
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 5 

Dyddiad: Dydd Iau, 9 Mehefin 2022 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Manon George 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddTai@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod (09.00 - 09.15)  

 

1 Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22 

(09.15)   

Dogfennau atodol: 

 

2 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.15)   

Dogfennau atodol: 

 

3 Ymchwiliad i ddarparu safleoedd ar gyfer cymunedau Sipsiwn, 

Roma a Theithwyr - sesiwn dystiolaeth 2 

(09.15 - 10.45) (Tudalennau 1 - 17)  

Yr Athro Jo Richardson, Deon Cyswllt Ymchwil ac Arloesedd / Athro ym maes 

Tai ac Ymchwil Gymdeithasol, Prifysgol De Montfort 

Allison Hulmes, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, BASW Cymru 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

Egwyl (10.45 - 10.55)  

 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

4 Ymchwiliad i ddarparu safleoedd ar gyfer cymunedau Sipsiwn, 

Roma a Theithwyr - sesiwn dystiolaeth 3 

(10.55 - 11.55)   

Prif Gwnstabl Carl Foulkes, Heddlu Gogledd Cymru 

Prif Gwnstabl Pam Kelly, Heddlu Gwent 

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Heddlu Dyfed-Powys 

 

Dogfennau atodol: 

 

5 Papurau i'w nodi 

(11.55) (Tudalen 18)  

Dogfennau atodol: 

Clawr papurau i'w nodi 

5.1 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at Gadeirydd y 

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch goblygiadau 

rhaglen deddfwriaeth arfaethedig Llywodraeth y DU i'r Senedd 

 (Tudalennau 19 - 20)  

Dogfennau atodol: 

Papur 1 

5.2 Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch ail gartrefi 

 (Tudalennau 21 - 22)  

Dogfennau atodol: 

Papur 2 

5.3 Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch diogelwch adeiladu 

 (Tudalennau 23 - 25)  

Dogfennau atodol: 

Papur 3 

Cinio (12.00 - 13.30)  

 



 

 

6 Ymchwiliad i ddarparu safleoedd ar gyfer cymunedau Sipsiwn, 

Roma a Theithwyr - sesiwn dystiolaeth 4 

(13.30 - 14.30)   

Naomi Alleyne, Cyfarwyddwr Materion Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Materion Adfywio a Datblygu Cynaladwy, 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Daniel Hurford, Pennaeth Polisïau - Gwella a Llywodraethu, Cymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru 

Dogfennau atodol: 

 

7 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(14.30)   

Dogfennau atodol: 

 

8 Ymchwiliad i ddarpariaeth safleoedd ar gyfer Sipsiwn, Roma a 

Theithwyr - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 3, 4 

a 6 

(14.30 - 14.45)   

Dogfennau atodol: 

 

9 Trafod y materion allweddol mewn perthynas â chartrefi i 

ffoaduriaid o Wcráin 

(14.45 - 15.00) (Tudalennau 26 - 27)  

Dogfennau atodol: 

Trefniadau ar gyfer darparu cartrefi i Wcreiniaid 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 3Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

9 Mehefin 2022 – clawr y papurau i’w nodi 

Rhif y papur Mater Oddi wrth Gweithredu 

Papur 1 Materion sy'n ymwneud 

â deddfwriaeth - 

Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 

Y Cwnsler 

Cyffredinol a 

Gweinidog y 

Cyfansoddiad at 

Gadeirydd y 

Pwyllgor 

Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 

I’w nodi 

Papur 2 Ymchwiliad i ail gartrefi Y Gweinidog 

Newid 

Hinsawdd 

I’w nodi 

Papur 3 Diogelwch adeiladau Y Gweinidog 

Newid 

Hinsawdd 

I’w nodi 
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Eitem 5



Mick Antoniw AS/MS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                
Correspondence.Mick.Antoniw@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.  

Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 

13 Mai 2022 

Annwyl Huw, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 12 Mai. Fel yr ydych yn ymwybodol, ar 10 Mai 2022, 

agorodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru sesiwn newydd Senedd y DU yn ffurfiol ar 

ran Ei Mawrhydi y Frenhines, gan amlinellu hefyd ddeddfwriaeth arfaethedig Llywodraeth y 

DU ar gyfer y sesiwn newydd.  

