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Datblygwyr sy’n gweithio yng Nghymru 

 
 

23 Hydref 2020 
 
 

 

Llythyr agored i ddatblygwyr yng Nghymru 

 

Rydym bob un yn ymwybodol o Drychineb Grenfell. Mae Adolygiad Hackitt a’r Ymchwiliad 

Cyhoeddus a’i dilynodd wedi bod yn ddeifiol eu beirniadaeth o’r system a’r prosesau a 

ganiataodd i gymaint o bobl farw mewn amgylchiadau trasig. Rwy’n ysgrifennu atoch fel 

datblygwyr i ofyn ichi ystyried eich cwmpawd moesol fel sefydliad.  

 

Dylech deimlo’n saff gartref. Ar hyn o bryd, oherwydd pandemig y coronafeirws, dyna lle 

rydyn ni’n treulio mwy a mwy o’n hamser. Mae yna bobl ar draws Cymru, sy’n byw mewn 

adeiladau uchel iawn, nad oes ganddynt yr hyder a’r tawelwch meddwl bod eu cartref yn lle 

saff. Yn hytrach, maent yn poeni am ddiffygion posibl yr adeilad, sy’n golygu risgiau tân a 

risgiau iechyd a diogelwch mwy cyffredinol.  

 

Yn foesol, nid wyf o’r farn mai cyfrifoldeb y rheini sy’n byw yn yr adeiladau hyn yw cywiro’r 

problemau. Mae pobl a brynodd eu heiddo mewn ffydd, gan gredu eu bod yn bodloni’r holl 

safonau diogelwch perthnasol, yn eu cael eu hunain yn wynebu costau ariannol sylweddol 

er mwyn cywiro diffygion na ddylai byth fod wedi bod yno. 

 

Mae rhai datblygwyr eisoes wedi dangos y gallant wneud y peth iawn. Mae camau eisoes 

wedi’u cymryd, ac yn dal i gael eu cymryd, i gywiro cladin ACM nad yw’n cydymffurfio â’r 

safonau. Fodd bynnag, rwy’n siomedig bod yna ddiffygion pellach wedi’u canfod yn rhai o’r 

adeiladau hyn, yn ogystal â’r cladin, a bod y problemau hyn yn cael eu gadael i’r preswylwyr 

eu datrys. Credaf y dylai datblygwyr sydd yn amlwg wedi methu ag adeiladu i’r safonau 

gofynnol wynebu eu cyfrifoldeb a chywiro’r diffygion hyn. Heb esgus a heb oedi.  

 

mailto:Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Julie.James@gov.Wales


Hoffwn eich gwahodd i gwrdd â mi i amlinellu sut rydych yn mynd ati i ymgysylltu â’r rheini 

sy’n byw yn yr adeiladau dan sylw, sut rydych yn mynd ati i gywiro’r diffygion, a sut y 

byddwch yn sicrhau na fydd camgymeriadau o’r fath yn digwydd eto. 

 

Yn gywir 
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