
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol 

Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 8 Mai 2017 

Amser: 10.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6362  

SeneddMCD@cynulliad.cymru

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

(10.30)   

2 Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 7 

(10.30 - 11.30) (Tudalennau 1 - 8)  

 

Y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Hain 

 

CLA(5)-12-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil 

 

3 Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 8 

(11.30 - 12.30)   

 

Y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 a 6 yn unig 

(12.30)   

5 Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Ystyried y dystiolaeth 

(12.30 - 12.40)   

6 Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Ystyried amserlen yr ymchwiliad 

(12.40 - 12.50) (Tudalennau 9 - 17)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

CLA(5)-12-17 – Papur 1 – Papur briffio ar amserlen yr ymchwiliad 

 

Egwyl cinio  

(12.50 - 13.30) 

7 Codeiddio a chydgrynhoi cyfraith Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1 

(13.30 - 14.15) (Tudalennau 18 - 33)  

 

Mick Antoniw AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru 

 

CLA(5)-12-17 – Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol 

CLA(5)-12-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil 

 

8 Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar 'Fil y Diddymu Mawr': Sesiwn 

dystiolaeth 1 

(14.15 - 15.00)   

 

Mick Antoniw AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru 

 

Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar ‘Fil y Diddymu Mawr’ (Saesneg yn unig) 

 

9 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan 

Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

 

(15.00) (Tudalennau 34 - 46)  

 

CLA(5)-12-17 – Papur 3 – Offerynnau Statudol sydd ag adroddiadau clir 

 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

 

https://www.gov.uk/government/publications/the-great-repeal-bill-white-paper


SL(5)091 - Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 

(Cymru) (Diwygio) 2017 

   

SL(5)092 - Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) (Diwygio) 2017 

   

SL(5)093 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Coed) (Diwygio) (Cymru) 2017 

   

SL(5)094 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) (Diwygio) 

(Cymru) 2017 

   

SL(5)095 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysiadau Gorfodi ac Apelau) 

(Cymru) 2017 

   

SL(5)096 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ceisiadau Atgyfeiriedig a 

Gweithdrefn Apelau) (Cymru) 2017 

   

SL(5)097 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) 

(Cymru) (Diwygio) 2017 

   

SL(5)099 - Rheoliadau Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cywiro, Tir Comin Heb ei 

Gofrestru neu Dir Comin a Gamgofrestrwyd) (Cymru) 2017 

   

SL(5)101 - Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 

2017 

   

SL(5)103 - Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) (Diwygio) 2017 

   

10 Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7 

(15.00 - 15.05)   

 

Offeryn Heb Weithdrefn 



 

SL(5)098 - Canllawiau Statudol - Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng 

Nghymru: Llunio a Defnyddio  

 (Tudalennau 47 - 76) 

 

CLA(5)-12-17 – Papur 4 – Canllawiau Statudol 

CLA(5)-12-17 – Papur 5 – Adroddiad drafft 

  

11 Papurau i'w nodi 

(15.05 - 15.10)   

Datganiad Ysgrifenedig: Y diweddaraf am gynnydd gwaith y Grŵp Rhanddeiliaid 

Cyfiawnder  

 (Tudalennau 77 - 80) 

 

CLA(5)-12-17 – Papur 6 – Datganiad Ysgrifenedig gan Ysgrifennydd y Cabinet 

dros Gymunedau a Phlant, 10 Ebrill 2017 

  

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Gohebiaeth gan 

Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes  

 (Tudalennau 81 - 84) 

 

CLA(5)-12-17 – Papur 7 – Gohebiaeth oddi wrth Weinidog y Gymraeg a Dysgu 

Gydol Oes, 11 Ebrill 2017 

  

Ymchwiliad i Fil y Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru: Gohebiaeth gan 

Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol Ychwanegol  

 (Tudalennau 85 - 87) 

 

CLA(5)-12-17 – Papur 8 – Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a 

Deddfwriaethol Ychwanegol, 27 Ebrill 2017 

  



Ymateb y Pwyllgor i ymchwiliad Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷ’r Cyffredin i bwerau 

datganoledig ym ‘Mil y Diddymu Mawr’  

 (Tudalennau 88 - 90) 

 

CLA(5)-12-17 – Papur 9 - Ymateb y Pwyllgor i ymchwiliad Pwyllgor Gweithdrefnau 

Tŷ’r Cyffredin i bwerau datganoledig ym ‘Mil y Diddymu Mawr’ 
Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷ’r Cyffredin - 7fed Adroddiad - Materion dan sylw gan y 

Pwyllgor Gweithdrefnau yn 2017 (Saesneg yn unig) 

  

12 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

(15.10)   

13 Codeiddio a Chydgrynhoi cyfraith Cymru: Ystyried y dystiolaeth 

(15.10 - 15.20)   

14 Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar 'Fil y Diddymu Mawr': Ystyried y 

dystiolaeth 

(15.20 - 15.30)   

15 Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru): 

Adroddiad drafft 

(15.30 - 15.45) (Tudalennau 91 - 117)  

 

CLA(5)-12-17 – Papur 9 – Adroddiad drafft 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf  

 

 

15 Mai 2017 

 

https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmproced/1091/109102.htm
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmproced/1091/109102.htm


Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 9

Eitem 6Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



CYDGRYNHOI A CHODEIDDIO CYFRAITH CYMRU 
 
Papur a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol gan Gwnsler 
Cyffredinol Cymru 
 
1. Credaf fod cydgrynhoi'r llyfr statud presennol, codeiddio cyfreithiau Cymru a gwella'r 

broses o gyhoeddi ein cyfreithiau a'u hygyrchedd yn angenrheidiol.  Bydd yn helpu 
dinasyddion Cymru i gael mynediad i'r gyfraith a'i deall, bydd yn gwneud ein system 
lywodraethu tra chymhleth yn fwy eglur ac yn sicrhau bod y broses o ddatblygu, dehongli a 
gweinyddu'r gyfraith yn fwy effeithlon.  Ym mis Rhagfyr 2016 lleisiais fy marn yn glir 
ynghylch y ffaith y dylem gychwyn ar lwybr maith ac anodd i ddatblygu systemau mwy 
trefnus o ddeddfu a chyhoeddi cyfreithiau - yn wir credaf nad oes fawr o  ddewis gennym 
ond gwneud hynny. 
 

2. Mae'n demtasiwn ystyried hyn yn fater technegol, mater sy'n ymwneud â chyfreithwyr yn 
unig.  Mae hefyd - yn naturiol ddigon - yn annhebygol o fod yn orchwyl y byddai neb yn ei 
hystyried yn flaenoriaeth.  Ond nid moethusrwydd mohono ychwaith.  Mae rhoi cyfle teg i'r 
dinesydd ddeall y gyfraith sy'n ei reoli yn hollbwysig i reolaeth y gyfraith.  Yn gyffredinol 
mae cymorth cyfreithwyr y tu hwnt i gyrraedd y mwyafrif felly mae'n rhaid gwneud 
rhywbeth ynghylch y cynnydd yn nifer ein cyfreithiau a'u cymhlethdod.  Cymhlethdod ein 
cyfraith hefyd yw un o'r rhesymau pam mae ein setliad datganoli mor anodd ei ddeall.  Nid 
yw'n syml canfod pwy sydd â'r pŵer, yn rhannol oherwydd bod y gyfraith ar y pynciau a 
ddatganolwyd i Gymru yn anodd dod o hyd iddi ac oherwydd bod y rhan fwyaf o'r llyfr 
statud yr ydym yn awr yn gyfrifol amdano yn dal i gael ei rannu â Lloegr.  Bydd y cyfnod 
pontio o'r Undeb Ewropeaidd yn gwaethygu'r sefyllfa hon gan fod y camau tymor byr y 
mae'n rhaid eu cymryd er mwyn trawsnewid cyfraith Ewrop yn gyfraith ddomestig yn 
debygol o ddod â'u problemau eu hunain.   
 

3. Er bod adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy'n Gymwys yng 
Nghymru yn rhoi goleuni i arwain y ffordd, rhaid rhoi rhagor o ystyriaeth i'r union gamau y 
mae angen eu cymryd i greu codau ar gyfer cyfraith Cymru.  Mae'r heriau cyfansoddiadol 
eithriadol yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd i ddod hefyd yn ei gwneud yn anodd 
ymrwymo i gamau penodol dros y tymor byr i'r tymor canolig o leiaf.  Ond rwy'n gobeithio - 
er gwaethaf popeth - y gallwn barhau â'r gwaith a'i gwblhau.  Yn ddi-os, bydd yn rhaid i ni 
ddargyfeirio adnoddau i flaenoriaethau eraill ar hyd y daith, ond yn y pen draw ni chredaf 
fod yr angen i wella mynediad i'n cyfreithiau yn rhywbeth y dylem ei anghofio. 

 
4. Cyhoeddais, felly, y byddwn yn ystod 2017, ac ymlaen i 2018, yn cynnal rhaglen beilot o 

gydgrynhoi, codeiddio a chyhoeddi gwell.  Mae'r papur hwn yn rhoi mwy o fanylion am y 
gwaith rwy'n rhagweld y bydd yn cael ei gynnal yn ystod y cyfnod hwn. 

 
Codeiddio  

 
5. Mae'n bwysig bod yn glir o ran yr hyn a olygir wrth "godeiddio" cyfraith Cymru.  Rydym yn 

dal i ddatblygu ein ffordd o feddwl am faterion manylach megis natur gyfreithiol a 
thacsonomeg Codau, sut y byddai Codau'n cael eu cynnal ar ôl iddynt gael eu gwneud, a sut 
y dylid eu cyhoeddi a'u dyfynnu. 
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6. Fodd bynnag, rydym eisoes wedi penderfynu bod ein gweledigaeth o God yn wahanol i'r 
hyn a nodir gan Gomisiwn y Gyfraith yn yr adroddiad Ffurf a Hygyrchedd.  Yn fy marn i 
mae'r gair "cod" yn awgrymu rhywbeth cynhwysfawr, yn hytrach nag un rhan o'r 
fframwaith deddfwriaethol.  Ni welaf unrhyw reswm uniongyrchol pam na ddylai Cod fod 
yn ehangach nag un Ddeddf, na pham y dylai eithrio is-ddeddfwriaeth a lled-ddeddfwriaeth 
ar bwnc.   

 
7. Felly ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar y rhagdybiaeth: 

 
a. y dylai Cod fod yn gynhwysfawr, gan ei fod yn cynnwys yr holl ddeddfwriaeth 

berthnasol (deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth, a chanllawiau neu 
ddogfennau tebyg eraill a wnaed o dan y Deddfau neu is-ddeddfwriaeth) sy'n dod o 
fewn pwnc y Cod1; 
 

b. y bydd yr hierarchaeth bresennol o fewn yr offerynnau deddfwriaethol 
(deddfwriaeth sylfaenol, is-deddfwriaeth, etc.), a'r ffiniau rhyngddynt, yn parhau;  

 
c. y bydd yr holl ddeddfwriaeth o fewn y Cod yn cael ei gwneud yn Gymraeg ac yn 

Saesneg (gyda statws cyfartal i'r ddwy iaith wrth gwrs). 
 

8. Ein disgwyliadau presennol o ran nodweddion allweddol Cod yw: 
 

a. bod y ddeddfwriaeth o fewn y Cod yn cael ei chasglu/grwpio o dan deitl cyffredinol 
a fydd yn uno'r ddeddfwriaeth, a bod y defnydd o'r teitl hwn yn creu cysylltiad 
rhwng elfennau unigol y ddeddfwriaeth; 

 
b. y gall Cod gynnwys un neu fwy o "brif Ddeddfau" sy'n amlinellu'r gyfraith sylfaenol 

ar un rhan gydlynol neu fwy o bwnc y cod (neu yn achos Cod sy'n cynnwys un brif 
Ddeddf, y cod cyfan); 

 
c. y bydd prif Ddeddfau yn cynnwys cysyniadau allweddol, materion craidd, termau 

diffiniedig a darpariaethau parod sy'n debygol o fod yn berthnasol ar draws y Cod, 
yn llorweddol (i unrhyw brif Ddeddfau eraill yn y Cod) ac yn fertigol (i is-
ddeddfwriaeth a chanllawiau ac ati);  

 
ch. y bydd prif Ddeddf yn cael ei dderbyn gan y farnwriaeth heb dystiolaeth ffurfiol (fel 

un o Ddeddfau'r Cynulliad Cenedlaethol); 
 
d. y dylai nodi deddfwriaeth i fod yn rhan o God Presennol2 fod â goblygiadau 

gweithdrefnol o fewn y Cynulliad o ran cynnal a chadw (gan gynnwys diwygio) a 
chyhoeddi (yn cynnwys argraffu); 

 

                                                        
1
 Fodd bynnag , bydd hyn yn amodol ar gyfyngiadau cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol a'r 

dacsonomeg y byddwn yn ei datblygu ar gyfer ymdrin â darpariaethau a allai ddod o fewn cwmpas mwy nag un 
pwnc. 
2 Bydd gan y broses gychwynnol o greu Cod hefyd rai amddiffyniadau gweithdrefnol, i'r graddau ei fod yn ymarfer 
cydgrynhoi neu ailddatgan.   
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dd. y bydd y Deddfau, Offerynnau Statudol a chanllawiau penodol sy'n rhan o'r Cod yn 
cael eu rhestru o fewn y Cod fel rhai sy'n ffurfio rhan o'r Cod hwnnw; 

 
e. yn dibynnu ar ffurf a natur y Cod, mae Deddf neu Offeryn Statudol unigol etc. sy'n 

rhan o'r Cod yn debygol o gynnwys datganiad i'r perwyl hwnnw3; 
 
f. os bydd angen neu os bydd o gymorth, bydd mynegai (neu dabl) o ymadroddion 

diffiniedig yn y Cod; er enghraifft, lle, yn ychwanegol at y prif dermau a ddiffinnir yn 
y brif Ddeddf/prif Ddeddfau, mae termau diffiniedig sy'n ymddangos mewn mannau 
eraill; 

 
ff. y bydd unrhyw groesgyfeiriadau at y Cod mewn deddfwriaeth y tu allan i'r Cod yn 

cael eu trin fel cyfeiriadau at y Cod yn ei gyfanrwydd. 
 
9. Yn ystod y rhaglen beilot byddwn yn datblygu ac yn profi'r rhagdybiaethau a'r nodweddion 

allweddol hyn, ac felly rwy'n rhybuddio y gallai'r rhain newid wrth i'n harchwiliad o'r 
materion ddyfnhau. 
 

10. Yn fwy cyffredinol, fodd bynnag, os byddwn yn mynd ar drywydd y gwaith hwn yn y tymor 
hir, o'u cymryd gyda'i gilydd bydd y Codau yn sefydlu strwythur cydlynol a fydd yn pennu'r 
gyfraith fesul pwnc.  Byddem yn ceisio sicrhau bod Codau yn cael eu cynhyrchu ar bob un o 
brif feysydd y gyfraith ddatganoledig: iechyd a gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol, 
tai, addysg, llywodraeth leol ac yn y blaen. 

 
11. Rwy'n cytuno â Chomisiwn y Gyfraith y dylai camau diogelu gweithdrefnol penodol fod yn 

gysylltiedig â statws Cod.  Hoffwn sicrhau na fyddai proses ddiwygio ddeddfwriaethol 
ddilynol ar bwnc sydd wedi'i godeiddio yn cael ei chynnal y tu allan i'r Cod, ond yn hytrach 
o'i fewn.  Byddai hyn yn osgoi darnio'r llyfr statud yn y dyfodol.   

 
12. Yn hollbwysig, mae'n hanfodol bod y Codau, ar ôl iddynt gael eu llunio, ar gael mewn modd 

hygyrch.  Rydym yn ystyried felly pa drefniadau cyhoeddi y gallem eu mabwysiadu i ategu'r 
hyn sy'n cael ei wneud yn awr - ac a fydd yn parhau i gael ei wneud - gan yr Archifau 
Cenedlaethol (yn benodol drwy legislation.gov.uk).  Mae cynnal Codau a sicrhau bod Cod 
cyfoes yn cael ei gyhoeddi yn faterion y byddwn yn ymchwilio iddynt yn ystod y rhaglen 
beilot. 
 
Cydgrynhoi 
 

13. Er mwyn creu Cod mae angen statudau cydlynol ar bwnc y Cod.  Yn ymarferol mae hyn yn 
golygu cydgrynhoi cyfraith bresennol.  Yn ystod y Cynulliad diwethaf cymerodd 
Llywodraeth Cymru gyfle, lle bynnag y bo'n ymarferol, i ailddatgan y gyfraith bresennol o 
fewn y Biliau a gyflwynodd.  Roedd hyn yn ymwneud â mabwysiadu darpariaethau 
presennol a oedd yn berthnasol i Gymru a hefyd i Loegr neu rannau eraill o'r DU wedi'u 
gosod mewn cyd-destun Cymreig penodol a chliriach.  Byddwn yn parhau i wneud hynny, 
fel y bo'n briodol yn y Cynulliad hwn.  Fodd bynnag, mae cyfyngiadau'n gysylltiedig â hynny 

                                                        
3 Efallai y bydd angen i hyn fod yn ddatganiad nad oes modd ei ddiwygio mewn Bil neu Offeryn Statudol 
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ac nid ydym eto wedi cyflwyno Bil cydgrynhoi ar raddfa fawr - rhywbeth a fyddai'n 
cyflymu'r broses o foderneiddio a rhesymoli cyfraith Cymru ac yn ein galluogi i greu Codau.   
 

14. Fy mwriad yw y byddwn yn cymryd un neu fwy o feysydd presennol y gyfraith, sydd wedi 
hen ymsefydlu ac sy'n gymharol sefydlog, ac yn drafftio testun wedi'i gydgrynhoi ar gyfer 
Cymru.  Dywedaf ragor am y prosiectau sydd ar y gweill isod, ond at ddibenion y cynllun 
peilot rydym eisiau deall yr hyn y bydd ei angen - o ran y manylion ymarferol - i gwmpasu a 
drafftio Bil cydgrynhoi yn y ddwy iaith. 

 
15. Cwmpasu yw'r broses o nodi'r statudau presennol perthnasol, deall sut y maent yn 

gweithio ar hyn o bryd (mewn theori ac yn ymarferol) ac ystyried sut y gellir eu datod a'u 
rhoi yn ôl at ei gilydd i greu testun wedi'i gydgrynhoi.  Yna caiff y testun hwn ei ailddrafftio 
mewn iaith fwy modern a chryno, bydd (fwy na thebyg) wedi'i strwythuro yn fwy 
rhesymegol a chydlynol, a bydd yn ddwyieithog.  (Nodwedd bwysig o'r gwaith hwn yw, er 
gwaethaf y ffaith bod gan y Gymraeg a'r Saesneg statws cyfartal yn y gyfraith yng Nghymru, 
bod y rhan fwyaf o'n cyfreithiau yn rhagddyddio creu'r Cynulliad Cenedlaethol fel 
deddfwrfa lawn.)   

 
16. Cytunaf â rhagdybiaeth ganolog canfyddiadau Comisiwn y Gyfraith bod yn rhaid cael dull o 

gydgrynhoi'r gyfraith yn effeithiol, heb i'r gyfraith lle nad yw'n cael ei diwygio ddod yn 
destun proses graffu wleidyddol lawn fel mater o drefn.  Dyna'r dull a fabwysiadwyd yn San 
Steffan a Senedd y DU, ac yn wir mewn awdurdodaethau cyfraith gyffredin o amgylch y 
byd.  Nid wyf yn credu y byddai unrhyw lywodraeth yn fodlon bwrw ymlaen â menter fel 
hon heb weithdrefnau sy'n dadwleidyddoli Biliau cydgrynhoi. 
 

17. Bydd diddymu cyfraith statud nas defnyddir mwyach (yn wir cyfraith statud sydd o bosibl 
erioed cael ei defnyddio) a symleiddio ac ad-drefnu darpariaethau presennol, yn cyfrannu 
at sicrhau bod y gyfraith yn haws ei darllen a'i deall - mantais gymdeithasol ac economaidd 
amlwg.  Er mwyn gwneud hyn, fodd bynnag, mae'n debygol y bydd angen newidiadau 
technegol mewn llawer o amgylchiadau.  Er na fyddai hyn yn gyfystyr â diwygio polisi'n 
sylweddol byddent yn golygu mân newidiadau i'r gyfraith.  Mae'r graddau y gellir caniatáu 
newidiadau o'r fath o dan weithdrefn gydgrynhoi yn rhywbeth y bydd angen ei gytuno.  
Bydd dechrau'r broses yn rhoi gwybodaeth hanfodol inni am y math o newidiadau 
technegol y mae angen eu gwneud mewn cyd-destun Cymreig a natur y newidiadau hynny.   

 
18. Rwy'n falch iawn bod y Pwyllgor Busnes wedi cytuno y gall gwaith yn awr gael ei wneud i 

ddatblygu Rheol Sefydlog ar weithdrefn gydgrynhoi, ac mae'r Llywydd wedi cytuno y gall 
swyddogion y Llywodraeth sy'n gweithio ar y prosiectau peilot rannu'r hyn y maent yn ei 
ddysgu gyda swyddogion y Cynulliad, er mwyn cynorthwyo datblygiad y weithdrefn a'r 
ddogfennaeth ategol. 

