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Eitem 1Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



P-05-817 Aelodau prosthetig arbenigol i blant  

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Rebecca Roberts ar ôl casglu 116 o lofnodion  

Geiriad y ddeiseb 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru 

i sicrhau bod nawdd ar gael er mwyn darparu aelodau prosthetig chwaraeon 

arbenigol i bob plentyn yng Nghymru sydd wedi colli coes / braich. 

Rydym yn croesawu’r newyddion diweddar fod Llywodraeth San Steffan wedi 

cadarnhau bydd £1.5 miliwn ychwanegol ar gael i ddatblygu aelodau 

prosthetig arbenigol i blant a phobl ifanc yn Lloegr. 

Rydym yn gofyn am yr un lefel o gefnogaeth i blant a phobl ifanc yng 

Nghymru, fel bod aelod prosthetig arbenigol ar gael drwy’r GIG i unrhyw 

blentyn neu berson ifanc buasai’n elwa o gael un. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol 

Ganwyd fy merch gyda chyflwr prin o’r enw Fibular Hemimelia, sy’n golygu 

bod yna esgyrn ar goll yn ei choesau. Mae ganddi hi gyflwr prin iawn, sy’n 

effeithio ar ei dwy goes. Ychydig o ddiwrnodau ar ôl ei phen-blwydd cyntaf, 

aeth hi i Ysbyty Alder Hey i gael torri ei choesau. Ychydig fisoedd wedyn aeth 

hi at y Ganolfan Aelodau yn Wrecsam Maelor i gael ei phâr cyntaf o goesau 

prosthetig.  

Rydym ni wedi cael gofal heb ei ail gan staff y Ganolfan, ond mae ei choesau 

yn drwm ac yn anhyblyg. Mae hi’n medru cerdded, ond yn araf. Mae hi’n 

medru dringo, gyda thrafferth. Nid ydi hi erioed wedi profi’r teimlad o redeg 

nerth ei thraed, na chadw cyflymder gyda’i chefndryd wrth chwarae yn y 

parc. Mae hi wedi goresgyn pob anhawster hyd yma, ond bydd hi’n wynebu 

rhagor wrth iddi dyfu.  

Fel rhiant, fy nymuniad yw iddi gael bod y fersiwn gorau ohoni hi ei hun; iddi 

gael chwarae heb frwydro i gadw cyflymder â’i ffrindiau, ac iddi fedru cymryd 

rhan ymhob peth mae hi’n dymuno gwneud.  

Yn fuan bydd hi’n ddigon hen i gael aelodau prosthetig arbenigol. Pe bai nhw 

ar gael iddi drwy’r GIG buasai’n gwneud byd o wahaniaeth i’w bywyd 

beunyddiol.  
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Eitem 2.1



Dwi’n deall bod plant eraill yng Nghymru wedi colli aelodau, ac eu bod nhw’n 

wynebu heriau tebyg. Rydw i’n credu bod ein plant ni yr un mor haeddiannol 

o gymorth arbenigol â phlant Lloegr. Nifer bychan o blant sydd wedi colli 

aelod yng Nghymru, does dim angen yr un lefelau o nawdd; eto mae eu 

hanghenion yr un fath. Nid ydym yn gofyn am filiynau, ond am 

gydraddoldeb.  

Mi fydd fy merch yn treulio ei hoes gyfan yn gwisgo aelodau prosthetig. Fe 

all cefnogaeth arbenigol wneud cymaint o les iddi.  Rhowch iddi, ac i blant 

eraill fel hi, yr un gefnogaeth a roddir i blant Lloegr. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Dyffryn Clwyd 

 Gogledd Cymru 
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Rhif y ddeiseb: P-05-817 

Teitl y ddeiseb: Aelodau prosthetig arbenigol i blant 

 

Testun y ddeiseb: Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth 

Cymru  i sicrhau bod nawdd ar gael er mwyn darparu aelodau prosthetig chwaraeon 

arbenigol i bob plentyn yng Nghymru sydd wedi colli coes / braich. 

 

Rydym yn croesawu’r newyddion diweddar fod Llywodraeth San Steffan wedi cadarnhau 

bydd £1.5 miliwn ychwanegol ar gael i ddatblygu aelodau prosthetig arbenigol i blant a 

phobl ifanc yn Lloegr. 

 

Rydym yn gofyn am yr un lefel o gefnogaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru, fel bod 

aelod prosthetig arbenigol ar gael drwy’r GIG i unrhyw blentyn neu berson ifanc buasai’n 

elwa o gael un. 

 

Y cefndir 

Yng nghyllideb mis Mawrth 2016, ymrwymodd Llywodraeth y DU i fuddsoddi £1.5 miliwn 

mewn aelodau prosthetig i blant. Y bwriad oedd dyrannu’r arian, gan yr Adran Iechyd, rhwng 

2016/17 a 2017/18 ac, ers hynny, penderfynwyd ymestyn y cyfnod am ddwy flynedd arall.  

Cronfa ar gyfer plant Lloegr sydd naill ai wedi’u geni heb aelod, neu sydd wedi colli aelod, yw 

hon, a chaiff ei defnyddio i dalu am aelod prosthetig arbenigol gan y GIG a fydd yn helpu 

plant i redeg, i nofio neu i gymryd rhan mewn chwaraeon.  

Mae arian o'r gronfa hon, sy’n cael ei galw’n Children’s Activity Prosthetic Fund,  yn cael ei 

rannu rhwng canolfannau aelodau sy’n cael eu rhedeg gan y GIG yn Lloegr, i dalu am  

aelodau prosthetig, a’r Child Prosthetics Research Collaboration (a ariennir drwy’r Sefydliad 

Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR)), i gyflwyno’r dechnoleg ddiweddaraf yn y GIG. 

Y Pwyllgor Deisebau | 13 Mehefin 2018 

Petitions Committee | 13 June 2018 
 

 

Papur Briffio ar gyfer y Pwyllgor Deisebau 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Research Service 
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https://www.gov.uk/government/news/children-given-sports-prostheses-to-help-them-get-active
https://www.gov.uk/government/news/new-funding-for-sports-prosthetics-for-children-with-disabilities
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Croesawyd y gronfa yn gyffredinol fel cam pendant ymlaen i helpu plant i gymryd rhan mewn 

chwaraeon, ac i gyfrannu’n llawn at weithgareddau ymarfer corff yr ysgol a’r gymuned. Mae’r 

meini prawf cymhwystra a’r ffurflenni cais ar gyfer aelodau prosthetig arbenigol yn Lloegr i’w 

cael yma.  

Cyllid ar gyfer aelodau prosthetig arbenigol i blant yng Nghymru 

Nid yw GIG Cymru yn cael unrhyw arian penodol i ddarparu aelodau prosthetig arbenigol i 

blant.  

Yng Nghymru, mae tair canolfan arbenigol (ALAC) sy’n darparu gwasanaethau adsefydlu gan 

y GIG i’r rhai sydd wedi colli aelod, neu sydd wedi cael aelod prosthetig, ac mae’r 

canolfannau  hyn yng Nghaerdydd, Abertawe a Wrecsam. Caiff y gwasanaeth ei gomisiynu’n 

ganolog gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) ar ran y saith Bwrdd 

Iechyd Lleol yng Nghymru.  

Mae Polisi Gwasanaeth Arbenigol WHSSC, sef 'Manyleb Gwasanaeth y Gwasanaethau 

Arbenigol: CP89 Gwasanaethau adsefydlu i’r rhai sydd wedi colli aelod a’r rhai sydd wedi cael 

aelod prosthetig' yn datgan (Saesneg yn unig): 

Provision of a Recreational Upper Limb for a Child  

Definition  

A prosthetic solution that is provided to meet a specific need of the 

developing child. Examples could be a prosthesis specially manufactured 

to enable a child to ride a cycle safely etc  

Criteria for provision  

 To facilitate the child’s participation in school activities  

 To support the child’s clinical & psychological development  
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http://limbpower.com/index.php/news/childrens-activity-prosthetic-fund-will-have-supplied-around
https://www.gov.uk/government/publications/childrens-sports-prostheses-funding-how-to-apply
http://www.whssc.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1119/cp89%20prosthetic%20and%20amputee%20rehab%20services%20service%20spec.pdf
http://www.whssc.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1119/cp89%20prosthetic%20and%20amputee%20rehab%20services%20service%20spec.pdf
http://www.whssc.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1119/cp89%20prosthetic%20and%20amputee%20rehab%20services%20service%20spec.pdf
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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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Vaughan Gething AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros lechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Cabinet Secretary for Health and Social Services 

Ein cyf/Our ref VG/01322/18 

David John Rowlands AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

Senedd Deisebau@Cyn u II iad. Cym ru 

Annwyl David, 

Llywodraeth Cymru 
Welsh Government 

t Mai 2018

Diolch am eich llythyr dyddiedig 18 Ebrill ynghylch Deiseb P-05-817 yn gofyn am aelodau 
prosthetig arbenigol i blant. 

Yng Nghymru, caiff gwasanaethau Prosthetig ac Adsefydlu y GIG i bobl sydd wedi colli 
aelod o'r corff eu darparu yn fewnol gan dair canolfan arbenigol yng Nghaerdydd, Abertawe 
a Wrecsam. Caiff y gwasanaeth ei gomisiynu'n ganolog gan Bwyllgor Gwasanaethau 
lechyd Arbenigol Cymru ar ran y saith Bwrdd lechyd Lleol yng Nghymru. 

Mae'r tri gwasanaeth yng Nghymru yn medru darparu ystod lawn o wasanaethau cynghori 
ac adsefydlu prosthetig i bobl sydd wedi colli braich neu goes ar bob lefel ym mhob grwp 
oedran. Caiff cleifion eu trin yn unigol a'u hasesu yn unol a'u hanghenion clinigol, gan 
dderbyn gofal clinigol gydol oes. Mae darparu aelodau prosthetig chwaraeon arbenigol i 
blant yn tater i Bwyllgor Gwasanaethau lechyd Arbenigol Cymru. Gellir gweld y polisi 
gwasanaeth arbenigol yma: 

http://www.whssc.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1119/cp89%20prosthetic%20and%20a 
mputee%20rehab%20services%20service%20spec.pdf 

y�c� 
Vaughan Gething AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros lechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cabinet Secretary for Health and Social Services 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth. Vaughan .Gething@llyw.cymru 
Correspondence. Vaughan .Gething@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. 
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Dear Mr Rowlands,  

I thank you for the copy of Mr Gething’s letter dated May 8th.  I read the WHSSC documents with 

interest, hoping that when the Prosthetic and Amputee Rehabilitation Service Specification CP89 

stated that ‘…The Service should have… Separate paediatric facilities and be responsive to the 

special needs of children with limb deficiency, limb loss, and limb deformity’ this would include 

automatic provision of specialist limbs for children and young people.  

Yet the document goes on to list exceptions to standard prosthetic limb provision. Currently, 

specialist limbs/digits are provided under the following categories: 

 War veterans  

 Provision of a Water Activity Limb for an Adult  

 Provision of a Recreational Upper Limb for a Child  

 Provision of a Custom Made Silicon 

 Provision of a Myo-electric Upper Limb Prosthesis  

It is notable that no mention is made of specialist lower limb or sports or recreational prosthetics for 

either adults or children.  No reason is given for this omission. The same document states that 

anyone wishing for an additional prosthetic limb must make an IPFR request: 

It should be noted that Centres do not normally supply additional recreational limbs, and any 

requests for recreational limbs excluded from CP89 Prosthetic and Amputee Rehabilitation Services 

Version: 1.0 Page 15 of 17 the list above should be treated on an individual patient basis, and a 

request for funding would need to be made based on exceptional circumstances  

(CP89, Page 14/17) 

If the client’s needs cannot be managed within the agreed range of equipment, and the prosthetic 

and amputee clinical team believe that there are exceptional grounds for providing equipment 

outside of range, then an Individual Patient Funding Request (IPFR) can be made to WHSSC…  

(CP89, Page 15/17) 

Mr Gething’s letter does not mention whether any IPFRs are made on behalf of young amputees 

were successful or not. One would hope that they are, however this extract taken from the IPFR 

patient leaflet does not fill me with hope: 

When considering applications the panel will only consider the clinical evidence provided. They will 

not consider any non-clinical circumstances. For example, factors such as a patient’s ability to work 

or study, care for dependents, or meet financial commitments can’t be considered as part of the IPFR 

process. 

Child amputees can ‘manage’ on ordinary prosthetics, and arguably any ‘recreational limbs’ would 

not be essential to their day to day living; nor would a child’s ability to work, study and play 

necessarily be considered under the IPFR assessment criteria.  

However my petition is not about ‘managing needs’, but rather about enhancing lives; about helping 

children suffering from limb loss to live the most active and fulfilling lives they possibly can. Being 

able to keep pace with their peers and participate fully in physical activities will have a lasting and 

positive effect on young amputees, mentally, physically and socially.  My daughter already deals with 

a myriad of problems other children her age do not have to face – fitting problems, gait re-learning, 

heat rashes, pressure sores and pain management. Although the care we receive at Wrexham is 
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excellent, these problems are part and parcel of being an amputee. Even before you consider the 

psychological effects of being disabled and ‘different’, these problems are a burden she will continue 

to shoulder for the rest of her life. Childhood is a time when life should be at its most exciting and 

care free. Putting aside clinical aspects; if specialist prosthetics can greatly improve a child’s quality 

of life and mental wellbeing, then they should be offered without the need for an IPFR.  

It is my firm belief that if children can be provided with a recreational upper limb as an exception to 

the usual provision, then the same must also apply to recreational lower limbs.  I hope the WHSSC 

will concur and make both upper and lower specialist prosthetic limbs available to all young 

amputees, without the need to submit an IPFR.  If this petition is successful then the next time the 

Prosthetic and Amputee Rehabilitation Service Specification is reviewed, point 4.4.2 will read: 

Provision of a Recreational Upper Limb for a Child. 

