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Y Pwyllgor Deisebau | 19 Medi 2022 
Petitions Committee | 19 September 2022 

Cyfeirnod: SR22/3596-2 

Rhif y ddeiseb: P-06-1287  

Teitl y ddeiseb: Rhaid ymchwilio i benderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro i gau’r feddygfa yng ngogledd Penarth a symud cleifion i 
feddygon teulu sydd ymhell i ffwrdd. 

Geiriad y ddeiseb: 

Rydym am ddwyn i gyfrif swyddogion y Bwrdd Iechyd a gwleidyddion sydd 
wedi cynllwynio i gau’r feddygfa ar Heol Albert (yng ngogledd Penarth) a 
symud cleifion i feddygfeydd Sili a Dinas Powys, yn ogystal â gorlwytho 
meddygfa Stanwell (Penarth Healthcare) yn ddifrifol. Credwn fod yr Aelod o’r 
Senedd lleol Vaughan Gething yn gwybod am y cynllun a gallai fod wedi 
tynnu sylw’r Gweinidogion a’r comisiynwyr perthnasol ar gyfer Pobl Hŷn, Plant 
a Chenedlaethau’r Dyfodol at y pryderon i gynnal yr egwyddor o wasanaethau 
gofal iechyd yn agos i’r cartref. Mae'r system wedi ein siomi. 

Ar ôl cael rhybudd rai blynyddoedd yn ôl fod prydles y feddygfa ar fin dod i 
ben, gwrthododd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro brynu’r adeilad ar 
Heol Albert. Cafodd cynllun y Bwrdd i ddarparu adeilad amgen newydd yn 
ardal Cogan, sydd ymhell i ffwrdd, ei wrthod yn gyhoeddus. Nid oedd y 
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cynllun hwn yn bodloni’r egwyddor o ddarparu gwasanaethau iechyd yn agos 
i gartref. 

Roedd cynlluniau olynol a luniwyd gan y Bwrdd Iechyd ar gyfer creu hwb 
llesiant yn ardal Cogan yn diystyru hygyrchedd gwael y safle. Roedd y dewis a 
wnaed o ran safle yn gwahaniaethu yn erbyn yr henoed a phobl â 
chyfyngiadau symudedd. Gwrthododd y Bwrdd helpu’r feddygfa ar Heol 
Albert i barhau i weithredu. Yn hytrach, cynigiodd gyllid i feddygfeydd yn Sili, 
Penarth a Dinas Powys, er mwyn iddynt allu ehangu a chymryd cyfrifoldeb 
dros y 7,000 o gleifion dan sylw. Ni wnaeth y Bwrdd Iechyd Prifysgol 
ymgynghori ar y cynllun hwn. Mae ansawdd y gofal a ddarperir ym meddygfa 
Stanwell (Penarth Healthcare) wedi gwaethygu ers i’r feddygfa gael ei 
gorlwytho gan gleifion. Credwn mai dim ond 7 meddyg teulu sydd ar gyfer 
17,000 o gleifion. Penderfyniad y Bwrdd Iechyd i fynd ar drywydd eiddo 
(adeilad) newydd yn y lleoliad anghywir sydd ar fai. 
Mae modd i’r Bwrdd gydnabod ei gamgymeriad o hyd, a phrynu Meddygfa 
Albert oddi wrth y datblygwr eiddo. 

1. Cefndir 

Ym mis Tachwedd 2021, cyhoeddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a 
Chyngor Bro Morgannwg ddatganiad yn nodi cefndir y materion yn ymwneud â 
Meddygfa Heol Albert: 

Yn dilyn yr hysbysiad bod y landlord wedi cyflwyno rhybudd ar yr 
adeilad, ac yn dilyn hynny, penderfyniad y feddygfa i roi eu contract 
Gwasanaethau Cyffredinol Meddygol (GMS) yn ôl, mae’r ddau sefydliad 
wedi ymrwymo i archwilio opsiynau i gynnal Gwasanaethau Meddygon 
Teulu ar gyfer y gymuned leol o fis Ebrill 2022 ymlaen. 

Mae ffocws y BIP ar ddod â gofal yn nes at gartref ac aros o fewn y 
gymuned leol yn rhan o’r uchelgeisiau gofal sylfaenol tymor hirach ar 
gyfer Canolfan Iechyd a Lles yng Nghogan ym Mhenarth.  

Mae’r BIP a’r Awdurdod Lleol yn gefnogol o ran egwyddor i Ganolfan Les 
Cogan ac mae’r BIP yn datblygu’r rhaglen waith sy’n ofynnol i gadarnhau 
achos busnes i gefnogi hyn. Fodd bynnag, mae’n bwysig ailadrodd mai 
opsiwn tymor canolig yw hwn, a bydd angen ei drafod ymhellach gyda 
Chyngor Bro Morgannwg, yn ogystal â’r prosesau cynllunio a 
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chymeradwyo angenrheidiol a’r ymgysylltu parhaus â rhanddeiliaid 
allweddol a’r gymuned wrth i’r cynlluniau gael eu datblygu. 

Bydd cleifion yn parhau i allu cael gafael ar wasanaethau gofal sylfaenol 
ym Meddygfa Heol Albert tan 18 Mawrth 2022. Yn y cyfamser, byddwn 
yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r gymuned leol am sut y bydd 
gofal iechyd yn cael ei ddarparu yn y dyfodol, wrth i ni geisio dod o hyd i 
ddatrysiad cynaliadwy. Hoffem ailadrodd na fydd unrhyw gleifion yn yr 
ardal hon yn colli mynediad at wasanaethau meddyg teulu. 

Hoffai’r BIP ddiolch i’r gymuned am eu hamynedd yn ystod yr adeg hon, 
a gallwn sicrhau cleifion ein bod yn ymrwymedig i ddatrys hyn er mwyn 
diwallu anghenion gofal iechyd cynaliadwy’r boblogaeth leol ym 
Mhenarth. 

Clywodd Bwrdd y BIP yn ei gyfarfod ar 27 Ionawr 2022 y canlynol: 

COVID had delayed the building of the hub planned for Penarth.[…] Due 
to that delay one of the practices that was due to move into the new 
hub had notice served on its accommodation. (p.164) 

Cafodd y Bwrdd ddiweddariad hefyd yn ei gyfarfod ar 31 Mawrth 2022: 

The Independent Member – Finance (IMF) noted the concerns around 
the sustainability of GMS and highlighted that a number of practices 
had handed their GMS contracts back to the Health Board. He asked if 
any other practices were at risk. The UHB Chair responded that a 
practice in Penarth had been taken back due to the landlord wanting to 
sell the building. The matter had been effectively managed by the 
Primary Care Team with an agreement reached for patients to be 
transferred to other practices in the local area (p.15) 

Roedd cau Meddygfa Heol Albert yn gyfan gwbl ym mis Mawrth 2022 wedi denu 
rhywfaint o sylw beirniadol yn y wasg , gyda rhai cleifion yn holi pam na chamodd 
Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Iechyd i’r adwy i achub y feddygfa, a phryderon am 
rai cleifion nad oeddent yn gallu cael mynediad i’r meddygfeydd newydd a 
ddyrannwyd iddynt. 

Clywodd Bwrdd y BIP hefyd ar 31 Mawrth 2022 (t.231), 30 Mehefin 2022 (t.128), a 28 
Gorffennaf 2022 (t.15) fod cynllun gwreiddiol Hwb Llesiant Penarth yn cael ei 
adolygu oherwydd gofynion newidiol Awdurdodau Lleol.  
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2. Ymateb Cyngor Iechyd Cymuned 

Siaradodd Cyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg â'r cyfryngau ym mis 
Tachwedd 2021, gan gydnabod ei bod yn sefyllfa anodd i’r Bwrdd Iechyd. 
Galwodd am amser i ddod o hyd i ateb, a nododd fod y Cyngor Iechyd Cymuned 
yn gweithio i roi sicrwydd i gleifion ym Mhenarth y byddai ganddynt fynediad at 
Feddyg Teulu yn y dyfodol. Ar yr un pryd, nododd Prif Swyddog y Cyngor Iechyd 
Cymuned na ddylai cleifion sydd wedi'u cofrestru ym meddygfa Heol Albert 
symud i feddygfa arall oherwydd y byddent yn cynyddu'r galw yn Redlands a 
Penarth Health Partnerships. 

Ym mis Chwefror 2022, cynhaliodd y Cyngor Iechyd Cymuned ddigwyddiad 
rhithwir i ymgysylltu â’r cyhoedd ynglŷn â chau Meddygfa Heol Albert. Nododd y 
Cyngor Iechyd Cymuned "Er na fydd y digwyddiad hwn yn atal y cau rhag 
digwydd, fe fydd yn rhoi cyfle i gleifion a’r cyhoedd yn ehangach rannu eu barn a’u 
profiadau”. 

Cafodd y Cyngor Iechyd Cymuned Llawn ddiweddariad ynghylch y digwyddiad ar 
9 Mawrth 2022  

Nodwyd bod y BIP wedi cadarnhau yn y cyfarfodydd cyhoeddus bod 
arian ychwanegol wedi'i ddarparu i bractisau cyfagos ar gyfer staff 
ychwanegol a llinellau ffôn i helpu i reoli'r cleifion ychwanegol a byddai'r 
Cyngor Iechyd Cymuned yn monitro profiad cleifion wrth symud 
ymlaen. Byddai Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro hefyd yn trosglwyddo i'r 
gwasanaeth 111 a byddai angen monitro hyn yn ofalus ar gyfer profiad 
cleifion wrth symud ymlaen.  

3. Ymateb Llywodraeth Cymru 

Ysgrifennodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y 
Pwyllgor Deisebau ar 27 Gorffennaf 2022 mewn ymateb i'r ddeiseb, gan ddweud 
ei bod yn gwerthfawrogi'r pryderon a godwyd, ond: 

Roeddwn i’n gwybod bod practis Heol Albert wedi rhoi gwybod ei fod 
yn dirwyn ei gontract i ben oherwydd gwerthu’r adeilad. Mae 
Rheoliadau Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol yn pennu’r 
cyfnod hysbysu y mae angen i bractisau ei ddarparu mewn perthynas â 
chontractau, ac mae pob bwrdd iechyd â threfniadau ar waith i ymateb 
i ddigwyddiad o’r fath er mwyn iddo allu cynllunio sut y gellir parhau i 
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ddarparu gwasanaethau i gleifion. Mae sicrhau bod gwasanaethau 
meddygol cyffredinol yn gynaliadwy yn un o brif flaenoriaethau Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.  

Mae tîm gofal sylfaenol y bwrdd iechyd yn gweithio gyda’r practis i 
sicrhau bod cleifion yn cael eu symud i bractisau cyfagos, drwy 
gytundeb, yn seiliedig ar y capasiti sydd ar gael. Mae’r tîm gofal sylfaenol 
yn parhau i roi cymorth i’r practis, gan weithio gyda’r practisau eraill i 
fonitro sut mae gwasgaru’r cleifion yn effeithio ar eu mynediad at 
wasanaethau.  

Mae’r cynlluniau i adeiladu canolfan iechyd a gofal integredig yn y 
dyfodol i wasanaethu ardal Cogan yn parhau i gael eu hystyried, gyda 
thrafodaethau’n cael eu cynnal rhwng y Bwrdd Iechyd a’r Awdurdod 
Lleol. Rwy’n deall bod opsiynau’n parhau i gael eu profi er mwyn canfod 
y ffordd orau ymlaen. 

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-06-1287 
Ein cyf/Our ref EM/02332/22 

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

27 Gorffennaf 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 14 Mehefin ar ran y Pwyllgor Deisebau ynglŷn â Deiseb 
P-06-1287 – Rhaid ymchwilio i benderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i
gau’r feddygfa yng ngogledd Penarth a symud cleifion i feddygon teulu sydd ymhell i ffwrdd.

Rwy’n ymwybodol o’r pryderon sydd wedi codi. Ar hyn o bryd, mae pwysau anferth ar bob 
rhan o’r gwasanaeth iechyd, gan gynnwys gofal sylfaenol, ac mae practisau meddygon 
teulu yn wynebu cynnydd eithriadol yn y galw am wasanaethau. 

Roeddwn i’n gwybod bod practis Heol Albert wedi rhoi gwybod ei fod yn dirwyn ei gontract i 
ben oherwydd gwerthu’r adeilad. Mae Rheoliadau Contractau Gwasanaethau Meddygol 
Cyffredinol yn pennu’r cyfnod hysbysu y mae angen i bractisau ei ddarparu mewn perthynas 
â chontractau, ac mae pob bwrdd iechyd â threfniadau ar waith i ymateb i ddigwyddiad o’r 
fath er mwyn iddo allu cynllunio sut y gellir parhau i ddarparu gwasanaethau i gleifion. Mae 
sicrhau bod gwasanaethau meddygol cyffredinol yn gynaliadwy yn un o brif flaenoriaethau 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.  

