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Dylai Llywodraeth Cymru gynnal 
refferendwm cyn ehangu maint y 
Senedd 
Y Pwyllgor Deisebau | 09 Ionawr 2023 
Petitions Committee | 09 January 2023 

Cyfeirnod:  SR22/4474-5 

Rhif y ddeiseb: P-06-1309 

Teitl y ddeiseb: Dylai Llywodraeth Cymru gynnal refferendwm cyn ehangu 
maint y Senedd 

Geiriad y ddeiseb:  Mae Llafur Cymru, mewn cytundeb cydweithio â Phlaid 
Cymru, yn cynnig cynyddu nifer yr Aelodau o'r Senedd o 60 i 96. Ni nododd y 
naill blaid na'r llall y nifer hwn yn eu maniffestos mewn etholiadau diweddar. 
Dylid gofyn i bobl Cymru drwy refferendwm a ydynt am ehangu maint y 
Senedd, gan y bydd y cynnig hwn yn arwain at ddiffyg cyfranoldeb o ran 
cynrychiolaeth. Mae gwasanaethau cyhoeddus a'r GIG yng Nghymru yn 
dioddef yn enbyd ac ni ddylai ehangu sy'n costio miliynau i drethdalwyr 
Cymru fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. 
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1. Cefndir 

Ers 2004, mae cyfres o adroddiadau wedi argymell y dylai maint presennol y 
Senedd, sef 60 Aelod, gael ei gynyddu. Roddodd Deddf Cymru 2017 bwerau i'r 
Senedd mewn perthynas â'i maint a'i threfniadau etholiadol heb fod gofyn cynnal 
refferendwm. Bydd angen i uwchfwyafrif (40 o’r 60 Aelod o’r Senedd) bleidleisio 
dros unrhyw Fil a gyflwynir ar ddiwygio’r Senedd iddo basio. Mae adran 64 o 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn rhoi pŵer i Lywodraeth Cymru gynnal 
pleidlais i gael barn pobl Cymru ynghylch swyddogaethau Gweinidogion Cymru. 
Nid yw hwn yn fecanwaith ar gyfer cynnal pleidlais uniongyrchol na refferendwm 
uniongyrchol ar gynnig penodol. 

 Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol  

Ym mis Chwefror 2017, penododd y Llywydd a Chomisiwn y Cynulliad Banel 
Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad i ystyried a oes angen mwy o 
aelodau ar y Cynulliad i gyflawni ei swyddogaethau craffu a deddfwriaethol.  

Argymhellodd y Panel Arbenigol y dylai maint y Cynulliad gynyddu i “80 Aelod fan 
lleiaf, ac yn ddelfrydol i 90 Aelod”. Canfu fod deddfwrfa â 60 Aelod yn fach o’i 
chymharu â’r rhan fwyaf o’r deddfwrfeydd tebyg, a bod diffyg capasiti yn cyfyngu’n 
ddifrifol ar amser yr Aelodau.  

 Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd  

Yn sgil canfyddiadau'r Panel Arbenigol, cafodd Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y 
Senedd ei sefydlu i ystyried opsiynau ar gyfer diwygio’r Senedd. Cyhoeddodd y 
Pwyllgor ei gasgliadau ym mis Medi 2020. Argymhellodd y dylai maint y Senedd 
gynyddu i fod â rhwng 80 a 90 Aelod, a hynny o’r etholiad yn 2026 ymlaen. Roedd 
hefyd yn argymell i system etholiadol y bleidlais sengl drosglwyddadwy gael ei 
defnyddio. Ni chynigiodd y Blaid Geidwadol Aelod ar gyfer y Pwyllgor. Hefyd, cyn 
i’r Pwyllgor allu gorffen ei waith, amharwyd arno gan ymddiswyddiad David 
Rowlands, Aelod Plaid Brexit, a chan bandemig Covid-19.  

 y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd  

Sefydlwyd y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd ym mis Hydref 2021 a 
gofynnwyd iddo wneud argymhellion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi i Fil 
Llywodraeth Cymru ar ddiwygio'r Senedd. 
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Argymhellodd y Pwyllgor Diben Arbennig y dylai’r Senedd gynyddu o ran maint i 
96 Aelod. Argymhellodd gyflwyno system cynrychiolaeth gyfrannol ar sail rhestr 
gaeedig, a chreu 16 etholaeth newydd drwy baru etholaethau presennol Senedd y 
DU. Dywedodd y Pwyllgor hefyd y dylai’r Senedd newydd gynnwys cwotâu 
rhywedd, mesurau gwell ar gyfer casglu data am amrywiaeth ymgeiswyr a 
gweithdrefnau ar gyfer rhannu swyddi.  

Ymddiswyddodd cynrychiolydd y Ceidwadwyr o’r Pwyllgor cyn i adroddiad y 
Pwyllgor gael ei gytuno. Cafodd rhai o’r prif argymhellion eu derbyn gan fwyafrif ar 
y Pwyllgor, ond nid gan bob Aelod. 

2. Camau gan Lywodraeth Cymru 

Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, ac arweinydd Plaid Cymru, Adam 
Price, ddatganiad ar y cyd ar 10 Mai 2022, yn dadlau y dylai’r Senedd gael 96 
Aelod ac y dylid defnyddio system gyfrannol rhestr gaeedig i’w hethol.  

Yn ymateb Llywodraeth Cymru i’r ddeiseb hon, dywedodd y Prif Weinidog:  

Rhoddodd Deddf Cymru 2017 bŵer i’r Senedd newid ei maint, heb 
refferendwm. Mae llawer o gynseiliau ar gyfer newid nifer yr Aelodau 
etholedig heb refferenda, gan gynnwys y newidiadau yn sgil yr adolygiad 
o ffiniau ar gyfer Senedd y DU, a fydd yn gostwng nifer yr Aelodau 
Seneddol y bydd Cymru yn eu hethol i San Steffan o 40 i 32.  

Roedd ymrwymiad i ddiwygio’r Senedd yn rhan benodol o faniffestos 
Llafur a Phlaid Cymru yn yr etholiad y llynedd. Ar y sail hon, ac o ystyried 
y cynseiliau niferus ar gyfer cyflwyno newidiadau etholiadol heb 
refferenda, nid oes cynlluniau i gynnal refferendwm ynghylch unrhyw 
elfen ar ddiwygio’r Senedd. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Bil Diwygio’r Senedd maes o law, i’r Senedd 
ei drafod a chraffu arno.  

3. Camau gweithredu gan Senedd Cymru 

Trafododd y Senedd adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig ar 8 Mehefin 2022. 
Dywedodd Huw Irranca-Davies, Cadeirydd y Pwyllgor: 

“ni cheir un pecyn perffaith digymysg o ddiwygio etholiadol a fydd yn 
bodloni pawb. [...] amcan [...] ein pwyllgor oedd dod o hyd i argymhellion 
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y mae'n rhaid iddynt hefyd ennill cefnogaeth ar draws y Senedd gyfan 
[...] nid ceisio sicrhau rhyw weledigaeth o berffeithrwydd, a thrwy hynny 
aberthu ymarferoldeb a gallu i'w gyflawni erbyn 2026.” 

Dywedodd Mr Irranca-Davies fod angen mwy o gapasiti ar y Senedd i gyflawni’r 
cyfrifoldebau ychwanegol a ysgwyddwyd ers i’r Cynulliad gael ei sefydlu ym 1999. 
Mae’r rhain yn cynnwys pwerau deddfu sylfaenol, pwerau i fenthyca ac amrywio 
trethi, gwaith ychwanegol a grëwyd wrth i bwerau ddychwelyd o’r UE yn sgil 
Brexit, mwy o ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd o gyfrifoldebau’r Senedd 
oherwydd pandemig Covid-19, a’r “potensial hwnnw, nad yw'n afrealistig, o 
gyfrifoldebau ychwanegol yn y dyfodol”.  

Gwnaeth Darren Millar, llefarydd yr Wrthblaid ar y cyfansoddiad, feirniadu’r 
cynigion, gan ddadlau nad dyma’r amser iawn i gynyddu maint y Senedd. 
Dadleuodd Rhys ab Owen, llefarydd Plaid Cymru ar y cyfansoddiad ar y pryd, fod 
angen Senedd fwy “i graffu ar Lywodraeth Cymru yn fwy effeithiol ac yn fwy 
effeithlon”. 

Pleidleisiodd y Senedd o blaid y cynnig i dderbyn yr argymhellion yn adroddiad y 
Pwyllgor Diben Arbennig, gyda 40 Aelod yn pleidleisio o blaid a 14 yn pleidleisio 
yn erbyn. Yn y modd hwn, bodlonwyd y gofynion i sicrhau ‘uwchfwyafrif’ o ddwy 
ran o dair o’r Senedd i ganiatáu i Fil ar ddiwygio’r Senedd gael ei gyflwyno.  

 

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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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AS/MS 
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

                                   Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru 
               Correspondence.Mark.Drakeford@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-06-1309 
Ein cyf/Our ref FM -/00600/22 
 
Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – y Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
Deisebau.senedd.cymru  

 
 
          29 Tachwedd 2022 
 
 
Jack, 
 
Rwy’n ysgrifennu mewn ymateb i’ch llythyr dyddiedig 25 Hydref ynglŷn  â deiseb yn galw ar 
Lywodraeth Cymru i gynnal refferendwm cyn cynyddu maint y Senedd.  
 
Rhoddodd Deddf Cymru 2017 bŵer i’r Senedd newid ei maint, heb refferendwm. Mae llawer 
o gynseiliau ar gyfer newid nifer yr Aelodau etholedig heb refferenda, gan gynnwys y 
newidiadau yn sgil yr adolygiad o ffiniau ar gyfer Senedd y DU, a fydd yn gostwng nifer yr 
Aelodau Seneddol y bydd Cymru yn eu hethol i San Steffan o 40 i 32.  
 
Roedd ymrwymiad i ddiwygio’r Senedd yn rhan benodol o faniffestos Llafur a Phlaid Cymru 
yn yr etholiad y llynedd. Ar y sail hon, ac o ystyried y cynseiliau niferus ar gyfer cyflwyno 
newidiadau etholiadol heb refferenda, nid oes cynlluniau i gynnal refferendwm ynghylch 
unrhyw elfen ar ddiwygio’r Senedd. 
 
Fel y gwyddoch, mae’r Senedd wedi pleidleisio o blaid bwrw ymlaen ag argymhellion 
adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd Diwygio ein Senedd: Llais 
cryfach i bobl Cymru. 
 
Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys argymhelliad y dylai’r Senedd gael 96 o Aelodau er mwyn 
adlewyrchu’r ffordd y mae rôl a chyfrifoldebau’r Senedd wedi tyfu ers ei sefydlu ym 1999. 
Mae Comisiwn Richard (2004); adroddiad McAllister (2017); ac, wedyn, y Pwyllgor ar 
Ddiwygio Etholiadol y Senedd (2020) i gyd wedi dod i’r casgliad bod tystiolaeth glir a 
chymhellgar fod yn rhaid i’r Senedd dyfu o ran ei maint er mwyn cyflawni ei chyfrifoldebau’n 
effeithiol ac er budd gorau pobl Cymru.   
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Ar hyn o bryd, y Senedd yw’r ddeddfwrfa leiaf o holl ddeddfwrfeydd datganoledig y DU, ac 
mae wedi aros yr un maint ers sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol ym 1999, er iddi ysgwyddo 
pwerau ychwanegol i ddeddfu a threthu. Mae’r cynnydd arfaethedig yn nifer Aelodau’r 
Senedd yn adlewyrchu’r newidiadau yn nhirwedd wleidyddol Cymru, gan gynnwys pan 
ymadawodd y DU â’r UE ac y collodd Cymru ei Haelodau o Senedd Ewrop, a hefyd y 
cynigion presennol i ostwng nifer yr Aelodau Seneddol yng Nghymru o 40 i 32.  
 
Mae rôl graffu’r ddeddfwrfa yn hollbwysig ar gyfer democratiaeth iach. Mae’n hanfodol i’r 
Senedd fod â’r capasiti priodol er mwyn iddi gyflawni ei rôl o ddwyn y Llywodraeth i gyfrif.  

 
 

 
MARK DRAKEFORD 
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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: P-06-1310 
Ein cyf: JJ/02435/22 

15 Tachwedd 2022 

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

 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr, dyddiedig 27 Hydref, ynghylch deiseb o blaid diogelu Mynydd 
Eglwysilan a Chefn Eglwysilan. Rwy’n nodi bod y ddeiseb yn gofyn yn benodol i Lywodraeth 
Cymru gydnabod yr amgylcheddau archaeolegol, hanesyddol a chynhanesyddol oherwydd 
bod pryder y bydd fferm wynt arfaethedig yn achosi difrod parhaol. Rwy’n ymateb o 
safbwynt cynllunio gan nodi mai fy nghydweithiwr, Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y 
Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip, sy’n gyfrifol am yr amgylchedd hanesyddol yng 
Nghymru, gan gynnwys CADW a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. 

Mae cais am Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) ar gyfer fferm wynt, sy’n 
cynnwys ardal Mynydd Eglwysilan a Chefn Eglwysilan, wedi’i restru ar wefan 
Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru –  DNS/3272053 – Twyn Hywel Wind 
Farm (https://planningcasework.service.gov.wales/cy – chwiliwch am 3272053). Ar adeg 
ysgrifennu’r llythyr hwn, nid yw’r cais wedi cael ei gyflwyno’n ffurfiol fel cais DNS. Mae’r 
ymgeisydd, Twyn Hywel Energy Park Limited, wedi cyflwyno hysbysiad dilys o fwriad i 
gyflwyno cais.   

Penderfynir ar geisiadau DNS gan Weinidogion Cymru ac, fel y Gweinidog sy’n gyfrifol am 
gynllunio, mae’n debygol, pe bai’n cael ei gyflwyno’n ffurfiol, mai fi fydd yn gwneud y 
penderfyniad ynglŷn â’r cais hwn. Am y rheswm hwn, nid wy’n cynnig unrhyw sylwadau 
ynghylch y cais ei hun ac rwy’n ysgrifennu’r llythyr hwn heb ragfarnu unrhyw benderfyniad a 
wneir gan Weinidogion Cymru yn y dyfodol. Fodd bynnag, gallaf roi gwybodaeth ichi am y 
broses a’r fframwaith polisi. 