Yours Sincerely, 

 

Rebecca Roberts 
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P-05-819 Enwau Lleoedd Cymru – Bil Diogelu a Hyrwyddo 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Dr Dafydd Williams ar ôl casglu XXX o 

lofnodion  

Geiriad y ddeiseb 

Y Gymraeg yw un o nodweddion amlycaf Cymru, ac mae ein hanes a’n 

diwylliant wedi’u cydblethu ag un o ieithoedd hynaf Ewrop. 

Mae mwy a mwy o enwau lleoedd a thai Cymraeg yn cael eu newid i enwau 

Saesneg. Mae hyn yn arwain at dranc diwylliant lleol ac un o’r elfennau sy’n 

gwneud Cymru’n unigryw. Mae’r hen enwau Cymraeg hyn yn aml yn 

ddisgrifiadol a’u gwreiddiau’n ddwfn yn hanes y lle. 

Mae cynnal ein hunaniaeth a’n treftadaeth Cymraeg yn bwysig i Gymry 

Cymraeg a di-Gymraeg fel ei gilydd. 

Dylid diogelu hen enwau Cymraeg ar leoedd ac adeiladau o dan y gyfraith, a 

dylai fod yn orfodol i ddatblygiadau newydd gael enwau Cymraeg er mwyn 

diogelu ein diwylliant a’n hiaith unigryw. Byddai Cymry Cymraeg, dysgwyr a’r 

di-Gymraeg yn gwerthfawrogi hyn. Byddai hefyd yn helpu i feithrin ein prif 

nodwedd unigryw ar lwyfan y byd - rhywbeth y mae twristiaid yn caru ei 

weld. 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Arfon 

 Gogledd Cymru 
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Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil:  

Rhif y ddeiseb: P-05-819 

Teitl y ddeiseb: Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru  

Testun y ddeiseb: Y Gymraeg yw un o nodweddion amlycaf Cymru, ac mae ein hanes a'n 

diwylliant wedi'u cydblethu ag un o ieithoedd hynaf Ewrop. 

Mae mwy a mwy o enwau lleoedd a thai Cymraeg yn cael eu newid i enwau Saesneg. Mae 

hyn yn arwain at dranc diwylliant lleol ac un o'r elfennau sy'n gwneud Cymru'n unigryw. 

Mae'r hen enwau Cymraeg hyn yn aml yn ddisgrifiadol a'u gwreiddiau'n ddwfn yn hanes y 

lle. 

Mae cynnal ein hunaniaeth a'n treftadaeth Cymraeg yn bwysig i Gymry Cymraeg a di-

Gymraeg fel ei gilydd. 

Gwybodaeth ychwanegol: Dylid diogelu hen enwau Cymraeg ar leoedd ac adeiladau o dan y 

gyfraith, a dylai fod yn orfodol i ddatblygiadau newydd gael enwau Cymraeg er mwyn 

diogelu ein diwylliant a'n hiaith unigryw. Byddai Cymry Cymraeg, dysgwyr a'r di-Gymraeg yn 

gwerthfawrogi hyn. Byddai hefyd yn helpu i feithrin ein prif nodwedd unigryw ar lwyfan y 

byd - rhywbeth y mae twristiaid yn caru ei weld. 

Y cefndir 

Yn y Pedwerydd Cynulliad, trafodwyd y syniad o ddefnyddio'r system diogelu treftadaeth (sy'n 

cynnwys cynlluniau cydsyniad ar gyfer newidiadau i adeiladau rhestredig a henebion 

cofrestredig) i ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol wrth graffu ar Fil yr Amgylchedd 

Hanesyddol (Cymru) (a ddaeth yn ddeddf yn 2016). 

Yn ystod y gwaith craffu Cyfnod 1 ar y Bil, cododd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol 

a Chymunedau y mater hwn gyda Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, 

Chwaraeon a Thwristiaeth, (sydd bellach yn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 

Thrafnidiaeth) a ddywedodd: “I'm not convinced that there are any legislative controls that 

could be regulated to enhance the protection of place names.”  

Y Pwyllgor Deisebau | 19 Mehefin 2018 

Petitions Committee | 19 June 2018 
 

 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Research Service 

P-05-819 Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Research Service 
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Credai'r Dirprwy Weinidog fod y bwriad i osod y cofnodion amgylchedd hanesyddol (mae'r 

rhain yn gofnodion sy'n storio gwybodaeth sydd wedi'i threfnu'n systematig am yr 

amgylchedd hanesyddol ac asedau hanesyddol penodol mewn ardal benodol, ac yn darparu 

mynediad ati) ar sail statudol (adran 33) yn helpu i hyrwyddo'r cysylltiad a chadw gwybodaeth 

am enwau lleoedd, a sicrhau bod gwell gwybodaeth yn cael ei chasglu am enwau lleoedd yng 

Nghymru. Pwysleisiodd yr angen am weithio gyda pherchnogion er mwyn sicrhau eu bod yn 

llwyr werthfawrogi arwyddocâd hanesyddol eu hasedau, ac mai dyna'r peth gorau i'w wneud, 

a'r ffordd orau o atal newidiadau diangen i enwau lleoedd. 

Yn ei adroddiad dilynol, argymhellodd y Pwyllgor y canlynol: 

Argymhellwn fod adran 33(2) o'r Bil yn cael ei diwygio i gynnwys cyfeiriad penodol at enwau lleoedd 

hanesyddol a bod y Dirprwy Weinidog yn cyflwyno gwelliant yng Nghyfnod 2 i roi effaith i hyn. 

Cafodd y Bil ei ddiwygio wedyn yn y modd hwn. Mae Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol 

(Cymru) bellach yn nodi bod rhaid i Weinidogion Cymru greu a chynnal rhestr o enwau 

lleoedd hanesyddol Cymru.  

O ran cynnwys y rhestr hon, mae Memorandwm Esboniadol y Bil yn nodi: 

Mae enwau lleoedd hanesyddol yn dystiolaeth werthfawr o ran hanes cymdeithasol, diwylliannol ac 

ieithyddol. Mae enwau aneddiadau, tai a ffermydd, caeau a nodweddion naturiol yn darparu 

gwybodaeth am arferion amaethyddol y presennol a’r gorffennol, diwydiannau lleol, sut mae’r 

dirwedd wedi newid a chymunedau’r presennol a’r gorffennol. Maent yn dystiolaeth o ddatblygiad 

treftadaeth ieithyddol gyfoethog — yn Gymraeg, yn Saesneg ac mewn ieithoedd eraill. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar t.31-33: http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/pri-

ld10184-em-r/pri-ld10184-em-r-w.pdf  

Camau gweithredu Llywodraeth Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi ymateb sy'n manylu ar ei chamau gweithredu yn y maes 

hwn. Mae'n nodi bod Llywodraeth Cymru, yn dilyn Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol 

(Cymru), wedi cyflwyno rhestr statudol o enwau lleoedd hanesyddol. Mae'n nodi: 

Statutory guidance requires local and National Park authorities and Natural Resources Wales to take 

account of the list when their functions involve naming or renaming places. This includes the naming 

or renaming of streets, properties and other places, either directly or by another party. The intention 

is that the operation of the list and the statutory guidance together will lead to a reduction in the 

number of formal changes to historic property names. It will also encourage the use of historic 

names for new developments. 

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi canllawiau arfer da ar ddefnyddio enwau 

lleoedd hanesyddol yn 2018. 

Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn nodi: 

…these measures stop short of providing formal protection for historic place names. Detailed 

consideration was given to providing statutory protection for historic place names during the 
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development of the 2016 Act, when a number of representations similar to the current petition were 

made. However a number of significant issues, including enforcement, potential additional burdens 

on local authorities and human rights, militated against it. 

Camau gweithredu Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

Ym mis Ionawr 2017, enillodd Dai Lloyd AC y balot i gynnig bil Aelod: Datblygu Bil Diogelu 

Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru. Darparodd Dai Lloyd AC y Memorandwm Esboniadol a 

ganlyn cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn, a gynhaliwyd ar 15 Mawrth. Nododd y Memorandwm 

Esboniadol fod ystod o ddulliau y gellid eu cymryd i ddiogelu enwau lleoedd, gan gynnwys: 

 Sicrhau bod tirfeddianwyr yn ymwybodol o arwyddocâd hanesyddol enwau lleoedd; 

 Cyflwyno gofyniad ar dirfeddianwyr neu gyrff cyhoeddus i ymgynghori â chorff 

cyhoeddus a bennir (neu gyrff cyhoeddus a bennir) wrth newid enw lle hanesyddol; 

 Cyflwyno trefn gydsyniad wrth geisio newid enw lle hanesyddol; 

 Cyflwyno trefn gwaharddiad cyffredinol ar newid enw lle hanesyddol; 

 Ei gwneud yn ofynnol i dirfeddianwyr neu gyrff cyhoeddus ddefnyddio enwau lleoedd 

hanesyddol wrth lunio gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd; a 

 Chyfuniad o'r opsiynau gwahanol uchod, a allai ddibynnu ar y math o enw neu sefyllfa 

lle gallai newid enw ddigwydd. 

Nid oedd Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r bil, ac ni chafodd y caniatâd i fwrw ymlaen. Gellir 

darllen trawsgrifiad o ddadl y Cyfarfod Llawn yma.  
Fel rhan o'i ymchwiliad diweddar i'r Amgylchedd Hanesyddol, bu'r Pwyllgor Diwylliant, y 

Gymraeg a Chyfathrebu yn trafod y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru. Nododd y 

dylai Llywodraeth Cymru barhau i fynd ati i adolygu'r mater a bod yn barod i gyflwyno mesur 

diogelu arall ar gyfer enwau lleoedd hanesyddol os na fydd y rhestr bresennol yn effeithiol. 

Mae papur briffio Llywodraeth Cymru ar gyfer y ddeiseb hon yn nodi: 

We have already made a commitment to review the effectiveness of the List of Historic Place Names 

of Wales and the associated non-statutory measures in encouraging the retention of historic place 

names. My officials at Cadw are liaising with local authority street naming and numbering officers to 

establish mechanisms for the regular collection of data on the use of the list in the naming and 

renaming of properties in accordance with the statutory guidance. It is expected that it will take a 

least four or five years to collect sufficient evidence to evaluate the impact of these measures. 

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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Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon  
Minister for Culture, Tourism and Sport  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Dafydd.Elis-Thomas@llyw.cymru 

               Correspondence.Dafydd.Elis-Thomas@gov.wales 
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Eich cyf/Your ref: P-05-819 
Ein cyf/Our ref: DET/00323/18 
 
David John Rowlands AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 
Caerdydd  
CF99 1NA 

SeneddDeisebau@cynulliad.cymru 
 
 

22 Mai 2018  
 

Annwyl David, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 24 Ebrill yn gofyn fy marn am y materion a godwyd gan 
ddeiseb Dr Dafydd Williams ar enwau lleoedd hanesyddol Cymru.  
 
Mae enwau lleoedd hanesyddol Cymru yn elfennau annatod o'n cymunedau a'n cefn gwlad 
ac maent yn darparu tystiolaeth werthfawr am newidiadau ieithyddol, cymdeithasol a 
diwylliannol sydd wedi dylanwadu ar ein cenedl. Cafodd y gydnabyddiaeth eang a roddir i 
bwysigrwydd yr etifeddiaeth gyfoethog hon ei hadlewyrchu yn Neddf yr Amgylchedd 
Hanesyddol (Cymru) 2016, a roddodd i Gymru y rhestr statudol gyntaf o enwau lleoedd 
hanesyddol yn y Deyrnas Unedig.  
 
Rhoddodd Gweinidogion Cymru y cyfrifoldeb dros lunio a chynnal a chadw'r Rhestr o 
Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru yng ngofal Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 
(https://enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk/). Fe'i lansiwyd ym mis Mai 2017 ac mae ar 
gael ar-lein, drwy gofnodion amgylchedd hanesyddol Cymru ac ar ffurf set ddata ar gyfer 
awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill.  
 
Mae'r rhestr eisoes yn cynnwys 350,000 o gofnodion ac mae'n cynnwys enwau nodweddion 
topograffig, cymunedau, ffyrdd, strwythurau, caeau ac unrhyw elfennau eraill o dirwedd 
Cymru y gellir eu nodi a'u mapio mewn ffynonellau sy’n rhagddyddio’r Rhyfel Byd Cyntaf. 
Mae'r rhestr yn cynnig cyfle i chwilio mapiau a thestun ac mae'n cofnodi'r amryfal ffurfiau 
sydd gan enwau, gan ddangos y ffordd hynod ddiddorol y mae newidiadau ieithyddol a 
chymdeithasol wedi dylanwadu ar ei gilydd yng Nghymru dros gyfnod o amser. Bydd yn 
parhau i dyfu wrth i ffynonellau newydd gael eu hychwanegu ac wrth i waith ymchwil ddod o 
hyd i ragor o enwau.   
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Mae'r Comisiwn Brenhinol yn cyflogi curadur amser llawn i ychwanegu at y rhestr, i ymdrin ag 
ymholiadau ac i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd ein henwau lleoedd hanesyddol. Drwy 
addysgu unigolion preifat a'r rheini sy'n gwneud penderfyniadau yn y sector cyhoeddus am 
werth yr elfennau hanfodol hyn o'r amgylchedd hanesyddol, bydd y rhestr yn helpu i ddiogelu 
enwau lleoedd hanesyddol ar gyfer y dyfodol drwy annog unigolion a chyrff i barhau i'w 
defnyddio mewn bywyd bob dydd. 
 
Mae canllawiau statudol yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau Parciau Cenedlaethol a 
Cyfoeth Naturiol Cymru ystyried y rhestr pan fo'u swyddogaethau’n cynnwys enwi neu 
ailenwi lleoedd. Mae hyn yn cynnwys enwi neu ailenwi strydoedd, adeiladau a lleoedd eraill, 
naill ai'n uniongyrchol neu gan barti arall. Y bwriad yw y bydd y rhestr a'r canllawiau statudol 
gyda'i gilydd yn arwain at ostyngiad yn nifer y newidiadau ffurfiol i enwau eiddo hanesyddol. 
Bydd hefyd yn annog y defnydd o enwau hanesyddol ar gyfer datblygiadau newydd. Mae 
curadur y rhestr eisoes wedi cynorthwyo awdurdod lleol i ddod o hyd i enwau Cymraeg 
hanesyddol addas ar gyfer datblygiad tai newydd ac mae wrthi'n cysylltu â datblygwyr mawr 
i’w hysbysu ei fod yn gallu cynnig cymorth iddynt ddefnyddio'r  rhestr a ffynonellau eraill i 
ddod o hyd i enwau hanesyddol priodol.  
 