 
19. Yn olaf, bydd y gwaith cydgrynhoi hefyd yn ystyried argymhellion Comisiwn y Gyfraith 

mewn perthynas ag is-ddeddfwriaeth.  Roeddwn yn falch bod Comisiwn y Gyfraith wedi 
ystyried y mater hwn, gan fod miloedd lawer o dudalennau o is-ddeddfwriaeth ar y llyfr 
statud, sy'n ffactor sylweddol o ran cynyddu diffyg hygyrchedd deddfwriaeth.  Mae angen 
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gwaith pellach i ddeall goblygiadau technegol Argymhelliad 124 (yn arbennig) ei adroddiad, 
ond rwy'n gweld llawer o rinweddau i hyn o safbwynt hygyrchedd.  Os gall y dechnoleg 
addasu, ac os gellir mabwysiadu gweithdrefn addas, yna dylai hyn arbed amser i bawb a 
sicrhau deddfwriaeth gliriach ar gyfer y defnyddiwr. 

 
Gwell trefniadau cyhoeddi 

 
20. Yn ystod y rhaglen beilot rwyf eisiau ystyried sut y gallwn ddefnyddio gwefan Cyfraith 

Cymru/Law Wales yn well.  Ar hyn o bryd mae ein gwefan yn gweithredu fel porth i 
legislation.gov.uk ar gyfer rhai Deddfau, a hoffwn weld hyn yn ehangu ymhellach ar ôl i'r 
Codau gael eu datblygu.  Rydym hefyd yn awyddus i wneud gwelliannau drwy annog mwy o 
gyfraniadau o ddeunydd esboniadol ar gyfraith Cymru, ac edrych a oes gennym yr 
adnoddau i ddatblygu gwasanaeth gwybodaeth.  Mae'n sicr yn wir bod argymhellion 
Comisiwn y Gyfraith o ran y wefan yn gyson â'n huchelgeisiau ehangach ac yn yr hirdymor.   
 

21. O ran legislation.gov.uk, rwy'n credu'n gryf bod angen lledaenu'r gyfraith fel y gall y rhai y 
mae'n effeithio arnynt ei gweld; ac i ni mae hynny'n golygu cyfraith gyfoes (yn y Gymraeg 
a'r Saesneg lle mae wedi'i gwneud yn ddwyieithog) ac y mae modd ei gweld heb orfod talu 
am hynny.  Dylai'r egwyddor hon fod yn berthnasol i ddeddfwriaeth sylfaenol ac is-
ddeddfwriaeth. 
 

22. Bydd argymhellion a chanfyddiadau Comisiwn y Gyfraith o ran gwefan Cyfraith Cymru a 
legislation.gov.uk, felly, yn cael eu gwerthuso fel rhan o'r peilot. 
 

23. Fel rhan o nodau 'gwell trefniadau cyhoeddi' y peilot, byddwn hefyd yn ymchwilio'n llawn i 
ymarferoldeb a dichonoldeb sefydlu Argraffydd y Frenhines ar gyfer Cymru.  Roedd hwn yn 
fater a ystyriwyd yn adroddiad y Comisiwn y Gyfraith, er ei bod yn ystyried bod hyn y tu 
hwnt i gylch gwaith y prosiect, yn ogystal â'r adroddiad Deddfu yng Nghymru.  Fodd 
bynnag, dim ond megis dechrau y mae ein gwaith ar y manteision a'r costau, ac o'r 
herwydd nid wyf eto mewn sefyllfa i roi mwy o fanylion i'r Pwyllgor am hyn yn awr. 

 
Prosiectau yr amgylchedd hanesyddol a chynllunio 

 
24. At ddibenion y rhaglen beilot, rydym wedi dewis cwmpasu a drafftio testun cydgrynhoi 

mewn perthynas â'r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru.  Rydym wedi dewis hyn am 
nifer o resymau:  
 

a. yn ddiweddar, cytunodd y Cynulliad ar ddeddfwriaeth newydd yn y maes hwn, ac yn 
wir pe bai modd inni wneud hynny yn y Cynulliad diwethaf byddem, yn ddelfrydol, 
wedi cydgrynhoi deddfwriaeth ar gyfer Cymru ar y pryd, felly mae'r maes 
deddfwriaethol hwn yn gymharol sefydlog;  

 
b. dim ond yn y Saesneg y mae'r rhan fwyaf o'r ddeddfwriaeth bresennol ar gael; 

 

                                                        
4 Argymhelliad 12: Wrth ddiwygio is-ddeddfwriaeth, dylid gosod testun yr offeryn statudol a ddiweddarwyd 
gerbron y Cynulliad Cenedlaethol, yn hytrach nag offeryn statudol diwygio. (Comisiwn y Gyfraith (2016) Ffurf a 
Hygyrchedd y Gyfraith sy'n Gymwys yng Nghymru) 
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c. mae'r gyfraith yn y maes hwn, er nad yw'n hirfaith, wedi ehangu'n sylweddol dros y 
blynyddoedd i ymgorffori darpariaethau gwahanol ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban 
yn aml o fewn yr un statud;  

 
ch. cafodd llawer o'r ddeddfwriaeth bresennol ei phasio'n wreiddiol rai blynyddoedd yn 

ôl, ac mae sawl agwedd arni nad yw'n adlewyrchu dulliau drafftio modern. 
  

25. Rheswm arall dros ddewis y prosiect hwn yw'r berthynas - ymarferol a deddfwriaethol - 
rhwng yr amgylchedd hanesyddol a chynllunio.  Fel y gŵyr y Pwyllgor rydym yn gweithio 
gyda Chomisiwn y Gyfraith ar god cynllunio ar gyfer Cymru a bydd y Comisiwn yn cyhoeddi 
dogfen ymgynghori yn yr haf.  Bydd y prosiect hwnnw'n parhau y tu hwnt i oes y rhaglen 
beilot.  Dylwn nodi, er y bydd gwaith yn parhau drwy gydol 2017 ar yr ymarfer amgylchedd 
hanesyddol, bydd y Llywodraeth yn ystyried maes o law yr amser mwyaf priodol i gyflwyno 
unrhyw ddeddfwriaeth gydgrynhoi.  Efallai y bydd yn fwy priodol i'r gwaith ar yr 
amgylchedd hanesyddol aros nes bod y gwaith cynllunio ar gam mwy datblygedig neu hyd 
yn oed yn barod i'w gyflwyno i'r Cynulliad. 
 

26. Mae'r gydberthynas rhwng meysydd o'r gyfraith, a phrosiectau unigol, yn agwedd bwysig ar 
unrhyw raglen hirdymor.  Bydd y gwersi y byddwn yn eu dysgu yn ystod y rhaglen beilot yn 
hyn o beth yn bwysig ar gyfer ein dulliau gweithredu yn y dyfodol. 

 
Deddf Dehongli Cymru 
 

27. Yn ystod y rhaglen beilot, byddaf yn ystyried y dadleuon o blaid ac yn erbyn datblygu Deddf 
Dehongli ar gyfer Cymru.  Roedd hwn yn fater a ystyriwyd yn yr adroddiad Deddfu yng 
Nghymru, ac roedd y Pwyllgor yn cefnogi datblygiad o'r fath.  Rwy'n gweld gwerth penodol 
mewn sicrhau bod darpariaeth briodol yn y Gymraeg ar gyfer terminoleg allweddol, ond 
mae materion eraill y mae angen eu hystyried hefyd.  Rwyf felly'n gobeithio cyhoeddi 
dogfen ymgynghori ar bolisi ar y mater hwn yn gynnar yn yr haf, a fydd yn nodi rhai o'r 
dulliau posibl y gellid eu mabwysiadu ac yn gofyn am farn ar rinweddau hyn. 

 
Pontio o'r UE 
 

28. Bydd ymateb i'r broses bontio o'r UE, yn ogystal â rhaglen ddiwygio ddeddfwriaethol y 
Llywodraeth, yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru.  Mae hynny'n glir. 
 

29. Daeth canlyniad y refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd ar ôl i adroddiad 
terfynol Comisiwn y Gyfraith gael ei gyhoeddi, ac ni chafodd dylanwad cyfraith Ewrop ar ein 
trefniadau cyfansoddiadol ni eu hystyried yn uniongyrchol.  Mae'r angen tebygol dros y 
blynyddoedd nesaf i ddychwelyd a diwygio neu ddisodli cyfraith Ewrop, fodd bynnag, yn 
berthnasol i unrhyw ymrwymiad tymor hwy yn y dyfodol i godeiddio cyfraith Cymru.  Bydd 
cynnal system o gyfraith Ewropeaidd (flaenorol) a gedwir ochr yn ochr â chyfraith 
ddomestig yn gymhleth iawn, ac mae'n debyg na fydd yn gynaliadwy yn y tymor hir.  Mae 
gorgyffwrdd amlwg rhwng ein dyheadau i godeiddio'r gyfraith a'r hyn a allai ddod yn angen 
na ellir ei osgoi i symleiddio cyfraith Ewrop.  Mae hyn yn risg yn ogystal â chyfle: ar y naill 
law mae'n cynyddu maint y dasg yn sylweddol, ond ar y llaw arall, byddai'n ein galluogi i 
greu codau mwy cydlynol a chyflawn o gyfraith ddomestig o fewn y meysydd datganoledig, 
drwy ymgorffori'r darpariaethau sydd ar hyn o bryd wedi'u cynnwys yng nghyfraith Ewrop. 
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Mick Antoniw AC/AM        27 Ebrill 2017 
Y Cwnsler Cyffredinol 
Counsel General 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

8 Mai 2017 

SL(5)088 – Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i 

Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2017 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn llywodraethu atebolrwydd dros fenthyciad myfyrwyr sydd gan 

fyfyrwyr sy’n cael benthyciadau at gostau byw gan Weinidogion Cymru mewn 

perthynas â blwyddyn academaidd 2017/2018. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer dileu hyd at £1,500 o atebolrwydd pob 

benthyciwr dros fenthyciad at gostau byw o dan amgylchiadau penodol, gydag effaith 

o’r diwrnod ar ôl y dyddiad yr ystyrir bod ei ad-daliad cyntaf ar ei fenthyciad wedi dod 

i law. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998 

Fe’u gwnaed ar: 28 Mawrth 2017 

Fe'u gosodwyd ar: 30 Mawrth 2017 

Yn dod i rym ar: 1 Awst 2017 

SL(5)089 – Rheoliadau Ymchwiliadau Lleol a Gweithdrefnau 

Cymwys (Swm Dyddiol Safonol) (Cymru) 2017 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys pan fo Gweinidogion Cymru wedi eu hawdurdodi i 

adennill costau a ysgwyddwyd ganddynt mewn cysylltiad ag— 

(a) ymchwiliadau y mae gan Weinidogion Cymru hawl i adennill eu costau mewn 

perthynas â hwy o dan neu yn rhinwedd adran 250(4) o Ddeddf Llywodraeth 

Leol 1972 (gan gynnwys ymchwiliadau gorchymyn prynu gorfodol y cymhwysir 

yr adran honno iddynt gan adran 5 o Ddeddf Caffael Tir 1981) neu adran 69(5) 

o Ddeddf Draenio Tir 1991 (“ymchwiliadau lleol”); a 
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(b) gweithdrefnau cymwys fel y’u diffinnir gan adran 303A(1A) o Ddeddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990 (archwiliadau annibynnol a gynhelir mewn perthynas â 

chynlluniau datblygu lleol ac ymchwiliadau mewn perthynas ag ystyried 

gwrthwynebiadau i gynlluniau parth cynllunio syml) (“gweithdrefnau cymwys”). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn rhagnodi’r swm dyddiol safonol y caiff Gweinidogion Cymru ei 

adennill am bob diwrnod, neu ran o ddiwrnod— 

(a) y bydd ymchwiliad lleol yn eistedd neu y bydd y person a benodir i gynnal yr 

ymchwiliad lleol fel arall yn gwneud gwaith sy’n gysylltiedig â’r ymchwiliad 

hwnnw; neu 

(b) y bydd y person a benodir i gynnal gweithdrefn gymwys wrthi’n cynnal y 

weithdrefn gymwys, neu fel arall yn gwneud gwaith sy’n gysylltiedig â’r 

weithdrefn honno. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Tai a Chynllunio 1986 

Fe’u gwnaed ar: 24 Mawrth 2017 

Fe'u gosodwyd ar: 31 Mawrth 2017 

Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017 

SL(5)091 – Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac 

Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2017 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac 

Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012 (“Rheoliadau 2012”). 

Y prif newidiadau yw— 

(1) diwygiadau i’r weithdrefn mewn perthynas â cheisiadau a gyfeirir at Weinidogion 

Cymru o dan adran 12 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth) 1990 (“y Ddeddf”) ac o dan yr adran honno fel y’i cymhwysir gan 

adrannau 19 a 74(3) o’r Ddeddf, gan gynnwys darpariaeth i geisydd gyflwyno 

datganiad achos llawn o fewn cyfnod penodedig os yw’r ceisydd yn dewis gwneud 

hynny (rheoliad 4 sy’n mewnosod rheoliad 11A newydd yn Rheoliadau 2012); 
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(2) diwygiadau i’r weithdrefn mewn perthynas ag apelau o dan adran 20 o’r Ddeddf i’w 

gwneud yn ofynnol— 

(a) bod hysbysiad o apêl yn dod gyda datganiad achos llawn; a 

(b) bod yr apelydd yn anfon copi o’r datganiad achos llawn i’r awdurdod cynllunio 

lleol (rheoliad 5 sy’n diwygio rheoliad 12 o Reoliadau 2012); 

(3) darpariaeth o dan adran 21(4A) a (4B) o’r Ddeddf (a fewnosodwyd gan adran 47(3) 

o Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015) i— 

(a) rhagnodi amgylchiad o dan adran 21(4A) lle caniateir amrywio cais ar ôl i 

hysbysiad o apêl gael ei gyflwyno; a 

(b) darparu i gais a amrywir yn y fath fodd fod yn ddarostyngedig i’r fath 

ymgynghoriad pellach y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried ei fod yn briodol 

(rheoliad 6 sy’n mewnosod rheoliad 12B newydd yn Rheoliadau 2012). 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 

Fe’u gwnaed ar: 5 Ebrill 2017 

Fe'u gosodwyd ar: 11 Ebrill 2017 

Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017 

SL(5)092 – Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) 

(Diwygio) 2017 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) 

2015 (“Rheoliadau 2015”). 

Mae’r prif newidiadau fel a ganlyn— 

(1) diwygiadau i’r weithdrefn mewn perthynas â cheisiadau a gyfeirir at Weinidogion 

Cymru yn unol â chyfarwyddyd o dan adran 20 o Ddeddf Cynllunio (Sylweddau 

Peryglus) 1990 (“DCSP”), gan gynnwys darpariaeth i geisydd gyflwyno datganiad 

achos llawn o fewn cyfnod amser penodedig os yw’r ceisydd yn dewis gwneud 

hynny (rheoliad 4 sy’n rhoi rheoliad 12 newydd yn lle’r un presennol yn Rheoliadau 

2015); 
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(2) diwygiadau i’r weithdrefn mewn perthynas ag apelau o dan adran 21 o DCSP, i’w 

gwneud yn ofynnol— 

(a) i ddatganiad achos llawn fynd gyda’r hysbysiad o apêl; a 

(b) i’r apelydd anfon copi o’r datganiad achos llawn i’r awdurdod sylweddau 

peryglus (rheoliad 5 sy’n diwygio rheoliad 13 oReoliadau 2015); 

(3) darpariaeth o dan adran 21(3E) a (3F) o DCSP (a fewnosodwyd gan adran 47(4) o 

Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015) i— 

(a) rhagnodi amgylchiad o dan adran 21(3E) pan ganiateir amrywio cais unwaith i’r 

hysbysiad o apêl gael ei gyflwyno; a 

(b) darparu bod cais sy’n cael ei amrywio yn y fath fodd yn ddarostyngedig i 

unrhyw ymgynghoriad pellach y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried ei fod yn 

briodol (rheoliad 6 sy’n mewnosod rheoliad 13A yn Rheoliadau 2015); 

(4) diwygiadau i’r weithdrefn ar gyfer apelio yn erbyn hysbysiadau tramgwydd 

sylweddau peryglus, i’w gwneud yn ofynnol— 

(a) i ddatganiad achos llawn gael ei anfon at Weinidogion Cymru o fewn cyfnod 

penodedig; a 

(b) i’r apelydd anfon copi o’r hysbysiad o apêl a’r datganiad achos llawn i’r 

awdurdod sylweddau peryglus (rheoliad 7 sy’n diwygio rheoliad 17 o Reoliadau 

2015 a Rhan 1 o Atodlen 4 iddynt). 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1992 

Fe’u gwnaed ar: 5 Ebrill 2017 

Fe'u gosodwyd ar: 11 Ebrill 2017 

Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017 
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SL(5)093 – Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Coed) (Diwygio) 

(Cymru) 2017 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Coed) 1999 

(“Rheoliadau 1999”). 

Mae rheoliad 2 o Reoliadau 1999 yn gwneud darpariaeth bod yn rhaid i Orchymyn 

Cadw Coed fod ar y ffurf a nodir yn yr Atodlen i’r Rheoliadau hynny, neu ar ffurf sydd 

ag effaith sylweddol debyg. 

Mae erthygl 7 o’r ffurf ar Orchymyn Cadw Coed a nodir yn yr Atodlen i Reoliadau 1999 

(“y Gorchymyn”) yn cymhwyso darpariaethau Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, gan 

gynnwys adrannau 78 a 79 o’r Ddeddf honno, i ganiatadau o dan y Gorchymyn a 

cheisiadau am ganiatâd o’r fath, yn ddarostyngedig i’r addasiadau a’r newidiadau a 

grybwyllir yn Rhan 1 o Atodlen 2 i’r Gorchymyn. Mae’r darpariaethau fel y’u haddaswyd 

a’u newidiwyd yn cael eu nodi yn Rhan 2 o Atodlen 2 i’r Gorchymyn. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio darpariaethau yn Rhan 1 ac yn dileu Rhan 2 o Atodlen 

2 i’r Gorchymyn. Effaith y diwygiadau yw ei gwneud yn ofynnol— 

(a) bod hysbysiad apêl yn dod gyda datganiad achos llawn ar ffurf datganiad 

ysgrifenedig sy’n cynnwys manylion llawn achos yr apelydd a chopïau o 

ddogfennau ategol; a 

(b) bod yr apelydd yn anfon, cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol, gopi o’r 

hysbysiad apêl a chopi o’r datganiad achos llawn i’r awdurdod a wnaeth y 

gorchymyn cadw coed. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

Fe’u gwnaed ar: 5 Ebrill 2017 

Fe'u gosodwyd ar: 11 Ebrill 2017 

Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017 
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SL(5)094 – Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli 

Hysbysebion) (Diwygio) (Cymru) 2017 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli 

Hysbysebion) 1992 (“Rheoliadau 1992”). 

Maent yn diwygio’r darpariaethau yn rheoliad 15 a Rhannau 3 i 5 o Atodlen 4. Mae’r 

darpariaethau hynny yn Rheoliadau 1992 yn cymhwyso adrannau 78 a 79 o Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (“y Ddeddf Gynllunio”), fel y’u haddaswyd, i apelau mewn 

perthynas â cheisiadau am ganiatâd datganedig a phan gyflwynir hysbysiad peidio â 

pharhau o dan reoliad 8 o Reoliadau 1992. 

Effaith y diwygiadau yw ei gwneud yn ofynnol— 

(a) i ddatganiad achos llawn ddod gyda hysbysiad apêl, sy’n cynnwys manylion 

llawn achos yr apelydd a chopïau o ddogfennau ategol yn achos apelau— 

(i) yn erbyn rhoi caniatâd datganedig sy’n cael ei roi yn ddarostyngedig i 

amodau; 

(ii) pan fo awdurdod cynllunio lleol wedi methu â phenderfynu ar gais am 

ganiatâd datganedig; a 

(iii) mewn perthynas â hysbysiad peidio â pharhau; a 

(b) i’r apelydd gyflwyno i’r awdurdod cynllunio lleol, cyn gynted ag y bo’n rhesymol 

ymarferol, gopi o’r hysbysiad apêl ac, yn achos yr apelau a grybwyllir ym 

mharagraff (a) uchod, i hefyd gyflwyno copi o’r datganiad achos llawn. 

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn dileu Rhan 4 o Atodlen 4 a oedd yn nodi adrannau 78 a 

79 o’r Ddeddf Gynllunio fel y’u haddaswyd gan Reoliadau 1992 mewn perthynas â 

cheisiadau am ganiatâd datganedig. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

Fe’u gwnaed ar: 5 Ebrill 2017 

Fe'u gosodwyd ar: 11 Ebrill 2017 

Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017 
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SL(5)095 – Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysiadau 

Gorfodi ac Apelau) (Cymru) 2017 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu ac yn disodli, gyda rhai newidiadau, Reoliadau 

Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysiadau Gorfodi ac Apelau) (Cymru) 2003 (“Rheoliadau 

2003”). 

