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Annwyl John, 

Ymchwiliad parhaus i ddiogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn 

Diolch yn fawr am eich llythyr pellach yn gofyn am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r 

uchod. 

Y sector preifat - rôl asiantiaid rheoli  

Rydych chi’n holi am y cymorth i gwmnïau a sefydlwyd i reoli blociau preswyl preifat 

(naill ai gyda neu heb systemau cladin ACM). 

Rwyf yn awyddus i sicrhau bod y cwmnïau hyn, sy'n aml yn cynnwys perchenogion 

fflatiau, yn cael help i ddod o hyd i ffyrdd priodol o ymdrin â'r amryw o faterion 

cymhleth y gallant eu hwynebu.  

Rwyf eisoes wedi amlinellu ein camau gweithredu mewn perthynas â diwygio 

lesddaliadau.  Un o agweddau'r gwaith hwn yw sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen 

amlddisgyblaethol ar ddiwygio lesddaliadau preswyl, a fydd yn cwrdd am y tro cyntaf 

yn nes ymlaen y mis hwn.  Rwyf wedi gofyn i'r grŵp fy nghynghori ar sefydlu cod 

ymarfer gwirfoddol ar gyfer asiantiaid rheoli eiddo.  Rwyf hefyd wedi gofyn i'r grŵp 

ystyried pa ddeunyddiau a hyfforddiant y dylid eu hyrwyddo neu eu datblygu i godi 

ymwybyddiaeth ymhlith y rheini sy'n ymwneud â thrafodion lesddaliadau (a allai 

gynnwys darpar brynwyr, lesddeiliaid, trawsgludwyr ac asiantiaid rheoli eiddo).  

Hynny er mwyn helpu cyrff proffesiynol a chyrff a sefydlir gan denantiaid i reoli eu 

cyfrifoldebau'n effeithiol. 

Mae Llywodraeth Cymru'n ariannu LEASE i ddarparu cyngor a chyfarwyddyd 

annibynnol ar faterion yn ymwneud â lesddaliadau.  Mae gwefan LEASE yn cynnwys 



 

 
 

canllawiau amrywiol ar faterion yn ymwneud ag asesu risgiau tân. Gallwch weld y 

wefan drwy ddilyn www.lease-advice.org 

Mae'r dull gwaith achos rydym wedi'i ddefnyddio ar gyfer adeiladau y nodwyd bod 

ganddynt gladin ACM, yn golygu bod fy swyddogion mewn cysylltiad uniongyrchol â 

pherchenogion, asiantiaid a datblygwyr ar gyfer pob un o'r adeiladau dan sylw.  

Gall y Gwasanaeth Tân ac Achub, wrth gwrs, ddarparu cyngor arbenigol ar 

ddiogelwch tân, a hynny am ddim fel arfer.  Serch hynny, mae angen i gwmnïau ac 

unigolion sydd â chyfrifoldebau cyfreithiol am ddiogelwch tân gyflawni'r cyfrifoldebau 

hynny eu hunain.  Yn achos pob un o'r adeiladau rydym wedi nodi bod ganddynt 

gladin ACM, mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi bod yn gweithio'n uniongyrchol 

â'r rheini sy'n gyfrifol am yr adeiladau er mwyn eu helpu i asesu risgiau.  

Ysgrifennodd swyddogion at bob perchennog adeiladau uchel iawn yng Nghymru yn 

gynharach eleni er mwyn eu hatgoffa o'r angen i gynnal asesiadau risg priodol gan 

ddarparu dolen i'r canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU. Yn ogystal, aeth 

y tîm Rheoleiddio ati'n ddiweddar i ofyn am sicrwydd gan Fyrddau Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig ynghylch iechyd a diogelwch.  

Lle canfuwyd bod adeiladau yn peri pryder, gofynnwyd am sicrwydd gan y 

Gwasanaeth Tân ac Achub hefyd.  Mae fy swyddogion wedi ysgrifennu at 

berchenogion / asiantiaid pob adeilad preswyl uchel iawn yng Nghymru i'w hatgoffa 

o'r canllawiau sydd ar gael gan Lywodraeth y DU. 

