
 

 

       

      

 

7 Hydref 2020 

Annwyl Lynne a John 

Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus 

Fel rhan o waith y Pwyllgor yn edrych ar effaith Covid-19 ar faterion yn ymwneud â'n 
cylch gwaith, cynhaliom sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ar 3 Awst, gan 
ystyried materion yn ymwneud ag addysg yn benodol. Yn dilyn y sesiwn honno, 
ysgrifennais at y Cyfarwyddwr Cyffredinol yn gofyn am eglurhad ynghylch nifer o faterion, 
a thrafodwyd yr ymateb manwl gan y Pwyllgor ar 28 Medi. 

Roedd yr aelodau'n fodlon â'r ymateb, ac yn gwerthfawrogi bod pethau wedi symud 
ymlaen yn y sector hwn ers i ni glywed y dystiolaeth. 

Fodd bynnag, rydym yn pryderu ynghylch sawl mater, fel y nodir isod. 

Band eang mewn safleoedd Teithwyr parhaol  

Mae gan nifer o awdurdodau lleol safleoedd Teithwyr parhaol heb unrhyw gysylltiadau 
band eang. Rydym yn pryderu ynghylch pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu 
cymryd i sicrhau bod awdurdodau lleol yn blaenoriaethu cysylltiadau band eang ar gyfer y 
safleoedd hyn (mae manylion am y rhain ar dudalen 3 y llythyr). 

Absenoldeb safleoedd Sipsiwn a Theithwyr parhaol 

Mae’r ymateb yn ei gwneud yn glir nad oes gan bob awdurdod lleol safle parhaol ar gyfer 
Sipsiwn a Theithwyr. Cododd yr aelodau bryderon mai goblygiadau hyn yw nad yw 

Lynne Neagle AS – Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg 

John Griffiths AS – Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau 



 

awdurdodau lleol yn cyflawni eu cyfrifoldebau fel y'u cynhwysir yn y Ddeddf Gynllunio, 
sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol fod â safle o'r fath. 

Cyfradd ymateb isel i ddarpariaeth gwasanaethau safleoedd Sipsiwn a Theithwyr  

Mae'r llythyr yn cyfeirio at arolwg a gynhaliwyd yn 2018 a ofynnodd i bob awdurdod lleol 
sydd â safleoedd Sipsiwn a Theithwyr rhent cymdeithasol awdurdodedig am ddarpariaeth 
ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys mynediad at wasanaethau sylfaenol fel dŵr, 
trydan a nwy. Roedd yr arolwg hwn yn cynnwys gwasanaethau rhyngrwyd a ffôn sefydlog. 

Siom oedd gweld mai dim ond 6 awdurdod lleol wnaeth ymateb. Felly, rydym yn pryderu 
mai dim ond hanner y safleoedd parhaol sydd ag unrhyw fath o fynediad i'r rhyngrwyd o 
gwbl. Mae hyn yn peri pryder penodol, nid yn unig o ystyried goblygiadau ehangach hyn i 
hawliau cymunedau Sipsiwn a Theithwyr, ond hefyd o ystyried bod plant o gymunedau 
Sipsiwn a Theithwyr ymhlith y grwpiau o blant sydd â’r lefelau cyflawni isaf yng Nghymru. 

Rwyf wedi rhannu'r ymateb gyda chi, ynghyd â'n pryderon, ac rydym yn gofyn i chi 
ystyried y materion a pharhau i’w hadolygu fel rhan o waith eich Pwyllgor. 

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AS 
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