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Cyfeirnod: SR22/2201-5 

Rhif y ddeiseb: P-06-1250 

Teitl y ddeiseb: Dylid agor cyfleuster ysbyty llawn, gan gynnwys adran 
damweiniau ac achosion brys yng nghanolbarth Cymru 

Geiriad y ddeiseb: 

Ar hyn o bryd, mae’n rhaid i’r cyhoedd sy’n byw yng nghanolbarth Cymru 
deithio rhwng 30 a 50 o filltiroedd i gyrraedd y cyfleuster ysbyty agosaf. 

Rydym yn dibynnu ar ysbytai Lloegr a gofal sylfaenol y tu allan i oriau yn 
Lloegr (shropdoc - www.shropdoc.org.uk) ar gyfer gofal. 

Yn ddiweddar, mae ambiwlansys yn ardal canolbarth Cymru wedi cymryd 
hyd at 5 awr i gyrraedd cleifion y mae’n amlwg eu bod mewn helynt, gyda 
bywyd yn y fantol weithiau. 

Mae ein cyfleusterau meddygol sylfaenol yn yr ardal yn cael trafferth ymdopi. 
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1. Y cefndir 

 Y gwasanaethau iechyd presennol ar gyfer poblogaeth 
Powys 

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (THB) yn darparu gwasanaethau iechyd ar 
gyfer 133,000 o bobl sy'n byw ym Mhowys, sef sir wledig fawr o 2000 milltir sgwâr, 
sydd oddeutu chwarter arwynebedd tir Cymru.  

Mae’r Bwrdd Iechyd Addysgu ei hun yn darparu gofal i'w drigolion ym Mhowys 
drwy naw ysbyty cymuned ynghyd â chanolfannau iechyd a gofal a chlinigau 
eraill. Mae gan Bowys, fodd bynnag, gyfres gymhleth o lwybrau gofal iechyd sy’n 
rhychwantu Cymru a Lloegr, ac mae’r Bwrdd Iechyd yn datgan: 

Mae natur wledig iawn Powys yn golygu bod mwyafrif y gwasanaethau 
lleol yn cael eu darparu'n lleol, trwy feddygon teulu a gwasanaethau 
gofal sylfaenol eraill, ysbytai cymunedol a gwasanaethau cymunedol. 
Ond gydag ardal mor denau ei phoblogaeth nid oes gennym y màs 
critigol o bobl yn lleol i ddarparu Ysbyty Cyffredinol Dosbarth o fewn 
Powys. Felly, rydym yn talu i drigolion Powys dderbyn gwasanaethau 
ysbyty arbenigol mewn ysbytai y tu allan i'r sir yng Nghymru a Lloegr. 

Rydym bob amser yn ymdrechu i ddod â chymaint o wasanaethau â 
phosibl yn ôl i Bowys, gan gynnwys asesiadau a chamau dilynol ar ôl 
triniaeth. 

Mae Cynllun Tymor Canolig Integredig 2020-21 i 2022-23 Bwrdd Iechyd Addysgu 
Powys hefyd yn nodi: 

The residents of Powys form part of the catchment areas for Accident 
and Emergency Department provision at several of the bordering 
District General Hospitals including the Royal Shrewsbury Hospital, 
Hereford Hospital, Bronglais Hospital in Aberystwyth, Wrexham Maelor 
Hospital, Morriston Hospital in Swansea, Glangwili Hospital in 
Carmarthen, Nevill Hall Hospital in Abergavenny and Prince Charles 
Hospital in Merthyr Tydfil. An even wider range of bordering providers in 
England and Wales are used by Powys residents for other planned and 
urgent care referrals and specialist care. 
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Ar hyn o bryd mae gwasanaethau Gofal Sylfaenol y tu allan i oriau ym Mhowys yn 
cael eu darparu gan Shropdoc, sydd â chanolfannau gofal sylfaenol mewn ysbytai 
cymuned yn Aberhonddu, Llandrindod, y Drenewydd a'r Trallwng. 

 

 Safonau gwasanaeth 

Mae gan y Bwrdd Iechyd gyfrifoldeb i sicrhau bod gan ei boblogaeth fynediad 
amserol at ofal iechyd diogel, cynaliadwy o ansawdd uchel yn y lleoliad mwyaf 
priodol. Wrth edrych ar yr achos o blaid cael Ysbyty Cyffredinol Dosbarth acíwt 
llawn, mae canllawiau ac argymhellion clinigol a phroffesiynol y byddai angen i'r 
Bwrdd Iechyd Addysgu eu hystyried, gan gynnwys o ran sicrhau bod digon o staff 
a llwyth gwaith clinigol ar gael. Mae hyn yn cynnwys: 

 Yn 2019 cyhoeddodd y Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys (RCEM) ei 
argymhellion o ran staff ymgynghorol mewn adrannau achosion brys (ED). 
Diffiniodd y Coleg am y tro cyntaf y dylai fod o leiaf un Meddyg 
Ymgynghorol cyfatebol llawn amser ar gyfer rhwng 3,600 a 4,000 o bobl 
sy’n bresennol o’r newydd bob blwyddyn, gan ddibynnu ar gymhlethdod y 
llwyth gwaith a gwasanaethau clinigol cysylltiedig y mae Adrannau 
Damweiniau ac Achosion brys yn gyfrifol amdanynt. Byddai angen 
cymorth staff meddygol nad ydynt yn ymgynghorwyr ar y Meddyg 
Ymgynghorol hefyd. Mae’r data cyhoeddedig  mwyaf diweddar ar gyfer 
adrannau brys (Mai 2021) yn dangos presenoldeb misol o 942 ar draws holl 
ysbytai Powys. 

 Nid yw’r Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys yn argymell meintiau na 
dwyseddau poblogaeth penodol ar gyfer pob Adran Ddamweiniau ac 
Achosion Brys. Dylid trefnu darpariaeth gofal brys o amgylch anghenion y 
boblogaeth leol. Dylid nodi, fodd bynnag, er mwyn sicrhau'r 
effeithlonrwydd gweithredol mwyaf posibl a'r defnydd gorau o'r 
adnoddau sy’n ofynnol ar gyfer sefydlu Adran Ddamweiniau, dylai'r Adran 
weld tua 45,000 neu ragor o gleifion y flwyddyn. 

 Yn 2012, roedd Y Cyfluniad Gorau o Wasanaethau Ysbytai i Gymru: 
Adolygiad o'r Dystiolaeth – Ansawdd a Diogelwch sef cyhoeddiad 
Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru yn nodi bod: 

The Royal College of Physicians and the Royal College of Surgeons have 
stated that high-quality emergency medicine and surgery services need 
a critical mass of medical consultants and a minimum amount of 
immediately available diagnostic equipment and treatment facilities. 
The Royal College of Surgeons recommends that a safe major Accident 
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and Emergency department should service a population of no fewer 
than 300,000 (Royal College of Surgeons, 2008). 

 Yn 2006, cyhoeddodd Coleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr (a Chymru) 
adroddiad cychwynnol ar ad-drefnu gwasanaethau, a oedd yn dwyn y teitl 
Darparu gwasanaethau llawfeddygol o ansawdd uchel ar gyfer y dyfodol. 
Roedd yr adroddiad hwn yn honni, ar gyfer ysbyty acíwt neu ysbyty ardal 
cyffredinol sy’n darparu’r amrywiaeth lawn o gyfleusterau, staff arbenigol 
ac arbenigedd ar gyfer gofal meddygol a llawfeddygol dewisol a brys bod 
angen poblogaeth o rhwng 450,000 a 500,000 o drigolion. Fodd bynnag, 
lle bo hynny’n ymarferol, dylai ysbytai llai uno i gyflawni poblogaeth 
ddalgylch o 300,000 o leiaf, er bod yr adroddiad wedi nodi anhawster i 
ddatblygu rhwydweithiau clinigol effeithiol ar draws gormod o safleoedd 
ysbyty gwahanol. 

 Roedd yr un adroddiad hefyd yn nodi bod ar Adran Damweiniau ac 
Achosion Brys sy’n agored drwy’r dydd, bob dydd o’r flwyddyn ac sy’n 
gweithredu’n llawn (h.y. canolfan sy'n derbyn pob argyfwng) angen más 
poblogaeth critigol er mwyn darparu gwasanaethau effeithlon ac 
effeithiol, ochr yn ochr ag amrywiaeth o wasanaethau cymorth clinigol. 

 Amseroedd ymateb ambiwlansys 

Mae'r cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau ambiwlans yn llaw Ymddiriedolaeth 
GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST). Mae Ymchwil y Senedd wedi 
cyhoeddi gwybodaeth am Dargedau Ymateb Ambiwlansys. Mae targed i Gymru 
gyfan bod yn rhaid ymateb i 65 y cant o'r galwadau coch (lle mae bywyd yn y 
fantol ar unwaith) o fewn 8 munud. Ar gyfer Powys, mae’r ffigurau cyhoeddedig 
diweddaraf sydd ar gael i’w gweld yn Nhabl 1 isod: 

Tabl 1: Perfformiad o ran Galwadau Coch Ambiwlans, Powys a Chymru gyfan, mis 
Awst 2021 hyd fis Chwefror 2022 

Dyddiad % y galwadau coch a welwyd o fewn 8 munud 

 Powys Cymru 

2022   

Chwefror 52.9 55.0 

Ionawr 42.1 52.5 

2021   

Rhagfyr  43.0 51.1 

Tachwedd 41.8 53.0 
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Hydref 44.5 50.0 

Medi 56.5 52.3 

Awst 47.5 57.6 

Ffynhonnell: StatsCymru 

Cyhoeddir amrywiaeth ehangach o Ddangosyddion Ansawdd y Gwasanaeth 
Ambiwlans, gan gynnwys amseroedd ymateb i alwadau oren, hefyd gan 
StatsCymru a Phwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys GIG Cymru. 

2. Mae ymateb Llywodraeth Cymru i’r ddeiseb yn 
egluro: 

 Gwasanaethau iechyd 

Ar 31 Mawrth 2022 ysgrifennodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau. Mae’r llythyr yn adleisio safbwynt 
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ac yn nodi: 

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. 

 Amseroedd ymateb ambiwlansys 

Ymateb y Gweinidog oedd: 

…mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn 
cydnabod heriau’r gorffennol o ran sicrhau tegwch y gwasanaeth a 

Tudalen y pecyn 25

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Performance/Ambulance-Services/emergencyambulancecallsandresponsestoredcalls-by-lhb-month
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Performance/Ambulance-Services
https://pgab.gig.cymru/dangosyddion-ansawdd-y-gwasanaeth-ambiwlans/


Teitl: P-06-1250 Dylid agor cyfleuster ysbyty llawn, gan gynnwys adran damweiniau ac achosion 
brys yng nghanolbarth Cymru 

6 

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.. 

… 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 ymateb yn nodi bod asesiad o’r effaith gwledig wedi’i gynnal hefyd, sy’n 
dangos y bydd pob sir sydd wedi’i dynodi’n siroedd gwledig gan Lywodraeth 
Cymru, gan gynnwys Powys, yn cael rhagor o staff i gefnogi ymateb ambiwlansys 
amserol yn yr ardaloedd hynny ac: 

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. 

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn 
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw’r 
papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na’u diwygio fel arall i 
adlewyrchu newidiadau dilynol. 
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Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding. 

Eich cyf/Your ref P-06-1250 
Ein cyf/Our ref EM/00366/22 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – y Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 

 

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, 
 

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 
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P-06-1250 Open a full hospital facility, including an A&E department in mid 

Wales, Correspondence – Petitioner to Committee, 31.03.22 

 
Dear Sir, 
 
I am replying regarding  your recent email and attached document, relating to my petition  for a 
general hospital with A&E facilities within the mid wales area. 
 
Thank you for the reply and the opportunity for this to be heard. 
 
With regard to the attached document, yes powys is a very rural community, however that should 
not mean that the local communities who live there should have 2nd class medical facilities. 
 
At present, member of the powys community  from Newtown have to travel a 100 mile round 
journey to Telford, due to cut back's in the Shrewsbury hospital for many routine hospital facilities 
and small procedures.  
 
The nearest A&E department is a 60 mile round trip to Shrewsbury.   
 
Finally with regard to the ambulance coverage In the mid wales area, the ambulance service is 
stretched to its limits, doing everything they can, however this still leaves instances of people 
waiting up to 8 hours for an ambulance, often then arriving too late to save the patient as there is 
another 30 mile trip to Shrewsbury, or a 50 mile trip to Telford hospital.  
 
Why should we have to rely on England's NHS ? 
 
I also wish to highlight you to the fact we have to use the Shropshire "out of hours" doctors service, 
Shropshire, as there are no out of hours doctors facilities in the area. 
 
We are basically a second class nation within our own country. 
 
Please consider the upgrade of medical services, and the possibility of a general hospital in mid 
wales. 
 

Tudalen y pecyn 29



 

 

 
www.senedd.cymru 

Senedd Cymru | Welsh Parliament 
Ymchwil y Senedd | Senedd Research 

 

Llywodraeth Cymru i gynnal 
ymchwiliad cyhoeddus i 
benderfyniadau a wnaed ganddi cyn 
ac yn ystod y pandemig 
Y Pwyllgor Deisebau | 09 Mai 2022 
Petitions Committee | 09 May 2022 

Cyfeirnod: SR22-2618-5 

Rhif y ddeiseb:   P-06-1262 

Teitl y ddeiseb: Llywodraeth Cymru i gynnal ymchwiliad cyhoeddus i 
benderfyniadau a wnaed ganddi cyn ac yn ystod y pandemig 

Geiriad y ddeiseb: Cafodd llawer o anwyliaid eu heintio â Covid-19 mewn 
ysbytai a chartrefi gofal yng Nghymru. Roedd cyfarpar diogelu personol yn 
brin, ni phrofwyd staff oni bai iddynt ddangos symptomau COVID, roedd y 
camau a gymerwyd i awyru ystafelloedd yn ddiffygiol, a rhoddwyd cleifion 
COVID ar wardiau nad oeddent wedi’u bwriadu ar eu cyfer. Anfonwyd llawer 
o gleifion adref heb iddynt gael eu hailbrofi; aethant ymlaen i ledaenu’r haint 
yn y gymuned cyn iddynt farw. Roedd hysbysiadau ‘na cheisier dadebru’ yn 
gysylltiedig â nifer o gleifion heb ymgynghoriad. Roedd cyfathrebu'n wael os 
oedd yn digwydd o gwbl. Yn bendant, ni ddysgwyd y gwersi perthnasol. Dylid 
craffu yng Nghymru ar y penderfyniadau a wnaed yng Nghymru a effeithiodd 
ar bobl Cymru. 

 

 

 

 

Tudalen y pecyn 30

Eitem 2.2



P-06-1262 Llywodraeth Cymru i gynnal ymchwiliad cyhoeddus i benderfyniadau a wnaed 
ganddi cyn ac yn ystod y pandemig 

2 

1. Cefndir 

Ymchwiliad Covid-19 y Deyrnas Unedig 

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi comisiynu ymchwiliad statudol i'r 
ymateb i bandemig Covid-19. Ym mis Rhagfyr, cyhoeddwyd mai’r Farwnes 
Heather Hallett, cyn-farnwr yn y Llys Apêl, a fydd yn cadeirio’r ymchwiliad. Mae’r 
cadeirydd wrthi’n ymgynghori ar gylch gorchwyl drafft yr ymgynghoriad. Mae’r 
cylch gorchwyl drafft yn nodi y bydd ymchwiliad y DU yn ystyried materion a 
gedwir yn ôl a materion datganoledig ledled y DU.  

Ar 29 Mawrth 2022, cyhoeddodd Ymchwil y Senedd erthygl, 'Ymchwiliad Covid-19 
y DU: sut y bydd yn ymchwilio i’r ymateb i’r pandemig yng Nghymru?', sy’n edrych 
ar yr hyn y mae ymchwiliad y DU yn bwriadu ei wneud a sut y gallai fynd ati i 
ymchwilio i’r ymateb i’r pandemig yng Nghymru.  

Ymchwiliadau cyhoeddus 

Mae ymchwiliadau cyhoeddus yn ymchwiliadau annibynnol a sefydlir gan 
Weinidogion y Llywodraeth. Gellir eu sefydlu yn dilyn damweiniau mawr, 
trychinebau neu fethiannau cyhoeddus, i ymchwilio i’r hyn a ddigwyddodd a 
pham, yr hyn a aeth o'i le, a’r hyn y gellir ei ddysgu. 

Mae Deddf Ymchwiliadau 2005 yn darparu sail gyfreithiol ar gyfer ymchwiliadau 
statudol. Mae’r Ddeddf hefyd yn galluogi Gweinidogion Llywodraeth y DU a’r 
llywodraethau datganoledig i sefydlu ymchwiliadau statudol. Pan fydd un o 
Weinidogion y DU am i gylch gorchwyl ymchwiliad gwmpasu materion Cymreig, 
rhaid i’r Gweinidog hwnnw ymgynghori â Gweinidogion Cymru yn gyntaf. 