Rwyf wedi cyhoeddi heddiw ddatganiad ysgrifenedig ynglŷn â’r goblygiadau disgwyliedig i’r 

Senedd yn deillio o’r rhaglen ddeddfwriaethol arfaethedig, ac i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 

am ein trefniadau ymgysylltu â Llywodraeth y DU. 

Rwy’n awyddus i sicrhau ein bod yn parhau i gydweithio â’r Senedd ar faterion cydsyniad 

deddfwriaethol, a hyderaf y byddwch yn croesawu'r llythyr cynnar hwn a’r Datganiad 

Ysgrifenedig cysylltiedig yn yr ysbryd hwnnw. Gallaf gadarnhau y byddaf yn bresennol yn y 

cyfarfod o’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 20 Mehefin. Rwy’n 
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gobeithio y bydd gen i ragor o wybodaeth am y biliau y cyfeirir atynt yn y Datganiad 

Ysgrifenedig erbyn hynny ac edrychaf ymlaen at drafod ymhellach yn y cyfarfod hwnnw.  

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Llywydd a chadeiryddion pwyllgorau eraill. 

 

 

 

Mick Antoniw AS/MS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 
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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 
Ein cyf/Our ref  

John Griffiths AS/MS, 
Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, 
John.Griffiths@senedd.wales  

19 Mai 2022 

Annwyl John, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 13 Mai ac am y ffordd y mae'r Pwyllgor yn ymdrin yn ofalus 
â'r pwnc arbennig o gymhleth hwn. Rwyf yn nodi isod fy ymatebion i'r ymholiadau yr ydych 
wedi'u codi. 

Dosbarthiadau defnydd cynllunio newydd arfaethedig 

Fel yr ydych wedi nodi o'r ddogfen ymgynghori, pe bai newidiadau'n cael eu gweithredu yn 
dilyn yr ymgynghoriad, y bwriad yw na fyddai angen caniatâd cynllunio i newid o C5 
(Cartrefi Eilaidd) neu C6 (Llety Gosod Tymor Byr) i ddefnydd C3 (Prif Gartrefi) lle mae 
cyfarwyddyd Erthygl 4 ar waith. Mae hyn yn sicrhau y gall eiddo sy'n cael ei ddefnyddio fel 
ail gartrefi neu lety gwyliau tymor byr ddychwelyd i gyflenwad tai C3 cyffredinol heb rwystr, 
yn enwedig mewn ardaloedd sydd o dan bwysau oherwydd prinder tai lleol. 

Tir sydd ar gael ar gyfer datblygu tai 

Fel yr amlinellir ym Mholisi Cynllunio Cymru, mae’n rhaid i’r cyflenwad tai ar gyfer bodloni’r 
gofyn arfaethedig am dai mewn cynllun datblygu fod yn ymarferol. Er mwyn cyflawni hyn, 
mae’n rhaid i gynlluniau datblygu gynnwys cyflenwad o dir sy’n gallu darparu’r nifer a nodir 
yn y gofyn am dai a rhaid neilltuo lwfans hyblyg ychwanegol priodol lleol rhag ofn na ddaw 
safleoedd yn rhydd yn ystod cyfnod y cynllun. 

Rhaid dangos y gallu i ddarparu’r gofyn trwy drywydd tai. Bydd y trywydd yn dangos cyfradd 
ddisgwyliedig cyflenwi tai ar gyfer tai’r farchnad agored a thai fforddiadwy dros gyfnod y 
cynllun. Er mwyn bod yn ‘ymarferol’, rhaid i safleoedd fod yn rhydd o gyfyngiadau cynllunio, 
ffisegol a pherchenogaeth neu y gellid eu rhyddhau o hynny’n rhwydd, a rhaid iddynt fod yn 
hyfyw yn economaidd ar yr adeg o’r trywydd pan ddisgwylir iddynt gael eu cyflwyno i’w 
datblygu, er mwyn cefnogi’r broses o greu cymunedau cynaliadwy. 
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Rhaid i awdurdodau cynllunio ddefnyddio eu trywydd tai fel sail ar gyfer monitro’r broses o 
gyflawni eu gofyniad tai. Mae angen gwybodaeth fanwl ar y tai a gyflenwir wedi’i hasesu yn 
erbyn y trywydd er mwyn llunio rhan o’r sail dystiolaeth ar gyfer Adroddiadau Monitro 
Blynyddol y cynllun datblygu ac adolygiad cynllunio dilynol. Gall tangyflawni yn erbyn y 
trywydd fod yn ddigon o reswm ynddo’i hun i adolygu cynllun datblygu. Rhaid i awdurdodau 
cynllunio fonitro’r tai a gyflenwir ar gyfer Adroddiadau Monitro Blynyddol yn unol â’r 
canllawiau a nodir yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu. 
 