Mae tîm gofal sylfaenol y bwrdd iechyd yn gweithio gyda’r practis i sicrhau bod cleifion yn 
cael eu symud i bractisau cyfagos, drwy gytundeb, yn seiliedig ar y capasiti sydd ar gael. 
Mae’r tîm gofal sylfaenol yn parhau i roi cymorth i’r practis, gan weithio gyda’r practisau 
eraill i fonitro sut mae gwasgaru’r cleifion yn effeithio ar eu mynediad at wasanaethau. 

Mae’r cynlluniau i adeiladu canolfan iechyd a gofal integredig yn y dyfodol i wasanaethu 
ardal Cogan yn parhau i gael eu hystyried, gyda thrafodaethau’n cael eu cynnal rhwng y 
Bwrdd Iechyd a’r Awdurdod Lleol. Rwy’n deall bod opsiynau’n parhau i gael eu profi er 
mwyn canfod y ffordd orau ymlaen.   
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Rwy’n gobeithio bod yr wybodaeth hon o gymorth. 

Yn gywir,  

Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services
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Dod â "llosgi dan reolaeth" i ben yng 
Nghymru 
Y Pwyllgor Deisebau | 21 Tachwedd 2022 
Petitions Committee | 21 November 2022 

Cyfeirnod:  SR22/3945-2 

Rhif y ddeiseb: P-06-1927 

Teitl y ddeiseb: Dod â "llosgi dan reolaeth" i ben yng Nghymru 

Geiriad y ddeiseb:  Mae tân diweddar ar y Mynydd Mawr, Gwynedd, wedi 
tynnu sylw at y broblem enfawr o "losgi dan reolaeth". Cafodd y tân ei gynnau 
yn ystod y tymor a ganiateir (rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth 31) er gwaethaf y 
tywydd sych a’r gwyntoedd cryfion diweddar, ac o gofio bod llawer o adar 
eisoes wedi dechrau nythu. 
Disgrifiodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yr effaith drychinebus 
ar y mynydd. Mae'r mwg wedi creu trafferth i bobl leol, ac roedd criwiau o 
dde Cymru wedi gorfod dod i gynorthwyo hefyd. 

Ar un adeg, effeithiodd y tân ar ardal o tua 100,000 metr sgwâr. Nid yw hyn 
yn ddigwyddiad unigryw. 
Y llynedd, bu dros 2,000 o dannau glaswelltir yng Nghymru, ac roedd dros 75 
y cant o’r rhain wedi eu cynnau yn fwriadol. 

Mae'r tannau hyn yn: 
–rhoi iechyd a diogelwch criwiau tân, a thrigolion ac eiddo lleol, yn y fantol 
–peryglu bywydau pobl trwy ailgyfeirio ymdrech ac amser y gwasanaeth tân 
–arwain at gost annerbyniol i'r trethdalwr – gall hyn fod yn gannoedd o 
filoedd o bunnoedd, yn ôl gwasanaeth tân Gogledd Cymru 
–rhyddhau carbon a chreu mwg mewn cyfnod o argyfwng hinsawdd 
–cael effaith ofnadwy ar ein hadar nythu a bywyd gwyllt arall fel y wiber, sydd 
yn barod mewn perygl, a hynny mewn argyfwng bioamrywiaeth. Yn 
draddodiadol, roedd y cyfnod rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth yn oer a gwlyb yng 
Nghymru, ond erbyn hyn mae'r hinsawdd wedi newid, gyda’r tywydd mwyn 
yn newid y tymor nythu ac adfywiad bywyd gwyllt.  Mae'r RSPB yn mynnu 
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bod llosgi mawndir ar yr ucheldiroedd yn dod i ben oherwydd y pryderon 
ynghylch cadwraeth a’r argyfwng hinsawdd. 

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddod â "llosgi dan reolaeth" i ben ar 
fyrder. 

 

 

 

1. Cefndir 

Mae ‘llosgi dan reolaeth’, a elwir hefyd yn ‘llosgi rhagnodedig’, yn cyfeirio at ddull 
wedi’i gynllunio o ddefnyddio tân mewn ardal benodol. 

Nod y prif fath o ‘losgi dan reolaeth’ a wneir yn y DU yw cael gwared ar lystyfiant 
rhostir a grug heb ei dorri.  

Mae'r Cod Llosgi Grug a Glaswellt yng Nghymru 2008 yn nodi’r manteision a’r 
risgiau sydd ynghlwm wrth losgi rhostir:  

Ers miloedd o flynyddoedd bu tân yn rhan o ecoleg naturiol yr ucheldir a 
rhai amgylcheddau iseldirol, yn arbennig gweundir. Mae’n digwydd yn 
naturiol wedi i fellten daro ac mae hefyd yn un o’r dulliau mwyaf hynafol 
o reoli tir. Fe’i defnyddir at ddibenion amaethyddol, i reoli helfeydd, ac yn 
fwy diweddar i reoli cadwraeth natur.  

Defnyddir dulliau llosgi rheoledig ar ystod o gynefinoedd lled-naturiol, 
gan gynnwys rhostir a gweundir yn arbennig, ond hefyd ar rai migneint a 
gwlyptiroedd eraill (fel gwelyau cyrs), glaswelltir a phrysgdir. Gall llosgi 
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cyfnodol wedi’i reoli a’i gynllunio’n ofalus fod o fudd i amaethyddiaeth, 
wrth reoli anifeiliaid hela ac i gadwraeth natur a’r amgylchedd 
ehangach.  Gall wella mynediad anifeiliaid sy’n pori at fwyd a chynyddu 
gwerth y bwyd hwnnw, a chreu amrywiaeth yn strwythur a 
chyfansoddiad planhigion sy’n addas ar gyfer amrywiaeth o fywyd gwyllt, 
gan gynnwys adar yr ucheldir megis cochiaid.  

Serch hynny mae’n ddull pwerus ac mae’n rhaid wrth grefft a 
dealltwriaeth i sicrhau na fydd yn creu mwy o ddrwg nag o les. Gall llosgi 
byrbwyll fod yn wrthgynhyrchiol: gall ddifrodi neu niweidio tir pori, 
planhigion, anifeiliaid, cynefinoedd a nodweddion hanesyddol 
gwerthfawr; addasu strwythur ffisegol, cyfansoddiad cemegol a hydroleg 
y pridd; effeithio ar ansawdd y dŵr ac amharu ar gymeriad y dirwedd. 
Mewn rhai amgylchiadau gall llosgihefyd fod yn beryglus, yn ddinistriol 
neu’n wastraff amser ac adnoddau.  

2. Y camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi tair dogfen syn ymwneud â llosgi dan 
reolaeth: 

 Cod Llosgi Grug a Glaswellt yng Nghymru 2008; 

 Cynllun Rheoli Llosgi yng Nghymru; 

 Cynllun Rheoli Llosgi yng Nghymru: Canllaw Technegol Ategol.  

 

Ategir y rhain gan Reoliadau Llosgi Grug a Glaswellt etc. (Cymru) 2008 (“y 
Rheoliadau Llosgi”) . 

 Cod Llosgi Grug a Glaswellt yng Nghymru 2008 

Mae’r Cod wedi’i rannu’n ddwy ran: Yn Rhan 1 ceir crynodeb o’r gofynion 
cyfreithiol yn sgil y fersiwn ddiwygiedig o Reoliadau Llosgi Grug a Glaswellt etc. 
(Cymru) 2008  a deddfwriaeth arall. Yn Rhan 2, ceir argymhellion ar arfer da.  

Mae’r Rheoliadau Llosgi yn rheoli’r weithred o losgi grug, gwair bras, rhedyn, eithin 
a Vaccinium (llus). Nid ydynt yn berthnasol i erddi preifat na gerddi rhandir. Mae’r 
rheolau canlynol yn berthnasol drwy gydol y flwyddyn: 

 Ni ddylid dechrau llosgi grug, glaswellt ac ati rhwng machluda chodiad 
haul; 
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 Rhaid cael digon o bobl a chyfarpar wrth law drwy’r amser i reoli’r llosgi; 

 Dylid cymryd pob rhagofal rhesymol i atal anafiadau neu ddifrodi 
unigolion, anifeiliaid neu eiddo cyfagos; 

 Rhaid rhoi o leiaf 24 awr, ond dim mwy na saith diwrnod, o rybudd o’r 
bwriad i losgi mewn ysgrifen i berchnogion neu breswylwyr y tir dan 
sylw, a’r unigolion sy’n gyfrifol am dir cyfagos. Dylai’r rhybudd gynnwys 
dyddiadau, amser, lleoliad a maint y tir sy’n cael ei losgi; 

 Rhaid sicrhau Cynllun Rheoli Llosgi dilys sydd ar gael i’w archwilio gan 
swyddogion o Lywodraeth Cynulliad Cymru ar gais ar gyfer pob llosgfa y 
bwriedir ei chynnal y tu allan i Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig; 

 Rhaid cyflwyno Cynllun Rheoli Llosgi hefyd ar gyfer llosgfa y bwriedir ei 
chynnal ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig neu safleoedd 
eraill dynodedig. Fodd bynnag, os oes cynllun wedi’i greu drwy 
gytundeb â Chyngor Cefn Gwlad Cymru neu gyrff dynodi eraill, gellir 
defnyddio’r cynllun hwnnw i gydymffurfio â’r Cod; 

 Mae’n bosibl y bydd angen cael caniatâd ffurfiol gan Cadw i losgi ar 
Heneb Gofrestredig.  

O dan y Rheoliadau, ni chaniateir llosgi ond ar y dyddiadau canlynol: 

 1 Hydref - 31 Mawrth ar yr ucheldir; 

 1 Tachwedd - 15 Mawrth ym mhob man arall; ac 

 Ar adegau eraill gyda thrwydded na ellir ond ei chael dan amgylchiadau 
penodol iawn.  

Nid oes angen trwydded i wneud gwaith llosgi o fewn y cyfnod llosgi dynodedig. 
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru yn annog tirfeddianwyr i roi gwybod iddynt am unrhyw losgiadau 
arfaethedig.  

Rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer trwyddedau i wneud gwaith llosgi yn y cyfnod 
cyfyngedig i Lywodraeth Cymru.  

Bydd unrhyw un sy’n mynd yn groes i unrhyw ddarpariaeth yn y Rheoliadau Llosgi 
yn cyflawni trosedd o dan adran 20(2) o Ddeddf Ffermio’r Bryniau 1946.Gallai 
troseddwyr o’r fath fod yn agored i ddirwy o hyd at £1,000.  

 Cynllun Rheoli Llosgi yng Nghymru 

O dan y rheoliadau, mae’n ofynnol i reolwyr tir lenwi cynllun llosgi a'i ddiweddaru. 
Nid oes angen iddynt gyflwyno copi o’u cynllun ar ôl ei lenwi, ond rhaid iddynt 
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sicrhau bod copi diweddar ar gael i’w archwilio gan swyddogion awdurdodedig. 
Nod y cynllun yw “datblygu ymagwedd tymor canolig i dymor hir (5+ mlynedd) ar 
gyfer rheoli tir drwy losgi, gan gynnwys asesu’r risgiau’n gysylltiedig â hynny”. 
Cyhoeddwyd canllaw technegol i gyd-fynd â’r cynllun, er mwyn cefnogi rheolwyr 
tir yn y broses o lunio eu cynlluniau.   

 Papur y Gweinidog 

Mae papur y Gweinidog yn nodi bod y Rheoliadau presennol a’r Cod ategol, ym 
marn Llywodraeth Cymru, yn addas at y diben. Mae hefyd yn nodi, mewn 
amgylchiadau lle mae rheolwr tir yn mynd ati i losgi 'ardal dim llosgi' neu'n colli 
rheolaeth o losgi wedi'i gynllunio, gellid erlyn yn gyfreithiol neu godi cosbau sy’n 
gysylltiedig â'u cymhorthdal yn y Cynllun Taliad Sylfaenol. 

Mae’n tynnu sylw at ddau brosiect y mae’n ymwneud â nhw sy’n gysylltiedig â 
thanau: 

Gyda'r cynnydd yn nigwyddiadau tywydd eithafol a nifer y tanau sy'n 
digwydd ar draws tirwedd Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo 
camau sydd wedi'u cydlynu rhwng y gwasanaethau brys, cyrff statudol a 
chymunedau lleol, er mwyn ymateb i'r achosion hyn, hysbysu’r 
awdurdodau, a'u cofnodi, a thrwy wneud hynny helpu i fynd i'r afael ag 
arferion gwael a hyrwyddo newid ymddygiad. Mae Ymgyrch Dawns 
Glaw (Dawnsglaw) tasglu aml-asiantaeth, sy'n cynnwys y tri Gwasanaeth 
Tân ac Achub, Yr Heddlu, Cyfoeth Naturiol Cymru, Y Swyddfa Dywydd, 
Parciau Cenedlaethol, Taclo'r Tacle, Llywodraeth Cymru ac eraill, yn 
fenter sydd yn flaenllaw yn y dull hwn o weithredu.  