Y prif newidiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yw— 

(1) diwygir yr wybodaeth sydd i’w chynnwys mewn nodyn esboniadol i fynd gyda phob 

hysbysiad gorfodi a gyflwynir gan awdurdod cynllunio lleol o dan adran 172(2) o 

Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (“y Ddeddf Gynllunio”) yng ngoleuni’r 

newidiadau y cyfeirir atynt ym mharagraff (2)(a) a (b) (rheoliad 7); 

(2) mewn perthynas ag apelau i Weinidogion Cymru o dan adran 174(3) o’r Ddeddf 

Gynllunio neu adran 39(2) o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth) 1990 (“y Ddeddf Adeiladau Rhestredig”)— 

(a) rhaid i’r apelydd ddarparu datganiad achos llawn; 

(b) mae’r amser a ragnodir o dan adran 174(4) o’r Ddeddf Gynllunio ac adran 39(4) 

o’r Ddeddf Adeiladau Rhestredig ar gyfer cyflwyno datganiad ysgrifenedig i 

Weinidogion Cymru wedi ei ddiwygio; 

(c) rhaid i’r apelydd, cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol, anfon copi o’r 

hysbysiad o apêl a datganiad achos llawn i’r awdurdod cynllunio lleol (rheoliad 

8);  

(3) mewn perthynas ag apelau o dan adran 208(2) o’r Ddeddf Gynllunio, rhaid cyflwyno 

hysbysiad ysgrifenedig o apêl yn nodi’r rhesymau dros apelio ac yn datgan y 

ffeithiau y mae’r apêl yn seiliedig arnynt gyda datganiad achos llawn (rheoliad 9); 

(4) gwneir darpariaeth mewn perthynas â’r camau i’w cymryd mewn cysylltiad â dwyn 

apêl gerbron Gweinidogion Cymru o dan adran 217 o’r Ddeddf Gynllunio (rheoliad 

10). Yn fras, mae’r camau i’w cymryd yr un fath ag mewn perthynas ag apêl o dan 

adran 174(3) o’r Ddeddf Gynllunio neu adran 39(2) o’r Ddeddf Adeiladau 

Rhestredig. 
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Rhiant-Ddeddf: Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

Fe’u gwnaed ar: 5 Ebrill 2017 

Fe'u gosodwyd ar: 11 Ebrill 2017 

Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017 

SL(5)096 – Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ceisiadau 

Atgyfeiriedig a Gweithdrefn Apelau) (Cymru) 2017 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn sefydlu gweithdrefn newydd ar gyfer ceisiadau atgyfeiriedig 

ac apelau yng Nghymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer y weithdrefn mewn perthynas â: 

— ceisiadau ar gyfer caniatâd cynllunio, caniatâd adeilad rhestredig, caniatâd ardal 

gadwraeth a chaniatâd sylweddau peryglus a atgyfeirir at Weinidogion Cymru i’w 

penderfynu (“ceisiadau atgyfeiriedig”). 

— apelau i Weinidogion Cymru mewn perthynas â chaniatâd cynllunio, caniatâd 

adeilad rhestredig, caniatâd ardal gadwraeth, caniatâd sylweddau peryglus, 

caniatâd i arddangos hysbyseb, tystysgrifau o gyfreithlondeb defnydd neu 

ddatblygiad presennol neu arfaethedig, a chaniatadau o dan orchmynion cadw 

coed. 

— apelau i Weinidogion Cymru mewn perthynas â hysbysiadau gorfodi, hysbysiadau 

gorfodi adeiladau rhestredig, hysbysiadau gorfodi ardal gadwraeth, hysbysiadau 

tramgwydd sylweddau peryglus, hysbysiadau peidio â pharhau i arddangos 

hysbyseb, hysbysiadau ailblannu coed a hysbysiadau ynghylch cynnal tir (“apelau 

gorfodi”). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn byrhau amserlenni’r broses apêl. Mae’r prif newidiadau fel a 

ganlyn: 

— mae’r offerynnau statudol a wnaed ar yr un pryd â’r Rheoliadau hyn yn ei gwneud 

yn ofynnol i’r apelydd gyflwyno datganiad achos llawn gyda hysbysiad o apêl. Mae’r 

Rheoliadau hyn yn darparu bod yn rhaid i’r awdurdod cynllunio lleol gyflwyno 

datganiad achos llawn mewn perthynas ag apelau gorfodi, a chaiff ddewis gwneud 
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hynny mewn perthynas ag apelau eraill. Rhaid i ddatganiad achos llawn yr 

awdurdod cynllunio lleol ddod i law Gweinidogion Cymru o fewn 4 wythnos i 

hysbysiad gan Weinidogion Cymru ynghylch cael apêl. 

— rhaid i ddyddiad y gwrandawiad fod yn ddim hwyrach na 10 wythnos ar ôl yr 

hysbysiad gan Weinidogion Cymru ynghylch cael apêl, a rhaid i ddyddiad yr 

ymchwiliad fod yn ddim hwyrach na 18 wythnos ar ôl yr hysbysiad hwnnw. Pan fo 

Gweinidogion Cymru yn ystyried bod hynny’n anymarferol, rhaid i ddyddiad y 

gwrandawiad neu’r ymchwiliad fod y dyddiad cynharaf y mae Gweinidogion Cymru 

yn ystyried ei fod yn ymarferol. 

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn darparu ar gyfer ymdrin â cheisiadau atgyfeiriedig ac 

apelau i Weinidogion Cymru drwy gyfuniad o weithdrefnau, yn hytrach na thrwy 

sylwadau ysgrifenedig, gwrandawiadau neu ymchwiliadau yn unig, pan fo 

Gweinidogion Cymru yn ystyried bod hynny’n briodol. Rhaid i Weinidogion Cymru 

bennu’r weithdrefn ar gyfer ystyried achosion o fewn 6 wythnos i’r hysbysiad gan 

Weinidogion Cymru ynghylch cael apêl. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

Fe’u gwnaed ar: 5 Ebrill 2017 

Fe'u gosodwyd ar: 11 Ebrill 2017 

Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017 

SL(5)097 – Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn 

Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2017 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn 

Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (“Gorchymyn 2012”). 

Mae’r prif newidiadau fel a ganlyn— 

(1) diwygiadau i’r weithdrefn mewn perthynas â cheisiadau a atgyfeirir at Weinidogion 

Cymru yn unol â chyfarwyddyd o dan adran 77 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990 (“Deddf 1990”), gan gynnwys darpariaeth i geisydd gyflwyno datganiad achos 

llawn o fewn cyfnod amser penodedig os yw’r ceisydd yn dewis gwneud hynny 
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(erthygl 4 sy’n rhoi erthygl 13 newydd yn lle’r un bresennol yng Ngorchymyn 

2012). 

(2) diwygiadau i’r weithdrefn mewn perthynas ag apelau o dan adran 78 o Ddeddf 

1990 i’w gwneud yn ofynnol— 

(a) i ddatganiad achos llawn fynd gyda’r hysbysiad o apêl; a 

(b) i’r apelydd anfon copi o’r datganiad achos llawn i’r awdurdod cynllunio lleol 

(erthygl 5, sy’n diwygio erthygl 26 o Orchymyn 2012). 

(3) darpariaeth bod y weithdrefn apelio o dan adran 195 o Ddeddf 1990 (apelau yn 

erbyn gwrthod cais am dystysgrif cyfreithlondeb defnydd neu ddatblygiad 

presennol neu arfaethedig neu fethiant i wneud penderfyniad ar gais o’r fath)— 

(a) yn ei gwneud yn ofynnol i ddatganiad achos llawn fynd gyda’r hysbysiad o apêl; 

(b) yn ei gwneud yn ofynnol i’r apelydd anfon copi o’r datganiad achos llawn i’r 

awdurdod cynllunio lleol; ac 

(c) yn darparu bod yn rhaid i geisydd sy’n dymuno apelio i Weinidogion Cymru yn 

erbyn gwrthod cais am dystysgrif cyfreithlondeb defnydd neu ddatblygiad 

presennol neu fethiant i wneud penderfyniad ar gais o’r fath wneud hynny o 

fewn chwe mis o ddyddiad yr hysbysiad o’r penderfyniad neu’r dyfarniad sy’n 

arwain at yr apêl (erthygl 6 sy’n mewnosod erthygl 26B yng Ngorchymyn 2012). 

(4) darpariaeth o dan adran 78(4BA) a (4BB) ac adran 195(1DA) ac (1DB) o Ddeddf 

1990 (a fewnosodwyd gan adran 47(1) a (2) o Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015) i—  

(a) rhagnodi amgylchiad o dan adrannau 78(4BA) a 195(1DA) pan ganiateir 

amrywio cais unwaith i’r hysbysiad o apêl gael ei gyflwyno; a 

(b) darparu bod cais sy’n cael ei amrywio yn y fath fodd yn destun unrhyw 

ymgynghori pellach y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried ei fod yn briodol 

(erthygl 7 sy’n mewnosod erthygl 26C yng Ngorchymyn2012). 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

Fe’i gwnaed ar: 5 Ebrill 2017 

Fe'i gosodwyd ar: 11 Ebrill 2017 
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Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017 

SL(5)099 – Rheoliadau Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cywiro, Tir 

Comin Heb ei Gofrestru neu Dir Comin a Gamgofrestrwyd) 

(Cymru) 2017 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn rhagnodi’r weithdrefn ar gyfer cyflwyno ceisiadau a chynigion 

o dan adran 19 o Ddeddf Tiroedd Comin 2006, ac Atodlen 2 iddi. 

Maent yn cynnwys darpariaethau ynghylch: 

(a) gwneud, rheoli a dyfarnu ceisiadau a chynigion i ddiwygio’r cofrestrau; 

(b) ffioedd y caniateir eu codi mewn perthynas â chais; 

(c) dyletswyddau’r awdurdod cofrestru mewn cysylltiad â chyhoeddi ceisiadau a 

chynigion; 

(d) cynnal ymchwiliadau cyhoeddus a gwrandawiadau a’r achosion pan fo’n rhaid 

cyfeirio ceisiadau a chynigion at berson penodedig er mwyn eu dyfarnu (mae’r 

rhain yn cynnwys achosion pan fo gan yr awdurdod cofrestru fuddiant yng 

nghanlyniad y cais neu’r cynnig); ac 

(e) dyfarndalu costau mewn perthynas â cheisiadau penodol. 

Maent yn galluogi Gweinidogion Cymru i benodi personau i fod yn gymwys i weinyddu 

a dyfarnu ceisiadau a wneir i awdurdod cofrestru tir comin, neu gynigion a wneir gan 

awdurdod o’r fath, er mwyn diwygio ei gofrestrau. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Tiroedd Comin 2006 

Fe’u gwnaed ar: 9 Ebrill 2017 

Fe'u gosodwyd ar: 13 Ebrill 2017 

Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017 
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SL(5)101 – Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol 

(Amaethyddiaeth) (Cymru) 2017 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gweithredu Cyfarwyddeb 2011/92/EU Senedd Ewrop a’r 

Cyngor ynghylch asesu effaith prosiectau cyhoeddus a phreifat penodol ar yr 

amgylchedd. Maent hefyd yn gweithredu Cyfarwyddeb 1992/43/EEC y Cyngor 

ynghylch gwarchod cynefinoedd naturiol a phlanhigion ac anifeiliaid gwyllt cyn belled 

ag y mae’r prosiectau hynny’n effeithio ar y safleoedd y mae’r Gyfarwyddeb honno’n 

eu gwarchod. 

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diddymu Rheoliadau Asesu’r Effaith Amgylcheddol 

(Amaethyddiaeth) (Cymru) 2007 (SI 2007/2933) ac mae rheoliad 36 yn gwneud 

darpariaeth dros dro ynghylch gwasanaethau hysbysiadau atal ac adfer o dan y 

rheoliadau a ddiddymir. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 

Fe’u gwnaed ar: 20 Ebrill 2017 

Fe'u gosodwyd ar: 24 Ebrill 2017 

Yn dod i rym ar: 16 Mai 2017 

SL(5)103 – Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) (Diwygio) 2017 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) 2016 (“Rheoliadau 

2016”). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gweithredu Cyfarwyddeb Weithredu’r Comisiwn (EU) 

2016/317, drwy ddiwygio’r gofynion ar gyfer y label swyddogol ar datws hadyd 

sylfaenol ac ardystiedig yn Rheoliadau 2016. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Amrywogaethau a Hadau Planhigion 1964 

Fe’u gwnaed ar: 21 Ebrill 2017 

Fe'u gosodwyd ar: 26 Ebrill 2017 

Tudalen y pecyn 45

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=18934
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2007/2933/contents/made/welsh
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2007/2933/contents/made/welsh
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/contents
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=18969
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2016/106/contents/made/welsh
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0317
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0317
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1964/14/contents


 

Yn dod i rym ar: 18 Mai 2017 
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Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Llunio a Defnyddio 

Datganiad o Ddiben

Mae cofnodion amgylchedd hanesyddol yn rhoi gwybodaeth fanwl am amgylchedd hanesyddol ardal 
benodol. Lluniwyd y cofnodion amgylchedd hanesyddol yng Nghymru o ganlyniad i ddegawdau o waith 
ymchwil ac ymchwiliadau. Cânt eu cynnal a’u diweddaru er budd y cyhoedd, a’u defnyddio yn unol â safonau 
cenedlaethol a rhyngwladol. 

Canllawiau statudol yw Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Llunio a Defnyddio, sy’n esbonio’r 
canlynol:
• sut y gall cyrff cyhoeddus penodol yng Nghymru gyfrannu at lunio cofnodion amgylchedd hanesyddol a 

helpu i’w cadw’n gyfredol 
• sut y dylai cyrff cyhoeddus penodol yng Nghymru ddefnyddio cofnodion amgylchedd hanesyddol wrth 

arfer eu swyddogaethau. 

Y cyrff cyhoeddus yw: 
• awdurdodau lleol yng Nghymru
• awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru 
• Cyfoeth Naturiol Cymru.

Rhaid i’r cyrff hyn ystyried y canllawiau statudol hyn, a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru o dan y pwerau 
yn adran 37 o Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016.1

Mae adrannau 35 a 36 o Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i 
Weinidogion Cymru lunio cofnod amgylchedd hanesyddol sydd ar gael i’r cyhoedd ar gyfer pob ardal 
awdurdod lleol yng Nghymru, a’i gadw’n gyfredol.2 
Er i’r canllawiau hyn gael eu llunio yn benodol ar gyfer y cyrff a enwir yn adran 37 o’r Ddeddf, byddant 
yn berthnasol i ystod o gyrff cyhoeddus a gwirfoddol eraill, a chyrff eraill yn y sector preifat, yn ogystal ag 
unigolion â diddordeb yn amgylchedd hanesyddol Cymru. 

Llywodraeth Cymru
Y Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol (Cadw) 
Plas Caeriw 
Uned 5/7 Cefn Coed 
Parc Nantgarw  
Caerdydd CF15 7QQ
Ffôn: 03000 256000
E-bost: cadw@wales.gsi.gov.uk
Cyhoeddwyd gyntaf gan Cadw yn 2017
ISBN Digidol 978 1 4734 8711 6

 © Hawlfraint y Goron 2017, Llywodraeth Cymru, Cadw, ac eithrio lle nodir yn wahanol. .WG26919
Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch 
ac yn cael ei ddiogelu’n dda.
Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. 
This document is also available in English.
Llun y clawr: Mae siambr gladdu Gwern Einion yn heneb gofrestredig yng Ngwynedd (© Hawlfraint y Goron (2017), Croeso Cymru).Tudalen y pecyn 48



Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Llunio a Defnyddio 

Cynnwys

Cyflwyniad 

1 Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol  
1.1 Beth yw Cofnodion Amgylchedd 

Hanesyddol?
1.2 At ba Ddiben y Caiff Cofnodion 

Amgylchedd Hanesyddol eu Defnyddio?

2 Rolau a Chyfrifoldebau  
2.1 Gweinidogion Cymru  
2.2 Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru
2.3 Awdurdodau Lleol ac Awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol yng Nghymru a Cyfoeth 
Naturiol Cymru

2.4 Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 
2.5 Beth yw’r Cysylltiad Rhwng Cofnodion 

Amgylcheddol Hanesyddol a Chofnodion 
Eraill?

3 Cynnwys Cofnodion Amgylchedd 
Hanesyddol yng Nghymru, a Sut y Maent 
yn cael eu Llunio 
3.1 Cadw Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol 

yng Nghymru yn Gyfredol
3.2 Cynnwys Cofnodion Amgylchedd 

Hanesyddol yng Nghymru a Rôl Cyrff 
Cyhoeddus yn y Gwaith o’u Llunio 

 3.2.1  Asedau Hanesyddol sydd â 
Gwarchodaeth Statudol neu sydd 
wedi’u Cofrestru o dan Ddeddfau 
1979 neu 1990

 3.2.2 Safleoedd Gwrthdaro
 3.2.3 Tirweddau Hanesyddol
 3.2.4 Safleoedd Treftadaeth y Byd
 3.2.5  Safleoedd Eraill o Ddiddordeb 

Hanesyddol, Archaeolegol neu 
Bensaernïol

 3.2.6 Nodweddion Hanesyddol
 3.2.7 Ymchwiliadau Perthnasol
 3.2.8 Enwau Lleoedd Hanesyddol

4 Defnyddio Cofnodion Amgylchedd 
Hanesyddol yng Nghymru 
4.1  Llywio Polisïau a Chynlluniau Strategol
4.2  Llywio Cynlluniau Datblygu 
4.3   Llywio Penderfyniadau ynghylch Rheoli 

Datblygu 
4.4   Llywio Prosiectau Cadwraeth a Rheoli
4.5   Llywio Ymatebion Addasol i Effaith Newid 

yn yr Hinsawdd
4.6   Llywio’r Gwaith o Enwi ac Ailenwi 

Lleoedd 
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Cyflwyniad ¬

Ffurfiwyd amgylchedd hanesyddol Cymru gan genedlaethau’r gorffennol. Mae’n dangos 
o ble y daethom ac yn gwella ein hansawdd bywyd. Mae’r hanes sydd o’n cwmpas yn 
rhoi ymdeimlad o le i ni ac yn helpu i’n diffinio fel cenedl. Mae’r amgylchedd hanesyddol 
hefyd yn adnodd bregus, agored i niwed, anadnewyddadwy a chyfyngedig. Dibynna ein 
huchelgais i warchod a rheoli’r amgylchedd hanesyddol yn effeithiol ar y gallu i gael 
gwybodaeth awdurdodol o ansawdd da. 

O dan ddarpariaethau Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (y Ddeddf),3 
rhaid i Weinidogion Cymru lunio cofnod amgylchedd hanesyddol ar gyfer pob ardal 
awdurdod lleol yng Nghymru, a’i gadw’n gyfredol. Rhaid iddynt hefyd sicrhau bod y 
cofnodion amgylchedd hanesyddol ar gael i’r cyhoedd, a rhoi cyngor a chymorth i’r rhai 
sydd am gael gafael ar yr wybodaeth a geir ynddynt a’i deall.

Mae’r canllawiau hyn yn esbonio rôl a chyfrifoldebau Llywodraeth Cymru, 
ymddiriedolaethau archaeolegol Cymru, y cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf a 
Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru (y Comisiwn Brenhinol) mewn perthynas â 
chofnodion amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Mae hefyd yn esbonio sut y gall 
awdurdodau lleol ac awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru, a Cyfoeth 
Naturiol Cymru, gyfrannu at gofnodion amgylchedd hanesyddol a sut y dylent 
ddefnyddio’r cofnodion hyn wrth arfer eu swyddogaethau. 

Er bod y canllawiau hyn wedi’u hanelu at y cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf, 
maent yn berthnasol i ystod eang o gyrff eraill yn y sector cyhoeddus, a sefydliadau yn 
y sector preifat a’r trydydd sector. Gall hefyd fod yn ddefnyddiol i unigolion a grwpiau 
sy’n defnyddio’r cofnodion amgylchedd hanesyddol yn rheolaidd er mwyn ymchwilio 
i dreftadaeth eu cymunedau eu hunain, neu fel rhan o waith ymchwil neu archwilio 
personol. 
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1. Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol ¬

1.1 Beth yw Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol? ¬
Mae’r amgylchedd hanesyddol yn cynnwys pob agwedd ar yr amgylchedd o’n cwmpas a 
gafodd ei hadeiladu neu ei ffurfio gan weithgareddau dynol, neu y dylanwadwyd arni gan 
weithgareddau dynol, o’r cyfnodau cynharaf i’r mwyaf diweddar. Storfeydd o wybodaeth 
wedi’i threfnu’n systematig am yr amgylchedd hanesyddol mewn ardal benodol yw 
cofnodion amgylchedd hanesyddol, ac maent yn fynegai at wybodaeth am yr amgylchedd 
hanesyddol sydd ar gael mewn mannau eraill. Maent yn cael eu cynnal a’u diweddaru er 
budd y cyhoedd ac maent ar gael i bawb. 

Mae cofnodion amgylchedd hanesyddol Cymru yn cynnwys gwybodaeth am safleoedd 
archaeolegol a thirweddau ac adeiladau hanesyddol, ac yn cyfeirio pobl at wybodaeth 
o’r fath. Maent hefyd yn cynnwys cofnodion o’r gwaith o reoli’r amgylchedd hanesyddol 
ac ymchwilio iddo, megis gwaith cloddio archaeolegol, astudiaethau hanesyddol a 
rhaglenni cadwraeth. Mae cynnwys cofnodion amgylchedd hanesyddol Cymru yn ffrwyth 
degawdau o gasglu a choladu gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau, gan gynnwys 
gwybodaeth gan y cyhoedd a chanlyniadau gwaith maes archaeolegol. 