Mae’r broses DNS yn fanwl ac yn cynnwys ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid, 
awdurdodau lleol perthnasol a’r cyhoedd. Os yw cais yn cael ei gyflwyno a’i dderbyn yn 
ffurfiol, mae’n ofynnol yn statudol i’r ymgeisydd ymgymryd â phroses ymgynghori ac 
ymgysylltu cyn cynllunio. Mae canllawiau ar y broses, gofynion ymgynghori, sut mae 
ceisiadau’n cael eu harchwilio, a chanllaw ar gyfer cymunedau ar gael ar wefan Llywodraeth 
Cymru. 
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Mae’r polisi cynllunio cenedlaethol wedi’i nodi yn Polisi Cynllunio Cymru a Cymru’r Dyfodol. 
Mae’r ddau yn cynnwys polisïau ar gyfer rheoli’r gwaith o ddatblygu ceisiadau ynni 
adnewyddadwy, sy’n cynnwys ystyried yr amgylchedd hanesyddol. Mae Polisi 17 Cymru’r 
Dyfodol yn nodi deg Ardal a Aseswyd Ymlaen Llaw ar gyfer Ynni Gwynt. Mae rhannau o’r 
ardal ddatblygu bosibl yng nghynnig arfaethedig Fferm Wynt Twyn Hywel o fewn Ardal a 
Aseswyd Ymlaen Llaw 10. O fewn yr ardaloedd hyn, mae rhagdybiaeth o blaid datblygu 
ynni gwynt ar raddfa fawr, yn amodol ar y meini prawf ym Mholisi 18 Cymru’r Dyfodol. Mae 
Polisi 18 Cymru’r Dyfodol yn canolbwyntio ar bennu cynigion ynni adnewyddadwy DNS ac 
yn nodi’r meini prawf a ddefnyddir i wneud hynny. Mae’r Cynllun(iau) Datblygu Lleol 
perthnasol hefyd yn cynnwys polisïau a fydd yn cael eu hystyried wrth benderfynu ar 
unrhyw gais. 

Yn gywir, 

Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Tudalen y pecyn 26

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/cymrur-dyfodol-y-cynllun-cenedlaethol-2040.pdf


 

 

 
www.senedd.cymru 

Senedd Cymru | Welsh Parliament 
Ymchwil y Senedd | Senedd Research

 

Dylid cymhwyso buddiannau Cymru 
ac amddiffyn cyfraith ryngwladol yn 
erbyn marwolaeth pysgod oherwydd 
EDF-Hinkley yn Aber Afon Hafren 
Y Pwyllgor Deisebau | 9 Ionawr 2023 
Petitions Committee | 9 January 2023 

Cyfeirnod:  SR22/4475-2 

Rhif y ddeiseb: P-06-1311 

Teitl y ddeiseb: Dylid cymhwyso buddiannau Cymru ac amddiffyn cyfraith 
ryngwladol yn erbyn marwolaeth pysgod oherwydd EDF-Hinkley yn Aber 
Afon Hafren 

Geiriad y ddeiseb:  

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i siarad â George Eustice yn San Steffan 
ar frys ynglŷn â’r ffaith bod rheoleiddwyr Lloegr yn diystyru mewn modd 
amlwg yr ‘egwyddor dim niwed’ mewn perthynas â statws Ardal Forol 
Warchodedig (MPA) Aber Afon Hafren. Mae a wnelo hyn â chaniatáu dympio 
gwaddodion a deunyddiau solet o Hinkley i'r Hafren a pharhau â'r drwydded 
ar gyfer system Hinkley ar gyfer oeri dŵr y môr sy'n peri i bysgod a physgod 
ifanc gael eu lladd ar raddfa enfawr, ynghyd â difrod ecolegol sylweddol. 

Rhennir stiwardiaeth MPA Hafren rhwng awdurdodau yng Nghymru a Lloegr, 
felly mae angen i Lywodraeth Cymru bwyso ar reoleiddwyr Lloegr i 
gydymffurfio. Dynodwyd yr MPA ar y cyd yn 2018 o dan y Comisiwn OSPAR 
rhyngwladol. Mae Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn atal niwed i bysgod 
a rhagor o ddympio yn sgil carthu cyfalaf ar ochr Cymru i’r Aber. 

Dywedodd adroddiad Hinkley ar gyfer Prif Weinidog Cymru y dylai gorsaf 
bŵer Hinkley Point C ddefnyddio system oeri ar y tir. 

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddilyn y cyngor arbenigol hwn a herio 
George Eustice i ddweud wrth reoleiddwyr Lloegr i gynnal statws MPA Aber 
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Afon Hafren a chadw at y polisïau y cytunwyd arnynt ar y cyd ar ddiogelu a 
rheoli gweithgareddau yn yr MPA. 

Dylai’r polisïau cyffredin hyn gynnwys a datblygu’r egwyddor ‘dim niwed’ a 
ddisgrifir yng Nghynllun Morol Cenedlaethol Cymru. Byddai hyn yn cynnwys 
peidio â dympio gwastraff a rhoi diwedd ar fewnlif dŵr oeri Hinkley a fydd, fe 
amcangyfrifir, yn lladd hanner miliwn o bysgod bob dydd o’r 60 mlynedd y 
bydd yn weithredol. 

 

 

 

1. Cefndir 

Mae EDF Energy yn datblygu gorsaf ynni niwclear yn Hinkley Point ger Bridgwater, 
Gwlad yr Haf. Yr orsaf hon – sef Hinkley C – fydd yr orsaf bŵer niwclear newydd 
gyntaf ers tro. 

Yn yr ymateb i’r ddeiseb hon, mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James AS 
yn tynnu sylw at y ffaith bod aber afon Hafren yn safle o ddiddordebau ecolegol 
pwysig. Mae’n dweud ei fod yn cael ei gydnabod a’i warchod gan ystod o 
ddynodiadau cadwraeth natur gan gynnwys Ardal Cadwraeth Arbennig ac Ardal 
Gwarchodaeth Arbennig aber afon Hafren, a bod y rheini fel a ganlyn: 

… yn safleoedd sy'n rhan annatod o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae 
amcanion cadwraeth y safle wedi'u gosod ar y cyd gan Natural England 
a Chyfoeth Naturiol Cymru. Lle bydd datblygiad yn y safle dynodedig yn 
digwydd yn Lloegr, byddai'r Ysgrifennydd Gwladol yn gofyn am gyngor 
gan y Corff Cadwraeth Natur statudol perthnasol. Dim ond os bydd 
effeithiau posib i nodweddion y safle yng Nghymru fyddai angen 
ymgynghori â Chyfoeth Naturiol Cymru. 

1.1.a. Carthu a gwaredu gwaddod 

Fel rhan o adeiladu'r safle , mae EDF yn carthu gwaddod o wely'r môr yn yr aber i 
ddrilio chwe siafft fertigol ar gyfer y system dŵr oeri.  

Gan fod yr ardal sy'n cael ei charthu o fewn Ardal Cadwraeth Arbennig 
gydnabyddedig, rhaid rhoi unrhyw waddod a dynnir o'r ardal hon yn ôl yn yr un 
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ardal er mwyn cynnal cydbwysedd naturiol gwaddod yn yr Ardal Cadwraeth 
Arbennig. Mae hwn yn amod o'r drwydded garthu. 

Dechreuodd y gwaith carthu am y tro cyntaf ym mis Medi 2018, lle cafodd 
deunydd wedi'i garthu ei ddyddodi yn Cardiff Grounds, sy’n safle gwaredu 
sefydledig ar gyfer deunyddiau morol a garthwyd oddi ar arfordir de Cymru. 
Roedd y cynigion yn ddadleuol, a rhoddodd Pwyllgor Deisebau’r Bumed Cynulliad 
ar y pryd ystyriaeth fanwl i ddeiseb ar y pwnc hwn. 

Cyflwynwyd cynigion newydd yn 2020 ar gyfer ail gam carthu gwaddod. Unwaith 
eto roedd y cynigion hyn yn destun gwaith craffu gan Bwyllgor Deisebau’r 
Senedd.  

Ar y pryd, roedd EDF yn mynd ar drywydd tair trwydded forol ar gyfer 
gweithgarwch yn nyfroedd Cymru a Lloegr. Ceisiwyd dwy drwydded gan y 
Sefydliad Rheoli Morol yn Lloegr; un i gasglu samplau ar y gwaith carthu, a'r ail er 
mwyn cynnal y broses o garthu'r gwaddod. 

At hynny, byddai angen i EDF gael trwydded forol oddi wrth Cyfoeth Naturiol 
Cymru i waredu'r gwaddod yn nyfroedd Cymru (fel yn ystod cyfnod cyntaf carthu). 
Fodd bynnag, yn dilyn amrywiad ar drwydded forol EDF o'r Sefydliad Rheoli Morol, 
bydd y deunydd yn cael ei a ddyddodi ar safle gwaredu trwyddedig Portishead, a 
leolir yn Lloegr. Nid oes angen trwydded forol bellach gan Gyfoeth Naturiol Cymru. 

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gynigion i waredu deunydd carthu o Hinkley yn 
nyfroedd Cymru. 

1.1.b. Apêl trwydded amgylcheddol – cyfarpar atal pysgod 

Wrth ddatblygu trwydded Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol ar gyfer y safle, 
roedd Asiantaeth yr Amgylchedd wedi nodi – ymhlith llawer o amodau eraill – y 
dylai'r elfen dŵr oeri gynnwys cyfarpar acwstig i atal pysgod. Diben hynny yw osgoi 
caethiwo a lladd miliynau o bysgod, o bosibl, bob blwyddyn.  

Fodd bynnag, mae perchnogion y safle, NNB Genco, wedi ceisio newid amodau’r 
Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol a fyddai'n caniatáu iddo beidio â gosod y 
cyfryw gyfarpar. Dadleuodd na fyddai'r newid yn cael effaith andwyol ar 
gyfanrwydd y safleoedd dynodedig. 

Fe wnaeth Asiantaeth yr Amgylchedd gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y cais i 
amrywio’r drwydded, ond methu â dod i’r casgliad na fyddai dileu’r cyfarpar atal 
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pysgod yn cael unrhyw effaith andwyol ar y cynefinoedd a’r rhywogaethau a 
warchodir yn aber afon Hafren. 

Cynhaliwyd ymchwiliad cyhoeddus i ystyried yr apêl gan yr Arolygiaeth Gynllunio 
ym mis Mehefin 2021. Cynhyrchodd yr Arolygiaeth Gynllunio adroddiad yn 
cyflwyno argymhellion i'w penderfynu'n derfynol gan Ysgrifennydd Gwladol Defra. 

Ar 2 Medi 2022 ysgrifennodd Defra at NNB Genco i ddweud bod ei apêl wedi'i 
gwrthod, a bod y gofyniad am y cyfarpar i atal pysgod i'w gadw. 

Mae rhagor o ddata o reoliad Asiantaeth yr Amgylchedd o Hinkley Point ar wefan 
Llywodraeth y DU . 

 Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru 

Mae Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn nodi polisïau Llywodraeth Cymru ar 
gyfer datblygu cynaliadwy yr ardal cynllunio morol, ac mewn cysylltiad â hynny. 
Mae dau fath o bolisi yng Nghynllun Morol Cenedlaethol Cymru; polisïau 
cyffredinol a pholisïau'r sector, sydd wedi'u cynllunio i gydweithio i gefnogi 
datblygu cynaliadwy. 

Mae'r cynllun yn cynnwys polisïau sector ar 'garthu a gwaredu', a 'physgodfeydd'. 

Nid yw’n atal niwed i bysgod na chael gwared ar waddod ymhellach yn nyfroedd 
Cymru, ond mae’n ceisio sicrhau bod gweithgareddau’n cael eu cynnal mewn 
ffordd gynaliadwy. 

Ceir rhagor o fanylion am Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn y cyhoeddiad 
hwn gan Ymchwil y Senedd. 

2. Camau gan Lywodraeth Cymru 

Cynullodd Llywodraeth Cymru Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Hinkley er mwyn 
darparu asesiad annibynnol o oblygiadau gorsaf ynni niwclear Hinkley Point i 
Gymru. Cyflwynodd y grŵp adroddiad ym mis Mawrth 2021. 

Bu'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James AS, yn ystyried canfyddiadau'r 
adroddiad. Ysgrifennodd y Gweinidog at Lywodraeth y DU i dynnu sylw at 
“bwysigrwydd ystyried datblygiadau seilwaith mawr mewn meysydd trawsffiniol o 
safbwynt deddfwriaeth ddatganoledig.” 
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3. Camau gweithredu gan Senedd Cymru 

Mae datblygiad Hinkley Point C wedi bod yn destun dwy ddeiseb, gyda’r ddwy’n 
cael eu hystyried yn ystod y Bumed Senedd: 

 P-05-785 Atal Trwydded Forol 12/45/ML i ollwng gwaddodion morol 
ymbelydrol o safle niwclear Hinkley Point yn nyfroedd glannau Cymru 
ger Caerdydd 

 P-05-1003 Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch 
gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru 

 

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn 
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw’r 
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.   

Ein cyf/Our ref JJ/02436/22 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – Y Pwyllgor Deisebau 

 

11 Tachwedd 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr 27 Hydref ynghylch deiseb P-06-1311 ‘Dylid cymhwyso buddiannau 
Cymru ac amddiffyn cyfraith ryngwladol yn erbyn marwolaeth pysgod oherwydd EDF-
Hinkley yn Aber Afon Hafren' gan Cian Ciaran. 

Mae'r ddeiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i siarad ag Ysgrifennydd Gwladol (blaenorol) 
Defra, George Eustice, mewn perthynas ag Ardal Forol Warchodedig Aber Afon Hafren.  
Mae'n cyfeirio at waredu gwaddodion Hinkley i Afon Hafren a thrwyddedu'r system oeri dŵr 
môr mewn perthynas â difrod ecolegol. 

Galwodd Llywodraeth Cymru Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Hinkley ynghyd i ddarparu 
asesiad annibynnol o’r goblygiadau i Gymru o atomfa Hinkley Point.  Bu i’r Grŵp adrodd ar 
ei waith ym mis Mawrth 2021. Rwyf wedi ystyried eu canfyddiadau a chyhoeddi datganiad 
ysgrifenedig ar y mater hwn: Datganiad Ysgrifenedig: Yr ymateb i adroddiad Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid 
Hinkley Point C (2 Rhagfyr 2021) | LLYW.CYMRU 

Yn y Datganiad Ysgrifenedig, tynnais sylw at ein huchelgeisiau ar gyfer ecosystemau morol 
gwydn a rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.  Hefyd, fel y nodwyd, ysgrifennais at 
Lywodraeth y DU yn tynnu sylw at bwysigrwydd datblygiadau isadeiledd mewn ardaloedd 
trawsffiniol sy'n ystyried deddfwriaeth ddatganoledig.  Wrth ymateb i fy llythyr, mae 
Llywodraeth y DU wedi cydnabod gwaith pwysig Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Hinkley a'r 
angen i weithio ar y cyd yn y gwaith o reoli Aber Hafren.  