Ar hyn o bryd rydym o blaid hyrwyddo dull partneriaeth fel prosiect 
Llethrau Llon yn hytrach nag adolygu'r rheoliadau presennol yr ydym yn 
credu sy'n addas i'w pwrpas wrth eu dilyn yn gywir. Mae Llethrau Llon 
(Llethraullon) yn rhaglen bartneriaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru 
sy'n cynnig ateb natur i leihau'r risg o danau gwyllt, gan wella'r broses o 
adfer cynefinoedd ar ôl difrod tân, a diogelu priddoedd i leihau carbon 
sy'n cael ei ryddhau gan danau gwyllt. Bydd y gwaith yn sicrhau 
manteision ehangach ar gyfer gwydnwch ecosystemau, ansawdd aer a 
dŵr, gan wneud tirwedd y cymoedd yn fwy gwydn a gallu addasu'n well 
i'r newid yn yr hinsawdd. 
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3. Y camau a gymerwyd gan Senedd Cymru 

Nid yw ‘llosgi dan reolaeth’ yn fater sydd wedi cael ei drafod yn y Senedd. 

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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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.   

31 Hydref 2022 

Ein cyf/Our ref JJ/02250/22 
Eich cyf/Your ref P-0601297 

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

Annwyl Jack Sargeant AS, 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 16 Awst at Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion 
Gwledig a Gogledd Cymru a'r Trefnydd, ynghylch llosgi rheoledig yn y cyfnod a ganiateir ym 
Mynydd Mawr a amlygwyd mewn deiseb P-06-1297 Dod â "llosgi dan reolaeth" i ben yng 
Nghymru. Gan fod y materion hyn yn rhan o fy mhortffolio, rwy’n gyfrifol am ymateb. 

Mae Rheoliadau Llosgi Grug a Llosgi Glaswellt (Cymru) 2008 a'i God cysylltiedig yn eu lle i 
sicrhau bod rheoli llosgi yn digwydd mewn modd sydd wedi ei gynllunio, ei reoli, yn briodol a 
diogel sy'n sicrhau manteision amgylcheddol a mesurau diogelu 

Dim ond rhwng 1 Hydref – 31 Mawrth y caniateir llosgi rheoledig ar ucheldir a rhwng 1 
Tachwedd – 15 Mawrth mewn mannau eraill. Cyn cyflwyno rheoliadau penodol i Gymru ar 
gyfer llosgi grug a glaswellt yn 2008 roedd y dyddiadau terfynol ar gyfer llosgi o dan 
reoliadau Cymru a Lloegr ar y pryd yn 15 Ebrill ar ucheldir a 31 Mawrth mewn mannau 
eraill. Cwtogwyd y dyddiadau o ryw 15 diwrnod, yn rhannol yn dilyn tystiolaeth ymchwil a 
ddarparwyd gan y BTO a'r RSPB o dueddiadau ac amseru ar gyfer dechrau ymddygiad 
nythu rhywogaethau perthnasol yng Nghymru ar wahanol uchder. Ar hyn o bryd nid oes 
tystiolaeth o dueddiadau ymddygiad nythu yn dechrau'n gynharach yn y tymor. Ym marn 
Llywodraeth Cymru mae'r Rheoliadau presennol a'r Cod Ategol yn addas i'w pwrpas. 

Tudalen y pecyn 45

mailto:Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Julie.James@gov.wales


Mae amrywiol o gynefinoedd lled-naturiol yn destun llosgi a reolir gan gynnwys rhostir a 
gweundir, glaswelltir a phrysgwydd. Wedi'i gynllunio'n ofalus, gall llosgi cyfnodol, dan 
reolaeth fod o fudd i amaethyddiaeth, rheoli adar hela, cadwraeth bywyd gwyllt a'r 
amgylchedd ehangach. Gall gynhyrchu amrywiol strwythurau a chyfansoddiadau ar gyfer 
llystyfiant sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o fywyd gwyllt, gan gynnwys adar yr ucheldir. 
Fodd bynnag, mae hefyd yn offeryn pwerus, sydd angen ei ddefnyddio gyda sgil a 
dealltwriaeth os nad yw am wneud mwy o ddrwg nag o les. Gall llosgi annoeth fod yn 
wrthgynhyrchiol: difrodi tir pori gwerthfawr, planhigion, anifeiliaid, cynefinoedd a nodweddion 
hanesyddol; newid strwythur ffisegol, cyfansoddiad cemegol a hydroleg y pridd; sy'n 
effeithio ar ansawdd dŵr a gwanhau cymeriad y tirwedd.  

Am y rhesymau hyn mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau Cynllun Rheoli 
Llosgi er mwyn sicrhau bod pob agwedd yn cael ei ystyried a'i baratoi ar ei gyfer ymlaen 
llaw. Er enghraifft, mae rhai cynefinoedd ac ardaloedd yn ôl natur y tir, cyfansoddiad 
rhywogaethau neu amodau tyfu anodd, sy'n agored i niwed gan reolaeth ddwys gan 
gynnwys llosgi. Gall difrod o'r fath arwain at ddod i gysylltiad â mawn moel, erydiad pridd, 
effaith ar ansawdd dŵr a llif, gan gynnwys mwy o liwio dŵr a dŵr ffo, a newidiadau mewn 
cyfansoddiad rhywogaethau a strwythur cynefinoedd. Am y rhesymau hyn, ystyrir ardaloedd 
fel corsydd mawn, gweundir gwlyb a llethrau sgri yn 'ardaloedd llosg' ac mae'n rhaid eu 
heithrio o'r cynllun llosgi arfaethedig. Mae cyfyngiadau hefyd ar pryd y gall llosgi ddigwydd 
a'u maint a'u amlder.  Mae llosgi cyfrifol hefyd yn golygu creu toriadau tân effeithiol a chael 
digon o bobl i reoli tanau yn ogystal â hysbysu tirfeddianwyr cyfagos a'r Gwasanaeth Tân ac 
Achub cyn cychwyn 

Byddai peidio â chaniatáu unrhyw fath o reoli llosgi ar dir agored hefyd yn broblem gan y 
byddai yr ardaloedd nad ydynt yn cael eu llosgi am flynyddoedd yn aml yn caniatáu cynnyd 
mewn llystyfiant bras a biomas coediog gan greu tanwydd a allai, pe byddai tanau gwyllt yn 
yr haf, yn achosi niwed trychinebus a hirhoedlog i briddoedd, cynefinoedd sensitif, bywyd 
gwyllt a'r amgylchedd ehangach, gan gynnwys eiddo cyfagos. 

Mewn amgylchiadau lle mae rheolwr tir yn mynd ati i losgi 'ardal dim llosgi' neu'n colli 
rheolaeth o losgi wedi'i gynllunio, gellid erlyn yn gyfreithiol neu godi cosbau sy’n gysylltiedig 
â'u cymhorthdal yn y Cynllun Taliad Sylfaenol. 

Gyda'r cynnydd yn nigwyddiadau tywydd eithafol a nifer y tanau sy'n digwydd ar draws 
tirwedd Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo camau sydd wedi'u cydlynu rhwng y 
gwasanaethau brys, cyrff statudol a chymunedau lleol, er mwyn ymateb i'r achosion hyn, 
hysbysu’r awdurdodau, a'u cofnodi, a thrwy wneud hynny helpu i fynd i'r afael ag arferion 
gwael a hyrwyddo newid ymddygiad. Mae Ymgyrch Dawns Glaw (Dawnsglaw) tasglu aml-
asiantaeth, sy'n cynnwys y tri Gwasanaeth Tân ac Achub, Yr Heddlu, Cyfoeth Naturiol 
Cymru, Y Swyddfa Dywydd, Parciau Cenedlaethol, Taclo'r Tacle, Llywodraeth Cymru ac 
eraill, yn fenter sydd yn flaenllaw yn y dull hwn o weithredu.  

Ar hyn o bryd rydym o blaid hyrwyddo dull partneriaeth fel prosiect Llethrau Llon yn hytrach 
nag adolygu'r rheoliadau presennol yr ydym yn credu sy'n addas i'w pwrpas wrth eu dilyn yn 
gywir. Mae Llethrau Llon (Llethraullon) yn rhaglen bartneriaeth a ariennir gan Lywodraeth 
Cymru sy'n cynnig ateb natur i leihau'r risg o danau gwyllt, gan wella'r broses o adfer 
cynefinoedd ar ôl difrod tân, a diogelu priddoedd i leihau carbon sy'n cael ei ryddhau gan 
danau gwyllt. Bydd y gwaith yn sicrhau manteision ehangach ar gyfer gwydnwch 
ecosystemau, ansawdd aer a dŵr, gan wneud tirwedd y cymoedd yn fwy gwydn a gallu 
addasu'n well i'r newid yn yr hinsawdd. 
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Mae'r Gwasanaethau Tân ac Achub a phartneriaid hefyd yn gweithio drwy'r flwyddyn yn 
creu toriadau tân mewn lleoliadau strategol ar draws Cymru, i atal tanau gwair rhag 
lledaenu a’u difrifoldeb, pe baen nhw'n digwydd.  Maent hefyd yn darparu rhaglenni 
addysgol i bobl ifanc sydd naill ai wedi troseddu neu ar fin troseddu, ar beryglon a 
chanlyniadau cynnar tân bwriadol; ac mae'r rhain i gyd yn cael eu hariannu gan Lywodraeth 
Cymru.   

Yn gywir, 

Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 
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Adolygu’r polisi tai dros dro mewn 
argyfwng sy’n effeithio ar ein 
cymunedau. 
 
Y Pwyllgor Deisebau | 21 Tachwedd 2022 
Petitions Committee | 21 November 2022 

Cyfeirnod:  SR22/3945-1 

Rhif y ddeiseb: P-06-1304 

Teitl y ddeiseb: Adolygu’r polisi tai dros dro mewn argyfwng sy’n effeithio ar 
ein cymunedau. 

Geiriad y ddeiseb: Mae cymuned Thomastown yn Nhonyrefail wedi dioddef 
oherwydd bod yr awdurdod lleol yn defnyddio llety gwely a brecwast yng 
nghanol y gymuned fel llety dros dro mewn argyfwng. Er bod yr awdurdod 
lleol yn mynnu bod y rhai sy’n cael eu gosod yma yn cael asesiad risg, mae’r 
gymuned wedi dioddef yn sgil ymddygiad gwrthgymdeithasol, bygythiadau, 
trais a delio cyffuriau. Mae’r gymuned wedi’i siomi gan yr awdurdod lleol a 
hoffai adolygiad o’r gweithdrefnau sydd ar waith i atal hyn rhag digwydd eto.  

Mae’r awdurdod lleol wedi lleoli pobl ddigartref yno yn fuan wedi iddynt gael 
eu rhyddhau o’r carchar. Mae’r gymuned wedi brwydro ers nifer o 
flynyddoedd i atal y cyngor rhag defnyddio’r llety gwely a brecwast ar gyfer 
cyn-garcharorion. Mae pobl leol wedi bod yn dyst i nifer o achosion o 
ymddygiad gwrthgymdeithasol dros y blynyddoedd, sy’n achosi pryder difrifol 
i’r gymuned ac yn cael effaith negyddol ar eu bywydau. 

Hefyd, nid oes trefniadau diogelwch ar waith, na rhwydwaith diogelwch i’r 
preswylwyr. 

Nid yw’r gymuned eisiau i hyn ddigwydd eto ac mae’n galw am adolygiad 
llawn o’r gweithdrefnau a’r polisïau ar gyfer lleoli pobl ddigartref mewn llety 
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dros dro mewn argyfwng mewn cymunedau lle nad oes cymorth priodol ar 
waith i gefnogi’r preswylwyr y mae’r awdurdod lleol yn eu lleoli yno. 

1. Cefndir 

Ers dechrau'r pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu agwedd 
'neb yn cael eu gadael allan' tuag at ddigartrefedd. Mae hyn wedi'i gefnogi gan 
ganllawiau a rhywfaint o gyllid ychwanegol. Awdurdodau lleol a'u partneriaid 
sy’n ei ddarparu. Mae'r ymateb hwnnw yn parhau i fod ar waith, ac wedi arwain 
at roi llety dros dro a gwasanaethau cymorth i nifer sylweddol o bobl sy'n 
wynebu digartrefedd. 

Defnyddir gwahanol fathau o lety dros dro a gallent gynnwys gwestai, llochesau, 
hostelau, gwely a brecwast, tai cymdeithasol a llety yn y sector rhentu preifat.  

