
Ymateb Heledd Fychan, AS Canol De Cymru 

  

Rwyf yn aelod o Cynghorwyr grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, ac felly 
wedi bod yn rhan o gytuno ein hymateb i’ch ymchwiliad ar ddeddfwriaeth newydd posibl.   

  

Fel Aelod o’r Senedd, hoffwn i yflwyno sylwadau ychwanegol gan obeithio y byddwch yn eu hystyried 
wrth ddod i’ch casgliadau maes o law.   

  

Roedd cwymp tomen lo Tylorstown y flwyddyn ddiwethaf, yn dilyn glaw eithriadol, wedi amlygu 
problem sydd wedi bod yn gyda ni ers blynyddoedd lawer – does dim rheolaeth gwirioneddol ar ein 
tomenni glo.  Fel y mae pawb yn cydnabod, nid yw'r ddeddfwriaeth cynnal a chadw tomenni 
presennol yn addas. Does dim unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol ar unrhyw awdurdod i gadw llygaid ar y 
tomenni. Fel amlygir yn eich adroddiad, mae cynghorau yn cydnabod nad ydyn nhw’n archwilio tomenni 
oni bai bod cwyn yn dod o’r cyhoedd.    

   

Tra fy mod i’n llwyr gytuno â'r argymhelliad i sefydlu awdurdod newydd a fydd yn mapio, monitro a 
chynnal y tomenni, hoffwn ategu at yr alwad gan ein grŵp Cynghorwyr i gael awdurdod goruchwylio 
cwbl annibynnol fydd yn atebol i'r Senedd.    

   

O ystyried y tebygolrwydd y bydd ein patrwm tywydd rwan yn arwain at lawer mwy o stormydd 
eithafol, mae angen edrych o ddifri ar gynllun o waredu yr holl domenni peryglus mor gyflym a bo 
modd.   

   

O’r 2144 o domenni sydd gyda ni o hyd yng Nghymru, mae 294 yn cael eu hystyried yn beryglus. Rhaid i 
ni gymryd ein dyletswyddau at ddiogelwch y cyhoedd o ddifri. Roedd Tylorstown yn rhybydd clir; rhaid 
gwrando ar y rhybydd. Allwn ni ddim gweld sefyllfa o golli bywyd i domen glo eto yng Nghymru.    

   

Rhaid i ni orfodi perchnogion y tomenni glo i wneud y gwaith, neu mae’n rhaid prynu’r tir yn orfodol i 
alluogi y gwaith adfer angenrheidiol ar bob tomen a ystyrir yn beryglus. Rhaid hefyd i hyn ddigwydd ar 
fyrder. 

 


