), (iv), (v), a (vi) yn 

dderbyniol. 

 

13 O safbwynt darparu adroddiad annibynnol fel awgrymir uchod, nodwyd y 

byddai’r Cyngor yn medru cynnig enwau ymgynghorwyr arbenigol allanol i 

gyflawni’n gwaith. 

 



14 Nodwyd nad oedd y Cyngor Iechyd Cymuned yn hapus nad oedd cynrychiolydd 

wedi derbyn gwahoddiad i’r Pwyllgor Craffu Gofal Arbennig ar gyfer y 

drafodaeth. 

 

15 Penderfynwyd cyfleu yr argymhellion terfynol amgaeedig (Atodiad A) i’r Aelod 

Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant a Phrif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Betsti Cadwaladr. 

 

Cyfarfod y Pwyllgor Craffu Gofal – 30 Ionawr 2018 (heddiw) 

16 Cyflwynir yma yn Atodiad A ymateb yr Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant 

a Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i’r Argymhellion. 

 

Pwyllgor Deisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

17 Llythyr Pwyllgor Deisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru at Gadeirydd Pwyllgor 

Craffu Gofal Cyngor Gwynedd ar 19 Ionawr 2018 ac Adroddiad y Pwyllgor 

Deisebau 22 Ionawr 2018. (Atodiadau B a C) 

 

18 Gofynnir i Aelodau’r Pwyllgor Craffu Gofal: 

A) Ystyried yr ymatebion 

B) Penderfynu ar y camau nesaf  

 

 


