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Annwyl Aelod Cynulliad, 
 
Mae'r llythyr hwn yn rhoi diweddariad pellach ar y gwaith a wnaed gennym yng Nghymru yn 
dilyn trychineb Tŵr Grenfell.  
 
Yn fy llythyr at Aelodau'r Cynulliad ym mis Ionawr, amlinellais y gwaith rydym wedi'i 

gwblhau er mwyn gweld a oedd gan unrhyw dai cymdeithasol neu adeiladau eraill tebyg yn 

yr ystad gyhoeddus ehangach unrhyw gyfluniad o gladin Deunydd Cyfansawdd Alwminiwm 

(ACM).  Yr adeiladau a oedd dan sylw oedd y rhai dros 18 metr o ran uchder, neu'n 

cynnwys saith llawr neu fwy.  Gwnaethom hefyd ystyried ysgolion ac adeiladau gofal iechyd 

â dau lawr neu fwy gyda chyfleusterau cysgu.  

Y sefyllfa o hyd yw ein bod wedi nodi tri bloc o dai cymdeithasol sydd â systemau cladin 

ACM sy'n cyfateb i 'fethiannau' profion graddfa fawr y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE).  

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r landlord sydd wedi mynd ati'n rhagweithiol i weithio gyda 

phreswylwyr a rhoi mesurau diogelwch dros dro ar waith, gan gynnwys gosod systemau 

chwistrellu.  Mae'r landlord ar gam datblygedig o'r broses o dendro am waith i newid y 

cladin.   

Rydym hefyd wedi cwblhau'r gwaith cychwynnol o nodi pob adeilad uchel iawn yn y sector 

preswyl preifat a chadarnhau p'un a yw cynnyrch Deunydd Cyfansawdd Alwminiwm (ACM) 

yn rhan o unrhyw system cladin. Hyd yn hyn, nodwyd bod gan 12 o adeiladau sector 

preswyl preifat systemau cladin ACM sy'n cyfateb i'r rheini sydd wedi methu profion 

hylosgedd graddfa fawr.  

Yn ogystal â hyn, mae'r Gwasanaethau Tân ac Achub wedi cynnal archwiliad o westai uchel 

iawn yng Nghymru.  Rydym yn ymwybodol bod system cladin ACM ar un gwesty uchel iawn 

yng Nghymru sy'n ymddangos fel petai'n cyfateb i system sydd wedi methu profion ar 

raddfa fawr. Cawn ar ddeall bod y broses o newid y cladin hwn yn datblygu'n gyflym. 
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Rydym yn gweithio'n agos gyda'r awdurdodau tai lleol perthnasol a'r Gwasanaethau Tân ac 

Achub er mwyn sicrhau bod perchenogion ac asiantau adeiladau, sydd â systemau cladin 

ACM sy'n cyfateb â phrofion sydd wedi methu, yn ymwybodol o ganllawiau'r Llywodraeth, 

yn rhoi mesurau diogelwch dros dro ar waith, ac yn gwneud trefniadau i ymgymryd ag 

unrhyw waith unioni angenrheidiol. 

Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol 
(y Weinyddiaeth) er mwyn sicrhau y caiff negeseuon cyson eu cyfleu i berchenogion 
adeiladau ynglŷn â phrofion system graddfa fawr o systemau cladin ACM a gomisiynwyd 
gan berchenogion adeiladau a gwneuthurwyr.  Mae dau brawf diweddar wedi arwain at 
wneud newid i'r cyngor ar beth yw system cladin nad yw'n cydymffurfio â rheoliadau 
adeiladau ynglŷn â hylosgedd.  Unwaith eto, mae hwn yn amlygu pa mor gymhleth yw'r 
gwaith o adeiladu adeiladau uchel iawn a'r angen i ystyried pob adeilad yn unigol.  
 

Gallwch ddod o hyd i'r canllawiau diwygiedig yn y ddolen ganlynol: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684350/2018

0228_-_Update_and_consolidated_advice_for_building_owners_following_large-

scale_testing.pdf 

Mae'r ymchwiliadau sy'n mynd rhagddynt a'r ffocws ar ddiogelwch tân, wrth gwrs hefyd yn 
amlygu materion cysylltiedig eraill.  
 
Yn dilyn adroddiadau yn y cyfryngau yr wythnos diwethaf, bydd cydweithwyr yn ymwybodol 
o gyhoeddiad y Weinyddiaeth ar 15 Mawrth bod prawf a gynhaliwyd ar ddrws tân a 
ddefnyddiwyd fel drws blaen fflat yn Nhŵr Grenfell wedi datgelu nad oedd yn cyrraedd 
safonau'r rheoliadau adeiladu o ran y gallu i wrthsefyll tân am 30 munud. Rydym yn 
gweithio'n agos gyda'r Weinyddiaeth i nodi i ba raddau y gallai drysau a ddarparwyd gan yr 
un gwneuthurwr, neu o fath tebyg, fod wedi'u gosod mewn blociau yng Nghymru. Y cyngor 
gan Banel Arbenigwyr Llywodraeth y DU ar Ddiogelwch Tân o hyd yw bod y risgiau i 
ddiogelwch y cyhoedd yn parhau i fod yn isel ac nad oes unrhyw newid i'r cyngor y dylai'r 
cyhoedd ei ddilyn ar ddiogelwch tân.  
 
