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Annwyl Helen Mary Jones,  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 18 Mehefin yn gofyn a oes rhestr o gerfluniau mewn 
mannau cyhoeddus. Fe wnaethoch ofyn hefyd pa gamau yr ydym yn eu cymryd i sefydlu 
rhestr o'r fath. 
 
Mae Cof Cymru, adnodd ar-lein Cadw, sy'n darparu gwybodaeth am leoliad a manylion 
asedau hanesyddol dynodedig a chofrestredig ledled Cymru, yn cynnwys y cerfluniau hynny 
sy'n rhestredig neu'n gofrestredig – gweler y rhestr sydd ynghlwm.  Nid yw'r rhestr yn 
hollgynhwysol gan fod lefel yr wybodaeth sy'n gysylltiedig â phob adeilad rhestredig yn 
amrywio.   
 
Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi'n ddiweddar ei fod yn sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i 
oruchwylio'r gwaith o baratoi archwiliad o henebion a chofebau, enwau strydoedd ac 
adeiladau ledled Cymru sydd â chysylltiad ag agweddau ar hanes pobl dduon, ac yn 
benodol, rôl yr Ymerodraeth Brydeinig a'r fasnach mewn caethweision fel y mae'n 
berthnasol i Gymru. Mae wedi gofyn hefyd i'r grŵp sy'n goruchwylio'r gwaith nodi ac ystyried 
materion sy'n codi o'r archwiliad a allai fod yn sail i ail gam y prosiect. Caiff y grŵp ei 
gadeirio gan Gaynor Legall a bydd yn cynnwys cynrychiolwyr a ddewisir oherwydd eu 
gwybodaeth arbenigol am hanes caethwasiaeth a chymunedau duon yng Nghymru. Bydd 
tîm prosiect bychan yn Cadw yn cefnogi gwaith y grŵp gorchwyl a gorffen. 
 
Bydd y grŵp gorchwyl a gorffen yn darparu cyngor arbenigol i gefnogi: 
 

 Archwiliad o gerfluniau, cofebau a strwythurau coffa eraill mewn mannau cyhoeddus 

yng Nghymru, gan gynnwys casglu gwybodaeth am hanes, perchenogaeth a chyrff 

cyfrifol a ph'un a ydynt wedi'u dynodi ai peidio.  

 Archwiliad o enwau strydoedd ac adeiladau cyhoeddus dadleuol. 

 Adolygiad cryno o'r materion a godwyd gan y safleoedd, yr enwau a'r adeiladau hyn 

a datblygu syniadau cychwynnol ar gyfer gwaith pellach. 
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Yr amcan fydd cwblhau'r archwiliad o safleoedd ac enwau lleoedd gan gynnwys nodi'r 
materion a godir gan yr archwiliad erbyn diwedd mis Hydref eleni. 
 
Yn gywir, 
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