Yn ystod 2018, bydd rhagor o ganllawiau arferion gorau ar enwau lleoedd hanesyddol yng 
Nghymru yn cael eu datblygu. Bydd y canllawiau hynny'n tynnu sylw at bwysigrwydd enwau 
lleoedd yn hanes diwylliannol, cymdeithasol ac ieithyddol ein cenedl ac yn rhoi rhagor o 
arweiniad i berchenogion, datblygwyr ac awdurdodau lleol ar yr hyn y gall y rhestr o enwau 
lleoedd hanesyddol ei gynnig a sut y gellir ei defnyddio'n effeithiol.  
 
Fodd bynnag, nid yw'r mesurau hyn yn mor bell â diogelu enwau lleoedd hanesyddol yn 
ffurfiol. Rhoddwyd ystyriaeth fanwl i ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol yn statudol wrth fynd 
ati i ddatblygu Deddf 2016, pan gyflwynwyd nifer o sylwadau tebyg i'r ddeiseb bresennol. 
Fodd bynnag, roedd nifer o faterion arwyddocaol, gan gynnwys gorfodi, beichiau ychwanegol 
posibl ar awdurdodau lleol a hawliau dynol, yn milwrio yn erbyn hynny. 
 
Dylwn nodi, wrth gloi, fod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu wedi ystyried y 
Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru yn ystod ei ymchwiliad diweddar i'r amgylchedd 
hanesyddol. Dywedodd y 'dylai'r Llywodraeth gadw'r mater dan adolygiad byw a dylai fod yn 
fodlon cyflwyno rhagor o ddiogelwch i enwau lleoedd hanesyddol os nad yw'r rhestr gyfredol 
yn effeithiol'.  
 
Rydym wedi ymrwymo eisoes i adolygu pa mor effeithiol yw'r Rhestr o Enwau Lleoedd 
Hanesyddol Cymru, a hefyd y mesurau anstatudol cysylltiedig, o ran annog cadw enwau 
lleoedd hanesyddol. Mae fy swyddogion yn Cadw yn cysylltu â swyddogion enwi a rhifo 
strydoedd yr awdurdodau lleol er mwyn sefydlu trefn ar gyfer mynd ati’n rheolaidd i gasglu 
data am y defnydd a wneir o'r rhestr wrth enwi ac ailenwi eiddo yn unol â'r canllawiau 
statudol. Disgwylir iddi gymryd o leiaf bedair neu bum mlynedd i gasglu digon o dystiolaeth i 
werthuso effaith y camau hyn.  
 
Yn gywir 

 
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon  
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P-05-820 Peidiwch â chymryd Castell-nedd oddi ar y brif reilffordd 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Bethan Phillips ar ôl casglu 10,472 o 

lofnodion.  

Geiriad y ddeiseb 

Annwyl Weinidog(ion) y Llywodraeth,  

 

Rwyf am dynnu eich sylw at y newyddion diweddar sy’n awgrymu y bydd 

Castell-nedd yn cael ei dynnu oddi ar y brif reilffordd o Abertawe i 

Paddington Llundain.  

 

Nid wyf o blaid y penderfyniad hwn oherwydd credaf y byddai cymryd 

Castell-nedd oddi ar y brif reilffordd yn cael effaith andwyol ar economi ein 

tref, ac ar yr ymgais i’w hadfywio. Mae’r orsaf eisoes wedi mynd â’i phen i 

waered ac mae bellach yn ganolbwynt ymddygiad gwrthgymdeithasol. Byddai 

tynnu Castell-nedd oddi ar y brif linell yn gwneud dim ond gwaethygu’r 

problemau hyn.  

 

Byddai hefyd yn cael effaith negyddol ar y rhai sy’n cymudo ar y brif linell i 

fynd i’r gwaith, a fyddai’n golygu y byddai’n rhaid iddynt ddal trên 

ychwanegol i gysylltu ag Abertawe, Baglan neu Bort Talbot yn gyntaf. 

 

Mae ffigurau diweddar a ddatgelwyd yn sgîl gwaith ymchwil gan Jamie Evans, 

Cynghorydd Plaid Cymru dros Dde Castell-nedd wedi canfod: 

 

Roedd tua 830,000 o deithwyr yn defnyddio gorsaf drenau Castell-nedd bob 

blwyddyn, gan ei gwneud yr ail orsaf brysuraf ar ôl Abertawe, yn sir 

hanesyddol Gorllewin Morgannwg, a’r brysuraf o blith y pum gorsaf yng 

Nghastell-nedd Port Talbot. Byddai’r cynlluniau i gael gwared â Chastell-

nedd o’r brif linell yn golygu y byddai’n rhaid i gymudwyr sy’n teithio i 

Gaerdydd o Gastell-nedd ddal trên i Abertawe, Baglan neu Bort Talbot yn 

gyntaf, sy’n golygu cynnydd o ran y gost a’r amser a gymerir iddynt fynd nôl 

a blaen i’r gwaith.  

 

Ni fyddai pobl o Gastell-nedd, Pontardawe, Sgiwen, Glyn-nedd na Chwm 

Dulais yn cael unrhyw fudd o gwbl o’r "10 munud" o amser a arbedir ar 

deithiau rhwng Abertawe a Chaerdydd.  
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Eitem 2.3



 

Gofynnaf yn garedig i chi ail-ystyried y penderfyniad hwn. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Castell-nedd 

 Gorllewin De Cymru 
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Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil:  

Rhif y ddeiseb: P-05-820 

Teitl y ddeiseb: Peidiwch â chymryd Castell-nedd oddi ar y brif reilffordd. 

Testun y ddeiseb: 

Annwyl Weinidog(ion) y Llywodraeth, Rwyf am dynnu eich sylw at y newyddion diweddar 

sy’n awgrymu y bydd Castell-nedd yn cael ei thynnu oddi ar y brif reilffordd o Abertawe i 

Paddington Llundain. Nid wyf o blaid y penderfyniad hwn oherwydd credaf y byddai cymryd 

Castell-nedd oddi ar y brif reilffordd yn cael effaith andwyol ar economi ein tref, ac ar yr 

ymgais i’w hadfywio. Mae’r orsaf eisoes wedi mynd â’i phen iddi ac mae bellach yn 

ganolbwynt ymddygiad gwrthgymdeithasol. Byddai tynnu Castell-nedd oddi ar y brif linell 

yn gwneud dim ond gwaethygu’r problemau hyn. Byddai hefyd yn cael effaith negyddol ar y 

rhai sy’n cymudo ar y brif linell i fynd i’r gwaith, a fyddai’n golygu y byddai’n rhaid iddynt 

ddal trên ychwanegol i gysylltu ag Abertawe, Baglan neu Bort Talbot yn gyntaf. Mae ffigurau 

diweddar o waith ymchwil gan Jamie Evans, Cynghorydd Plaid Cymru dros Dde Castell-

nedd, yn dangos: Roedd tua 830,000 o deithwyr yn defnyddio gorsaf drenau Castell-nedd 

bob blwyddyn, gan ei gwneud yr ail orsaf brysuraf ar ôl Abertawe yn sir hanesyddol 

Gorllewin Morgannwg, a’r brysuraf o blith y pum gorsaf yng Nghastell-nedd Port Talbot. 

Byddai’r cynlluniau i gael gwared â Chastell-nedd o’r brif linell yn golygu y byddai’n rhaid i 

gymudwyr sy’n teithio i Gaerdydd o Gastell-nedd ddal trên i Abertawe, Baglan neu Bort 

Talbot yn gyntaf, sy’n golygu cynnydd o ran y gost a’r amser a gymerir iddynt fynd nôl a 

blaen i’r gwaith. Ni fyddai pobl o Gastell-nedd, Pontardawe, Sgiwen, Glyn-nedd na Chwm 

Dulais yn cael unrhyw fudd o gwbl o’r “10 munud” o amser a arbedir ar deithiau rhwng 

Abertawe a Chaerdydd. Gofynnaf yn garedig i chi ail-ystyried y penderfyniad hwn. 

  

Y Gwasanaeth Ymchwil | Research Service 

 

Y Pwyllgor Deisebau | 19 Mehefin 2018 

Petitions Committee | 19 June 2018 
 

 

Deiseb: Peidiwch â chymryd Castell-nedd oddi ar y brif reilffordd. 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Research Service 
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Cefndir 

Mae ariannu a chynnal gwasanaethau a seilwaith y rheilffyrdd yng Nghymru yn ddarlun 

cymhleth. Er bod rheolaeth dros fasnachfraint gwasanaethau rheilffordd yng Nghymru wedi’i 

datganoli drwy Orchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) (Rheilffyrdd) 

2018 yn ddiweddar, Llywodraeth y DU sy’n rheoli seilwaith y rheilffyrdd ar hyn o bryd. 

 

Gwasanaethau rheilffyrdd 

Caiff gwasanaethau i deithwyr ar y rheilffyrdd eu gweithredu drwy gytundebau 

masnachfraint, gyda’r cytundeb presennol ar gyfer masnachfraint Cymru a’r Gororau yn dod i 

ben fis Hydref 2018. Cafodd y Gorchymyn i ddatganoli pwerau dros y fasnachfraint hon ei 

gwneud ym mis Mai 2018 a rhoddodd Llywodraeth Cymru y fasnachfraint nesaf i gwmni 

KeolisAmey ar 23 Mai 2018, gan roi manylion ychwanegol am y cytundeb yn y Cyfarfod Llawn 

ar 4 Mehefin 2018. 

 

Seilwaith y rheilffyrdd 

Yn wahanol i wasanaethau rheilffyrdd, Llywodraeth y DU sydd yn gyfrifol am seilwaith y 

rheilffyrdd o hyd. Yn wahanol i’r Alban, mae ariannu seilwaith y rheilffyrdd yng Nghymru yn 

fater sydd wedi’i gadw yn ôl ac er bod gan Weinidogion Cymru bwerau i fuddsoddi mewn 

seilwaith, nid yw Cymru yn cael dyraniad Grant Bloc ar gyfer hyn.  

Mae cynllunio’r diwydiant rheilffyrdd ym Mhrydain yn digwydd mewn cyfnodau rheoli pum 

mlynedd. Cyn i bob cyfnod ddechrau, mae’r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth yn 

cyhoeddi dau ddatganiad statudol ar gyfer Cymru a Lloegr: Manyleb Allbwn Lefel Uchel 

(HLOS) sy’n nodi’r hyn y mae Llywodraeth y DU yn disgwyl i’r diwydiant rheilffyrdd ei gyflawni 

o fewn y cyfnod rheoli pum mlynedd; a Datganiad o’r Cronfeydd sydd ar gael (SOFA).  

Ar 20 Gorffennaf 2017, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol yr HLOS ar gyfer y cyfnod 

rheoli nesaf (2019-2024). Yn wahanol i’r HLOS ar gyfer cyfnodau rheoli blaenorol, gwnaeth y 

datganiad hwn ganolbwyntio ar redeg, cynnal ac adnewyddu y rheilffyrdd presennol heb 

ymrwymo i unrhyw brosiectau mawr newydd.  Y rheswm am hyn yw bod y ffordd y mae 

prosiectau gwella rheilffyrdd yn cael eu cynllunio gan Lywodraeth y DU yng Nghymru a Lloegr 

yn newid i ‘ddull piblinell’. 

Ar yr un pryd ag y cyhoeddwyd yr HLOS, daeth i’r amlwg drwy adroddiadau yn y cyfryngau 

bod yr Ysgrifennydd Gwladol wedi penderfynu canslo trydaneiddio’r Brif Linell Great Western 

rhwng Caerdydd ac Abertawe. 

Ynghyd â’r cyhoeddiad hwn, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol hefyd ddatganiad i’r wasg 

yn amlinellu meysydd lle’r oedd wedi gofyn i Network Rail ddatblygu opsiynau ar gyfer 
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rheilffyrdd Cymru. Roedd y datganiad hwn yn cynnwys gwella amseroedd teithio a 

chysylltiadau rhwng Abertawe a Chaerdydd, a rhwng de Cymru, Bryste a Llundain, yn ogystal 

â gwelliannau i orsafoedd yn Abertawe a’r cyffiniau, gan gynnwys edrych ar yr achos dros 

ddarpariaeth ychwanegol. 

 

Opsiynau ar gyfer seilwaith y rheilffyrdd yn rhanbarth bae Abertawe 

Mewn ymateb i ganslo trydaneiddio rhwng Caerdydd ac Abertawe, yn ogystal â chyhoeddiad 

yr Ysgrifennydd Gwladol, mae Llywodraeth Cymru yn datblygu ei chynigion ei hun ar gyfer 

seilwaith y rheilffyrdd yng ngogledd Cymru a’r de i’w cyflwyno i Lywodraeth y DU. 

Yn ei ddatganiad yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 8 Mai ar uchelgeisiau Llywodraeth 

Cymru ar gyfer Prif Linellau Rheilffordd Great Western a Gogledd Cymru, dywedodd Ken 

Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:  

Rydym ni’n dibynnu ar Lywodraeth y DU i ddarparu cyllid ar gyfer gwelliannau i rwydweithiau 

rheilffyrdd yng Nghymru, ond ni allwn sefyll ar yr ymylon yn cwyno; mae angen inni nodi ein 

disgwyliadau ar gyfer y rhwydwaith a bod yn glir ynghylch y manteision cymdeithasol ac economaidd 

a ragwelir. 

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet ei fod wedi gofyn i’r Athro Mark Barry weithio gyda 

Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru i ddatblygu dau gynnig, un ar gyfer gogledd 

Cymru a’r llall ar gyfer de Cymru. Aeth Ysgrifennydd y Cabinet ymlaen i ddweud: 

Bydd y gwaith hwn yn llywio achosion busnes amlinellol strategol y cynlluniau unigol sy’n cael eu 

datblygu ar hyn o bryd gan Trafnidiaeth Cymru a’r Adran Drafnidiaeth, a diben y rhaglenni achosion 

busnes hyn yw sefydlu’r angen am fuddsoddiad a mynegi canlyniadau lefel uchel. 

