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Cyflwyniad

(Ail) Ymddangosodd y fater o domenni glo fel problem yng Nghymru ar ôl tirlithriad yn 

dolmen yn Pendyrus (Tylorstown) yn dilyn tywydd eithafol storm Dennis yn Chwefror 20201. 

Arweiniodd hyn at bryderon o fwy o dirlithradau o’r cymunedau a’r llywodraeth yn dilyn at gread 

grŵp llywodraethol i ddiweddaru’r rheolaeth domenni glo ar gyfer cyfnod ôl-ddiwydiannol a 

datganoli2. 

Serch hyn, mae yna nifer o agweddau o’r domenni glo heb ei ystyrid hyd yn hyn, megis 

canfyddiadau’r cyhoedd, ac yma yw’r nod yr ymchwil hon. 

Bydd y poster hon yn trafod ymchwil doethurol sydd dal yn parhau ac felly dylai unrhyw 

canlyniadau ynddi cael ei drin fel rhai rhagarweiniol ar hyd o bryd. 

Beth yw tomen Glo?
Mae diffiniad o beth yw domen glo o dan arolwg wrth i’r Llywodraeth Cymru diweddaru’r 

ddeddfwriaeth ar ei rheolaeth3. Serch hyn, y diffiniad mwyaf cyffredin ar hyn o bryd yw: 

“Pentwr wedi'i adeiladu o ddeunydd gwastraff cronedig wedi'i dynnu wrth gloddio. Yn achos 

domen lo, dyma'r deunydd cronedig sy'n weddill ar ôl i ‘lo y gellir ei werthu’ gael ei wahanu 

oddi wrth y deunydd diangen y mae wedi'i echdynnu ag ef.” 4 

(Cyfieithiad yr awdur)

Er o fewn y ddiffiniad y ddeddfwriaeth gall y croniad bod yn stad solid, hylif, daliant neu 

hydoddiant3. Felly mae domenni glo yn gallu amrywio yn eang yn ôl ei faint, siâp, risg ac 

amlygrwydd yn ein tirlun. Gwelir isod yn ffigur 1 am esiamplau o domenni glo. 

Ffigur 1 Ffotograffau o domenni glo yn Ne Cymru. 1) 

Wattstown, 2) Dolen Llanwonno o Borth, 3) Pentrebach, 

4) Bedwas. (Awdur, 2022)
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Ble mae’r Domenni Glo Cymreig?

Tabl 1. Nifer a categori risg domenni glo ar lefel Awdurdod 

Lleol Cymru (Nodwch os nad yw Awdurdod heb ei gynnwys 

nad oes domenni glo yna ac efallai caiff mwy o domenni ei 

darganfod yn y dyfodol). (Ff: (1) lywodraeth Cymru, 2022) 

Mae yna 2,456 o domenni glo yng Nghymru1. Serch hyn, mae eu lleoliadau penodol dim yn 

wybodaeth cyhoeddus ar hyn o bryd ac yn achosi tensiynau rhwng rhai yn y cymuned a’r 

Llywodraeth Cymru. Mae yna cynlluniau i greu rhestr cyhoeddus o domenni glo yn y dyfodol ar 

hyn o bryd rydym ond yn wybod lleoliadau 

ar raddfa Awdurdod Lleol (gwelir Tabl 1.) 

Cyhoeddwyd rhai enwau o’r domenni 

risg uchel gan alluogi i ymweld ar y 

lleoliadau ac gwelir bod y domenni yn clir yn 

y tirlun5.

Cafodd nifer eu greu yn agos i’r 

mwyngloddiau ble caiff y deunydd eu dynnu 

ac felly, yng Nghymru mae hynny wedi 

arwain i nifer bod ar ochrau cymoedd, sy’n 

weddol unigryw i gymharu ag ardaloedd 

mwyngloddio eraill y byd. Mae aneglurder 

lleoliad y domenni neu os ydynt yn 

dominyddu yn y cymuned yn agwedd 

ceisiwyd yr ymchwil hon ei archwilio.

Beth yw’r risgiau?
Mae yna 4 prif risg sydd yn cysylltiedig a domenni glo4:

• Ansefydlogrwydd (Tirlithriadau)

• (Cyfrannu tuag at) Llifogydd

• Hylosgi Digymell

• Llygredd

Mae tebygol bydd y peryg o’r risgiau

waethygu wrth i’r hinsawdd newid gyda

mwy o dywydd eithafol yn effeithio

Cymru3. 

Ar y llaw arall mae domenni glo yn 

gallu cyfrannu tua ag at bioamrywiaeth ei amgylched hefyd3.

Ffigur 2 Tirlithriad yn Pendyrus (Tylorstown) Mai 2022 (Awdur, 2022)

Problem newydd?

Casgliad
Mae domenni glo Cymreig yn nodwedd o’i hanes diwydiannol yn ein tirlun sydd heb 

dealltwriaeth clir o’r defnydd neu canfyddiadau y cymunedau cyfagos iddynt hyd yn hyn. Er nad 

yw domenni glo yn risg newydd i’r wlad, mae ein ymateb presennol iddynt yn cyd-destun ôl-

diwydiant, datganoli ac yr argyfwng hinsawdd yn heriau newydd i’w rheolaeth. Mae’r poster 

hyn wedi trafod rhai o agweddau rydym yn wybod ar hyn o bryd am y domenni a trafod y 

camau nesaf yn yr ymchwil er mwyn dangos ochr fwy dynol i’r wastraff ein diwydiant glo. 