Mae canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2016 yn nodi 
materion y mae'n rhaid i awdurdodau lleol eu hystyried wrth benderfynu a yw 
llety yn addas. Mae'r canllawiau yn nodi nad yw llety gwely a brecwast yn ffurf 
addas o lety yn gyffredinol, gan nodi: 

The use of B&B should only be used on an exceptional basis and for a 
limited period of time for any individual or household. 
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Yn y gorffennol, mae Llywodraeth Cymru wedi defnyddio ei phwerau statudol i 
gyfyngu ar ddefnyddio llety gwely a brecwast fel llety dros dro. Ond oherwydd y 
pwysau y mae awdurdodau lleol yn eu hwynebu o ganlyniad i'r pandemig, a 
gan fod y dull 'neb yn cael eu gadael allan’ yn parhau, mae Llywodraeth Cymru 
wedi ymgynghori ar ganiatáu defnyddio llety gwely a brecwast dros dro mewn 
achosion lle mae awdurdodau lleol yn wynebu pwysau oherwydd y pandemig, 
yn amodol ar ddyddiad gorffen ar 31 Mawrth 2023. Nid oes newidiadau 
deddfwriaethol wedi'u gwneud eto. 

Yn ôl ffigurau Llywodraeth Cymru, cynyddodd nifer y bobl a osodwyd mewn 
llety dros dro yn gyson dros gyfnod y pandemig, gyda chyfanswm o 26,400 o 
bobl wedi'u gosod mewn tai o'r fath rywbryd rhwng Mawrth 2020 ac Awst 
2022.  

Ar 31 Awst 2022, roedd 8,545 o unigolion (gan gynnwys 2,515 o blant dibynnol o 
dan 16 oed) yn parhau i fyw mewn llety dros dro, ac amcangyfrifwyd bod 152 o 
bobl yn cysgu ar y stryd yng Nghymru. 

2. Camau gan Lywodraeth Cymru 

Ym mis Hydref 2019, lansiodd Llywodraeth Cymru’r Strategaeth ar gyfer Atal a 
Roi [sic] Diwedd ar Digartrefedd [sic]. Nod y strategaeth hon yw sicrhau bod 
digartrefedd yn ‘brin, yn fyrhoedlog ac nad yw'n digwydd eto’.  

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Rhoi diwedd ar ddigartrefedd: cynllun 
gweithredu lefel uchel 2021 i 2026 ym mis Tachwedd 2021, a oedd yn bwrw 
ymlaen â gwaith ac argymhellion y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd. Mae'r 
cynllun wedi ei rannu'n dri cham gweithredu allweddol: 'prin', sy’n 
canolbwyntio ar atal; 'byrhoedlog', sy’n ymwneud ag ailgartrefu cyflym; ac 'nad 
yw’n digwydd eto', sy'n ymwneud ag argaeledd tai tymor hir. 

Ym mis Mai-Mehefin 2022, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar 
gynnig i ddiweddaru'r categorïau 'angen blaenoriaethol' i gynnwys pobl sy'n 
ddigartref ar y stryd. Byddai hyn yn dod â'r agwedd ‘neb yn cael eu gadael allan’ 
i gyfraith. Pasiwyd Rheoliadau Digartrefedd (Angen Blaenoriaethol a 
Bwriadoldeb) (Cymru) 2022 yn dilyn dadl yn y Senedd ar 18 Hydref 2022 a 
daeth i rym ar 24 Hydref 2022. 

Ar 1 Tachwedd, ysgrifennodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd at 
Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynglŷn â’r ddeiseb hon. Mae ei llythyr yn 
cydnabod bod parhau â'r dull ‘neb yn cael eu gadael allan’ wedi cynyddu’r 
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pwysau ar awdurdodau lleol i ddod o hyd i lety dros dro, ac mae hyn wedi 
cynnwys defnyddio llety gwely a brecwast. Fodd bynnag, mae'r Gweinidog yn 
mynnu na fydd Llywodraeth Cymru yn newid ei dull presennol o fynd i’r afael â 
digartrefedd, gan nodi'r Rheoliadau uchod fel tystiolaeth. 

Nododd y Gweinidog hefyd ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wella'r cyflenwad 
o dai mwy hirdymor, gan gynnwys cynlluniau i adeiladu tai cymdeithasol 
carbon isel newydd a'r dyraniad diweddar o £65m i'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 
Llety Dros Dro i helpu i gynyddu’r opsiynau i symud ymlaen ar gyfer 
gwasanaethau tai awdurdodau lleol. 

3. Camau gweithredu Senedd Cymru 

Mae Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai y Senedd yn cynnal ymchwiliad i 
ddigartrefedd yng Nghymru ar hyn o bryd. Ar 12 Hydref, y cylch gorchwyl y 
cytunwyd arno ar gyfer yr ymchwiliad hwn yw: 

 Cyflenwad, addasrwydd ac ansawdd y llety dros dro sy'n cael ei 
ddefnyddio ar hyn o bryd i gartrefu pobl sy'n ddigartref a’r 
gwasanaethau cymorth sydd ar gael iddynt; 

 Yr effaith y caiff byw mewn llety dros dro ar unigolion a theuluoedd; 

 Effaith y galw parhaus am lety dros dro ar awdurdodau lleol a 
gwasanaethau cymorth, eu partneriaid a’u cymunedau; 

 Opsiynau i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy a phriodol yn y tymor 
byr i ganolig, er mwyn lleihau’r defnydd o lety dros dro; 

 Cynnydd o ran gweithredu ‘Rhoi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru: 
Cynllun gweithredu lefel uchel 2021 i 2026’, ac yn arbennig y symud 
tuag at ddull ailgartrefu cyflym. 

Hyd yma mae'r Pwyllgor wedi cynnal dau ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid 
wedi'u targedu – y cyntaf ym mis Ionawr-Chwefror 2022 ac ail ymgynghoriad 
parhaus sydd i fod i ddod i ben ar 11 Tachwedd.   

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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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 1304 
Ein cyf/Our ref JJ/02208/22 

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

01 Tachwedd 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr ar 4 Hydref yn gofyn i mi am fy marn ynghylch Deiseb P-06-1304 i 
adolygu’r polisi tai argyfwng dros dro sy’n effeithio ar ein cymunedau cyn bod y Pwyllgor yn 
ystyried y ddeiseb yn ffurfiol.  

Diolch i’r pandemig, cawsom ddarlun llawer manylach o wir faint digartrefedd ym mhob rhan 
o’r wlad.   Er i’r ymateb argyfwng olygu bod rhai unigolion wedi dod i gysylltiad am y tro 
cyntaf â gwasanaethau, datgelwyd lefel o angen cudd nad oedd y system tai, iechyd a 
chymorth yn mynd i’r afael ag ef fel arfer a dangoswyd hefyd bod angen ymateb tymor byr a 
thymor hwy i’r angen hwnnw.  

O ddechrau’r pandemig, agwedd Llywodraeth Cymru oedd na ddylai neb oedd yn profi 
digartrefedd ‘gael eu gadael allan’ a bod angen darparu arweiniad a chyllid yn benodol i 
gefnogi hynny. Rwy’n falch iawn o’n hymateb ni yma yng Nghymru – mae tros 25,200 o bobl 
wedi cael llety dros dro ers Mawrth 2020 ac wedi cael y cymorth cynhwysfawr sydd ei 
angen arnynt i’w cadw’n ddiogel. Mae’r ymateb cynhwysol hwn yn dal yn ei le heddiw a 
does dim dwywaith ei fod wedi achub bywydau.  

Dylai’r Pwyllgor nodi bod y Senedd wedi ystyried y polisi hwn yn ddiweddar. Ar 18 Hydref, 
yn dilyn dadl fer yn y Cyfarfod Llawn, pasiodd y Senedd reoliadau i greu 11eg categori o 
Angen Blaenoriaethol i’r rheini sy’n ‘ddigartref ac ar y stryd’ i sicrhau bod yr ymagwedd ‘neb 
yn cael eu gadael allan’ yn parhau cyn yr eir ati i ddiwygio’r ddeddfwriaeth.  Roedd hynny’n 
dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion. I weld crynodeb o’r ymatebion, cliciwch yma:  
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Mae’r pandemig wedi rhoi cyfle i ni weddnewid y gwasanaethau i’r digartref a dechrau 
gweithio mewn ffordd wirioneddol gynhwysol i sicrhau nad oes neb heb gartref, ac rydym 
wedi ymrwymo i symud o’r ddibyniaeth ar lety dros dro i system sy’n seiliedig ar atal 
digartrefedd ac ailgartrefu’n gyflym – fel a ddisgrifir yn y Rhaglen Lywodraethu a’n Cynllun 
Gweithredu Rhoi Diwedd ar Ddigartrefedd.  I’r perwyl hwn, rydym yn ymrwymo i ddarparu 
20,000 o gartrefi carbon isel newydd ar rent yn y sector cymdeithasol. Rydyn ni’n buddsoddi 
dros £197m yn y gwasanaethau Cymorth Tai ac Atal Digartrefedd eleni a £310m, mwy nag 
erioed, mewn Tai Cymdeithasol. Ein nod yw adeiladu tai cymdeithasol gwell yng Nghymru, 
adeiladu mwy ohonyn nhw a’u hadeiladu’n gyflymach – i sicrhau eu bod yn ateb gofyn y 
dyfodol.  

Yn y tymor byr, yr un pryd â chynyddu’r cyflenwad o gartrefi tymor hwy, mae’n hollbwysig 
ein bod yn cadw pobl a theuluoedd sy’n profi digartrefedd yn ddiogel trwy ddarparu cartrefi 
dros dro addas fel nad oes gofyn i neb gysgu allan yng Nghymru. Oherwydd y pwysau ar y 
gwasanaethau tai a digartrefedd, mae awdurdodau lleol yn defnyddio amrywiaeth o lety 
dros dro, gan gynnwys gwestai a llety gwely a brecwast, i sicrhau nad yw pobl yn cael eu 
gorfodi i gysgu allan. Rydyn ni’n helpu awdurdodau lleol i roi’r gorau i’r math hwn o lety ac 
wedi neilltuo £65m yn ychwanegol eleni ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro i 
gynyddu’r opsiynau sydd ar gael.  

Rwy’n siŵr y gwnewch chi gytuno â mi na allwn fynd yn ôl i sut oedd hi, bod angen i ni 
adeiladu ar y cynnydd sydd wedi’i wneud a chyda’n gilydd, bod cyfle i ni roi diwedd ar 
ddigartrefedd yng Nghymru. Rwy’n benderfynol o fanteisio ar y cyfle hwnnw.  

Yn gywir, 

Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 
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P-05-1112 Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: 

Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Daniel Evans, ar ôl casglu cyfanswm o 655 

lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb:   

Mae cymunedau yng Nghymru yn parhau i golli asedau cymunedol fel 

tafarndai a meysydd chwaraeon ar gyfradd frawychus. Yn wahanol i Loegr a’r 

Alban, nid oes gan gymunedau yng Nghymru hawl statudol i wneud cais i 

brynu asedau o’r fath. 

Mae arnom angen deddfwriaeth newydd ynghylch asedau o werth cymunedol 

yn benodol. Rydym yn galw ar y Llywodraeth nesaf yng Nghymru i weithredu 

ar unwaith y darpariaethau yn Rhan 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011 i 

sicrhau bod gan grwpiau yng Nghymru yr hawl gyfreithiol i brynu a rheoli 

asedau cymunedol. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

Mae asedau cymunedol yn adeiladu cyfalaf cymdeithasol, iechyd a llesiant. 

Mae colli asedau cymunedol yn arwain at gymunedau gwannach, cymunedau 

llai cysylltiedig a chymunedau llai hapus. 

Rhoddodd Rhan 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011 yr hawl gyfreithiol i 

grwpiau cymunedol wneud cais am asedau o werth cymunedol sydd o dan 

fygythiad neu sydd ar fin cael eu gwerthu, gan roi’r hawl iddynt redeg yr 

asedau hyn hefyd. Mae’r Ddeddf hefyd yn ei wneud yn ofynnol i awdurdodau 

lleol gadw rhestr o asedau cymunedol o’r fath. Yn yr Alban, grwpiau 

cymunedol sydd â’r cyfle cyntaf i brynu’r asedau hyn. 

(https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06366/). 

Fodd bynnag, yng Nghymru, penderfynodd Llywodraeth Cymru beidio â 

chymhwyso’r rhannau perthnasol o’r Ddeddf a fyddai’n caniatáu hyn. Mae 

ein cymunedau, felly, o dan anfantais enfawr o’u cymharu â chymunedau yn 

Lloegr a’r Alban. 
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Yn 2015, dywedodd y Gweinidog perthnasol y byddai camau’n cael eu 

cymryd ynghylch asedau o werth cymunedol gan Lywodraeth Cymru rhwng 

2016-21, ond ni ddigwyddodd unrhyw beth. 