Yn benodol, o ran cadwraeth natur, mae Aber Afon Hafren yn safle o ddiddordebau 
ecolegol pwysig.  Caiff ei gydnabod a'i warchod gan ystod o ddynodiadau cadwraeth natur 
gan gynnwys Ardal Cadwraeth Arbennig Aber Afon Hafren (ACA) ac Ardal Gwarchodaeth 
Arbennig (AGA).   
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Mae deddfwriaeth berthnasol yn mynnu bod unrhyw ddatblygiadau, lle mae potensial i 
ryngweithio â safle gwarchodedig (megis yr ACA neu AGA), yn destun Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd (HRA). Rhaid i Awdurdodau Cymwys (sy'n cynnwys yr Ysgrifennydd Gwladol) 
asesu unrhyw brosiect arfaethedig yn ofalus. Lle mae potensial am effeithiau sylweddol gall 
y datblygwr geisio lliniaru hyn.  Lle nad yw hyn yn bosibl, rhaid i'r Awdurdod Cymwys nodi 
mesurau digolledu o ystyried amcanion cadwraeth y safle.  

Mae AGA ac ACA Aber Afon Hafren yn safleoedd sy'n rhan annatod o'r ffin rhwng Cymru a 
Lloegr.  Mae amcanion cadwraeth y safle wedi'u gosod ar y cyd gan Natural England a 
Chyfoeth Naturiol Cymru.  Lle bydd datblygiad yn y safle dynodedig yn digwydd yn Lloegr, 
byddai'r Ysgrifennydd Gwladol yn gofyn am gyngor gan y Corff Cadwraeth Natur statudol 
perthnasol. Dim ond os bydd effeithiau posib i nodweddion y safle yng Nghymru fyddai 
angen ymgynghori â Chyfoeth Naturiol Cymru.  

O ran gwaredu deunydd sydd wedi'i garthu, ystyrir unrhyw gynnig ar ei deilyngdod ac yn 
amodol ar reolaethau rheoleiddio llym.  Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gynigion i waredu 
deunydd carthu Hinkley yn nyfroedd Cymru. 

Rwy'n ymwybodol bod Ysgrifennydd Gwladol Defra wedi gwrthod apêl y cwmni yn erbyn 
penderfyniad Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr yn ddiweddar ar gynigion i ddileu amod y 
drwydded sy’n ei gwneud yn ofynnol i gael system atal pysgod acwstig.   

Rwy'n parhau i ddisgwyl i fuddiannau a pholisïau Cymru gael eu hystyried mewn unrhyw 
benderfyniad sy'n gysylltiedig ag ardaloedd trawsffiniol gan gynnwys o ran gwydnwch 
ecosystemau morol 

Yn gywir, 

Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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Helpu i wella ansawdd dŵr yn Afon 
Wysg drwy uwchraddio systemau 
carthffosiaeth yn nyffryn Wysg. 
Y Pwyllgor Deisebau | 09 Ionawr 2023 
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Teitl y ddeiseb: Helpu i wella ansawdd dŵr yn Afon Wysg drwy uwchraddio 
systemau carthffosiaeth yn nyffryn Wysg. 

Geiriad y ddeiseb: 

Mae Afon Wysg yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig mewn Ardal 
Cadwraeth Arbennig.  Er hynny, gan fod ansawdd y dŵr yn Afon Wysg mor 
wael, mae 88 y cant o'i chyrff dŵr yn methu â chyrraedd eu targedau. Gellid 
gosod targedau i wella’r sefyllfa. (Er enghraifft: 50 y cant erbyn diwedd 2023, 
25 y cant erbyn 2024 ac ati).  Mae eogiaid, brithyllod y môr a llysywod i gyd yn 
dirywio’n ddifrifol. Mae tyfiant chwyn Ranunculin wedi diflannu bron yn llwyr 
o’r afon.  Mae pobl sy'n nofio'n wyllt yn yr afon mewn perygl o ddal heintiau 

Ac eto, beth sy’n digwydd i atal y dirywiad hwn? Mae Dŵr Cymru yn gorff 
dielw, a hynny ers 20 mlynedd.  Gan nad oes angen talu difidendau i 
randdeiliaid, gellid bod wedi buddsoddi’r arian hwn mewn cynlluniau i 
uwchraddio systemau carthffosiaeth ar hyd a lled Cymru. Mae’n eironig bod 
dŵr o afon Wysg yn cael ei bwmpio o Felin Prioress i Gronfa Ddŵr 
Llandegfedd ar gyfer ei yfed yn ne Cymru. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru i fod i 
orfodi safonau ansawdd dŵr, ond mae’n cael ei ystyried yn aneffeithiol yn 
gyffredinol. Mae llygredd amaethyddol a dŵr ffo pridd hefyd yn cyfrannu’n 
sylweddol at y broblem. Mae newid hinsawdd ynghyd â’r cynnydd o ran 
sychder a llifogydd hefyd yn creu cymhlethdodau.  Un o amcanion Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella’r amgylchedd 
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naturiol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, ond mae’n amlwg nad yw hyn yn 
digwydd. Rydym yn galw ar y Senedd i sicrhau bod Dŵr Cymru yn buddsoddi 
digon o arian i uwchraddio systemau carthffosiaeth yn nyffryn Wysg i helpu’r 
Afon Wysg i ddychwelyd i’w hen ogoniant. 

Y cefndir 

Mae’r Afon Wysg yn un o saith afon yng Nghymru sydd wedi’u dynodi’n Ardal 
Cadwraeth Arbennig (ACA) lle mae rhywogaethau allweddol yn cael eu gwarchod 
o dan y Rheoliadau Cynefinoedd. Mae wedi'i dynodi o ran saith nodwedd 
allweddol.  

 Asesu ansawdd dŵr 

Rheoliadau’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (Cymru a Lloegr) 2017 (WFD) yw'r prif 
fecanwaith ar gyfer asesu a rheoli'r amgylchedd dŵr. Mae’r Rheoliadau yn gosod 
dyletswydd statudol ar Weinidogion Cymru i atal dirywiad pob corff dŵr a sicrhau 
eu bod yn ennill statws da erbyn 2027.   

Mae 'pob corff dŵr' yn cyfeirio at bob dŵr wyneb - afonydd, llynnoedd, dyfroedd 
trosiannol ac arfordirol - yn ogystal â dŵr daear. Nod y Gyfarwyddeb Fframwaith 
Dŵr yw:   

 lleihau llygredd a gwella cyflwr ecosystemau dŵr;   

 hyrwyddo defnyddio dŵr mewn modd cynaliadwy; a   

 lleihau effeithiau llifogydd a sychder.  

Caiff y Gyfarwyddeb ei rhoi ar waith gam wrth gam, fesul basn afon, yn hytrach 
nag ar draws ffiniau cenedlaethol neu wleidyddol, drwy Gynlluniau Rheoli Basnau 
Afonydd a ddatblygwyd ar gyfer pob Ardal Basn Afon (RBD). Mae’r Afon Wysg i'w 
gweld yn y Cynllun Rheoli Basn Afon Hafren, y mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn 
arwain y gwaith arno oherwydd daearyddiaeth drawsffiniol y basn afon hwn. 

Mae’r Cynllun Rheoli Basn Afon yn disgrifio’r heriau sy’n bygwth yr amgylchedd 
dŵr a sut y gellir rheoli ac ariannu’r rhain. Mae rhan Cymru ar wahân o Gynllun 
Rheoli Basn Afon Hafren, sy'n cynnwys gwybodaeth am yr Afon Wysg. 
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Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cynnal rhwydwaith o safleoedd arsylwi 
ansawdd dŵr ledled dalgylch yr Afon Wysg. Yn yr ymateb i’r ddeiseb hon, mae 
Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd yn tynnu sylw at y ffaith bod gan 
Gyfoeth Naturiol Cymru “nifer o brosiectau a rhaglenni rhagweithiol” wedi’u 
cynllunio i gyflawni’r nodau sydd wedi’u cynnwys yn y Cynlluniau Rheoli Basnau 
Afonydd i wella ansawdd dŵr. 

 Llygryddion 

Mae’r Gweinidog wedi nodi nifer o ffynonellau llygredd ym Mrynbuga, gan 
gynnwys systemau trin carthion preifat, dŵr ffo trefol, amaethyddiaeth, a 
gollyngiadau cwmnïau dŵr. 

Gollyngiadau cwmnïau dŵr 

Mae’r pwysau sy’n wynebu seilwaith carthffosiaeth Cymru yn cynnwys pwysau o 
ganlyniad i newid yn yr hinsawdd, newidiadau yn nwysedd a dosbarthiad y 
boblogaeth, a datblygiadau newydd, a gall pob un ohonynt gynyddu nifer y 
gollyngiadau o ganlyniad i orlifoedd stormydd. Mae’r papur briffio hwn gan 
Ymchwil y Senedd yn darparu gwybodaeth am reolaeth, lefel dealltwriaeth ac 
effaith ansawdd dŵr gorlifoedd stormydd Cymru. 

Llygredd amaethyddol 

Llygredd gwasgaredig amaethyddol yw un o'r prif resymau pam mae cyrff dŵr 
Cymru yn methu â chyflawni 'statws da' o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 
(WFD), a'r sector llaeth sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o achosion o lygredd 
amaethyddol. Eir i’r afael â hyn drwy reoliadau llygredd amaethyddol, a drafodir 
ymhellach yn yr erthygl hon gan Ymchwil y Senedd. 

Mae data Cyfoeth Naturiol Cymru yn 2021 yn nodi amaethyddiaeth fel achos 
mwyaf cyffredin methiannau’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, gan ei fod yn 
gysylltiedig â 21 y cant o’r holl fethiannau i gyrraedd statws da. Cysylltir y diwydiant 
dŵr â 15 y cant o fethiannau. 

Llygredd ffosffadau 

Mae ffosfforws yn elfen hanfodol ar gyfer bywyd planhigion, ond pan fydd gormod 
ohono, gall gyflymu ewtroffeiddio mewn afonydd, gan achosi tyfiant gormodol o 
ran planhigion ac algâu a all arwain at ddisbyddu’r ocsigen sydd ar gael ar gyfer 
organebau eraill. 
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Mae CNC wedi cynnal asesiad cydymffurfedd o ran afonydd yn Ardaloedd 
Cadwraeth Arbennig Cymru yn erbyn targedau ffosffad, a ganfu fod yr Afon Wysg 
mewn cyflwr gwael o ran targedau ffosfforws, gyda methiannau eang sy’n aml yn 
fethiannau mawr. 

Mae targedau ffosfforws wedi'u diweddaru wedi’u pennu ers hynny. 

Mae’r Gweinidog yn amlygu: 

Mae gweithredu cydgysylltiedig ar draws sefydliadau yn hanfodol os 
ydym am gyflawni newid a gwelliant i reolaeth a rheoleiddio 
amgylcheddol gorlifoedd yng Nghymru. 

2. Camau gan Lywodraeth Cymru 

Yn yr ymateb i’r ddeiseb hon, dywedodd y Gweinidog fod mynd i’r afael â’r mater 
anhydrin ac amlochrog o lygredd yn mynd i mewn i’n hafonydd yn flaenoriaeth i 
Lywodraeth Cymru. 

Tynnodd y Gweinidog sylw at Uwchgynhadledd Llygredd Afonydd y Prif Weinidog 
yn Sioe Frenhinol Cymru eleni ar 18 Gorffennaf. Cytunodd uwch gynrychiolwyr o 
blith rheoleiddwyr, cwmnïau dŵr, datblygwyr, llywodraeth leol, undebau ffermio, y 
maes academaidd a chyrff amgylcheddol, ar wyth maes ymyrraeth,  y bydd 
Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth ar eu cyfer. Ers hynny mae rhagor o 
fanylion am ddatblygu atebion i fynd i'r afael â llygredd ffosfforws wedi’u rhoi i’r 
Senedd, gan gynnwys sefydlu: 

…byrddau rheoli maethynnau, y mae [Llywodraeth Cymru] wedi bod yn 
darparu cymorth ariannol o hyd at £415,000 ar eu cyfer. Mae cronfa 
ddata o fesurau lliniaru wedi'i llunio, a chaiff ei hystyried ar hyn o bryd…. 

… Mae cynnig caniatâd dalgylchoedd wedi’i ddatblygu ac mae’n cael ei 
ystyried gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae prosiect model marchnad 
dalgylch wedi’i sefydlu, ac mae’n gweithio ar dreial peilot ym Mrynbuga. 

Tynnodd y Gweinidog sylw at ragor o feysydd y mae Llywodraeth Cymru yn 
darparu cymorth ar eu cyfer: 

 Caiff y cynllun Pedair Afon drwy’r prosiect LIFE , sy’n cynnwys yr Afon 

Wysg yn ei gylch gwaith, ei gefnogi gan £9 miliwn o gyllid yr UE dros 

bedair blynedd gyda chyllid rhannol gan Lywodraeth Cymru (£3.4 
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miliwn) a Dŵr Cymru. Caiff y prosiect ei gyflwyno fel partneriaeth rhwng 

Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog, y Ganolfan Adfer Afonydd, Coleg Sir Gâr, a Choed Cadw. 

 Cyllid drwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer 

Partneriaeth Rheoli Dalgylch yr Wysg. Mae'r bartneriaeth yn gorff sy’n 

gyfrifol am sicrhau y cyflawnir yr Amcanion Cadwraeth ar gyfer Ardal 

Cadwraeth Arbennig yr Afon Wysg. Bydd yn darparu trosolwg a 

chyfeiriad i bawb sy'n ymwneud â chyflawni eu cynllun rheoli 

maetholion, sy'n ymwneud yn bennaf â mynd i'r afael â mater anhydrin 

llygredd ffosfforws. 

Mae’r Gweinidog hefyd yn tynnu sylw at y Tasglu Gwell Ansawdd Afonydd (y 
tasglu), sy’n gwerthuso’r dull presennol o reoli a rheoleiddio gorlifoedd yng 
Nghymru, ac yn datblygu cynlluniau manwl i ysgogi newid a gwelliant cyflym. 
Mae’r tasglu yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru, Ofwat, y 
ddau gwmni dŵr ar gyfer Cymru,  Afonydd Cymru a’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr.  

Mae wedi nodi pum maes ar gyfer newid a gwelliant y mae angen gweithredu 
ymhellach arnynt. Cyhoeddodd gynllun gweithredu ar gyfer pob maes ym mis 
Gorffennaf 2022: 

 Lleihau effaith weledol: gosod sgriniau: cynllun gweithredu; 

 Capasiti’r rhwydwaith (cynllun rheoli draenio a gwastraff dŵr): cynllun 

gweithredu; 

 Gwella ansawdd elifiant ac ansawdd afonydd: cynllun gweithredu; 

 Rheoleiddio amgylcheddol ar gyfer gorlifoedd storm: cynllun 

gweithredu; a 

 Dealltwriaeth ac ymgysylltiad â’r cyhoedd: cynllun gweithredu 

Mae'r Gweinidog yn cydnabod, fodd bynnag, mai dim ond un o lawer o elfennau y 
mae angen mynd i'r afael â hwy er mwyn gwella ansawdd afonydd yng Nghymru 
yw gorlifoedd. 

Mae’r Rhaglen Llywodraethu yn gwneud rhagor o ymrwymiadau i wella ansawdd 
dŵr drwy ddechrau dynodi dyfroedd mewndirol ar gyfer hamdden a chryfhau 
trefniadau monitro ansawdd dŵr. Dywedodd y Gweinidog wrth y Senedd yn 
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ddiweddar fod y gwaith hwn yn dod yn ei flaen ar ffurf arolwg a dull peilot y 
flwyddyn nesaf. 