Mae Llywodraeth yr Alban wedi comisiynu ymchwiliad statudol ar wahân i’r 
ymateb datganoledig i’r pandemig, dan gadeiryddiaeth yr uwch-farnwr yr 
Arglwyddes (Anna) Poole. Ymgynghorodd Llywodraeth yr Alban ar gylch gorchwyl 
yr ymchwiliad hwn a’i bennu yn 2021. Cafodd yr ymchwiliad ei sefydlu'n ffurfiol ym 
mis Chwefror a disgwylir i’r gwaith ddechrau yn yr haf. 
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2. Camau gweithredu gan Lywodraeth Cymru 

Mae’r Prif Weinidog wedi dweud ei fod o’r farn mai ymchwiliad Covid ar gyfer y 
DU gyfan yw’r opsiwn gorau ar gyfer craffu ar benderfyniadau a wnaed yng 
Nghymru, am fod prosesau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau 
wedi’u cysylltu’n annatod ag ystyriaeth o dirwedd gwyddoniaeth a pholisi 
ehangach y DU.  

Ym mis Medi 2021, ysgrifennodd y Prif Weinidog at Lywodraeth y DU i nodi ei farn 
na ddylai Cymru fod yn ôl-ystyriaeth nac yn droednodyn yn ymchwiliad y DU, gan 
ddweud y canlynol: 

 dylai tîm yr ymchwiliad ddod i Gymru i gymryd tystiolaeth; 

 dylai arbenigedd penodol i Gymru fod ar gael i’r ymchwiliad; 

 dylai adroddiad yr ymchwiliad gynnwys pennod neu benodau ar 

Gymru. 

Pleidleisiodd y Senedd o drwch blewyn yn erbyn cynnig ym mis Rhagfyr 2021 a 
alwodd ar Lywodraeth Cymru i gomisiynu ymchwiliad. 

Ym mis Mawrth 2022, cadarnhaodd y Prif Weinidog yr ymgynghorwyd ag ef ar y 
cylch gorchwyl drafft cyn i hwnnw gael ei gyhoeddi, a’i fod hefyd yn bwriadu 
ymateb yn ffurfiol i’r ymgynghoriad “i sicrhau bod profiadau pobl Cymru yn cael 
eu clywed yn briodol”. 

3. Camau gweithredu gan Senedd Cymru 

Cafwyd galwadau ers tro am ymchwiliad ar wahân i’r ymateb datganoledig i’r 
pandemig yng Nghymru, gan gynnwys o du'r Ceidwadwyr Cymreig, Plaid Cymru, y 
Comisiynydd Pobl Hŷn, a'r grŵp Covid-19 Bereaved Families for Justice (Cymru). 
Mae’r cynigwyr wedi dadlau y gallai ymchwiliad penodol i Gymru fod yn ffordd 
fwy effeithiol o ddwyn Gweinidogion Cymru i gyfrif am eu penderfyniadau, sicrhau 
dealltwriaeth o’r broses ar gyfer gwneud penderfyniadau yn y cyd-destun 
datganoledig, a bod yn hygyrch i bobl ledled Cymru. 

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn 
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw'r 
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papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na'u diwygio fel arall 
i adlewyrchu newidiadau dilynol. 
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Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref P-06-1262 
Ein cyf/Our ref EM/01046/22 

14 Ebrill 2022 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – y Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
 

Annwyl Jack, 

Rwy’n ysgrifennu mewn ymateb i’ch llythyr dyddiedig 3 Mawrth ynglŷn â’r ddeiseb gan 
Covid-19 Bereaved Families for Justice (Cymru) yn galw am gynnal ymchwiliad cyhoeddus 
i’r pandemig COVID-19 yn benodol ar gyfer Cymru.  

Mae’r Prif Weinidog wedi mynegi ei ymrwymiad cryf i ymchwiliad annibynnol i’r pandemig 
COVID-19, gan nodi rhesymau clir dros gynnwys Cymru yn yr ymchwiliad ar gyfer y DU 
gyfan.  

Ym mis Rhagfyr, cyhoeddwyd mai’r Farwnes Hallett fyddai’n cadeirio’r ymchwiliad, gan 
ddod â’i phrofiad helaeth o ymdrin ag ymchwiliadau proffil uchel sensitif a chymhleth, gan 
gynnwys ei dealltwriaeth o’r cyd-destun datganoledig, i’r ymchwiliad hwn. Mae’r 
ddealltwriaeth hon o faterion datganoli yn bwysig er mwyn craffu’n llawn ar benderfyniadau 
a chamau gweithredu Llywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus eraill Cymru. Mae hi 
wedi bod yn glir ynghylch y pwysigrwydd o sicrhau bod profiadau pobl yn ganolog i’r 
ymchwiliad, ac mewn datganiad diweddar mae wedi bod yn glir hefyd ynghylch yr angen i 
gynnal yr ymchwiliad mewn modd amserol. Mae wedi cyfarfod â theuluoedd sydd wedi 
dioddef profedigaeth, gan gynnwys aelodau o’r grŵp Bereaved Families for Justice (Cymru) 
i drafod materion sy’n berthnasol i’r ymchwiliad. 

Cafodd y cylch gorchwyl drafft ar gyfer yr ymchwiliad cyhoeddus i COVID-19 ei gyhoeddi at 
ddibenion ymgynghori ar 10 Mawrth. Mae’r eitemau a amlinellir yn y ddeiseb yn cael eu 
cynnwys o dan y cylch gorchwyl drafft, ac maent yn faterion a fydd yn rhan o’r ymchwiliad 
annibynnol a gynhelir gan y Farwnes Hallett. Mae’r cylch gorchwyl hefyd yn glir y bydd y 
camau gweithredu a’r penderfyniadau a wnaed yng Nghymru yn cael eu hystyried yn fanwl, 
ac na fyddant yn cael eu trin fel troednodyn.   
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Ymgynghorwyd â’r Prif Weinidog ynghylch y cylch gorchwyl cyn ei gyhoeddi. Mae’r Prif 
Weinidog wedi cyfarfod â’r grŵp Bereaved Families for Justice (Cymru), ac fe wnaeth 
gynnwys adborth y grŵp yn ei ymateb i Brif Weinidog y DU. 

Cyn cyhoeddi’r cylch gorchwyl, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyflwyno sylwadau eglur a 

phendant i Brif Weinidog y DU er mwyn sicrhau bod profiadau pobl Cymru yn cael eu 

hadlewyrchu’n gywir ac yn fanwl yn yr ymchwiliad, a bod y tîm ymchwilio yn craffu’n briodol 

ar y penderfyniadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus eraill 

Cymru. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn ymateb ymhellach i’r cam ymgynghori cyhoeddus diweddaraf 

hwn er mwyn sicrhau bod yr ymchwiliad yn clywed profiadau pobl Cymru, a bod yr 

ymchwiliad yn trefnu cael sgyrsiau pellach gyda’r grŵp Bereaved Families for Justice 

(Cymru). 

Yn gywir, 

Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services
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P-06-1262 Welsh Government to hold a public inquiry into decisions taken by 

them before & during the pandemic, Correspondence – Petitioners to 

Committee, 04.05.22 

 

The Welsh Assembly was established on 12 May 1999 and was based on “a more 

inclusive and consensual style of politics, and prioritised public access to its work”. The 

Senedd building was opened in 2006 and “embodies in physical form the values that 

underpinned the National Assembly, including environmental sustainability, transparency, 

and openness.”  

 

We believe that on principle, the Welsh Government should be accountable to the people of 

Wales. A reliance on a UK based Covid Inquiry conflicts with the very values that a devolved 

Wales was established upon.  

  

Scotland are having their own Inquiry and are working closely with the UK Inquiry Chair to 

avoid any duplication and/or gaps. Northern Ireland are likely to follow suit. Wales will be the 

outlier.   

  

There is strong public desire for a Covid Inquiry to be held in Wales. Not just from us but 

other key stakeholders too. In fact, had the Llywydd been allowed to vote for a Covid Inquiry 

then we would be having one. Welsh Labour MS’s should not be whipped into voting 

against. Many have privately told us that they do support calls for a Wales Covid Inquiry. In 

principle, it is the right thing to do. 

 

The Chair of the UK inquiry told us she "can only do her best to scrutinise Wales" in the UK 

Inquiry as she acknowledged how complex it will be to cover all the different policy areas 

plus these policy areas in each territory. 

 

The Prime Minister in his letter to the First Minister states "Wales will be covered where 

possible in the UK inquiry". 

 

We keep being assured by the First Minister that it's an independent inquiry but the UK 

Prime Minister is the sponsor, appoints the chair, sets the terms of reference (& can change 

them) and working practices. Whilst the FM has been invited to feed back on the terms he 

was not consulted on the chair and the working practices have not been shared. We 

therefore have no guarantees that Wales will be scrutinised in a UK inquiry whereas we 

would have in a Wales specific one. 

  

In light of the recent UK High Court case which found that discharge to care homes in 

England was unlawful. Logically as Wales did the same it would be unlawful in Wales too. Yet 

the FM has distanced himself from this ruling & wants the UK public inquiry to 

investigate this - we believe a Wales specific inquiry is needed now more than ever.  

 

There have been no investigations in Wales into any Covid deaths over the last 2 years ago 

and this is a shameful position for Wales. We find ourselves in a similar position to those who 
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lost loved ones at Hillsborough. We hoped that a Welsh Labour Government would be there 

to support us.  

  

So, we ask again that you consider the very foundation stones that Welsh devolved powers 

were built upon. Transparency, openness and accountability.   

 

Additional Points: 

1. Ultimately the ToR of the UK inquiry will be decided by the UK PM - it is therefore a 

UK Conservative political decision about the way in which the actions of a Labour-led Welsh 

Government are then scrutinised in light of this 

2. Wales has no say and/or control of the inquiry and relies upon the integrity of the UK 

PM to make an even-handed decision. 

3. The evidence for such a fair decision has itself been called into question by the WG in 

its concern over human rights and needing a Welsh HR Bill so why not a Wales inquiry? 

4. The Health Minister asserts that she has confidence that Wales will not be a footnote 

- when that is a substantial and very real risk given the above as they have no control. 

5. Devolved decisions mean that each of the four nations is free to go its own way on 

health and social care - hence without a specific Wales inquiry - Welsh decisions risk not be 

understood by the UK-wide inquiry, no matter what the assurances given. If there was no 

devolution there would be no need for a country-specific inquiry. 

6. The set up of care homes in Wales (family run) is completely different to those in 

England (corporate chain run) and the hospitals are run by a separate NHS (NHS Wales) - 

there is a substantial risk of Wales not being properly understood because of this 

7. Wales decisions were made by a Welsh Health Minister consulting with the CEO of 

NHS Wales and the Welsh CMO  - any England advice was adopted, adapted or set aside 
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o Afon Gwy ac Afon Hafren a leolir yng Nghymru 

Geiriad y ddeiseb: 

1. Cyflwyno moratoriwm ar unwaith o unrhyw unedau dofednod dwys 
newydd yn nalgylchoedd Afon Gwy ac Afon Hafren sydd wedi'u lleoli yng 
Nghymru. 

2. Cadw rheolaeth lym ar y broses o wasgaru tail yn ôl y llwyth ffosffad yn y 
ddaear 

3. Monitro lefelau ffosffad 

4.  Cymryd camau cyfreithiol yn erbyn unrhyw achos o dorri deddfwriaeth 
llygredd. 

Gwybodaeth ychwanegol: 

Mae ansawdd dŵr a bioamrywiaeth wedi gwaethygu yn y ddwy afon yn ystod 
y blynyddoedd diwethaf oherwydd lefelau uchel o nitradau a ffosffadau sy’n 
arwain at dwf algâu. Mae hyn wedi arwain at ddirywiad sylweddol mewn 
bioamrywiaeth. Llygredd o ddŵr ffo sy’n deillio o waith amaethyddol, yn 
enwedig o unedau dofendod dwys (IPUs), yw’r prif achos sy’n cyfrannu at fwy 
o lygredd yn yr afonydd hyn. Mae angen cadw rheolaeth lym ar lygredd sy’n 
deillio o waith amaethyddol ffermydd er mwyn atal trychineb ecolegol. 
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1. Cefndir 

Mae Afon Hafren ac Afon Gwy yn codi ym mynyddoedd Cambria ac yn llifo tua'r 
dwyrain, trwy Bowys, i Loegr ar eu ffordd i Fôr Hafren. Yr Hafren yw afon hiraf y DU, 
ac afon Gwy yw’r hiraf ond tri. Mae’r ddwy yn ymddolennu trwy dir amaethyddol 
toreithiog am lawer o'u ffordd tua’r môr. 

 Sector dofednod Cymru 

Mae'r sector dofednod yn gymharol fach, yn cyfrif am 7 y cant o gynnyrch 
amaethyddol Cymru, ac fe’i nodweddir gan nifer fawr yr adar a gedwir gan nifer 
gymharol fach o gynhyrchwyr mawr.  

Mae nifer yr adar a gedwir yng Nghymru wedi cynyddu yn yr 50 mlynedd 
diwethaf, gydag unedau dofednod dwys (IPUs) yn cael eu sefydlu i gynhyrchu cig 
ac wyau. 

Mae ffigurau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn dangos bod 10.4 miliwn o 
ddofednod yng Nghymru ym mis Mehefin 2020, y rhan fwyaf ohonynt yn ieir a 
gadwyd am eu cig (6.5 miliwn o adar) ac ar gyfer wyau (3.1 miliwn o adar). 

 Pryderon amgylcheddol 

Mae 60 y cant o gyrff dŵr wyneb a dŵr daear Cymru yn methu â chyrraedd statws 
ecolegol da o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Yn yr Adroddiad ar Gyflwr 
Adnoddau Naturiol (SoNaRR) (2020), nodir llygredd amaethyddol fel un o'r prif 
achosion.  

O ran achosion o lygredd y cadarnhawyd eu bod yn effeithio ar ddŵr wyneb, mae 
Data Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) (2016 i 2021) yn dangos mai amaethyddiaeth 
a’r diwydiant dŵr yw’r ddau gyfrannwr mwyaf.  

Gall llygredd amaethyddol arwain at gynnydd yn y maetholion (fel nitrogen a 
ffosfforws) sy’n mynd i grynofeydd dŵr, gan leihau ansawdd dŵr a niweidio bywyd 
dyfrol. 

Galwodd Cyswllt Amgylchedd Cymru am foratoriwm ar unedau dofednod dwys 
ym mis Medi 2020, gan ddweud: 
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… Agricultural pollution is currently one of most significant contributors 
to the poor health of Welsh rivers and is the most significant source of 
diffuse water pollution. Intensive livestock rearing and inefficient storage 
and spreading of manures, slurries, digestate and other fertilisers are the 
main causes of this pollution. … 

 Unedau dofednod dwys ym Mhowys 

Bu cynnydd sylweddol yn nifer yr unedau hyn ym Mhowys yn y blynyddoedd 
diwethaf. 

Dywed Cyswllt Amgylchedd Cymru fod cynllunwyr Cyngor Sir Powys wedi 
cymeradwyo 156 o unedau yn y pum mlynedd hyd at 2020, a bod 28 o geisiadau 
arall eto i'w penderfynu ar yr adeg honno. Mae’n dweud bod pum gwaith cymaint 
o geisiadau cynllunio am unedau dofednod dwys ym Mhowys nag yng ngweddill 
Cymru ers mis Ebrill 2017. 

Mae Cangen Brycheiniog a Maesyfed o Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig yn cadw 
map o geisiadau cynllunio ar gyfer siediau dofednod ym Mhowys (diweddarwyd 
ddiwethaf ar 11 Mawrth 2021) ac fe gyflwynodd ddeiseb debyg ei hun yn 2018: P-
05-815 Rheoli’r Diwydiant Dofednod Dwys Sy’n Ehangu’n Gyflym yng Nghymru. 

Gwnaeth Pwyllgor Deisebau’r Bumed Senedd gau’r ddeiseb honno ym mis 
Gorffennaf 2020, gan nodi bod gwaith yn mynd rhagddo i gryfhau gofynion 
cynllunio (gweler isod). Daeth y Pwyllgor i’r casgliad nad oedd llawer mwy y gallai 
ei gyflawni bryd hynny.  

 Rheoleiddio 

Mae i reoleiddio unedau dofednod ddwy brif elfen - y system gynllunio (sef 
cyfrifoldeb yr awdurdod cynllunio lleol) a'r system drwyddedu amgylcheddol (sef 
cyfrifoldeb Cyfoeth Naturiol Cymru). 

Yn fras, mae angen caniatâd cynllunio ar unedau dofednod newydd ac Asesiad o’r 
Effaith Amgylcheddol yn ogystal lle maent yn mynd y tu hwnt i drothwyon 
penodol. Mae hefyd angen trwydded amgylcheddol uwchben trothwy penodol. 