 
Y Comisiwn ar Gymunedau Cymraeg  
 
Rhagwelir y bydd Dr Simon Brooks yn ymgymryd â'i rôl fel cadeirydd y Comisiwn ddechrau 
mis Mehefin. Ein nod yw cyhoeddi enwau aelodau'r comisiwn yn fuan ar ôl penodiad Dr 
Brooks. 
 
Ymgynghoriad ar y Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg  
 
Mae'r dadansoddiad o ymatebion i'r ymgynghoriad ar y Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg ar 
fin cael ei gwblhau. Ein nod yw cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad a nodi 
ein camau nesaf erbyn diwedd mis Mehefin. 
 
Ymgynghoriad ar y Dreth Trafodiadau Tir 
 
Mae swyddogion wrthi'n dadansoddi'r ymatebion i'r ymgynghoriad diweddar ar amrywiadau 
lleol arfaethedig i gyfraddau'r Dreth Trafodiadau Tir ar gyfer ail gartrefi, llety gwyliau tymor 
byr ac, o bosibl, eiddo preswyl ychwanegol arall. Cyhoeddir manylion canlyniad yr 
ymgynghoriad maes o law 
 
Rwy'n gobeithio y bydd yr ymatebion hyn yn rhoi eglurhad, ac edrychaf ymlaen at ddarllen 
adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor. 
 
Yn gywir  
 

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

Eich cyf/Your ref 
Ein cyf/Our ref – BSDC - 046

John Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor  
Llywodraeth Leol a Thai 

SeneddHousing@senedd.cymru 

23 Mai 2022 
Annwyl John,

Diolch am eich llythyr dilynol, dyddiedig 1 Ebrill, yn ymwneud â phryderon a godwyd gan y 
Cladiators Cymru a lesddeiliaid ynghylch y cynnydd a wnaed yng Nghymru i gyflawni gwaith 
unioni. 

Hoffwn nodi, oherwydd bod rhai o’r pwyntiau’n codi yn y ddau lythyr, efallai y bydd y ddau 
ymateb a anfonwyd gennyf yn cynnwys yr un atebion. Pan fo hyn yn digwydd, rwyf wedi 
egluro fy mod wedi sôn am y mater yn y ddau ymateb. 

Mae’n gywir nodi bod diffygion diogelwch tân yn mynd y tu hwnt i broblemau cladin yn unig. 
Dyma pam, fel y nodais yn fy ymateb blaenorol, y bues yn glir erioed y bydd gwaith unioni 
yng Nghymru yn mynd y tu hwnt i gladin, ac yn dilyn dull cyfannol yn cynnwys systemau 
rhybuddio i adael mewn argyfwng, systemau ynysu tân a systemau llethu tân, lle bo hynny’n 
briodol. Dyma’r dull cywir, ond mae’n fwy cymhleth na mynd i’r afael â chladin yn unig, a 
bydd yn cymryd amser i’w gyflawni. Mae’r dull hwn wedi cael ei rannu’n helaeth, ac rwy’n 
cael trafodaethau â chadeirydd Celestia Management Company Ltd ar hyn o bryd mewn 
perthynas â sawl darn o ohebiaeth mae’r cwmni wedi’u cyflwyno i swyddfeydd fy nghyd-
Weinidogion a’m swyddfa i yn ddiweddar, y mae rhai ohonynt yn aelodau o Cladiators 
Cymru.  

Rwy’n ymwybodol iawn o’r materion a godwyd gan lesddeiliaid ledled Cymru, ac yn parhau i 
fod yn ddiolchgar i’r preswylwyr hynny rwyf wedi cwrdd â nhw am rannu eu hanesion â mi. 
Mae diogelwch adeiladau’n parhau i fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac i mi, ac mae 
angen mynd i’r afael â’r mater hwn mewn modd ystyriol a medrus, ar y cyd ag arbenigwyr 
o’r diwydiant, er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd yr ateb cywir. 