Dywed y Gweinidog fod Llywodraeth Cymru wedi “gwneud darpariaethau ar gyfer 
rhaglen amlflwyddyn, gwerth miliynau o bunnau i wella ansawdd dŵr—dros £40 
miliwn dros y tair blynedd nesaf.” 

3. Camau gan Dŵr Cymru 

Mae’r Gweinidog yn nodi’r gwaith y mae Dŵr Cymru yn ei wneud i wella asedau 
sy’n perfformio’n wael ym Mrynbuga. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi dros £10 
miliwn mewn tair blynedd i “wella’r ffordd y mae eu gweithfeydd trin yn 
gweithredu, a lleihau nifer y gollyngiadau sy’n dod o orlifoedd carthffosiaeth 
cyfunol (CSO) yng ngorsaf bwmpio carthion Mill Street”.  

Rhwng nawr a 2025, bydd y gwaith yn cael ei wneud mewn tri cham, fel y nodir 
gan y Gweinidog:  

Cam 1 – Gwaith yng Ngorsaf Bwmpio Carthffos Wysg i uwchraddio'r 
asedau yn yr orsaf bwmpio carthion leol i osod siambr sgrinio a sgrin 
6mm a fydd yn tynnu solidau mawr fel carpiau, cadachau gwlyb ac ati o 
unrhyw ollyngiad gorlif carthffosiaeth cyfunol. Mae'r gwaith hwn ar y 
gweill a bydd wedi'i gwblhau erbyn canol mis Rhagfyr. 

Cam 2 – Gwaith i drosglwyddo rhagor o wastraff i'r gwaith trin dŵr 
gwastraff. Gwneud gwelliannau i'r rhwydwaith sy'n rhedeg rhwng yr 
orsaf bwmpio carthion a'r gwaith trin dŵr gwastraff, gan gynyddu ei 
gapasiti fel y gellir trin mwy o ddŵr gwastraff gwanedig a dŵr storm yn 
hytrach na defnyddio'r gorlif carthffosiaeth cyfunol. 

Cam 3 – Adeiladu asedau newydd yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff 
Brynbuga. Trosglwyddo rhagor o wastraff i'r gwaith trin dŵr gwastraff, er 
mwyn sicrhau bod ganddo'r gallu i drin y gwastraff. Gosod asedau a 
thanciau storio newydd sbon. 

4. Camau gan Senedd Cymru 

Yn ddiweddar mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith wedi 
cynnal darn byr o waith ar ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion.. 
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Cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru, a 
wnaeth nifer o argymhellion i Lywodraeth Cymru, y cwmnïau dŵr a Chyfoeth 
Naturiol Cymru ar 15 Mawrth 2022. Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymateb ar 9 
Mai 2022. Mae ymatebion hefyd wedi dod i law oddi wrth gwmniau Hafren 
Dyfrdwy a Dŵr Cymru.  

 Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Mehefin 2022 ar adroddiad y Pwyllgor. 

Cynhaliwyd dadl flaenorol yn y Cyfarfod Llawn ym mis Mawrth 2022 ar gynnig 
deddfwriaethol gan Aelod ar effaith gorlifoedd stormydd. Derbyniwyd y cynnig. 

Cynhaliodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: ymchwiliad i 
reoliadau Llywodraeth Cymru i reoli llygredd amaethyddol; Cyhoeddodd y 
Pwyllgor ei adroddiad  Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd 
Amaethyddol) (Cymru) 2021 ar 8 Mehefin 2022. Ymatebodd Llywodraeth Cymru ar 
5 Hydref a chafwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 12 Hydref 2022. 

Mae’r deisebau a ganlyn ar bwnc llygredd amaethyddol wedi’u hystyried: 

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

 P-06-1232 Rhoi terfyn ar sefydlu unedau dofednod dwys trwy ddeddfu a 
chyflwyno moratoriwm hyd nes y gellir cyflawni hyn. 

 

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.   

15 Tachwedd 2022  

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref JJ/02488/22 

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

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 27 Hydref yn ymwneud â'r ddeiseb i wella ansawdd dŵr yn 
Afon Wysg drwy uwchraddio systemau carthion yn nyffryn Wysg. 

Mae mynd i'r afael â'r mater anhydrin ac amlweddog o lygredd sy'n mynd i mewn i'n 
hafonydd yn flaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru.  Adlewyrchir hyn yn Uwchgynhadledd 
Llygredd Afonydd y Prif Weinidog ar 18 Gorffennaf yn y Sioe Frenhinol a'n cefnogaeth i 
brosiect Pedair Afon LIFE Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), a lansiwyd ar 28 Hydref.   

Daeth yr Uwchgynhadledd Llygredd Afonydd ag uwch gynrychiolwyr o reoleiddwyr, 
cwmnïau dŵr, datblygwyr, llywodraeth leol, undebau ffermio, y byd academaidd a chyrff 
amgylcheddol ynghyd i drafod datblygu dull strategol a chydgysylltiedig o ddelio â llygredd 
afonydd. Gallwch ddarllen Datganiad Ysgrifenedig y Prif Weinidog am Uwchgynhadledd 
Llygredd Afonydd ynghyd â'r 'Mynd i’r Afael â Llygredd Ffosfforws yn Ardal Cadwraeth 
Arbennig (ACA): pecyn gwybodaeth a thystiolaeth' a oedd yn cyd-fynd â'r uwchgynhadledd 
yn y ddolen isod.   
Datganiad Ysgrifenedig: Cynhadledd i drafod Llygredd Afonydd yn Sioe Frenhinol Cymru (1 
Awst 2022) | LLYW.CYMRU 

Mae prosiect Pedair Afon LIFE, sy'n cynnwys afon Wysg yn ei chylch gwaith, yn cael ei 
gefnogi gyda £9 miliwn o gyllid yr UE dros 4 blynedd gyda chyllid rhannol gan Lywodraeth 
Cymru (£3.4 miliwn) a Dŵr Cymru.  Cyflwynir y prosiect fel partneriaeth rhwng CNC, 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, y Ganolfan Adfer Afonydd, Coleg Sir 
Gâr, a Coed Cadw.  Gallwch ddarllen mwy am y prosiect Pedair Afon LIFE ar wefan NRWs. 
Datganiad Ysgrifenedig: Cynhadledd i drafod Llygredd Afonydd yn Sioe Frenhinol Cymru (1 
Awst 2022) | LLYW.CYMRU 
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Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu cyllid trwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog ar gyfer Partneriaeth Rheoli Dalgylch Wysg.  Mae'r bartneriaeth yn gorff cyfrifol 
am sicrhau cyflawni'r Amcanion Cadwraeth ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Wysg 
(ACA).  Bydd yn darparu goruchwyliaeth a chyfeiriad i bawb sy'n ymwneud â chyflwyno eu 
cynllun rheoli maetholion, sy'n ymwneud yn bennaf â mynd i'r afael â mater anhydrin 
llygredd ffosfforaidd. 

Mae CNC wedi ymrwymo i wella ansawdd y dŵr ledled Cymru ac mae ganddo nifer o 
brosiectau a rhaglenni rhagweithiol wedi'u cynllunio'n barhaus i gyflawni'r nod hwn.  Mae'r 
rhain yn elfen allweddol o Gynlluniau Rheoli Basn yr Afon (RBMP).  Mae'r RBMPs yn sail i'n 
cydymffurfiaeth â Chyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yr UE ac yn rhoi'r darlun cyffredinol ar 
gyfer ansawdd dŵr ledled Cymru.  Gallwch ddarllen mwy am RBMPs ar wefan CNC.  Er 
gwybodaeth, mae Afon Wysg yng nghynllun rheoli basn afon Afon Hafren, y mae 
Asiantaeth yr Amgylchedd yn arwain arno ar hyn o bryd oherwydd daearyddiaeth 
drawsffiniol y basn afon hwn. 

Cyfoeth Naturiol Cymru / Cynlluniau rheoli basn afon (naturalresources.wales) 

Mae CNC yn rhedeg rhwydwaith o fannau monitro ansawdd dŵr ar draws dalgylch Afon 
Wysg i asesu a yw safleoedd samplau yn cyrraedd y trothwy ar gyfer presenoldeb 
cyfansoddion cemegol penodol a halogyddion biolegol ac asesu'r data hwn ar gyfer 
cydymffurfio â safonau amgylcheddol.  Gellir gweld y data monitro ar gyfer Cymru ar weïfan 
Arsylwi Dyfroedd Cymru CNC –  
Cyfoŵeth Naturiol Cymru (naturalresourceswales.gov.uk) 

Mae ffynonellau llygryddion yn Afon Wysg yn niferus, gan gynnwys systemau trin carthion 
preifat, dŵr ffo trefol, amaethyddiaeth, a gollyngiadau cwmnïau dŵr.    

Mae'r isadeiledd yng Nghymru i ddelio gyda'n carthion dan bwysau oherwydd y newid yn yr 
hinsawdd, newidiadau o ran dwysedd a dosbarthiad y boblogaeth, a datblygiadau newydd. 
Heb unrhyw weithredu, bydd y pwysau hwn yn cyfrannu at gynnydd yn y llif mewn 
gweithfeydd trin, gan gynyddu’r perygl o fwy o ollyngiadau o orlifiadau storm gael effaith 
andwyol ar ein hamgylchedd dŵr. Mae gweithredu wedi'i gydlynu ar draws sefydliadau yn 
hanfodol os ydym am gael newid a gwelliant i reoli a rheoleiddio amgylcheddol gorlifoedd 
yng Nghymru. 

Gyda'i gilydd, mae Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ofwat, Dŵr Cymru 
(DCWW) a Hafren Dyfrdwy (y sefydliadau partner) yn cydnabod yr angen hwn am weithredu 
ac wedi sefydlu Tasglu Gwell Ansawdd Afonydd (y tasglu) i werthuso'r dull presennol o reoli 
a rheoleiddio gorlifoedd yng Nghymru a gosod cynlluniau manwl i sbarduno newid a gwella 
cyflym. Mae Afonydd Cymru a Chyngor Defnyddwyr Dŵr yn darparu cyngor annibynnol i'r 
tasglu, gan gynnig mewnwelediad a her o safbwynt rhanddeiliaid a chwsmeriaid. 

Dim ond un o nifer o elfennau i fynd i'r afael â hwy yw gorlifiadau os ydym am wella 
ansawdd afonydd yng Nghymru. Yng Nghymru mae'r cwmnïau dŵr wedi bod yn gweithio 
dros nifer o flynyddoedd i wella asedau sy'n perfformio'n wael, mae hyn yn cynnwys gwella'r 
monitro er mwyn gwybod lle mae angen gweithredu ymhellach. Mae Llywodraeth Cymru 
hefyd wedi gwneud darpariaeth ar gyfer rhaglen waith gwerth miliynau o bunnoedd dros 
sawl blwyddyn i wella ansawdd dŵr sy’n werth dros £40 miliwn dros y 3 blynedd nesaf. 
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Dros y tair blynedd nesaf, mae DCWW yn buddsoddi dros £10 miliwn yn Afon Wysg er 
mwyn gwella'r ffordd y mae eu gwaith trin yn gweithio a lleihau'r nifer o ollyngiadau a ddaw 
o CSOau yng ngorsaf bwmpio carthion Mill Street.  Rhwng nawr a 2025, bydd y gwaith yn
cael ei wneud mewn tri cham fel y manylir isod:

Cam 1 – Gwaith yng Ngorsaf Bwmpio Carthffos Afon Wysg  
Uwchraddio'r asedau yn yr orsaf bwmpio carthion lleol i osod siambr sgrinio a sgrin 6mm a 
fydd yn cael gwared ar solidau mawr fel cadachau, cadachau gwlyb ac ati o unrhyw 
ollyngiadau o CSOau.  Mae'r gwaith yma ar y gweill a bydd yn cael ei gwblhau erbyn canol 
Rhagfyr.    

Cam 2 – Gwaith i drosglwyddo mwy o wastraff i'r gwaith trin dŵr gwastraff (WwTW) 
Gwneud gwelliannau i'r rhwydwaith sy'n rhedeg rhwng yr orsaf bwmpio carthion a'r gwaith 
trin dŵr gwastraff, gan gynyddu ei gapasiti fel y gellir trin dŵr gwastraff a dŵr storm llai dwys 
yn lle defnyddio'r CSO.   

Cam 3 - Adeiladu asedau newydd yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Afon Wysg  
Trosglwyddo mwy o wastraff i'r gwaith trin dŵr gwastraff, er mwyn sicrhau bod ganddo'r 
gallu i drin y gwastraff.  Gosod asedau newydd sbon a thanciau storio.  

Mae DCWW hefyd wedi ymrwymo i weithio ar y cyd â'r holl sefydliadau sy'n gysylltiedig i 
helpu i wella ansawdd dŵr afonydd ymhellach.  Mae DCWW yn gweithio gyda Sefydliad 
Gwy ac Wysg a Chyngor Henffordd i gefnogi tynnu ffosfforws ychwanegol – mae ffosfforws 
yn achosi cynnydd mewn tyfiant algâu sy'n achosi problemau mewn pyllau, llynnoedd, ac 
afonydd.  Mae'r tynnu ffosfforws hwn yn defnyddio triniaeth naturiol fel systemau gwlyptir 
carbon isel, a fydd hefyd yn gwella bioamrywiaeth lleol.  Bydd y cynigion yn cael gwared ar 
fwy o ffosfforws na fydd datblygiadau yn y dalgylch yn ei gyflwyno.  Mae manteision 
mabwysiadu'r dull hwn yn ddeublyg gan y bydd yn lleihau'r ffosfforws sy'n dod i'r afon ac yn 
gwneud hynny mewn ffordd gynaliadwy a charbon isel.   

Rwyf wedi bod yn glir bod angen i ni gymryd dull dalgylch integredig sy'n canolbwyntio ar 
gydweithrediad aml-sector ac atebion sy'n seiliedig ar natur i sbarduno gwelliannau i 
ansawdd dŵr. Trwy ystyried y dull hwn a gwella ymgysylltu â'r gymuned, byddwn yn gallu 
rhoi ystyriaeth well i amgylchiadau a blaenoriaethau lleol. Gall dinasyddion a grwpiau lleol 
chwarae rhan allweddol wrth helpu i fynd i'r afael â llygredd ansawdd dŵr drwy ddarparu 
gwybodaeth fonitro a chodi  ymwybyddiaeth y cyhoedd. 

Yn gywir, 

Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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P-06-1312 To help improve water quality in the River Usk by upgrading sewage 

systems in the Usk valley, Correspondence – Petitioner to Committee, 10.12.22 

With regard to my petition, I would like to make the following additional points: 

1. Welsh Water have announced plans to upgrade the sewage systems at Brecon, Llanfoist and Usk 

over the next three years. Provided that these plans are carried out, this should lead to a significant 

improvement in water quality in the River Usk. 