Ceir rhagor o fanylion am y ddwy ran hyn yn y papur briffio a baratowyd gan 
Ymchwil y Senedd ar gyfer deiseb yn 2018. 
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2. Camau gweithredu Llywodraeth Cymru 

Gwnaeth Llywodraeth flaenorol Cymru ymrwymo i ddatblygu Nodyn Cyngor 
Technegol (TAN) newydd ar gyfer cynllunio er mwyn darparu canllawiau i 
awdurdodau cynllunio lleol ar gyfer delio â cheisiadau am ddatblygiadau 
amaethyddol dwys. 

Mae Ymchwil y Senedd yn deall bod gweithgor sy’n cynnwys awdurdodau 
cynllunio lleol, undebau ffermio, grwpiau amgylcheddol, Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, CNC a swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cyfarfod nifer o weithiau i 
drafod datblygiad y TAN. Fodd bynnag, mae cyfradd y cynnydd yn aneglur ac nid 
yw Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig, yn cyfeirio at y gwaith hwn yn ei 
llythyr atoch. 

Mae llythyr y Gweinidog yn dweud nad yw arferion gwael na llygredd wedi’u 
cyfyngu i un ardal neu fath o fferm, ac mai llygredd amaethyddol yw un o’r prif 
resymau nad yw crynofeydd dŵr yn bodloni gofynion statws da. Mae’n ymateb i’r 
pedwar pwynt a godwyd gan y deisebydd: 

 Moratoriwm di-oed 

Mae'r Gweinidog yn tynnu sylw at y ddatganiad sefyllfa cynllunio gan CNC ar Ardal 
Cadwraeth Arbennig (ACA) Afon Gwy a ffosffadau. Mae’r datganiad yn argymell y 
dylai fod yn rhaid i unrhyw ddatblygiad newydd arfaethedig a allai arwain at 
gynnydd yn lefel y ffosffad yn ACA Gwy ddangos niwtraliaeth neu welliant o ran 
ffosffadau. 

Cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru asesiad cydymffurfiaeth ardaloedd 
cadwraeth arbennig afonydd Cymru yn erbyn targedau ffosfforws ym mis Ionawr 
2021. Sbardunwyd yr asesiad gan newidiadau i Ganllawiau'r Cydbwyllgor 
Cadwraeth Natur (JNCC). lle mae targedau ffosfforws yn cael eu tynhau'n 
sylweddol. 

Adolygodd yr asesiad ddata ansawdd dŵr o 2017 i 2019 yn erbyn y targedau 
ffosfforws newydd, ac o naw ACA afonol Cymru, dangosodd fod 61 y cant o’r 107 o 
grynofeydd dŵr (rhannau o afonydd) a aseswyd yn methu â chyrraedd eu 
targedau ffosfforws. 

O ganlyniad, cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru gyngor i awdurdodau cynllunio 
ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig 

Tudalen y pecyn 41

https://record.senedd.wales/Plenary/5409#C152095
https://record.senedd.wales/Plenary/5409#C152095
https://cdn.cyfoethnaturiol.cymru/media/692795/planning-position-statement.pdf?mode=pad&rnd=132526740750000000
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/water-reports/compliance-assessment-of-welsh-river-sacs-against-phosphorus-targets/?lang=cy
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/water-reports/compliance-assessment-of-welsh-river-sacs-against-phosphorus-targets/?lang=cy
https://hub.jncc.gov.uk/assets/9b80b827-b44b-4965-be8e-ff3b6cb39c8e
https://hub.jncc.gov.uk/assets/9b80b827-b44b-4965-be8e-ff3b6cb39c8e
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnaturalresources.wales%2Fguidance-and-advice%2Fbusiness-sectors%2Fplanning-and-development%2Four-role-in-planning-and-development%2Fadvice-to-planning-authorities-for-planning-applications-affecting-phosphorus-sensitive-river-special-areas-of-conservation%2F%3Flang%3Den&data=04%7C01%7CLorna.Scurlock%40senedd.wales%7C2de77726c9794765c65308d9eaf6772b%7C38dc5129340c45148a044e8ef2771564%7C0%7C0%7C637799166539625621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=naOG8SzQnxzFKu87gRfJwKhZo4JcPrgkxFjVm6%2F0DXM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnaturalresources.wales%2Fguidance-and-advice%2Fbusiness-sectors%2Fplanning-and-development%2Four-role-in-planning-and-development%2Fadvice-to-planning-authorities-for-planning-applications-affecting-phosphorus-sensitive-river-special-areas-of-conservation%2F%3Flang%3Den&data=04%7C01%7CLorna.Scurlock%40senedd.wales%7C2de77726c9794765c65308d9eaf6772b%7C38dc5129340c45148a044e8ef2771564%7C0%7C0%7C637799166539625621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=naOG8SzQnxzFKu87gRfJwKhZo4JcPrgkxFjVm6%2F0DXM%3D&reserved=0


P-06-1263 Rheoli llygredd sy'n deillio o waith amaethyddol yn y rhannau o Afon Gwy ac Afon 
Hafren a leolir yng Nghymru 

5 

afonydd sy'n sensitif i ffosfforws. Mae hyn yn gofyn am i ddatblygiadau o fewn 
dalgylchoedd crynofeydd dŵr mewn ACA afonol, a’r isafonydd iddynt nad ydynt 
yn ardaloedd cadwraeth arbennig, gael eu hasesu ar gyfer yr effaith bosibl ar 
lefelau ffosfforws. 

Noder: nid yw'r rhan o’r Hafren sydd yng Nghymru wedi'i dynodi'n ACA afonol. 

 Cadw rheolaeth ar y broses o wasgaru tail yn ôl y llwyth 
ffosffad yn y ddaear 

Mae’r Gweinidog yn tynnu sylw at Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd 
Amaethyddol) (Cymru) 2021 sy'n cyfyngu'n raddol ar faint o faetholion, gan 
gynnwys nitrogen a ffosfforws, y gellir eu rhoi ar dir. 

Mae'n pwysleisio’r ffaith ei bod yn drosedd achosi neu ganiatáu yn fwriadol i 
ddeunydd llygrol neu ddeunydd gwastraff solet gael ei ollwng i ddyfroedd 
rheoledig heb ganiatâd Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Mae'r rheoliadau wedi bod yn ddadleuol. Mae ffermwyr wedi dweud eu bod yn 
llym ac yn gosbol, ond mae amgylcheddwyr yn dadlau ei bod yn hen bryd 
wrthynt ac y byddant yn helpu i atal difrod amgylcheddol trychinebus. 

Pleidleisiodd y Senedd dros adolygu'r rheoliadau ym mis Mehefin 2020 — mae 
Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig wrthi’n cynnal yr adolygiad 
hwnnw (gweler isod). 

Dygodd NFU Cymru her gyfreithiol yn erbyn y rheoliadau. Dibynnwyd ar bedair sail 
ar gyfer her, ond fe gawsant eu gwrthod gan y Llys. Roeddent yn cynnwys bod 
Gweinidogion Cymru wedi gweithredu’n afresymol ac yn anghyfreithlon drwy 
fethu ag ystyried yr holl dystiolaeth berthnasol, ac i dystiolaeth amherthnasol gael 
ei hystyried cyn gwneud penderfyniad terfynol i gyflwyno’r rheoliadau. 

Ceir cefndir pellach i’r rheoliadau yn yr erthygl hon gan Ymchwil y Senedd. 

 Monitro lefelau ffosffad 

Mae’r Gweinidog yn nodi bod Cyfoeth Naturiol Cymru’n monitro lefelau ffosffad 
mewn ardaloedd cadwraeth arbennig afonol ac mae’n cyfeirio at yr asesiad 
cydymffurfio y cyfeirir ato uchod. Mae hi'n dweud, mewn ymateb i'r asesiad, fod 
Llywodraeth Cymru wedi sefydlu grŵp goruchwylio rheoli ACA i ddarparu 
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arweiniad ar leihau lefelau ffosfforws mewn ardaloedd cadwraeth arbennig 
afonol.  

 Cymryd camau cyfreithiol yn erbyn torri’r rheolau 

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am orfodi deddfwriaeth llygredd. Mae'r 
Gweinidog yn amlygu bod ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i ddigwyddiad yn 
seiliedig ar broses categoreiddio a blaenoriaethu ar gyfer digwyddiadau. 

Mae hi hefyd yn nodi bod 'Safonau Dilysadwy' yn cael eu gorfodi gan Arolygiaeth 
Wledig Cymru drwy drawsgydymffurfio ar gyfer cyfranogwyr cynlluniau a ariennir, 
megis Cynllun y Taliad Sylfaenol. Safonau Dilysadwy yw'r rheolau y mae'n rhaid i 
ffermwyr eu dilyn wrth wneud cais am daliadau. 

Ceir rhagor o fanylion am ymateb y Gweinidog i bedwar pwynt y Deisebydd yn ei 
llythyr atoch. 

3. Camau gweithredu Senedd Cymru 

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig wrthi ar hyn o bryd yn 
cynnal ymchwiliad i'r rheoliadau llygredd amaethyddol, o ganlyniad i bleidlais yn y 
Senedd i’w hadolygu. Clywodd y Pwyllgor gan Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis 
Medi 2021 a chan undebau ffermio a sefydliadau amgylcheddol ym mis 
Tachwedd 2021, yn dilyn ymgynghoriad agored a gynhaliwyd yn yr haf. Mae’r 
Pwyllgor yn disgwyl clywed tystiolaeth gan y Gweinidog cyn gynted ag y bo modd 
yn ystod tymor yr haf. 

Mae Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith hefyd wedi cynnal 
ymchwiliad i ansawdd dŵr, ond roedd hwn yn canolbwyntio ar ollyngiadau 
carthion. 

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn 
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw'r 
papurau briffio hyn o reidrwydd yn cael eu diweddaru na'u diwygio fel arall 
i adlewyrchu newidiadau dilynol. 
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Eich cyf/Your ref P-06-1263 
Ein cyf/Our ref LG/00138/22 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau 

 

1 Ebrill 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 3 Mawrth ynglŷn â deiseb P-06-1263 a rheoli llygredd a 
achosir gan amaethyddiaeth mewn rhannau o Afon Gwy ac Afon Hafren.  

Mae llygredd amaethyddol yn niweidiol i'r amgylchedd ac i iechyd y cyhoedd. Mae'n effeithio 
ar ansawdd dŵr ledled Cymru. Nid dim ond mewn un ardal neu ar un math o fferm y gwelir 
tystiolaeth am arferion gwael a llygredd; a llygredd amaethyddol yn un o'r prif resymau pam 
nad yw cyrff dŵr yn bodloni’r gofynion o ran statws da.  

Ym mis Ionawr 2021, cyflwynais Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) 
(Cymru) 2021 i helpu i fynd i'r afael â'r mater hwn ledled Cymru.  Mae Pwyllgor yr Economi, 
Masnach a Materion Gwledig wrthi'n cynnal adolygiad o'r rheoliadau ar hyn o bryd ac mae 
wedi cael tystiolaeth oddi wrth randdeiliaid allanol. Byddaf innau hefyd yn darparu 
tystiolaeth ar yr adeg briodol pan fydd yr adolygiad barnwrol am y rheoliadau hynny wedi 
dod i ben.    

Gan fynd i'r afael â’r pwyntiau unigol yn nhestun y ddeiseb yn eu trefn: 

1. Cyflwyno moratoriwm ar unwaith ar unrhyw unedau dofednod dwys newydd yn
nalgylchoedd Afon Gwy ac Afon Hafren sydd wedi'u lleoli yng Nghymru.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi darparu datganiad am y sefyllfa gynllunio. 
Mae’r datganiad hwnnw’n argymell bod yn rhaid i unrhyw ddatblygiad newydd 
arfaethedig, a allai, fel arall, arwain at gynnydd yn y ffosffad yn Ardal Cadwraeth 
Arbennig Afon Gwy, naill ai drwy ollwng yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, fedru 
dangos ei fod yn niwtral o ran ffosffadneu’n gwella’r sefyllfa o ran ffosffad. Mae'r broses 
hon yn fodd i sicrhau bod mesurau lliniaru’n cael eu cynnwys mewn unedau da byw y 
mae angen caniatâd cynllunio ar eu cyfer er mwyn sicrhau eu bod yn niwtral o ran 
ffosffad.  
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2.   Cadw rheolaeth lym ar y broses o wasgaru tail yn ôl y llwyth ffosffad yn y ddaear.   
 

Mae Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 yn 
cyfyngu ar faint o dail da byw y caniateir ei wasgaru i 170kg o Nitrogen yr hectar bob 
blwyddyn, wedi’i rannu’n gyfartaledd ar draws y daliad. Mae'r terfyn hwn yn berthnasol i 
bob fferm yng Nghymru o 1 Ionawr 2023 ymlaen ac mae'n cyfyngu ar faint o ffosffad o 
dail da byw y caniateir ei ddefnyddio ar dir.  

 
Ni ddylid defnyddio maetholion ar dir os nad oes angen tyfu cnydau. Mae'n drosedd 
achosi neu ganiatáu'n fwriadol i ddeunydd sy’n llygru neu ddeunydd gwastraff solet gael 
ei ollwng i ddyfroedd a reolir, gan gynnwys dŵr daear a dyfroedd wyneb, heb gael yr 
awdurdod priodol oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru.  
 

 
3.   Monitro lefelau ffosffad. 
 

Caiff lefelau ffosffad mewn afonydd eu monitro yn ystod y prosesau sy’n gysylltiedig ag 
Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA), a ddynodwyd o dan Reoliadau Cadwraeth 
Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (fel y'u diwygiwyd). Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) 
sy'n gwneud y gwaith monitro hwn. Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddodd CNC adroddiad 
ac ynddo asesiad o gydymffurfiaeth â thargedau ansawdd dwr ar gyfer afonydd ACA, a 
dynhawyd yn ddiweddar o ran lefelau ffosfforws.  

 
Mewn ymateb i ganfyddiadau Cyfoeth Naturiol Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi 
sefydlu Grŵp Goruchwylio Afonydd ACA. Nod y grŵp yw cynnal a gwella cydnerthedd 
Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol Cymru, er mwyn gwarchod ecosystemau a'r 
manteision amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd a ddarperir ganddynt. Yn 
benodol, bydd y Grŵp yn rhoi cyfeiriad strategol a chanllawiau i Lywodraeth Cymru, i 
reoleiddwyr ac i sefydliadau cyflawni i’w helpu i ddod o hyd i atebion posibl ac i gyflwyno 
mesurau i leihau lefelau ffosfforws yn nalgylchoedd afonydd ACA. 
 

 
4.   Cymryd camau cyfreithiol yn erbyn unrhyw achos o dorri deddfwriaeth llygredd. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am orfodi deddfwriaeth ar lygredd. Mae swyddogion 
yn cyfarfod yn rheolaidd â chynrychiolwyr Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â llygredd 
amaethyddol, ac mae hysbysu am ddigwyddiadau ac ymateb iddynt yn faterion a 
drafodir yn rheolaidd, er mwyn sicrhau ein bod yn gorfodi rheoliadau mewn ffordd 
briodol. Wrth ymateb i ddigwyddiad, mae CNC yn gwneud hynny ar sail proses 
sefydledig o gategoreiddio a blaenoriaethu digwyddiadau. Mae'n bwysig bod CNC yn 
cael gwybod am ddigwyddiadau a’i fod wedyn yn ymchwilio iddynt ac yn eu cofnodi, fel 
y bo modd asesu gwir effaith llygredd amaethyddol a, lle bo'n briodol, cymryd camau 
gorfodi. Mae Safonau Dilysadwy yn cael eu gorfodi hefyd gan Arolygiaeth Wledig 
Cymru (RIW) drwy’r gofynion trawsgydymffurfio ar gyfer y rheini sy’n rhan o gynlluniau a 
gyllidir, megis Cynllun y Taliad Sylfaenol.  
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Gobeithio bod yr wybodaeth hon o gymorth i’r pwyllgor wrth iddo drafod. Rhaid i ffermio yng 
Nghymru groesawu dyfodol lle bydd yn adeiladu ar yr enw da sydd ganddo yn 
amgylcheddol, a rhaid inni weithredu i warchod ein dyfrffyrdd er lles cenedlaethau'r 
presennol a’r dyfodol. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau’n ymrwymedig i helpu ffermwyr i 
gynhyrchu cynnyrch o safon ac iddo enw da iawn yn amgylcheddol ac o ran lles anifeiliaid.  
 
 
Yn gwyir 
 

 
 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
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P-06-1268 Dylid adolygu'r broses o ran 
statws ardaloedd wedi’u rhag-asesu 
ar gyfer tyrbinau ar y tir, sy’n rhoi 
unigolion dan anfantais annheg 
Y Pwyllgor Deisebau | 9 Mai 2022 
Petitions Committee | 9 May 2022 

Reference: SR22/2618-4 

Rhif y ddeiseb: P-06-1268 

Teitl y ddeiseb: Dylid adolygu'r broses o ran statws ardaloedd wedi’u rhag-
asesu ar gyfer tyrbinau ar y tir, sy’n rhoi unigolion dan anfantais annheg. 

