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Annwyl Aelod Cynulliad, 
 
Rwy'n ysgrifennu i roi gwybod ichi am y datblygiadau diweddaraf yn dilyn tân Tŵr Grenfell.  
 
Wrth i fanylion y tân trychinebus ddod i'r amlwg, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn 
canolbwyntio ar roi'r lle blaenaf i ddiogelwch pobl.   
 
O'r dechrau'n deg, un o'r materion allweddol oedd rôl y system cladin o Ddeunydd 
Cyfansawdd Alwminiwm yn Nhŵr Grenfell, a sut i ddefnyddio'r deunydd hwn - ac, yn wir, 
ddeunyddiau llosgadwy eraill - mewn ffordd ddiogel mewn adeiladau preswyl uchel iawn. 
 
Ymrwymais i ymgynghori ag amrywiaeth eang o randdeiliaid i sicrhau bod materion sy'n 
ymwneud â deunyddiau llosgadwy yn cael eu hystyried yn llawn, a bod y camau priodol yn 
cael eu cymryd, wrth godi adeiladau preswyl uchel iawn o'r newydd ac o ran adeiladau 
preswyl uchel iawn sydd eisoes gennym.  Yn dilyn un o gyfarfodydd Pwyllgor Cynghori 
Cymru ar Reoliadau Adeiladu, mae'r ymarfer ymgynghori ar wahardd y defnydd o 
ddeunyddiau llosgadwy yn cael ei lansio heddiw - https://beta.llyw.cymru/gwahardd-
defnyddio-deunyddiau-llosgadwy-yn-waliau-allanol-adeiladau-uchel-iawn - a bydd yn 
rhedeg tan 13 Medi.  Hoffwn eich annog i'n helpu i dynnu sylw sefydliadau lleol a chyrff 
preswylwyr at yr ymgynghoriad er mwyn sicrhau trafodaeth eang a chynhwysol.  Edrychaf 
ymlaen at gofnodi canlyniadau'r ymgynghoriad yn yr hydref. 
 
O ran addasu ein hadeiladau presennol, cyhoeddais ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 
neilltuo tua £3miliwn i fynd i'r afael â'r sefyllfa yng Nghartrefi Dinas Casnewydd. Ni fydd y 
gwaith yn effeithio ar allu'r sefydliad i ddarparu tai cymdeithasol ar gyfer pobl Casnewydd.  
Edrychaf ymlaen at gadarnhau, ddechrau 2019, fod y cladin wedi'i dynnu o'r tri adeilad 
perthnasol a gorchudd arall wedi'i osod yn ei le, a gallu diolch i Gartrefi Dinas Casnewydd 
am eu dull cynhwysol, diwyd o gyflawni'r gwaith. 
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Nodwyd bod systemau cladin o ddeunydd cyfansawdd alwminiwm, a oedd yn cyfateb i'r 
cladin a fethodd y profion, ar 12 o adeiladau preswyl uchel iawn yn y sector preifat yng 
Nghymru.  Ym mis Mehefin a mis Gorffennaf fe wnes i gyfarfod â'r datblygwyr, yr asiantwyr 
rheoli ac eraill sy'n gysylltiedig â'r adeiladau hynny a oedd, ar y pryd, heb ddechrau cael eu 
haddasu.  Rydym wedi cael trafodaethau adeiladol ac rwyf wedi mynegi'n glir ddisgwyliad 
Llywodraeth Cymru y bydd y gwaith angenrheidiol yn mynd yn ei flaen heb ragor o oedi.  
Gallaf nodi bod gwaith ar y gweill ar ddau ddatblygiad, bellach, a bod disgwyl iddo gael ei 
gwblhau yn yr hydref.   
 
O ran y trydydd datblygiad, mae'r datblygwr yn aros am ddadansoddiad pellach gan 
beiriannydd tân annibynnol ac mae wedi ymrwymo i gydymffurfio'n llawn â'r argymhellion a 
wneir yn sgil hwnnw.  Wedi cwrdd â'r datblygwr arall, y pedwerydd, rydym bellach yn 
ystyried ar fyrder y ffordd orau o sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud mor gyflym ag sy'n 
briodol.  Rydym wedi bod yn glir ynghylch ein disgwyliadau gydol yr amser, a bydd fy 
swyddogion yn parhau i drafod gyda'r datblygwr a'r awdurdod lleol er mwyn datrys y mater 
yn foddhaol.     
 
Mae swyddogion wrthi hefyd yn ceisio sicrhau bod Awdurdodau Tai Lleol, Cymdeithasau 
Tai ac eraill yn cael gwybodaeth reolaidd am y sefyllfa ac am ein disgwyliadau ni ar faterion 
o bob math, nid dim ond y rheini sy'n ymwneud â Deunydd Cyfansawdd Alwminiwm.  Rwyf 
am anfon neges glir iawn bod yn rhaid ystyried sefyllfa unigol pob menter adeiladu yn llawn 
er mwyn sicrhau bod y preswylwyr mor ddiogel â phosibl ym mhob adeilad. 

Ar hyn o bryd, mae'r ymchwiliad cyhoeddus i dân Tŵr Grenfell yn gwrando ar dystiolaeth, ac 
rydym yn monitro hynny'n agos. Rydym hefyd wrthi'n ystyried y ffordd fwyaf priodol o 
gymhwyso canlyniadau'r adolygiad annibynnol o reoliadau adeiladu a diogelwch tân yng 
Nghymru, a'r argymhellion a ddatblygwyd gan ei gadeirydd, y Fonesig Judith Hackitt.  
Byddaf yn cwrdd â'm grŵp arbenigol i lunio ymateb i'r adolygiad a'r heriau y mae'n eu nodi, 
gan sicrhau ei fod yn ymateb priodol i Gymru (mae'r ymgynghoriad y mae'r llythyr hwn yn 
cyfeirio ato yn rhan o hyn).  Erbyn y Nadolig rhoddaf wybod pa gamau rydym am eu 
cymryd, a beth yw'r elfennau sy'n angenrheidiol er mwyn sicrhau newid ar draws y system, 
lle bo'n rhaid, a diogelwch pobl wrth gwrs.  Yn amlwg, mae'n rhaid i'r gwaith hwn fod yn 
seiliedig ar wersi Tŵr Grenfell, ac mi fydd, ond bydd angen cwmpas ehangach iddo hefyd er 
mwyn sicrhau bod pobl yn fwy diogel yn holl adeiladau preswyl Cymru. 
   
Byddaf yn parhau i roi gwybodaeth reolaidd i'r Aelodau. 
 
Yn gywir, 
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