 

2. The problem of Newport's sewage has not been addressed. 

 

3. There are some 60 Combined Storm Overflows entering the River Usk. All of these should be 

looked at. 

 

4. Agricultural pollution remains a large problem. 

 

5. I would like the new Commissioner for Future Generations to be made aware of my petition and 

also this e mail. 
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Deiseb: Dylid caniatáu eithriadau i'r 
rheol deiliadaeth 182 diwrnod 

 
Y Pwyllgor Deisebau | 9 Ionawr 2023 
Petitions Committee | 9 January 2023 

Cyfeirnod:  SR22/4475-4 

Rhif y ddeiseb: P-06-1313 

Teitl y ddeiseb: Dylid caniatáu eithriadau i'r rheol deiliadaeth 182 diwrnod i 
leihau niwed i fusnesau hunanddarpar dilys yng Nghymru 

 

Geiriad y ddeiseb: Bydd y Cymdeithasau Masnach sy'n cynrychioli busnesau 
hunanddarpar dilys yng Nghymru (Cynghrair Twristiaeth Cymru, UK 
Hospitality Cymru a Changen PASC UK yng Nghymru) yn cwrdd â 
Llywodraeth Cymru â'r bwriad o gytuno ar fesurau lliniaru i leihau'r niwed yn 
sgil cyflwyno'r rheol deiliadaeth 182 diwrnod i fusnesau hunanddarpar dilys 
sy'n eiddo i bobl yng Nghymru. Nid ail gartrefi na llety achlysurol yw'r rhain. 
Mae dros 30 y cant o'r busnesau hyn wedi dweud y bydd yn rhaid iddynt gau 
neu gael eu gwerthu heb yr eithriadau hyn. 

Y corff o dystiolaeth am y niwed: https://www.pascuk.co.uk/wales-182-days-
reports/ 

PRIF OFYNION 

- Peidio â dechrau cyfri’r diwrnodau o 22 Ebrill, h.y. yn ôl-weithredol. 
- Proses apelio 

EITHRIADAU 

- Llety sy’n destun cyfyngiadau drwy’r broses caniatâd cynllunio 
- Llety sydd o fewn cwrtil prif breswylfa 
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Llety gwyliau ac ardrethi busnes  

2 

- Gadael i unedau lluosog ar un safle nodi’r cyfartaledd ar gyfer deiliadaeth ar 
draws yr holl unedau. 
- Os nad yw'r unedau yn stoc dai a dynnwyd oddi ar y farchnad ond y gellir 
profi drwy gofnodion cynllunio a rheoli adeiladu y cawsant eu creu o 
adeiladau masnachol neu amaethyddol gwag neu arallgyfeirio ar ffermydd. 
- Os yw’r eiddo'n cael ei redeg gan elusen 
- Dylai wythnosau a roddir gan berchnogion i elusennau gyfrif tuag at 
ddiwrnodau dan ddeiliadaeth. 
- Os yw eich busnes llety tymor byr yn destun TAW 
- Adolygu’r 182 diwrnod os bydd dirwasgiad swyddogol yng Nghymru, 
pandemig neu os gorfodir safleoedd i gau yn lleol. 
- Cyfnod gras i fusnesau newydd 

HEPGORIADAU 

Ystyried nifer y diwrnodau a gymerir i wneud atgyweiriadau/gwelliannau i 
eiddo neu gyfnodau o salwch neu gyfrifoldebau gofalu 

 

 

1. Cefndir 

Cafodd Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Diwygio’r Diffiniad o Eiddo Domestig) 
(Cymru) 2022 (y Gorchymyn) ei osod gerbron y Senedd ar 24 Mai 2022. Daeth i 
rym ar 14 Mehefin 2022 a bydd yn cael effaith ymarferol o 1 Ebrill 2023. 

Mae'r Gorchymyn yn diwygio adran 66 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 
(Deddf 1988) sy’n diffinio eiddo domestig at ddibenion Rhan 3 (ardrethu 
annomestig) o’r Ddeddf honno. Mae adran 66(2BB) o Ddeddf 1988 yn nodi pryd 
na ddylai adeiladau, neu rannau hunangynhwysol o adeiladau, sy'n cael eu gosod 
yn fasnachol am gyfnodau byr fel llety hunanarlwyo, gael eu hystyried yn eiddo 
domestig. 

Mae’r Gorchymyn yn cynyddu nifer y diwrnodau y mae’n rhaid i eiddo gael ei osod 
o 70 o ddiwrnodau o leiaf i 182 o leiaf o ddiwrnodau er mwyn cael ei ddosbarthu 
fel eiddo annomestig yn y 12 mis cyn asesu. Mae’r Gorchymyn hefyd yn cynyddu 
nifer y diwrnodau y mae’n rhaid i eiddo fod ar gael i’w osod (yn y flwyddyn 
flaenorol) ac y bwriedir iddo fod ar gael i’w osod (yn y flwyddyn ganlynol) o 140 o 
ddiwrnodau neu fwy i 252 o ddiwrnodau neu fwy. Bydd eiddo hunanddarpar nad 
yw’n bodloni’r meini prawf newydd yn cael ei ddosbarthu fel eiddo domestig a 
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bydd yn atebol i dalu’r dreth gyngor ac unrhyw bremiwm cymwys. Mae'r 
Gorchymyn yn cynnwys darpariaethau trosiannol felly bydd unrhyw eiddo a asesir 
cyn 1 Ebrill 2023 yn ddarostyngedig i'r meini prawf presennol. 

2. Camau gan Lywodraeth Cymru 

Mae newid diffiniad eiddo domestig yn rhan o gyfres ehangach o newidiadau 
deddfwriaethol a newidiadau polisi sy'n ymwneud ag effaith ail gartrefi a gosod 
tai tymor byr sydd wedi'u gwneud ers dechrau'r Chweched Senedd. Mae dull tair 
elfen Llywodraeth Cymru er mwyn mynd i'r afael ag effaith ail gartrefi yn 
canolbwyntio ar gefnogaeth i bobl leol; y fframwaith rheoleiddio (gan gynnwys y 
system gynllunio); a hefyd sicrhau bod perchnogion eiddo yn gwneud cyfraniad 
tecach drwy systemau treth lleol a chenedlaethol. Yn ogystal â hynny, cynhaliwyd 
ymgynghoriad ar Gynllun Tai Cymunedau Cymraeg er mwyn cefnogi a diogelu 
cymunedau Cymraeg eu hiaith. 

Mae ymateb y Gweinidog i'r ddeiseb yn nodi bod y trothwyon gosod yn gymwys 
yn genedlaethol ac yn gyson am eu bod yn diffinio agwedd allweddol ar y system, 
sef a yw eiddo'n cael ei drin fel annedd ddomestig neu lety gwyliau annomestig at 
ddibenion treth leol ac, yn ei dro, a yw'n atebol am y dreth gyngor neu drethi 
annomestig. Mae agweddau eraill ar y system dreth leol, fel pwerau i awdurdodau 
lleol unigol gymhwyso gostyngiadau, rhyddhad neu bremiwm, yn caniatáu i'r 
system gael ei theilwra i amgylchiadau lleol. Mae’r Gweinidog yn nodi: 

“I have explained this to the petitioners and their subsequent 
correspondence has focussed the request on exceptions from a council 
tax premium, where a property does not meet the letting criteria and is 
classified as domestic. Some self-catering properties are restricted by 
planning conditions preventing permanent occupation as someone’s 
main residence. An exception from a council tax premium is already 
provided for one type of planning condition and I am exploring whether 
an exception should apply to other planning conditions. My intention is 
that any necessary changes are brought into effect from 1 April 2023, 
alongside the increased thresholds. It is important that statutory 
exceptions are clearly definable in legislation and would be appropriate 
in all circumstances where they apply. Planning conditions satisfy those 
requirements as they have their own legislative basis and, where they 
apply, would limit the options of property owners in a consistent way.  
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I will also be issuing revised guidance to local authorities on additional 
options that are available to them if self-catering properties restricted by 
planning conditions do not meet the thresholds. These options include 
discretion to reduce standard rate of council tax liability for certain 
properties, where considered appropriate by the local authority. Local 
authorities may apply this discretion to particular properties or to classes 
of property. Authorities could use this discretion, for example, to support 
operators in particular circumstances or facing particular challenges.” 

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymgynghori ar Reoliadau drafft y Dreth Gyngor 
(Eithriadau rhag Symiau Uwch) (Cymru) (Diwygio) 2023 ('y Rheoliadau drafft') a’r 
canllawiau drafft ar gyfer awdurdodau lleol y soniwyd amdanynt uchod rhwng 11 
Tachwedd a 22 Rhagfyr 2022. 

Mae'r Rheoliadau drafft yn ymestyn dosbarth 6 o'r eithriadau i'r premiymau treth 
gyngor i ychwanegu eiddo sy'n ddarostyngedig i amod cynllunio sy'n pennu mai 
dim ond ar gyfer llety gwyliau tymor byr y gellir defnyddio annedd, neu sy'n atal 
defnyddio’r eiddo fel unig breswylfa neu brif breswylfa person. Byddai eiddo o'r 
fath yn dod yn atebol am dreth gyngor ar y raddfa safonol os nad ydyn nhw'n 
bodloni'r meini prawf gosod ar gyfer cael eu diffinio fel eiddo annomestig ond 
doedd dim modd codi premiwm arnyn nhw. 

3. Camau gweithredu Senedd Cymru 

Ar 6 Gorffennaf 2022, trafododd y Senedd gynnig yn enw Tom Giffard AS 
(Ceidwadwyr) i ddirymu Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Diwygio'r Diffiniad o 
Eiddo Domestig) (Cymru) 2022. Yn y ddadl, dywedodd Mr Giffard y byddai'r 
cynnydd yn y trothwyon yn “… effeithio'n niweidiol iawn ar allu busnesau i 
weithredu yng Nghymru ac yn niweidio ein heconomi, gyda llawer o fusnesau'n 
cael eu gorfodi i gau.” Hefyd, tynnodd sylw at bryderon am y newidiadau o fewn y 
sector. 

Ar gyfer Plaid Cymru, dywedodd Mabon ap Gwynfor AS: 

… rhaid peidio ag edrych ar y polisi 182 niwrnod ar ei ben ei hun. Mae'r 
polisi yma o 182 niwrnod yn rhan o becyn ehangach—yn yr achos yma'n 
benodol, y cyhoeddiad ddydd Llun am gyflwyno cyfundrefn drwyddedu 
statudol newydd i letyau gwyliau. 

Yn ymateb ar ran Llywodraeth Cymru, dywedodd Rebecca Evans AS, y Gweinidog 
Cyllid a Llywodraeth Leol: 
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… rwy'n cydnabod y gallai'r meini prawf cryfach fod yn heriol i rai 
gweithredwyr, ond mae'n bwysig cydnabod bod tystiolaeth yn dangos 
bod defnydd cyfartalog eiddo hunanddarpar yn fwy na 50 y cant dros y 
tair blynedd cyn y pandemig. Felly, mae llawer o weithredwyr ym mhob 
rhan o Gymru eisoes yn bodloni'r meini prawf newydd. A chredaf ei bod 
yn rhesymol disgwyl i fusnesau fabwysiadu model gweithredu sy'n 
gwneud y defnydd gorau o'u heiddo a'r budd a ddaw yn ei sgil i 
gymunedau lleol. 

Gwrthodwyd y cynnig i ddirymu’r Gorchymyn o 35 o bleidleisiau yn erbyn 14. 

Ym mis Mehefin 2022, cyhoeddodd Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai y Senedd 
gyfres o argymhellion yn dilyn ei ymchwiliad i ail gartrefi. Nododd y Pwyllgor fod y 
gofynion gosod cynyddol ar gyfer llety hunanddarpar yn mynd ymhellach nag y 
mae llawer o’r ymatebwyr i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ei hun wedi’i 
awgrymu. 

Ym mis Gorffennaf 2022, cyhoeddodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion 
Gwledig y Senedd adroddiad, Codi’r bar: Sicrhau dyfodol y sectorau lletygarwch, 
twristiaeth a manwerthu, a oedd yn cynnwys argymhelliad i Lywodraeth Cymru 
nodi'r rhesymeg tu ôl i'r rheol 182 diwrnod. Mae ymateb Llywodraeth Cymru ar 
gael yma. Cynhaliwyd dadl ar adroddiad y Pwyllgor yn y Senedd ar 9 Tachwedd, 
ac mae’r trawsgrifiad ar gael yma. 

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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7 Tachwedd 2022 
 
 
Annwyl Jack, 
 
Diolch ichi am eich llythyr mewn perthynas â deiseb i ganiatáu eithriadau i'r meini prawf 
gosod sydd wedi cynyddu yn ddiweddar a ddefnyddir i ddosbarthu eiddo hunanddarpar at 
ddibenion trethi lleol.  Rwyf yn gwerthfawrogi'r cyfle i roi fy marn cyn i'r Pwyllgor Deisebau 
ystyried y mater. 
 
Gwahoddwyd safbwyntiau ar y polisi y tu ôl i'r cynlluniau hyn fel rhan o ymgynghoriad 12 
wythnos a edrychodd ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanddarpar. Roedd yr 
ymgynghoriad ar agor rhwng 25 Awst a 17 Tachwedd 2021 ac fe ddaeth bron 1,000 o 
ymatebion i law. Cyhoeddwyd crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar 1 Mawrth 2022.  
 
Roedd yn glir bod y safbwyntiau a gafodd eu cyfleu mewn ymateb i'r ymgynghoriad, gan 
gynnwys y rhai oddi wrth ymatebwyr sy'n cynrychioli'r diwydiant twristiaeth ehangach, yn 
cefnogi newid i'r meini prawf er mwyn i lety hunanddarpar gael eu dosbarthu fel eiddo 
annomestig. Roedd yr ymatebwyr o'r farn y byddai'r mwyafrif o fusnesau llety gwyliau dilys 
yn gallu bodloni trothwyon gosod sydd wedi cynyddu, ac awgrymwyd ystod eang o 
ddewisiadau amgen posibl. 
 