Testun y ddeiseb:  

Mae’r system bresennol yn ffafrio datblygwyr sydd â mynediad at arbenigedd 
cyfreithiol, arbenigedd cynllunio ac arbenigedd ariannol yn annheg. Nid oes 
gan unigolion / cymunedau y gefnogaeth na'r adnoddau i gyfateb i hynny. 
Gall penderfyniadau ynghylch tyrbinau ynni gwynt ddinistrio bywoliaethau a 
chymunedau. Rhaid i'r broses newid, i sicrhau bod pawb yr effeithir arnynt, o 
bosibl, yn cael gwybod ar ddechrau unrhyw drafodaethau, ac yn cael cyngor 
cynllunio proffesiynol a chyngor cyfreithiol am ddim a chefnogaeth i allu 
dylanwadu ar benderfyniadau. 

Gwybodaeth ychwanegol: 

Rydyn ni'n teimlo ein bod ni'n cael ein bwlio a'n dychryn. Deallwn fod 
datblygwyr eisoes wedi bod yn trafod â pherchnogion tir ers misoedd i 
ddweud eu bod yn bwriadu gosod tyrbinau gwynt 250 metr o uchder 700 
metr o'n drws ni. Nid oeddem wedi cael gwybod am hyn ac rydym wedi 
clywed am y mater drwy gymydog y gofynnwyd iddo lofnodi cytundeb sŵn. 

Nid oedd y Cynghorau Cymuned, cynghorwyr sir na gwleidyddion 
rhanbarthol yr ydym wedi cysylltu â hwy, yn ymwybodol o'r statws ardal wedi’i 
rhag-asesu a roddwyd i'r ardal hon, a oedd felly'n paratoi'r ffordd i osod 
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tyrbinau. Mae’r broses gynllunio mewn perthynas ag 'Ardaloedd wedi’u rhag-
asesu ar gyfer ynni’r gwynt' a ddangosir yn y ddogfen Cymru’r Dyfodol: Y 
Cynllun Cenedlaethol 2040, wedi dileu gwneud penderfyniadau’n lleol o'r 
broses gynllunio, gan felly golli dealltwriaeth bwysig o'r tirwedd a’r economi, 
ac o’r effaith ddiwylliannol, yr effaith ieithyddol a’r effaith bersonol ar 
gymuned leol. Byddai ein bywoliaeth ni, sef busnes glampio yr ydym wedi 
gweithio'n galed i'w ddatblygu dros ddwy genhedlaeth yn cael ei ddifrodi, ac 
mae hyn eisoes yn effeithio'n negyddol ar ein llesiant ni fel teulu! 

Hen Dro Sal - Chwarae Teg 

 

1. Cefndir 

 Beth yw ardaloedd wedi’u Rhag-asesu  ar gyfer Ynni 
Gwynt? 

Mae ‘Cymru’r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040’ yn rhestru nifer o Ardaloedd 
wedi’u rhag-asesu ar gyfer ynni gwynt. 

Yn yr ardaloedd hyn, mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi modelu’r effaith 
debygol ar y dirwedd ac wedi dod i’r casgliad y byddant yn gallu ymdopi â 
datblygiad mewn ffordd dderbyniol. 

Nid yw hyn yn golygu y caiff datblygwyr ganiatâd yn awtomatig, ond mae 
rhagdybiaeth o blaid datblygiad ynni gwynt mawr (gan gynnwys adbweru) yn yr 
ardaloedd hyn.  Mae hyn wedi’i nodi ym mholisi 17 Cymru’r Dyfodol. Byddai angen 
i unrhyw ddatblygiad arfaethedig fodloni nifer o feini prawf, sydd wedi’u rhestru 
ym mholisi 18 yn Cymru’r Dyfodol.   

 Beth yw Cymru’r Dyfodol? 

Cymru’r Dyfodol yw ‘Fframwaith Datblygu Cenedlaethol’ Llywodraeth Cymru; sef 
strategaeth genedlaethol ar gyfer 20 mlynedd sy’n cynnwys polisïau’r llywodraeth 
ar ddatblygu a defnyddio tir mewn cyd-destun gofodol. Cafodd y ddogfen ei 
chyhoeddi ym mis Chwefror 2021.   

Mae gan Cymru’r Dyfodol statws ‘cynllun datblygu’. Gan hynny, rhaid i 
benderfyniadau cynllunio gydymffurfio â’r strategaeth. Rhaid i’r cynlluniau sy’n 
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berthnasol iddi - Cynlluniau Datblygu Strategol (nad ydynt wedi’u cyflwyno eto) a 
Chynlluniau Datblygu Lleol – hefyd gyd-fynd â’r Fframwaith.   

Mae Cymru’r Dyfodol ar frig hierarchiaeth polisi cynllunio, ochr yn ochr â Pholisi 
Cynllunio Cymru, sef polisi cynllunio cenedlaethol Llywodraeth Cymru.  

O dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, mae’n ofynnol  paratoi Fframwaith 
Datblygu Cenedlaethol i Gymru (hy Cymru’r Dyfodol) a rhaid ei  adolygu bob pum 
mlynedd o leiaf. 

 Sut y cafodd yr Ardaloedd wedi’u Rhag-asesu ar gyfer 
Ynni Gwynt eu dynodi a sut yr ymgynghorwyd yn eu cylch?  

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru grynodeb o gyfranogiad  y cyhoedd  sy’n rhoi 
trosolwg o’r modd yr aeth ati i ymgynghori ynghylch y Fframwaith. Mae hefyd nifer 
o ddogfennau sy’n crynhoi digwyddiadau ymgysylltu unigol. Cafodd y prif 
ymgynghoriadau agored eu cynnal rhwng mis Ebrill 2018 tan fis Gorffennaf 2018 a 
rhwng mis Awst 2019 a mis Tachwedd 2019. 

Ochr yn ochr â Cymru’r Dyfodol, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr asesiad 
manwl a ddefnyddiwyd i ddynodi’r ardaloedd hyn.  Mae’r crynodeb gweithredol 
yn esbonio’r fethodoleg asesu. Roedd dau gam i’r broses asesu a gynhaliwyd 
rhwng mis Awst 2018 a mis Gorffennaf 2019. Yn ystod y cam cyntaf, aeth 
ymgynghorwyr ati i ddatblygu offeryn rhyngweithiol ar y cyd â Llywodraeth Cymru 
a rhanddeiliaid i ddod o hyd i ardaloedd blaenoriaeth eang cychwynnol i’w 
mireinio’n ddiweddarach. Yn ystod yr ail gam, cafodd yr ardaloedd hyn eu 
dadansoddi ymhellach i’w mireinio’n ôl meini prawf manwl.    

Mae manylion yr asesiad i’w gweld yn y dogfennau a ganlyn:  

 Cam 1 : datblygu ardaloedd blaenoriaeth ar gyfer ynni’r haul ac ynni 
gwynt   

 Cam 2: mireinio’r ardaloedd blaenoriaeth ar gyfer ynni’r haul ac ynni 
gwynt  

Fel rhan o’r broses, roedd Cymru’r  Dyfodol yn ddarostyngedig i asesiadau o 
reoliadau cynefinoedd a’r broses o arfarnu cynaliadwyedd integredig (sef asesiad o 
effeithiau economaidd, amgylchedd, diwylliannol a chymdeithasol unrhyw 
gynllun). Mae’r asesiadau a’r arfarniadau hyn i’w gweld ar wefan Llywodraeth 
Cymru. 
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 Beth yw’r broses ar gyfer rhoi caniatâd ar gyfer 
prosiectau ynni gwynt mawr?  

Gweinidogion Cymru sy’n rhoi caniatâd ar gyfer prosiectau ynni gwynt mawr yng 
Nghymru a hynny drwy’r broses Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol. 
Penderfynir ynghylch ceisiadau’n unol â pholisïau cynllunio cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru (sydd wedi’u nodi yn Polisi Cynllunio Cymru a Cymru’r 
Dyfodol). 

 Sut y gall unigolion a chymunedau ddweud eu dweud 
am ddatblygiadau arfaethedig? 

O dan y broses Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol, mae’n ofynnol i 
ddatblygwyr gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio. Caiff ceisiadau eu rheoli gan 
Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW) (Arolygiaeth Cynllunio 
Cymru gynt) ac mae cyfnod ymgynghori statudol arall wedi i PEDW gael y cais 
terfynol.  

Mae cyfres o ddogfennau canllaw ar Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol 
ar wefan Llywodraeth Cymru ac mae’r rhain yn cynnwys dogfennau’n ymwneud 
yn benodol â’r  cam cyn ymgeisio a’r cam ymgynghori diweddarach. Mae  
cyflwyniad hefyd sy’n rhoi trosolwg o’r broses a chanllawiau i gymunedau. 

 Pa gymorth sydd ar gael i unigolion a chymunedau? 

Elusen a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Cymorth Cynllunio Cymru a gall 
helpu unigolion a chymunedau cymwys ymwneud yn fwy effeithiol â’r system  
gynllunio. Mae’r cynnig gwasanaethau cynghori, gan gynnwys llinell gymorth. 

2. Y camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru 

Yn ei llythyr atoch, mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd yn anghytuno 
â honiad canolog y ddeiseb, gan ddweud: 

 ... bod pawb a allai gael eu heffeithio yn cael eu hysbysu ar ddechrau'r 
trafodaethau 

cychwynnol, a chânt gyngor cynllunio proffesiynol a chyfreithiol am 
ddim a'u cefnogi i allu dylanwadu ar benderfyniadau.   
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Mae’r Gweinidog yn dadlau: 

 Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu Cymorth Cynllunio Cymru felly mae 
system ar waith eisoes i roi cyngor diduedd am ddim i’r rhai y mae ei 
angen arnynt.   

 Cynhelir archwiliad cyhoeddus eang a thrylwyr mewn perthynas â 
cheisiadau a gyflwynir drwy’r broses Datblygiadau o Arwyddocâd 
Cenedlaethol yn yr Ardaloedd wedi’u Rhagasesu a chânt eu hystyried yn 
ôl y meini prawf ym mholisi 18 Cymru’r Dyfodol. Dywed fod y broses 
Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol yn galluogi Awdurdodau 
Cynllunio Lleol i gyhoeddi eu barn mewn Adroddiad o Effaith Leol. 
Mae’n cloi drwy ddweud:  

Nid yw'n wir felly y gellir datblygu safleoedd o fewn yr Ardaloedd a 
Aseswyd ymlaen llaw yn awtomatig ac mae cyfleoedd pellach i 
bobl gymryd rhan yn y broses o benderfynu a ddylai cynlluniau 
fynd rhagddynt ahead. 

 Mae’r Gweinidog yn gwbl fodlon bod Cymru’r Dyfodol wedi’i datblygu 
drwy ymgysylltu ac ymgynghori’n helaeth (gweler uchod) ac y bu 
cyfleoedd digonol i bobl gyfrannu. 

 Mae’r Gweinidog yn tynnu sylw at ‘y cyfnod trafod o 60 diwrnod’ (gweler 
isod) yn y Senedd sy’n dweud bod pob Aelod o’r Senedd wedi cael 
gwybod am hynt y ddogfen ac wedi cael cyfle i graffu ar Cymru’r 
Dyfodol.  

 Caiff Cymru'r Dyfodol ei baratoi ar raddfa genedlaethol. Mae'n ystyried 
materion fel ynni o safbwynt cenedlaethol ac yn darparu fframwaith ar 
gyfer penderfyniadau yn y dyfodol. Nid yw’r Gweinidog yn credu y 
byddai’n bosibl paratoi cynllun cenedlaethol o’r fath ar sail yr hyn y mae’r 
ddeiseb yn ei gynnig.    

 Dywed y Gweinidog fod y Llywodraeth wedi ymgynghori â’r 
Awdurdodau Cynllunio Lleol a chawsant gyfle i gyfrannu at bob cam o’r 
gwaith o baratoi Cymru’r Dyfodol yn ystod y cyfnod o bum mlynedd.  

Mae rhagor o fanylion am ymateb y Gweinidog i’w gweld yn ei llythyr atoch.  
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3. Y camau a gymerwyd gan Senedd Cymru 

Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru osod fersiwn ddrafft o 
Cymru’r Dyfodol gerbron y Senedd am  gyfnod trafod o 60 diwrnod. Rhaid 
cyflwyno adroddiad gyda’r fersiwn ddrafft yn crynhoi’r materion a godwyd yn 
ystod yr ymgynghoriad a sut mae Llywodraeth Cymru wedi’u hystyried. 
Cynhaliwyd y cyfnod ymgynghori yn ystod tymor yr hydref 2020. 

Nid yw’r Senedd yn ‘cymeradwyo’ Cymru’r Dyfodol. Yn hytrach, rhaid i Lywodraeth 
Cymru ystyried unrhyw benderfyniad neu argymhelliad gan y Senedd, neu gan 
unrhyw un o’i phwyllgorau, wrth benderfynu a yw am ddiwygio’r drafft o  Cymru’r 
Dyfodol. Rhaid iddi gyhoeddi datganiad ochr yn ochr â’r fersiwn derfynol o  
Cymru’r Dyfodol yn amlinellu sut y mae wedi ystyried penderfyniadau neu 
argymhellion y Senedd. 

Yn ystod y cyfnod trafod,  Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion 
Gwledig y Bumed Senedd oedd yn bennaf cyfrifol am graffu ar y fersiwn ddrafft o 
Gymru’r Dyfodol. Cynhaliwyd dwy ddadl ar y fersiwn derfynol yn y Senedd, a hynny 
ar 29 Medi a 25 Tachwedd 2020. 

Aeth fersiwn ddrafft gynharach (2019) drwy’r broses graffu yn y Senedd hefyd. 
Clywodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig am 
bryderon rhanddeiliaid yn y sector ynni adnewyddadwy ynghylch y fethodoleg a 
ddefnyddiwyd i ddynodi ardaloedd a fyddai’n dod yn Ardaloedd wedi’u Rhag-
asesu ar gyfer Ynni Gwynt. Awgrymwyd bod llai na 10% o’r ardal yn addas ar gyfer 
ynni gwynt ar y tir, a dim ond 5% oedd ar gael mewn gwirionedd. Mae’r pryderon 
hyn wedi’u crynhoi yn adroddiad y Pwyllgor (tudalen 31) ond ni ddaeth i Pwyllgor i 
unrhyw gasgliadau yn y cyswllt hwn.  

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn 
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol, fodd bynnag, 
nad yw'r papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru na'u diwygio fel arall o 
reidrwydd i adlewyrchu newidiadau dilynol. 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref P-06-1268 
Ein cyf/Our ref JJ/00568/22 

25 Mawrth 2022 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – Y Pwyllgor Deisebiadau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 9 Mawrth 2022 ynghylch deiseb yn gofyn am adolygiad o'r 
broses ar gyfer paratoi'r Ardaloedd Cyn-Asesu ar gyfer Ynni Gwynt yng Nghymru yn y 
Dyfodol.  

Nodaf y materion y mae'r deisebydd wedi'u codi ac yr wyf yn eu gwerthfawrogi o ystyried ei 
raddfa a'i gymhlethdod, y gall fod canfyddiad bod y system gynllunio yn broses anodd i 
ymgysylltu â hi. Am y rhesymau hyn, rydym wedi sicrhau bod y broses o baratoi Cymru'r 
Dyfodol, yn unol â ffyrdd o weithio Deddf Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol, yn cynnig 
cyfleoedd helaeth i'r cyhoedd a rhanddeiliaid fod yn rhan o'r gwaith o'i pharatoi.  

Mae'r ddeiseb yn ceisio newid fel bod y broses o baratoi Cymru'r Dyfodol yn sicrhau:- 

'... bod pawb a allai gael eu heffeithio yn cael eu hysbysu ar ddechrau'r trafodaethau 
cychwynnol, a chânt gyngor cynllunio proffesiynol a chyfreithiol am ddim a'u cefnogi i 
allu dylanwadu ar benderfyniadau.' 

Nid wyf yn cytuno bod y newid hwn yn briodol am y rhesymau canlynol:- 

1. Llywodraeth Cymru sy'n darparu'r cyllid craidd ar gyfer Cymorth Cynllunio Cymru.
Rhan o'u rôl yw darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth am ddim ar y broses
gynllunio. Felly, mae mecanwaith eisoes ar waith i bobl sydd angen cyngor am y
system gynllunio i dderbyn cyngor diduedd am ddim.