Roeddwn yn falch o ddarllen bod lesddeiliaid yn croesawu’r cynigion a wnaed yn ein Papur 
Gwyn, a hoffwn nodi unwaith eto fod y gwaith hwn yn parhau. Bydd cyfleoedd yn y dyfodol i 
lesddeiliaid gyflwyno eu meddyliau a’u syniadau ynghylch sut i lunio ein polisïau a chyfeiriad 
y ddeddfwriaeth yn y maes hwn. Fodd bynnag, gwn fod angen i Lywodraeth Cymru 
ganolbwyntio ar gyflawni canlyniadau uniongyrchol ar gyfer y bobl hynny y mae materion 
diogelwch adeiladau yn cael effaith negyddol arnynt.

O ran yr argymhellion a wnaed, mae llawer o’r syniadau hyn yn adlewyrchu’r hyn mae 
Llywodraeth Cymru yn dymuno mynd i’r afael ag ef, a sut, mewn perthynas â materion 
diogelwch adeiladau. 
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O safbwynt y Bil Diogelwch Adeiladau, fel rhan o’n Rhaglen Diogelwch Adeiladau, byddwn 
yn cyflwyno rhaglen ddeddfwriaethol uchelgeisiol a fydd yn sicrhau, ar bob cam yng nghylch 
oes adeilad, ei bod yn gwbl glir pwy sy’n gyfrifol am sicrhau diogelwch yr adeilad, a bod 
cosbau ar waith er mwyn ymdrin ag unrhyw achos o dorri’r rheolau yn gyflym. 
 
Yn ogystal â hyn, a lle bo hynny’n briodol, mae Gweinidogion Cymru wedi cefnogi 
mabwysiadu rhai agweddau ar Fil Diogelwch Adeiladau Llywodraeth y DU yng Nghymru, 
sy’n ychwanegu rhagor o amddiffyniadau ar gyfer lesddeiliaid.   
 
Mae’r rhain yn cynnwys diwygiadau i faes rheoli adeiladu, newidiadau i Ddeddf Mangreoedd 
Diffygiol 1972 a Deddf Cyfyngiadau 1980, ehangu’r math o waith a gwmpesir gan Ddeddf 
Mangreoedd Diffygiol 1972 a darparu ar gyfer estyn cyfnodau cyfyngiadau penodol a 
chymalau ‘atal osgoi’ derbyn atebolrwydd am adeiladau, a fydd yn cynyddu gallu rhydd-
ddeiliaid a lesddeiliaid i gael iawn  pan fydd gwaith diffygiol wedi cael ei wneud.  
 
Er enghraifft, pan fo cwmni datblygu wedi gwneud gwaith diffygiol a bod y cwmni hwnnw 
wedi cael ei ddirwyn i ben yn ddiweddarach, mae potensial i ddwyn cwmnïau sy’n 
“gysylltiedig” â’r cwmni datblygu i gyfrif am y gwaith diffygiol.  
 
Yn ogystal â hyn, mae Gweinidogion Cymru wedi cefnogi cyflwyno cymalau yng Nghymru 
sy’n ymwneud â darparu sianeli ychwanegol ar gyfer ceisio iawn ac estyn cyfnodau 
cyfyngiadau pan fo cynhyrchion adeiladu sy’n ddiffygiol neu wedi’u gwerthu’n anghywir, gan 
gynnwys cladin, wedi cael eu defnyddio mewn adeilad a bod hyn yn golygu nad yw’r adeilad 
yn addas i fyw ynddo.  
 
Bydd y darpariaethau yn y Bil sy’n darparu ar gyfer sefydlu Ombwdsmon Cartrefi Newydd 
yn berthnasol yng Nghymru. 
 
Byddwch yn ymwybodol o addewid y datblygwr, sydd wedi'i gyflwyno yn Lloegr a rhestr o'r 
rheini sydd eisoes wedi ymrwymo i'r addewid.  Yr oeddwn yn siomedig iawn pan 
gyhoeddodd Michael Gove hyn oherwydd ein bod wedi bod yn gweithio gyda llywodraeth y 
DU i gyflwyno addewid i'r DU gyfan.  Byddai "addewid" yn y DU yn ymrwymo datblygwyr i 
atgyweirio adeiladau yr oeddent yn gysylltiedig â'u datblygu.  
 
Gallai penderfyniad Mr Gove i gyflwyno addewid ar gyfer Lloegr yn unig ei gwneud yn anos 
sicrhau bod pob datblygwr yn cymryd ei gyfrifoldebau i gyfrannu tuag at gostau datrys 
problemau diogelwch adeiladu yng Nghymru o ddifrif, ac ysgrifennais ato i fynegi fy 
mhryderon cryf am y dull hwn.  
 
