
 

 

 

David Rowlands AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau  

Tŷ Hywel 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA   

6 Gorffennaf 2017 

Annwyl David, 
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Pelydr-X i Ysbyty Coffa Ffestiniog 

Rwy'n ysgrifennu i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am gyfarfod y Pwyllgor i 

edrych ar ei flaenraglen waith, lle y trafodwyd y llythyr gan Mike Hedges, yn ei rôl 

fel cyn-Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau, dyddiedig 19 Mai 2017. 

Nodwn y gwaith manwl y mae eich Pwyllgor wedi'i wneud hyd yn hyn mewn 

cysylltiad â'r ddeiseb hon. Er bod y materion a godir yn y ddeiseb hon yn amlwg o 

ddiddordeb i'r Pwyllgor hwn, byddwch yn ymwybodol mai ein cylch gwaith ni yw 

craffu ar bolisi a strategaeth Llywodraeth Cymru. Nid ydym mewn sefyllfa felly i 

ymdrin â'r mater a godwyd yn yr achos unigol, penodol hwn.  

Rydym yn cydnabod bod pryderon clir ynglŷn â'r enghraifft benodol hon yn Ysbyty 

Coffa Ffestiniog. Mae'r Pwyllgor hefyd yn cydnabod y materion ehangach y mae'n 

eu codi ynglŷn â'r modd y caiff gwasanaethau iechyd eu trefnu a'u darparu mewn 

ardaloedd gwledig ac ardaloedd eraill lle mae'n anodd cael gafael ar wasanaethau 

iechyd.  

Mae'r materion polisi pwysig hyn felly yn faterion y mae'r Pwyllgor hwn yn bwriadu 

cadw golwg manwl arnynt. O ran amseru, ein bwriad yw ystyried y materion 

cyffredinol a godwyd yn y ddeiseb yng nghyd-destun canfyddiadau adroddiad 



 

terfynol yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, sydd 

i'w gyhoeddi'n ddiweddarach eleni. Mae'r Pwyllgor yn rhagweld y bydd adroddiad 

yr Adolygiad Seneddol yn ystyried materion sy'n ymwneud â gofal sylfaenol mewn 

ardaloedd gwledig ac ysbytai cymunedol. 

Bydd y Pwyllgor wedyn yn penderfynu ar ei ddull gweithredu a ph'un a fydd yn 

ymgymryd ag unrhyw waith penodol yn hyn o beth. 

Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am ein rhaglen waith. 

Gobeithio y bydd y wybodaeth hon o ddefnydd i chi. 

Yn gywir,  

 

Dr Dai Lloyd AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