Byddai gweithredu’r darpariaethau perthnasol yn y Ddeddf Lleoliaeth o fudd 

enfawr i gymunedau yng Nghymru sy’n ysu i achub asedau cymunedol 

gwerthfawr. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Pen-y-bont ar Ogwr 

 Gorllewin De Cymru   
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P-06-1212 Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o 

amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Leeanne Elizabeth Bartley, ar ôl casglu 

cyfanswm o 11,027 lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb:   

Fe foddodd Mark Allen, oedd yn 18 oed, ar ôl neidio i mewn i gronfa rewllyd 

ar ddiwrnod poeth ym mis Mehefin 2018. Ym mis Mai 2019, fe fuom yn 

gwylio 3 cortyn taflu’n cael eu gosod wrth y fan lle buodd farw. Gellid bod 

wedi achub Mark pe byddent yno’n barod. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

Rydym ni, teulu a ffrindiau Mark, o’r farn y dylai fod yn gyfraith gwlad i osod 

cortynnau taflu fel y rheini a osodwyd lle bu farw Mark, mewn lleoedd 

dynodedig o amgylch pob cronfa ddŵr, llyn, camlas ac ati. Wrth siarad â 

phobl sy'n gweithio ym maes diogelwch dŵr, e.e. gwasanaethau tân ac ati, 

mae cortynnau o'r fath wedi achub llawer o fywydau. Rydym ni eisiau achub 

bywydau ac arbed pobl rhag gorfod dioddef y torcalon a'r trasiedi o golli 

rhywun y maen nhw’n garu yn boddi. 

 

Helpwch ni i wneud gwahaniaeth cadarnhaol er cof am Mark. 

 

Diolch i chi, teulu a ffrindiau Mark  

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Gorllewin Clwyd  

 Gogledd Cymru   
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24th August 2022 

Dear Mr Sargeant, 

Welsh Parliament Petitions Committee Report August 22: Mark Allen’s Law - Water safety 
and drowning prevention 

I read with interest the aforementioned report and appreciate the short period of time given for 
such a process.  However, I am concerned that the consulted contributors (three utility 
companies, two public bodies, one fire and rescue service, the Chair of Water Safety Wales 
(WSW) and the families of those who have lost loved ones to drowning in Wales) were not able 
to present a balanced view of the issue and the work that is being done to improve water safety 
and prevent drowning in Wales.  I recognise that the outdoor sector is incredibly wide and 
diverse and therefore, reaching out beyond this sphere would have been time-consuming. 

I am Chair of the Wales Adventure Tourism Organisation (member of WSW), Chair of Outdoor 
Alliance Wales, Secretariat to the Cross Party Group for the Outdoor Activity Sector in Wales and 
one of the Project Leads for AdventureSmartWales and AdventureSmart.UK (member of WSW) 
and am also a contracted advisor to Visit Wales on aspects of safety in the outdoors.  As such, I 
would have hoped to have been aware of the consultation and that the wider outdoor sector in 
Wales might have been consulted, to ensure a balanced perspective on safety. 

The report certainly highlights a number of the issues we all face when it comes to ensuring 
water spaces are safer places for those who visit and use them as well as making suggestions to 
help mitigate such issues. Studies relating to the communication of both water safety and safety 
in an outdoor context, commissioned by WSW and the Visitor Safety Group in 2021 
(organisations referred to in your report), provide an in-depth insight into the issues faced, 
together with a contextualised suite of recommendations for a variety of situations. This current 
thinking may have been helpful in adding a wider outdoor sector context to the many issues and 
challenges faced. 

The report recommendations are, understandably very specific to the petition presented to you 
and seem to reflect the information shared by those consulted. They do however have the 
potential to further highlight the disconnect from the wider outdoor sector perspective if acted 
upon in isolation. Whilst I have some additional insight relating to all of the recommendations, I 
would like to pass comment on Recommendation 6. 

A public awareness safety campaign (AdventureSmartWales & AdventureSmart.UK) already 
exists with clear and consistent bilingual safety messages. Its mission is to develop a 
coordinated approach with its regional and national partners, through a range of innovative 
interventions to ensure key safety messages reach new audiences and stimulate positive 
behaviour change towards safe, responsible outdoor recreation. 
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AdventureSmartWales was launched in Wales in 2018 as a legacy to the Year of Adventure and 
was partly funded by Welsh Government. The ultimate aim of the campaign is to reduce the 
number of avoidable incidents that the rescue and emergency services deal with each year and 
to promote safe enjoyment of the outdoor. The campaign currently has 100+ partners who 
through its collaborative approach work with the agreed safety messaging and share it with their 
respective networks. 

Whilst I appreciated that this process has now concluded, I would welcome the opportunity to 
discuss any of my comments in the hope that I can provide context. Many thanks for taking the 
time to read this letter and I look forward to hearing from you. 

Yours sincerely 

Paul Donovan 

NB. The Cross Party Group for the Outdoor Activity Sector in Wales was established in June 
2021 and has met quarterly to discuss many topical issues. Meeting #4 is due in September with 
a focus on outdoor education but I thought you might be interested in Meeting#5 which is in its 
early stages of being set up. It’s focus will be safety in the outdoors and will be hosted by Plas 
Menai, Wales’ National Outdoor Centre towards the end of this year.
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Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i'r argymhellion yn Adroddiad 
Cyfraith Mark Allen: Diogelwch Dŵr ac Atal Boddi. 
 

 
 
Mae gormod o ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â dŵr yn dal i ddigwydd yng 
Nghymru, ac yn anffodus marwolaethau sy'n gysylltiedig â dŵr. Bydd yr argymhellion 
a gyflwynwyd yn yr adroddiad hwn yn gwella Strategaeth Atal Boddi Cymru, a 
gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020 gan Diogelwch Dŵr Cymru.  
 
Mae gan Gymru nifer o nodweddion dŵr mewndirol eiconig a thraethau Baner Las 
sy'n denu llu o ymwelwyr bob blwyddyn. Rydym yn cefnogi gweithgareddau dŵr yn 
llawn ac yn annog pawb i fwynhau'r dŵr mewn ffordd ddiogel. 
 
Mae twf sylweddol o ran gweithgareddau awyr agored wedi bod yng Nghymru dros y 
blynyddoedd diwethaf, ac mae ein gwerthfawrogiad o'n mannau awyr agored wedi ei 
atgyfnerthu yn sgil pandemig COVID. Mae mannau awyr agored yn bwysig i'n 
hiechyd a'n lles corfforol a meddyliol.  
 
Drwy godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch dŵr ledled Cymru, y gobaith yw y bydd mwy 
o bobl yn fwy gwybodus ac yn gallu barnu peryglon yr hyn sydd o'u cwmpas. Gall 
lleoedd yng Nghymru fod yn anghysbell iawn, ac mae hynny’n creu trafferthion 
ynddo’i hun, gan gynnwys yr effaith ar ein gwasanaethau achub a'n Gwasanaeth 
Iechyd. 
 
Hoffwn ddiolch i holl aelodau'r Pwyllgor Deisebau am adroddiad Cyfraith Mark Allen: 
Diogelwch Dŵr ac Atal Boddi. Yn benodol, rwyf am ddiolch i'r ymgyrchwyr sydd wedi 
colli anwyliaid ac wedi cyfrannu eu sylwadau gwerthfawr i'r adroddiad ac am godi 
ymwybyddiaeth yn barhaus. Rwy'n falch o weld bod argymhellion y Pwyllgor yn 
synhwyrol i wella diogelwch dŵr a chodi ymwybyddiaeth o'r peryglon. Rwyf wedi nodi 
fy ymateb i argymhellion unigol yr Adroddiad isod. 
 
 
Nodir ymatebion manwl i argymhellion yr adroddiad isod:  
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Argymhelliad 1  
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried darparu arweinyddiaeth a chydlyniad clir ar gyfer 
diogelwch dŵr ac atal achosion o foddi drwy bennu bod Gweinidog penodol yn 
arwain ar hyn. Ar hyn o bryd, mae’r cyfrifoldebau hyn yn pontio portffolios amrywiol, 
gan gynnwys diogelwch cymunedol, addysg ac iechyd meddwl, sy’n rhwystro’r 
ymdrech i symud yr agenda hon yn ei blaen. 
 
Ymateb: Derbyn.  

 
Bydd y Gweinidog Newid Hinsawdd yn arwain y gwaith hwn. Bydd diogelwch dŵr ac 
atal boddi yn cael eu cynnwys ym mhortffolio'r Gweinidog Newid Hinsawdd i 
ddarparu ffocws a chydlyniad o fewn Llywodraeth Cymru ac ar draws asiantaethau 
partner perthnasol. 

  
Goblygiadau Ariannol: Dim.  
 

 
 
Argymhelliad 2  
Dylai Llywodraeth Cymru ffurfioli’r berthynas â Diogelwch Dŵr Cymru a darparu 
cyllid digonol i sicrhau bod y Strategaeth Atal Boddi yn cael ei chyflawni’n effeithiol. 
 
Ymateb: Derbyn.  
 
Mae'r gwaith a wnaed hyd yma gan Diogelwch Dŵr Cymru, grŵp trydydd parti sy'n 
cynnwys dros 30 o sefydliadau sy’n aelodau, wedi symud yr agenda diogelwch dŵr 
ymlaen ers 2017. Er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael ei gyflawni’n effeithiol a 
gwneud y gorau o'u gwaith, gwnaeth fy swyddogion gyfarfod â Diogelwch Dŵr 
Cymru i drafod sut y gellir darparu cyllid i gefnogi gwaith Diogelwch Dŵr Cymru. Mae 
fy swyddogion yn archwilio'r dull priodol o ariannu Diogelwch Dŵr Cymru ar gyfer y 
flwyddyn ariannol 2023-24. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu tynnu o 
gyllidebau rhaglenni presennol.  
 
 

 
Argymhelliad 3  
Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod rhaglen addysg a diogelwch dŵr gydlynol 
mewn ysgolion, wedi’i darparu o oedran ifanc. Gall codi ymwybyddiaeth o’r risgiau 
sy’n gysylltiedig â dŵr a meithrin dealltwriaeth o sut i gadw’n ddiogel neu sut i 
ymateb mewn damwain achub bywydau. 
 
Ymateb: Derbyn.  
 
Mae nifer o'n partneriaid cyflenwi a sefydliadau ehangach yn cyflwyno negeseuon 
Diogelwch Dŵr fel rhan o ymgyrchoedd addysg. Er enghraifft, Dŵr Cymru, Cadwch 
Gymru'n Daclus (Baner Las), Cyfoeth Naturiol Cymru (y cod nofio yn y gwyllt), a’r 
Parciau Cenedlaethol.  
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Mae fy swyddogion yn ystyried sut i ddod â'r holl bartneriaid at ei gilydd mewn modd 
sydd wedi'i dargedu. Er enghraifft, gallai fod cyfleoedd i godi ymwybyddiaeth mewn 
ysgolion yng Nghymru, drwy ofyn i Diogelwch Dŵr Cymru gydlynu a hwyluso, gan 
feithrin cysylltiadau agos â chyfathrebwyr addysg sydd eisoes wedi ennill eu plwyf ac 
sydd â chyrhaeddiad ledled Cymru.  
 
Mae fy swyddogion yn cysylltu â'u cydweithwyr ar draws Llywodraeth Cymru gyda'r 
bwriad o ddefnyddio'r holl ysgogiadau sydd ar gael a gyflwynir gan y cwricwlwm 
ysgol newydd. Gyda mwy o rôl ar gyfer dysgu awyr agored ac amgylchedd naturiol 
byddwn yn chwilio am gyfleoedd i gynyddu dealltwriaeth pobl ifanc o ddiogelwch 
dŵr. Mae'n bwysig ein bod yn edrych ymhellach nag addysg ffurfiol drwy ymgynghori 
â sefydliadau allanol allweddol er mwyn ystyried sut i gael yr effaith fwyaf yn y ffordd 
fwyaf effeithiol. 
 
Mae Tîm Addysg Dŵr Cymru yn ymgysylltu'n rhagweithiol ag ysgolion mewn 
ardaloedd ger cronfeydd dŵr bob gwanwyn a haf pan fo'r risg o nofio heb awdurdod 
ar ei uchaf. Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o'r peryglon, mae'r ddarpariaeth 
hefyd yn tynnu sylw at effaith ymdrochi mewn dŵr oer ar y corff dynol, ac yn 
defnyddio fideo o ymgyrch Un Anadl Olaf i annog newid ymddygiad. Cafodd 2,500 o 
ddisgyblion ar draws y sector Ysgolion Uwchradd wasanaeth penodol ar y pwnc hwn 
gan Dîm Addysg Dŵr Cymru yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf ac yn dilyn yr 
ymweliadau hyn, cadarnhaodd adborth gan Ysgol Uwchradd Cyfarthfa ym Merthyr 
Tudful ei fod yn cael ei ystyried yn “un o’r gwasanaethau pwysicaf yn ystod y 
flwyddyn o bell ffordd”. Anfonwyd cylchlythyr dros e-bost hefyd i ysgolion pellach 
mewn rhai ardaloedd allweddol, gan wahodd staff i rannu’r neges ddiogelwch 
hanfodol gyda disgyblion drwy sianeli cyfathrebu mewnol ysgolion a'u cyfeirio at 
gynnwys fideo ar-lein i gefnogi’r broses. Cyfeirir hefyd at beryglon nofio heb 
awdurdod, ochr yn ochr â phynciau eraill, yn narpariaeth allgymorth cylch dŵr 
Ysgolion Cynradd Dŵr Cymru o dan arweiniad y cwricwlwm sydd fel arfer yn cael ei 
gyflwyno i ddegau o filoedd o ddisgyblion bob blwyddyn. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu tynnu o 
gyllidebau rhaglenni presennol. 
 

