
Ymateb i ymgynhoriad Comisiwn y Gyfraith i reoleiddio diogelwch tipiau glo yng Nghymru.  

 

Ysgrifennaf ar ran Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. 

Diolch am y cyfle i ymateb i gynigion drafft Comisiwn y Gyfraith, a cafwyd trafodaeth fanwl mewn 

pwyllgor craffu diweddar gyda chytundeb traws-bleidiol eang. 

Mae’r adroddiad, a mesurau cysylltiedig gan Lywodraeth Cymru, yn cydnabod problem ddifrifol sy’n 

effeithio Castell-nedd Port Talbot ac awdurdodau lleol eraill ar hyd maes glo de Cymru. 

Croesawn nifer o’r mesurau rheoleiddio a gynigir, ond pryderwn na fydd rhai materion hanfodol yn 

cael eu datrys neu’n derbyadnoddau digonol.  

Yn hytrach nac ateb y 34 cwestiwn ymgynghorol yn unigol, hoffwn wneud sylwadau ar rannau 

perthnasol o’r adroddiad. 

 

Adran 1. 

Mae’r adran hon yn cydnabod maint y dasg. Croesawn yr amcan gyffredinol o sefydlu corff 

rheoleiddio penodol a fyddai’n cydweithio gyda chyrff eraill megis cynghorau lleol.  

Cyfeiria’r adroddiad yn benodol at dipiau glo, ond mae gweithfeydd tanddaearol ansefdylog a 

chwarelu hefyd yn effeitho ardaloedd, yn aml yn agos iawn at tipiau. A fydd rhain hefyd o dan y 

ddeddfwriaeth newydd? 

Adran 2/3 

Cwymp tip Tylorstown oedd man cychwyn penodol y gwaith hwn, ond gwyddwn o brofiad effaith 

tipiau, gweithfeydd tanddaearol, a dŵr o lofeydd yng Nghastell-nedd Port Talbot mewn ardaloedd 

tirlithriad fel Pantteg a Godre’rgraig a’r llif trychinebus diweddar o’r lofa ger Sgiwen.  

Datgelwyd ym mhwyllgor craffu CNPT bod dros 400 o dipiau wedi eu cofnodi yn y sir, ac mae 

adroddiad y Comisiwn yn cydnabod o leiaf 2,144 o dipiau yng Nghymru allai ddod o dan y 

ddeddfwriaeth newydd. 

Cymhlethir ymhellach gan amrediad perchnogaeth y tipiau. Mae 70%mewn dwylo preifat ond gallai 

hynny olygu perchnogion parselau bach o dir hyd at weithredwyr presennol safleoedd glo brig 

enfawr. 

Mae’r nifer sylweddol sydd yn eiddo i gynghorau, grwpiau cymunedol a CNC yn her i adnoddau’r 

cyrff cyhoeddus hyn. Byddai rhai wedi cymryd perchnogaeth am resymau diogelwch blaenorol, 

adnewyddu, neu troi yn fwyndearu megis parciau gwledig. 

Mae’n bryder bod nifer sylweddol heb eu cofrestru, a allai fod yn broblem wrth weithredu’r drefnu 

arolygu a chynnal newydd. 

Mae’r ystod o berchnogion yn adlewyrchu cefndir hanesyddol, arfer gweithredol, a phreifateiddio 

gwallus y diwydiant glo. 

Hyn yw gwaddol enfawr gorffennol diwydiannol Cymru, sy’n dal yn fygythiad i gymunedau a 

ddioddefodd yn economaidd hefyd o ddirywiad y diwydiant glo. Ein cymoedd oedd crud y chwyldro 



diwydiannol. Manteisiwyd ar eu cyfoeth naturiol wrth fwyngloddio, ond prin y buddsoddwyd yr elw 

enfawr o’r diwydiannau trwm yn ein cymunedau.  

Mae hyn yn berthnasol i sawl adran arall o’r ddogfen, amd fod costau enfawr addasu neu glirio tipiau 

yn fwrn ar berchnogion, awdurdodau lleol, a Llywodraeth Cymru ac mae cyfrifoldeb ar Lywodraeth 

DU i ariannu’r rhaglen. 

Un agwedd arall ar berchnogaeth. Tra bod hi’n afresymol i nifer o berchnogion llai o faint weithredu, 

dylid sicrhau bod cwmniau mawr cyfredol gel Celtic Energy yn cwrdd â’i goblygiadau, ac mae 

cyfrifiloldeb ar nifer o dirfeddianwyr mawr cefnog sydd wedi gwneud elw o’r gweithfeydd dros 

genedlaethau. 

Adran 4-7 

Mae’r adolygiad o ddeddfwriaeth blaenorol, o gyfnod Aberfan yn y 1960au yn benodol, yn dangos 

mor gymhleth yw’r fframwaith bresennol, - ac mor aneffeithiol fu wrth amdiffyn ein cymunedau gan 

ein bod yn dal i wynebu pryderon enfawr o dipiau ansefydlog, llifogydd, tanseilio, a thirlithriadau.  

Ni chyfeiriwyd at un pwynt yn yr adroddiad, diddymwyd adran adennilll tir ardderchog Awdurdod 

Datblygu Cymru (WDA) gan leihau’r capasiti I gynllunio a gweithredu gwaith ymlaen llaw.  

Mae hynny hefyd yn tanlinellu’r angen i’r fframwaith newydd  gael digon o adnoddau ac am 

eglurdeb fel argymhellir yn adroddiad Comisiwn y gyfraith. 

Barn y Comisiwn yn Adran 5 yw bod diogelwch tipiau yn gyfrifoldeb datganoledig yn bennaf, ond bod 

y ffynonellau glo gwerthfawr yn dal yn eiddo i’r DU. Mae hyn i’w weld yn cynnal y berthynas 

economaidd anghyfartal rhwng Cymru a’r DU. Mae angen egluro’r berchnogaeth gyfreithiol o’r 

ffynonellau glo tanddaeraol a’r elw posib.  

I grynhoi: 

Croesawn amcan Comisiwn y Gyfraith I sefydlu fframwaith reoleiddio newydd a chliriach ar gyfer 

diogelwch tipiau yng Nghymru. 

Credwn bod angen cyllido’r ffrmawiath newydd yn ddigonolgyda chyfrifoldeb ar Lywodraethau DU a 

Chymru. Llywodraeth DU ddylai fod yn gyfrifol am ran helaeth o gyllido’r gwaith o fynd i’r afael 

broblem. 

Byddai’r cyfrififoldeb arianol yn anghynaladwy I nifer o berchnogion llai, ac i awdurdodau lleol yn sgil 

blynyddoedd o gynni. 

Mae angen i Gomisiswn y Gyfraith ystyried ymhellach cyfrifoldebau posib cwmniau gweithredol a 

thirfeddianwyr cefnog a phroffidiol. 

 

Diolch am eich sylw, 

Cyng. Alun Llewelyn 

Arweinydd, Grŵp Plaid Cymru, Castell-nedd Port Talbot. 

 

 