2. Un pwynt hollbwysig mewn perthynas â'r Ardaloedd a Aseswyd ymlaen llaw yw
bod Cymru'r Dyfodol yn derbyn yr egwyddor o newid tirwedd yn yr ardaloedd hyn ac
yn rhoi rhagdybiaeth o blaid datblygu ynni gwynt. Fodd bynnag, nid yw'n rhoi
caniatâd i gynlluniau fynd rhagddynt ac fe'i datblygwyd yng nghyd-destun y bydd
unrhyw gynnig Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) yn yr Ardaloedd a
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Aseswyd ymlaen llaw yn destun archwiliad cyhoeddus helaeth a thrylwyr. Mae polisi 
Cymru'r Dyfodol 18 yn nodi'r meini prawf y mae’n rhaid ystyried y cynigion yn eu 
herbyn. Mae cyfleoedd pwysig i Awdurdodau Cynllunio Lleol (ACLl), y cyhoedd a 
rhanddeiliaid eraill gymryd rhan ym mhroses benderfynu DAC pan wneir ceisiadau 
unigol i Weinidogion Cymru, sy'n cynnwys Adroddiad Effaith Lleol lle byddai'r ACLl yn 
nodi ei farn ar unrhyw gynnig. Nid yw'n wir felly y gellir datblygu safleoedd o fewn yr 
Ardaloedd a Aseswyd ymlaen llaw yn awtomatig ac mae cyfleoedd pellach i bobl 
gymryd rhan yn y broses o benderfynu a ddylai cynlluniau fynd rhagddynt.  

3. Datblygwyd Cymru'r Dyfodol gydag ymgysylltu ac ymgynghori helaeth. Yr wyf yn
gwbl fodlon bod ehangder ac ystod y gweithgareddau a gynhaliwyd yn adlewyrchu
cwmpas a rôl Cymru'r Dyfodol, a bod cyfleoedd priodol yn cael eu darparu i bobl fod
yn ymwybodol o'r broses a chymryd rhan ynddi.

4. Un o nodweddion allweddol proses Cymru'r Dyfodol oedd cyfnod craffu 60 diwrnod
yn y Senedd. Rhoddwyd gwybod i holl Aelodau'r Senedd am gynnydd Cymru’r
Dyfodol a rhoddwyd cyfle iddynt graffu ar y cynllun. Yn ogystal â'r cyfnod o 60
diwrnod, ystyriodd y Senedd Cymru’r Dyfodol newydd ym mhob cyfnod allweddol.

5. Caiff Cymru'r Dyfodol ei baratoi ar raddfa genedlaethol. Mae'n ystyried materion fel
ynni o safbwynt cenedlaethol ac yn darparu fframwaith ar gyfer penderfyniadau yn y
dyfodol. Mae'n cwmpasu ystod eang o feysydd polisi gan gynnwys tai, llifogydd,
bioamrywiaeth, canol trefi, telegyfathrebiadau, trafnidiaeth a materion gwledig. Ni
chredaf y byddai'n bosibl paratoi cynllun cenedlaethol o'r fath ar sail y ddeiseb. Nid
wyf yn credu y byddai'n bosibl nodi'r holl bartïon a allai gael eu heffeithio a hyd yn
oed pe gellid gwneud hyn, byddai'n gwbl afrealistig ei gwneud yn ofynnol i
Lywodraeth Cymru ddarparu cyngor cyfreithiol a chynllunio proffesiynol am ddim i
bawb. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod yn fawr bwysigrwydd cefnogi pobl i gymryd
rhan, ac yn ariannu gwaith Cymorth Cynllunio Cymru y cyfeiriwyd ato uchod.

6. Ymgynghorwyd ag ACLlau a rhoddwyd cyfle iddynt gymryd rhan ym mhob cam o'r
gwaith o baratoi Dyfodol Cymru ar draws proses 5 mlynedd. Bydd ACLlau wedi
adolygu, ystyried a gwneud sylwadau ar Cymru’r Dyfodol ym mhob cyfnod allweddol
ac wedi helpu i sicrhau ei fod yn cael ei lywio'n llawn gan faterion lleol lle y bo'n
briodol. Credaf mai dyma un o'r ffyrdd gorau a mwyaf effeithiol o ymgysylltu ar
faterion lleol ar draws ystod o feysydd polisi ar gynllun ar raddfa genedlaethol.

Hyderaf fod yr ymateb hwn yn ddefnyddiol a byddaf yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth 
bellach a fydd yn eich cynorthwyo. 

Yn gywir, 

Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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P-06-1268 Review the process for pre-assessed status for onshore turbines, 

which unfairly disadvantages individuals, Correspondence – Petitioner to 

Committee, 02.05.22 

 

Bore da  
 

rwyf wedi cael trafferthion technegol bore yma, hyderaf y byddwch yn caniatau derbyn 

yr ebost isod ychydig yn hwyr oherwydd diffyg y wê. 
 

Tystiolaeth i gydfynd â'r ddeiseb: 
 

Rwyf wedi gwneud ymholiadau ac ymchwil helaeth yn ystod y misoedd diwethaf, 

oherwydd diffyg ymddiriedaeth ym mhrosesau Llywodraeth Cymru nid wyf am gyflwyno 

manylion oherwydd fe fyddaf yn eu defnyddio mewn fforymau eraill. Fodd bynnag nodaf 

y canlynol sydd yn atgyfnerthu sail y Ddeiseb: 
 

 Canlyniad Cwyn Swyddogol i Ll C ac i'r Ombwdsmon yn cryfhau sail y Ddeiseb - 

honni fod datrysiad cyfreithiol sef Arolwg Barnwrol ar gael i herio Ll C - hyn yn 

amlygu nad oes mynediad cyfartal at ddatrysiad a barn cyfreithiol. Nid wyf mewn 

sefyllfa ariannol i ymgymeryd ag Arolwg Barnwrol. 

 Tystiolaeth ysgrifenedig nad oes ymgynghori wedi bod gyda chynghorai cymuned 

na chynghorwyr sir wrth ddatblygu polisi Cymru'r Dyfodol 2040 

 Er addewid i'w gyhoeddi yn fuan, nid yw'r Canllawiau i gydfynd a'r Polisi wedi ei 

gyhoeddi. Sut oes modd cyfiawnhau penderfyniadau i osod tyrbeini 250 metr o 

uchder o fewn 700 metr i'n cartref heb i'r canllawiau parthed pellter o gartrefi ayb 

gael ei gyhoeddi? 

hapus iawn i ddarparu mwy o wybodaeth ar lafar neu yn ysgrifenedig 

 

yn gywir 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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P-05-937 Dylid stopio berwi cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, 

cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati) 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Cardiff Animal Rights, ar ôl casglu 1,253 o 

lofnodion ar-lein a 505 ar bapur, sef cyfanswm o 2,008 o lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb:   

Rydym yn galw ar i Gynulliad Cenedlaethol Cymru annog i Lywodraeth Cymru 

wella'r mesurau amddiffyn i gramenogion a gwahardd yr arfer creulon o 

ferwi cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati yn fyw. 

 

Mae sŵolegwyr wedi darganfod bod cimychiaid a chramenogion eraill, yn 

wahanol i fodau dynol, yn METHU â mynd i 'sioc', felly mae taflu nhw i botaid 

o ddŵr BERWEDIG yn peri iddynt ddioddef yn hwy. Pan fydd anifeiliaid eraill, 

gan gynnwys bodau dynol, yn dioddef poen eithafol, mae'r system nerfol yn 

ymdopi drwy stopio gweithio. Mae gwyddonwyr wedi darganfod ei bod yn 

cymryd hyd at 45 eiliad i gimychiaid a chrancod farw pan gânt eu taflu i 

botaid o ddŵr BERWEDIG (sef rhywbeth a fyddai'n hollol annerbyniol ar gyfer 

anifail ag asgwrn cefn fel buwch neu fochyn). I roi persbectif i'r mater, os 

cânt eu datgymalu, gall y system nerfol barhau i weithio am hyd at awr. 

 

Nod Deddf Lles Anifeiliaid yw amddiffyn anifeiliaid, gan ddeall bod 

creaduriaid ymdeimladol yn gallu teimlo poen, ac mae dyletswydd foesol 

arnom i BEIDIO â pheri dioddefaint. O dan y Ddeddf mae'n drosedd peri 

dioddefaint diangen i unrhyw anifail, o ran eu cadw ac ar adeg eu lladd. 

Mae'n golygu bod modd erlyn pobl neu sefydliadau sy'n esgeuluso neu gam-

drin anifeiliaid 'gwarchodedig'. Mae 'anifeiliaid a ffermir', pysgod ac 

ymlusgiaid oll yn cael eu diogelu dan y Ddeddf hon. Ond nid felly y mae yn 

achos infertebratau megis crancod, cimychiaid, cimychiaid afon a 

chorgimychiaid. 

 

At hynny, daethpwyd o hyd i gramenogion byw ar werth, yn aros eu tynged 

ar badelli iâ, wedi'u pacio a'u rhwymo'n dynn mewn tanciau neu blastig i'r 

cwsmer eu lladd gartref. Yn y Swistir, mae berwi cimwch yn fyw yn cael ei 

ystyried yn weithred o greulondeb wrth anifail. Erbyn hyn mae'n rhaid i bobl 

y Swistir stynio neu ladd anifeiliaid cyn eu berwi, ac ni cheir cadw cimychiaid 

yn fyw ar iâ. 
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Dylid ehangu Deddf Lles Anifeiliaid 2006 i gynnwys cramenogion, gan 

gynnwys cimychiaid, crancod, corgimychiaid, cimychiaid afon ac ati. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Gogledd Caerdydd 

 Canol De Cymru 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

26 Ebrill 2022 

Eich cyf/Your ref P-05-937 
Ein cyf/Our ref LG/00199/22 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – Y Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
Caerdydd 
CF99 1SN 

 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 4 Ebrill, ynghylch Deiseb P-05-937 Dylid stopio berwi 
cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati). 

Ers ein gohebiaeth flaenorol, mae dau Dŷ'r Senedd wedi cytuno ar y Bil Lles Anifeiliaid 
(Ymdeimlad).  Adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn nid oedd dyddiad ar gyfer rhoi Cydsyniad 
Brenhinol wedi'i bennu eto. Rydym wedi dilyn hynt y Bil gyda diddordeb. Fel y gwyddoch, Bil 
Llywodraeth y DU yw hwn ac nid yw ei ddarpariaethau'n gymwys i Gymru. 

Nid oes gennyf unrhyw ddiweddariad pellach i chi ar hyn o bryd ynglŷn â diwygiadau 
canlyniadol i Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006. Y cyfan y gallaf ei wneud ar hyn o bryd yw 
cadarnhau bod swyddogion yn ymgysylltu â Defra ar y mater hwn. 

Yn gywir, 

Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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P-06-1251 Dylid sicrhau’r hawl i fynediad o bell i bobl anabl a niwrowahanol 

Cefndir 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Caley Crahart, ar ôl casglu cyfanswm o 158 

lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb:   

Rwy’n fyfyriwr â ffibromyalgia ac anhwylder straen ôl-drawmatig cymhleth. 

Roedd gallu cael mynediad at fy nghwrs o bell o fudd mawr i’m hiechyd 

corfforol a’m hiechyd meddwl. Mae pobl anabl a niwrowahanol eraill wedi 

cael profiadau tebyg a hoffent gael yr opsiwn i barhau i gael mynediad at eu 

cyrsiau yn y modd hwn. 

Dylai’r Senedd sicrhau’r hawl i fynediad o bell at addysg. Ymhellach, dylai 

ddiogelu cyfrifoldeb sefydliadau addysgol yn y gyfraith i ymroi’n llwyr i greu 

amgylchedd hygyrch, cynhwysol. Mae gwrthod hyn yn amddifadu pobl anabl 

a niwrowahanol o’r bywyd a’r rhyddid rydym yn eu haeddu. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Canol Caerdydd 

 Canol De Cymru   
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Tŷ Afon, Ffordd Bedwas 
Bedwas, Caerffili,  
CF83 8WT 

Tŷ Afon, Bedwas Road 
Bedwas, Caerphilly 
CF83 8WT  

029 2085 9696 www.hefcw.ac.uk/cy  
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26 Ebrill 2022 
 
 
Jack Sargeant AS 
Cadeirydd, Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
 
 
Annwyl Mr Sargeant 
 
Deiseb P-06-1251: Sicrhau'r Hawl i Fynediad o Bell i Bobl Anabl a Niwrowahanol 
 
Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 25 Mawrth 2022 yn gofyn am wybodaeth ynglŷn â 
sut mae CCAUC wedi cefnogi prifysgolion a cholegau a pha drafodaethau a gafwyd 
ynghylch gwneud cymaint o gyrsiau â phosibl yn hygyrch trwy fynediad o bell. 
 
Er mwyn darparu diweddariad cynhwysfawr a chwrdd â'ch dyddiad cyflwyno, rydym yn 
ymateb mewn dwy ran. Mae’r rhan gyntaf, a ddarperir yn y llythyr hwn, yn nodi’r 
arweiniad a’r cyllid y mae CCAUC yn eu darparu i brifysgolion a rhai colegau i gefnogi 
myfyrwyr ag anableddau, gan gynnwys myfyrwyr niwrowahanol. Bydd ail ran ein 
hymateb yn cael ei llywio gan wybodaeth gan brifysgolion a rhai colegau rydym yn eu 
rheoleiddio ynglŷn â'u sefyllfa bresennol. O ystyried gwyliau’r Pasg, bydd sefydliadau’n 
ymateb i ni ddechrau mis Mai a byddwn yn adrodd i chi ganol mis Mai.  
 
Swyddogaeth CCAUC 
 
Mae gan CCAUC rai cyfrifoldebau rheoleiddio o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 
2015 mewn perthynas â phrifysgolion yng Nghymru a dau goleg a reoleiddir: Grŵp 
Llandrillo Menai a Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot. Rydym yn ariannu 
darpariaeth addysg uwch gyfyngedig yn uniongyrchol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.  
 
Yn y cyd-destun hwn, mae gennym gyfrifoldeb statudol i sicrhau bod y ddarpariaeth 
addysg uwch yn ddigonol i ddiwallu anghenion rhesymol myfyrwyr ac mae gennym 
gyfrifoldebau ynghylch ansawdd y ddarpariaeth. Rydym yn cyflawni ein dyletswyddau 
trwy gysylltu â sefydliadau, gwaith monitro, a dadansoddi data a gwybodaeth. Rydym yn 
rhoi sicrwydd ar faterion ansawdd i'n cyngor trwy gyngor gan ein Pwyllgor Sicrhau 
Ansawdd statudol. Mae ein cyngor yn cael ei gynghori gan Bwyllgor Cyflawniad a 
Chyfleoedd Myfyrwyr ar faterion sy’n ymwneud â sut mae addysg uwch yn diwallu 
anghenion ac yn bodloni disgwyliadau dysgwyr a rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys sut 
mae hyn yn ymwneud ag ehangu mynediad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac iechyd a 
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llesiant myfyrwyr, gan gynnwys iechyd meddwl. Cynrychiolir UCM Cymru ar yr holl 
bwyllgorau hyn. Wrth gyflawni ein dyletswyddau statudol, rydym yn cydnabod bod 
prifysgolion yn sefydliadau ymreolaethol, gan gynnwys fel y mae hyn yn ymwneud â 
chynllunio a chyflwyno cwricwlwm.  Ceir rhagor o wybodaeth ar ein gwefan. 
 
Nid CCAUC yw’r rheoleiddiwr ar gyfer Deddf Cydraddoldeb 2010 na Rheoliadau Deddf 
Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011. Mae’r Ddeddf a’r 
rheoliadau yn cael eu rheoleiddio gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar ran 
Llywodraeth Cymru. Gan nad oes gennym unrhyw bwerau statudol yn hyn o beth, mae 
rôl CCAUC o ran sicrhau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn addysg 
uwch drwy ganllawiau, her, cyllid a monitro perfformiad.  
 
Sut mae CCAUC yn cefnogi sefydliadau trwy welliant a chanllawiau 
 
Rydym yn rhoi cyllid grant i sefydliadau yn y DU sydd ag arbenigedd perthnasol i roi 
cyngor ar ddatblygu gwahanol ddulliau addysgu a dysgu, ac i gefnogi darparwyr addysg 
uwch i fynegi i ymgeiswyr a myfyrwyr yr ystod o gynigion digidol sydd ar gael iddynt. 
Mae ystod a swm eang o addysgu a dysgu digidol ar gael, sydd wedi cynyddu’n 
sylweddol ers y pandemig ac yn parhau i esblygu.  
 