Yr Athro Barry oedd yn gyfrifol am ddatblygu’r Astudiaeth o Effaith Metro De Cymru (PDF 

9.2MB) ac ymunodd â Llywodraeth Cymru i weithio ar ddatblygiad y prosiect cyn symud i 

Brifysgol Caerdydd. 

Mae cynigion yr Athro Barry ar gyfer de Cymru yn cynnwys creu cynllun metro tebyg yn 

rhanbarth bae Abertawe. Mae sylw yn y cyfryngau wedi awgrymu mai un o’r opsiynau sy’n 

cael eu trafod gan yr Athro Barry yw cyfeirio’r brif linell o Bort Talbot yn syth i Abertawe, gan 

hepgor Castell-nedd.  Mae’r Athro Barry yn awgrymu y byddai hyn yn llwyddo i leihau 

amseroedd teithio rhwng Abertawe a Chaerdydd heb drydaneiddio’r linell.  

Dengys adroddiadau yn y cyfryngau fod yr ymateb i’r cynigion gan y cyhoedd yng Nghastell-

nedd wedi bod yn negyddol yn bennaf, ac mae Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot 

wedi datgan yn gyhoeddus na fyddai’r awdurdod lleol yn cefnogi unrhyw gynnig i hepgor yr 

orsaf o’r brif linell.   
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Camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol 

Cymru  

Trafodwyd safbwynt Llywodraeth Cymru yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Mai 2018. Gofynnwyd i 

Ysgrifennydd y Cabinet am y mater hwn yn ystod ei ddatganiad ar uchelgeisiau Llywodraeth 

Cymru ar gyfer prif linellau rheilffordd Great Western a gogledd Cymru. Gofynnodd Adam 

Price AC i Ysgrifennydd y Cabinet: 

A gaf i felly eich gwahodd i ddweud yn glir p’un a ydych yn diystyru unrhyw gynnig a fyddai’n dileu 

Castell-nedd o brif reilffordd y Great Western? Dywedodd eich Cwnsler Cyffredinol na fyddai’n 

cefnogi unrhyw gynnig fyddai’n cynnwys hwn. Mae ef yn diystyru’r syniad hwn. Allwch chi ddweud 

p’un a ydych chi’n diystyru hwn ar hyn o bryd, o gofio mai syniad yr Athro Barri ydoedd mewn 

gwirionedd? 

Ymatebodd Ysgrifennydd y Cabinet:  

Gallaf gadarnhau mai ein safbwynt yn dal i fod yw nad ydym yn edrych ar unrhyw ostyngiadau mewn 

gwasanaethau yng Nghymru, neu unrhyw ostyngiadau mewn hygyrchedd gorsafoedd, a byddwn yn 

gweithio gyda Llywodraeth y DU a Network Rail i’r perwyl hwnnw. Mae hynny’n cynnwys gorsaf 

Castell-nedd. 

Nawr, os ydym ni’n edrych ar sut y gallwch chi wella amserau teithio tra’n cynnal gorsafoedd fel 

Castell-nedd ar y brif lein, gallwch chi edrych yn gyntaf ar wella gorsafoedd... Felly, cyn i chi hyd yn 

oed edrych ar brif elfennau seilwaith rheilffyrdd, dylech yn gyntaf edrych ar signalau, pwyntiau a 

chroesfannau, er mwyn gwella cyflymder y trenau sy’n teithio. Byddai hynny’n lleihau’r amserau 

teithio... cyn y byddai angen rhoi unrhyw ystyriaeth i drac neu orsafoedd. Felly, gallaf ddweud nad 

ydym ni’n edrych ar unrhyw ostyngiadau. Nid dim ond amddiffyn gorsafoedd a gwasanaethau a 

darpariaeth gwasanaethau i orsafoedd yng Nghymru yr ydym yn ei ddymuno; rydym ni’n dymuno eu 

gweld yn cael eu gwella, ac mae hynny’n cynnwys gorsaf Castell-nedd. 

Yn ei lythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau, mae Ysgrifennydd y Cabinet yn nodi:  

There is a long list of options for improving journey times by rail for commuters and long-distance 

travellers in South Wales and we will be working with stakeholders to identify what these are so we 

can make the best possible case to the UK Government for funding these much-needed 

improvements. 

Mae llythyr Ysgrifennydd y Cabinet yn nodi’n glir mai dim ond un o blith sawl awgrym gan yr 

Athro Barry oedd y cynnig i hepgor gorsaf Castell-nedd o’r brif linell, gan ychwanegu nad yw 

Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r cynnig penodol hwnnw. Mae’r llythyr yn mynd ymlaen i nodi: 

[The Welsh Government] appreciate the importance of well-serviced rail stations to their communities 

and have been very clear in our position on Neath station, and indeed, many other stations in the 

area. We believe these stations shouldn’t just be protected but enhanced. 

 

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 

Tudalen y pecyn 47

http://record.assembly.wales/Plenary/4981#C83895


 

 

 

 Cyfeirnod y Gwasanaeth 

Ymchwil: 18/6432 

B
rî

ff
 T

u
d
a
le

n
 |

 B
ri

e
fi

n
g
 P

a
g

e
  
5
 

diweddaru o reidrwydd na’u diwygio fel arall i adlewyrchu newidiadau dilynol. 
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Ken Skates AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 
Cabinet Secretary for Economy and Transport 
 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru 

Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg  yn yr un iaith ac ni 

fydd gohebu yn y Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 

corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref  P-05-820 
Ein cyf/Our ref KS/01381/18 
 
David John Rowlands AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau. 

 
government.committee.business@wales.gsi.gov.uk 

 
 
 

01 Mehefin 2018  
 

Annwyl David,  
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 9 Mai ynglŷn â Deiseb P-05-820 Peidiwch â 
Chymryd Castell-nedd oddi ar y brif reilffordd.  
 
Mae y seilwaith rheilffyrdd yn fater sy'n gyfan gwbl yn nwylo Llywodraeth y DU.  
 
Rwy'n credu bod y pryderon a leisiwyd yn y ddeiseb o ganlyniad uniongyrchol i gynnig y 
tu allan i'r llywodraeth gan yr Athro Mark Barry allai olygu bod gorsaf Castell-nedd yn dod 
oddi ar y brif reilffordd i Lundain. Ni chafodd y cynnig hwn ei gefnogi gan Lywodraeth 
Cymru. Rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd gorsafoedd rheilffyrdd sy'n cynnig 
gwasanaeth rheolaidd i'w cymunedau ac wedi gwneud ein safbwynt ynghylch gorsaf 
Castell-nedd yn glir iawn, ac yn wir nifer o orsafoedd eraill yn yr ardal. Nid ydym yn credu 
y dylid ond diogelu'r gorsafoedd hyn ond eu gwella hefyd.  
 
Wrth i'r Ysgrifennydd Gwladol gyhoeddi ym mis Gorffennaf y llynedd ei fod yn canslo'r 
cynllun i drydaneiddio'r rheilffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe, dywedodd ei fod wedi 
gofyn i Network Rail ddatblygu opsiynau i wella teithiau i deithwyr yng Nghymru. Cafodd 
cynlluniau posibl i wella amseroedd teithio rhwng Bryste ac Abertawe ac i wella 
cyfleusterau'r gorsafoedd yn Abertawe eu crybwyll yn benodol. 
 
Mae Trafnidiaeth Cymru wedi comisiynu yr Athro Mark Barry i ddatblygu'r achos dros 
fuddsoddi yn y rhwydwaith rheilffyrdd yn Ne Cymru a Gogledd Cymru drwy 'Achosion 
Amlinellol Strategol y Rhaglen' gan gynnwys achosion busnes unigol ar gyfer gwella 
gorsafoedd o fewn ac o amgylch Abertawe, a gwella amseroedd teithio a chysylltiadau 
rhwng Abertawe a Chaerdydd, a rhwng De Cymru, Bryste a Llundain. Mae'n bwysig bod 
y gwaith hwn yn cael ei wneud ar y cyd â datblygu Metro Bae Abertawe a byddwn yn 
edrych ar unrhyw gynigion o fewn gweledigaeth y metro a fydd yn cynnig seilwaith gwell 
ar draws y rhwydwaith cyfan. 
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Mae rhestr hir o opsiynau ar gyfer gwella amseroedd teithio ar y rheilffyrdd i gymudwyr a 
theithwyr pellter hir yn ne Cymru a byddwn yn cydweithio â rhanddeiliaid i nodi beth yw'r 
rhain fel y gallwn baratoi'r achos gorau posibl i Lywodraeth y DU ar gyfer cyllido'r 
gwelliannau hyn y mae cymaint o alw amdanynt. 
 
Yn gywir,  

 
 
 
 
 
 

Ken Skates AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth  
Cabinet Secretary for Economy and Transport 
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P-05-820 Don't take Neath off the main railway-line  - Correspondence 

from the Petitioner to the Committee, 13.06.18 

The people of Neath wish to thank the Committee for considering our Petition. In 

line with procedure, we would like to express our specific concerns surrounding the 

proposal. 

Our concerns are centred on the following aspects: 

1. The proposal to remove Neath from the main railway line was included in a 

piece of work commissioned by the Welsh Government. The people of Neath 

would like to thank the impartial Research Services and Petitions Committee 

for uncovering this information 

2. The statements by Minister Ken Skates are welcomed, but we feel that they 

have been stronger since the petition gained thousands of signatures. 

Therefore, we are of the belief that the petition deserves to be considered 

fully in recognition of those who signed 

3. Our concerns are based on the fact that this proposal fits into a wider 

regional plan; that being the Swansea Bay Metro scheme 

4. This scheme has been supported by the Labour Leader of Swansea Council, 

Rob Stewart 

5. It is clearly evidenced that Swansea West Labour MP, Geraint Davies is 

supportive of the plans. These plans “including a rerouting of the Great 

Western Mainline, which could see train journeys between Cardiff and 

Swansea of just 30 minutes.” 

6. Independent research conducted by Aberafan Cllr Nigel Hunt has further 

reinforced the position of Geraint Davies MP 

7. Geraint Davies MP, as seen in the minutes of the Welsh Affairs Committee in 

Westminster, asked about the straightening of the line five times. I attach 

photos of these in the evidence. For your reference, please see question(s) 

111, 112, 116, 117 and 119 

8. These discussions range from December 2017 to 14th March 2018, signalling 

that the matter is still very much in contention 

9. The straightening of the line was very specifically mentioned in the Welsh 

Affairs Report of May 15 2018. 

10. Neath station is a gateway to the western valleys. This is an area of stunning 

beauty in need of economic renewal not increasing marginalisation. 

11. Since the petition was launched and in spite of the Welsh Minister’s 

statements, the Secretary of State for Wales has agreed to discuss the 
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proposal with Professor Barry and the UK Parliament’s Welsh Affairs select 

Committee have asked for the line-straightening to be considered further 

12. Professor Barry is a serious transport academic and we certainly do not 

disrespect him, but have fundamental concerns over the re-routing of the 

track 

13. Our greatest concern, is that, had residents not raised concerns via the 

Committee, these discussions may well have continued unchallenged 

14. We the people of Neath and the 10,000 people who signed the Petition, 

would request that consultation is taken with a matter that is important to 

the community 

15. Neath is the second busiest station in South West Wales. It is fundamental to 

our economic development. The station serves the people of Neath in many 

different ways; from commuters, to concert goers and sports fans. It not only 

allows people to travel to and from Swansea and Cardiff, but it also allows 

commuters from outside of Neath to travel to Neath and contribute to our 

local economy 

16. Residents from Skewen and Cardiff have also noted their concerns about 

these proposals. The proposal to remove Neath from the mainline will not 

solely affect the people of Neath, but will also affect people in and around 

the area who use the line 

17. Commuters travel along the Swansea to Cardiff and Swansea to London 

Paddington line for work and taking Neath off the mainline would be 

disruptive to their travels and add time onto their journeys 

18. You can understand, that as long as these discussions are circulating, there 

is potential for the proposals to come into fruition. As a result, we the people 

of Neath would request that proper research and consultation is conducted 

before plans go any further 

Yours sincerely, 

Bethan Phillips, 

On behalf of the activists of the campaign to Keep Neath on Track. 
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Evidence: 

Welsh Affairs Committee, 5th December 2017. 

 

 

 

Welsh Affairs Committee, 16th January 2018. 

Geraint Davies MP supporting rail franchise 

https://www.geraintdavies.org.uk/stories/2018/01/14/transport-secretary-chris-

grayling-urged-to-back-1bn-swansea-bay-metro 

Leader of Swansea Council supports this: 

https://www.walesonline.co.uk/business/swansea-chief-executive-admits-

council-13718291  
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Welsh Affairs Committee report May 15 2018; 

54. In light of recent developments, including the cancellation of electrification and 

the devolution of some responsibilities to the Welsh Government, we recommend 

that the UK Government, Network Rail and the Welsh Government commit to 

developing a revised route study for Wales over the next 12 months. This revised 

study should examine all options for improving the South Wales railway. Before 

committing to any proposals, it will be important to ensure that they are cost 

effective, offer good value for the public purse and draw on lessons learned from 

the Great Western Programme. 

55. If the track between Cardiff and Swansea were to be straightened to enable 

trains to run at increased speeds, the case for electrification of this route could be 

strengthened. We encourage the UK and Welsh Governments to work with Network 

Rail to explore the viability of this option. The outcome of this work can then inform 

the route study process. 

56. We were interested in the proposal by Professor Mark Barry for a Swansea Bay 

Metro, particularly in light of the increased demand that may result from the 

Swansea Bay City Deal. This idea is still at an early stage, but merits further 

exploration. We recommend that the Department for Transport and Network Rail 

engage with the Welsh Government and establish a working group to explore the 

options in more detail. This group should report back by the end of 2018. If the 

group considers the proposal viable, it should then seek to develop a business case 

for taking the work forward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudalen y pecyn 54



Welsh Affairs Committee, 14th March 2018. 