Mae gwybodaeth allweddol a geir yng nghofnodion amgylchedd hanesyddol Cymru 
wedi cael ei dwyn ynghyd mewn cronfa ddata ddigidol sydd wedi’i chysylltu â system 
gwybodaeth ddaearyddol (GIS) sy’n galluogi defnyddwyr i weld yr wybodaeth destunol 
ochr yn ochr â mapiau. Ategir y gronfa ddata gan ddeunydd cyfeirio cysylltiedig a all 
fod yn ddigidol neu ar ffurf papur. Gall y deunydd hwn gynnwys ffotograffau o’r awyr, 
copïau o fapiau ac adroddiadau hynafiaethol cynnar, astudiaethau o nodweddion, 
adroddiadau heb eu cyhoeddi (‘llenyddiaeth lwyd’), a ffynonellau cyhoeddedig a 
dogfennol eraill. Er hynny, yn wahanol i Gofnodion Henebion Cenedlaethol Cymru 
(gweler adran 2.4 isod) neu’r swyddfeydd cofnodion sirol, nid yw’r cofnodion 
amgylchedd hanesyddol yn archifau ffurfiol.

Mae cofnodion amgylchedd hanesyddol yn adnodd deinamig sy’n esblygu’n gyson, ac 
mae angen eu cadw a’u cynnal ac ychwanegu atynt wrth i wybodaeth newydd am 
yr amgylchedd hanesyddol ddod i’r amlwg. Fel y cyfryw, ni all cofnodion amgylchedd 
hanesyddol byth fod yn gofnod terfynol. Mae angen i gofnodion amgylchedd hanesyddol 
gael eu rheoli gan staff ymroddedig sy’n meddu ar y cymwysterau priodol ac sy’n gallu 
helpu’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf, a’r cyhoedd yn ehangach, i’w defnyddio. 

Mae’r cynnwys sylfaenol sy’n ofynnol ar gyfer cofnodion amgylchedd hanesyddol yng 
Nghymru, fel y’i hamlinellir yn Neddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016,4 yn cael 
ei ddisgrifio yn adran 3.2. 

1.2 At ba Ddiben y Caiff Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol eu 
Defnyddio? ¬
Mae cofnodion amgylchedd hanesyddol yn rhoi gwybodaeth am amgylchedd hanesyddol 
Cymru er budd y cyhoedd ac yn cyflawni amrywiaeth eang o swyddogaethau sy’n 
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• hybu gwybodaeth am yr amgylchedd hanesyddol a dealltwriaeth ohono
• cefnogi’r gwaith o warchod, rheoli a diogelu’r amgylchedd hanesyddol 
• llywio polisïau strategol a chynlluniau datblygu 
• llywio penderfyniadau ynghylch datblygiadau rheoli 
• cefnogi gwaith adfywio a arweinir gan dreftadaeth, gwelliannau amgylcheddol a 

mentrau twristiaeth ddiwylliannol 
• cyfrannu at addysg a chynhwysiant cymdeithasol 
• hybu cyfranogiad y cyhoedd mewn archwilio, gwerthfawrogi a mwynhau 

treftadaeth leol
• hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth am enwau lleoedd hanesyddol.

Defnyddir cofnodion amgylchedd hanesyddol yn ddyddiol gan amrywiaeth eang 
o randdeiliaid, gan gynnwys y cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf, yn ogystal â 
pherchenogion, datblygwyr, cynllunwyr, ymchwilwyr a’r cyhoedd. 

2. Rolau a Chyfrifoldebau ¬

2.1 Gweinidogion Cymru ¬
O dan adrannau 35 a 36 o’r Ddeddf, mae dyletswydd ar Weinidogion Cymru i lunio 
cofnod amgylchedd hanesyddol sydd ar gael i’r cyhoedd ar gyfer pob ardal awdurdod 
lleol yng Nghymru, a’i gadw’n gyfredol.5 Rhaid i gyngor a chymorth fod ar gael i’r rheini 
sydd am gael gafael ar yr wybodaeth mewn cofnodion amgylchedd hanesyddol, a deall 
yr wybodaeth honno. 

Lle Gweinidogion Cymru yw penderfynu pa wybodaeth a gaiff ei chynnwys yn y 
cofnodion amgylchedd hanesyddol yn unol â manylion y cynnwys a nodir yn adran 35(2) 
o’r Ddeddf. Yn ymarferol, gan ddefnyddio cytundebau ffurfiol, mae Gweinidogion Cymru 
wedi dirprwyo’r gwaith o ymgymryd â’r cyfrifoldeb hwn i’r pedair ymddiriedolaeth 
archaeolegol yng Nghymru. Mae’r cytundebau yn nodi’r safonau a’r meincnodau y 
disgwylir i bob un o’r cofnodion amgylchedd hanesyddol eu bodloni.6

O dan adran 37 o’r Ddeddf,7 rhaid i Weinidogion Cymru roi’r canllawiau hyn ar lunio 
a defnyddio cofnodion amgylchedd hanesyddol i awdurdodau lleol ac awdurdodau 
Parciau Cenedlaethol yng Nghymru, a Cyfoeth Naturiol Cymru. 

2.2 Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru ¬
Mae Gweinidogion Cymru wedi dewis cyflawni eu dyletswyddau o dan adrannau 35 a 
36 o’r Ddeddf drwy gytundebau ffurfiol gyda’r pedair ymddiriedolaeth archaeolegol yng 
Nghymru (Clwyd-Powys, Dyfed, Morgannwg-Gwent a Gwynedd). 

Mae pob ymddiriedolaeth archaeolegol yng Nghymru yn cynnal cofnod amgylchedd 
hanesyddol rhanbarthol. Man cychwyn y cofnodion hyn oedd y cofnodion o safleoedd 
a henebion a sefydlwyd yn y 1970au. Fe’u lluniwyd i helpu’r ymddiriedolaethau gyda’u 
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rhaglenni gwaith ac mewn ymateb i’r ffaith nad oedd gwybodaeth archaeolegol ar gael 
i berchenogion, datblygwyr a chynllunwyr, a bod olion archaeolegol yn cael eu colli o 
ganlyniad i ddatblygu trefol a gwledig.

Gyda’i gilydd, mae’r cofnodion amgylchedd hanesyddol hyn bellach yn adnodd 
cynhwysfawr ac ynddynt bron 300,000 o gofnodion unigol o ymchwiliadau 
archaeolegol a safleoedd ac asedau hanesyddol o bob cyfnod ledled Cymru. 

Er mai setiau data archaeolegol oedd y cofnodion hyn i ddechrau, maent wedi ehangu 
yn ystod y blynyddoedd diwethaf i gynnwys rhagor o wybodaeth ar agweddau eraill 
ar yr amgylchedd hanesyddol, megis tirweddau hanesyddol ac adeiladau hanesyddol. 
Mae ymddiriedolaethau archaeolegol Cymru yn parhau i ychwanegu at y cofnodion 
drwy gydweithio ag eraill, gan gynnwys y cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf. 

Gall y cyhoedd gael gafael ar yr wybodaeth graidd a geir yn y cofnodion amgylcheddol 
hanesyddol ar-lein drwy Archwilio.8 Fodd bynnag, dylai defnyddwyr gysylltu â’r staff sy’n 
gyfrifol am yr amgylchedd hanesyddol yn yr ymddiriedolaeth archaeolegol berthnasol 
i gael rhagor o fanylion am eitemau unigol nad ydynt, efallai, ar gael drwy Archwilio. 
Hefyd, bydd y staff sy’n gyfrifol am yr amgylchedd hanesyddol yn yr ymddiriedolaethau 
yn rhoi cymorth a chyngor hanfodol ar ddehongli a defnyddio’r wybodaeth sydd yn y 
cofnodion amgylchedd hanesyddol.  

Mae’r pedwar cofnod amgylchedd hanesyddol rhanbarthol yn cwmpasu’r ardaloedd 
awdurdod lleol canlynol: 

• Mae cofnod amgylchedd hanesyddol Clwyd-Powys yn cwmpasu Sir Ddinbych, Sir y 
Fflint, Wrecsam, Powys a rhan o Gonwy 

• Mae cofnod amgylchedd hanesyddol Dyfed yn cwmpasu Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a 
Cheredigion 

• Mae cofnod amgylchedd hanesyddol Morgannwg-Gwent yn cwmpasu Abertawe, 
Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, 
Caerdydd, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Torfaen a Chasnewydd

• Mae cofnod amgylchedd hanesyddol Gwynedd yn cwmpasu Ynys Môn, Gwynedd a 
rhan o Gonwy. 

Ymhlith pethau eraill (gweler adran 1.2 uchod), mae ymddiriedolaethau archaeolegol 
Cymru yn defnyddio’r wybodaeth yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol i roi cyngor 
i awdurdodau cynllunio lleol ar baratoi cynlluniau ddatblygu lleol ac ar reoli datblygu. 

2.3 Awdurdodau Lleol ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng 
Nghymru a Cyfoeth Naturiol Cymru ¬
O dan adran 37 o’r Ddeddf, rhaid i awdurdodau lleol ac awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol yng Nghymru, a Cyfoeth Naturiol Cymru, i gyd roi sylw i’r canllawiau 
statudol hyn ar lunio a defnyddio cofnodion amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. 
Mae gan y cyrff cyhoeddus hyn rôl bwysig i’w chwarae o ran rheoli a gwarchod yr 
amgylchedd hanesyddol, y ffordd y caiff ei hyrwyddo a’r ffordd y mae’r cyhoedd yn 
ei ddefnyddio a’i werthfawrogi. Mae’r swyddogaethau hyn yn dibynnu ar y gallu i gael 
gafael ar wybodaeth awdurdodol o ansawdd da am yr amgylchedd hanesyddol, megis 
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Mae’n hanfodol bod y cyrff hyn yn gwneud cyfraniad effeithiol at gynnwys y cofnodion 
amgylchedd hanesyddol (gweler adrannau 3.1 a 3.2). O’r herwydd, mae gan y 
cyrff hyn rôl allweddol i’w chwarae yn y gwaith o lunio’r cofnodion amgylcheddol 
hanesyddol. Mae cyfrifoldeb arnynt hefyd am y ffordd y cânt eu defnyddio wrth iddynt 
arfer eu swyddogaethau, a ddisgrifir yn adran 4. Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen 
mynd ati o bryd i’w gilydd i drefnu cyfarfodydd cyswllt rhwng cyrff cyhoeddus a’r 
ymddiriedolaeth(au) archaeolegol perthnasol.  

Mae’n bosibl bod gwybodaeth sy’n berthnasol i’r amgylchedd hanesyddol yn cael ei 
chadw hefyd mewn archifau ffurfiol sy’n cael eu rhedeg gan awdurdodau lleol, megis y 
swyddfeydd cofnodion sirol, yn ogystal ag mewn ffeiliau’n ymwneud â gwaith achos 
cyffredinol sy’n effeithio ar yr amgylchedd hanesyddol. 

2.4 Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ¬
Sefydlwyd y Comisiwn Brenhinol9 ym 1908 ac mae ei rolau a’i gyfrifoldebau yn deillio 
o Warant Frenhinol a gyhoeddwyd yn 2000. Mae’n gweithio fel Corff a Noddir gan 
Lywodraeth Cymru ac yn cael ei gyllid craidd gan Lywodraeth Cymru. 

Ers 1964, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi bod yn gyfrifol am guradu Cofnod Henebion 
Cenedlaethol Cymru. Dyma’r rhestr eiddo ac archif cyhoeddus cenedlaethol ar gyfer 
amgylchedd hanesyddol Cymru, sy’n debyg i archifau cyffelyb yn Lloegr a’r Alban. 
Mae’n cynnwys cofnodion a luniwyd drwy weithgareddau ymchwilio’r Comisiwn 
Brenhinol yn ogystal â chofnodion a gyfrannwyd gan ystod eang o sefydliadau eraill 
ac unigolion preifat. Caiff Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ei gydnabod yn 
swyddogol o dan Ddeddf Cofnodion Cyhoeddus 195810 fel man adneuo ar gyfer 
cofnodion cyhoeddus. Mae’n cynnwys ffotograffau, lluniadau a dogfennau gwreiddiol 
sy’n ymwneud ag amgylchedd hanesyddol Cymru. Cofnod Henebion Cenedlaethol 
Cymru yw’r prif fan adneuo ar gyfer deunydd archif gwreiddiol a dogfennau sy’n 
ymwneud ag amgylchedd hanesyddol Cymru.  

Mae’r Comisiwn Brenhinol hefyd yn curadu’r cofnod o safleoedd morwrol hanesyddol 
ar gyfer dyfroedd tiriogaethol Cymru, sy’n cynnwys damweiniau’n ymwneud ag 
awyrennau a llongau ar y môr ac ardaloedd o botensial archaeolegol morol uchel. 
Ar ran Gweinidogion Cymru, mae gan y Comisiwn Brenhinol hefyd gyfrifoldeb penodol 
am gynnal y rhestr o enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru a’r rhestr o feysydd 
brwydrau hanesyddol, ac am sicrhau bod yr wybodaeth hon ar gael drwy’r cofnodion 
amgylchedd hanesyddol. 

O dan ei drefniadau gweithredu gyda Llywodraeth Cymru, mae’r Comisiwn Brenhinol 
yn gyfrifol am fonitro safonau a lefelau gwasanaeth y cofnodion amgylchedd 
hanesyddol11. Mae hyn yn cynnwys mynd ati, ar sail cylch pum mlynedd, i gydgysylltu 
a dilysu archwiliadau er mwyn adolygu ansawdd data, mesur perfformiad yn unol 
â dangosyddion penodedig a nodi agweddau y mae angen eu gwella. Cyhoeddir 
crynodeb o ganfyddiadau’r archwiliadau ar wefan Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol 
Llywodraeth Cymru (Cadw).12
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2.5 Beth yw’r Cysylltiad Rhwng Cofnodion Amgylcheddol 
Hanesyddol a Chofnodion Eraill? ¬
Mae gwybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru ar gael o ffynonellau eraill. 
Mae rhai o’r ffynonellau hynny’n cyfrannu at y cofnodion amgylchedd hanesyddol. 
Llywodraeth Cymru yw’r brif ffynhonnell ar gyfer cofnodion sy’n ymwneud â henebion 
ac adeiladau dan ofal y Wladwriaeth ac asedau hanesyddol dynodedig o bwysigrwydd 
cenedlaethol neu ddiddordeb arbennig, gan gynnwys adeiladau rhestredig, henebion 
cofrestredig, llongddrylliadau dynodedig a pharciau, gerddi a thirweddau hanesyddol 
cofrestredig. Mae Cof Cymru – Asedau Hanesyddol Cenedlaethol Cymru, a gynhelir 
gan Cadw, yn galluogi’r cyhoedd i weld mapiau a gwybodaeth ddisgrifiadol ar-lein mewn 
perthynas â’r asedau hanesyddol hyn.13

Y Comisiwn Brenhinol sy’n cynnal Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, sydd ar 
gael i’r cyhoedd drwy Coflein.14 Mae perthynas waith ffurfiol rhwng Cofnod Henebion 
Cenedlaethol Cymru a’r cofnodion amgylchedd hanesyddol ac maent yn cyfnewid 
gwybodaeth graidd yn rheolaidd. 

Mae gan sefydliadau eraill wybodaeth bwysig am yr amgylchedd hanesyddol hefyd, 
gan gynnwys Amgueddfa Cymru ac amgueddfeydd rhanbarthol a lleol, sy’n cadw 
cofnodion yn ymwneud â’r arteffactau archaeolegol a’r casgliadau hanesyddol sydd dan 
eu gofal. Mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gofnodion yn ymwneud â’r asedau 
hanesyddol ar dir sy’n eiddo iddi ac mae’r rheini hefyd ar gael ar-lein.15  

Mae’r cofnodion hanesyddol yn defnyddio gwybodaeth o’r holl ffynonellau hyn ac o 
ffynonellau eraill. Mae’r prif ddeiliaid cofnodion, gan gynnwys y cofnodion amgylchedd 
hanesyddol, wedi sefydlu Fframwaith Strategol ar gyfer Cofnodion yn Ymwneud ag 
Amgylchedd Hanesyddol Cymru,16 er mwyn hwyluso cydweithio a rhannu data’n 
rheolaidd.

Ar ran partneriaid y fframwaith, mae’r Comisiwn Brenhinol yn cynnal ac yn datblygu 
Cymru Hanesyddol,17 porth ar-lein at gofnodion cenedlaethol a rhanbarthol. 
Mae’n cynnwys map integredig sy’n dangos lleoliadau’r holl safleoedd archaeolegol 
hanesyddol a gofnodir yn y cronfeydd data sy’n cael eu cynnal gan y partneriaidi sy’n 
rhan o’r fframwaith. 
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3. Cynnwys Cofnodion Amgylchedd 
Hanesyddol yng Nghymru, a sut y Maent yn 
Cael eu Llunio ¬

3.1 Cadw Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru yn 
Gyfredol ¬
Mae angen rheoli cofnodion amgylchedd hanesyddol yn weithredol er mwyn 
iddynt adlewyrchu natur newidiol yr amgylchedd hanesyddol a’n dealltwriaeth o’i 
arwyddocâd.18 Rhaid diweddaru cofnodion amgylchedd hanesyddol yn rheolaidd â 
gwybodaeth gywir, gan gynnwys: 

• darganfyddiadau a dehongliadau newydd 
• dynodiadau statudol newydd a diwygiedig 
• yr ymchwil a’r cyhoeddiadau diweddaraf 
• cofnodion a chanlyniadau ymchwiliadau newydd
• newidiadau i’r asedau hanesyddol sydd eisoes wedi’u cofnodi. 

Daw gwybodaeth o’r fath o amrywiaeth o ffynonellau, o ddarganfyddiadau ar hap gan 
aelodau o’r cyhoedd a darganfyddiadau annisgwyl gan berchenogion eiddo, datblygwyr 
a rheolwyr tir, i ymchwiliadau systematig a gynhelir fel rhan o arolygon cenedlaethol, 
gwaith ymchwil a arweinir gan brifysgolion, gwaith maes a chofnodi a ariennir gan 
ddatblygwyr, prosiectau cymunedol neu waith ymchwil preifat. 

Ni ddylai fod unrhyw derfynau o ran y cyfnodau y mae’r wybodaeth a gofnodir 
mewn cofnodion amgylchedd hanesyddol yn ymwneud â nhw: dylent gynnwys data 
sy’n ymwneud â phob cyfnod, o’r gweithgarwch dynol cynharaf i’r oes bresennol. 
Bydd terfyn daearyddol y cofnod amgylchedd hanesyddol ar gyfer pob ardal awdurdod 
lleol yn cael ei ddiffinio gan ffin weinyddol yr awdurdod lleol. Yn achos ardaloedd 
awdurdodau lleol sydd ag arfordir, bydd estyn cwmpas daearyddol cofnod amgylchedd 
hanesyddol tua’r môr y tu hwnt i’r ffin weinyddol yn fodd i reoli’r amgylchedd 
hanesyddol morol ac arfordirol yn fwy effeithiol.

Mae’r berthynas rhwng ymddiriedolaethau archaeolegol Cymru a’r holl gyrff cyhoeddus 
a enwir yn y Ddeddf wedi bod yn un gref a chadarnhaol erioed, ac mae sylfeini cadarn 
ar gyfer y rolau a’r cyfrifoldebau presennol. Mae gan y cyrff cyhoeddus rôl i’w chwarae 
o hyd o ran sicrhau bod y cofnodion amgylchedd hanesyddol mor gyfredol â phosibl. 
Mewn rhai achosion, bydd corff cyhoeddus yn gyfrifol am sicrhau bod y cofnodion 
amgylchedd hanesyddol yn cynnwys gwybodaeth newydd neu wybodaeth wedi’i 
diweddaru y mae ganddo gyfrifoldeb uniongyrchol amdani, megis gwybodaeth yn 
ymwneud ag ardaloedd cadwraeth a rhestrau lleol, os ydynt ar gael. 

Dylai’r cynnydd a fydd wedi’i wneud o ran cyfrannu ac ychwanegu at gofnodion 
amgylchedd hanesyddol fod yn un o’r materion a drafodir yn y cyfarfod cyswllt 
a gynhelir o bryd i’w gilydd rhwng y cyrff cyhoeddus a’r ymddiriedolaethau(au) 
archaeolegol perthnasol y cyfeirir atynt yn 2.3 uchod. Yn ystod y drafodaeth honno, Tudalen y pecyn 56
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bydd angen cytuno ar fformat unrhyw wybodaeth newydd y byddai’n fuddiol ei 
hychwanegu at y cofnodion amgylchedd hanesyddol, ynghyd â’r weithdrefn a’r amserlen 
ar gyfer gwneud hynny. Bydd canlyniad y trafodaethau hyn yn cyfrannu at gynlluniau 
gwaith blynyddol yr ymddiriedolaethau archaeolegol. O wneud hyn, bydd y cofnodion 
amgylchedd hanesyddol yn parhau i ehangu ac i gynnwys mwy o wybodaeth am yr 
amgylchedd hanesyddol nag a geir yn y sylfaen archaeolegol gref sydd eisoes yn bodoli.

3.2 Cynnwys Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru 
a Rôl Cyrff Cyhoeddus yn y Gwaith o’u Llunio ¬
Mae’r adran hon yn cynnwys rhestr o’r hyn y disgwylir i gofnodion amgylchedd 
hanesyddol eu cynnwys o dan adran 35(2) o’r Ddeddf.19 Caiff y gwahanol elfennau eu 
grwpio yma i adlewyrchu sut y mae’n rhaid i awdurdodau lleol ac awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol, a Cyfoeth Naturiol Cymru, gyfrannu at lunio cofnodion amgylcheddol 
hanesyddol a helpu i’w cadw’n gyfredol, neu sut y dylent wneud hynny. 