Rydym yn rhoi cyllid grant i’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd i gefnogi darparwyr addysg 
uwch i gynnal a gwella ansawdd a safonau, gan gynnwys cynnal adolygiadau allanol o 
ddarparwyr, darparu cyngor ac arweiniad, a chefnogi datblygiad dysgu cyfunol a sicrhau 
ei fod o ansawdd priodol.  Mae’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yn gorff aelodaeth ledled 
y DU sy’n cyhoeddi canllawiau y mae addysg uwch yng Nghymru yn elwa ohonynt.  
Mae cyhoeddiadau perthnasol yn cynnwys: 
 

• Adeiladu Tacsonomeg ar gyfer Dysgu Digidol 
• Sut y llwyddodd darparwyr addysg uwch y DU i reoli’r newid i ddarpariaeth 

ddigidol yn ystod pandemig COVID-19 
 

Yn yr un modd, mae ein ariannu grant parhaus o Jisc wedi galluogi prifysgolion i wneud 
cynnydd o ran defnyddio technoleg ar gyfer hygyrchedd a datblygu sgiliau digidol staff a 
myfyrwyr. Mae Jisc wedi cyhoeddi ystod o becynnau cymorth, a chanllawiau ar asesu 
cynhwysol ac arfer cynhwysol. Cyflymodd y pandemig ddatblygiadau digidol a’u 
hintegreiddio ar draws darpariaeth addysg uwch.  Mae hyn wedi arwain at fwy o 
hygyrchedd i’r ddarpariaeth – er enghraifft, mae mwyafrif y darlithoedd bellach yn cael 
eu recordio a’u cynnal ar rith-amgylchedd dysgu, gan alluogi mwy o fynediad o bell i 
ddarpariaeth.  Dywed UCM Cymru wrthym fod hyn wedi bod o fudd mawr i fyfyrwyr ag 
ystod o anableddau. Ariannodd CCAUC Jisc mewn partneriaeth â Phrifysgolion Cymru, 
i gynhyrchu synthesis o brofiadau ac arferion, a fabwysiadwyd gan brifysgolion ledled 
Cymru yn ystod y pandemig i rannu arferion a gwersi a ddysgwyd. Amlygodd y 
synthesis feysydd y gellid eu gwella ymhellach, gan gynnwys ar sail sector cyfan. Mae 
cyhoeddiadau diweddar yn cynnwys: 
 

• Dechrau arni gyda hygyrchedd a chynhwysiant 
• Cynhwysiant digidol 
• Asesu cynhwysol 
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• Arfer digidol cynhwysol a llesiant digidol 
• Dysgu cyfunol: synthesis o newid 

 
Yn ystod 2020/21, yng nghyd-destun y pandemig, cyhoeddodd CCAUC ganllawiau i 
addysg uwch ynghylch: 
 

• Effaith Covid-19 ar ddarparwyr addysg uwch: gwybodaeth am ddiogelu 
defnyddwyr, disgwyliadau myfyrwyr ac ansawdd 

• Effaith Covid-19 ar ddarparwyr addysg uwch: gwybodaeth am gydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant 
 

Roedd y cylchlythyr cyntaf yn rhoi diweddariad ar y camau yr oeddem yn eu cymryd o 
ran ansawdd, safonau a phrofiad myfyrwyr, mewn ymateb i bandemig COVID-19, 
ynghyd â gwybodaeth i sefydliadau ar faterion y dylent eu hystyried.  Roedd yr ail 
gylchlythyr yn annog prifysgolion i ystyried y potensial ar gyfer cynnydd yn nifer y staff a 
myfyrwyr sy’n profi rhywfaint o effaith anffafriol ar eu llesiant oherwydd COVID-19, gan 
gynnwys y rhai sy’n profi problemau tlodi digidol (caledwedd, meddalwedd ac allgau 
cysylltiedig â band eang). Gwnaethom argymell y dylid ystyried anghenion addysg ac 
anghenion cymorth eraill myfyrwyr ag anableddau penodol trwy ffyrdd newydd o fyw ac 
astudio.  Fe wnaethom ailddatgan bod asesiadau effaith manwl yn parhau i fod yn 
hanfodol i sicrhau bod penderfyniadau yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn cydymffurfio â 
deddfwriaeth cydraddoldeb a chyflogaeth. Gwnaethom awgrymu, wrth adolygu polisïau 
a phrosesau sy’n effeithio ar staff a myfyrwyr, y dylai prifysgolion gynnwys pobl o 
gefndiroedd amrywiol, gan gynnwys y rheini â phrofiadau bywyd perthnasol o bob rhan 
o’r sefydliad. Dylai arferion o'r fath gynyddu hyder mewn ffyrdd newydd o weithio neu 
ddysgu, a lleihau unrhyw bryder sy'n deillio ohonynt. 
 
Yn ogystal, rydym yn cysylltu’n helaeth ag UCM Cymru ac undebau myfyrwyr, a 
gwnaethom hynny drwy gydol y pandemig, i nodi materion sy’n effeithio ar brofiad 
myfyrwyr, a sut y gellid mynd i’r afael â’r rhain.   Buom yn ymgysylltu’n rheolaidd â 
phrifysgolion ynglŷn â'u darpariaeth, o ddechrau’r pandemig, i gael sicrwydd ynghylch 
ansawdd y ddarpariaeth. 
 
Sut mae CCAUC yn cefnogi sefydliadau drwy gyllid 
 
Rydym yn darparu ystod o gyllid i alluogi sefydliadau i gynnal dysgu digidol, myfyrwyr 
ag anableddau a llesiant ac iechyd myfyrwyr, gan gynnwys iechyd meddwl. Dyma’r 
dyraniadau diweddaraf:  

 
• Gwnaethom ddyrannu, trwy gylchlythyr W21/04HE Covid-19 further financial 

support for higher education students, cyllid ychwanegol o £40 miliwn gan 
Lywodraeth Cymru i brifysgolion ar gyfer ymateb i heriau yng nghyd-destun 
gweithredu yn ystod pandemig COVID-19. Roedd ein disgwyliadau ar gyfer 
defnyddio’r cyllid hwn yn cynnwys mynd i’r afael â chaledi myfyrwyr, gan 
gynnwys tlodi digidol ymhlith myfyrwyr, a galluogi mynediad gwell at ddysgu ar-
lein. Gofynnwyd i brifysgolion ystyried anghenion myfyrwyr â nodweddion 
gwarchodedig, gan gynnwys gweithredu o fewn ysbryd dyletswydd economaidd-
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gymdeithasol y Ddeddf Cydraddoldeb. Wrth ystyried y rhai sydd fwyaf tebygol o 
gael eu heffeithio gan COVID-19, gofynnwyd i brifysgolion ystyried canfyddiadau 
eu hasesiad o’r effaith ar gydraddoldeb. 
 

• Gwnaethom ddyrannu, trwy gylchlythyr W21/08HE Higher Education Investment 
and Recovery Fund Outcomes, £27 miliwn i gefnogi’r sector addysg uwch i 
liniaru effeithiau’r pandemig a chefnogi’r adferiad economaidd ehangach. Roedd 
cynigion a ariannwyd yn cefnogi gweithgarwch ar draws addysg uwch Cymru, 
gan gynnwys: buddsoddi mewn seilwaith digidol a thechnolegau dysgu, datblygu 
addysg ddigidol a darpariaeth hyblyg a hygyrch, a chryfhau cymorth ar gyfer 
dysgu cyfunol. 

 
• Fel rhan o’n cyllid creiddiol, rydym yn darparu cyllid addysgu yn flynyddol i’r 

Brifysgol Agored yng Nghymru i gefnogi darpariaeth israddedig ac ôl-raddedig 
ran amser (gweler cylchlythyr W21/15HE HEFCW’s Funding Allocations 
2021/22). Cyfanswm dyraniad CCAUC yn 2021/22 i'r Brifysgol Agored yng 
Nghymru yw £18.5 miliwn. Mae ein cyllid ar gyfer y Brifysgol Agored yng 
Nghymru yn sicrhau bod darparwr addysg uwch rhan-amser arbenigol yn cynnig 
ei gyrsiau ar-lein a chymorth i fyfyrwyr ledled Cymru. Bydd rhagor o wybodaeth 
am ddarpariaeth y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cael ei chynnwys yn ail ran 
ein hymateb i chi.  
 

• Trwy gyllid creiddiol, rydym yn darparu premiwm anabledd myfyrwyr o £2 miliwn 
yn flynyddol i brifysgolion a rhai colegau (gweler cylchlythyr W21/15HE HEFCW’s 
Funding Allocations 2021/22). Mae'r premiwm yn ystyried astudio ar hyd bob dull 
a lefel astudio ac yn cyfrannu at gefnogi cynllunio cydraddoldeb strategol 
sefydliadau, gwella profiad myfyrwyr, a'u galluogi i gyfrannu at ddatblygiadau ein 
polisi llesiant ac iechyd.  
 

• Gwnaethom barhau i ariannu, drwy gylchlythyr W21/22HE Well-being and health 
strategy funding 2021/22, sydd â gwerth o £2 miliwn, gynlluniau gweithredu 
strategaeth llesiant ac iechyd prifysgolion. Rydym wedi ymrwymo i ariannu’r 
strategaethau hyn yn y tymor hir, yn amodol ar gyllidebau CCAUC a chreu’r 
Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, gan gydnabod bod llesiant ac iechyd, 
gan gynnwys cymorth iechyd meddwl, yn gofyn am ymyriadau strategol, parhaus 
ar draws y sefydliad cyfan. 

 
• Gyda chyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, fe wnaethom ddarparu trwy 

gylchlythyr W21/39HE Covid-19 Well-being and health additional financial 
support for higher education students, £1.3 miliwn ychwanegol ar gyfer 
prifysgolion a’r colegau hynny rydym yn eu rheoleiddio, i weithio gyda’u 
hundebau myfyrwyr i gefnogi llesiant ac iechyd myfyrwyr â phrofiadau dysgu 
amharedig. Fe wnaethom annog i'r cyllid hwn gael ei ddefnyddio i gefnogi’r 
myfyrwyr hynny y mae eu llesiant a’u hiechyd, gan gynnwys iechyd meddwl, wedi 
cael eu heffeithio’n arbennig gan newidiadau COVID-19 i fyw a dysgu, ac i 
gefnogi llesiant ac iechyd a oedd yn gynhwysol, waeth beth fo’u preswylfan neu 
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fodd neu lefel astudio, gan gynnwys gyda darparwyr addysg uwch sy’n 
bartneriaid. 

 
Gwybodaeth ychwanegol i gefnogi ein hymateb  
 
Fel y nodir uchod, byddwn yn darparu gwybodaeth bellach i chi, ar ôl derbyn y 
wybodaeth ddiweddaraf gan ein prifysgolion a'r colegau hynny yr ydym yn eu 
rheoleiddio erbyn canol mis Mai.  
 
Gobeithiwn y bydd ein hymateb dwy ran yn rhoi digon o wybodaeth a sicrwydd ichi am 
ein gweithredoedd, a gweithredoedd prifysgolion a cholegau, i ddarparu a pharhau i 
ddatblygu cyfleoedd addysgu a dysgu digidol.  
 
Yn gywir 
 

 
 
Rob Humphreys 
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P-06-1173 Amddiffyniad Cyfreithiol i Ardaloedd Tirwedd Arbennig 

dynodedig yng Nghymru 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan ‘Vale Communities For Future Generations’, 

ar ôl casglu cyfanswm o 416 lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb:   
Mewn ymateb i’r argyfwng yn yr hinsawdd, gofynnwn i Lywodraeth Cymru 

ddiogelu Ardaloedd Tirwedd Arbennig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

 

Mae Ardaloedd Tirwedd Arbennig yn feysydd tirwedd uchel o bwys ar gyfer 

gwerth amgylcheddol, corfforol, gweledol, diwylliannol neu hanesyddol a 

gallan nhw fod yn unigryw, yn eithriadol neu'n neilltuol, ond NID YDYN NHW 

WEDI’U HAMDDIFFYN. 

 

Mae eu coetiroedd hynafol, rhywogaethau prin, ardaloedd arbennig o gynefin 

neu'r man lle y maen nhw’n bodoli yn agored i niwed yn sgil ffyrdd newydd, 

parciau busnes neu ddatblygiadau niweidiol eraill. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

Mae enghraifft o Ardal Tirwedd Arbennig sydd mewn perygl ym mhentref 

cadwraeth Pendeulwyn yn Nyffryn Elái, y mae Cyngor Bro Morgannwg yn 

cynnig adeiladu ffordd cludo nwyddau newydd drwyddo. Bydd y ffordd hon 

yn dinistrio coetir hynafol a bywyd gwyllt sydd mewn perygl yn ogystal â 

llygru'r cyrsiau aer a dŵr y mae'r Ardal Tirwedd Arbennig hon yn dibynnu 

arnyn nhw. 

 

Yn anffodus, nid oes unrhyw amddiffyniad i fod yn Ardal Tirwedd Arbennig, 

felly mae cynllunwyr a datblygwyr yn rhydd i ddatblygu pa bynnag gynlluniau 

y maent eu heisiau. 

 

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gofio eu hymrwymiad i bolisïau 

amgylcheddol a newid yn yr hinsawdd, a'u cyfrifoldebau i Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol. 

 

Mae angen rhoi amddiffyniad Cyfreithiol ar frys i ardaloedd unigryw yng 

Nghymru sydd eisoes wedi'u nodi fel Ardaloedd Tirwedd Arbennig. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Bro Morgannwg 

 Canol De Cymru   
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Eich cyf/Your ref P-06-1173 
Ein cyf/Our ref JJ/11832/21 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – Y Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
Government.Committee.Business@gov.wales 

25 Mawrth 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Hydref yn mynegi pryderon y Pwyllgor Deisebau 
ynghylch dylanwad presennol Ardaloedd Tirwedd Arbennig (ATA) a'r cais i archwilio ffyrdd 
o'u cryfhau.  Ymddiheuraf am yr oedi cyn ymateb.  

Rwyf wedi ystyried cais y Pwyllgor a hoffwn gynnig y sylwadau canlynol.  Mae'r fframwaith 
polisi ATA (fel y nodir yn fy ymateb i'r Pwyllgor dyddiedig 16 Medi) yn fecanwaith polisi 
cadarn ac aeddfed.  Mae'n seiliedig ar dystiolaeth gadarn ac mae'n cynnig haen werthfawr o 
ddiogelwch ychwanegol i'n tirweddau sensitif.  Yn wir, mae'r ‘ychwanegedd’ hwn yn 
nodwedd allweddol o'r polisi; mae'n ymateb polisi sy’n mynd ‘uwchlaw a thu hwnt’, sydd ar 
gael i awdurdodau cynllunio lleol lle mae rheswm da dros gredu na all polisïau cynllunio 
arferol eu gwarchod yn ddigonol (gweler paragraff 6.3.13 o Bolisi Cynllunio Cymru).   

Rwyf yn cydnabod bod nifer fach o awdurdodau cynllunio nad oes ganddynt bolisïau ATA ar 
waith.  Yn aml, mae hyn oherwydd bod ansawdd y dirwedd ar draws awdurdod o safon mor 
uchel fel y byddai mabwysiadu polisi ATA yn golygu bod ardal yr awdurdod cyfan wedi'i 
dynodi a thrwy hynny'n gwrthweithio yn erbyn y nodweddion tirwedd arbennig, priodoleddau 
a rhinweddau o arwyddocâd lleol.  Mae'r awdurdodau hyn fel arfer yn dewis mynd ar 
drywydd dull polisi sy'n seiliedig ar feini prawf i ddiogelu'r dirwedd leol. 

O'i ystyried yn ei gyfanrwydd, rwy'n hyderus bod cryfder yr amddiffyniad ar gyfer tirweddau 
lleol gwerthfawr ar gael i awdurdodau cynllunio lleol.   

Mae dylanwad presennol polisi ATA yn briodol ac mae'n cyflawni ei amcanion polisi ac nid 
wyf o'r farn bod angen, ar hyn o bryd, i gryfhau'r polisi.   

Yn gywir, 

Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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P-06-1201 Gwahardd saethu rhywogaethau adar sydd mewn perygl difrifol a 

rhoi’r diogelwch sydd ei angen mor daer arnynt! 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Robert Curtis, ar ôl casglu cyfanswm o 122 

lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb:   

Mae'n anodd credu y caniateir i rai o'r adar sydd o dan y bygythiad mwyaf 

gael eu saethu o hyd yng Nghymru, gan gynnwys cyffylogod (woodcocks), 

hwyaid pengoch (pochard), ceiliogod du (black grouse) a giachod (snipes). 

Ar hyn o bryd, mae'r rhywogaethau hyn ar y rhestrau COCH ac AMBER o adar 

o bryder cadwraethol 4. Mae hynny'n golygu mai dyma’r rhywogaethau sydd 

â’r flaenoriaeth gadwraethol uchaf yn y DU ar hyn o bryd. 

Rydym yn deall yn iawn efallai nad saethu yw prif reswm am eu dirywiad, ond 

ar yr adeg pan mae angen yr amddiffyniad mwyaf arnynt, gwallgofrwydd yw 

caniatáu iddynt gael eu saethu. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

Rydym yn galw am waharddiad llwyr ar saethu unrhyw adar sydd ar y 

rhestrau coch ac amber o adar o bryder cadwraethol 4. 

Mae arbenigwyr yn casglu tystiolaeth ecolegol a gwyddonol ynghyd ar iechyd 

rhywogaethau, ond mae'r gyfraith a grwpiau lobïo o blaid gynnau yn dewis 

anwybyddu'r ffeithiau. 