 
 
Argymhelliad 4  
Dylai Llywodraeth Cymru gymryd camau i sicrhau bod eglurder ynghylch y gofynion 
sylfaenol o ran gwybodaeth diogelwch ac arwyddion o amgylch cyrff o ddŵr i godi 
ymwybyddiaeth o’r risgiau sy’n bresennol i’r rhai sy’n mynd i’r dŵr. Mae gwybodaeth 
weladwy o ansawdd da wedi’i nodi fel rhywbeth hanfodol, ond roedd pryder ynghylch 
diffyg gwybodaeth o’r fath mewn lleoliadau allweddol. Dyma un o nifer o fesurau 
rheoli a nodwyd fel rhan o asesiadau risg trylwyr ar gyfer cyrff o ddŵr. 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor.  
 
Mae tirwedd Cymru a lleoliad dyfroedd lle gall peryglon godi yn gymhleth ac mae 
gan wahanol sefydliadau rolau a chyfrifoldebau amrywiol. Bydd swyddogion 
Llywodraeth Cymru yn dod â phartïon perthnasol at ei gilydd i ddeall y materion, gan 
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gynnwys yr wybodaeth a ddarperir ar hyn o bryd mewn safleoedd allweddol erbyn 
diwedd blwyddyn ariannol 2022/23 gyda'r bwriad o ddatblygu canllawiau. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu tynnu o 
gyllidebau rhaglenni presennol.  
 

 
 

Argymhelliad 5  
Dylai Llywodraeth Cymru gydlynu cysylltiadau ffurfiol rhwng Is-grŵp Mynediad at 
Ddŵr y Fforwm Mynediad Cenedlaethol i Gymru a Diogelwch Dŵr Cymru. 
 
Ymateb: Derbyn.  
 
Daeth i'n sylw bod Is-grŵp Mynediad at Ddŵr y Fforwm Mynediad Cenedlaethol i 
Gymru (NAFW) wedi cwblhau ei waith. Fodd bynnag, bydd trafodaeth rhwng Fforwm 
Mynediad Cenedlaethol i Gymru yn parhau i weld os oes lle i ffurfioli cysylltiadau â 
Diogelwch Dŵr Cymru. Dyma brif ddiben NAFW:  
 

- gwella ansawdd a graddau’r mynediad i gefn gwlad ac arfordiroedd Cymru.  
- ymestyn y cyfleoedd i fwynhau a hamddena awyr agored cyfrifol i bawb. 

 
Drwy ffurfioli cysylltiadau rhwng NAFW a Diogelwch Dŵr Cymru byddwn yn galluogi 
gwell gwybodaeth o'u profiadau blaenorol lle mae themâu a diddordebau sy'n 
gorgyffwrdd. Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu bod NAFW yn gwahodd Diogelwch 
Dŵr Cymru i gyfarfod fforwm yn y dyfodol, i gyflwyno eu gwaith hyd yma, gan 
gynnwys eu strategaeth gan fod gorgyffwrdd o ran “hamddena awyr agored cyfrifol”. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu tynnu o 
gyllidebau rhaglenni presennol.  
 

 
 
Argymhelliad 6  
Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu ymgyrch i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd, sy’n 
cynnwys yr holl sefydliadau perthnasol, er mwyn cyflwyno neges bwerus a chyson 
am ddiogelwch dŵr. Ar hyn o bryd mae cwmnïau dŵr, elusennau a sefydliadau 
amrywiol a theuluoedd yn gweithio’n galed i godi ymwybyddiaeth, addysgu a 
chyrraedd y cyhoedd i gyd. Gallai ymgyrch gydgysylltiedig fod yn fwy effeithiol a 
gallai sicrhau bod y neges yn gyson. 
 
Ymateb: Derbyn.  
 

Mae fy swyddogion yn gweithio gyda'u tîm cyfathrebu i sicrhau negeseuon llawn ac 

effeithiol cyn tymor y Gwanwyn/Haf 2023. Bydd hyn yn tynnu ar y negeseuon 

llwyddiannus o haf 2022 o dan arweiniad CNC, cwmnïau dŵr ac Iechyd Cyhoeddus 

Cymru, er enghraifft ar sioc dŵr oer yn ystod cyfnodau o dywydd poeth. 
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Cynhaliwyd ymgyrch wedi'i thargedu gan Dŵr Cymru ar ddiogelwch cronfeydd dŵr 

yn 2022 ar draws radio, sain ddigidol, y cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys 

Facebook, Instagram a TikTok, yn ogystal ag YouTube ac arddangosfa ddigidol. 

Cyplyswyd hynny â chynnwys organig parhaus ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, 

cysylltiadau cyhoeddus a dylanwadwyr. Roedd yna hefyd ffug ddigwyddiad yn 

Llandegfedd a oedd yn cynnwys cefnogaeth gan y gwasanaeth Tân ac Achub, 

Fforwm Diogelwch Dŵr Cymru, a Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub 

(RNLI). Cafodd y gwaith achub ei ffilmio, a chynhaliwyd cyfweliadau gydag ITV a 

BBC Cymru o amgylch Diwrnod Atal Boddi y Byd. Fe wnaethant hefyd wahodd 

dylanwadwyr a rannodd eu cynnwys yn eang, gan arwain at 53,000 wedi gwylio ar 

draws TikTok ac Instagram a bron i 14,000 wedi hoffi’r cynnwys. 

 

Bydd cydlynu ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus yn rhan allweddol o friff 

Diogelwch Dŵr Cymru i ddod â rhanddeiliaid ynghyd i drafod a chytuno ar sut y gellir 

cyflwyno neges bwerus a chyson am ddiogelwch dŵr, gydag ymwybyddiaeth o 

strategaethau ac amseru gwaith cyfathrebu ei gilydd. 

 

Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu tynnu o 
gyllidebau rhaglenni presennol.  
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P-06-1212 Mark Allen's Law - we want throwline stations around all open water 

sites in Wales, Correspondence – Petitioner to Committee, 14.11.22 

 

We, Marks family are incredibly pleased with the response from the Welsh government in 

relation to the report entitled "Mark Allen's Law - water safety and drowning prevention" 

that was prompted by our petition  

 

We are so grateful to the petitions committee for broadening the original ask of our petition 

and all the work that has gone into it to date and think that if implemented this will be a 

positive step forward for water safety and drowning prevention in Wales  

 

Marks 23rd birthday (14th Feb 2023) is fast approaching and spring/summer 2023 will also 

soon be upon us. We would now like to ask that these matters are debated in the Senedd at 

the earliest opportunity 
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P-06-1240 Gwella gwasanaethau iechyd i bobl ag epilepsi sy’n byw yng 

Nghymru 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Janet Paterson, ar ôl casglu cyfanswm o 

1,334  lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb:   

Rydym yn pryderu nad yw’r gwasanaethau cyfredol i bobl ag epilepsi sy’n 

byw yng Nghymru yn rhoi’r cymorth a’r gefnogaeth y mae eu hangen arnynt. 

 

Mae Epilepsy Action yn argymell llwyth achosion o ddim mwy na 250 o bobl i 

bob Nyrs Epilepsi Arbenigol, a hynny er mwyn lleihau effaith eu cyflwr a 

darparu’r gofal gorau posibl. Nid oes yr un rhan o Gymru’n bodloni’r 

argymhelliad hwn ar hyn o bryd. 

 

Mae yna brinder nyrsys epilepsi arbenigol ac mewn llawer o ardaloedd mae’r 

amseroedd aros i weld niwrolegwyr dros 12 mis. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

Byddai cynyddu nifer y nyrsys epilepsi arbenigol yn holl fyrddau iechyd 

Cymru yn help mawr o ran cael mynediad at wasanaethau a’r cymorth y mae 

pobl ag epilepsi’n ei gael. 

 

Mae nyrsys epilepsi arbenigol yn aelodau hollbwysig o’r timau sy’n gofalu 

am bobl ag epilepsi. Maent yn gweithio ochr yn ochr â niwrolegwyr 

ymgynghorol a gweithwyr gofal iechyd eraill i roi cyngor a chymorth 

hanfodol yn ystod apwyntiadau ac, yr un mor bwysig, rhwng apwyntiadau. 

 

Yn aml, nyrsys epilepsi arbenigol yw’r pwynt cyswllt cyntaf i bobl ag epilepsi 

sydd angen cyngor neu gymorth mewn perthynas â’u cyflwr, ac mae eu 

cyfraniad yn werthfawr dros ben. Mae rôl hanfodol nyrsys epilepsi arbenigol 

o ran gofalu am bobl ag epilepsi a’u cefnogi i’w weld yn yr adroddiad 
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ESPENTE diweddar gan Epilepsy Action 

https://www.epilepsy.org.uk/research/espente 

 

Yn ogystal â chynyddu nifer y nyrsys epilepsi arbenigol, mae angen mwy o 

gyllid ar yr holl wasanaethau epilepsi yng Nghymru i sicrhau bod pobl ag 

epilepsi yn cael y cymorth a’r gofal y mae eu hangen arnynt. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Arfon 

 Gogledd Cymru   
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Swyddfeydd Corfforaethol, Adeilad Ystwyth 
Hafan Derwen, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job 
Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3BB 

 

  
Corporate Offices, Ystwyth Building 
Hafan Derwen, St Davids Park, Job’s Well Road, 
Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 3BB 

 
Jack Sargeant AS/MS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau/Chair of the Petitions Committee 
Trwy ebost/By email: petitions@senedd.wales 
 
 
 
Dear Chair 
 
Re: P-06-1240 Improve health services for people with Epilepsy living in Wales 
 
Thank you for your letter of 7 June 2022, in which you invited Hywel Dda University Health 
Board (the Health Board) to provide details of the current services available for Epilepsy 
patients and any gaps in resource that have been identified. 
 
Epilepsy is the most common neurological condition, with approximately 30,000 cases of 
active disease in Wales. There are circa 4,000 in the Health Board, and circa 6,000 patients 
within the area of Swansea Bay University Health Board (SBUHB).  Research shows that the 
prevalence of epilepsy is highest in areas of greatest deprivation, and is more common in 
people with a learning disability than in the general population - about 1 in 3 people (32%) 
who have a mild to moderate learning disability also have Epilepsy.  
 
Epilepsy is associated with significant medical and social morbidity and is the second most 
common cause of neurological sudden death after stroke, for patients at much younger 
ages. As well as causing seizures, Epilepsy is associated with higher rates of mental health 
problems and significantly increased mortality.  Individuals with Epilepsy have an overall 2-3 
times higher risk of premature death than the general population, with a 20-fold increase in 
sudden death in young people with Epilepsy.  
 
The Health Board recognises the needs of its Epileptic patients and is working in partnership 
with colleagues in SBUHB and A Regional Collaboration for Health (ARCH) to achieve the 
collective aim of providing a single unified regional Epilepsy service for the whole of SBUHB 
and the Health Board region.  This service is based on the following key principles: 
 

 prompt and accurate diagnosis for all patients with suspected Epilepsy 

 increased self-management, improved psychological well-being and independence 

 increased flexibility and availability of rapid access clinic slots 

 prevention of unscheduled hospital admissions 

 strengthened community based services and links with community health teams  

 Improved services for patients with dissociative seizures 
 
Currently, in the Health Board, Epilepsy patients are managed by the general Neurology 
service. A pre-existing capacity gap within that service has been exacerbated by the COVID-
19 pandemic, with the service experiencing waiting time pressures.  
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The Health Board employs one full time Band 6 Adult Epilepsy Clinical Nurse Specialist 
(CNS) with a special interest in Learning Disabilities, one full time Band 6 Epilepsy CNS, and 
one part time (15 hours per week) Band 6 Epilepsy CNS, along with a Children’s Nurse in 
Epilepsy. 
 
More recently, to support patients and alleviate pressure on the service, the Health Board 
adopted an open access service facilitated through the three Band 6 CNS’. The service aims 
to encourage patients to take ownership of their Epilepsy care and reduce the number of 
appointments they have to attend. There are no longer routine booked follow-up 
appointments, but patients are advised and encouraged to contact the team via a telephone 
or email helpline for any issues. The establishment of open access Epilepsy clinics is 
designed to see patients in a flexible and timely manner, when their need is greatest. This 
helps prevent unnecessary hospital admissions by increasing capacity for telephone advice 
and follow-up appointments for patients, ensuring outpatient waiting times remain low. 
 
As part of our ongoing improvement of the service, the Swansea Bay Regional Epilepsy 
Service (SBRES) identified the following: 
 
1) A Band 7 Epilepsy Specialist Nurse (ESN) - this role would strengthen our Open Access 

Service which is seen as essential to epilepsy care in SBUHB. The ESN would also 

provide training provision for the most vulnerable patients and manage remote clinics. 