3.2.1 Asedau Hanesyddol sydd â Gwarchodaeth Statudol neu sydd 
wedi’u Cofrestru o dan Ddeddfau 1979 neu 199020 ¬

Cadw, ar ran Gweinidogion Cymru, sy’n gyfrifol am nodi a dynodi adeiladau rhestredig 
(a), henebion cofrestredig (c) a pharciau a gerddi hanesyddol cofrestredig (d).25 
Cadw sy’n rheoli’r rhestrau terfynol a chyfredol o bob un o’r categorïau hyn o asedau 
hanesyddol. Mae’n rhaid i fanylion yr holl asedau yn y grwpiau hyn gael eu cynnwys yn 
y cofnodion amgylchedd hanesyddol wrth iddynt gael eu darparu gan Cadw. 

Awdurdodau cynllunio lleol sy’n gyfrifol am ddiffinio a dynodi ardaloedd cadwraeth (b). 
Rhaid i’r awdurdodau hyn ddarparu manylion yr holl ardaloedd cadwraeth i’w cynnwys 
yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol. Dylai’r manylion hynny gynnwys dolenni at 
wybodaeth sy’n ymwneud ag arfarniadau o ardaloedd cadwraeth.

(a)  Manylion pob adeilad yn ardal yr awdurdod sydd wedi’i gynnwys 
mewn rhestr a luniwyd neu a gymeradwywyd gan Weinidogion 
Cymru o dan adran 1 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig 
ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (pennod 9).21

(b)  Manylion pob ardal gadwraeth yn ardal yr awdurdod sydd wedi’i 
dynodi o dan adran 69 o’r Ddeddf honno.22

(c)  Manylion pob heneb yn ardal yr awdurdod a geir yn yr Atodlen a 
luniwyd ac a gynhelir o dan adran 1 o Ddeddf Henebion Hynafol ac 
Ardaloedd Archaeolegol 1979 (pennod 46).23

(d)  Manylion pob darn o dir yn ardal yr awdurdod sydd wedi’i gynnwys 
yn y gofrestr o barciau a gerddi hanesyddol a luniwyd ac a gynhelir 
gan Weinidogion Cymru o dan adran 41A o’r Ddeddf24 honno.

Rhaid i awdurdodau cynllunio lleol ddarparu manylion yr holl ardaloedd 
cadwraeth i’w cynnwys yn y cofnod amgylchedd hanesyddol perthnasol. 
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3.2.2 Safleoedd Gwrthdaro ¬

Mae adran 35 (3) o’r Ddeddf yn diffinio ‘safle gwrthdaro’ fel maes brwydr neu safle 
lle y digwyddodd math arall o wrthdaro yn cynnwys lluoedd milwrol, neu safle lle y 
digwyddodd gweithgareddau arwyddocaol mewn perthynas â brwydr neu wrthdaro 
arall o’r fath.26

Ar ran Gweinidogion Cymru, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi llunio rhestr o feysydd 
brwydrau hanesyddol yng Nghymru.27 Bydd y cofnodion amgylchedd hanesyddol 
yn cynnwys manylion yr wybodaeth ddiweddaraf o’r rhestr hon. Dylai’r cofnodion 
amgylchedd hanesyddol hefyd gynnwys dolenni at y rhestr ar-lein sy’n cael ei chadw 
gan y Comisiwn Brenhinol. 

Efallai fod gan y cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf wybodaeth ychwanegol am 
safleoedd gwrthdaro. Dylid rhoi’r wybodaeth hon i’r Comisiwn Brenhinol i’w chynnwys 
yn y rhestr.

3.2.3 Tirweddau Hanesyddol ¬

Mae Cadw, y Cyngor Rhyngwladol ar Henebion a Safleoedd (y DU) (ICOMOS (UK)) 
a Chyngor Cefn Gwlad Cymru (sydd bellach yn rhan o Cyfoeth Naturiol Cymru) wedi 
mynd ati ar y cyd i lunio rhestr o dirweddau hanesyddol.28

Ar ran Gweinidogion Cymru, mae ymddiriedolaethau archaeolegol Cymru wedi cynnal 
astudiaethau manwl o nodweddion tirwedd hanesyddol ar gyfer pob un o’r tirweddau 
hanesyddol cofrestredig hyn. Rhaid i’r cofnodion amgylchedd hanesyddol gynnwys 
manylion pob tirwedd amgylchedd hanesyddol, ynghyd â manylion y gwaith cysylltiedig 
i bennu nodweddion, a dolenni at y setiau data ar-lein sy’n cel eu cynnal gan 
ymddiriedolaethau archaeolegol Cymru. 

(e)  Manylion pob safle gwrthdaro yn ardal yr awdurdod sydd o 
ddiddordeb hanesyddol ym marn Gweinidogion Cymru. 

Dylai’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf roi i’r Comisiwn Brenhinol 
fanylion unrhyw safle gwrthdaro y gellid ystyried ei gynnwys yn y 
cofnodion amgylchedd hanesyddol. 

(f)  Lle bo awdurdod cyhoeddus (p’un ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd 
â phersonau eraill) yn cynnal rhestr o dirweddau hanesyddol yng 
Nghymru, manylion pob tirwedd hanesyddol yn ardal yr awdurdod 
lleol a geir yn y rhestr. 

Lle bo corff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf yn cynnal ei restr ei hun 
o dirweddau hanesyddol, dylid cynnwys manylion yn y cofnodion 
amgylchedd hanesyddol. 
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3.2.4 Safleoedd Treftadaeth y Byd ¬

Rhaid i’r cofnodion amgylchedd hanesyddol gynnwys manylion pob Safle Treftadaeth y 
Byd. Dylai’r cofnodion amgylchedd hanesyddol gynnwys dolenni at y cynlluniau rheoli 
diweddaraf ar gyfer Safleoedd Treftadaeth y Byd ac unrhyw ganllawiau cynllunio atodol 
cysylltiedig.

3.2.5 Safleoedd Eraill o Ddiddordeb Hanesyddol, Archaeolegol neu 
Bensaernïol ¬

Nid yw’r rhan fwyaf o asedau hanesyddol mewn ardal awdurdod lleol yn cael eu 
gwarchod yn statudol. Fodd bynnag, mae pob un ohonynt yn cyfrannu at ei chymeriad 
hanesyddol, archaeolegol neu bensaernïol a gallent fod yn bwysig yn genedlaethol, 
rhanbarthol neu leol. 

Gallai cofnodion ymwneud â safleoedd archaeolegol sydd heb eu cofrestru, 
adeiladau neu strwythurau hanesyddol nad ydynt yn rhestredig, parciau a gerddi 
hanesyddol, meysydd brwydrau a thirweddau nad ydynt i’w gweld ar y cofrestrau na’r 
rhestrau eiddo perthnasol, neu leoliadau â thystiolaeth baleoamgylcheddol bwysig. 
Gallai cofnodion hefyd gynnwys lleoliadau nad oes unrhyw dystiolaeth ffisegol weladwy 
ohonynt, ond y gallent fod yn gysylltiedig â chyfeiriad hanesyddol, cartograffig neu 
ddogfennol, neu â darganfod arteffact archaeolegol. 

Yn achos awdurdodau lleol arfordirol, dylai’r cofnod amgylchedd hanesyddol gynnwys 
gwybodaeth am dreftadaeth forwrol o ddiddordeb hanesyddol, archaeolegol neu 
bensaernïol. Dylai’r cofnod amgylchedd hanesyddol fod yn gysylltiedig â chofnod 
morwrol Cymru, a gynhelir gan y Comisiwn Brenhinol, sy’n cynnwys safleoedd 
llongddrylliadau ac ardaloedd o botensial archaeolegol mawr ar y môr. 

Mae gan awdurdodau lleol rôl allweddol i’w chwarae o ran cyfrannu gwybodaeth am 
asedau nas dynodwyd at gofnodion amgylchedd hanesyddol. Mae awdurdodau lleol yn 
casglu gwybodaeth ychwanegol am yr amgylchedd hanesyddol yn aml, yn enwedig am 

(g) Manylion pob Safle Treftadaeth y Byd yn ardal yr awdurdod

Lle bo awdurdod lleol neu awdurdod Parc Cenedlaethol yn gyfrifol 
am gynllun rheoli Safle Treftadaeth y Byd neu am unrhyw ganllawiau 
cynllunio atodol, dylai gynnwys dolenni priodol at y cynllun hwnnw neu’r 
canllawiau hynny yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol. 

(h)  Manylion pob ardal, safle neu le arall yn ardal yr awdurdod y 
mae’r awdurdod neu Weinidogion Cymru yn ystyried ei bod/fod o 
ddiddordeb hanesyddol, archaeolegol neu bensaernïol lleol. 
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adeiladau hanesyddol. Er mwyn i’r cofnodion amgylchedd hanesyddol fod yn ffynonellau 
cynhwysfawr o wybodaeth, mae’n hanfodol eu bod yn cael gwybodaeth newydd 
am yr holl asedau hanesyddol yn ddi-oed, gan gynnwys y rheini sydd o ddiddordeb 
hanesyddol, archaeolegol a phensaernïol lleol. Dylai gynnwys gwybodaeth yn ymwneud 
ag asedau hanesyddol lleol sydd, o bosibl, yn cael eu nodi’n ffurfiol yn ystod y broses 
gynllunio, yn ogystal ag yn ystod gweithgareddau eraill.

Dylai awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol a Cyfoeth Naturiol Cymru roi gwybodaeth i’r 
cofnodion amgylchedd hanesyddol am asedau hanesyddol nas dynodwyd er mwyn 
gwneud yn siŵr bod y cofnodion amgylchedd hanesyddol yn dal i fod yn gynhwysfawr 
ac yn llawn gwybodaeth sy’n berthnasol i’w gwaith. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys 
manylion asedau hanesyddol a ddarganfuwyd neu yr ymchwiliwyd iddynt o ganlyniad 
i raglenni rheoli neu fynediad cyhoeddus.  

3.2.6 Nodweddion Hanesyddol ¬

Rhaid i’r cofnodion amgylchedd hanesyddol gynnwys unrhyw waith pennu nodweddion 
tirwedd hanesyddol (gweler hefyd (f) uchod) a gynhaliwyd, ond hefyd unrhyw waith 
pennu nodweddion a gynhaliwyd ar drefweddau neu forweddau. Mae Cadw wedi 
cynnal rhaglen o waith pennu nodweddion hanesyddol ar nifer o drefi hanesyddol 
ledled Cymru. Dylai pob cofnod amgylchedd hanesyddol gynnwys dolenni at unrhyw 
astudiaethau o nodweddion sy’n berthnasol i’w ardal.

Dylai’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf ddarparu manylion unrhyw 
ardal, safle neu le arall y maent o’r farn ei fod o ddiddordeb hanesyddol, 
archaeolegol neu bensaernïol lleol er mwyn iddynt gael eu cynnwys yn y 
cofnodion amgylchedd hanesyddol. 

Lle bo awdurdod lleol neu awdurdod Parc Cenedlaethol yn cynnal rhestr 
o asedau hanesyddol o ddiddordeb lleol arbennig, rhaid iddo gynnwys 
manylion diweddaraf pob eitem ar y rhestr er mwyn iddynt gael eu 
cynnwys yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol. 

(i)  Gwybodaeth am sut mae datblygiad hanesyddol, archaeolegol neu 
bensaernïol ardal yr awdurdod, neu unrhyw ran ohoni, wedi cyfrannu 
at nodweddion presennol yr ardal neu ran ohoni, a sut y gellir 
gwarchod y nodweddion hynny. 

Lle y bo corff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf wedi casglu gwybodaeth 
am ddatblygiad hanesyddol, archaeolegol neu bensaernïol ardal 
awdurdod, neu ran o ardal awdurdod (megis astudiaethau o 
nodweddion), dylai ddarparu manylion i’w cynnwys yn y cofnodion 
amgylchedd hanesyddol, gan gynnwys dolenni at ragor o fanylion a 
gwybodaeth gyhoeddedig, gan gynnwys haenau tirwedd hanesyddol 
a diwylliannol LANDMAP. 

Tudalen y pecyn 60



12

Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Llunio a Defnyddio 

3.2.7 Ymchwiliadau Perthnasol ¬

Mae’r cofnodion amgylchedd hanesyddol yn cynnwys manylion ymchwiliadau 
hanesyddol neu archaeolegol perthnasol, gan gynnwys canfyddiadau’r ymchwiliadau 
hynny. Gallai enghreifftiau gynnwys asesiadau desg, gwaith dadansoddi hanesyddol, 
arolygon sy’n gysylltiedig â chofnodi adeiladau hanesyddol, arolygon topograffig neu 
geoffisegol ac ymyriadau archaeolegol (gan gynnwys casglu arteffactau ar yr wyneb, 
tyllau prawf, ffosydd prawf, gwaith cloddio archaeolegol a samplu paleoamgylcheddol). 
Efallai na fydd rhai o’r ymchwiliadau hyn yn rhai archaeolegol, ond byddant, serch hynny, 
yn datgelu gwybodaeth berthnasol, megis arolygon geodechnegol. Mae llawer o’r 
ymchwiliadau hyn yn cael eu cynnal gan unigolion, sefydliadau ymchwil neu gymunedau, 
neu o ganlyniad i raglenni eraill sy’n cael eu hariannu (megis Cronfa Dreftadaeth y 
Loteri). Fodd bynnag, mae llawer ohonynt yn cael eu cynnal (neu eu symbylu) gan y 
cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf.

Mae gan bob un o’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf rôl i’w chyflawni o ran 
darparu manylion ymchwiliadau o’r fath i’w cynnwys yn y cofnodion amgylchedd 
hanesyddol, yn amodol ar unrhyw gyfyngiadau o ran hawlfraint. Gallai ymchwiliadau o’r 
fath gael eu cynnal naill ai’n uniongyrchol gan yr awdurdod cyhoeddus ei hun, gan 
rywun arall ar ei ran, neu ar ôl iddo wneud cais i’r perwyl hwnnw. Gallai hyn gynnwys 
gwaith a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, neu ar ei ran, i reoli coedwigoedd neu 
goetiroedd, neu gynlluniau rheoli amgylcheddol. Gallai hefyd gynnwys gwaith yn 
gysylltiedig â’r amgylchedd hanesyddol sy’n cael ei wneud o ganlyniad i’r broses 
gynllunio. Dylid rhoi gwybod i’rn rheini a fydd yn gwneud gwaith o’r fath fod angen 
iddynt roi’r canfyddiadau perthnasol i’r cofnodion amgylchedd hanesyddol. 

3.2.8 Enwau Lleoedd Hanesyddol ¬

(j)  Manylion unrhyw ymchwiliadau perthnasol a gynhaliwyd yn ardal yr 
awdurdod a chanfyddiadau’r ymchwiliadau hynny. 

Dylai’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf ddarparu manylion 
ymchwiliadau i’r amgylchedd hanesyddol, boed yn ymchwiliadau a 
gynhaliwyd yn uniongyrchol gan yr awdurdod cyhoeddus ei hun neu gan 
rywun arall ar ei ran, er mwyn i’r manylion hynny gael eu cynnwys yn 
y cofnodion amgylchedd hanesyddol, yn amodol ar gyfyngiadau o ran 
hawlfraint. Gallai hyn gynnwys ymchwiliadau i ategu cynlluniau rheoli 
amgylcheddol neu’r broses gynllunio. 

(k)  Ffordd o gael gafael ar fanylion pob enw lle hanesyddol yn ardal yr 
awdurdod sydd wedi’i gynnwys yn y rhestr a luniwyd ac a gynhelir o 
dan adran 34 o Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016.29
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Gall enwau lleoedd hanesyddol, naill ar gyfer nodweddion daearyddol neu aneddiadau 
neu eiddo unigol, fod yn ffynhonnell gyfoethog o wybodaeth am ddatblygiad 
hanesyddol cymuned, a gallant gyfrannu at hunaniaeth ac at ymdeimlad o le ac 
o berthyn. 

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn cynnal rhestr o enwau lleoedd hanesyddol ar ran 
Gweinidogion Cymru.30 Wrth lunio’r rhestr hon, mae’r Comisiwn Brenhinol yn 
defnyddio’r wybodaeth a geir mewn mapiau hanesyddol, ond mae hefyd yn ceisio 
cyngor arbenigwyr iaith ac arbenigwyr ar enwau lleoedd. Mae’r rhestr hon yn un a fydd 
yn parhau i ddatblygu a bydd y manylion am bob enw lle ar y rhestr ar gael drwy’r 
cofnodion amgylchedd hanesyddol. 

4. Defnyddio Cofnodion Amgylchedd 
Hanesyddol yng Nghymru ¬

Mae’r adran hon yn ystyried sut mae’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf yn 
defnyddio’r cofnodion amgylchedd hanesyddol wrth arfer eu swyddogaethau. Fodd 
bynnag, dylid cydnabod nad dim ond ffynonellau goddefol o wybodaeth i’w defnyddio 
gan gyrff cyhoeddus yw’r cofnodion amgylchedd hanesyddol: cyflogir personél profiadol 
i reoli a dehongli pob un o’r cofnodion. Er enghraifft, gall yr aelodau hyn o staff helpu 
defnyddwyr i ddehongli’r data arbenigol sydd yn y cofnod a thrafod y gofynion ar gyfer 
cadw, cyfnewid a chasglu data, a’r defnydd o derminoleg. Yn benodol, mae’n bwysig nad 
dim ond dibynnu ar y data sylfaenol sydd i’w gweld yn Archwilio y mae defnyddwyr. 
Mae gan yr ymddiriedolaethau archaeolegol wybodaeth ychwanegol a bydd cysylltu’n 
uniongyrchol â staff sy’n gyfrifol am gofnodion amgylchedd hanesyddol yn hanfodol er 
mwyn helpu’r cyrff cyhoeddus i arfer eu swyddogaethau.  

Mae’r gwaith o gasglu a defnyddio gwybodaeth hefyd yn broses ddwyffordd. Gall yr 
wybodaeth a geir yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol fod o fudd i brosiectau 
unigol, ac felly hefyd y cymorth a’r cyngor a roddir gan y staff sy’n gyfrifol am y 
cofnodion. Ond bydd y prosiectau hyn hefyd yn arwain at wybodaeth newydd neu 
well y mae angen ei bwydo yn ôl i mewn i’r cofnodion. Mae’r ‘cylch rhinweddol’ o 
ddefnyddio gwybodaeth o’r cofnodion amgylchedd hanesyddol ac yna wella’r cofnodion 
hynny â gwybodaeth newydd a gynhyrchir yn creu cofnodion deinamig sy’n gwella’n 
barhaus a fydd yn elwa ar y bartneriaeth gadarnhaol a sefydlwyd â rhanddeiliaid. 

Dylai’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf roi unrhyw wybodaeth i’r 
Comisiwn Brenhinol a fydd yn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu’r rhestr 
o enwau lleoedd hanesyddol. 
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4.1 Llywio Polisïau a Chynlluniau Strategol ¬
Dylid defnyddio’r cofnodion amgylchedd hanesyddol fel sail dystiolaeth allweddol i 
lywio amrywiaeth eang o bolisïau a chynlluniau strategol cenedlaethol, rhanbarthol a 
lleol; er enghraifft, cynlluniau llesiant lleol sydd eu hangen ar y Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus o dan ddarpariaethau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015, Datganiadau Ardal o dan ddarpariaethau Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016,31 

neu gynlluniau rheoli Parciau Cenedlaethol. 

4.2 Llywio Cynlluniau Datblygu ¬
Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi bod y cofnodion amgylchedd hanesyddol yn 
ffynonellau allweddol o wybodaeth y mae’n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol eu 
defnyddio wrth lunio cynlluniau datblygu.32 Wrth baratoi cynllun datblygu lleol, mae’n 
ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol gynnal Asesiad Amgylcheddol Strategol ac 
Arfarniad o Gynaliadwyedd. Asesiad o’r dreftadaeth ddiwylliannol yw un o astudiaethau 
sylfaenol y broses hon a dylid defnyddio’r wybodaeth a geir yn y cofnodion amgylchedd 
hanesyddol, sy’n sylfaen dystiolaeth gyfredol allweddol, i ategu’r asesiad hwnnw.33

4.3 Llywio Penderfyniadau ynghylch Rheoli Datblygu ¬
Mae’r cofnodion amgylchedd hanesyddol yn ffynonellau allweddol o wybodaeth y dylid 
eu defnyddio i gefnogi’r broses gynllunio, gan gynnwys penderfynu ar geisiadau cynllunio. 
Mae’r wybodaeth a geir yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol yn helpu i sicrhau bod 
yr effaith a gaiff cynnig ar yr amgylchedd hanesyddol yn cael ei hystyried yn briodol, gan 
gynnwys cyngor ar gynlluniau i osgoi neu liniaru unrhyw effeithiau andwyol. 

Dylai’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf ddefnyddio’r cofnodion 
amgylchedd hanesyddol yn ffynonellau allweddol o dystiolaeth, er mwyn 
iddynt fedru ystyried yr amgylchedd hanesyddol wrth lunio polisïau a 
chynlluniau strategol. 

Rhaid i awdurdodau cynllunio lleol ddefnyddio’r cofnodion amgylchedd 
hanesyddol yn ffynhonnell allweddol o dystiolaeth wrth lunio cynlluniau 
datblygu. 

