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31 Mawrth 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 20 Ionawr ar ran Andrew Wallace ynglŷn â deiseb i agor 
ysbyty cyffredinol dosbarth, sydd â chyfleusterau damweiniau ac achosion brys, yn y 
Canolbarth. 

Llywodraeth Cymru sy’n pennu’r cyfeiriad strategol ar gyfer gwasanaethau iechyd yng 
Nghymru, gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn gyfrifol am gynllunio a darparu gwasanaethau 
gofal iechyd sy’n bodloni anghenion y boblogaeth a wasanaethir ganddo.   Wrth gwrs, byddwn 
yn disgwyl i’r bwrdd iechyd sicrhau bod gan ei boblogaeth fynediad amserol at ofal iechyd 
diogel a chynaliadwy o ansawdd da, a hynny yn y lleoliad mwyaf priodol. 

Oherwydd maint y boblogaeth a natur gwledig yr ardal, ni chredir ei bod yn ymarferol sefydlu 
ysbyty cyffredinol dosbarth ym Mhowys. Mae’r ffaith bod Powys yn ardal wledig iawn yn golygu 
bod y rhan fwyaf o wasanaethau lleol yn cael eu darparu’n lleol drwy bractisau meddygon teulu 
a gwasanaethau gofal sylfaenol eraill, ysbytai cymunedol, a gwasanaethau cymunedol. Mae’r 
bwrdd iechyd wrthi’n ystyried y posibilrwydd o ddod â nifer o wasanaethau cleifion allanol yn 
nes at adre, gan ddefnyddio gwasanaethau mewngymorth fel nad oes angen i gleifion deithio 
mor bell. Mae hefyd yn trin nifer o achosion dydd yn lleol, fel nad oes angen fel rheol i glaf 
deithio i ysbyty cyffredinol ond i gael triniaeth fel claf mewnol. Fodd bynnag, mae’r bwrdd iechyd 
yn parhau i ymchwilio i sut y gallai ddatblygu’r gwasanaethau hyn ymhellach. 

O ran darparu gwasanaethau ambiwlans, mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru yn cydnabod heriau’r gorffennol o ran sicrhau tegwch y gwasanaeth a ddarperir ym 
mhob rhan o Gymru, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig lle mae’n anodd rhagweld ffocws y 
galw ac effeithiau rhwydweithiau ffyrdd, sy’n gallu effeithio ar ba mor gyflym y mae’r ymateb gan 
y gwasanaeth. 
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Yn 2018 cyd-gomisiynodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r Pwyllgor 
Gwasanaethau Ambiwlans Brys adolygiad annibynnol o alw a chapasiti, er mwyn helpu i lywio’r 
gwaith o drefnu’r ddarpariaeth o adnoddau a staffio yng Nghymru yn y dyfodol. Ar sail 
argymhellion yr adolygiad hwnnw, aeth yr Ymddiriedolaeth ati ym mis Ebrill 2022 i gynnal 
adolygiad cenedlaethol o sut mae’r ddarpariaeth o adnoddau a’r drefn staffio yn cael eu 
hamserlennu, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu darparu yn y ffordd fwyaf effeithlon yn 
ddaearyddol ar gyfer cynnal gwasanaeth ambiwlans brys ymatebol a theg ar draws pob rhan o 
Gymru.  
 
Mae’r adolygiad o’r trefniadau hyn yn rhan o gyfres o gamau gwella sy’n cael eu gweithredu o 
ganlyniad i’r adolygiad galw a chapasiti, ac sy’n cael eu gweithredu gan yr Ymddiriedolaeth ar y 
cyd â’r byrddau iechyd a phartneriaid eraill, gyda phob cam yn effeithio’n sylweddol ar y 
gwasanaeth a gynigir i gleifion. Mae’r camau hyn yn cynnwys:  
 

o Cynyddu buddsoddiad; 
o Cynyddu capasiti, gan gynnwys recriwtio staff rheng flaen; 
o Gwella prosesau mewnol;  
o Mwy o ffocws ar leihau’r oedi wrth drosglwyddo cleifion; 
o Mwy o lwybrau clinigol. 

 
Mewn gwybodaeth friffio ddiweddar i randdeiliaid, a roddwyd i bob Aelod o’r Senedd, mae Prif 
Weithredwr yr Ymddiriedolaeth yn rhoi sicrwydd y bydd pob ardal yng Nghymru yn elwa o gael 
mwy o adnoddau yn sgil yr adolygiad, er y gallai’r cyfuniad o gerbydau (hy ambiwlansiau 
brys/cerbydau ymateb cyflym) sy’n gweithredu yn yr ardaloedd hynny newid o ganlyniad i’w 
argymhellion, ac mae’n bosibl y bydd yr adnoddau yn weithredol ar wahanol amseroedd ac o 
wahanol orsafoedd ambiwlans i’r hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd. 
 
Hefyd, cynhaliwyd asesiad effeithiau gwledig, sy’n dangos bod yr holl siroedd sydd wedi eu 
dynodi’n ardaloedd gwledig gan Lywodraeth Cymru (Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, 
Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Sir Fynwy, Sir Benfro a Phowys) yn cael buddsoddiad; hy 
cynnydd yn nifer y staff i helpu’r gwasanaeth ambiwlans i ddarparu ymateb amserol yn yr 
ardaloedd hynny. 
 
Dechreuir gweithredu’r drefn newydd ar gyfer yr holl orsafoedd yng Nghymru o fis Medi 2022, 
ac rwy’n disgwyl i’r Ymddiriedolaeth adolygu’r trefniadau gweithio hynny’n barhaus er mwyn 
sicrhau tegwch yn y gwasanaeth a ddarperir ar draws pob rhan o Gymru, ac osgoi unrhyw 
effeithiau negyddol ar y gallu i ymateb, profiadau’r staff a chleifion, a chanlyniadau clinigol. 
 
Pe bai’r amgylchiadau ym Mhowys yn digwydd newid, er enghraifft bod twf esbonyddol yn y 
boblogaeth yn awgrymu bod angen sefydlu ysbyty dosbarth llawn yn y dyfodol, y bwrdd iechyd 
fyddai’n gyfrifol am ystyried hynny yn y lle cyntaf. 
 
Rwy’n gobeithio bod yr wybodaeth hon o gymorth i chi a’ch deisebwyr. 
 
Yn gywir, 
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