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Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 4 Ebrill ynghylch Deiseb P-06-1274 Rhwch stop ar y 
camau i amddifadu Trefynwy o’i Cherbyd Ymateb Cyflym. 

Er bod gennyf rôl fel y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i bennu'r cyfeiriad 
strategol ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru a dwyn y GIG i gyfrif, mater 
gweithredol yw adnoddau ambiwlansys ac felly mae'n dal i fod yn gyfrifoldeb i 
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST), mewn cydweithrediad â 
byrddau iechyd lleol a'r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (EASC),  fel cyd-
gomisiynwyr gwasanaethau ambiwlans yng Nghymru. 

Cychwynnodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru adolygiad o restrau 
dyletswyddau cenedlaethol ym mis Ebrill 2021 yn dilyn argymhellion adolygiad annibynnol o'r 
galw a'r capasiti a gomisiynwyd ganddo ar y cyd â'r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys 
i lywio'r gwaith o drefnu adnoddau a staffio ledled Cymru yn y dyfodol.  Dangosodd yr 
adolygiad hwnnw ofyniad i gyplysu’r capasiti â’r galw yn well drwy gymysgedd o recriwtio 
ychwanegol a chyflawni nifer o arbedion effeithlonrwydd gweithredol, gan gynnwys adolygiad 
o restrau dyletswyddau’r staff presennol.
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Bwriad proses adolygu'r rhestrau dyletswyddau cenedlaethol yw gwella effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd rhestrau dyletswyddau a sicrhau bod staff ac adnoddau yn y sefyllfa orau yn 
ddaearyddol i ddarparu gwasanaeth ambiwlans brys ymatebol a theg ar draws pob rhan o 
Gymru.  Mae'n hanfodol rheoli'n well y galwadau cynyddol sy’n cael eu rhoi ar wasanaethau 
ambiwlans yng Nghymru a chysoni'r capasiti i ateb y galw presennol a'r galw yn y dyfodol 
fel rhan sylfaenol o gynllunio a darparu gwasanaeth modern sy'n perfformio'n dda i bobl 
Cymru. 
 
Fel rhan o'r adolygiad, argymhellwyd y dylid dwyn ymlaen y cyfnod pan fydd y nifer uchaf o 
ambiwlansys ar ddyletswydd i gyd-fynd â'r galw beunyddiol ac y dylid newid y cymysgedd o 
adnoddau ambiwlans, gan leihau Cerbydau Ymateb Cyflym (RRVs), nad ydynt yn cludo 
cleifion, yn sylweddol a chynyddu ambiwlansys brys (EAs). 
 
Mae'r Ymddiriedolaeth o'r farn bod y newid hwn o RRVs i EAs yn gam naturiol ymlaen fel 
rhan o'r model ymateb clinigol, a gyflwynwyd yn 2015, lle mae'r dystiolaeth yn dangos bod 
anfon yr ymateb cywir, a darparu gofal diffiniol yn gynnar, yn cael blaenoriaeth dros 
gyflymder yr ymateb i'r mwyafrif helaeth o ddigwyddiadau, yn enwedig y rhai y tu allan i'r 
categori Coch a chleifion y mae angen eu cludo'n uniongyrchol i'r ysbyty. 
 
Ystyrir bod RRVs yn llai cynhyrchiol nag EAs ar y sail: 

 eu bod yn cario llai o offer, 

 bod y pwll o ddigwyddiadau y maent yn eu mynychu yn llai nag EAs, 

 bod angen cymorth wrth gefn arnynt yn gan EAs i gludo cleifion i'r ysbyty, 

 nad ydynt, o fewn y model clinigol sydd ar waith yng Nghymru, yn darparu enillion 
amser ymateb sylweddol dros EAs, ac yn hollbwysig 

 y gall EAs gludo cleifion i'r gofal diffiniol y mae arnynt ei angen. 
 
Efallai y bydd gorsafoedd penodol yn gweld gostyngiad yn eu hadnoddau arfaethedig ar ôl 
i’r rhestrau dyletswyddau newydd gael eu rhoi ar waith, ond mae hyn wedi'i osod yng 
nghyd-destun sefyllfa well ar draws lleoliad, bwrdd iechyd a rhanbarth cyfan.  Y bwriad 
hefyd yw y bydd yr Ymddiriedolaeth, drwy ailosod gwasanaeth ambiwlans brys, yn gallu 
lleihau'r ymatebion i alwadau "y tu allan i'r ardal" a gwella argaeledd cyffredinol. 
 
Mae'r rhestrau dyletswyddau newydd ar gyfer pob gorsaf yng Nghymru yn cael eu datblygu 
mewn partneriaeth rhwng timau rheoli WAST a staff, wedi'u hwyluso gan gwmni rhestrau 
dyletswyddau allanol. Mae'r gwaith hwn yn mynd rhagddo ac mae'n cael ei ddatblygu mewn 
partneriaeth â staff, cydweithwyr yn yr Undebau Llafur a chomisiynwyr.  Rwyf yn disgwyl i'r 
rhestrau dyletswyddau diwygiedig ddechrau cael eu gweithredu ym mis Medi 2022. 
 
Yn ddiweddar, anfonodd Jason Killens, prif weithredwr yr Ymddiriedolaeth, lythyr at 
randdeiliaid, a oedd yn cynnwys sesiwn friffio ar yr adolygiad a'r hyn sy'n debygol o 
ddigwydd ledled Cymru wrth i ganlyniad yr adolygiad o restrau dyletswyddau gael ei roi ar 
waith. Mae wedi cynnig cyfle hefyd i gynrychiolwyr etholedig lleol gyfarfod â'r 
Ymddiriedolaeth fel y gallant fod yn gwbl gyfarwydd â'r ffeithiau ac unrhyw oblygiadau lleol 
i'w hetholaethau.  Gellir gweld copi o lythyr Mr Killens a'r briffio i randdeiliaid yn y dolenni 
canlynol: 
 
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Media/Documents/Roster%20Review%20Stakeholder
%20Letter%20March%202022.pdf 
 
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Media/Documents/Roster%20Review%20Stakeholder
%20Briefing%20March%202022.pdf. 
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Fel rhan o'i hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau diogel ac effeithiol, bydd yr 
Ymddiriedolaeth yn asesu effeithiolrwydd rhestrau dyletswyddau at y dyfodol yn rheolaidd, 
ac yn eu diweddaru a'u haddasu mewn ymateb i batrymau galw newidiol, newidiadau i 
fodelau clinigol a gweithredu, moderneiddio'r ystad ambiwlansys, anghenion cleifion a lles 
staff. 
 
Rwyf yn gobeithio y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol. 
 
Yn gywir, 
 
 
 
 
 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 