Dylai awdurdodau cynllunio lleol ystyried yr wybodaeth a geir yn 
y cofnodion amgylchedd hanesyddol wrth benderfynu ar geisiadau 
cynllunio. 
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4.4 Llywio Prosiectau Cadwraeth a Rheoli ¬
Mae gan y cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf gyfrifoldebau am reoli a gwarchod yr 
amgylchedd hanesyddol. Gall hyn olygu gwarchod asedau hanesyddol y maent yn 
gyfrifol amdanynt, megis adeiladau hanesyddol neu barciau a gerddi. Gallai’r gwaith o 
reoli’r amgylchedd hanesyddol hefyd fod yn rhan o raglen gadwraeth ehangach sy’n 
canolbwyntio ar agweddau ar yr amgylchedd naturiol.  

4.5 Llywio Ymatebion Addasol i Effaith Newid yn yr Hinsawdd ¬
Mae cyfrifoldeb ar y cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf i ymateb i effaith newid yn yr 
hinsawdd, er enghraifft, drwy gynlluniau lliniaru llifogydd neu addasu asedau hanesyddol 
er mwyn eu gwneud yn fwy cydnerth. 

4.6 Llywio’r Gwaith o Enwi ac Ailenwi Lleoedd ¬
Mae gan y cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf gyfrifoldeb am enwi ac ailenwi lleoedd 
y maent yn gyfrifol amdanynt. Hefyd, mae gan awdurdodau lleol rôl statudol o ran 
ystyried cynigion i enwi lleoedd neu strydoedd newydd a cheisiadau i newid enwau 
strydoedd ac eiddo. 

Dylai’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf ddefnyddio’r wybodaeth a 
geir yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol fel ffynhonnell allweddol o 
dystiolaeth wrth ystyried prosiectau cadwraeth a rheoli sy’n effeithio ar 
yr amgylchedd hanesyddol. 

Dylai’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf ddefnyddio’r wybodaeth 
a geir yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol fel ffynhonnell allweddol 
o dystiolaeth wrth ystyried ymatebion addasol i effaith newid yn yr 
hinsawdd. 

Dylai’r holl gyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf ystyried y rhestr o 
enwau lleoedd hanesyddol, sydd ar gael drwy’r cofnodion amgylchedd 
hanesyddol, wrth ystyried enwi ac ailenwi strydoedd, eiddo a lleoedd 
eraill, boed hynny’n uniongyrchol neu gan barti arall. 

Dylai awdurdodau lleol ystyried y rhestr o enwau lleoedd hanesyddol 
wrth arfer eu rôl statudol o ran enwi ac ailenwi strydoedd ac eiddo 
(gweler yr Atodiad).
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4.7 Llywio Gwaith Adfywio a Arweinir gan Dreftadaeth ¬
Gall yr amgylchedd hanesyddol fod yn sbardun pwysig ar gyfer adfywio economaidd yn 
ein trefi a chefn gwlad. Mae angen i lwyddiant prosiectau o’r fath fod yn seiliedig ar 
wybodaeth awdurdodol o ansawdd da.

4.8 Cefnogi Twristiaeth Ddiwylliannol a Datblygu Economaidd ¬
Mae rôl yr amgylchedd hanesyddol o ran cefnogi’r diwydiant twristiaeth wedi cael cryn 
sylw.34 Mae’n sbardun pwysig ar gyfer twf economaidd sydd â’r potensial i greu llawer 
o swyddi. Mae’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf yn chwarae rhan bwysig yn y 
gwaith o hyrwyddo twristiaeth, boed hynny’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol. 
Mae’r cofnodion amgylchedd hanesyddol yn sail dystiolaeth allweddol i gefnogi’r 
swyddogaethau hyn.

4.9 Cefnogi Addysg a Chynhwysiant Cymdeithasol ¬
Mae’r amgylchedd hanesyddol yn cael ei ddefnyddio fwyfwy fel adnodd i gefnogi 
cydlyniant cymunedol a dysgu gydol oes. Mae’r gorffennol yn rhoi ymdeimlad o falchder 
a lle, ac yn cynnig cyfleoedd ar gyfer dysgu ffurfiol ac anffurfiol.

Dylai’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf ddefnyddio’r wybodaeth a 
geir yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol fel ffynhonnell allweddol o 
dystiolaeth i gefnogi a llywio prosiectau a rhaglenni adfywio a arweinir 
gan dreftadaeth. Gall nodi’r hyn sy’n unigryw am ardal, drwy ddefnyddio 
astudiaethau o nodweddion, fod yn gam cyntaf pwysig mewn menter 
o’r fath. 

Dylai’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf ddefnyddio’r wybodaeth 
a geir yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol fel ffynhonnell allweddol 
o dystiolaeth i gefnogi a llywio mentrau twristiaeth ddiwylliannol. 
Er enghraifft, gall y cofnodion amgylchedd hanesyddol helpu i lywio 
mentrau twristiaeth awdurdodau lleol sy’n hyrwyddo ymweliadau â 
chanol trefi neu gefn gwlad hanesyddol. Gall Cyfoeth Naturiol Cymru 
ddefnyddio’r cofnodion amgylchedd hanesyddol i lywio’r gwaith o 
hyrwyddo coetiroedd a choedwigoedd Cymru, a mwynhad ohonynt. 

Dylai’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf ddefnyddio’r wybodaeth a 
geir yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol fel ffynhonnell allweddol o 
dystiolaeth i gefnogi a llywio prosiectau dysgu gydol oes a chydlyniant 
cymunedol. Er enghraifft, gall awdurdodau addysg lleol ddefnyddio’r 
cofnodion amgylchedd hanesyddol i lywio gweithgareddau cwricwlwm 
sy’n canolbwyntio ar gymunedau lleol ac ymdeimlad lleol o le. 
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4.10 Cefnogi Cyfranogiad y Cyhoedd mewn Archwilio, 
Gwerthfawrogi a Mwynhau Treftadaeth Leol ¬
Gall y cofnodion amgylchedd hanesyddol fod yn adnodd pwysig i gefnogi cyfranogiad 
gweithredol yn yr amgylchedd hanesyddol, gan lywio llwybrau treftadaeth, 
prosiectau cadwraeth lleol a gwaith cymdeithasau treftadaeth a dinesig.

4.11 Hybu Gwybodaeth a Dealltwriaeth ¬
Mae’r cofnodion amgylchedd hanesyddol yn ffynhonnell allweddol o wybodaeth ar 
gyfer ystod eang o brosiectau ymchwil — o astudiaethau hanes teulu i brosiectau 
ymchwil mawr mewn prifysgolion.

Dylai’r holl gyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf ddefnyddio’r wybodaeth 
a geir yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol fel ffynhonnell allweddol 
o dystiolaeth i annog y cyhoedd i ymgysylltu â’r amgylchedd hanesyddol 
a chymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau a gynhelir ynddo. 

Dylai’r cyrff cyhoeddus a enwir yn y Ddeddf ddefnyddio’r wybodaeth 
a geir yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol fel ffynhonnell allweddol 
o dystiolaeth i gefnogi a llywio rhaglenni ymchwil a dealltwriaeth — gan 
gynnwys y rhai sy’n ymwneud yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol â’r 
amgylchedd hanesyddol. 
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Atodiad ¬

Canllawiau ar gyfer yr Awdurdodau Lleol ar Ddefnyddio’r Rhestr o Enwau 
Lleoedd Hanesyddol sydd ar gael drwy’r Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol ¬
Bydd y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol, sydd ar gael drwy’r cofnodion amgylchedd hanesyddol, yn 
helpu’r awdurdodau lleol wrth iddynt ystyried ceisiadau i enwi ac ailenwi strydoedd ac eiddo. 

Mae’r broses o enwi a rhifo strydoedd ac eiddo mewn ffordd resymegol a chyson, er mwyn helpu’r 
gwasanaeth post a’r gwasanaethau brys, yn cael ei rheoleiddio gan ddeddfwriaeth sy’n bodoli eisoes 
(Deddf Cymalau Gwella Trefi 184735 a Deddf Iechyd y Cyhoedd 192536).

Dylai fod gan bob awdurdod lleol yng Nghymru bolisïau ar enwi a rhifo strydoedd ac eiddo. Dylent 
nodi’n glir yr egwyddorion y byddant yn eu defnyddio wrth roi enwau a rhifau i strydoedd ac eiddo 
newydd, ac wrth ymdrin â cheisiadau i newid enwau. Dylai’r polisïau hyn gydnabod pwysigrwydd enwau 
lleoedd hanesyddol yn yr amgylchedd hanesyddol lleol, a dylid annog pobl i barhau i’w defnyddio, naill 
ai’n sail ar gyfer enwau newydd neu drwy gadw enwau sy’n bodoli eisoes.

Os oes bwriad i newid yr enw a ddefnyddir yng nghyfeiriad ffurfiol eiddo, mae gofyn gwneud cais ffurfiol 
i’r awdurdod lleol. Pe bai’r enw newydd arfaethedig yn arwain at ddryswch, er enghraifft, os yw’r un enw 
yn cael ei ddefnyddio yn yr un gymdogaeth, bydd yr awdurdod lleol yn gwrthod y cais. Os yw’r cynnig yn 
dderbyniol, bydd yr awdurdod lleol yn newid y Rhestr Tir ac Eiddo Lleol.  

Wrth ystyried ceisiadau i newid yr enw a ddefnyddir yng nghyfeiriad ffurfiol eiddo, dylai’r awdurdod lleol 
bellach gyfeirio hefyd at y rhestr o enwau lleoedd hanesyddol. Gellir gwneud hynny drwy gynnal chwiliad 
syml o’r rhestr ar sail cod post neu gyfeirnod grid cenedlaethol, naill ai drwy system GIS yr awdurdod ei 
hun (os yw set ddata’r rhestr wedi’i lawrlwytho) neu drwy edrych ar y rhestr ar-lein37. Os oes tystiolaeth 
dda bod gan yr eiddo enw hanesyddol sydd wedi’i ddefnyddio ar fapiau hanesyddol, yna dylai’r awdurdod 
lleol ofyn i’r ymgeisydd ailystyried y newid arfaethedig a chadw, neu efallai fabwysiadu’r, enw hanesyddol.  

Mae rhai o awdurdodau lleol Cymru (Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn) yn defnyddio’r polisi hwn 
eisoes ac mae’r dystiolaeth yn awgrymu ei bod yn ffordd effeithiol o annog pobl i barhau i ddefnyddio 
enwau lleoedd hanesyddol mewn cyfeiriadau post.

Yr awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am enwi strydoedd newydd y bydd angen eu cofnodi yn y Rhestr Tir 
ac Eiddo Lleol. Mae Llywodraeth Cymru yn annog yr awdurdodau lleol i ddefnyddio enwau lleoedd 
hanesyddol yn sail ar gyfer enwi strydoedd newydd neu ddatblygiadau eraill pryd bynnag y bo modd. 
Wrth ystyried cais gan ddatblygwr i enwi lle newydd, dylai’r awdurdod lleol gyfeirio at y rhestr o enwau 
lleoedd hanesyddol. Os oes enw hanesyddol priodol (er enghraifft, enw sy’n  deillio o enw hanesyddol 
ar gyfer cae neu anheddiad), yna bydd y datblygwr yn cael gwybod hynny ac yn cael ei annog i’w 
ddefnyddio. Mater i’r awdurdod lleol yw’r penderfyniad terfynol ar enwi stryd.

Wrth gwrs, mae’r rhestr o enwau lleoedd hanesyddol ar gael i’r cyhoedd, felly bydd perchenogion eiddo 
unigol a datblygwyr yn cael eu hannog i’w defnyddio cyn cyflwyno cais i enwi neu ailenwi lle i’r awdurdod 
lleol.   
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Cyfeiriadau ¬

1  Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, adran 37 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/part/4/crossheading/cofnodion-amgylchedd-hanesyddol/
enacted/welsh

2  Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, adrannau 35 a 36 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/part/4/crossheading/cofnodion-amgylchedd-hanesyddol/
enacted/welsh

3  Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), adrannau 35-37 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/part/4/crossheading/cofnodion-amgylchedd-hanesyddol/
enacted/welsh

4  Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, adran 35 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/part/4/crossheading/cofnodion-amgylchedd-hanesyddol/
enacted/welsh

5  Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, adrannau 35 a 36 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/part/4/crossheading/cofnodion-amgylchedd-hanesyddol/
enacted/welsh 

6 Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Safonau a Meincnodau ¬ 
 http://cadw.gov.wales/historicenvironment/recordsv1/?skip=1&lang=cy 

7  Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, adran 37 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/part/4/crossheading/cofnodion-amgylchedd-hanesyddol/
enacted/welsh

8  Archwilio ¬ 
www.archwilio.org.uk

9 Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ¬ 
 http://cbhc.gov.uk/hafan/

10 Deddf Cofnodion Cyhoeddus 1958 ¬ 
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/6-7/51 

11 Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Safonau a Meincnodau ¬ 
 http://cadw.gov.wales/historicenvironment/recordsv1/?skip=1&lang=cy

12  Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru sy’n gweithio i sicrhau 
amgylchedd hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru ¬ 
www.cadw.cymru.gov.uk  
Crynodeb o archwiliad o gofnodion amgylchedd hanesyddol yng Nghymru 
http://cadw.gov.wales/historicenvironment/recordsv1/?skip=1&lang=cy
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13  Cof Cymru – Asedau Hanesyddol Cenedlaethol Cymru ¬ 
http://cadw.gov.wales/historicenvironment/recordsv1/cof-cymru/?skip=1&lang=cy

14  Coflein ¬ 
www.coflein.gov.uk

15  National Trust Heritage Records Online ¬ 
https://heritagerecords.nationaltrust.org.uk

16  Fframwaith Strategol ar gyfer Cofnodion yn Ymwneud ag Amgylchedd Hanesyddol Cymru ¬ 
https://cbhc.gov.uk/darganfod/y-fframwaith-strategol/

17  Cymru Hanesyddol ¬ 
www.cymruhanesyddol.gov.uk

18  Am wybodaeth am arwyddocâd, gweler Egwyddorion Cadwraeth ar gyfer Rheoli’r Amgylchedd 
Hanesyddol yng Nghymru mewn Ffordd Gynaliadwy, Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2011 ¬ 
http://cadw.gov.wales/historicenvironment/conservation/conservationprinciples/?skip=1&lang=cy

19  Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, adran 35(2) ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/part/4/crossheading/cofnodion-amgylchedd-hanesyddol/
enacted/welsh 
Mae’r llythrennau yn yr adrannau sydd mewn blwch yn cyfeirio at fathau o asedau fel y’u rhestrir yn 
adran 35(2) o’r Ddeddf.

20  Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/9/contents  
Deddf Henebion ac Ardaloedd Archaeolegol 1979 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/46/contents

21  Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990, adran 1 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/9/section/1

22  Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990, adran 69 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/9/section/69

23  Deddf Henebion ac Ardaloedd Archaeolegol 1979, adran 1 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/46/section/1

24  Deddf Henebion ac Ardaloedd Archaeolegol 1979, adran 41A ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/part/2/crossheading/historic-parks-and-gardens

25  Nid yw adran 41A o Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 mewn grym ar hyn o bryd. ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/part/2/crossheading/parciau-a-gerddi-hanesyddol/enacted/
welsh

26  Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, adran 35(3) ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/part/4/crossheading/cofnodion-amgylchedd-hanesyddol/
enacted/welsh  
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27  Y Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru ¬ 
http://meysyddbrwydro.cbhc.gov.uk/rheoli-meysydd-brwydrau-hanesyddol/

28  ICOMOS UK ¬ 
www.icomos-uk.org;  
Cyfoeth Naturiol Cymru 
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

29  Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, adran 34 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/part/4/enacted/welsh

30  Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol yng Nghymru ¬ 
https://enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk/

31  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, adran 39 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/section/39/enacted  
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, adran 11  
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/3/section/11/enacted/welsh 

32  Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9), Pennod 6: Yr Amgylchedd Hanesyddol, para. 6.4.3 ¬ 
http://gov.wales/topics/planning/policy/ppw/?skip=1&lang=cy

33  Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9), Pennod 6: Yr Amgylchedd Hanesyddol,, para. 6.4.4 ¬ 
http://gov.wales/topics/planning/policy/ppw/?skip=1&lang=cy

34  Gwerthfawrogi Amgylchedd Hanesyddol Cymru, 2010 ¬ 
http://cadw.gov.wales/about/partnershipsandprojects/research/5273011/?skip=1&lang=cy 

35  Deddf Cymalau Gwella Trefi 1847 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/10-11/34/crossheading/precautions-during-repairs/enacted

36  Deddf Iechyd y Cyhoedd 1925 ¬ 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/71

37  Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol yng Nghymru ¬ 
https://enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk/
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Rhagor o Wybodaeth ¬

Deddfwriaeth a Chynllunio 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/3/contents/enacted/welsh  

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/contents/enacted/welsh 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted/welsh 

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/1/contents/enacted 

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9), — Pennod 6: Yr Amgylchedd Hanesyddol 
http://gov.wales/topics/planning/policy/ppw/?skip=1&lang=cy 

Nodyn Cyngor Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol  
http://gov.wales/topics/planning/policy/tans/?skip=1&lang=cy 

Llawlyfr Rheoli Datblygu 
http://gov.wales/topics/planning/policy/development-management-manual/?skip=1&lang=cy  

Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru
Conodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Safonau a Meincnodau  
http://cadw.gov.wales/historicenvironment/recordsv1/?skip=1&lang=cy

Fframwaith Strategol ar gyfer Cofnodion yn Ymwneud ag Amgylchedd Hanesyddol Cymru 
https://cbhc.gov.uk/darganfod/y-fframwaith-strategol/

Cofnodion
Archwilio — adnodd ar-lein lle gall y cyhoedd weld yr wybodaeth sylfaenol yn y cofnodion amgylchedd 
hanesyddol. Mae Archwilio yn cael ei gynnal gan ymddiriedolaethau archaeolegol Cymru, sydd hefyd yn 
darparu gwybodaeth ychwanegol ar ei gyfer 
www.archwilio.org.uk 

Cof Cymru — cofnod ar-lein Cadw o asedau hanesyddol cenedlaethol Cymru, sy’n cynnwys adeiladau 
rhestredig, henebion cofrestredig, llongddrylliadau a warchodir, Safleoedd Treftadaeth y Byd a thirweddau 
hanesyddol cofrestredig. Bydd parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig yn cael eu hychwanegu at Cof 
Cymru yn ystod 2018.  
http://cadw.gov.wales/historicenvironment/recordsv1/cof-cymru/?skip=1&lang=cy 

Coflein — y catalog ar-lein ar gyfer Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, y casgliad archifau 
cenedlaethol o wybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru. 
http://www.coflein.gov.uk/   
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Cynefin — mapiau degwm hanesyddol sy’n ffynhonnell ddefnyddiol iawn o wybodaeth am yr 
amgylchedd hanesyddol.  
http://cynefin.archiveswales.org.uk/cy/ 

Cymru Hanesyddol — porth ar-lein i gofnodion amgylchedd hanesyddol cenedlaethol a rhanbarthol  
http://cymruhanesyddol.gov.uk

LANDMAP Methodoleg Tirweddau Hanesyddol a Thirweddau Diwylliannol (2016) 
https://naturalresources.wales/media/677812/historic-landscape-landmap-methodology-2016.pdf  
http://www.naturalresources.wales/media/677808/cultural-landscape-landmap-methodology-2016.pdf 
http://landmap-maps.naturalresources.wales/ adnodd ar-lein i gael gafael ar fapiau ac arolygon  
Cyhoeddir setiau data LANDMAP i’w lawrlwytho hefyd fel y bo modd eu defnyddio mewn system 
gwybodaeth ddaearyddol (GIS) ar  
http://lle.gov.wales/Catalogue?text=landmap&lang=cy 

Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol yng Nghymru — mae’n cofnodi’r amryfal ffurfiau a sillafiadau 
a ddefnyddir ar gyfer enwau nodweddion topograffig, cymunedau, tramwyfeydd, strwythurau ac 
agweddau eraill ar y dirwedd a gofnodwyd mewn ffynonellau sy’n rhagflaenu’r Rhyfel Byd Cyntaf.  
https://historicplacenames.rcahmw.gov.uk/

National Trust Heritage Records Online — maent yn rhoi gwybodaeth am asedau hanesyddol ar dir 
sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  
https://heritagerecords.nationaltrust.org.uk/  
Y Rhestr o Feysydd Brwydrau Hanesyddol yng Nghymru 
http://meysyddbrwydro.cbhc.gov.uk/
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Cysylltiadau ¬

Llywodraeth Cymru
Y Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol (Cadw)
Plas Caeriw, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ
Ffôn. 03000 256000 
cadw@cymru.gsi.gov.uk
www.cadw.cymru.gov.uk

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU
Ffôn. 01970 621200
nmr.wales@rcahmw.gov.uk
www.rcahmw.gov.uk

Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru
nmr.wales@rcahmw.gov.uk
www.coflein.gov.uk

Gallwch drefnu i ymweld â’r ystafell chwilio gyhoeddus yn Aberystwyth lle y bydd y staff yn egluro’r 
adnoddau sydd ar gael yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. 

Awdurdodau Cynllunio Lleol
Gellir cysylltu â swyddogion cadwraeth a (phan fo angen caniatâd cynllunio ar gyfer cynigion) 
swyddogion cynllunio yr awdurdodau cynllunio lleol drwy wefan yr awdurdod lleol perthnasol.