Mae'r Weinyddiaeth yn tynnu sylw at y ffaith nad oes unrhyw dystiolaeth bod hwn yn fater 
systemig gan fod data rhwng 2009 a 2017 yn dangos, yn gyffredinol, nad yw tân yn ymledu 
y tu hwnt i'r ystafell y dechreuodd. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i ofyn am sicrwydd ar 
hyn ac yn parhau i gadw mewn cysylltiad agos â'r Weinyddiaeth wrth iddynt gynnal rhagor o 
brofion ac ymgynghori â'r Panel Arbenigwyr ar oblygiadau canlyniadau'r profion.   
 
Byddwch hefyd yn ymwybodol bod Cyngor Sir Caerdydd wedi cyhoeddi datganiad i'r wasg 
ar 19 Mawrth a oedd yn nodi bod gan chwech o'i flociau tai uchel iawn systemau cladin nad 
oeddent, yn eu barn nhw, yn dilyn cyngor arbenigol, yn cyrraedd y safonau diogelwch tân 
presennol.  Roedd yr asesiadau risg a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Caerdydd ar adeiladau 
nad oes ganddynt systemau cladin Deunydd Cyfansawdd Alwminiwm (ACM). Penderfynodd 
Cyngor Sir Caerdydd gynnal rhagor o asesiadau risg tân manwl ar bob un o'u hadeiladau 
uchel iawn yng ngoleuni trychineb Grenfell. Rydym yn eu canmol am gymryd y cam hwn 
sy'n unol â Chyngor Panel Arbenigwyr Llywodraeth y DU ar Ddiogelwch Tân, y gallwch 
ddod o hyd i gopi ohono yma: 
 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/666190/1112
17_Advice_note_-_Non-ACM_advice.pdf 
 
Rydym wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf lawn gan Gyngor Sir Caerdydd am y sefyllfa, ac 
rydym yn llwyr gefnogi gwaith y cyngor yn canolbwyntio ar ddiogelwch preswylwyr, rhoi'r 
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wybodaeth ddiweddaraf i'r preswylwyr a bod yn dryloyw o ran eu camau gweithredu a'u 
canfyddiadau. 
 
Byddwn yn ysgrifennu at landlordiaid a pherchenogion blociau uchel iawn yn y sector preifat 
a'r sector cyhoeddus yng Nghymru er mwyn sicrhau y cânt y wybodaeth ddiweddaraf am y 
datblygiadau hyn a'u bod yn llwyr ymwybodol o'r angen i sicrhau eu bod wedi cymryd pob 
cam rhesymol i sefydlu'r sefyllfa diogelwch tân ar gyfer eu hadeiladau. 

Mae'r Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Tân, a'i gysylltiadau agos â Phanel Arbenigwyr y DU, 

wedi bod yn ffynhonnell bwysig o gyngor ar ddiogelwch tân i ni ers i ni ei sefydlu ym mis 

Mehefin 2017.  Byddaf yn cyfarfod â Chadeirydd y Grŵp, Des Tidbury, ynghyd ag 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus cyn bo hir er 

mwyn trafod gwaith y Grŵp hyd yn hyn.   

Rydym hefyd yn gweithio ar yr atebion hirdymor y mae angen i ni eu rhoi ar waith er mwyn 

sicrhau diogelwch preswylwyr, ac ailadeiladu ymddiriedaeth. Mae'r adroddiad interim o 

Adolygiad o Reoliadau Adeiladau a Diogelwch Tân y Fonesig Judith Hackitt yn cydnabod 

bod hyn yn gofyn i bawb ailfeddwl yn llwyr y system gyfan.  Cynhaliwyd dau ddigwyddiad 

bord gron gyda'r Fonesig Judith a'i thîm adolygu ar 15 Ionawr.  Roedd y rhain yn cynnwys 

amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys cyrff rheoleiddio, datblygwyr, cynrychiolwyr 

tai a phreswylwyr.  Roedd y digwyddiadau yn gyfle amserol i drafod gyda'r Fonesig Judith y 

materion technegol ac ymarferol a oedd yn deillio o'i hargymhellion interim.  

Caiff cylchlythyr technegol ei ddosbarthu i'r cyrff rheoli adeiladu a'r Awdurdodau Achub cyn 

bo hir er mwyn tynnu eu sylw at y prif argymhellion yn Adroddiad Interim y Fonesig Judith 

sy'n berthnasol iddynt a'r camau gweithredu arfaethedig ar gyfer y rheini y mae'r 

Llywodraeth yn gyfrifol amdanynt. Byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU ac ar 

draws Llywodraeth Cymru wrthi i ni ystyried yr angen i wneud newidiadau yng ngoleuni 

trychineb Grenfell.  Byddwn hefyd yn gweithio gyda'n partneriaid yng Nghymru er mwyn 

datblygu dull gweithredu cadarn hirdymor i ddiogelwch adeiladau sydd o bwys mawr i ni er 

mwyn sicrhau lles a diogelwch preswylwyr. 

Yn gywir,  
 
 

 
 
 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Tai ac Adfywio  
Minister for Housing and Regeneration  