Dim ond tua 200 o geiliogod du sydd ar ôl yng Nghymru. Mae'r rhywogaeth 

hon sydd ar y rhestr goch yn datgelu’r rhagrith o wario symiau mawr o arian 

i geisio gwarchod yr adar bregus hyn ond eto caniatáu iddynt gael eu saethu 

ar yr un pryd. 

Gyda'i blu prydferth a'i guddliw, mae'r cyffylog yn rhywogaeth restredig goch 

arall sy'n cael ei thargedu gan bobl yn saethu ar hyn o bryd, er bod eu 

niferoedd yn gostwng yn gyflym iawn. 

Er bod saethu adar hela yn y DU yn cael ei reoli trwy dymhorau agored a 

chaeedig, sy'n cyfyngu ar yr amser o'r flwyddyn y gellir saethu adar, rydym 

yn galw am waharddiad llwyr ar saethu’r adar hyn sydd mewn perygl o 
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ddiflannu. Er bod y digwyddiadau saethu hyn yn draddodiad yn ôl rhai pobl, 

mae'n bryd newid y gyfraith i ddiogelu ein bywyd gwyllt sydd dan fygythiad. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Bro Morgannwg 

 Canol De Cymru   
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref P-06-1201 
Ein cyf/Our ref JJ/00553/22 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – Y Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
 

31 Mawrth 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 2 Mawrth ynghylch deiseb am saethu adar ar 'restr goch' yr 
RSPB.   

Mae rheoleiddio effeithiol yn allweddol i sicrhau ein bod yn gallu atal a gwrthdroi'r dirywiad 
mewn bioamrywiaeth a helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng natur yr ydym oll yn ei wynebu. 
Wrth i ni geisio sefydlu mecanweithiau i gyrraedd y targedau bioamrywiaeth rhyngwladol ar 
ôl 2020, bydd angen i ni adolygu'r sefyllfa bresennol o ran rheoliadau sy'n gweithredu ar 
lefel y DU ac yng Nghymru. Yr wyf yn cydnabod bod rhywfaint o'r ddeddfwriaeth hon yn hen 
ffasiwn a hyd yn oed yn anghyson, sy’n golygu ei bod yn ofynnol gwneud rhywfaint o waith 
symleiddio er mwyn ei gwneud yn addas i'r diben ar gyfer ein hanghenion heddiw. 

Er hynny, mae angen i unrhyw newidiadau rheoleiddiol fod yn seiliedig ar dystiolaeth ac ni 
ddylent gael eu gwneud mewn modd tameidiog.  Mae angen datblygu newidiadau 
rheoleiddiol hefyd yng nghyd-destun dulliau eraill a allai fod ar gael i gyflawni'r un amcanion. 

O ran mesurau brys y Pwyllgor Deisebau, nid wyf yn teimlo y byddai cyflwyno monitro 
statudol o ran adar sy’n cael eu saethu yn briodol nac yn ymarferol gan y byddai'n dyblygu'r 
gwaith presennol. Byddai dulliau gwirfoddol presennol yn fwy effeithiol ac yn rhywbeth y 
byddwn yn ei gefnogi, ochr yn ochr â dilyn y canllawiau presennol a'r arferion gorau. Yn 
ddiweddar, cyflwynodd Cymdeithas Adaryddol Cymru (WOS) rifyn diweddaraf eu 
hadroddiad "Adar Cymru" i Lywodraeth Cymru.  Mae'r dadansoddiad cynhwysfawr hwn o 
lawer o ffactorau sy'n effeithio ar statws cadwraeth adar gwyllt yn cynnwys cyfraniadau gan 
arbenigwyr, gwirfoddolwyr a sefydliadau sy'n pryderu am les a statws cadwraeth adar 
gwyllt.   
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Mae'r adroddiad yn cynnwys data eang ar bob agwedd ar adar gwyllt, gan gynnwys 
effeithiau saethu ac arferion cysylltiedig ar niferoedd, ymddygiad a'u defnydd o'r dirwedd. 
Nid yw'r eiriolwyr arbenigol ac ymroddedig hyn dros les adar gwyllt yn rhoi unrhyw arwydd 
o'r angen am ddata ychwanegol o'r math a ddisgrifir, nac ar gyfer mesurau brys tymor byr. 
 
Wrth gwrs, hoffwn ailadrodd y pwynt a wnes y llynedd sef y byddwn yn croesawu unrhyw 
dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg a gyflwynwyd i'r Pwyllgor i gefnogi'r ddeiseb i helpu i lywio ein 
sylfaen dystiolaeth. 
 
   
 
Yn gywir,  

 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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P-06-1218 Hysbysu pob person 18 oed sydd wedi derbyn gofal 

cymdeithasol fod ganddynt yr hawl i wneud cais am eu gwybodaeth bersonol 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Victoria Pritchard, ar ôl casglu cyfanswm o 

260 lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb:   

Dylai pawb sydd wedi bod yng ngofal y gwasanaethau cymdeithasol gael 

gwybod am yr hawl sydd ganddynt i wneud cais am eu gwybodaeth bersonol 

gan y gwasanaethau cymdeithasol wrth iddynt droi’n 18 oed. Gall y broses o 

adolygu papurau nifer o flynyddoedd ar ôl y digwyddiad dan sylw gael effaith 

niweidiol sylweddol ar les unigolion a theuluoedd. 

 

Mae gan bob person hawliau dynol, a dylid hysbysu pobl ynghylch yr hawl i 

weld eu ffeiliau. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol:  

Gan fy mod i mor angerddol ynghylch helpu plant eraill, penderfynais wneud 

gradd mewn gwaith ieuenctid a chymunedol. Yn ystod sgwrs gyda fy 

narlithydd, a oedd yn ymwybodol fy mod i wedi derbyn gofal yn sgil sgyrsiau 

blaenorol, gofynnwyd imi a oeddwn wedi gwneud cais i weld fy ffeil diogelu 

data. Doedd gen i ddim syniad beth oedd y ffeil honno, nac ychwaith at beth 

yr oedd fy narlithydd yn cyfeirio. Rhoddodd fy narlithydd gyngor wrthyf 

ynghylch yr hyn y dylwn ei wneud. Dilynais y weithdrefn dan sylw a chefais y 

ffeil. Edrychodd y dyn arnaf gydag empathi, gan ei fod wedi ei darllen. Roedd 

yr empathi yr oedd yn ei ddangos imi yn destun peth syndod a dryswch i mi. 

 

Mi es i adref â’r ffeil hon, ac roedd gen i gryn ddiddordeb mewn darllen y 

cynnwys ar yr adeg honno, yn enwedig yn sgil mynegiant wyneb y dyn, a’r 

ffaith fy mod i’n gwybod ei fod wedi ei darllen hefyd. Fodd bynnag, doedd 

gen i ddim syniad beth oedd o’m mlaen i. Roeddwn yn agored i’r trawma 

plentyndod a'r esgeulustod yr oeddwn wedi'u dioddef. Cefais gymaint o sioc, 
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bu’n rhaid imi weld seiciatrydd gan fy mod i wedi ail-fyw trawma'r 

gorffennol. 

 

Nid wyf yn beio’r gwasanaethau cymdeithasol am y modd y cefais fy nhrin 

gan fy rhieni. Nid eu bai nhw oedd hynny. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Dwyrain Caerdydd a Dinefwr  

 Canolbarth a Gorllewin Cymru   
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Julie Morgan AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 
Deputy Minister for Social Services 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.Morgan@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.Morgan@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: JMSS/10656/21 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – y Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
 

5  Ionawr 2022 
Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 4 Rhagfyr ynglŷn â’r ddeiseb (P-06-1218) ‘Hysbysu pob 
person 18 oed sydd wedi derbyn gofal cymdeithasol fod ganddynt yr hawl i wneud cais am 
eu gwybodaeth bersonol’. 

Rwy’n cydnabod pa mor bwysig yw hi bod pobl ifanc yn deall eu taith bersonol drwy’r 
system ofal a’r rhesymau pam y cafodd penderfyniadau penodol eu gwneud. Fel rhan o’n 
fframwaith statudol presennol, mae Rhan 6 o’r Cod Ymarfer  (Plant sy’n Derbyn Gofal a 
Phlant sy’n Cael eu Lletya) o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014, yn dweud bod yn rhaid i awdurdodau lleol benodi cynghorydd personol i roi cymorth i 
bobl sy’n gadael gofal. Mae’n dweud y dylai’r cynghorwyr hyn, fel rhan o’u rôl, sicrhau bod 
pobl ifanc yn gallu cael mynediad at eu ffeiliau achos.  

Felly, rwy’n teimlo bod y fframwaith statudol presennol yn ddigon manwl a chlir ynghylch yr 
angen i roi’r cyfrifoldeb ar gynghorwyr personol i helpu pobl ifanc sydd â phrofiad o fod 
mewn gofal i gael mynediad at eu ffeiliau achos sy’n gysylltiedig â’u hamser mewn gofal.  

Rwy’n cydnabod y gellir gwneud mwy i godi ymwybyddiaeth o’r cyfrifoldeb hwn sydd ar 
gynghorwyr personol, ac rwy’n bwriadu ysgrifennu at holl Reolwyr Gadael Gofal yr 
awdurdodau lleol i bwysleisio pwysigrwydd y gofyniad hwn.  

Mae’r deisebwr wedi codi mater o bwys, ac rwy’n gobeithio bod f’ymateb o gymorth ichi. 

Yn gywir, 

Julie Morgan AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 
Deputy Minister for Social Services
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P-06-1222 Gwahardd barbeciws untro o’n Parciau Cenedlaethol, 

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a thraethau yng Nghymru! 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Robert Curtis, ar ôl casglu cyfanswm o 223 

lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb:   

Bob blwyddyn, mae archfarchnadoedd a siopau ar-lein yn annog pobl i brynu 

miloedd o farbeciws untro rhad sydd wedyn yn cael eu defnyddio mewn 

ffordd ddiofal ac anghyfrifol, gan arwain at ddifetha cynefinoedd bywyd 

gwyllt bregus a phwysig. 

 

Dim ond drwy wahardd y nwyddau hyn yn gyfan gwbl y gallwn ni warchod 

ein bywyd gwyllt gwerthfawr yng Nghymru. 

 

Erbyn hyn, rydym yn deall pam mae ein hucheldiroedd a’n fforestydd yn 

bwysig ar gyfer storio carbon a’n hamddiffyn rhag newid yn yr hinsawdd. 

Hefyd, mae’n rhaid i ni atal llygredd morol rhag niweidio moroedd Cymru. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

Digon yw digon… mae’n hen bryd gwahardd barbeciws untro o draethau 

Cymru, yn ogystal â’n Parciau Cenedlaethol a’n Gwarchodfeydd Natur. Gyda’r 

argyfwng ecolegol yn gwaethygu, ni allwn fforddio anwybyddu’r mater hwn. 

 

Mae’r tanau hyn yn cymryd amser maith i’w rheoli a’u diffodd. Fel gyda 

thanau ar y rhosydd, unwaith y bydd un darn o dir sydd ar dân wedi’i 

ddiffodd, gall y tân deithio o dan y ddaear ac ailgynnau mewn man arall. 

Caiff y tanau effaith hynod ddinistriol ar ardaloedd lleol, gan ladd bywyd 

gwyllt a distrywio ardaloedd anferth o brydferthwch naturiol, heb sôn am roi 

ein bywydau ni mewn perygl. Mae modd osgoi’r holl effeithiau hollol 

ddiangen hyn. 
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Caiff nifer o’n traethau mwyaf prydferth eu difrodi bob haf, gyda barbeciws 

crasboeth yn cael eu cynnau yn llythrennol modfeddi o dan arwyneb y tywod, 

gan fygwth bywyd gwyllt a phobl fregus sy’n defnyddio’r traeth… mae’n 

amser i ni warchod ein byd naturiol yn lle ei wylio’n llosgi! 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Bro Morgannwg 

 Canol De Cymru   
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Ebost/Email:  
Ruth.Jenkins@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
Ruth.Jenkins@naturalresourceswales.gov.uk 

 

P-06-1222 Ban disposable barbecues from our National Parks, National Nature 

Reserves and Welsh beaches!- Correspondence from Natural Resources Wales to the 

Committee, 18 February 2022 

 
 
By e-mail to Jack Sergeant MS, Chair of the Petitions Committee  

18th February, 2022  

Briefing for Petitions Committee request for Disposable BBQ Position 
Statement. 

At its meeting on 10th January, the Petitions Committee of the Welsh Parliament 
considered Petition P-06-1222, [Ban disposable barbecues from our National Parks, 
National Nature Reserves and Welsh beaches]  alongside correspondence from the 
Minister for Climate Change. At the meeting members agreed to write to NRW in 
order to seek our position on disposable BBQ’s in Wales. 

Thank you for the opportunity to explain our position as regards the use of 
disposable barbeques in National Park, National Nature Reserves and on Welsh 
beaches.  

As an important land manager in Wales, we are stewards of  Welsh Government’s 
Woodland Estate and some  National Nature Reserves on behalf of WG for the 
people of Wales and we welcome thousands of visitors every year to these 
sites.  NRW bylaws clearly  state that starting a fire is not permitted on the NRW 
Estate.  Our experience is that on the whole the vast majority of visitors are sensible 
and our controls and information provision to visitors reduces risks significantly.  
 
Disposable BBQs are permitted in designated areas on some of our sites. In these 
places metal racks are fixed to the picnic tables provided, enabling safe use. We 
also provide hot ash bins in these places to enable safe disposal of hot ash.  Where 
BBQs are not permitted signs clearly state the risk of fires. I have attached two 
versions of the warning signs aimed at grassland and forestry. Our land managers 
continuously  monitor visitor behaviour as part of our routine work to provide advice 
and guidance. Where anti-social behaviour is identified we enforce wherever 
practicable. Our guidance and information  provided at our sites for visitors also 
includes reference to the Countryside Code.   
 
We work closely with Fire and Rescue Services across Wales as members of PSBs. 
We collaborate with them regarding efficient and effective incident response on the 
one hand. We also work closely in partnership on projects like healthy hillsides in the 
S Wales area; aimed at reframing the relationship between communities and 
adjoining upland areas to optimise the benefits they realise and enabling 
preventative and long-term interventions. As a partner we have ongoing 
conversations with  fire service wildfire leads.  Most concern has been around 
deliberate setting of fires being in the south wales valleys and there is not much 
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Ebost/Email:  
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evidence to report on the impact from disposable BBQs,  They support  designating 
BBQ areas which can be easily controlled and used tactically to raise awareness via 
things like communications on  Fire Severity index communications.  Equally they 
advise that  blanket bans across all of our estate are  hard to but are more practical  
be easily managed and controlled in designated areas.  
 

2 
By e-mail to Jack Sergeant MS, Chair of the Petitions Committee 

18th February, 2022  

 

NRW have a statutory duty to give advice about responsible recreation under the 
Countryside and Rights of Way Act (2000), the Wildlife and Countryside Act (1981) 
and the Countryside and National Park Act (1949). Further, our  work on outdoor 
recreational activities includes  working with partners, stakeholders and governing 
bodies to develop codes of conduct and best practice encouraging responsible 
recreation. Natural Resources Wales produces and publish the Countryside Code. 
This is a set of guidelines and advice for the public to ensure respect and enjoyment 
in the countryside. Its aim is to allow and encourage people of all ages and 
backgrounds to enjoy the health and wellbeing benefits that nature offers, while 
respecting the people who live and work in the countryside and protecting the 
environment. The three main sections that form the basis of the code are - Respect 
everyone , Protect the Environment and Enjoy the outdoors.  
 
The code is not silent on the matter of  BBQ’s and open fires. The code specifically 
states that you should not light fires and only have BBQs where signs say you can. 
Furthermore, the code advises people visiting the countryside to: 
- Be careful with naked flames and cigarettes,  
- To only use BBQs where signs state they are allowed.  
- Always put your BBQ out, make sure the ashes are cold and dispose of them 
responsibly.  

The code further advises its readers of the detrimental effect of fires to wildlife, 
habitats, people and property. 

At the last review of the Code in 2021, messages about risks from fires and BBQs 
was carefully considered with land managers and stakeholders throughout this 
recent refresh. As a result, the position reflected the most appropriate position at the 
time of publishing (March 2021).    

We communicate the messages of the code through various media channels and 
seek to share good practice advice with our partners and their networks as far as 
possible. NRW have a series of responsible recreation animations to help educate 
about specific activities that may have an affect on the environment, including a 
message about the responsible use of BBQs and taking care with cigarettes in the 
countryside. Link: Be careful with BBQs, fires and cigarettes - YouTube. 
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The countryside code can help people enjoy the countryside in a safe and respectful 
way and we encourage people to read the code, so they know what to expect before 
they head outdoors. NRW are working closely with Natural England, as shared 
owners of the code, to better communicate the countryside code and land manager 
code messages. This will be achieved by collaboratively delivering targeted 
campaign work to raise the profile of the code’s and exploring the development of 
updated educative material to learners. 