Mae'r trothwyon newydd yn cymryd i ystyriaeth yr ymatebion i'r ymgynghoriad, a ffactorau 
megis gweithredu'r trothwyon presennol a'r trothwyon yn cael eu cymhwyso at ddibenion 
eraill. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y dylai eiddo sy'n cael eu gosod fel llety 
hunanddarpar yn anaml fod yn atebol am y dreth gyngor. Bydd y meini prawf gosod sydd 
wedi cynyddu yn sicrhau na chaiff eiddo hunanddarpar eu hystyried yn rhai annomestig ond 
os ydynt yn cael eu defnyddio at ddibenion busnes am y rhan fwyaf o'r flwyddyn. Bydd hyn 
yn dangos yn gliriach bod yr eiddo o dan sylw yn cael eu gosod yn rheolaidd ac yn gwneud 
cyfraniad sylweddol at yr  economi leol. 
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Ar 2 Mawrth, cyhoeddais gynnydd yn nifer y diwrnodau, o fewn unrhyw gyfnod o 12 mis, y 
mae'n ofynnol i eiddo hunanddarpar fod ar gael i'w osod, o 140 i 252 diwrnod, a chael ei 
osod mewn gwirionedd, o 70 i 182 diwrnod.   Roedd hyn yn sicrhau bod gweithredwyr 
hunanddarpar a'r sector twristiaeth ehangach yn cael gwybod am y newidiadau fwy na 12 
mis cyn y byddai'r meini prawf newydd yn cael effaith ymarferol.  
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad technegol ar Orchymyn Ardrethu Annomestig (Diwygio’r Diffiniad 
o Eiddo Domestig) (Cymru) 2022 rhwng 1 Mawrth a 12 Ebrill 2022. Ceisiodd yr 
ymgynghoriad farn am eglurder ddeddfwriaeth ddrafft a'i chymhwyso yn ymarferol. Daeth 
400 o ymatebion i law. Roedd y mwyafrif helaeth oddi wrth berchnogion eiddo 
hunanddarpar a chyrff cynrychioliadol a fynegodd y farn bod y meini prawf o osod eiddo am 
182 o ddiwrnodau yn rhy uchel. Roedd yr ymateb i'r ymgynghoriad technegol, felly, yn 
benodol iawn i'r sector, gan gwmpasu rhan yn unig o'r set ehangach o randdeiliaid a 
ymatebodd i'r ymgynghoriad polisi blaenorol. Disgwylir hyn yn gyffredinol ar gyfer 
ymgynghoriadau technegol, sy'n denu ymatebion yn bennaf oddi wrth randdeiliaid y bydd y 
ddeddfwriaeth berthnasol yn gymwys iddynt yn uniongyrchol. 
 
Ar 24 Mai cadarnheais  fod Llywodraeth Cymru wedi gwneud y ddeddfwriaeth fel y'i 
drafftiwyd ac fel yr ymgynghorwyd arni. Daeth i rym ar 14 Mehefin 2022 a bydd yn cael 
effaith ymarferol o 1 Ebrill 2023. Roedd y ddeddfwriaeth yn destun cynnig i ddirymu, a 
gafodd ei drafod yn y Senedd ar 6 Gorffennaf 2022. Pleidleisiodd y Senedd yn erbyn y 
cynnig, gan gadarnhau ei chefnogaeth i'r newidiadau.    Ni allai unrhyw ddadl bellach ond 
atgynhyrchu'r hyn sydd eisoes wedi digwydd.  
 
Rwyf yn cydnabod cryfder y teimladau ymhlith gweithredwyr hunanddarpar ac rwyf wedi 
gwrando ar sylwadau busnesau unigol a chyrff sy'n cynrychioli'r diwydiant. Prin yw'r 
dystiolaeth sydd ar gael mewn perthynas â rhai o'r ystyriaethau hyn ac mae'r wybodaeth 
ychwanegol a ddarparwyd gan y sector wedi cael ei chroesawu. Mae hyn wedi'i gymryd i 
ystyriaeth wrth gwblhau'r Memorandwm Esboniadol a'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol, sy'n 
defnyddio'r dystiolaeth sydd ar gael ac a gyhoeddwyd ochr yn ochr â'r ddeddfwriaeth.  
 
Mae'r polisi hwn yn ymwneud â pherchnogion eiddo sy'n gwneud cyfraniad teg at y 
cymunedau lle mae ganddynt gartrefi neu'n rhedeg busnesau. Bydd gweithredwyr 
hunanddarpar sydd uwchben y trothwyon yn gwneud eu cyfraniad drwy'r gweithgarwch 
economaidd uwch y maent yn ei gefnogi. Bydd gweithredwyr o dan y trothwyon yn gwneud 
eu cyfraniad nhw drwy dreth y cyngor, yn yr un modd â'r rhai nad ydynt yn bodloni'r 
trothwyon presennol. 
 
Mae'r mater o eithriadau rhag y meini prawf wedi'i godi fel rhan o'r ymgysylltiad yr wyf innau 
a'm swyddogion wedi'i gael gyda chynrychiolwyr y sector, gan gynnwys y deisebwyr. Mae'r 
meini prawf gosod yn gymwys i bob eiddo a ddosberthir fel llety hunanddarpar heb unrhyw 
eithriadau: nid egwyddor newydd mo hon. Mae'r trothwyon gosod yn gymwys yn 
genedlaethol ac yn gyson gan eu bod yn diffinio agwedd allweddol ar y system, sef a yw 
eiddo'n cael ei drin fel annedd ddomestig neu lety gwyliau annomestig at ddibenion trethi 
lleol ac, yn ei dro, a yw'n atebol am y dreth cyngor neu ardrethi annomestig. Mae agweddau 
eraill ar y system drethi lleol, megis y pwerau i'r awdurdodau lleol unigol gymhwyso 
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gostyngiadau, rhyddhad neu bremiwm, yn caniatáu i'r system gael ei theilwra i 
amgylchiadau lleol.    
 
Rwyf wedi egluro hyn i'r deisebwyr ac mae eu gohebiaeth ddilynol wedi canolbwyntio'r cais 
ar eithriadau rhag premiwm y dreth gyngor, lle nad yw eiddo'n bodloni'r meini prawf gosod 
ac yn cael ei ddosbarthu fel eiddo domestig. 
 
Mae rhai eiddo hunanddarpar yn cael eu cyfyngu gan amodau cynllunio sy'n eu hatal rhag 
cael eu meddiannu yn barhaol fel prif breswylfa rhywun. Mae eithriad rhag premiwm y dreth 
gyngor eisoes yn cael ei ddarparu ar gyfer un math o amod cynllunio ac rwyf yn archwilio a 
ddylai eithriad fod yn gymwys i amodau cynllunio eraill. Fy mwriad i yw y daw unrhyw 
newidiadau angenrheidiol i rym o 1 Ebrill 2023, ochr yn ochr â'r trothwyon sydd wedi 
cynyddu. Mae'n bwysig bod modd diffinio eithriadau statudol yn glir  mewn deddfwriaeth ac 
y byddent yn briodol yn yr holl amgylchiadau lle maent yn gymwys. Mae amodau cynllunio 
yn bodloni'r gofynion hynny gan fod ganddynt eu sail ddeddfwriaethol eu hunain a, lle maent 
yn gymwys, byddent yn cyfyngu ar opsiynau perchnogion eiddo mewn ffordd gyson. 
 
Byddaf hefyd yn cyhoeddi canllawiau diwygiedig i'r awdurdodau lleol ar opsiynau 
ychwanegol sydd ar gael iddynt os nad yw eiddo hunanddarpar a gyfyngir gan amodau 
cynllunio yn bodloni'r trothwyon. Mae'r opsiynau hyn yn cynnwys disgresiwn i leihau cyfradd 
safonol atebolrwydd i dalu'r dreth gyngor ar gyfer rhai eiddo, lle mae'r awdurdod lleol o'r farn 
bod hyn yn briodol. Gall yr awdurdodau lleol gymhwyso'r disgresiwn hwn i eiddo penodol 
neu i ddosbarthiadau o eiddo. Gallai'r awdurdodau ddefnyddio'r disgresiwn hwn, er 
enghraifft, i gefnogi gweithredwyr mewn amgylchiadau penodol neu sy'n wynebu heriau 
penodol.   
 
Bydd llawer o eiddo'r mathau penodol a awgrymwyd gan randdeiliaid ar gyfer eithriadau yn 
destun amodau cynllunio sy'n atal meddiannaeth barhaol. Pan nad yw eiddo hunanddarpar 
yn bodloni'r meini prawf gosod ac nad yw'n destun amod o'r fath, rwyf am sicrhau bod gan 
yr awdurdodau lleol gymaint o ddisgresiwn â phosibl i ystyried y dull gweithredu gorau er 
budd eu cymunedau. Ni fyddai rhai o'r amgylchiadau a awgrymwyd ar gyfer eithriadau o 
reidrwydd yn atal perchnogion rhag sicrhau bod eu heiddo ar gael i'w gosod yn y tymor hir i 
aelod o'r gymuned leol, yn hytrach na pharhau â gosod tymor byr am lai na hanner y 
flwyddyn. 
 
Nid yw'r meini prawf newydd yn ei gwneud yn ofynnol i eiddo fod ar gael i'w gosod drwy 
gydol y flwyddyn gyfan, gan ganiatáu am gyfnodau o gau am waith cynnal a chadw neu am 
resymau eraill.   Mae nifer o ostyngiadau ac eithriadau hefyd o fewn system bresennol y 
dreth gyngor sy'n darparu ar gyfer amgylchiadau penodol. 
 
Mater i Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA), sy'n annibynnol ar Lywodraeth Cymru, yw 
asesu a phrisio eiddo domestig ac annomestig. Mae'r VOA yn gyfrifol am ddosbarthu eiddo 
ar sail ar eu defnydd a bydd yn gwneud hynny fesul achos, gan ystyried ystod o dystiolaeth 
mewn sefyllfaoedd mwy cymhleth.   Mae llwybrau apelio sefydledig ar gyfer perchnogion 
sy'n credu  bod eu heiddo wedi cael ei ddosbarthu a'i brisio'n anghywir gan y VOA.   
 
Rwyf o'r farn y bydd y newidiadau hyn yn helpu i daro'r cydbwysedd cywir rhwng capasiti o 
fewn y sector twristiaeth hunanddarpar, a'r manteision economaidd sy'n deillio o hynny, a 
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chefnogi cymunedau hyfyw o drigolion lleol i fyw a gweithio yn yr ardaloedd hyn. Dylid 
ystyried y newidiadau hyn yng nghyd-destun y pecyn ehangach o fesurau sy'n ffurfio ein 
dull tair elfen o fynd i'r afael ag effaith ail gartrefi a llety gwyliau ar gymunedau mewn 
rhannau o Gymru. Lle mae perchnogion ail gartrefi yn gosod eu cartrefi yn achlysurol, 
maent yn dechrau cystadleuaeth uniongyrchol gyda busnesau hunanddarpar gwirioneddol. 
Gwyddom fod busnesau sy'n darparu llety hunanddarpar yn rhannu ein pryderon am nifer 
ac ansawdd gweithredwyr achlysurol sy'n ymuno â'r sector, ac yn cefnogi cynigion ar gyfer 
cynllun cofrestru statudol.    
 
Mae ein newidiadau trethiant lleol yn rhan o ddull tair elfen  Llywodraeth Cymru o fynd i'r 
afael â'r materion sy'n gallu deillio  o nifer mawr o ail gartrefi mewn cymunedau ac i helpu 
pobl i fyw'n fforddiadwy yn eu hardaloedd lleol. Fel rhan o'r Cytundeb Cydweithredu, rydym 
yn gweithredu ar unwaith. Mae'r dull gweithredu yn cynnwys pecyn o fesurau i ddarparu 
cefnogaeth, gwneud gwelliannau i'r fframwaith rheoleiddio, a sicrhau bod pobl yn gwneud 
cyfraniad teg drwy'r systemau trethi lleol a datganoledig. 
 
Mae'r pecyn yn cynnwys ystyried ystod o opsiynau ar gyfer galluogi eiddo gwag ac eiddo 
nad oes digon o ddefnydd arnynt  i gael eu defnyddio eto, gan gynyddu argaeledd tai 
fforddiadwy a gwella safonau. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio'n agos â'r sector 
twristiaeth i ddatblygu system ar gyfer cofrestru llety i ymwelwyr er mwyn sicrhau chwarae 
teg i fusnesau twristiaeth, rhoi eglurder a sicrwydd i ymwelwyr, a gwella ein dealltwriaeth o'r 
cynnig twristiaeth yng Nghymru. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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Insiwleiddio holl gartrefi Cymru rhag 
y gwres a'r oerfel... cyflwyno grantiau 
sy'n agored i bawb! 
Y Pwyllgor Deisebau | 9 January 2023 
Petitions Committee | 9 Ionawr 2023 

Cyfeirnod: SR22/4475-1 

Rhif y ddeiseb: P-06-1314 

Teitl y ddeiseb: Insiwleiddio holl gartrefi Cymru rhag y gwres a'r oerfel... 
cyflwyno grantiau sy'n agored i bawb! 

Geiriad y ddeiseb: Gyda chynnydd aruthrol ym mhrisiau ynni a miliynau o 
deuluoedd yng Nghymru’n wynebu tlodi tanwydd eithafol, mae’n bryd 
cyflwyno grantiau, sy'n agored i bawb, a fyddai'n caniatáu i holl bobl Cymru 
insiwleiddio eu cartrefi rhag y gwres a’r oerfel. 

Mae'n frawychus bod gan Gymru rai o'r cartrefi â’r inswleiddio gwaethaf yn 
Ewrop i gyd.  Byddai grant o 25 i 50 y cant tuag at gostau inswleiddio eiddo 
yn annog pobl i fuddsoddi i wneud eu cartrefi'n fwy ynni-effeithlon a lleihau 
eu hallyriadau. 

Mae blynyddoedd o danfuddsoddi mewn inswleiddio cartrefi Cymru wedi 
arwain at sefyllfa lle mae pobl yn agored i effeithiau’r cynnydd mewn prisiau 
ynni.  

Dyna pam rydym yn galw am gyflwyno grantiau brys sydd ar gael i bawb fel y 
gall aelwydydd sy'n wynebu'r posibilrwydd o fod mewn cartrefi oer a llaith y 
gaeaf hwn dalu am fesurau inswleiddio syml. Mae angen Bargen Newydd 
Werdd sy’n agored i berchnogion tai, landlordiaid a chynghorau a fydd yn 
sicrhau bod cartrefi yn gynnes a chyfforddus, yn lleihau allyriadau carbon, ac 
yn creu miloedd o swyddi gwyrdd. 
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Mae gan bawb yr hawl i gartref cynnes, ond eleni gallai miliynau o Gymry fod 
mewn sefyllfa lle maent yn gorfod dewis rhwng gwresogi eu cartrefi neu 
fwyta...rhaid peidio â chaniatáu i hynny ddigwydd!  

Insiwleiddio yw un o'r dulliau mwyaf effeithlon o arbed ynni gan ei fod yn 
eich cadw'n gynnes yn y gaeaf ac yn oer yn yr haf. 

Dylai’r cwmnïau ynni, sy’n gwneud biliynau o elw pan fo cymaint yn ofni 
ynghylch cadw’n gynnes y gaeaf hwn, ddefnyddio eu helw i dalu am raglen 
insiwleiddio genedlaethol frys. 