Yn olaf, rwy'n sylweddoli bod y gyfraith yn gallu bod yn amwys ac yn ddryslyd yn hyn 

o beth, ac rwy'n cytuno ag Adolygiad Hackitt bod angen ei diwygio er mwyn mynd i'r 

afael â hynny. 

Materion ariannol 

Rwy'n gwbl ymrwymedig i sicrhau bod pobl sy'n byw mewn adeiladau uchel iawn, yn 

y ddau sector, yn ddiogel. 

Hoffwn bwysleisio unwaith eto safbwynt Llywodraeth Cymru ar gyllid ar gyfer gwaith 

adfer yn y sector preifat, sef nad ydym eisiau i'r costau gael eu trosglwyddo i 

lesddeiliaid neu breswylwyr unigol.  Rydym wedi croesawu camau gan nifer o 

ddatblygwyr yn Lloegr mewn perthynas â chostau adfer. Rwyf bellach wedi cwblhau 

cyfres o gyfarfodydd gyda datblygwyr ac asiantiaid rheoli'r adeiladau yn y sector 

cyhoeddus yng Nghymru sydd â systemau cladin ACM Categori 3 (a, lle maent yn 

cyd-fynd â Phrawf BRE 7, Categori 2). Bu'r cyfarfodydd hyn yn rhai adeiladol, ac rwyf 

wedi cael sicrwydd bod gwaith yn mynd rhagddo ar nifer o adeiladau ac mae camau 

sylweddol wedi'u cymryd tuag at gynlluniau i adfer rhai eraill.  Hyd yn hyn, mae'r 

gwaith hwn yn cael ei ariannu gan berchnogion yr adeiladau neu'r datblygwyr. 

Roeddwn hefyd yn falch o nodi nad oedd cost mesurau interim yn cael eu 

trosglwyddo i'r preswylwyr. 

http://www.lease-advice.org/


 

 
 

Byddwn yn parhau i gydweithio â'r sector preifat er mwyn sicrhau bod yr adeiladau 

dan sylw'n cael eu hadfer yn llawn cyn gynted â phosibl, ac nad yw lesddeiliaid a 

phreswylwyr ar eu colled yn ariannol.  

Er fy mod wedi nodi cynnig Cymdeithas Landlordiaid Preswyl, rwy'n dal i gredu mai 

mater i berchnogion adeiladau a datblygwyr yw hyn ond na ddylai'r costau gael eu 

trosglwyddo i'r lesddeiliaid. 

Grŵp arbenigol 

Rwyf wedi sefydlu grŵp arbenigol i sicrhau ein bod yn llywio a chyflwyno ymateb 

addas yng Nghymru i gasgliadau ac argymhellion yr Adolygiad Annibynnol o 

Reoliadau Adeiladu a Diogelwch Tân. Fi fydd yn Cadeirio'r grŵp hwn.  Bydd y grŵp 

yn cwrdd cyn hir yn ystod yr haf gyda golwg ar sefydlu llwybr ym mis Rhagfyr.  

Cytunaf ei bod yn bwysig bod y Pwyllgor a phartïon eraill â diddordeb yn cael 

gwybod am unrhyw ddatblygiadau. Felly, rwy'n fodlon bod nodyn ar ein trafodaethau 

a'n penderfyniadau'n cael ei gyhoeddi ar ôl pob cyfarfod.  Yn naturiol, byddwn hefyd 

yn fodlon rhoi adroddiad i'r Pwyllgor ar waith y grŵp (er y gallai hynny fod fwyaf 

defnyddiol i’r Pwyllgor os gwnawn ni hynny wrth i ni ddechrau nodi ein casgliadau). 

Y Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Tân 

Mae'r Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Tân wedi bod yn ddefnyddiol, yn enwedig yn 

ystod y cyfnod yn union wedi'r tân yn Nhŵr Grenfell. Rwyf bellach yn ystyried y ffordd 

orau i'r Grŵp hwn barhau i ychwanegu gwerth, a sut y bydd ei waith yn gysylltiedig â 

gwaith y Grŵp Arbenigol. 

Yn gywir, 
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