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol
Gellir cysylltu â swyddogion cadwraeth awdurdodau Parciau Cenedlaethol drwy’r wefan berthnasol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  
http://www.bannaubrycheiniog.org//

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro  
http://www.pembrokeshirecoast.org.uk/default.asp?pid=4&LangID=2

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri  
http://www.eryri-npa.gov.uk/

Cyfoeth Naturiol Cymru
d/o Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP
Ffôn: 0300 065 3000
ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
http://cyfoethnaturiol.cymru/

Gall Cyfoeth Naturiol Cymru roi gwybodaeth a chyngor ynglŷn â defnyddio gwybodaeth LANDMAP am 
dirweddau a morweddau hanesyddol a diwylliannol.
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Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys 
41 Stryd Lydan, Y Trallwng SY21 7RR
Ffôn. 01938 553670
trust@cpat.org.uk
www.cpat.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
Corner House, 6 Stryd Caerfyrddin, Llandeilo 
SA19 6AE
Ffôn. 01558 823121
info@dyfedarchaeology.org.uk
www.dyfedarchaeology.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg 
Gwent
Heathfield House, Heathfield, Abertawe SA1 6EL
Ffôn. 01792 655208
enquiries@ggat.org.uk
www.ggat.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Craig Beuno, Ffordd y Garth, Bangor LL57 2RT
Ffôn. 01248 352535
gat@heneb.co.uk
www.heneb.co.uk
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SL(5)98 – Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng 

Nghymru: Llunio a Defnyddio 

Cefndir a Phwrpas 

Cyhoeddwyd y canllawiau statudol hyn gan Weinidogion Cymru o dan adran 37 o 

Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. Canllawiau i awdurdodau lleol, 

awdurdodau parciau cenedlaethol a Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r rhain ynghylch 

defnyddio cofnodion amgylchedd hanesyddol a chyfrannu at lunio cofnodion 

amgylchedd hanesyddol. 

Gweithdrefn 

Dim, ond mae'n rhaid gosod y canllawiau gerbron y Cynulliad. 

Craffu Technegol 

Nid yw'r canllawiau yn offeryn statudol felly nid yw'r Pwyllgor yn adrodd o dan Reol 

Sefydlog 21.2 neu 21.3. 

Mae'r Pwyllgor wedi trafod y canllawiau ac adrodd arnynt o dan y canlynol: 

- Rheol Sefydlog 21.7(i): fel is-ddeddfwriaeth a osodir gerbron y Cynulliad; 

- Rheol Sefydlog 21.7(v): fel mater deddfwriaethol cyffredinol ei natur sydd o fewn 

cymhwysedd y Cynulliad neu gymhwysedd Gweinidogion Cymru neu'n ymwneud 

â hynny. 

Craffu ar rinweddau 

Mae teitl y canllawiau'n datgan (ychwanegwyd pwyslais): 

"Canllawiau Statudol ar sut y dylai Awdurdodau Lleol, Awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol a Cyfoeth Naturiol Cymru ddefnyddio Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol 

a Chyfrannu at eu Llunio". 

Ymddengys o'r teitl hwn bod y canllawiau'n dweud wrth y cyrff cyhoeddus hynny yr hyn 

y dylent fod yn ei wneud o ran: (1) defnyddio cofnodion amgylchedd hanesyddol, a (2) 

cyfrannu at lunio cofnodion amgylchedd hanesyddol. 

 

Tudalen y pecyn 75

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=18929
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/contents/enacted/welsh


 

Fodd bynnag, mae'r Datganiad o Ddiben yn y canllawiau'n nodi bod y canllawiau'n 

esbonio'r canlynol: (1) sut y "gall" cyrff cyhoeddus gyfrannu at lunio cofnodion 

amgylchedd hanesyddol, a (2) sut y "dylai" cyrff cyhoeddus ddefnyddio cofnodion 

amgylchedd hanesyddol. 

Mae'r Pwyllgor yn tynnu sylw at anghysondeb rhwng: (1) y defnydd o "dylai" yn nheitl y 

canllawiau, a (2) y defnydd o "dylai" a "gall" yn y Datganiad o Ddiben. 

Mae'r Pwyllgor yn nodi bod rhannau eraill o'r canllawiau'n cyfeirio at bethau y "dylai" 

cyrff cyhoeddus eu gwneud (er bod pennawd y canllawiau'n cyfeirio at yr hyn a "ddylai" 

gael ei wneud yn unig). 

Ar ben hyn, nid yw'r canllawiau'n rhoi unrhyw gyfarwyddyd i gyrff cyhoeddus ynghylch 

ystyr "gall", "dylai" a "rhaid". Yn hyn o beth, mae'r Pwyllgor yn nodi'r dull gweithredu 

defnyddiol a fabwysiadwyd yng Nghod Rheoli Materion Ariannol drafft CCAUC (a 

osodwyd gerbron y Cynulliad ar 29 Mawrth 2017) a oedd yn egluro ystyr "rhaid" a 

"dylai" ac yn egluro'r canlyniadau o fethu â chydymffurfio â gofynion y cod hwnnw: 

 
4. Where HEFCW uses the term ‘must’, it means it is a specific legal requirement or requirement 
under this Code. Institutions must comply with these requirements.  
 
5. HEFCW uses ‘should’ for items it regards as minimum good practice, but for which there is no 
specific legislation or for which HEFCW is not setting a requirement under this Code; however, 
governing bodies must take such guidance into account. HEFCW will consider the extent to which 
an institution has adopted the ‘should’ provisions (or alternative, equally robust arrangements) in the 
Institutional Risk Review - our annual assessment of risk.  
 
6. A summary of ‘must’ and ‘should’ provisions is provided at Annex C.  
 
7. Where an institution fails, or is likely to fail, to comply with a requirement imposed by this Code, 
HEFCW may instigate the processes within its Statement of Intervention.  

 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae’r Pwyllgor yn nodi y gellid drafftio’r canllawiau mewn ffordd fwy eglur i helpu cyrff 

cyhoeddus i ddeall yr hyn y gallant ei wneud, yr hyn y dylent ei wneud a’r hyn y mae’n 

rhaid iddynt ei wneud, a’r canlyniadau o beidio â gwneud unrhyw un o’r pethau hynny. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

19 Ebrill 2017 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
  

 

TEITL  

 

Y diweddaraf am gynnydd gwaith y Grŵp Rhanddeiliaid 

Cyfiawnder 

DYDDIAD  10 Ebrill 2017  

GAN 

 

Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau      

a Phlant 

 

Cafodd y Grŵp Rhanddeiliaid Cyfiawnder ei sefydlu gan y cyn-Weinidog 

Gwasanaethau Cyhoeddus yn 2015 i ystyried diwygiadau Llywodraeth y DU i'r system 

gyfiawnder a'r corff cynyddol o gyfraith ddatganoledig Cymru. Daeth y Grŵp ag 

academyddion ac ymarferwyr ynghyd sydd â gwybodaeth a phrofiad helaeth o'r 

sectorau cyfiawnder a chyfreithiol yng Nghymru. Cyfarfu ar bum achlysur rhwng 

Gorffennaf 2015 a Chwefror 2016 a chyflwynodd ei ganfyddiadau i'r Gweinidog 

Gwasanaethau Cyhoeddus mewn adroddiad o dan y teitl Law and Justice in Wales: 

Some Issues for the Next Assembly.  

 

Cyhoeddodd y Gweinidog yr adroddiad ym mis Mawrth 2016. Ers hynny, bu nifer o 

ddatblygiadau pwysig sy'n berthnasol i argymhellion yr adroddiad. Mae'r rhain i'w 

gweld yn y diweddariad gan Lywodraeth Cymru ar y cynnydd a wnaed mewn 

perthynas â'r adroddiad, sydd yn yr Atodiad a geir ynghlwm.
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Diweddariad ar y cynnydd mewn perthynas ag adroddiad ‘Law and Justice in Wales: Some Issues for the Next 
Assembly’ gan y Grŵp Rhanddeiliaid Cyfiawnder 

 

Argymhellion Grŵp y Rhanddeiliaid 
Cyfiawnder 

Diweddariad ar y Cynnydd gan Lywodraeth Cymru 

1 – The Welsh Government should consider 
how it can take a greater role in ensuring the 
effective and comprehensive promotion of 
the law affecting Wales, including access to 
the law of Wales. 

Mae'r adroddiad yn cydnabod gwaith Llywodraeth Cymru yn y maes hwn a phrosiect 
Comisiwn y Gyfraith ar Form and Accessibility of the Law Applicable in Wales. Mae'r 
argymhelliad hwn yn cael ei ddatblygu fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad 
Comisiwn y Gyfraith (a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2016). Rhoddodd y Cwnsler Cyffredinol 
ymateb dros dro i Gadeirydd Comisiwn y Gyfraith ar 12 Rhagfyr 20161 a gwnaeth Ddatganiad 
Llafar i'r Cynulliad y diwrnod canlynol2. 

2 – The Welsh Government should seek 
consequential funding from the UK 
Government to support the publication, 
promotion and accessibility of Welsh laws. 

Cyfrifoldeb Llywodraeth y DU yw sicrhau bod cyfraith statud ar gael i'r cyhoedd ei gweld, er 
nad oes ganddi ddyletswydd statudol i'w chyhoeddi (boed hynny'n ddi-dâl neu ar-lein).  
Argraffydd y Frenhines ar ran y Goron sy'n gyfrifol am gyhoeddi deddfwriaeth wrth iddi gael ei 
gwneud, a'r Archifau Cenedlaethol sy'n ymgymryd â'r gwaith. Gan hynny, nid yw'r mater o 
gyllid canlyniadol yn codi.  

3 – The Welsh Government should further 
engage with the administrators of the 
legislation.gov.uk website to further develop 
the Cyfraith Cymru/Law Wales website. 

Mae gwefan Cyfraith Cymru/Law Wales yn cael ei chynnal gan Lywodraeth Cymru ac mae'n 
cynnwys dolenni i wefan legislation.gov.uk.  Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried sut y gellir 
gwella'r wefan ar hyn o bryd, a hynny'n rhannol fel ymateb i adroddiad Form and Accessibility 
Comisiwn y Gyfraith. Gweithredir ar yr argymhelliad hwn drwy'r gwaith hwnnw.  

4 – The Welsh Government should seek 
consequential funding from the UK 
Government to support the publication, 

Nid Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am gyhoeddi a hyrwyddo testunau a deunyddiau cyfreithiol, 
nac am eu hygyrchedd. Gan hynny, nid yw'r mater o gyllid canlyniadol yn codi.  

 

                                                           
1
  Mae copi ar gael ar wefan Comisiwn y Gyfraith, ynghyd ag ymateb y Cadeirydd (http://www.lawcom.gov.uk/project/the-form-and-accessibility-of-the-law-applicable-in-

wales/) 
2
 ‘Codau Cyfraith Cymru’ – gweler Cofnod y Trafodion sydd i'w gael yn http://www.assembly.wales/en/bus-

home/pages/rop.aspx?meetingid=4012&assembly=5&c=Record%20of%20Proceedings#449186 
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promotion and accessibility of legal texts 
and materials that address the law in Wales. 

5 – The Welsh Government should 
undertake research on how codification has 
operated in practice in common law 
jurisdictions, including countries such as 
Canada, New Zealand and Australia. 

 

Gweithredir ar yr argymhelliad hwn drwy ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Form and 
Accessibility Comisiwn y Gyfraith, sy'n gwneud cyfres o argymhellion yn ymwneud â 
chodeiddio cyfraith Cymru.  Mae barn Llywodraeth Cymru yn cael ei llywio gan yr ymarfer 
mewn gwledydd eraill, gan gynnwys, yn benodol, yn y rheini y sonnir amdanynt yn yr 
argymhelliad hwn. 

6 – The Welsh Government should engage 
with law schools and training bodies to 
support the development of Welsh law in 
education and training programmes for law 
students, practitioners and the judiciary. 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu'n rheolaidd ag ysgolion y gyfraith yng Nghymru. Mae 
hyn wedi arwain at secondiadau a lleoliadau gwaith rhwng ysgolion y gyfraith a Grŵp 
Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru a chynhadledd y gyfraith ar y cyd rhwng y 
Grŵp Gwasanaethau Cyfreithiol a myfyrwyr o ysgolion y gyfraith ym mis Mawrth 2006. 
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ymgysylltu'n rheolaidd â chyrff cyfreithiol proffesiynol, gan 
gynnwys Cymdeithas y Gyfraith, y Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol a'r Awdurdod Rheoleiddio 
Cyfreithwyr, i sicrhau bod ystyriaeth lawn yn cael ei rhoi i amgylchiadau Cymru wrth ddiwygio 
addysg gyfreithiol broffesiynol a chymwysterau cyfreithwyr a'r modd y cânt eu rheoleiddio. 

7 - The Welsh Government should be 
proactive in developing a jurisdictional 
solution to the accommodation of Welsh law 
and the distinct needs of Wales, without 
creating barriers for the operation of justice 
or the ability of practitioners to continue to 
work across England and Wales. 
 

 

Drwy gydol hynt Bil Cymru drwy Senedd y Deyrnas Unedig, bu Llywodraeth Cymru yn dadlau 
dros sefydlu comisiwn statudol ar gyfiawnder yng Nghymru i fynd i'r afael â'r materion hyn. 
Cadarnhaodd Llywodraeth y DU yn y Senedd y byddai'n sefydlu pwyllgor anstatudol ar 
gyfiawnder yng Nghymru, ac y byddai ei aelodau a’i gylch gorchwyl yn cael eu cyhoeddi yn 
2017. 

 

 

8 – The Welsh Government should consider 
whether there would be benefits in adopting 
an inquisitorial, rather than an adversarial, 

Mae ymchwiliadau wedi datgelu bod dull ymchwiliol yn cael ei ddefnyddio ym mhrosesau ac 
achosion tribiwnlysoedd datganoledig sy'n cael eu gweithredu gan Uned Tribiwnlysoedd 
Cymru Llywodraeth Cymru a thribiwnlysoedd nad ydynt wedi'u datganoli yng Nghymru sy'n 
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approach to the administration of justice in 
any of the devolved tribunals it is 
responsible for administering. 

 

cael eu gweithredu gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. Mae gan arweinwyr 
barnwrol y tribiwnlysoedd datganoledig sy'n cael eu gweithredu gan Uned Tribiwnlysoedd 
Cymru yr hyblygrwydd i ddefnyddio dull ymchwiliol lle y bo hynny o fudd yn achosion eu 
tribiwnlysoedd.  

9 – The Welsh Government should ensure 
there is a consistent and structured 
approach to engagement with key 
stakeholders involved in the administration 
of justice, including legal practitioners, the 
judiciary and the Law Commission. 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda rhwydwaith eang o'r uwch-farnwriaeth ac uwch-
swyddogion yn y sectorau cyfiawnder a chyfreithiol i ddylanwadu ar y modd y caiff cyfiawnder 
ei datblygu a'i chyflawni yng Nghymru. Yr amcan yw sicrhau bod diwygiadau Llywodraeth y 
DU i'r sectorau cyfiawnder a chyfraith yn ystyried anghenion pobl Cymru yn llawn, gan 
gynnwys yr iaith Gymraeg, y corff cynyddol o gyfraith ddatganoledig Cymru a materion eraill 
sy'n effeithio ar gael mynediad at gyfiawnder yng Nghymru.  
 

10 – The Welsh Government should 
consider establishing a Justice Stakeholder 
Group and bringing it together at least once 
or twice a year for a collective review of 
developments. 

Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod yna achos dros sefydlu grŵp o randdeiliaid yn y sectorau 
cyfiawnder a chyfreithiol yng Nghymru fel fforwm annibynnol, sy'n trefnu ei hun. Gallai grŵp 
o'r fath dynnu ar brofiad y rheini sy'n cyflawni cyfiawnder, yn ogystal ag ymarferwyr ac 
academyddion yn y sectorau cyfiawnder a chyfraith, a gallai wneud cyfraniad gwerthfawr i'r 
pwyllgor ar gyfiawnder yng Nghymru sy'n cael ei sefydlu gan Lywodraeth y DU.  
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Alun Davies AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
Minister for Lifelong Learning and Welsh Language 
 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Alun.Davies@llyw.cymru 

               Correspondence.Alun.Davies@gov.wales 
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Ein cyf/Our ref MA(L)ARD/0234/17 
 
Huw Irranca-Davies AC  
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
 
SeneddCYPE@assembly.wales 
 

 
 
 

11 Ebrill 2017  
 

 
Annwyl Huw, 
 
Ar 27 Chwefror, mynychais sesiwn dystiolaeth gyda'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol ar Fil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) ('y Bil'). 
Yn y sesiwn honno, cytunais i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor ar y ddau bwynt canlynol 
cyn diwedd y tymor hwn: 

 
 Deddf Cymru 2017 ('Deddf 2017') a'i goblygiadau i'r Bil, yn arbennig mewn perthynas 

â diwygiadau hwyr o ran y Tribiwnlys; 

 eglurhad o'r sail ar gyfer y trefniadau i'r Ysgrifennydd Gwladol gytuno ar y rheoliadau 
o dan adrannau 79 ac 80 o'r Bil. 

 

Dadansoddiad o Ddeddf Cymru 2017 a'i goblygiadau i'r Bil 
 
Fel y nodais yn ystod sesiwn y Pwyllgor ym mis Chwefror, nid yw darpariaethau 

cymhwysedd Deddf 2017 yn berthnasol i'r Bil.  Mae darpariaethau cymhwysedd Deddf 
Llywodraeth Cymru 2006, sydd mewn grym ar hyn o bryd, yn parhau i fod yn berthnasol 
mewn perthynas â'r Biliau sy'n cwblhau proses graffu cyfnod 1 erbyn y prif ddyddiad 

penodedig. Nid yw'r diwrnod hwnnw wedi'i bennu eto. Dim ond mewn rheoliadau a wneir o 
dan adran 71(3) o Ddeddf 2017 yn dilyn ymgynghori â'r Llywydd a Gweinidogion Cymru y 
gellir ei bennu, ac yna mae'n rhaid ei fod o leiaf bedwar mis ar ôl i'r rheoliadau gael eu 

gwneud. 
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Fodd bynnag, pan roddais dystiolaeth i'r Pwyllgor, roedd gwaith ar y gweill i asesu pa 
effaith, os o gwbl, a allai godi o ddiwygiadau a wnaed ar gam hwyr yn nhaith Deddf 2017 
drwy'r senedd. Roedd y diwygiadau hyn yn mewnosod darpariaethau ar Dribiwnlysoedd 

Cymru yn Rhan 3 o Ddeddf 2017 ac maent yn berthnasol i'r ystyriaeth o'r Bil gan fod Rhan 3 
yn rhestru Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn un o Dribiwnlysoedd Cymru. 
Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yw'r Tribiwnlys presennol sy'n bodoli o dan 

Ddeddf Addysg 1996 ('Deddf 1996'), y bydd yn newid ei enw i'r Tribiwnlys Addysg yn unol 
â'r Bil. 
 

Darpariaethau Rhan 3 
 
Mae Adran 60 o Ddeddf 2017 yn gwneud darpariaeth i Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr 

benodi person i swydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru. Mae Rhan 3 yn nodi'r 
swyddogaethau amrywiol ar gyfer y Llywydd, er enghraifft:  
 

 Mae adran 60(4) yn darparu bod yn rhaid i Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru, wrth 
gyflawni ei swyddogaethau, roi sylw i'r angen i Dribiwnlysoedd Cymru fod yn 
hygyrch; yr angen i'r achosion gerbron y Tribiwnlysoedd hynny fod yn deg, a chael 

eu trin yn gyflym ac yn effeithlon; yr angen i aelodau o'r Tribiwnlysoedd fod yn 
arbenigwyr yn y pwnc neu'r gyfraith dan sylw; a'r angen i ddatblygu dulliau arloesol o 
ddatrys anghydfodau;   

 
 Mae Adran 60(5) yn darparu bod Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru yn gyfrifol am 

gynnal a chadw trefniadau priodol ar gyfer hyfforddiant, arweiniad a llesiant aelodau 

Tribiwnlysoedd Cymru ac am gynrychioli barn aelodau Tribiwnlysoedd Cymru i 
Weinidogion Cymru ac i aelodau eraill o Gynulliad Cenedlaethol Cymru;  

 

 Mae adran 61 yn darparu bod Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru (gyda 
chymeradwyaeth Gweinidogion Cymru, ac ar ôl ymgynghori â Llywyddion y 
Tribiwnlysoedd) yn gallu rhoi cyfarwyddiadau ynghylch yr arferion a'r weithdrefn sydd 

i'w dilyn gan Dribiwnlysoedd yng Nghymru; ac 
 

 Mae adran 62 yn darparu ar gyfer trawsleoli aelodau o Dribiwnlysoedd yng Nghymru, 

gan gynnwys aelodau o Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. Er mwyn 
cyflawni hyn, mae adran 62(4) yn diwygio adran 333 o Ddeddf 1996 sy'n ymdrin â 
chyfansoddiad Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. 

 
Ymhellach, mae Atodlen 5 i Ddeddf 2017 yn gwneud darpariaeth bellach ynghylch y ddau 
lwybr gwahanol i benodi Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru. 

 
Diwygiad posibl a fydd yn ofynnol i'r Bil yn sgil Deddf Cymru 2017 
 

Nid yw dadansoddiad o ddarpariaethau Rhan 3 o Ddeddf 2017 yn awgrymu bod ei effaith ar 
y Bil (o ran yr angen am ddiwygiadau) yn arwyddocaol. Fodd bynnag, rwy'n ystyried yr 
angen am ddiwygio'r Bil er mwyn ystyried y diwygiad a wnaed i adran 333 o Ddeddf 1996 

gan adran 62(4) o Ddeddf 2017.  
 
