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Annwyl Siân, 
 
Ysgrifennaf atoch yn dilyn eich cwestiwn i'r Trefnydd yn ystod y Datganiad Busnes ar 26 
Tachwedd ynghylch meddygfa Llys Meddyg yn eich etholaeth. Gofynnwyd i mi gyflwyno'r 
wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa bresennol. 
 
Mae datblygiad Penygroes yn un o'r cynlluniau sy'n cael blaenoriaeth yn strategaeth 
ystadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Anogir pob Bwrdd Iechyd i ddatblygu a 
chynnal strategaeth ystadau er mwyn llywio a blaenoriaethu ei anghenion buddsoddiadau 
cyfalaf. Ni chaiff y strategaethau hyn eu cymeradwyo na'u hardystio'n ffurfiol gan 
Lywodraeth Cymru, ac felly y Bwrdd Iechyd sydd i wneud y penderfyniadau ar y 
blaenoriaethau perthnasol ar gyfer buddsoddiadau.  
 
Rwy'n deall mai’r hyn sy’n cael ei gynnig yw bod y cynllun yn cynnwys gwasanaethau gofal 
iechyd sylfaenol a chymunedol yn ogystal â gofal cymdeithasol, tai a'r trydydd sector. Mae 
cyllid cyfalaf o'r Gronfa Gofal Integredig yn darparu tua £1m ar gyfer gwaith dichonoldeb. 
Mae dyraniad cyllid y Gronfa Gofal Integredig wedi cael ei gymeradwyo gan y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol. Caiff y cyllid ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o waith 
paratoadol gan gynnwys costau dylunio ac ymgynghori, a’i reoli gan Grŵp Cynefin, y 
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig sy'n rhedeg y prosiect. Mae Cyngor Sir Gwynedd hefyd 
wedi clustnodi £3m o gyllid cyfalaf ar gyfer y cynllun.  
 
Fe'm cynghorwyd bod panel craffu'r Gronfa Gofal Integredig wedi cael sicrwydd bod 
prosiect Penygroes yn rhan o gynlluniau buddsoddi strategol ehangach y Bwrdd Iechyd, yn 
ogystal â sicrwydd gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Cydnabyddir y byddai angen 
sicrhau pecyn ariannu ehangach hirdymor ar gyfer y prosiect cyfan. Erbyn diwedd mis 
Mawrth 2020, y bwriad yw y bydd y bartneriaeth sy'n datblygu'r cynllun wedi penderfynu'n 
derfynol ar gost a maint y datblygiad. 
 
Rwy'n deall nad yw diweddu'r contract meddygon teulu ym Meddygfa Llys Meddyg wedi 
digwydd o ganlyniad uniongyrchol i'r cynllun arfaethedig. Mae'r Bwrdd Iechyd yn gweithio 
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gyda'r practis meddyg teulu o ganlyniad i faterion yn ymwneud â chontract ar gyfer 
gwasanaethau meddygol cyffredinol, ac yn ceisio cael ateb cynaliadwy ar gyfer 
gwasanaethau yn yr ardal.  
 
Yn gywir 
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