The ESN would attend the SBRES hub at Morriston Hospital one day per week for Multi-

disciplinary Team (MDT) working, Continuous Personal Development and peer support. 

2) The appointment of a full time Consultant Neurologist with an interest in Epilepsy – the 

post would provide a first seizure clinic, a specialist Epilepsy clinic and general 

Neurology clinics to Health Board patients. The consultant would also form part of the 

SBRES and attend MDT meetings in Morriston Hospital.  

3) The current Epilepsy coordinator in SBUHB would become a Band 5 service coordinator, 

covering the regional epilepsy services. A Band 2 would then be appointed to assist the 

epilepsy nurses with basic administration support. 

 

The team continues to liaise regularly with colleagues in SBUHB and work closely together 
to provide a regional response for our patients.  Additionally, the Health Board attends the 
ARCH Neurological meetings, through which colleagues across the region work to continue 
improving service delivery and address the service needs that have been identified. 
 

I trust this information is of assistance, but should you require any further details please do 

not hesitate to contact me once more. 

 

Yours sincerely 

 

 
Steve Moore 

Chief Executive 
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P-06-1235 Dylid sicrhau darpariaeth briodol o wasanaethau a chefnogaeth i 

bobl yng Nghymru sydd wedi cael niwed i’r ymennydd 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Dr Claire Williams, ar ôl casglu cyfanswm o 

443 lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb:   

Mae angen adolygiad brys o’r ddarpariaeth o wasanaethau a chefnogaeth i 

bobl yng Nghymru sydd wedi cael niwed i’r ymennydd. 

 

Ar hyn o bryd nid oes dim gwasanaethau adsefydlu cleifion mewnol yng 

ngogledd Cymru ar gyfer pobl sydd wedi cael niwed i’r ymennydd, ac nid oes 

ond pedwar gwely cleifion mewnol ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru 

sydd wedi cael niwed i’r ymennydd. 

Rhaid wrth wasanaethau sy’n ddigonol ac yn 'addas at y diben’. 

Mae’n amser ar gyfer newid. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

Yn 2018, lansiodd y Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar Gleifion Sydd Wedi Cael 

Niwed i’r Ymennyd yr adroddiad canlynol: 

https://cdn.ymaws.com/ukabif.org.uk/resource/resmgr/campaign/appg-

abi_report_time-for-cha.pdf  

 

Fodd bynnag, roedd angen adroddiad cyfatebol sy’n canolbwyntio yn 

benodol ar Gymru ac yn ystyried ei demograffeg, ei daearyddiaeth a'i 

darpariaeth gwasanaethau. 

 

Oherwydd yr angen hwn, yn 2021 fe gyhoeddwyd yr adroddiad “Acquired 

Brain Injury and Neurorehabilitation in Wales: Time for Change” 

https://ukabif.org.uk/page/TFCWales 

 

Gwneir argymhellion allweddol mewn pum maes - Niwroadsefydlu, Addysg, 

Cyfiawnder Troseddol, Anafiadau Trawmatig i'r Ymennydd sy'n Gysylltiedig â 
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Chwaraeon, a'r System Budd-daliadau Lles - ac mae pob un yn tynnu sylw at 

yr angen dybryd i adolygu’r ddarpariaeth o wasanaethau a chefnogaeth i 

bobl yng Nghymru sydd wedi cael niwed i’r ymennydd. 

 

Mae cael niwed i’r ymennydd yn epidemig cudd sy'n effeithio ar gannoedd o 

filoedd o bobl yng Nghymru, ac mae rhaid wrth wasanaethau sy’n ddigonol 

ac yn 'addas at y diben'. 

 

Mae’n amser ar gyfer newid. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Gŵyr 

 Gorllewin De Cymru   
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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-06-1235 
Ein cyf/Our ref EM/02675/22 
 
 
Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – Y Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
Government.Committee.Business@llyw.cymru 

 
 
 

04 Tachwedd 2022  
 

Annwyl Jack, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 14 Gorffennaf ar ran y Pwyllgor Deisebau, ynglŷn â 
darparu gwasanaethau a chymorth i bobl sydd wedi cael niwed i’r ymennydd (ABI) yng 
Nghymru. Rwy’n ymddiheuro am yr oedi cyn ymateb. Rwyf wedi nodi’r sylwadau pellach gan 
y deisebydd ac wedi rhoi ymatebion isod.  
 
Niwro-adsefydlu: 
 
Cynllun Cyflyrau Niwrolegol  
Nid oes bwriad i ddatblygu strategaeth benodol ar gyfer niwed i’r ymennydd yng Nghymru ar 
hyn o bryd. Fodd bynnag, er bod iechyd yn fater datganoledig yng Nghymru, gyda’r polisïau 
a’r trefniadau presennol yn cefnogi’r gwaith o weithredu a gwella gwasanaethau, byddwn yn 
parhau i weithio gyda’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Lloegr ar y Strategaeth ar 
gyfer Niwed i’r Ymennydd sy’n cael ei datblygu yno. Mae’r cydweithio yn gyfle i rannu’r hyn 
a ddysgir, a lle bo’n berthnasol ac yn briodol, bydd hyn yn helpu i lywio ein syniadau a’n 
penderfyniadau yn y dyfodol.  
 
Dangosfwrdd Data Niwed i’r Ymennydd 
Mae cam 1 y Dangosfwrdd Niwed i’r Ymennydd wedi cael ei ryddhau, ac mae ar gael i 
ddefnyddwyr GIG Cymru. 
 
Fframwaith Clinigol Cenedlaethol/Datganiad Ansawdd 
Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ystyried y datganiad ansawdd drafft ar gyflyrau niwrolegol 
ar hyn o bryd, a bydd y datganiad hwnnw’n cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru 
yn nes ymlaen eleni. Mae’r Grŵp Gweithredu ar Gyflyrau Niwrolegol eisoes wedi cytuno ar 
flaenoriaethau gwaith y 12 mis nesaf, ac mae wrthi’n datblygu cynllun i sicrhau bod y 
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blaenoriaethau hynny’n cael eu cyflawni. Cyfrifoldeb y byrddau iechyd a Phwyllgor 
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru yw eu gweithredu yn dal i fod. 
 
Fframwaith Adsefydlu Cenedlaethol 
Mae’r Fframwaith Adsefydlu Cenedlaethol yn fframwaith strategol lefel uchel. Bydd y 
penderfyniadau ynghylch hyfforddi staff i ddarparu gwasanaethau sy’n bodloni egwyddorion 
a disgwyliadau’r fframwaith yn benderfyniadau i gyflogwyr a gweithwyr proffesiynol eu 
gwneud. Gall byrddau iechyd gomisiynu hyfforddiant drwy Addysg a Gwella Iechyd Cymru 
(AaGIC) os ydynt yn dymuno gwneud hynny. 
 
Rhagnodi ar gyfer Adsefydlu 
Rydym yn nodi eich pwyntiau ynglŷn â rhagnodi ar gyfer adsefydlu, gan ddiolch ichi am eu 
codi. 
 
Gwasanaethau Niwro-adsefydlu i Blant 
Mae hyn yn gyfrifoldeb y bwrdd iechyd perthnasol, a’r tîm clinigol ac amlbroffesiwn sy’n 
darparu gofal.   
 

Addysg: 
Rydym yn cytuno na ddylai rhieni orfod brwydro i gael y cymorth y mae ei angen ar blentyn. 
Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn seiliedig ar 
hawliau, a’i nod yw lleihau’r potensial ar gyfer gwrthdaro drwy ddileu agweddau ar y system 
bresennol a allai achosi tensiwn. Yn ogystal ag uno’r systemau sydd ar wahân ar gyfer cyn-
16 ac ôl-16, mae’n pwysleisio’r angen i sicrhau bod plant, eu rhieni, a phobl ifanc yn cymryd 
rhan yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt ac yn y gwaith o lunio cynlluniau datblygu 
unigol. Dylai hyn olygu bod y dulliau cynllunio yn fwy cydsyniol. 
 
Mae’r holl hyfforddiant, sydd wedi ei ddatblygu ar y system anghenion dysgu ychwanegol, 
ar gael i bawb yn Gymraeg ac yn Saesneg ar Hwb, sef platfform dysgu ar-lein Llywodraeth 
Cymru. Mae’n cynnwys cwrs cyflwyno e-ddysgu ar y system newydd i’r holl bartïon â 
diddordeb a chwrs hyfforddiant ar-lein i’r rheini mewn rolau arweinyddiaeth statudol ac 
uwch. Rydym hefyd wedi datblygu rhaglen dysgu proffesiynol ar gyfer anghenion dysgu 
ychwanegol cenedlaethol ar-lein. Nod y rhaglen hon, sydd hefyd ar Hwb, yw helpu 
cydgysylltwyr anghenion dysgu ychwanegol, ac athrawon a darlithwyr sydd â diddordeb, i 
ddatblygu’r sgiliau y mae eu hangen arnynt i gefnogi pob dysgwr sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol. Nid yw’r rhaglen yn darparu gwybodaeth a hyfforddiant ymwybyddiaeth ar bob 
math o angen dysgu ychwanegol. Hefyd gall ymarferwyr ddewis mynd â’u hastudiaethau i 
lefel uwch drwy ddilyn llwybr anghenion dysgu ychwanegol ar gwrs Gradd Meistr 
Cenedlaethol mewn Addysg.  Rwyf wedi anfon y dolenni defnyddiol a ddarparwyd gennych 
ymlaen at swyddogion yn y Gyfarwyddiaeth Addysg. 
 
Mae gan seicolegwyr addysg awdurdodau lleol rôl bwysig i’w chwarae yn y system 
anghenion dysgu ychwanegol newydd, drwy helpu i sicrhau bod dysgwyr ag anghenion 
dysgu ychwanegol yn cael y cymorth priodol. Mae’n hanfodol bod digon o seicolegwyr 
addysg yn gweithio yng Nghymru i gyflawni’r rôl hon ac i fodloni’r galw am y gwasanaethau 
hyn yn y ddwy iaith ym mhob cwr o Gymru. Fel rhan o’r gweithredu ar anghenion dysgu 
ychwanegol, rydym yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol i adolygu’r ddarpariaeth a 
deall unrhyw fylchau yn y gweithlu. 
 
Yn ystod y tair blynedd nesaf, rydym yn buddsoddi dros £2.6 miliwn i hyfforddi seicolegwyr 
addysg newydd yng Nghymru. Ers 2018, mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu 10 o leoedd 
newydd y flwyddyn ar gwrs tair blynedd y Ddoethuriaeth Seicoleg Addysgol ym Mhrifysgol 
Caerdydd. Mae bwrsari blynyddol ar gael i bob myfyriwr yn y cohort a ariennir. O fis Medi 
2022, bydd amod ariannu newydd yn golygu y bydd yn ofynnol i’r rheini sy’n elwa ar yr 
hyfforddiant a ariennir yn llawn, a’r bwrsari, aros a gweithio yn y sector cyhoeddus yng 
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Nghymru am ddwy flynedd yn syth ar ôl ennill y cymhwyster. Bydd hyn yn sicrhau bod 
seicolegwyr addysg sydd â chymhwyster mwy priodol yn dod i mewn i system addysg 
Cymru bob blwyddyn, gyda chyflenwad cyson ohonynt i helpu i gynllunio’r gweithlu. 
 
Cyfiawnder Troseddol: 
Mae cyfiawnder troseddol yn fater a gadwyd yn ôl o dan y setliad datganoli presennol. Er 
ein bod yn gweithio’n agos gyda sefydliadau cyfiawnder troseddol megis Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, Plismona Cymru, Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi, ni ydym yn gyfrifol am yr hyfforddiant a roddir i staff 
gweithredol yn y sefydliadau hyn. Mae’n bosibl y bydd y deisebydd yn dymuno cysylltu’n 
uniongyrchol â’r sefydliadau perthnasol, gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar eu 
gwefannau, neu gysylltu â’r Weinydddiaeth Gyfiawnder yn uniongyrchol drwy’r ddolen hon: 
Dechrau – Cysylltu â’r Weinyddiaeth Gyfiawnder 
  
 
O ran iechyd mewn carchardai yn benodol, mae’r  cytundeb partneriaeth ar gyfer iechyd 
mewn carchardai yng Nghymru a’r safonau ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yn y 
carchardai yn cynnwys pobl sydd wedi cael niwed i’r ymennydd. Mae’r Cytundeb 
Partneriaeth yn dweud mai ein nod yw datblygu set o safonau a dangosyddion cytûn ar 
gyfer gwasanaethau iechyd meddwl mewn carchardai a fydd yn cynnwys pobl sydd wedi 
cael niwed i’r ymennydd. Bydd safonau sy’n benodol i’r cyflwr yn cael eu datblygu ar gyfer 
niwed i’r ymennydd drwy ddefnyddio dull gweithredu’n seiliedig ar rwydwaith, a manteisio ar 
yr hyn sydd wedi ei ddysgu gan dimau’r carchardai yng Nghymru. 
 