 

Swansea Councillors supporting proposal: 

https://www.swansealabourcouncillors.org/swansea-labour/swansea-labour-backs-plans-for-

swansea-metro/  
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P-05-793 Band eang cyflym i bentref Llangenni 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Llangenny Village residents ac ystyriwyd am y 

tro cyntaf gan y Pwyllgor yn ystod Ionawr 2018, ar ôl casglu 72 o lofnodion 

ar-lein. 

 

Geiriad y ddeiseb: 

 Rydym ni, preswylwyr pentref Llangenni ym Mhowys, yn galw ar Gynulliad 

Cenedlaethol Cymru i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn rheoli eu contract 

am fand eang cyflym yng Nghymru gyda BT mewn modd fel y bydd pentref 

Llangenni wedi cysylltu â chyflymder uchel erbyn 31 Rhagfyr 2017. 

 

Gwybodaeth ychwanegol:  

Ar hyn o bryd, mae preswylwyr yn ein pentref yn profi colli gwasanaeth yn 

rheolaidd neu gyflymder mor isel â 0.01Mb/s. Mae llawer o breswylwyr yn 

rhedeg busnesau neu sefydliadau gwirfoddol o adref ac mae angen band 

eang cyflym arnynt. Mae'r gwasanaeth presennol yn gwbl annerbyniol. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Brycheiniog a Sir Faesyfed 

 Canolbarth a Gorllewin Cymru 
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P-05-793 Hi speed broadband to Llangenny village - Correspondence from Open 

Reach to the Chair, 31.05.18 

 

 

Dear Mr Rowlands, 

Thank you for writing.  

I refer you to our response of 22/2/18 which stated that the programme is now 

closed. I’m afraid there are currently no plans to deploy high speed broadband in 

Llangenny but we suggest our Community Fibre Partnerships programme is 

considered as a means of the community moving matters forward: 

https://communityfibre.openreach.co.uk/wales. 500 communities across the UK 

have taken this route. 

Yours Sincerely 

Ed 
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Julie James AC / AM 
Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip 
Leader of the House and Chief Whip  
 
 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

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

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

Eich cyf/Your ref P-05-793 
Ein cyf/Our ref JJ/00588/18 
 
David John Rowlands AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau. 
 
government.committee.business@cymru.gsi.gov.uk 

 
7 Mehefin 2018 

 
 
 
Annwyl David,   
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 17 Mai yn dilyn ystyried P-05-793 ynghylch darparu 
gwasanaethau band eang cyflym iawn i bentref Llangenau. 
 
Y cytundeb gyda BT i gyflawni prosiect Cyflymu Cymru oedd i ddarparu cysylltedd ffibr 
cyflym i 690,000 eiddo ledled Cymru. Nid oedd gan BT gontract i gyrraedd pob safle. Yn yr 
un modd, nid oedd yr un ardal wedi'i gwarantu i dderbyn mynediad llawn i fand eang cyflym 
iawn nac wedi cael addewid i gael eu cysylltu yn yr wybodaeth ynghylch dyddiadau yr 
amserlen gyflwyno, nad oedd yn bendant. Cafodd yr wybodaeth ynghylch cysylltedd ei 
darparu i swyddogion gan BT gyda'r bwriad o gyflawni hynny, ac roedd yn gywir pan 
gyflwynwyd yr wybodaeth; nid oedd yr wybodaeth yn fwriadol gamarweiniol. 
 
Mae sawl ffactor yn dylanwadu ar y rhesymau pam na chyrhaeddodd BT pob eiddo, a pham 
bod dyddiadau cysylltu’n amrywio’n fawr ar gyfer safleoedd unigol. Mae'r ffactorau hyn y tu 
hwnt i reolaeth llywodraeth Cymru ac maent yn cynnwys amrywiol faterion technegol, 
peirianneg sifil, daearyddol sydd yn eu tro yn cael effaith ar gostau cyflawni neu'r amserlen, 
ac yn y pen draw yn arwain at eiddo arall yn cael ei gwblhau.  
 
Mae'r paratoadau ar gyfer y cynllun dilynol wedi mynd rhagddynt gyda'r ymarfer tendro yn 
barhaus ac mae disgwyl iddynt ddod i ben ym mis Mehefin.  Rwy'n anelu at gyhoeddi'r 
cynigwyr llwyddiannus cyn toriad yr haf gyda gwaith yn dechrau cyn gynted â phosib wedi 
hynny. 

Bydd y cynllun sy'n dilyn yn derbyn £80 miliwn o gyllid cyhoeddus a bydd yn ehangu'r band 
eang cyflym iawn sydd ar gael i'r safleoedd hynny sydd heb eu cynnwys naill ai o dan 
Cyflymu Cymru neu'r cynlluniau masnachol sy'n cael eu cyflwyno gan gwmnïau telathrebu 
yn y tair blynedd nesaf. Bydd hefyd yn annog atebion ar gyfer yr ardaloedd hynny sy'n 
dioddef y cyflymder lawrlwytho isaf ac mewn ardaloedd sydd â chwmpas data symudol 4G 
is. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael, gan gynnwys yr eiddo a gaiff eu cynnwys, ar ôl 
dyfarnu contract. 
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Hefyd, rwy'n bwriadu cyflwyno cynllun newydd sy'n cefnogi cymunedau sydd heb eu 
cyrraedd drwy'r cynllun caffael diweddaraf ond hefyd ble nad yw cymorth talebau yn 
ymarferol.  Ni fydd y dull hwn o weithio yn bendant tan i'r broses gaffael bresennol ddod i 
ben a'm bod yn glir ble y bydd y cyflenwyr llwyddiannus yn ei gyrraedd. 

Mae cymorth ariannol ar gael o hyd i gartrefi a busnesau ledled Cymru er mwyn iddynt gael 
mynediad at gysylltiad band eang cyflym drwy Gynllun Allwedd Band Eang Cymru a’r 
Cynllun Talebau Gwibgyswllt.  
 
Mae Cynllun Allwedd Band Eang Cymru yn cynnig grantiau i ariannu (neu ariannu’n 
rhannol) gostau gosod cysylltiadau band eang newydd â chartrefi a busnesau yng Nghymru 
(nid yw’n cynnwys costau rhentu misol). Mae’n rhaid i gysylltiadau newydd drwy’r cynllun 
hwn gynnig newid sylweddol mewn cyflymder − o leiaf ddwbl y cyflymder lawrlwytho 
presennol. Mae swm yr arian a geir yn dibynnu ar gyflymder y cysylltiad newydd.  
 
Mae’r Cynllun Taleb Gwibgyswllt hefyd ar gael i fusnesau sy’n dymuno gwella eu cysylltiad 
presennol er mwyn cael gwasanaeth gwibgyswllt (sef 100+Mbps at y cwsmer, 30+Mbps 
oddi wrth y cwsmer). Mae’r cynllun yn cynnig hyd at £10,000 i ariannu (neu ariannu’n 
rhannol) gostau gosod cysylltiadau gwibgyswllt newydd, ond nid yw’n cynnwys costau 
rhentu misol.  
 
Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y ddau gynllun drwy ffonio 0300 025 8887 neu drwy 
anfon e-bost i bandeang@llyw.cymru.  
 
Rwy'n deall ac yn gwerthfawrogi pryderon a rhwystredigaeth y preswylwyr. Hoffwn eich 
sicrhau ein bod yn gwneud popeth posibl i wneud yn siŵr bod cysylltiad band eang cyflym 
iawn ar gael i bawb sy’n dymuno hynny. 
 
Yn gywir,  

 
Julie James AC / AM 
Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip 
Leader of the House and Chief Whip  
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P-04-519 Diddymu Taliadau Comisiwn wrth werthu Cartrefi mewn Parciau 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Caerwnon Park Residents Association ac 

ystyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor yn ystod Rhagfyr 2013. 

 

Geiriad y ddeiseb: 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru 

i ddileu o Ddeddfwriaeth yr hawl sydd gan berchnogion parciau i fynnu 

comisiwn pan gaiff cartrefi mewn parciau eu gwerthu’n breifat, am nad ydynt 

yn rhan o’r broses werthu mwyach. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Brycheiniog a Syr Faesyfed  

 Canolbarth a Gorllewin Cymru  
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Eitem 3.2



Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Newidiadau i Gyfradd y 

Comisiwn ar Gartrefi mewn Parciau 

Diolch ichi, Dirprwy Lywydd. Yn fuan cyn y toriad, cyhoeddais grynodeb o'r 

ymatebion i'n hymgynghoriad ar gyfradd comisiwn cartrefi mewn parciau ac 

amlinellais fy mwriad i ostwng y gyfradd uchaf. Rwy'n falch o allu rhoi mwy o 

fanylion i'r aelodau am gyflymder a graddfa'r newid ac am y camau gweithredu 

ehangach y bwriadaf eu cymryd i gefnogi'r sector cartrefi mewn parciau. Hoffwn 

ddiolch i bawb a roddodd o'u hamser i ymateb i'r ymgynghoriad a'r gwaith 

dadansoddi ariannol—cafwyd bron i 400 o ymatebion. Hoffwn hefyd ddiolch i'r 

perchnogion safleoedd a rannodd gwybodaeth ariannol â'n dadansoddwr ariannol 

annibynnol. 

Bydd yr Aelodau yn gyfarwydd â llawer o'r dadleuon ar ddwy ochr y ddadl. Rwy'n 

siŵr bod pob un ohonom ni eisiau sicrhau bod y safleoedd hyn yn hyfyw ac yn cael 

eu rheoli'n dda a'u gweld yn parhau i gynnig ffordd o fyw deniadol i bobl sy'n dewis 

byw mewn cartref mewn parc. Mae mater y cyfraddau comisiwn ar werthu cartrefi 

mewn parciau yn un o'r materion hynny sy'n parhau i hollti barn. Mae wedi'i drafod 

cyhyd ag y mae pobl wedi defnyddio cartrefi mewn parciau fel preswylfeydd 

barhaol. Yn y 1960au, roedd y cyfraddau arferol oddeutu 20 y cant, ac fe wnaethant 

ostwng i'w cyfradd bresennol, sef 10 y cant, yn y 1980au. Dros y 40 mlynedd 

diwethaf, mae'r sector wedi'i drawsnewid; mae byw mewn cartref mewn parc bellach 

heddiw yn gwbl wahanol i fyw mewn cartref mewn parc yn y 1960au. 

Ni fu modd sefydlu consensws ynghylch y ffordd ymlaen oherwydd bod safbwyntiau 

pobl mor begynol. Ac ni fu'n hawdd casglu digon o dystiolaeth i seilio penderfyniad 

cytbwys arni. Rwyf wedi trafod yn hir ac yn drylwyr, ac rwyf wedi herio fy 

swyddogion a'r sector i ddarparu tystiolaeth well a mwy o waith dadansoddi er 

mwyn sicrhau ein bod yn canfod ffordd ymlaen sy'n gytbwys ac yn gymesur ac sy'n 

cefnogi byw mewn cartrefi mewn parciau yn y modd gorau. 

Mae'r dystiolaeth sydd gennym erbyn hyn yn ategu'r farn bod gwerth cartref mewn 

parc yn gyfuniad o werth y cartref ynghyd â'r llain y mae wedi'i leoli arno. Mae 

cartref parc ar ei ben ei hun yn costio llai nag un sydd eisoes wedi'i leoli, yn 

enwedig os yw wedi'i leoli ar safle deniadol sy'n cael ei redeg yn dda â chyfleusterau 

da mewn lleoliad dymunol. Gall costau lleoli cartref fod yn sylweddol. Mae hyn wedi 

bod yn rhan sylfaenol o'r ddadl o blaid y gyfradd comisiwn dros y blynyddoedd. 

Mae'n amlwg bod y gyfradd comisiwn bresennol yn effeithio'n sylweddol ar bobl 

sydd yn berchen ar gartref mewn parc. I rai, mae colli ecwiti wrth werthu eu cartrefi 
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yn dod yn rhwystr i allu gwerthu a symud ymlaen i lety arall neu i lety sy'n fwy 

addas ar eu cyfer. Gallai comisiwn hefyd fod yn atal darpar brynwyr rhag prynu 

cartref mewn parc, gan eu bod yn poeni am y goblygiadau o ran colli 10 y cant o'i 

werth os oes angen ei werthu yn y dyfodol. Mae hyn i gyd yn peri risg y gallai byw 

mewn cartref mewn parc ddod yn llai deniadol ac na fydd bellach yn cynnig dewis 

ffordd o fyw amgen. 

Mae'r dadansoddiad ariannol annibynnol a gynhaliwyd ar ran Llywodraeth Cymru yn 

dangos bod comisiwn yn elfen bwysig o incwm perchnogion safleoedd, a bod 

hynny'n arbennig o wir ar safleoedd llai. Mae'n rhaid i unrhyw benderfyniad ynglŷn â 

newidiadau i'r gyfradd comisiwn felly sicrhau cydbwysedd rhwng y manteision a'r 

risgiau posibl i'r ddau barti—perchnogion cartrefi mewn parciau a pherchnogion 

safleoedd. Pe na byddai safle yn hyfyw mwyach, byddai angen i'r perchenogion 

ystyried sut i newid eu model busnes er mwyn ei wneud yn gynaliadwy, fel arfer 

drwy geisio cynyddu'r ffioedd am leiniau. Y risg yn y pen draw, os bydd safle 

anhyfyw yn cau, yw y bydd hynny'n gadael perchnogion cartrefi mewn parc heb lain 

ac yn gorfod symud eu cartrefi. Gall hyn fod yn drefniant cymhleth a chostus, a gall 

cartrefi heb lain fod werth llai o arian. 

Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb yn gallu cael cartrefi addas, o ansawdd da 

sy'n ddiogel ac yn fforddiadwy. Bydd gostwng y gyfradd comisiwn uchaf yn helpu i 

symud y rhwystrau ariannol i drigolion sydd eisiau neu sydd angen gwerthu. Bydd 

hefyd yn helpu i sicrhau nad yw darpar brynwyr yn cael eu hatal rhag prynu cartref 

mewn parc oherwydd eu bod nhw'n poeni ynglŷn â sut y bydd yn effeithio arnyn 

nhw, pe byddai angen iddyn nhw ei werthu yn y dyfodol. Fodd bynnag, rwy'n 

ymwybodol o'r angen i osgoi rhoi safleoedd mewn sefyllfa lle maen nhw mewn 

perygl o gau, gan hefyd geisio diogelu preswylwyr rhag cynnydd serth a sydyn yn y 

ffioedd am leiniau. Mae'n fwriad gennyf i ostwng y gyfradd comisiwn i lefel uchaf 

newydd o 5 y cant. Caiff hyn ei wneud drwy weithredu lleihad o un pwynt canran yn 

y gyfradd comisiwn bob blwyddyn dros gyfnod o bum mlynedd. 

Bydd y rheoliadau a fydd yn cyflawni hyn yn destun gwaith craffu gan weithdrefn 

gadarnhaol y Cynulliad hwn, a byddaf yn cyflwyno rheoliadau cyn gynted â phosibl 

yn y flwyddyn newydd. Rwy'n credu bod y dull hwn yn taro cydbwysedd resymol 

wrth ddiogelu buddiannau pob parti. Bydd gostwng y gyfradd comisiwn yn raddol 

yn helpu i leihau'r risgiau i hyfywedd rhai safleoedd drwy roi amser i berchnogion 

safle addasu eu modelau busnes i adlewyrchu'r newid hwn, ac rwy'n derbyn y 

gallai'r addasiad hwn gynnwys cynnydd yn y ffioedd am leiniau i rai. Rwyf wedi 

ystyried yn ofalus y galwadau gan rai i ddefnyddio'r pwerau yn Neddf 2013 i 
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gyfyngu ar unrhyw gynnydd posibl mewn ffioedd am leiniau, ond rwyf wedi 

penderfynu yn erbyn y camau gweithredu hyn. 

Mae'r broses hon wedi amlygu amrywiaeth o faterion llawer ehangach sy'n ymwneud 

ag arferion gwael honedig gan rai perchnogion safleoedd ac amrywiadau wrth 

weithredu Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013. Rwy'n bwriadu cyhoeddi 

gwybodaeth wedi'i diweddaru am fyw mewn cartref mewn parc, sy'n canolbwyntio ar 

ddarparu canllawiau clir a hygyrch i bawb. Gan weithio gyda'r sector, byddaf yn 

datblygu deunyddiau arfer gorau a fydd yn edrych ar sut y gallwn ni gryfhau 

swyddogaeth LEASE wrth ddarparu cyngor. Byddaf yn gweithio gydag awdurdodau 

lleol i sicrhau eu bod yn mabwysiadu dulliau cyson o drwyddedu a gorfodi 

safleoedd. Mae gennym enghraifft wych o gydweithio yn y sector rhentu preifat 

gyda Rhentu Doeth Cymru yn awdurdod arweiniol. Byddaf yn ystyried beth y gallwn 

ni ei ddysgu o'r model hwn a allai fod o fantais i'r sector cartrefi preswyl mewn 

parciau. 

Llywydd, rydym ni i gyd am weld safleoedd hyfyw sy'n cael eu rheoli'n dda sy'n 

cynnig dewis ffordd o fyw deniadol i'r rheini sy'n dewis byw mewn cartref mewn 

parc. Rwy'n credu y gall gostyngiad graddol yn y gyfradd comisiwn, wedi'i gefnogi 

gan welliannau mewn gwybodaeth, cyngor a chymorth, a safonau cyson a glynu at y 

ddeddfwriaeth bresennol, helpu i gyflawni yr union beth hynny. 
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P-05-757 Cael gwared ar y rhwymedigaeth ar ysgolion i gynnal 

gweithredoedd addoli crefyddol 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Rhiannon Shipton & Lily McAllister-Sutton ac 

ystyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor yn ystod  Mehefin 2017, ar ôl casglu 1,333 

llofnod.  

Geiriad y ddeiseb 

 Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i basio 

deddf a fydd yn cael gwared ar y rhwymedigaeth ar ysgolion i gynnal gweithredoedd 

addoli crefyddol.  

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 De Caerdydd a Phenarth 

 Canol De Cymru 
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Eitem 3.3



Kirsty Williams AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 
 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru                

  Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales 
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Eich cyf/Your ref P-05-757 - P-05-765 
Ein cyf/Our ref KW/01317/18 
 
 
David John Rowlands AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

 
government.committee.business@llyw.cymru  

 
 
 

25 Mai 2018 
 
 
 
 

Annwyl David  
 
 
Diolch ichi am eich e-bost dyddiedig 17 Mai ynghylch cynnal Sesiynau Addoli Crefyddol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried amrywiaeth o faterion ynghylch yr hawliau sy'n cael 
eu diogelu o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998, deddfwriaeth ar gydraddoldeb a 
Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.  Mae'r materion hynny'n rhai 
cymhleth, ac felly am y rheswm hwnnw rydym wedi cymryd cryn amser i'w hystyried yn 
fanwl. Rydym yn cydnabod bod y broses hon eisoes yn cymryd amser hir.  Fodd bynnag, 
mae'n bwysig ein bod yn cymryd gofal mawr i sicrhau ein bod yn llwyddo i gyflawni'r 
cydbwysedd iawn rhwng y buddiannau hynny sy'n cystadlu â'i gilydd yn y maes hwn. Mae'r 
broses honno'n mynd rhagddi o hyd, ond mae ar fin cael ei chwblhau. Yn anffodus, hyd nes 
i'r broses honno gael ei chwblhau yn llwyr, ni fyddai'n briodol imi wneud unrhyw sylwadau 
pellach eto yn y cam hwn o'r broses.  
 
Ni allaf roi ateb pendant ynglŷn â phryd y byddaf yn gallu rhoi ymateb o sylwedd i'r Pwyllgor. 
Fodd bynnag, rwy'n cydnabod pwysigrwydd y gwaith hwn, ac am y rheswm hwnnw mae fy 
swyddogion yn cymryd yr amser sydd ei angen i sicrhau ein bod yn cael y cyngor iawn. 
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Gobeithiaf fod y llythyr hwn yn egluro'r sefyllfa bresennol ac yn eich sicrhau fy mod yn 
ystyried y materion yr ydych wedi'u codi yn fanwl. 
 
 
Yn gywir  
 

 
 
Kirsty Williams AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 
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P-05-757 Remove the obligation on Schools to hold acts of religious 

worship –  

Correspondence from Petitioners to Chair, 13.06.18 

 

Dear Mr Rowlands, 

 

We would like to thank you and your fellow committee members for your 

continued support in seeking clarification from the Cabinet Secretary for 

Education about her response to our petition.  

We are disappointed that it is taking such a long time to find out about Ms 

Williams' intentions. It is now more than a year since we organised our 

petition and we find it difficult to understand why things are moving so 

slowly. 

From our point of view, this is a simple matter of human rights, and there 

should be no room for ambiguity. 

In her latest email, Ms Williams refers to the need to "achieve the correct 

balance between the competing interests in this area". In our view, there 

should be no compromise over human rights, and the Welsh Government 

should honour its commitments in this important area.  

We would ask you once more to request that Ms Williams reaches an early 

conclusion in this matter and reveals what she intends to do. It would be 

unfortunate if this issue remains unresolved until after the summer recess. 

Thank you once again.  

Yours sincerely, 

Rhiannon Shipton and Lily Mcallister-Sutton 
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P-05-765 Cadw canllawiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Iraj Irfan ac ystyriwyd am y tro cyntaf gan y 

Pwyllgor yn ystod  Mehefin 2017, ar ôl casglu cyfanswm o 2,231 llofnod - 

2,209 o lofnodion ar-lein, a 22 o lofnodion ar bapur mewn deiseb amgen. 

Geiriad y ddeiseb 

Rydym yn galw ar i Gynulliad Cenedlaethol Cymru annog Llywodraeth Cymru 

i gadw gwasanaethau crefyddol yn ysgolion gwladol Cymru fel rhai ‘optio 

allan’ ac ‘‘o natur Gristnogol fras yn gyfan gwbl neu’n bennaf’’, gan ystyried 

ffyrdd o sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol i bobl sydd o grefydd 

wahanol a’r rhai sydd heb grefydd o gwbl. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Gorllewin Caerdydd 

 Canol De Cymru 
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P-05-802 Amddiffyn Maint Dosbarthiadau mewn Ystafelloedd Dosbarth a 

Gweithdai Dylunio a Thechnoleg 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Aled Dafis ac ystyriwyd am y tro cyntaf gan y 

Pwyllgor yn ystod Mawrth 2018, ar ôl casglu 338 o lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru 

i sicrhau bod pob ysgol yng Nghymru yn mabwysiadu safon BS4163:2014 yn 

llawn fel gofyniad yn hytrach nag argymhelliad, er mwyn amddiffyn iechyd a 

diogelwch disgyblion, athrawon a thechnegwyr. 

  

Yn dilyn cyfarfodydd rhwydweithio ar gyfer athrawon Dylunio a Thechnoleg 

gan Ein Rhanbarth ar Waith, daeth yn amlwg bod y pwysau ariannol ar 

ysgolion yn arwain at sefyllfa lle y mae gofyn i athrawon Dylunio a 

Thechnoleg fwyfwy i addysgu dosbarthiadau mwy na’r 20 disgybl yr 

argymhellir yn BS4163:2014 "Iechyd a diogelwch ar gyfer dylunio a 

thechnoleg mewn sefydliadau addysgol - Cod Ymarfer". Mae dosbarthiadau 

mwy o faint yn anochel yn arwain at risg uwch o ran disgyblion yn cael eu 

hanafu mewn amgylcheddau gweithdy. 

 

Gwybodaeth ychwanegol:  

Mae Cod Ymarfer BS4163:2014 yn nodi’n glir fel a ganlyn:  

 

"9 Rheoli’r amgylchedd addysgu 

 

 9.1  

 

Gwybodaeth gefndir 

Dylid ystyried yn ofalus nifer y dysgwyr mewn unrhyw un ardal weithio, i 

sicrhau y ceir gweithio diogel a goruchwyliaeth effeithiol.  

 

Yng Nghymru a Lloegr, dylai dim mwy nag 20 o ddysgwyr fod gydag un 

athro cymwys, sydd wedi cymhwyso, mewn unrhyw un ardal weithio. 

 

Yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, dylai dim mwy nag 20 disgybl fod ar gyfer 

pob dosbarth mewn pynciau ymarferol." 
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Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Ceredigion  

 Canolbarth a Gorllewin Cymru 
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Kirsty Williams AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 
 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru                

  Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales 
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref P-05-802 
Ein cyf/Our ref KW/01333/18 
 
 
David John Rowlands AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
 

government.committee.business@wales.gsi.gov.uk  
 
 

1 Mehefin 2018  
 

 
Annwyl David  
 
Diolch am eich llythyr, dyddiedig 18 Mai, mewn ymateb i'm llythyr blaenorol ynghylch 
cyfyngu ar faint dosbarthiadau a gweithdai Dylunio a Thechnoleg. 
 
O ran y nodyn cyngor, pan fydd fy adran am roi cyngor i ysgolion, defnyddio cylchlythyr 
Dysg yw'r arfer, a gaiff ei anfon i bob ysgol a'i ddarllen gan benaethiaid, athrawon, cyrff 
llywodraethu, awdurdodau lleol, consortia ac unrhyw un arall sy'n dewis tanysgrifio. O 
brofiad, rydym wedi gweld bod hyn yn fwy effeithiol nag anfon negeseuon ad hoc i ysgolion. 
 
Bydd fy swyddogion yn cyhoeddi nodyn yng nghylchlythyr Dysg i atgoffa penaethiaid o'u 
dyletswyddau i gynnal asesiadau risg mewn ysgolion ac, yn benodol, mewn dosbarthiadau 
Dylunio a Thechnoleg i sicrhau eu bod yn dilyn gweithdrefnau diogel.  Gwnaf yn siwr bod 
copi yn cael ei anfon i'r Pwyllgor Deisebau.  Rwy'n rhagweld mai yn fuan yn ystod yr hanner 
tymor nesaf y bydd y nodyn hwn yn ymddangos. 
 
Yn gywir  
 

 
 
Kirsty Williams AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 
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P-05-753 Cryfhau’r Fframwaith Deddfwriaethol a Rheoleiddiol Ynghylch 

Cyfleusterau Prosesu Pren Gwastraff 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Ysgol Caer Drewyn ar ôl casglu 232 llofnod. 

Geiriad y ddeiseb 

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog 

Llywodraeth Cymru i: 

Gyfarwyddo Cyfoeth Naturiol Cymru, awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus 

perthnasol eraill i weithio gyda'i gilydd i ddefnyddio eu pwerau a'u dyletswyddau 

presennol i gymryd camau gorfodi effeithiol ac effeithlon o fewn y diwydiant 

ailgylchu. 

Cryfhau'r fframwaith deddfwriaethol a rheoleiddiol lle bo angen er mwyn galluogi 

cyrff cyhoeddus perthnasol i gymryd camau gorfodi mwy effeithiol ac effeithlon 

(gan gynnwys monitro), a'u galluogi i erlyn a gosod cosbau ariannol cryfach ar 

gwmnïau a chyfarwyddwyr cwmnïau unigol sy'n torri eu rheolaethau gweithredol fel 

amodau cynllunio neu delerau eu trwyddedau gweithredol a thrwyddedau 

amgylcheddol;  

Adolygu'r ddeddfwriaeth bresennol i ganiatáu i'r cyhoedd, Gwasanaethau Tân ac 

Achub a chyrff cyhoeddus adennill y costau o ymdrin ag achosion, fel y tân 

diweddar yn South Wales Wood Recycling Ltd, os canfyddir yr achoswyd y tân o 

ganlyniad i esgeulustod y cwmni, gweithred droseddol neu achosion eraill o dorri 

rheoliadau, amodau neu ganiatadau gan y cwmni.  

Adolygu'r rheolau diogelu'r amgylchedd a rhoi cyfarwyddyd i awdurdodau lleol i 

sicrhau nad oes unrhyw fath o gyfleusterau prosesu pren gwastraff yn cael eu 

lleoli'n agos at safleoedd preswyl, safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig na 

safleoedd o bwysigrwydd i gadwraeth natur.  

