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Annwyl Edgar Owen, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 7 Ionawr ynglŷn â thân gwyllt. Mae'r Ysgrifennydd 
Gwladol yn ddiolchgar i chi am gymryd amser i ysgrifennu. Gofynnwyd i mi ymateb ar ei 
ran.   

 
Hoffwn eich sicrhau bod y Llywodraeth yn cymryd materion sy'n gysylltiedig â 
gwerthiant a'r defnydd o dân gwyllt o ddifri. Mae yna fframwaith reoleiddio gynhwysfawr 
eisoes yn ei le ar gyfer tân gwyllt a'i nod yw lleihau'r risgiau a'r aflonyddwch i bobl ac 
anifeiliaid.  Mae deddfwriaeth bresennol yn rheoli gwerthiant, argaeledd a'r defnydd o 
dân gwyllt, a hefyd yn gosod cyrffyw a chyfyngiad sŵn. 
 
Rwyf wedi nodi'r camau y mae Cyngor Gwynedd yn eu cymryd a'i farn ar gyfyngiadau 
sŵn priodol. Er gwybodaeth i chi, mae'r Swyddfa Diogelwch a Safonau Cynnyrch wedi 
bod yn ystyried materion a godwyd ynghylch tân gwyllt, gan gynnwys sŵn ac 
aflonyddwch, tra ein bod yn parhau i fonitro effaith tân gwyllt ar gymunedau, a byddwn 
yn parhau i wneud hynny. 
 
Mater i bob awdurdod lleol yw penderfynu p'un a ydynt am ddilyn y camau gweithredu a 
gynigiwyd, ac i fodloni'u hunain bod ganddynt y pwerau priodol i wneud hynny. Er bod y 
Llywodraeth yn cynghori ei fod yn arfer da rhoi hysbysiad i gymdogion cyn unrhyw 
arddangosfa tân gwyllt, nid oes gofyn cyfreithiol i arddangosfeydd tân gwyllt gael eu 
hysbysebu cyn digwyddiad.  

 
Efallai y bydd gennych ddiddordeb gwybod bod Pwyllgor Deisebau Tŷ’r Cyffredin, yn ei 
ymchwiliad yn 2019, wedi casglu na allai gefnogi gwahardd y gwerthiant o dân gwyllt i'r 
cyhoedd. Roedd eu hymresymiad yn nodi'r posibilrwydd o ganlyniadau anfwriadol a 
fyddai'n wrthgynhyrchiol i ddiogelwch y cyhoedd, megis unigolion yn cael gafael ar 
gynnyrch anghyfreithlon ac anniogel ar-lein. Roedd Cyngor Cenedlaethol y Penaethiaid 
Tân hefyd yn cytuno â'r casgliad hwn. 
 
Mae casgliad y Pwyllgor Deisebau'n cyd-fynd â safiad y Llywodraeth ei hun. Rydym yn 
dal yn ymrwymedig i hyrwyddo defnydd diogel ac ystyriol o dân gwyllt drwy fframwaith 
deddfwriaethol effeithiol, a hefyd drwy fesurau anneddfwriaethol a argymhellir gan y 
Pwyllgor Deisebau. 
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Rwy'n gwerthfawrogi'r gwaith y mae eich Cyngor yn ei ystyried ac yn gobeithio ei 
wneud.  Mae camau diweddar a gymerwyd gan yr Adran hon wedi cynnwys cynnal 
ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus ar gyfer tymor tân gwyllt 2020, ymgysylltu ag 
elusennau anifeiliaid ar faterion lles anifeiliaid ac ymgysylltu ag Awdurdodau Lleol i 
ddeall y materion maent yn eu hwynebu o ran tân gwyllt.  Byddwn yn eich annog i 
gysylltu â swyddogion yn y Swyddfa Diogelwch a Safonau Cynnyrch wrth hyrwyddo 
defnydd diogel a chyfrifol o dân gwyllt. Bydd swyddogion yn hapus i'ch cefnogi a rhoi 
cyngor i chi ar eich deunyddiau ymgyrchu, i wirio eu bod yn adlewyrchu'r gyfraith ac, o 
bosib, yn cyd-fynd â'r gwaith a wneir gan y Swyddfa drwy ei hymgyrchoedd 
ymwybyddiaeth gyhoeddus a chyngor i adwerthwyr. Cysylltwch â fy swyddog, Maeve 
Nicholson sy'n arwain ar waith yr ymgyrch drwy e-bostio maeve.nicholson@beis.gov.uk 
a byddwn yn hapus i drafod hyn ymhellach. 
 
Er fy mod yn gwerthfawrogi na fydd yr ymateb hwn efallai yn lleddfu holl bryderon y 
Cyngor, mae'r Llywodraeth yn derbyn sylwadau gan ystod eang o randdeiliaid, gan 
gynnwys aelodau'r cyhoedd, sefydliadau ac elusennau, ac mae gan bob un farn 
wahanol ar beth yw'r materion a pha gamau gweithredu yr hoffent eu gweld. 
 
 
Yn gywir, 

 
Kirsty Wallace 
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