Ers hynny, rydym wedi derbyn llythyr gan Michael Gove, yn rhoi sicrwydd o'r newydd o 
gydweithio.   
 
Er budd perchnogion tai, lesddeiliaid a thenantiaid Cymru, byddaf yn parhau i bwyso ar 
lywodraeth y DU am y canlynol: 
 
1. Newid yn y llythyrau addewid gyda datblygwyr ac yn y cytundebau cyfreithiol manwl 
dilynol o "heb unrhyw ragfarn i wledydd eraill" i ymrwymiad cyfatebol a chymesur i hunan-
adfer ar draws y Deyrnas Unedig. 
2. Bod Llywodraeth y DU yn ymdrechu'n galetach i gyflwyno cynllun indemniad proffesiynol 
credadwy, fforddiadwy ledled y DU eleni, ac yn comisiynu gwaith i greu cynllun yswiriant 
ategol ar gyfer ardystio gwaith adfer sy'n cynnwys agweddau perthnasol ar ddiogelwch tân.  
3. Ein swyddogion i gysylltu'n uniongyrchol â datblygwyr a chyrff Cyllid y DU fel dull 
pragmatig o gynllunio anghenion Llywodraethau Datganoledig. 
4. Sicrwydd y bydd y Llywodraethau Datganoledig yn cael pob cefnogaeth i ymestyn cyfnod 
cyflwyno'r Ardoll Diogelwch Adeiladu. 
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5. Cymorth gan yr Ysgrifennydd Gwladol Michael Gove i geisio cyllid cyfalaf ac adnoddau 
sylfaenol ychwanegol gan Drysorlys EM dros gyfnod Yr Adolygiad o Wariant y DU. 
 
Rwyf wedi bod yn bendant fy marn na ddylai lesddeiliaid orfod talu i unioni problemau sy’n 
deillio o fethu ag adeiladu yn unol â safonau ansawdd priodol a rheoliadau adeiladu. Dylai 
perchenogion a datblygwyr adeiladau wynebu eu cyfrifoldebau a gwneud iawn am y 
diffygion hyn o’u pocedi eu hunain. Mewn llawer o achosion, mae’r datblygwyr hyn yn 
gweithredu ar draws Cymru a Lloegr, a dyna pam rwy’n parhau i bwyso ar Michael Gove 
AS, yr Ysgrifennydd Gwladol, a’r Arglwydd Greenhalgh, y Gweinidog Gwladol dros 
Ddiogelwch Adeiladau a Thân, i fabwysiadu dull ar draws y DU gyfan o ddwyn datblygwyr i 
gyfrif. Er y byddaf yn parhau â’m hymdrechion i symud trafodaethau â datblygwyr yn eu 
blaen yng Nghymru, rwy’n gadarn fy meddwl mai’r hyn a gâi’r effaith fwyaf fyddai ymdrech 
trawslywodraethol ar y cyd i gyfarfod â datblygwyr a mynnu eu bod yn talu am y problemau 
sy’n peri heriau i lesddeiliaid ar hyn o bryd. 
 
Unwaith eto, hoffwn ddweud fy mod yn cydnabod, o safbwynt lesddeiliaid sy’n gorfod byw 
mewn adeiladau yr effeithir arnynt, bod ymdeimlad o bosibl nad ydym yn gweithio’n ddigon 
cyflym i ddatrys y problemau maent yn eu hwynebu. Hoffwn roi sicrwydd unwaith eto fod 
popeth posibl yn cael ei wneud i ddatblygu a gweithredu ymateb. Mae cyflymder y newid yn 
adlewyrchu cymhlethdod y problemau yn hytrach na diffyg ymrwymiad ar ran Llywodraeth 
Cymru.   
 
Mae fy swyddogion a minnau yn gweithio cyn gynted ag y bo modd i ddod o hyd i ateb yn y 
maes cymhleth hwn, ond rhaid sicrhau hefyd fod yr ateb yn gywir ar gyfer pob adeilad y 
mae materion diogelwch tân yn effeithio arno. Ein nod yw datblygu opsiynau cymorth a 
diwygiadau effeithiol a fydd yn gwella diogelwch adeiladau yn awr ac yn y dyfodol. 
 
Yn gywir  
 

 
 
Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 9 Yn rhinwedd paragraff(au) ix o Reol Sefydlog 17.42
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