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Annwyl Brif Weinidog, 

Ysgrifennaf  yn dilyn ein sylwadau at ein gilydd ar lawr y Senedd yn ystod Cwestiynau’r Prif 

Weinidog ar ddydd Mawrth, 29 Ionawr. 

Yn gyntaf, mewn ymateb i’m cwestiwn cyntaf yn gofyn pam fod perfformiad adrannau brys wedi 

mynd o ddrwg i waeth yn ystod eich cyfnod wrth y llyw yn swyddi gweinidogol uchel 

Llywodraeth Cymru – lle’r amlygais ffigyrau amseroedd aros adrannau brys Rhagfyr 2018 oedd 

yn dangos mai dim ond 77.8% o bobl a welwyd o fewn pedair awr, pan fo’r targed yn 95% – fe 

ddywedasoch:  

“Mae'n sicr yn wir bod nifer y bobl sy'n mynd i adrannau damweiniau ac achosion brys ar sail frys 

yr uchaf a welwyd erioed ym mis Rhagfyr.” 

Tra bod ffigyrau am Ragfyr 2018 mewn perthynas â pherfformiad yn erbyn targedau 

amseroedd aros - fel yr amlygais -y gwaethaf a gofnodwyd, does dim cydberthynas o’r fath o ran 

nifer y bobl aeth i adrannau brys ym mis Rhagfyr. 

Fel y dengys ffigyrau swyddogol Stats Cymru, dyma oedd presenoldeb mewn adrannau brys yng 

Nghymru am fisoedd Rhagfyr 2017 a Rhagfyr 2018: 

Presenoldeb mewn adrannau brys– Rhagfyr 
2017 

Presenoldeb mewn adrannau brys– Rhagfyr 
2018 

82,473 81,823 
 
Ymhellach, dyma’r ffigyrau heb fod yn cynnwys oedrannau a rhywiau anhysbys am yr un 

cyfnodau: 

Presenoldeb mewn adrannau brys– Rhagfyr 
2017 

Presenoldeb mewn adrannau brys– Rhagfyr 
2018 

81,403 80,383 
 
Ar sail yr ystadegau swyddogol hyn, felly, ymddengys nad yw’n gywir dweud fod presenoldeb 

mewn adrannau brys yn Rhagfyr 2018 “yr uchaf a welwyd erioed ym mis Rhagfyr”. Hefyd, 

carwn bwysleisio fy mhwynt gwreiddiol mai’r ffigyrau perfformiad yn erbyn y targed pedair 

awr o 95% am fis Rhagfyr 2018 oedd yn wir y gwaethaf a gofnodwyd, er bod presenoldeb mewn 

gwirionedd yn Rhagfyr 2018 yn is nac y bu yn Rhagfyr y flwyddyn flaenorol, fel y gwelwyd. 

Fe fyddwch yn ymwybodol y dywed adran 1.3(ii) o’r Cod Gweinidogol, sydd yn awr yn benodol 

yn cynnwys y Prif Weinidog:  

“Mae o'r pwys mwyaf bod yr wybodaeth y mae’r Gweinidogion yn ei rhoi i’r Cynulliad yn gywir ac 

yn wir, a’u bod yn cywiro unrhyw gamgymeriad a wnaed drwy amryfusedd cyn gynted ag y bo 

modd.” 
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Buaswn felly yn eich gwahodd i gywiro’r cofnod cyn gynted ag y bo modd mewn perthynas â’ch 

datganiad fod nifer y bobl aeth i adrannau damweiniau ac achosion brys ar ei uchaf erioed ym 

mis Rhagfyr. 

Ymhellach, yng ngoleuni’r cywiriad, hoffwn i chi ail-ystyried eich cam o wrthod fy ngalwad am 

ymchwiliad brys i gyflwr gofal brys ledled Cymru, gan gychwyn yn y gogledd. Mae’r ffaith fod 

GIG Cymru wedi cofnodi ei berfformiad gwaethaf erioed ar amseroedd aros adrannau brys ar 

waethaf y ffaith nad oedd dan bwysau ychwanegol oherwydd niferoedd presenoldeb uwch - yn 

enwedig o gofio fod y tymheredd yn fwyn ac na chafwyd achosion o’r ffliw ar raddfa fawr - yn 

mynnu ffocws strategol ymchwiliad annibynnol. 

Yn gywir, 
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