Dulliau Ymchwil
Bydd yr ymchwil hon yn defnyddio cymysgedd o ddulliau er mwn casglu data cyfoeth amdan 

brofiadau ac agweddau’r cyhoedd tuag at domenni glo ac ymateb y Llywodraeth Cymru ac 

eraill i’w diweddaru eu rheolaeth. Gwelir ffigur 3 isod ar gyfer manylion o’r ddulliau ymchwil. 

Ffigur 3 Map Meddwl o ddulliau ymchwil y prosiect doethurol domenni glo a’i pwrpas. 

Cyfeirnodau

Nid yw domenni glo yn nodwedd newydd yn ein tirlun. Rydym wedi bod yn eu creu nhw ers i 

ni mwyngloddio glo gan greu wastraff ni all cael ei werthu.

Un digwyddiadau hanesyddol sydd yn dangos bod domenni glo dim yn problem newydd yw 

trychinebus tirlithriad Aberfan yn 1966 ble bydd dolmen glo yn fethu a ladd 144 person (116 

ohonynt yn plant) pan gorchuddiodd ysgol gynradd Pantglas a cartrefi6.  Mae’r cof Aberfan yn 

tueddu i fod yn cryf yn dychymyg ein cenedl gan bron weithredu fel ‘cof fflachfwlb’ i rhai7. 

Tybiwyd bod hyn yw un o’r resymau bod perygl tirlithriadau yn dominyddu’r sgwrs o amgylch 

rheolaeth domenni glo ar hyn o bryd, er fod yna 3 risg arall mae domenni yn cyfrannu tuag at 

hefyd. Profwyd ardal o Abertawe dolmen oedd wedi llosgi am gyfnod hir gan waethygu ansawdd 

aer yn 1996 6.  Er bod y naratif bod pob domen glo agos i Aberfan wedi clirio ar ôl lobïo’r 

cymuned nid yw clir os oedd ardaloedd arall dal yn weld domenni glo fel problem6. Bydd hyn 

agweddau hyn ei ymchwilio pellach yn y prosiect hon. 

Ond rhaid cofio nid yw cymunedau yn pethau statig, be am yr unigolion sydd yn symud i’r 

ardaloedd ôl-mwyngloddio sydd efallai dim yn ymwybodol o’r hanes domenni glo ac felly dim yn 

canfyddi’r risg yn yr un modd? Bydd hyn yn agwedd arall caiff ei archwilio fel rhan o’r holiadur yn 

yr ymchwil i weld os oes gwahaniaeth rhwng canfyddiad unigolion gyda hanes hir yn yr ardal i 

gymharu i rhai sydd wedi symud yn fwy diweddar. 

Felly er nad yw domenni glo yn nodwedd newydd, mae’r cymhelliant i’w rheoli yn ffurf 

gwahanol yn newydd wrth i’r wlad deilio gyda etifeddiaeth o gyfnod diwydiannol a cyn 

ddatganoli.

(1) Llywodraeth Cymru. 2022. Diogelwch tomenni glo | LLYW.CYMRU. [Ar-lein] Ar gael: <https://llyw.cymru/diogelwch-tomenni-glo> 

[8/6/22]. (2)  McDonald, H., 2022. Effects of Storm Dennis spark fears of Aberfan repeat in Wales. [Ar-lein] the Guardian. Ar gael: 

<https://www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/19/coal-tip-inspections-under-way-after-welsh-landslide> [8/6/22]. (3) Llywodraeth Cymru. 2022. Papur Gwyn 

ar Ddiogelwch Tomenni Glo (Cymru).[Ar-lein]. Ar-gael: https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2022-05/papur-gwyn-ar-ddiogelwch-tomenni-glo.pdf

[8/6/22]. (4) Comisiwn y Gyfraith., 2021. Regulating Coal Tip Safety in Wales – A Consultation Paper. [Ar-lein]. Ar gael: https://s3-eu-west-

2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2021/06/Regulating-Coal-Tip-Safety-in-Wales-A-Consultation-Paper.pdf .[8/6/22]. (5) Hill, J., 

2021. Council reveals for the First time the location of all the most dangerous coal tips it owns. [Ar-lein] WalesOnline. Ar gael: 

https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/dangerous-coal-tip-locations-wales-22065002. [8/6/22]. (6) McLean, I. a Johnes, M. (2019), Aberfan –

Government and Disaster, ail ed. Caerdydd: Ashley Drake Publishing. (7) Brown R, Kulik J. (1977). Flashbulb memories. Cognition. 5:73–79. 

https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2022-05/papur-gwyn-ar-ddiogelwch-tomenni-glo.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2021/06/Regulating-Coal-Tip-Safety-in-Wales-A-Consultation-Paper.pdf
https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/dangerous-coal-tip-locations-wales-22065002