1. Y cefndir 

Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddodd Grŵp Cynghori ar Ddatgarboneiddio 
Cartrefi yng Nghymru Llywodraeth Cymru yr adroddiad ‘Cartrefi Gwell, Cymru 
Well, Byd Gwell’: Adolygiad annibynnol ar ddatgarboneiddio cartrefi Cymru’. 
Nododd yr adroddiad y canlynol: 

Mae gan Gymru rai o'r tai hynaf a lleiaf thermol effeithlon yn y DU ac 
Ewrop. Adeiladwyd 32% o'r stoc dai yng Nghymru cyn 1919, pan nad 
oedd unrhyw safonau adeiladu o ran perfformiad thermol. Dim ond 10% 
o gartrefi yng Nghymru gafodd eu hadeiladu yn ystod y 18 mlynedd 
diwethaf, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae gofynion perfformiad ynni 
wedi newid yn sylweddol.. 

Roedd yr adroddiad yn argymell ôl-osod ar raddfa fawr i sicrhau bod yr holl 
gartrefi presennol yng Nghymru yn cyrraedd Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) 
safon A erbyn 2050. Mae’r argymhelliad hwn yn cefnogi nod Llywodraeth Cymru o 
gyflawni allyriadau carbon sero net yng Nghymru erbyn 2050. 
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Mae llawer o gynlluniau gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU sy’n gallu 
darparu cymorth i ddeiliaid aelwydydd sydd am insiwleiddio eu cartref yn well. 
Mae llawer o’r cymorth wedi’i dargedu, fodd bynnag, ac mae’n canolbwyntio ar 
eiddo tai cymdeithasol ac aelwydydd ar incwm isel. 

2. Camau gan Lywodraeth Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud ymrwymiad i ddatgarboneiddio rhagor o 
gartrefi drwy ôl-ffitio yn ei Rhaglen Lywodraethu. 

Ym maes tai cymdeithasol, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu y Rhaglen Ôl-osod 
er mwyn Optimeiddio (ORP). Fel y nodir yn llythyr y Gweinidog Newid Hinsawdd 
at y Cadeirydd, gall y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio helpu i wella 
inswleiddio fel rhan o gyfres o gamau i gefnogi datgarboneiddio. Mae’r Rhaglen 
yn cynnwys profi nifer o ddulliau ar gyfer datgarboneiddio, a’r gobaith yw y 
byddant yn cael eu cyflwyno i ddeiliadaethau eraill o 2023 ymlaen. 

Yn y sector preifat, cyflawnir cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer ôl-osod 
inswleiddio drwy raglen Nyth. Mae Nyth yn cynnig gosodiadau effeithlonrwydd 
ynni am ddim, a all gynnwys inswleiddio, i ymgeiswyr sy'n bodloni'r  meini prawf 
cymhwysedd a ganlyn: 

 Rydych yn berchen ar eich cartref neu'n ei rentu'n breifat (nid gan 
awdurdod lleol na chymdeithas dai) 

 Mae eich cartref yn ynni aneffeithlon ac yn ddrud i'w gynhesu 

 Rydych chi neu rywun sy'n byw gyda chi yn cael budd-dal sy'n dibynnu 
ar brawf modd neu yn dioddef o gyflwr anadlol, cyflwr cylchrediad y 
gwaed neu gyflwr iechyd meddwl cronig ac yn ennill incwm sydd islaw'r 
trothwyon diffiniedig 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gynllun Mynd i’r Afael â Thlodi Tanwydd 
newydd ym mis Mawrth 2021. Nod y cynllun hwn oedd sicrhau na fyddai rhagor 
na 5 y cant o aelwydydd Cymru yn byw mewn tlodi tanwydd erbyn 2035 ‘cyn 
belled ag y bo’n rhesymol ymarferol’ ac roedd yn argymell gwella effeithlonrwydd 
ynni aelwydydd i gyflawni hyn. Mae disgwyl i Lywodraeth Cymru adolygu cynnydd 
o ran y Cynllun hwn yn 2023.  

Rhwng mis Rhagfyr 2021 a mis Ebrill 2022, cynhaliodd Llywodraeth Cymru 
ymgynghoriad ar y cynigion ar gyfer y fersiwn nesaf o’r rhaglen Cartrefi Clyd, cyn i 
gynllun Nyth ddod i ben ym mis Mawrth 2023. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi 
cyhoeddi ymateb i'r ymgynghoriad hwnnw hyd yma. 
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Ar 14 Mehefin 2022, diystyrodd y Prif Weinidog raglen insiwleiddio frys ar gyfer 
aelwydydd agored i niwed y gaeaf hwn, gan nododd fod diffyg buddsoddiad gan 
Lywodraeth y DU a diffyg llafur medrus ar gael. Nododd y Prif Weinidog hefyd fod 
yr amrywiaeth yn y mathau o dai ledled Cymru yn ei gwneud yn amhosibl i lunio 
dull ‘un maint i bawb’ ar gyfer ôl-osod inswleiddio. 

Ar 8 Tachwedd, gwnaeth y Gweinidog Newid Hinsawdd ddatganiad yn y Cyfarfod 
Llawn ar wella effeithlonrwydd ynni yng nghartrefi Cymru. Yn y datganiad, 
amlinellodd y bydd ffocws Llywodraeth Cymru yn parhau i fod ar gefnogi cartrefi 
incwm is sydd mewn tlodi tanwydd i leihau eu biliau a'u hallyriadau carbon. 

3. Camau gan Lywodraeth y DU 

Ar draws Prydain Fawr gall y Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) ddarparu 
cymorth gydag ôl-ffitio deunydd inswleiddio, ond caiff ei gyfyngu’n gyffredinol i 
aelwydydd sy’n derbyn budd-daliadau neu sy’n byw mewn tai cymdeithasol (yn y 
ddau achos rhaid i’r eiddo fod â sgôr effeithlonrwydd ynni isel). Fodd bynnag, mae 
gan awdurdodau lleol rywfaint o hyblygrwydd i ehangu'r meini prawf 
cymhwysedd os ydynt yn cymryd rhan yn y Cynllun ECO4 Flex. 

Ym mis Tachwedd 2022, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei bod yn cynnal 
ymgynghoriad ar y Cynllun ECO+, y cynigir y bydd yn ymestyn buddion y 
Rhwymedigaeth Cwmniau Ynnig (ECO) i unrhyw gartref o fewn bandiau treth 
gyngor A i C (yng Nghymru) sydd â sgôr tystysgrif perfformiad ynni o D neu is. 
Disgwylir i ECO+ ddechrau ym mis Ebrill 2023. 

4. Camau gan Senedd Cymru 

Ym mis Ionawr 2022, lansiodd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol ymchwiliad i dlodi tanwydd a'r rhaglen Cartrefi Clyd. Cyhoeddodd y 
Pwyllgor adroddiad ar 18 Mai 2022, a chafwyd ymateb ar y cyd gan y Gweinidog 
Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Gweinidog Newid Hinsawdd ar 11 Gorffennaf yn dilyn 
yr adroddiad. Derbyniwyd pob argymhelliad a wnaed, naill ai'n llawn neu o leiaf 
mewn egwyddor.  Cynhaliwyd dadl ar yr adroddiad yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Medi. 

Mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith wedi bod yn cynnal 
ymchwiliad aml-gam ers mis Mawrth 2022 ar ddatgarboneiddio cartrefi Cymru. 
Dechreuodd y Pwyllgor ar waith cwmpasu cychwynnol rhwng mis Mawrth a mis 
Mai ’i asesu'r cynnydd a wnaed hyd yma cyn penderfynu ar y meysydd yr hoffai [y 
Pwyllgor] ymchwilio iddynt yn fanwl fel rhan o raglen waith tymor hwy.' Mae'r 
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Pwyllgor bellach yn cynnal ymchwiliad, er mwyn asesu datgarboneiddio cartrefi 
yn y sector tai rhent preifat a’r sector tai perchen-feddianwyr. Mae adroddiad ar 
ganfyddiadau'r Pwyllgor i'w ryddhau yn fuan. 

 

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.   

25 Tachwedd 2022 

Ein cyf/Our ref JJ/02502/22 

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

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr ar 1 Tachwedd ynghylch Deiseb rhif P-06-1314 sy’n gofyn am 
grantiau i inswleiddio holl gartrefi Cymru rhag oerfel a gwres.  

Er ein bod yn cydnabod bod angen i bob cartref yng Nghymru fod wedi’i inswleiddio’n 
ddigonol, mae Gweinidogion wedi cytuno i roi blaenoriaeth i ddatgarboneiddio tai 
cymdeithasol trwy neilltuo arian i landlordiaid cymdeithasol trwy’r Rhaglen ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio (ORP). Mae inswleiddio’n elfen bwysig o gyfres o fesurau.  Rydym am 
ddechrau gyda thai cymdeithasol cyn symud at fathau eraill o dai gan mai dyna lle mae 
gennym y dylanwad mwyaf.  

Mae’r ORP eisoes wedi talu am werth tua £60 miliwn o waith ac mae £60 miliwn arall wedi’i 
ymrwymo ar gyfer eleni a £70 miliwn bras bob blwyddyn am y ddwy flynedd nesaf.  

Mae neilltuo arian yr ORP trwy landlordiaid cymdeithasol yn cefnogi trywydd ‘profi a dysgu’ 
ar gyfer sut i ddatgarboneiddio cartrefi’n effeithiol ac effeithlon.  Yn ogystal â gwerthuso 
agweddau technegol a thenantiaid, caiff gwir gostau eu monitro a’u defnyddio ar gyfer llunio 
modelau ar gyfer datgarboneiddio tai preswyl yn y dyfodol sy’n cynnwys gwahanol fathau o 
inswleiddio.  Bydd hynny’n fan cychwyn ar gyfer datgarboneiddio ac inswleiddio cartrefi 
mewn sectorau eraill o 2023.  

Yng Nghymru, mae gennym hanes cryf o gydweithio â landlordiaid cymdeithasol i ddarparu 
cartrefi o ansawdd uchel ar gyfer ein teuluoedd a chymunedau mwyaf bregus. Rydym am 
ddefnyddio’r berthynas lwyddiannus honno i sicrhau ein bod, mewn marchnad newydd sy’n 
newid yn gyflym, yn gallu bod yn siŵr bod ein cynlluniau o ansawdd uchel ac yn briodol.  
Bydd gweithio â’r sector tai cymdeithasol yn gyntaf yn helpu hefyd i feithrin sgiliau ac yn 
rhoi’r cyfle i ddatblygu’r deunyddiau a’r cadwyni cyflenwi diogel fydd eu hangen i 
ddatgarboneiddio cartrefi Cymru ar raddfa fawr yn gyflym. 
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Mae’n amlwg, o ran ôl-osod, nad oes atebion syml ac yn wir, nid oes un ateb ar gyfer ein 
stoc dai ni yma yng Nghymru.  O gofio hynny, rydym yn benderfynol o ddod i ddeall y 
problemau cystal ag y gallwn ac ymrwymo i weithio gyda phartneriaid ar draws y sector i 
sicrhau ein bod yn gweithio ar sail y dystiolaeth, a bod ein hamcanion, er yn uchelgeisiol, yn 
ymarferol.  

Rydyn ni’n casglu tystiolaeth a data sylfaen o’r cartrefi sydd wrthi’n cael eu hôl-osod nawr.  
Byddwn yn defnyddio’r data i fesur effaith ein gwaith.  Dim ond trwy ddefnyddio tystiolaeth y 
gallwn fod yn siŵr ein bod yn buddsoddi yn y dyfodol mewn atebion rydyn ni’n gwybod fydd 
yn gweithio mewn cartrefi gwahanol a sectorau gwahanol.  

Mae datgarboneiddio ac inswleiddio cartrefi preifat, sef y rheini yn y sector rhentu preifat a’r 
sector perchennog-feddiannydd, yn fater lawer cymhlethach.  Rydyn ni’n gwybod y bydd 
angen modelau ariannu newydd i dalu am ddatgarboneiddio’r cartrefi hyn, na all 
Llywodraeth Cymru ysgwyddo’r costau i gyd ac y bydd angen i Lywodraeth y DU a’r sector 
preifat gyfrannu. Ond rydyn ni’n ffyddiog y gall y gwersi y bydd ORP a chynlluniau eraill a’r 
system ehangach yn eu dysgu i ni yn ein rhoi mewn sefyllfa gref i ddechrau gweithio mewn 
sectorau eraill.  

Mae cynllun NYTH Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnig cymorth. I allu cael pecyn i wella 
ynni’r cartref, rhaid i’r perchennog fodloni amodau penodol sy’n cael eu disgrifio yn y 
Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref. Mae’r amodau hynny’n cynnwys y 
gofyn eu bod yn byw gyda rhywun sy’n derbyn budd-dâl cymwys sy’n destun prawf modd 
(MTB), eu bod yn byw mewn cartref sy’n eiddo preifat neu’n cael ei rentu’n breifat; ac yn 
byw mewn cartref drud ar ynni (Tystysgrif Ynni (EPC) gradd E, F neu G). 

Rydyn ni’n dal i fuddsoddi yn ein Rhaglenni Cartrefi Clyd a sefydlwyd yn 2010.  Maen nhw’n 
cynnig mesurau arbed ynni yn y cartref gan gynnwys eu hinswleiddio, ar sail argymhellion o 
asesiad o’r tŷ cyfan, ac a fydd yn cwrdd ag anghenion y perchennog a’r cartref orau.  

Mae dros 67,100 o aelwydydd wedi elwa ar y Rhaglen ers ei lansio a rhwng £5,000 a 
£12,000.  Mae’r Rhaglen yn helpu aelwydydd ar incwm is sy’n ei chael hi’n anodd cadw 
cartref clyd am bris y gallan nhw ei fforddio.  Mae’r Rhaglen gyfredol yn para tan fis Mawrth 
2023. 

Yn gywir, 

Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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P-06-1314 Insulate all Welsh homes against both the heat and the 

cold...introduce grants that are open to all!, Correspondence – Petitioner to 

Committee, 11.12.22 

Thank you for the opportunity to respond to the Ministers comments. Firstly I welcome the 

support that the Welsh Government has given to people who are on benefit but would point 

out that there are hundreds of thousands of people in Wales who receive no benefit and are 

working but are in fuel poverty. 

If we are serious about tackling fuel poverty and climate change then the Welsh Government 

need to expand its home insulation grants to all properties in EPC rating of E, F or G. 

Supporting homeowners with a partial grant of 50% or even 25% would assist people to do 

the right thing and select the right insulation for their property (following an expert survey).  

We should not allow the experience of Bridgend and Caerphilly Council's where we are still 

dealing with the legacy of some very poorly designed and delivered schemes from a decade 

ago, to dominate future home insulation grant schemes. 

It's shocking that the Welsh Government's energy efficiency improvement scheme will take 

135 years to insulate every fuel poor household in Wales.  

That means implementing an emergency nationwide home insulation programme and 

introducing green upgrades to homes. This would create 10,000 full time equivalent jobs 

across Wales over 15 years and generate around £2.2bn for the Welsh economy in addition 

to reducing the £67 million per year spent by the Welsh NHS on conditions caused by poor 

housing. 

The Welsh Government needs to take action to insulate Welsh homes who need it. It is not 

just the correct environmental policy but also the correct moral policy for the people of 

Wales." 