Ar hyn o bryd mae ein Bil yn diddymu adran 333 ac wrth wneud hynny, byddai'n cael 

gwared ar y ddarpariaeth newydd ar gyfer trawsleoli aelodau Tribiwnlysoedd. Mae'n ddigon 
posibl y byddwn yn dymuno cadw gallu aelodau Tribiwnlysoedd eraill Cymru i symud o 
gwmpas er mwyn osgoi unrhyw fylchau pan nad yw aelodau'r Tribiwnlys Addysg ar gael, 

gan ganiatáu i achos barhau.   
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Trefniadau i'r Ysgrifennydd Gwladol gytuno ar reoliadau o dan adrannau 79 a 80 
 
Roedd aelodau o'r Pwyllgor yn awyddus i wybod pam mae angen cytundeb yr Ysgrifennydd 

Gwladol i wneud rheoliadau o dan adrannau 79 ac 80 o'r Bil. Mae swyddogaethau'r 
Ysgrifennydd Gwladol yn yr adrannau hynny yn bodoli yn y trefniadau presennol yn Neddf 
1996; felly mae'r darpariaethau yn y Bil yn ailddatgan y gyfraith bresennol.  

 
Fel y nodais yn ystod fy ymddangosiad gerbron y Pwyllgor ym mis Chwefror, os oeddem am 
gael gwared ar y swyddogaethau presennol byddai'n rhaid i ni gael cydsyniad Gweinidog y 

Goron i wneud hynny.  
 
Rheoliadau o dan adrannau 13(2) ac 14(20) o'r Bil 

 
Roedd un maes a godwyd gyda mi yn ystod fy sesiwn dystiolaeth gyda'r Pwyllgor lle, o 
ystyried cymhlethdod y pwnc, y credaf y gallai fod yn ddefnyddiol pe bawn yn rhoi mwy o 

eglurhad a gwybodaeth. 
 
Mae'n ymwneud â'r pwerau gwneud rheoliadau a gynhwysir yn y Bil yn adrannau 13(2) ac 

14(2) (yr olaf drwy fewnosod isadran (2B) yn adran 83 o Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014) . 
 

Gofynnodd y Pwyllgor ddau gwestiwn mewn perthynas â'r pwerau hyn: 1) pam nad yw'r 
categori o blant sy'n derbyn gofal a allai gael eu rhagnodi yn y rheoliadau hyn wedi'i osod 
allan ar wyneb y Bil; a 2) gofyn imi ystyried gwneud y pwerau hyn yn amodol ar y weithdrefn 

gadarnhaol. 
 
Mae cyswllt annatod rhwng y pwerau hyn, a'r categorïau o blant sy'n derbyn gofal y gallent 

eu rhagnodi, a dylid eu hystyried gyda'i gilydd. Maent yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod 
darpariaethau'r Bil hwn, a'r system y mae'n ei chreu mewn perthynas â phlant sy'n derbyn 
gofal, yn cyd-fynd â'r system ar gyfer plant o'r fath a grëwyd gan Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ( "Deddf 2014").  
 
Diben sylfaenol y darpariaethau yn y Bil ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yw sicrhau, lle mae 

gan blant sy'n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol neu iau gynllun addysg personol o dan 
Ddeddf 2014, bod y cynllun hwnnw'n crynhoi eu holl anghenion addysgol, gan gynnwys 
unrhyw anghenion dysgu ychwanegol sydd ganddynt. Mae'r dull cyfannol o gynllunio 

darpariaeth addysgol ar gyfer plant o'r fath yn cael ei gyflawni drwy ymgorffori cynllun 
datblygu unigol y plentyn sy'n derbyn gofal a'i gwneud yn ofynnol i'r awdurdod lleol sy'n 
gofalu am y plentyn fod yn gyfrifol am ddyletswyddau o dan y Bil.  

 
Mae'r gofyniad ar gyfer cynlluniau addysg personol wedi'i nodi mewn rheoliadau a wnaed o 
dan Ddeddf 2014 (Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015 

("Rheoliadau 2015")). Mae'r rheoliadau hyn yn eithrio rhai grwpiau o blant sy'n derbyn gofal 
at ddibenion Deddf 2014, o'r gofyniad cyffredinol i gael cynllun addysg personol. Er 
enghraifft plant sy'n cael eu lletya ar gyfer egwyl fer. Mae'r eithriadau hyn yn elfen bwysig o 

sicrhau bod y cynllunio ar gyfer y plentyn sy'n derbyn gofal yn briodol ac yn gymesur yng 
nghyd-destun eu hamgylchiadau penodol.  
 

Mae'r Bil yn symud y gofyniad cyffredinol bod cynlluniau addysg personol yn cael eu rhoi ar 
waith ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a'i roi ar wyneb Deddf 2014. Mae hyn wedyn yn 
galluogi'r Bil i wneud darpariaeth ar gyfer ymgorffori cynlluniau datblygu unigol yn y 

cynlluniau addysg personol. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod y rheoliadau a wneir o dan 
Ddeddf 2014 yn parhau i allu gwneud eithriadau priodol i'r gofyniad cyffredinol am gynllun 
addysg personol; dyna pam mae angen y pŵer i wneud rheoliadau a fewnosodwyd gan 

adran 14(2) o'r Bil. Nid wyf yn credu ei bod yn briodol i'r Bil ddileu'r pŵer hwn a rhoi Tudalen y pecyn 83



categorïau o eithriadau ar wyneb Deddf 2014. Byddai gwneud hynny'n cyfyngu ar 
newidiadau yn y dyfodol i bolisi gwasanaethau cymdeithasol y gellid eu cyflawni ar hyn o 
bryd drwy newidiadau i Reoliadau 2015. Mae hyn yn mynd ymhell y tu hwnt i anghenion 

dysgu ychwanegol. Y gallu i ddatblygu polisi gwasanaethau cymdeithasol ymhellach yn y 
maes hwn drwy reoliadau oedd y sefyllfa y cytunwyd arni gan y Cynulliad Cenedlaethol pan 
basiodd Ddeddf 2014.  

 
Mae'r pŵer i wneud rheoliadau yn adran 13(2) o'r Bil yn dilyn y pŵer i wneud rheoliadau yn 
adran 14(2). Mae'r darpariaethau yn y Bil ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yn seiliedig ar y 

ffaith y bydd gan y plant gynlluniau addysg personol. Bydd y rheoliadau a wneir o dan adran 
13(2) yn galluogi categorïau o blant sy'n derbyn gofal nad oes angen cynllun addysg 
personol arnynt yn rhinwedd rheoliadau a wneir o dan Ddeddf 2014, i gael eu heithrio at 

ddibenion y darpariaethau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal sydd yn y Bil.  Hynny yw, mae'n 
darparu dull o gysoni dwy drefn. 
 

Mae'r weithdrefn ar gyfer gwneud rheoliadau o dan adrannau 13(2) ac 14(2) yn negyddol er 
mwyn cyd-fynd â'r weithdrefn sy'n berthnasol i'r pwerau yn Neddf 2014 sy'n ymwneud â 
chynllunio ar gyfer plant sy'n derbyn gofal (sydd hefyd yn negyddol), y gwnaed Rheoliadau 

2015 oddi tani.   
 
Byddwn hefyd yn ychwanegu fy mod yn ystyried bod y weithdrefn negyddol yn briodol ar 

gyfer y pŵer yn adran 13.  Os na chaiff plentyn sy'n derbyn gofal ei drin felly at ddibenion y 
Bil, bydd y plentyn yn dod o fewn darpariaethau cyffredinol y Bil (fel y gwna plant eraill), yn 
hytrach na rhai penodol ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.  Y gwahaniaethau hanfodol rhwng 

y darpariaethau cyffredinol a'r rhai ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yw, yn yr achos olaf: 
 yr awdurdod lleol sy'n gofalu am y plentyn sy'n gyfrifol am y dyletswyddau (yn 

hytrach na chorff llywodraethu ysgol neu o bosibl awdurdod lleol arall);   

 rhaid i'r Cynllun Datblygu Unigol gael ei ymgorffori yng nghynllun addysg personol 
y plentyn. 

 

Hynny yw, mae sylwedd yr hawliadau yn y Bil ar gyfer y rhai na chânt eu trin fel plant sy'n 
derbyn gofal yn cyfateb i'r rhai a gaiff eu trin fel plant sy'n derbyn gofal. 
 

Rwy'n gobeithio bod yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol i'r Pwyllgor.  
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Lynne Neagle AC, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 

ac Addysg, o gofio diddordeb y Pwyllgor hwnnw yn y Bil. 
 
Yn gywir  
 

 
 
Alun Davies AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
Minister for Lifelong Learning and Welsh Language 
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27 Ebrill 2017 

 

Annwyl Huw 

Papur Gwyn Bil y Diddymu Mawr 

Yn dilyn ein trafodaeth am faterion gadael yr Undeb Ewropeaidd yn y Fforwm 

Cadeiryddion ar 5 Ebrill 2017 ac yng ngoleuni penderfyniadau a wnaed gan y 

Pwyllgor Materion Allanol yn ei gyfarfod ar 3 Ebrill 2017, rwy’n ysgrifennu i roi 

gwybod i chi am y gwaith y mae’r Pwyllgor Materion Allanol yn ei gynllunio mewn 

perthynas â Phapur Gwyn Bil y Diddymu Mawr. 

Rwyf hefyd yn ysgrifennu atoch i’ch gwahodd chi a’ch pwyllgor i gyfrannu at y 

gwaith hwn. 

Mae Bil y Diddymu Mawr a dull gweithredu ehangach Llywodraeth y DU o ran  

deddfu ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn cyflwyno rhai heriau sylweddol i’r 

Cynulliad a’i bwyllgorau.  

Bydd goblygiadau sylweddol i’r Bil hwn yn ei ffurf derfynol o ran rôl y Cynulliad yn 

y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd a’i le yn nhrefn gyfansoddiadol y Deyrnas 

Unedig. 

Mae’r Papur Gwyn yn cynnig ei gyfle cyntaf, a gellid dadlau, ei gyfle gorau, i’r 

Cynulliad ddylanwadu ar y ddeddfwriaeth. 

Rwy’n gweld dwy agwedd allweddol ar y gwaith craffu hwn: 

Huw Irranca-Davies AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

SeneddMCD@Cynulliad.Cymru 
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Eitem 11.3



 

1. Datganoli: sicrhau nad yw’r Cynulliad a Gweinidogion Cymru yn cael eu 

hatal rhag cymryd rhan briodol yn y broses; a  

2. Cydbwysedd o rym gweithredol:  bod cydbwysedd priodol rhwng y pwerau 

a’r cyflymder sydd eu hangen ar Weinidogion Cymru i gwblhau eu tasg 

ddeddfwriaethol â’r angen am oruchwyliaeth briodol gan y Cynulliad. 

 

Er bod y Pwyllgor Materion Allanol wedi cael ei sefydlu gan y Cynulliad i gymryd yr 

awenau ar y materion hyn, cymaint yw maint y dasg o’n blaenau nes fy mod yn 

credu y bydd angen i’r rhan fwyaf o bwyllgorau’r Cynulliad chwarae rhan yn 

ymateb y Cynulliad. Byddwn yn gwneud y defnydd gorau o allu’r Cynulliad i 

ddylanwadu ar ffurf derfynol y ddeddfwriaeth drwy gydweithio a chydlynu ein 

gwaith lle bo hynny’n bosibl. 

Byddwn yn croesawu eich barn ar Bapur Gwyn Bil y Diddymu Mawr a dull 

deddfwriaethol ehangach Llywodraeth y DU o ran gadael yr Undeb Ewropeaidd. 

Dyma ein cylch gorchwyl: 

Yng nghyd-destun Papur Gwyn Llywodraeth y DU, i asesu: 

- a ddiogelir rôl y Cynulliad ym mhroses ddeddfwriaethol gadael yr Undeb 

Ewropeaidd, ac o ran craffu ar swyddogaethau gweithredol, yn y meysydd 

cymhwysedd datganoledig; 

- a ddilynir egwyddorion deddfu effeithiol; 

- a oes gan bobl, rhanddeiliaid a sefydliadau Cymru ddigon o gyfle i gyfrannu 

at y prosesau deddfwriaethol a sefydlir gan y Bil;  

- a yw’r Bil yn galluogi’r Cynulliad i arfer rheolaeth briodol dros y pwerau 

dirprwyedig a ddarperir gan y Bil; ac 

- a yw ymateb Llywodraeth Cymru yn ddigonol.  

 

Mae’r Pwyllgor Materion Allanol yn paratoi i gasglu tystiolaeth yn ystod hanner 

cyntaf tymor yr haf, gyda’r bwriad o gyflwyno adroddiad yn gynnar ym mis 

Mehefin. Os hoffech ymateb i’r llythyr hwn, yna byddwn yn ddiolchgar o gael 

ymatebion erbyn dydd Gwener, 2 Mehefin 2017. 
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Rydym yn bwriadu parhau â’n gwaith craffu ar y ddeddfwriaeth hon (a’r 

goblygiadau sydd iddi drwy gydol y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd ac yn 

dilyn hynny) pe bai Bil y Diddymu Mawr yn cael ei gyflwyno yn ddiweddarach eleni, 

a byddaf yn ysgrifennu atoch eto pe bai’r amserlen yn hyn o beth yn dod yn fwy 

eglur. 

Yn gywir 

 

 

David Rees AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
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Mr Charles Walker AS 

Cadeirydd, Y Pwyllgor Gweithdrefn 

Tŷ’r Cyffredin 

Llundain 

SW1A 0AA 

25 Ebrill 2017 

 

Annwyl Mr Walker 

YMCHWILIAD I BWERAU DIRPRWYEDIG YM ‘MIL Y DIDDYMU MAWR’ 

Cyfeiriaf at y cais am gyflwyniadau i'ch ymchwiliad ar bwerau dirprwyedig ym Mil y 

Diddymu Mawr yn dilyn cyhoeddi Papur Gwyn Llywodraeth y DU.  

Hoffem dynnu eich sylw at rai o'n syniadau a phryderon cychwynnol wrth i ni ddechrau 

ystyried yr effaith y bydd gadael yr UE yn ei chael ar ddeddfu yng Nghymru.  Nodir y rhain 

isod. Fodd bynnag, fel y byddwch yn deall, gyda chymaint o ffactorau anhysbys ar hyn o 

bryd, mae'n dasg anodd i roi barn bendant ar fater mor gymhleth.  

Atebolrwydd ar gyfer newid deddfwriaeth mewn meysydd datganoledig   

Ein man cychwyn bob amser yn bod yn rhaid mai'r Cynulliad Cenedlaethol fydd y 

ddeddfwrfa sy'n gyfrifol am ddeddfu mewn meysydd datganoledig. Mae hyn yn cynnwys 

pasio deddfwriaeth sylfaenol mewn meysydd datganoledig, a dirprwyo pwerau i 

Weinidogion Cymru i wneud is-ddeddfwriaeth y mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn credu 

sy'n briodol (rydym yn cydnabod bod llawer o faterion datganoledig yn parhau i fod mewn 

Deddfau Senedd y Deyrnas Unedig, ond maent yn dal i fod yn faterion datganoledig ac 

mae unrhyw newidiadau i Ddeddfau Senedd y DU o'r fath yn fater i'r Cynulliad 

Cenedlaethol). 

Oherwydd yr amgylchiadau a'r cyfyngiadau amser sy'n bodoli mewn perthynas â gadael yr 

UE, rydym yn pryderu ynghylch sut y bydd Bil y Diddymu Mawr yn ymdrin â'r mater o 

ddiwygio deddfwriaeth mewn meysydd datganoledig, gan gynnwys trwy ddirprwyo 
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pwerau i Weinidogion y DU. Yn benodol, mae ein diddordeb yn canolbwyntio ar a fyddai 

newidiadau o'r fath yn digwydd gyda chaniatâd y Cynulliad Cenedlaethol, neu heb y 

caniatâd hwnnw. Os, fel y byddem yn ei llawn ddisgwyl, y bydd angen caniatâd (yn unol â 

Canllaw ar Ddatganoli Rhif 9: Deddfwriaeth Sylfaenol y Senedd a’r Cynulliad sy’n 

Effeithio ar Gymru a Rheol Sefydlog 30A y Cynulliad Cenedlaethol -  Cydsyniad mewn 

Perthynas ag Offerynnau Statudol a Wneir gan Weinidogion y DU), bydd y dull y mae’r Bil 

yn ceisio'r caniatâd hwnnw yn bwysig.  

O'n safbwynt ni, mae'n fater arwyddocaol o briodoldeb cyfansoddiadol i'r Cynulliad 

Cenedlaethol fod â rôl mewn unrhyw newidiadau a wneir i'r ddeddfwriaeth mewn meysydd 

datganoledig.  

Gweithdrefnau ar gyfer gwneud is-ddeddfwriaeth  

Credwn y dylai'r Cynulliad Cenedlaethol fod â'r hawl i wneud penderfyniadau terfynol ar y 

gweithdrefnau i'w cymhwyso i is-ddeddfwriaeth y mae angen eu gwneud yn y meysydd 

datganoledig gan Weinidogion Cymru i gyflawni yng Nghymru y DU yn gadael yr Undeb 

Ewropeaidd. Gallai'r gweithdrefnau yn ein barn ni gael eu nodi mewn un neu fwy o 

Ddeddfau'r Cynulliad Cenedlaethol; byddai nifer a maint y ddeddfwriaeth sylfaenol o'r fath 

yn cael ei benderfynu gan y nifer o Filiau'r DU (gan gynnwys Bil y Diddymu Mawr) y bydd 

eu hangen i gyflawni ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd.   

O ystyried bod meysydd megis amaethyddiaeth, pysgodfeydd, yr amgylchedd, bwyd ac ati 

wedi'u datganoli, byddem yn disgwyl gweld cryn dipyn o is-ddeddfwriaeth yn cael ei 

gosod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer craffu. Nid yn unig y dylai'r Cynulliad 

Cenedlaethol reoli'r gweithdrefnau a fydd yn berthnasol i graffu ar y nifer sylweddol hwn o 

is-ddeddfwriaeth, ond dylai hefyd gael yr hawl i reoli'r amserlen ar gyfer craffu ar yr is-

ddeddfwriaeth honno. Rhaid i'r Cynulliad Cenedlaethol gael digon o amser ar gyfer craffu 

priodol. 

Ehangder pwerau "canlyniadol ac ati" a roddir i Weinidogion Cymru  

Rydym yn cymryd diddordeb mawr yn ehangder a maint y pwerau canlyniadol a gymerir 

gan Weinidogion Cymru i ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol yng Nghymru. Mae gennym 

felly ddiddordeb yn a fydd pwerau o'r fath yn cael eu darparu i Weinidogion Cymru drwy 

Fil y Diddymu Mawr, ac, os felly, beth fydd union natur y pwerau hynny.  

Rydym yn nodi bod y Papur Gwyn yn sôn am y Bil o bosibl yn rhoi i'r gweinidogion 

datganoledig bwer i ddiwygio deddfwriaeth ddatganoledig i gywiro cyfraith na fydd 
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bellach yn gweithredu'n briodol, "yn unol â'r" pŵer y mae'n bwriadu y dylai fod gan 

Weinidogion y DU. Nid yw'n glir a yw'r ymadrodd "yn unol â" yn arwyddocaol; yn ein barn 

ni, gallai o bosibl fod iddo ystyr gwahanol i "yn cyfateb i".  

Yn ogystal, rydym yn awyddus i ddysgu pa eiriad a fydd yn cael ei ddefnyddio i ddiffinio'r 

pwerau a roddir i Weinidogion Cymru (a gweinidogion datganoledig eraill) i gywiro 

cyfraith. Er enghraifft, a fydd y drafftio yn dibynnu ar dermau cyfarwydd megis 

"canlyniadol" neu a fydd drafftio pwrpasol yn cael ei ddefnyddio? Er ein bod yn pryderu am 

ehangder a maint y pwerau y gellir eu rhoi i Weinidogion Cymru, rydym hefyd yn 

cydnabod yr angen i Weinidogion Cymru gael yr offer cywir i gyflawni swyddogaethau 

angenrheidiol, ond dylent bob amser fod yn destun gwaith craffu a rheolaeth briodol gan y 

Cynulliad Cenedlaethol. 

Cymalau machlud  

Rydym yn cefnogi defnyddio cymalau machlud ym Mil y Diddymu Mawr fel bod pwerau 

perthnasol i gywiro'r llyfr statud yn gyfyngedig o ran amser.  Dylent beidio â bod yn 

effeithiol, efallai heb fod yn hwyrach na 6 mis ar ôl y diwrnod y mae'r DU yn gadael yr UE.  

Byddai angen i ni weld tystiolaeth gref o blaid cyfnod hwy, yn enwedig os, yn erbyn y 

rhesymeg rydym yn tynnu sylw ati uchod, yw'r Bil yn cynnwys pwerau sylweddol i ddiwygio 

deddfwriaeth mewn meysydd datganoledig mewn modd yr oedd y Cynulliad Cenedlaethol 

yn ei wrthwynebu.  

Mae ein ffordd o feddwl yn debygol o ddatblygu wrth i fwy o fanylion ddod i'r amlwg am 

union ffurf drafftio Bil y Diddymu Mawr ond yn y cyfamser rwy'n gobeithio y cewch y 

cyflwyniad hwn o ddefnydd.  

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies  

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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