Cynnal asesiad cynhwysfawr ar y goblygiadau iechyd tymor hir yn sgil mewnanadlu'r 

llwch pren a achosir gan brosesu pren gwastraff a chynnal asesiad parhaus o'r 

haenau llwch a geir mewn cyfleusterau prosesu pren.  

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Ogwr  
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 Gorllewin De Cymru 
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Hannah Blythyn AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd  
Minister for Environment  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

                                    Gohebiaeth.Hannah.Blythyn@llyw.cymru 

               Correspondence.Hannah.Blythyn@gov.wales 
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref P-05-753 
Ein cyf/Our ref HB/00241/18 
 
David John Rowlands AM 
Chair - Petitions committee. 

 

SeneddPetitions@assembly.wales 
 

16 March 2018  
 

 
Dear David, 
 
Thank you for your letter and enclosure of 28 February, regarding Petition P-05-753 on 
strengthening the legislative and regulatory framework surrounding waste wood processing 
facilities. 
 
The proposed changes to the Environmental Permitting Regulations referred to in the 
interim Chief Executive of Natural Resources Wales’s (NRW) letter, are currently subject to 
a joint Welsh Government and DEFRA public consultation which was launched on 15 
January. I would encourage interested parties to respond by 26 March when the 
consultation closes. Details of the consultation can be found at:  
https://beta.gov.wales/reducing-crime-sites-handling-waste-and-introducing-fixed-penalties-
waste-duty-care 
 
I note the response NRW has made to the Committee’s request for details of the processes 
they undertake when operators breach their licence conditions.  
 
Yours Sincerely, 
 

 
 
Hannah Blythyn AC/AM 

Gweinidog yr Amgylchedd  
Minister for Environment 
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Tŷ Cambria   •   29 Heol Casnewydd   •   Caerdydd   •    CF24 0TP 

Cambria House   •   29 Newport Road    •   Cardiff   •    CF24 0TP 
Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg 
Correspondence welcomed in Welsh and English 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
David Rowlands Chair of Petitions Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay,  
Cardiff 
CF99 1NA 
 
SeneddPetitions@assembly.wales 
 
2 May 2018 
 
 
Dear Mr Rowlands,  
 
 P-05-753 Strengthening the Legislative and Regulatory Framework Surrounding 
Waste Wood Processing Facilities 
 
Following your letter on the 23rd February 2018 to Kevin Ingram. I welcome the opportunity 

to respond in my capacity as the new Chief Executive of Natural Resources Wales. 

 

As set out in our previous response, Natural Resources Wales is responsible for providing 

a risk-based approach to regulation of the waste industry to ensure the sustainable 

management of our natural resources for human and environmental well-being. We seek to 

achieve this directly through delivery of our regulatory duties, using powers and tools 

available as set out in legislation; and indirectly through wider interventions that support the 

delivery of relevant outcomes, such as raising awareness with waste producers to ensure 

they are taking steps to segregate, classify and manage their waste responsibly. 

 

As previously highlighted the responsibility of complying with permit conditions and relevant 

legislation lies with the waste operator and they are ultimately in control and responsible for 

what happens on site. By applying for a permit, they have made a commitment to operate 

lawfully and in line with the conditions within it.  

 

Permit conditions cover a range of requirements from conditions that define what a site is 

allowed to do through to the need to submit information on operator monitoring. The majority 

of permit conditions set within modern permits are objective based. Objective based 

conditions do not prescribe what a site operator must do, they set the output/outcome that 

is required (in most cases underpinned by a legislative requirement). It is the responsibility 

Ty Cambria / Cambria House 
29 Heol Casnewydd / 29 Newport Road 
Caerdydd / Cardiff 
CF24 0TP / CF24 0TP 

 
Ebost/Email:  
prif.weithredwr@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
chief.executive@naturalresourceswales.gov.uk 
 
Ffôn/Phone:  
0300 065 4453 

 

Tudalen y pecyn 74

mailto:SeneddPetitions@assembly.wales
mailto:prif.weithredwr@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
mailto:chief.executive@naturalresourceswales.gov.uk


 
 

  www.naturalresourceswales.gov.uk 
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk Page 2 of 3 

of the site operator to meet that permit condition objective.  To ensure a level of consistency 

and standards, the regulator has various guidance documents that support compliance with 

permit conditions e.g “How to Comply”. The measures chosen by a site operator to assist 

them in compliance with their permit are embodied in the operators Environmental 

Management System (EMS). This is owned by the operator but is intrinsically linked to the 

permit.  

 

Our initial regulatory approach is to work with legitimate operators to bring them into 

compliance.  This approach reflects our wider duty to follow the Regulators’ Code and is 

reflected in our organisation’s Regulatory Principles. Our response to permit breaches is site 

specific and follows an assessment of the risk posed by the breach of the specific permit 

condition. When we undertake a compliance assessment of a sites permit we also assess 

the adequacy of that sites EMS to achieve compliance with the permit conditions.  

 

Compliance assessment of a permit breach depends on many factors e.g. site location or 

site infrastructure.  When a permit breach is identified, it is assessed on its potential severity 

(unless they are amenity breaches that are based on “actual” severity assessment). This is 

called the Compliance Classification Score. 

 

The Compliance Classification Scheme (CCS) is used to classify, in a consistent way, any 

non-compliance with a permit condition according to its potential severity.  

 

• Category 1 – a non-compliance at a regulated site that could foreseeably result in 

major pollution of the environment.  A category 1 breach attracts 60 CCS points; 

• Category 2 - a non-compliance at a regulated site that could foreseeably result in 

significant pollution of the environment.  A category 2 breach attracts 31 CCS 

points; 

• Category 3 - a non-compliance at a regulated site that could foreseeably result in 

minor pollution of the environment.  A category 3 breach attracts 4 CCS points; 

• Category 4 - a non-compliance at a regulated site that could foreseeably result in no 

environmental impact.  A category 4 breach attracts 0.1 CCS points 

 

A facility’s compliance performance band is determined by the total CCS scores identified 

through compliance assessment activities recorded on Compliance Assessment Report 

forms throughout a calendar year.  A facility’s total CCS score (and associated band) will 

increase in accordance with relative risk posed and the number of the non-compliance 

identified.   

 

All breaches are recorded on a Compliance Assessment Report with associated actions to 

mitigate that breach. Actions have an associated timescale where relevant. The mitigation 
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and timescale is related to the severity of the breach. A copy of the Compliance Assessment 

Report is sent to the operator for their records and is also a available through our public 

register requirements. In addition to the compliance response there is a requirement to 

assess the enforcement response required. This is linked to the compliance score and 

factors laid out in our Enforcement and Prosecution Policy. There are additional powers that 

can be applied depending on the magnitude of breach, for example, powers to suspend a 

permit. 

 

All compliance scores for a site are logged onto a database to contribute to a sites overall 

annual compliance score. A facility’s total CCS score (and associated band) will increase in 

accordance with relative risk posed and the number of cases of non-compliance identified. 

It is this compliance score that is then used to translate into the sites Operator Performance 

Banding, ranging from A-F, with Bands D, E and F being considered poor performers. This 

approach is in line with the “polluter pays” principle in that those that have poor Operator 

Performance Bandings pay a higher annual subsistence charge which enables us to cost 

recover for the greater regulator intervention. Our compliance assessment resource 

allocation is determined by the compliance monitoring deemed necessary and is 

proportionate to the risk posed of the facility. 

 

All poor performing sites have a site-specific compliance plan in place that details time 

limited actions agreed with the regulator to ensure that sites work towards improving their 

performance and compliance with their permit.  The response to the issued compliance 

assessment report / Compliance Plan is then monitored by us to ensure that the site is 

brought back into compliance. Where compliance continues to be an issue, then measures 

are available to escalate e.g. notices or suspension.  

 

I trust that this response specifically addresses our process of compliance assessment and 

how we respond to breaches of permit conditions. 

 

Yours Sincerely, 

 

 
Clare Pillman 
Prif Weithredwr, Cyfoeth Naturiol Cymru 
Chief Executive, Natural Resources Wales 
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P-05-753 Strengthening the Legislative and Regulatory Framework Surrounding 

Waste Wood Processing Facilities - Correspondence from the petitioner to the 

clerking team, 06.06.18 

 

Dear Kayleigh, 

 

Many thanks for sending me the latest correspondence which is to be considered by 

the Petitions Committee. 

 

The regulatory regime which the Chief Executive of Natural Resources Wales 

outlines is one which is adequate in theory but simply fails to work in practice. 

Unfortunately, the current regulatory regime fails to ensure the compliance of 

operators with their terms of operation and as a result, is not fit for purpose. 

 

Regrettably, my constituents continue to be subjected to breaches of South Wales 

Wood Recycling's operating hours on a daily basis without any visible enforcement 

of their permit and no penalty levied upon the operator for these continual breaches 

of their terms of operation.  

 

It is for this reason that the petition calls for the regulatory regime to be 

strengthened in order to mandate compliance with the terms of operators' permits.  

 

Best wishes 

 

Alex 

 

Cllr. Alex Williams (Penprysg) 

 

Bridgend County Borough Council 
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P-05-777 Cymhwyso’r Ddeddfwriaeth Systemau Llethu Tân Awtomatig o 

fewn y Rheoliadau Adeiladu cyfredol ar gyfer Cymru. 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Nick Harding, ar ôl casglu 62 o lofnodion ar-

lein. 

 

Geiriad y ddeiseb: 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru 

i adolygu a diwygio gweithrediad presennol y Rheoliadau Systemau 

Chwistrellu Tân o fewn y Rheoliadau Adeiladu cyfredol a ddaeth i rym ar 1 

Ionawr 2016 (Cymru).  

Dylai’r adolygiad i ddiwygio ystyried yn benodol sut y mae’r rheoliad wedi 

cael ei integreiddio i’r Rheoliadau Adeiladu cyfredol mewn perthynas â 

phrosiectau sy’n dod o fewn y categori "Newid Defnydd Hanfodol” (Rheoliad 

5) a’r gofyniad i ôl-ffitio systemau llethu tân awtomatig. Dylai’r adolygiad yn 

bennaf ystyried yr hyn a gyflawnir mewn gwirionedd pan fydd dau eiddo yn 

cael eu cyfuno i un eiddo, o gofio: -  

1) Pan fydd dau annedd yn dod yn un, dylai’r broses adeiladu ei hun gael ei 

hystyried yn ddim gwahanol i’r hyn a fyddai’n cael ei ystyried fel Estyniad i 

annedd. O dan y Rheoliadau Adeiladu presennol nid oes angen i system 

llethu tân awtomatig gael ei gosod mewn Estyniadau waeth beth fo’u maint. 

2) Y gofyniad yw i osod system llethu tân awtomatig yn yr adeilad yn ei 

gyfanrwydd ac nid dim ond yn y rhan sydd wedi’i ddatblygu.  

3) Nid yw’r Rheoliad yn ystyried unrhyw gamau lleihau tân sylweddol sydd 

eisoes yn digwydd o ganlyniad i’r prosiect adeiladu, fel lleihau nifer y 

ceginau o fewn eiddo (mae 70% - 80% o’r holl danau domestig yn dechrau 

mewn ceginau yn ôl Firesafe.org.uk). 

4) Mae’r costau cyfredol ar gyfer systemau llethu tân awtomatig wedi’u "hôl-

osod" yn golygu nad yw’r gofyniad yn gost effeithiol, sef ffaith a ategir gan 

bob astudiaeth a gomisiynwyd ac astudiaeth annibynnol a gynhaliwyd hyd 

yma. (Mae costau a dyfynbrisiau a gasglwyd yn amrywio o £5,000 i dros 

£10,000, yn dibynnu ar argaeledd llif o ddŵr, nifer y penaethiaid sy’n 

gweithredu, a gofynion o ran tanc a seilwaith). 

5) Mae’r Ddeddfwriaeth wedi cael ei rhoi ar waith heb seilwaith digonol. O 

fewn Cymru gyfan dim ond 7 o gwmnïau BAFSA cofrestredig sy’n bodoli. Mae 

hyn yn debygol iawn o arwain at brisio heb fod yn gystadleuol. 
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Gwybodaeth ychwanegol: 

Dylai’r adolygiad hefyd edrych ar y goblygiadau ehangach o ran sut y mae’r 

ddeddfwriaeth hon wedi cael ei rhoi ar waith, nawr ei bod wedi bod ar waith 

ers peth amser. Dylai ystyriaethau gynnwys:  

1) Cynnal y systemau - Nid yw’r ddeddfwriaeth yn cynnwys dim ynghylch 

unrhyw ofynion cynnal a chadw parhaus ar ôl i system gael ei gosod. Dull 

Cynulliad Cymru yn hyn o beth yw darparu "Taflen" i’r cyhoedd sydd i fod i 

ddarparu gwybodaeth i berchennog cartref ynglŷn â gofynion cynnal a 

chadw’r system; fodd bynnag, mae hyn yn llai na’r hyn a fyddai’n cael ei 

gyflawni pe bai’n rhan o’r ddeddfwriaeth i sicrhau y caiff y system ei chynnal 

a’i chadw yn barhaus. Fodd bynnag, yr effaith yn sgil hyn yw rhoi rhagor o 

faich ar berchnogion tai o ran costau bod yn berchen ar gartref a’i redeg, 

gyda chostau cynnal a chadw parhaus a amcangyfrifir dros £2000 y 

flwyddyn. 

2) Risg Legionella (oherwydd diffyg cynnal a chadw) - Credir yn eang nad yw 

systemau chwistrellu yn gyffredinol yn ffynhonnell Legionella (FPA RC63), 

fodd bynnag, gan mai Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i ddeddfu ar 

Systemau Chwistrellu Domestig fel gofyniad ar gyfer pob adeilad newydd a 

chartref a gaiff ei drawsnewid, credwn fod angen mwy o waith ymchwil, yn 

enwedig gan fod y rheoliadau yn hepgor cynnwys cynnal a chadw’r system. 

Rydym ni o’r farn, wrth i systemau heneiddio, ac na chânt eu cynnal 

oherwydd costau, y bydd y risg o Legionella yn rhoi’r cyhoedd mewn mwy o 

berygl o haint yn gyffredinol.  