Robert Curtis 
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P-06-1302 Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng 

Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Lorna Celia Brazell, ar ôl casglu 3,571 

lofnodion ar-lein ac 17,285 lofnodion ar bapur, sef cyfanswm o 20,856  

lofnodion wedi casglu. 

 

Geiriad y ddeiseb:   

Mynyddoedd Cambria: awyr agored ddiddiwedd, bioamrywiaeth eithriadol, 

bryniau a dyffrynnoedd ysblennydd, 5,000 o flynyddoedd o dreftadaeth, 

megis yr iaith Gymraeg, ffermio a mwyngloddio. Mae’r ymdeimlad o 

ehangder a heddwch yn neilltuol. 

Yn anffodus, ychydig o sylw a gaiff y dasg o warchod yr ucheldiroedd hyn. 

Caiff ffermydd eu prynu ar gyfer plannu coed conwydd neu ar gyfer adeiladu 

ffermydd gwynt mawr, a hynny er gwaethaf y diffyg seilwaith sydd yno. 

Mae angen gwarchod rhanbarth mor brydferth A HEFYD sicrhau cyflogaeth 

yng nghefn gwlad yn y tymor hwy. Dylid dynodi Mynyddoedd Cambria fel yr 

ardal o harddwch naturiol eithriadol gyntaf yng Nghanolbarth Cymru! 

 

Gwybodaeth Ychwanegol:  

Mae mawndiroedd y Mynyddoedd Cambria yn lliniaru newid hinsawdd drwy 

amsugno carbon sydd wedi’i greu gan bobl, ac maent yn lleihau llifogydd 

dŵr afon. Mae coetiroedd a ffeniau brodorol bioamrywiol yn meithrin 

planhigion, anifeiliaid ac adar gwerthfawr. Mae adar ysglyfaethus yn hedfan 

uwchben; mae gwiwerod coch, dyfrgwn a bele'r coed yn crwydro; mae 

gloÿnnod byw, gweision y neidr, buchod coch cwta a 15 math o chwilod y 

dom yn galw’r llecyn hwn yn gartref! Mae ffermydd gwasgaredig, carneddau, 

capeli ac adfeilion yn cofnodi bywydau a gwaith pobl yma ers yr Oes Efydd. 

Byddai dynodi’r ardal hon yn ardal o harddwch naturiol eithriadol yn sicrhau 

cydbwysedd rhwng datblygu, anghenion cymunedau lleol AC anghenion pobl 

o ran mwynhau mannau gwyrdd. Mae ardaloedd o harddwch naturiol 

eithriadol sy’n bodoli eisoes – fel Gŵyr, Ynys Môn, Bryniau Clwyd a Dyffryn 

Dyfrdwy – yn ffynnu ac ar yr un pryd yn hyrwyddo a chadw tirweddau Cymru 

ar gyfer pawb. 
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Eitem 3.1



Mae angen i ni oedi ac ystyried yn ofalus: Mae gwleidyddion yn codi 

pryderon am gynlluniau ffermydd gwynt (mynewtown.co.uk). Bydd plannu 

coed ar raddfa fawr yn anrheithio cymunedau gwledig, meddai undeb 

ffermio (nation.cymru). Os caiff Mynyddoedd Cambria frand mawreddog fel 

ardal o harddwch naturiol eithriadol, ac os caiff y mynyddoedd eu rheoli 

mewn modd cydlynol, bydd y rhanbarth yn sicr yn ffynnu! 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Brycheiniog a Sir Faesyfed 

 Canolbarth a Gorllewin Cymru 
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P-06-1302 Protect Mid-Wales’ unique Cambrian Mountains: designate them an Area of 

Outstanding Natural Beauty – Correspondence from the Petitioner, 03 January 2023 

My apologies for missing the deadline for further comment, but I hope given that the 

Committee's meeting is not until next week there is still time for a brief observation. 

Overall, the Petition process has been extremely valuable in moving our proposal forward 

and we are very grateful to the Committee and staff for your assistance in getting it to this 

point.   

We watched the Senedd's debate with interest and noted that most of the contributions were 

broadly positive save for that from Plaid Cymru.  Plaid's contribution appeared to be 

founded on a lack of understanding of what an Area of Outstanding Natural Beauty is and 

how it would affect land use and in particular farmers. In our view, the impact of an AONB 

designation on the farming community would be minimal compared to, and in any event 

entirely complementary to, the changes already being brought forward under the new 

Sustainable Farming Scheme, which have already been approved.  Accordingly, any objection 

on that basis is misconceived.  We will now focus our efforts on correcting that 

misapprehension in the community at large in the run up to further consideration of the 

proposal.  Following our meeting with the Minister's team in December, we understand it is 

likely to take a year or more due to conflicting workloads in the relevant team at NRW. 

Best wishes for the New Year to you and your colleagues 

Lorna 
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P-06-1291 Cynnal ymchwiliad i’r pryniant corfforaethol o’r proffesiwn 

milfeddygol yng Nghymru 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Dr Linda Evelyn Joyce-Jones, ar ôl casglu 308 

o lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb:   

Ym 1999, newidiodd Llywodraeth y DU ddeddfwriaeth i ganiatáu i fwy na dim 

ond milfeddygon cymwys fod yn berchen ar bractisau milfeddygol. Fe wnaeth 

hyn olygu bod modd i gorfforaethau rhanddeiliaid eciwiti preifat brynu i 

mewn i’r farchnad hon. Mae’r sefydliadau hyn sy’n cael ei gyrru gan elw wedi 

newid y proffesiwn fel mai prin y mae modd ei adnabod. 

Mae llawer o rannau o Gymru lle mae bron yn amhosibl dod o hyd i bractis 

milfeddygol sy’n cael ei redeg yn annibynnol. Mae’r pryniant corfforaethol 

bellach yn ymestyn i ddarpariaeth y tu allan i oriau a phractisau atgyfeirio yn 

ogystal â phractisau cyffredinol. Y corfforaethau sydd hefyd yn berchen ar y 

labordai, y cwmnïau cyffuriau a’r amlosgfeydd anifeiliaid anwes, yn ogystal â 

rhandaliadau mewn llawer o gwmnïau bwyd anifeiliaid anwes. Mae monopoli 

o’r fath yn golygu bod bron dim posibilrwydd i’r ychydig o bractisau 

annibynnol sy’n weddill allu goroesi. Yn bennaf oherwydd eu grym prynu 

drwy recriwtio, o’r ysgol filfeddygol i’r practis, mae gan y corfforaethau 

fantais. Yn y cyd-destun hwn, mae eu dylanwad ar gyrff fel Coleg Brenhinol y 

Milfeddygon a Chymdeithas Milfeddygon Prydain i’w ddisgwyl. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

I’r rheini ohonom ag anifeiliaid anwes, mae’r monopoli hwn wedi cael 

effeithiau ofnadwy. Mae hyn yn cynnwys diffyg dewis o ran canfod practis 

annibynnol, gweld yr un milfeddyg ar gyfer parhad gofal a chost. Ond mae’r 

rhan fwyaf o benderfyniadau clinigol yn cael eu gwneud gyda pholisïau 

corfforaethol yn fwyaf pwysig. 

Mae’n drist dweud bod fy mhrofiad gyda fy nghath Rosa yn golygu na fyddaf 

byth yn ymddiried mewn rhai yn y proffesiwn. Mae anifeiliaid anwes yn rhan 

o deuluoedd pobl. Mae Covid, ynysu a phroblemau iechyd meddwl wedi 

gwneud y berthynas hon yn fwy gwerthfawr byth. 
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Eitem 3.2



Mae’n gas gen i feddwl (ond wedi cael fy hysbysu) sut mae’r sector achub 

anifeiliaid yng Nghymru yn ymdopi. Oherwydd mae’n rhaid ei fod yn ymdrin 

â rhai o’r anifeiliaid sydd wedi wynebu’r cam-drin mwyaf a’r her glinigol 

fwyaf, ac yn aml mae ganddynt anghenion meddygol sylweddol a chymhleth. 

Er gwaethaf deisebau niferus i Lywodraeth y DU, nid yw Adran yr 

Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig wedi cymryd unrhyw gamau o gwbl. 

Mae Cymru wedi arwain y ffordd o’r blaen ynghylch anifeiliaid a’u lles, felly 

rydym yn gofyn i’r Senedd wneud hynny. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Ynys Môn 

 Gogledd Cymru   
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Jack Sargeant AS  

Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau       

 

 

Dyddiad: 9 Rhagfyr 2022  

Pwnc: Deiseb rhif P-06-1291 - Cynnal ymchwiliad i’r pryniant corfforaethol o’r proffesiwn 
milfeddygol yng Nghymru 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 1 Tachwedd am y ddeiseb uchod. Nododd y Pwyllgor ei 
gynnwys yn ei gyfarfod ar 9 Tachwedd.  

Mae rhaglen waith y Pwyllgor yn ystod tymor yr hydref a thymor y gwanwyn wedi’i 
hymrwymo i raddau helaeth i graffu ar ddeddfwriaeth. Serch hynny, pan gawn gyfle nesaf 
i ystyried ein rhaglen waith ar gyfer y dyfodol, byddaf yn sicrhau y rhoddir ystyriaeth i 
unrhyw waith y gallai’r Pwyllgor ei wneud i fod yn ddefnyddiol mewn perthynas â phwnc y 
ddeiseb. 

Cofion cynnes, 

 

Paul Davies AS 
Cadeirydd: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  
 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg/We welcome correspondence in Welsh or English. 

Pwyllgor yr Economi,  
Masnach a Materion Gwledig  
— 
Economy, Trade and  
Rural Affairs Committee  

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN  

SeneddEconomi@senedd.cymru  
senedd.cymru/SeneddEconomi  

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament  

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN  
SeneddEconomy@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddEconomy  
0300 200 6565  
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P-06-1291 Hold an enquiry into the corporate takeover of the veterinary 

profession in Wales, Correspondence from the Petitioner to the 

Committee, 31.12.22 

 

To the Chair and Members of the Petitions Committee of Senedd Cymru.   

 

Petition P-06-1291 Hold an enquiry into the corporate takeover of the 

veterinary profession in Cymru.  

 

I would like to thank you for having the above petition on your agenda today and 

asking me to comment. 

 

Correspondence from the Chair of the Economy, Trade and Rural Affairs 

Committee.   

 

I wish to thank the Members of the Committee for considering my petition and their 

Chair Paul Davies MS for his correspondence.  I value Paul's honesty and I 

understand completely in regards to the time frame.  However as many Members 

know the matters I raise are also being compounded by the cost of living crisis . So I 

feel animals welfare together with the wellbeing of their owners is being seriously 

impacted. I would like a meeting with Paul to discuss these matters directly.   

 

Professor Noel Fitzpatrick 

MVB DSc (Hon) DUniv Cert SAO CertVR DipACVSMR DipECVSMR DSAS (Orth) 

MRCVS  

 

Some Members may be aware of Noel's work in Fitzpatrick Referrals which is the 

only remaining independently run referral practice of his discipline the UK. Noel and 

his team treat patients from all over the world including Wales. Like many in his 

profession he has expressed concern though the years in regards to the corporate 

equity shareholder companys. Recently he has gone on record stating his 

profession "is at a crossroads ". 

 

Below I have paraphrased Professor Noel Fitzpatrick from his recent publication 

Beyond Supervet.   

 

" My issue isn't with the individuals within the system, but rather with the system 

itself. But I feel strongly that corporate entities should also be authentic in total 

integrity and transparency about which primary care and specialist referral centres 

they own .Where there may be a financial vested interest in keeping patients within 

their groups. The reason there are so many complications I think warrants 

investigation.  

 

My personal opinion is that there are incentives to keep what are perceived as 

simpler surgeries "in house", and to have them performed by less experienced (and 

thus less expensive) surgeons. In my experience, most clients do not know this and 

are not always being offered a full range of options, due to financial imperatives. 

This may seem like a damming and uncalled for incitement of lack of authenticity in 

my profession, but if an investigation of fact is warranted, I have spreadsheets of 

cases to demonstrate that this is my factually evidenced personal experience in 

scores of patients. In the past year alone my colleagues and I have seen more than 

twenty devastating complications after poorly performed surgeries of this kind in 

general practice.  
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I am sincerely and profoundly concerned that my profession is ignoring shoddy 

surgical technique performed by inexperienced vets without appropriate in- depth 

training and with suboptimal implants because they have a vested interest in 

monetary gain. It seems wrong to me, from a perspective of consumer choice and 

patient well-being, that a client should only have access  to a very limited number of 

referral centres that are owned by the same company that owns your local vets. 

 

I worry that animals, and indeed love itself, are being com-modified. I have seen 

dogs and cats referred to in paperwork as "RGUs" ( revenue generating units). This 

terminology for our patients is anathema to me . Many of the corporate groups also 

have as part of their portfolio crematoria, own - brand drugs, online pharmacies, 

laboratories,  out-of-hours surgeries,  locum agencies,  and online or retail shops 

which they can market to the human families of their RGUs over their lifetimes.This 

is good business, but is it transparent?  

 

I worry that the principles I hold so dear will fade away within a generation.   " 

1. 

 

During October and November Professor Fitzpatrick embarked on a tour of the 

Republic of Ireland and the UK . During which in venues containing thousands of 

people he briefly explained his concerns from the angle of animal welfare the 

impact the private equity shareholder companys are having on his beloved 

profession.  I went to see him in Cardiff and also had the privilege to meet him in 

Manchester.  Where I was able to tell him about our CIC  (Community interest 

Group) venture Rosa's Milfeddygon Symudol- Mobile Vets Ynys Môn .  

 

Professor Fitzpatrick's observations above are the reason I intend  to  travel to our 

Senedd for your meeting to sit in the public gallery.   

 

Next steps. 

 

I am organising an event in the Senedd's Oriel on Wednesday 21st June between 11- 

2 . An invitation will be extended to all Senedd Cymru Members so that they can 

learn directly from rescues, animal welfare groups, veterinary professionals and 

companion animals families the impact on animal welfare the present situation is 

having.  

 

I have requested a meeting with your Chair Jack Sargeant MS as I know Jack will 

want to have the opportunity to fully understand the situation.   

 

I would like to meet with Lesley Griffiths MS in her capacity as Minister for Rural 

Affairs and North Wales and Trefnydd. 

 

I would like to meet with Dr Richard Irvine the Welsh Government's new Chief 

Veterinary Officer.  As our previous CVO expressed her concerns in regards to the 

situation and stated that it was being closely monitored.  I would like to ensure this 

is still the case .  

 

Once again I would like to thank the support staff of the Petitions Committee and 

yourselves for your consideration of this matter.  As always if I can assist you 

further I will endeavour to do so .  

 

Cofion Cynnes Dr Linda Joyce-Jones.  
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Ynys Môn Cymru 1/01/2023 . 

 

1: Beyond Supervet- How animals make us the best we can be Noel Fitzpatrick . 

Orion books 2022.  
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