3 
By e-mail to Jack Sergeant MS, Chair of the Petitions Committee 

18th February, 2022  

Wider than the issues specifically on the estate and National Nature Reserves and 
coast are aware that cooking on single use disposable  BBQ’s are  a single use 
product made of aluminium, steel and charcoal, all of which have a large embedded 
energy and carbon footprint, that it is a very carbon intensive and resource inefficient 
method of cooking, and that risks of wildfires contribute significantly to climate and 
nature emergency risks which is why we have management actions in place to 
manage the risks of fires.   
 

Yours sincerely  

 
Ruth Jenkins 
Head of Natural Resource Management Policy 
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21 March 2022 

Petitions Committee 
Welsh Parliament 
CARDIFF 

Sent via email to: 

petitions@senedd.wales 

Dear Mr Sargeant 

Re: Petition P-06-1222 Ban disposable barbecues from our National Parks, 

National Nature Reserves and Welsh beaches 

Thank you for the opportunity to comment upon the above petition. 

Undoubtedly, the misuse of disposable barbecues can cause grassland fires with 
the consequences being significant damage to the environment and wildlife. 
However, North Wales Fire and Rescue Authority cannot provide statistical 

evidence that the use of such equipment has resulted in a significant number of 

grassland fires in the North Wales area. 

The ambition of the Petition is similar to the public space protection orders 

(PSPOs) in England. I am familiar with the ones put into force on the moors 
above Oldham and Tameside in November 2019 which banned the lighting of 

fires and barbecues or the setting off of fireworks and sky lanterns. People 
breaching the order could be fined up to £ 100. This was welcomed by Greater 

Manchester Fire and Rescue Service at the time, because it sent a clear strong 
message to the public. 

Lastly, although I wholeheartedly approve of the desire to make our countryside 
in Wales safer from fires, I am also conscious of the challenges of enforcing such 
a ban across the whole of Wales and I am unsure as to what an extent this ban 

would prove to be a deterrent. 

Dawn Do x 
CHIEF FIRE �'"""" 

Pencadlys Gwasanaeth Tan ac Achub 

Ffordd Salesbury, Pare Busnes Llanelwy 

Llanelwy, Sir Ddinbych LL17 0JJ 

Ff6n: 01745 535250 

www. ta ngogled dcym ru.llyw.cym ru 

Rydym yn croesowu gohebioeth o golwodou yn y Gymraeg o'r 

Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal i'r ddwy oc yn ateb yn 

eich dewis iaith heb oedi. 

We welcome correspondence and calls in Welsh and English - we 

will respond equally to both and will reply in your language of 

choice without delay. 

Fire and Rescue Service Headquarters 

Ffordd Salesbury, St Asaph Business Park 

St Asaph, Denbighshire LL17 0JJ 

Telephone: 01745 535250 

www.northwalesfire.gov.wales 

P-06-1222 Ban disposable barbecues from our National Parks, National Nature Reserves and 
Welsh beaches! - Correspondence from North Wales Fire and Rescue Services to the 
Committee, 21 March 2022
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P-06-1222 Ban disposable barbecues from our National Parks, National 

Nature Reserves and Welsh beaches!- Correspondence from Mid and West 

Wales Fire and Rescue Services to Committee, 24 March 2022 

 
On behalf on the All Wales Fire & Rescue Service Community Risk Reduction Committee, there has 
been very limited impact of disposable BBQ;s causing fires.  Those that have been the cause of 
ignition tend to be on or near beaches. 

 Kind regards  
 
Peter Greenslade 

  
Rheolwr Ardal  
Area Manager 
Pennaeth Corfforaeth Atal a Diogelwch / Corporate Head of Prevention & 

Protection 

Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru / Mid and West 

Wales Fire and Rescue Service 
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P-06-1161 Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o 

fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar 

ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Nicola Jones, ar ôl casglu cyfanswm o 60 

lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb:   

Credwn fod llawer o’r rheini sy’n gadael gofal yn cerdded allan o'u lleoliadau 

gan nad oes llawer o ystyriaeth yn cael ei rhoi i'w profiadau blaenorol na’u 

lles meddyliol er bod gan fabi hawl i aros gyda'i riant/rhieni os yw'n ddiogel 

gwneud hynny. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

Mae llawer o rheini sy’n gadael gofal yn profi ymyrraeth gan wasanaethau 

cymdeithasol pan fyddant yn rhoi genedigaeth. Mae hyn yn aml oherwydd eu 

hanes a/neu ddiffyg canllawiau gan eu rhieni eu hunain. Heb os, mae’r rhai 

sy'n gadael gofal wedi profi trawma yn ystod eu plentyndod ac yn aml yn 

dioddef o orbryder yn eu bywydau fel oedolion. Yn aml nid ydyn nhw erioed 

wedi teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi yn ystod eu plentyndod ac mae cael eu 

lle eu hunain wedi bod yn hafan ddiogel iddynt lle maen nhw’n gallu 

ymlacio'n llwyr. Ar hyn o bryd, os oes unrhyw bryderon, mae rhiant yn cael ei 

gludo o’i gartref, ei deulu a’i ffrindiau ac yna’n cael ei roi mewn cartref 

maeth neu gartref preswyl i’w asesu heb fawr o ystyriaeth i’r hyn sy’n 

sbarduno’r rhiant, a’i les meddyliol. Credwn fod hyn yn aml yn achosi cyfnod 

emosiynol dros ben ac yna mae rhieni'n gadael eu lleoliadau gan ddifaru am 

byth y penderfyniad brys a wnaed mewn eiliad bryderus na fyddai wedi 

digwydd pe bai'r sefyllfa wedi cael ei thrin â mwy o empathi. Rydym am 

wybod y ffeithiau i weld a oes angen ateb gwell ar gyfer y rhiant a'r plentyn. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Gorllewin Caerdydd  

 Canol De Cymru   
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Julie Morgan AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 
Deputy Minister for Social Services 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.Morgan@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.Morgan@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref: P-06-1161 
Ein cyf/Our ref: JMSS/00360/22 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – Y Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd  
Caerdydd 
CF99 1SN 

 

26 Ebrill 2022 

Annwyl Jack 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 30 Mawrth at Nigel Brown, Prif Weithredwr CAFCASS 
Cymru, yn gwahodd sylwadau ar y ddeiseb P-06-1161 – ‘Casglu a chyhoeddi data yn 
rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn 
gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn’. O ystyried natur yr ymholiad, rwyf wedi dewis 
eich ateb. 

Rwy’n croesawu'r ffaith bod y Pwyllgor wedi ymchwilio i'r mater hwn. Yn anffodus, nid yw 
data penodol am ganlyniadau Lleoliadau Rhiant a Phlentyn yn cael eu casglu gan 
CAFCASS Cymru, nac fel rhan o ystadegau swyddogol Llywodraeth Cymru. Awdurdodau 
lleol sy'n gyfrifol am y modd y caiff lleoliadau Rhiant a Phlentyn eu cyflwyno a’u defnyddio, a 
nhw sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu gwybodaeth am nifer y lleoliadau a'u heffeithiolrwydd, 
yn enwedig yn achos rhieni sydd â phrofiad o fod mewn gofal. Yn ôl yr hyn yr wyf yn ei 
ddeall, mae’r defnydd a wneir o'r lleoliadau hyn yn gymharol fach. Felly, efallai yr hoffai'r 
Pwyllgor gysylltu â’r awdurdodau lleol i chwilio am ddata perthnasol fel rhan o'i ymchwiliad, 
neu ystyried gwaith ymchwil bwrpasol.   

Bydd gennyf ddiddordeb mewn darllen canfyddiadau'r ymchwiliad i weld a ellir gwneud 
gwelliannau i gefnogi rhieni sydd â phrofiad o ofal yn well a/neu wella prosesau sy'n 
ymwneud â Lleoliadau Rhiant a Phlentyn. Fel y gwyddoch, drwy ein Rhaglen Lywodraethu, 
rwy’n cymryd camau i ddiwygio’n sylfaenol y gwasanaethau hynny ar gyfer plant sy'n 
derbyn gofal a rhai sy'n gadael gofal, gyda phwyslais amlwg ar gadw teuluoedd gyda'i 
gilydd.   

Gobeithiaf fod fy ymateb wedi bod yn ddefnyddiol ichi. 
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Yn gywir, 

Julie Morgan AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 
Deputy Minister for Social Services
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P-06-1161 Routine collection and publication of data of how many 

babies/children return to their care experienced parents care at the end of a 

Parent and Child Placement, Correspondence – Director of Social Services at 

Vale of Glamorgan Council to Committee, 06.04.22 

 
Here is our response: 

 Whether your LA has specific services / offer for  CLA or care leavers who become parents, 
and a description of that  

o Cwtch – care leavers and young parents with mental health issues (have to be 
involved with perinatal midwife) – put together hampers for when baby is born, 
clothing available as the child gets older, prams cots (practical stuff)  

o Elan midwives (previously had CLA midwife but not replaced)  
o Baby Basics – provides starter pack near due date, moses basket, nappies, clothing 

(gender specific if they know) baby toiletries  
o Families First parenting support  
o Referred to Advocacy as soon as confirmed pregnancy  
o Action for Children parenting support  

 

 Brief case studies  about  positive outcomes for CLA / care leavers who became parent, and 
are those young people known to voices from care or an advocacy provider ?  

o 20yr old female, leading up to pregnancy concerning behaviours of self-harm, 
alcohol use, in a DV relationship and a chaotic lifestyle.  Referred during 
pregnancy, PLO, no removal, placed in mother and baby foster placement 
voluntarily, completely placed the babies needs before her own and those of the 
babies’ father, attended practical parenting sessions, maintained supported 
from her YPA and health visitor, successfully transitioned back to her own 
accommodation, no involvement from Children’s Services with the baby, baby is 
now almost 2 – known to Advocacy  

o 19 yr old female, historical issues of drugs/alcohol and chaotic 
lifestyle.  Pregnancy monitored, no referral for services made.  Successfully 
parenting, child now almost 5 – known to Advocacy  

  

 Any info about whether your LA uses parent-child placements ?  
Yes use parent and child foster placements and parent and child residential placements  

  

 Whether your LA has signed up to the  Charter / or plans to do so  
Yes 

  

Kind Regards 
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Lance Carver 
Director of Social Services / Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 
Vale of Glamorgan Council / Cyngor Bro Morgannwg 
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Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru 
Correspondence.Jeremy.Miles@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref P-05-1000 a P-05-1080 
Ein cyf/Our ref JMEWL/00710/22 
 
 
Jack Sargeant AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
 

25 Ebrill 2022 
 
Annwyl Jack, 
 
Deiseb P-05-1000 Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu 
haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru  
 
Deiseb P-05-1080 Cyflwyno deunyddiau dysgu gwrth-hiliaeth i blant mewn ysgolion 
yng Nghymru i leihau troseddau casineb  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 30 Mawrth ynghylch ystyriaeth y Pwyllgor o'r deisebau ac 
yn gofyn am ddiweddariad ar y cynnydd o ran gweithredu'r argymhellion yn adroddiad y 
Gweithgor Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig 
yn y Cwricwlwm Newydd. 
 
Derbyniodd Llywodraeth Cymru bob argymhelliad yn adroddiad yr Athro Charlotte Williams 
OBE ym mis Mawrth 2021. I adlewyrchu'r pwysigrwydd a roddwn ar fwrw ymlaen â'r gwaith 
hwn, rydym wedi ymrwymo i fynd i'r afael ag argymhellion yr adroddiad yn ein Rhaglen 
Lywodraethu.  
 
Rwy'n falch bod Cymru yn arwain y ffordd drwy ddod y rhan gyntaf o’r DU i'w gwneud yn 
orfodol i addysgu hanes a phrofiadau pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn y cwricwlwm. 
Bydd hyn yn sicrhau bod ein pobl ifanc yn meithrin dealltwriaeth o’u hunaniaeth nhw eu 
hunain a phobl eraill ac yn gwneud cysylltiadau â phobl, llefydd a hanesion mewn rhannau 
eraill o Gymru a ledled y byd. Bydd yn atgyfnerthu pwysigrwydd addysgu profiadau a 
chyfraniadau ddoe a heddiw pobl o leiafrifoedd ethnig fel rhan o stori Cymru ar draws y 
cwricwlwm. 
 
Yn ystod hydref 2021, cafodd y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig ar gyfer y Dyniaethau yn y 
Cwricwlwm i Gymru eu cryfhau yn dilyn ymgynghoriad. Y nod oedd sicrhau bod astudio 
hanes Cymru yn ei holl amrywiaeth a’i holl gymhlethdod yn glir ac yn orfodol i ysgolion a 
lleoliadau. Maent bellach yn nodi: 
 
“Drwy glywed straeon eu hardal leol a straeon Cymru yn gyson, yn ogystal â straeon y byd 
ehangach, gall dysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o natur gymhleth, lluosieithog ac amrywiol 
cymunedau ddoe a heddiw. Mae'r straeon hyn yn amrywiol, yn cwmpasu gwahanol 
gymunedau, yn ogystal â straeon pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn enwedig. Mae 
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hyn hefyd yn galluogi dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o hanes, treftadaeth 
ddiwylliannol, amrywiaeth ethnig, hunaniaethau, profiadau a safbwyntiau eu hardal leol, 
Cymru a'r byd yn ehangach.” 
 
Ddechrau’r haf, byddaf yn cyhoeddi diweddariad ar ein cynnydd o ran mynd i'r afael â'r 
argymhellion hyn. Byddwn yn fodlon ysgrifennu at y Pwyllgor pan fydd hwnnw wedi’i 
gyhoeddi er mwyn gallu rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf â'r deisebwyr.  
 
Ymysg y prif lwyddiannau hyd yma mae cyhoeddi categori newydd yng Ngwobrau Addysgu 
Proffesiynol Cymru, sef “Gwobr Betty Campbell MBE am hyrwyddo cyfraniadau a 
safbwyntiau cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig”. Mae’r wobr newydd hon yn 
dathlu cynhwysiant ac yn cydnabod ymwybyddiaeth ardderchog o bwysigrwydd addysg 
gynhwysol fel rhan o gymdeithas sy’n wynebu ac yn mynd i’r afael â phob ffurf ar hiliaeth. 
Cyhoeddir yr enillydd ar 10 Gorffennaf.  
 
Ym mis Hydref 2021, cyhoeddwyd ein cynllun i recriwtio mwy o bobl o gefndiroedd 
lleiafrifoedd ethnig i raglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon. Y cynllun hwn fydd y cam 
cyntaf mewn strategaeth ehangach i recriwtio a chadw mwy o bobl o gefndiroedd 
lleiafrifoedd ethnig i'r gweithlu Addysg. Yn ddiweddarach eleni, byddwn hefyd yn cyflwyno, 
am y tro cyntaf, gymhellion ariannol i helpu i recriwtio mwy o athrawon o leiafrifoedd ethnig. 
 
Drwy ddefnyddio dulliau gweithredu cwricwlwm ehangach megis sgyrsiau'r Rhwydwaith 
Cenedlaethol, rydym hefyd yn sicrhau bod trafodaethau yn y maes gwaith pwysig hwn yn 
parhau a bod allbynnau'r adroddiad wedi'u hymgorffori mewn ysgolion. Mae'r sgwrs 
bresennol yn canolbwyntio ar gefnogi athrawon i addysgu hanesion Cymru a hanesion pobl 
Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol. Y nod yw cael astudiaethau achos cadarnhaol, nodi 
rhwystrau a meithrin dealltwriaeth o ba gymorth pellach y gallai fod ei angen ar athrawon. 
 
Mae'r Athro Williams yn parhau i chwarae rhan ganolog yn y gwaith o gefnogi Llywodraeth 
Cymru i fwrw ymlaen â'r argymhellion. Mae'r Athro Williams hefyd wedi bod yn cynorthwyo 
Cymwysterau Cymru yn eu grŵp cynghori academaidd "Cymwys ar gyfer y Dyfodol", gan 
nodi'r angen i feddwl am amrywiaeth ac amlddiwylliant ar draws pob pwnc. Mae’r gwaith yn 
parhau yn y maes hwn i ddatblygu'r fframwaith a'r canllawiau sydd eu hangen i gefnogi'r 
gwaith o ddatblygu cymwysterau sy'n adlewyrchu'n llawn ymagwedd ddiamau tuag at 
safbwyntiau pobl ddu, Asiaidd ac ethnig leiafrifol. 
 
Wrth symud ymlaen, mae cynnydd da wedi'i wneud o ran dysgu proffesiynol, mentora ac 
adnoddau, drwy ymgysylltu â rhanddeiliaid a phartneriaethau. Fy mlaenoriaeth yn awr yw 
parhau i wneud cynnydd pellach yn y meysydd hyn eleni. 
 
Rwy'n gobeithio y bydd y diweddariad hwn yn rhoi sicrwydd ichi fod yr elfen bwysig hon o'r 
gwaith yn parhau i fynd rhagddi yn gyflym. 
 
Yn gywir 
 

 
 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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