3) Costau - Oherwydd lled elw tynn ar gyfer Adeiladwyr Tai a Datblygwyr, 

mae rhai bellach wedi rhoi’r gorau i adeiladu tai mewn rhai ardaloedd yng 

Nghymru (cwmni Persimmon a chwmni Redrow) neu byddant yn rhoi’r gorau 

iddi’n fuan, o ganlyniad uniongyrchol i’r Ddeddfwriaeth hon.  

4)  Dadansoddiad Budd Cost - Yn ystod yr ymchwiliad cychwynnol 

amcangyfrifwyd y byddai’r system yn costio £1500 - £2500 i bob cartref. 

Mewn gwirionedd mae’r gost rhwng £5,000 a £10,000 am bob gosodiad.  Yn 

aml mae angen offer ychwanegol oherwydd na all Dŵr Cymru warantu 

isafswm llif a phwysau’r dŵr. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Pen-y-bont ar Ogwr  

 Gorllewin De Cymru 
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David Rowlands AC 

Cadeirydd, y Pwyllgor Deisebau   
 

30 Mai 2018 

Annwyl David 

P-05-777 Cymhwyso’r Ddeddfwriaeth Systemau Llethu Tân Awtomatig o fewn y 

Rheoliadau Adeiladu cyfredol ar gyfer Cymru 

Diolch am eich llythyr yn tynnu fy sylw at ddeiseb P-05-777. Nodaf fod y ddeiseb 

yn ymwneud â gweithredu Rheoliadau Rheoliadau Adeiladu etc. (Diwygio Rhif 3) a 

Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2013.  

Fel y gwyddoch, rydym wedi bod yn trafod materion sy'n ymwneud â diogelwch 

tân mewn tyrau o fflatiau ers y tân erchyll yn Nhŵr Grenfell. Er y byddwn yn 

parhau i ymdrin â materion yn ymwneud â diogelwch tân, a all gynnwys systemau 

chwistrellu, nid oes gennym gynlluniau ar hyn o bryd i gynnal gwaith craffu ar ôl 

deddfu mewn perthynas â'r rheoliadau. Byddaf yn eich hysbysu os bydd hyn yn 

newid. 

Yn gywir 

 

John Griffiths AC 

Cadeirydd 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English 
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P-05-800 Apêl Brys am Gomisiynydd Cyn-filwyr Cymru i ofalu am iechyd a 

lles cyn-filwyr sydd wedi’u hanafu, sy’n sâl neu sy’n ddigartref 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Nicola Hester, ar ôl casglu 50 o lofnodion ar-

lein. 

 

Geiriad y ddeiseb: 

Yma yng Nghymru, roeddwn i’n falch mai ni oedd y cyntaf i gael 

Comisiynydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc a Chomisiynydd ar gyfer Pobl Hŷn. 

Yn anffodus, mae’r Alban wedi achub y blaen arnom i gael Comisiynydd ar 

gyfer Cyn-filwyr. 

 

Rydym ni gyn-filwyr angen rhywun i fod yn llais a chynrychiolaeth ar ein rhan 

i lywodraeth Cynulliad Cymru. Nid beth mae’r “uwch-swyddogion” eisiau i chi 

ei wybod. 

 

Rydym angen rhywun a all gwrdd â ni, a fydd yn gwybod ein safbwynt a’r hyn 

yr ydym ei angen. I gefnogi’r sawl anffodus sy’n cael eu hunain yn y carchar 

yn hytrach nag eu bod derbyn triniaeth iechyd meddwl am Anhwylder Straen 

Wedi Trawma (PTSD). 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Torfaen 

 Dwyrain De Cymru 
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P-05-800 Urgent Appeal for a Welsh Veterans Commissioner  - 

Correspondence from the Petitioner to the Committee, 04.06.18 

My response to Mr Davies letter. 

I will put in points 

1. I'm not happy with the way either Mr Davies or one of his team assumes that I'm not 

compus mentus enough to know about the Armed Forces champion "expert" at my 

local authority. Firstly I used to be employed by my local authority and secondly I have 

many times been in contact and only been sign posted to Help for Heroes and a local 

charity Hire for Heroes, which really only supports veterans who are new leavers.  

2. Who are these experts in the Armed Forces expert group and Cross part group for 

Armed Forces and cadets? How much contact with us veterans, families and 

dependents? I have contact from different veterans and their spouses, confirming an 

earlier survey completed by a fellow veteran of the lack of support on the ground for 

them. Most stating some help from H4H and Veterans NHS Wales, but this is limited. 

Are these groups aware of the amount of suicides by veterans? How many spouses 

have been and are subjected to abuse (mine included) and the affects on the children? 

How much do these experts cost?  

3. How and where did the figure of costing for the Commissioner come from. 

4. What has Mr Davies got against us veterans? As he puts down anything to do with 

veterans. 

5. Will the petitions committee meet with myself and fellow veteran Miss Hughes with 

evidence for them to see? 

6. Will Mr Davies and or both the Armed Forces expert group and the Cross party 

group for the Armed forces and cadets meet with myself and Miss Hughes? 
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P-05-782 Adeiladu Ffordd Osgoi Cas-gwent i Gael Gwared ar y Tagfeydd 

oddi ar yr M48 i'r A48 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Jez Becker, ar ôl casglu 201 o lofnodion ar-

lein. 

 

Geiriad y ddeiseb: 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru 

i ymdrin yn ymarferol â'r broblem tagfeydd ar yr A48 drwy Gas-gwent 

unwaith ac am byth. 

Mae lleihau'r doll ar Bont Hafren yn cynnig cyfle anferthol am dwf yn Sir 

Fynwy, Fforest y Ddena a de-orllewin Cymru. Fodd bynnag, mae seilwaith y 

ffordd yn annigonol. Mae'r A48 eisoes yn dioddef tagfeydd ac ansawdd aer 

gwael drwy dref Cas-gwent. Gyda'r ystadau tai newydd yn Sir Fynwy a Fforest 

y Ddena, mae'r cynigion presennol yn methu, mewn modd annerbyniol, i 

hwyluso twf. 

Mae'r cynllun hwn wedi bod yn ddyhead ers y 1960au ac oni bai y bydd 

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU o'r diwedd yn cydweithredu ac yn 

ymrwymo, yna bydd y ffyniant economaidd sydd o fewn cyrraedd yn cael ei 

atal, gan adael, yn lle hynny, i ansawdd bywydau preswylwyr ddirywio a 

llesteirio datblygiad economaidd cynaliadwy. 

 

Gwybodaeth ychwanegol:  

Enghraifft dda o sut mae'r mater hwn wedi cael ei esgeuluso gan bob cangen 

o lywodraeth yw bod chwaer ddeiseb wedi'i chyflwyno i Lywodraeth y DU gan 

ei bod wedi gwrthod y gwreiddiol gan ddweud ei fod yn fater i Gymru yn 

unig. 

Rydym yn gofyn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru sicrhau nad yw'r llwybr 

trafnidiaeth hanfodol hwn yn dod yn syrthio i'r fagl o gael ei basio i ochr arall 

y ffin. 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Mynwy 

 Dwyrain De Cymru 
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Tŷ Cambria   •   29 Heol Casnewydd   •   Caerdydd   •    CF24 0TP 

Cambria House   •   29 Newport Road    •   Cardiff   •    CF24 0TP 
Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg 
Correspondence welcomed in Welsh and English 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
David J Rowlands AM 
Chair, Petitions Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
Cardiff 
CF99 1NA 
 
 
6 June 2018 
 
 
Dear David, 
 
‘Petition P-05-785 Suspend Marine License 12/45/ML to dump radioactive marine 
sediments from the Hinkley Point nuclear site into Wales’ coastal waters off Cardiff’ 
 
Further to the Plenary debate on the above petition which took place on the 23th May 2018, 
I wanted to provide a brief update on the status of the above licence.  
 
At the time of the debate, there was one outstanding condition to be discharged, namely 
Condition 9.1 which requires monitoring of the disposal site.  We have now received the 
monitoring plan from the licence holder and it details how the disposal site will be surveyed, 
both before and after the disposal of the dredge arisings takes place.  
 

We have assessed this report and are content with the proposal. We have therefore 
discharged Condition 9.1. There are no outstanding conditions left to discharge for this 
licence, and the licence holder can now dispose of the dredged arisings once the initial 
survey of the disposal site has been completed. 
 
Our dedicated webpage has been updated to confirm the discharge of this condition and 
includes a copy of the monitoring plan as downloadable content. 
 
  

Ein cyf/Our ref: CH18-004 
 
Ty Cambria / Cambria House 
29 Heol Casnewydd / 29 Newport Road  
Caerdydd / Cardiff 
 
Ebost/Email:  
Diane.McCrea@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
Diane.McCrea@naturalresourceswales.gov.uk  
 
Ffôn/Phone: 0300 0653962 
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http://www.naturalresources.wales/CardiffGroundsSedimentDisposal
mailto:Diane.McCrea@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
mailto:Diane.McCrea@naturalresourceswales.gov.uk


 
 

  www.naturalresourceswales.gov.uk 
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk Page 2 of 2 

I hope you find this information helpful. Please do not hesitate to contact me should you 
have any further queries.  
 
Yours sincerely, 
 

 
 
Diane McCrea MBE 
 
Cadeirydd, Cyfoeth Naturiol Cymru 
Chair, Natural Resources Wales 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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P-05-771 Ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i Grant Byw'n Annibynnol 

Cymru a’r angen i gefnogi pobl anabl i fyw'n annibynnol 

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Nathan Lee Davies ac ystyriwyd am y tro 

cyntaf gan y Pwyllogr yn ystod Hydref 2017, ar ôl casglu 324 o lofnodion ar-

lein a 307 ar bapur – cyfanswm o 631 lofnodion. 

 

Geiriad y ddeiseb 

Fel rhywun sy'n cael Grant Byw'n Annibynnol Cymru ac yn ymgyrchu dros 

bobl anabl, rwy'n bwriadu gofyn i Lywodraeth Cymru ailystyried ei 

phenderfyniad i roi'r gorau i Grant Byw'n Annibynnol Cymru o fis Ebrill 2019 

ymlaen.  

Cyflwynwyd Grant Byw'n Annibynnol Cymru i helpu pobl a oedd yn arfer 

hawlio arian gan Gronfa Byw'n Annibynnol Llywodraeth y DU, a gaewyd yn 

2015. Mae'r cynllun yn helpu mwy na 1,500 o bobl ledled Cymru. Mae gan 

bawb sy'n cael y Grant lefel uchel o anghenion gofal a chymorth. 

Y bwriad oedd rhoi'r gorau i'r cynllun ym mis Mawrth 2017, ond ym mis 

Tachwedd, dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog gwasanaethau 

cymdeithasol, y byddai'r cyllid yn parhau am flwyddyn arall. 

Yna, bydd y gronfa £27 miliwn yn cael ei throsglwyddo'n uniongyrchol i 

awdurdodau lleol yn ystod 2018-19 fel y gallant ddiwallu anghenion cymorth 

y rhai a oedd yn arfer cael arian drwy'r Gronfa Byw'n Annibynnol erbyn 31 

Mawrth 2019.  

 

Gwybodaeth ychwanegol 

Pam yr ydym yn gwrthwynebu'r penderfyniad:  

 

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod y penderfyniad wedi'i wneud ar sail 

cyngor gan randdeiliaid. Cynrychiolwyr o'r trydydd sector neu ddinasyddion 

oedd y mwyafrif ar y grŵp rhanddeiliaid.  Ond nid oeddynt eisiau cael 

gwared ar Grant Byw'n Annibynnol Cymru, a'r pwynt allwedd ol yw na 

chafodd ein cyngor ei dderbyn. 

 

Dylid cofio hefyd nad oes yn rhaid rhoi'r gorau i Grant Byw'n Annibynnol 

Cymru, ac mae llwyddiant Cronfa Byw'n Annibynnol yr Alban yn brawf o 

hynny; sydd hefyd yn ddadl o blaid cefnogi Cronfa Byw'n Annibynnol 

Gogledd Iwerddon. 
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Eitem 7



 

At hyn ny, roedd maniffesto poblogaidd y blaid Lafur yn nodi cynlluniau i 

sefydlu system ofal gene dlaethol a fyddai'n annibynnol ar awdurdodai lleol.   

 

Dyma'r union amser y dylai'r Blaid Lafur uno yn erbyn y Torïaid ar faterion o'r 

fath. Rhaid i ni gwestiynu pam nad yw Plaid Lafur Cymru yn chwarae ei rhan 

wrth newid y tirlun gwleidyddol? 

Yn wir, yn y pen draw, dylem fod yn anelu at sefydlu Cronfa Byw'n 

Annibynnol i Gymru fel nad oes yn rhaid i unrhyw berson anabl ddioddef yr 

ansicrwydd a'r unigedd a wynebir gan y rheini sy'n cael Grant Byw'n 

Annibynnol Cymru ar hyn o bryd. Ni allwn ddechrau credu bod gwir 

gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb i bawb yn bosibl oni fydd Llafur 

Cymru yn ailystyried ei benderfyniad ynghylch Grant Byw'n Annibynnol 

Cymru. 

 

Mae'n siŵr y bydd Llafur Cymru yn dadlau y dylem roi cyfle i Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) lwyddo. Fodd bynnag, mae 

angen buddsoddiad ac adnoddau sylweddol ar y Ddeddf ddelfrydyddol hon i 

sicrhau ei bod yn llwyddo – ac nid oes dim golwg o'r gwelliannau sydd eu 

hangen ar ein seilwaith er mwyn sicrhau bod y Ddeddf yn llwyddo. Efallai'n 

wir ei bod yn bryd cael chwyldro yn y ffordd y darperir gofal cymdeithasol, 

ond gallai'r fath drawsnewid gymryd degawd neu ragor, ac nid yw'r rhai sy'n 

derbyn Grant Byw'n Annibynnol Cymru yn haeddu cael eu trin fel arbrawf pan 

fo'u hanghenion o ran gofal a chymorth yn gofyn am sefydlogrwydd a 

strwythur hirdymor.  

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad 

 Wrecsam  

 Gogledd Cymru 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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