O ran y cwestiynau penodol ynghylch y ddarpariaeth yn HMP&YOI Parc, mae’n bosibl y 
byddai’r deisebydd yn dymuno cysylltu â’r sefydliad yn uniongyrchol i gael gwybodaeth. 
Mae rhagor o wybodaeth am sut i gysylltu â Parc ar gael drwy’r ddolen hon: Cysylltwch â ni 
- HMP Parc (hmpparc.co.uk) 
 
Anafiadau Trawmatig i'r Ymennydd sy'n Gysylltiedig â Chwaraeon 
Mae Llywodraeth y DU wedi comisiynu'r gwaith o ddatblygu canllawiau ledled y DU ar gyfer 
cyfergyd mewn chwaraeon ac mae Llywodraeth Cymru, ynghyd â gweithwyr meddygol 
proffesiynol o Undeb Rygbi Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Cymru, yn y trafodaethau 
hynny. 
 
System Budd-daliadau Lles: 
Diolch ichi am eich sylwadau ynghylch pa welliannau y dylid eu gwneud i broses asesu’r 
Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) er mwyn sicrhau ei bod ar gael yn hawdd i bobl sydd 
wedi cael niwed i’r ymennydd. Rydym yn cytuno bod yn rhaid trin pobl anabl mewn modd 
sy’n cydymdeimlo â’u sefyllfa ac y dylid cael gwared ar unrhyw rwystrau a allai atal 
mynediad at gymorth ariannol. Rydym yn dal i aros i’r Adran Gwaith a Phensiynau egluro pa 
newidiadau y mae’n bwriadu eu gwneud i fudd-daliadau iechyd ac anabledd a’r broses 
asesu yn ei Phapur Gwyn sydd heb gael ei gyhoeddi eto. Ar ôl iddo gael ei gyhoeddi, 
byddwn yn gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i weld sut y bydd unrhyw bolisïau 
newydd a weithredir yn effeithio ar bobl anabl yng Nghymru, gan gymryd camau mewn 
ymateb i hynny.  
 
Ni fu erioed mor bwysig ag y mae nawr, gyda chostau byw’n codi, bod pobl yn gallu cael yr 
holl gymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo. Serch hynny rydym yn gwybod bod pobl 
yn aml yn cael y broses o hawlio budd-daliadau’n heriol. Gall Advicelink Cymru, a ariennir 
gan Lywodraeth Cymru, helpu pobl i lenwi ffurflenni hawlio budd-daliadau lles, a’u cefnogi 
drwy gydol y broses hawlio, gan gynnwys herio penderfyniadau negyddol. Gellir cysylltu ag 
Advicelink Cymru naill ai drwy ei ffonio am ddim ar 0800 702 2020 (9am - 5pm, dydd Llun i 
ddydd Gwener), neu drwy gael gwybodaeth a/neu siarad â chynghorydd ar-lein drwy glicio 
yma.  
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Yn gywir,  
 
 

 
 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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Faculty of Medicine, Health and Life Science 

Y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd 

 

 
14 November 2022 

 
 
Dear Petitions Committee,  
 
Thank you for the actions you have already taken concerning our petition “P-06-1235 - Ensure 
appropriate provision of services and support for people with Acquired Brain Injury in Wales”, and for 
sharing the most recent response from Eluned Morgan AS/MS - Minister for Health and Social 
Services (letter dated 04.11.2022).  
 
First, we would like to take the opportunity to express our gratitude to the petitions committee for 
facilitating dialogue between our group, Welsh Ministers, and other key parties. On each occasion 
we have received informative, considered and detailed responses to our queries. Notably, we been 
very grateful for the engagement evidenced by Eluned Morgan AS/MS and others, including Jo 
Whiteford, Chief Executive of Betsi Cadwaladr University Health Board. The level of engagement and 
openness has been truly appreciated, and we have appreciated receiving information about 
concerted efforts already underway to better support people with acquired brain injury in Wales.  
 
Second, and as hopefully conveyed across our previous correspondence, improving the provision of 
services and support for people with Acquired Brain Injury (ABI) is a matter of upmost importance 
and one that we – alongside may hundreds of thousands of people in Wales – care passionately 
about. ABI is a chronic condition with hidden disabilities and life-long consequences, where many 
individuals require early and continued access to neurorehabilitation to optimise their recovery and 
maximise their long-term potential.  For this reason, we hope that concerted efforts already made 
by Welsh Government continue, and that ABI becomes a more prominent consideration across all 
sectors and departments (e.g., Health, Education, Social Services, and Justice) and at all levels of 
government policy going forward.  
 
Third, and in response to the most recent letter from Eluned Morgan AS/M, Minister for Health and 
Social Services (letter dated 04.11.2022) – we have the following questions and/or general 
comments in response:  
 
Neurorehabilitation:  Thank you for confirming that you will continue to collaborate with the 
Department of Health and Social Care in England on the Acquired Brain Injury Strategy being 
developed there. This is welcomed news, with collaboration central to equitable implementation of 
resultant strategy and efforts to address the needs of those affected by ABI in Wales.  
 
ABI Data Dashboard:  Thank you for confirming that the ABI dashboard Phase 1 has been released 
and is available to NHS Wales users. In response, we are currently liaising with our clinical partners 
and collaborators for obtain additional information. However, and as before, we would welcome a 
more concrete timeline for this package of work so that we are able to chart its progress against a 
roll out plan, gain an understanding of the anticipated functionality of the data dashboard at various 
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points of release, and be aware of planned efforts to evaluate the efficacy and utility of the 
dashboard in understanding the demand for and impact of services for people living with ABI in 
Wales.  
 
National Clinical Framework/Quality Statement: Thank you for the further information and we will 
await the forthcoming publication.  
 
National Rehabilitation Framework: Thank you for confirming that decisions about training staff to 
deliver services which meet the frameworks principles and expectations is a decision for employers 
and professionals themselves, and that Health Boards can commission training via Health Education 
and Improvement Wales (HEIW) if they wish. In response, we will of course contact HEIW to raise 
our concerns but hope that you – Welsh Government – will also take any available opportunity to 
reiterate the need for increased awareness and specialist ABI focussed training across all relevant 
departments and sectors. It is an issue that concerns multiple sectors and agencies (e.g., education, 
social work, healthcare), and not solely those who work within the NHS.    
 
Rehabilitation Prescription: As articulated previously, we believe that the Rehabilitation Prescription 
is an extremely valuable tool and we will continue to advocate for it to be given to all individuals 
with an ABI, not just those who have been in a Major Trauma Centre, on discharge from acute care. 
Support pathways need to be clear, equitable and available, and we cannot emphasise enough how 
valuable some form of equivalent rehabilitation prescription would be in other 
contexts/environments also (e.g., social services, criminal justice). For this reason, thank you for 
noting our previous comments on this matter and we hope that the Rehabilitation Prescription 
attracts further discussion in the future, such as when the National Clinical AHP Lead for 
Rehabilitation reviews the Rehabilitation Framework and underpinning guidance. 
 
Neurorehabilitation Services for Children: Thank you for confirming that provision of services is 
ultimately the responsibility of the health boards in question, and we sincerely hope that more 
recent innovations, such as the ABI dashboard, serve to further highlight the critical need for 
investment and expansion of existing services across Wales.  
 
Education: The recent investment in training new educational psychologists in Wales, as well as the 
bursary condition to work in Wales for at least two years post award, is very welcomed news. We 
hope that it will transpire to be a sustained investment in the coming years.   
      
Criminal Justice: Thank you for signposting us to alternative contacts regarding our queries and the 
‘partnership agreement for prison health’ document.  We have several established links with several 
key organisations within criminal justice, and we will continue to work collaboratively with them to 
improve training and awareness across that sector.   
 
Sport-Related Traumatic Brain Injury: We continue to work with the United Kingdom Acquired Brain 
Injury Forum, alongside Chris Bryant MP, on the UK wide commissioning work and ABI strategy. 
However, should there be further opportunities for us to support efforts at a more local level, please 
do not hesitate to contact us.  
 
Welfare Benefits System: We are pleased that our comments related to needed improvements to 
the Personal Independent Payment (PIP) assessment process were informative. Our 
recommendations reflect the lived experiences of those with ABI, alongside those working to 
support those with ABI. Given the importance of the recommendations, is there an associated 
timeline for the DWP paper?  
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As before, we implore you to advocate on behalf of those with ABI when working with the DWP in 
the future – it is vital that evidence is sought from other health professionals and support 
organisations when an assessment is undertaken, and we simply cannot emphasise enough just how 
crucial it is that ABI has a voice on any consultation panels concerning changes to the welfare 
benefits system.   
 
   
Finally, thank you once again for the detailed and helpful information received to date, as well as the 
opportunity to respond throughout the petitions process. The information received has been 
informative, considered and detailed, and we are very grateful to all those that have contributed so 
far. More broadly, we also hope that the dialogue continues and that collaboratively, we can work 
together going forward to ensure improved provision of services and support for people with ABI in 
Wales.  
 
On behalf of my fellow petitioners and members of the South Wales Acquired Brain Injury Forum 
(and the United Kingdom Acquired Brain Injury Forum as a collective), please do not hesitate to 
contact us should you require further information and/or where representation from our group and 
associated contacts/networks would be helpful for ensuring that the ABI voice is better represented 
going forward.  
 
   
 
Yours Sincerely,  
 
On behalf of my fellow petitioners and members of the South Wales Acquired Brain Injury Forum 
 
Dr Claire Williams  
 

 
 
Associate Professor and School Education Lead  
School of Psychology 
Faculty of Medicine, Health and Life Science 
Swansea University 
Singleton Park Campus  
Swansea  
Wales 
SA2 8PP 
Claire.williams@Swansea.ac.uk   
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P-06-1273 Lleihau amseroedd amser am ambiwlansys ac mewn adrannau 

Damweiniau ac Achosion Brys yn ddirfawr 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Christopher Evans, ar ôl casglu cyfanswm o 

262 lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb:   

Roedd yn rhaid i fy nhad aros 13 awr ar ôl cael strôc ddifrifol. Rhan o’r 

broblem oedd bod ambiwlansys yn cael eu dal yn ôl yr adrannau Damweiniau 

ac Achosion Brys am oriau lawer yn aros i drosglwyddo cleifion. Mae’r 

broblem wedi’i briodoli i brinder gwelyau a staff. Oherwydd bod fy nhad 

wedi gorfod aros cyhyd, mae’r siawns y bydd yn gwella yn llai. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

Roedd hon yn eitem newyddion ar BBC Wales Today, BBC radio Wales a 

gwefan BBC Wales. Cafodd adran newyddion y BBC gadarnhad gan 

Wasanaeth Ambiwlans Cymru fod yr amseroedd yn gywir, ac maent wedi 

ymddiheuro. Rwy’n aros i’w gwasanaeth ambiwlans a’r gwasanaeth logio 

galwadau ymateb. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Cwm Cynon  

 Canol De Cymru   
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Eitem 3.5



P-06-1273 Drastically reduce waiting times for ambulances and at A&E 

departments, Correspondence – Petitioner to Committee, 11.11.22 

 
Thanks for your email regarding my petition. I have the following questions/comments after 

reviewing The Health and Social Care Committee transcript. 
 

 I understand that part of the problem is a "back end" issue with getting patients out 
of hospital and into care or their homes, but I don't think the GP situation is helping 
at the front end. From talking to family and friends and drawing on my own 
experience, it seems virtually impossible to see a GP face to face. if people can't get 
access to their GP's they are going to A&E departments or call ambulances for non-
life-threatening illnesses.  

 There should be better education of public around when an ambulance needs to be 
called or not called, and front-line services such as GP's should be easily accessible to 
people. 

 I have two teenagers that have left school this year and are now looking for work, 
but I'm not seeing any advertising campaigns or Welsh Government drives to 
encourage young people into the care sector, even though the committee's report 
says that there is a recruitment short fall in the care sector. 

 Numerous minor injury departments have either been closed or are on reduced 
hours. Local minor injury department also play a big part in front line services, why 
aren't there more? 

 There are comments in the debate about investment into technology and data 
sharing. Why not  train more clinicians to be ambulance call handlers so better 
decisions can be made on ambulance priorities? Most people have a smartphone 
these days and if they are an older person that doesn't have a smartphone, usually 
one of their relatives or neighbours that phone for an ambulance as in my father's 
case will have a smart phone. A trained clinician (rather than a call handler working 
form a script) armed with a smartphone could see the patient "face to face" and 
make better/informed decisions on patient priority. 

 GP's used to make house calls out of hours, why doesn't this happen anymore? It 
would filter non urgent calls to the ambulance service and improve waiting times. 

 Lastly, why are there not more hospitals with 24-hour A&E? There used to be two 
hospitals in the Cynon valley, Aberdare and Mountain Ash. We now only have the 
newer hospital at Mountain Ash that promised so much, but alas is not used to its 
full potential. The minor injury unit was closed a while back due staff shortages and 
was only open until 16:30. 

Thank you. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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