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1 Mawrth 2023 
Annwyl Huw, 
 
BIL YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL (CYMRU) 
 
Ymhellach at fy ymddangosiad gerbron y Pwyllgor a'ch llythyr dilynol ar 15 Chwefror, rwy'n 
falch o allu nodi manylion pellach am ein cynlluniau i adolygu'r ddeddfwriaeth ar gyfer yr 
amgylchedd hanesyddol morol.  
 
Fel y mae'r Pwyllgor wedi ei glywed o'n tystiolaeth ni, tystiolaeth Comisiwn y Gyfraith a 
thystiolaeth Dr Roberts o Brifysgol Bangor, mae'r amgylchedd hanesyddol morol yn 
gymhleth ac yn cwmpasu llawer mwy na llongddrylliadau. Mae gwe gymhleth o 
ddeddfwriaeth yn rhoi amddiffyniad i'r amgylchedd hanesyddol morol, yn amrywio o 
dirweddau cynhanesyddol tanddwr i olion milwrol modern. Mae'r ddeddfwriaeth bresennol 
sy'n uniongyrchol berthnasol yn cynnwys y canlynol: 
 

• Deddf Diogelu Llongddrylliadau 1973  

• Deddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979  

• Deddf Gwarchod Olion Milwrol 1986 

• Deddf Llongau Masnach 1995, a 

• Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009  

Mae'r Llywodraeth yn cytuno ag argymhelliad 6 o adroddiad y Pwyllgor ar ei Ystyriaeth 
Gychwynnol o'r Bil bod angen adolygiad o'r amddiffyniad deddfwriaethol a roddir i'r 
amgylchedd hanesyddol morol. Bydd adolygiad o'r fath yn ymgymeriad sylweddol oherwydd 
natur amrywiol yr asedau hanesyddol dan sylw, y galwadau cynyddol ar yr amgylchedd 
hanesyddol morol a chymeriad cymhleth y fframweithiau amddiffynnol sydd ar waith. Yn 
ogystal, mae'r broses o reoli gweithgareddau yn nyfroedd Cymru yn cael ei rhannu rhwng 
swyddogaethau datganoledig a swyddogaethau a gedwir gan Lywodraeth y DU. 
 
Er mwyn cynnal yr adolygiad yn effeithiol, bydd angen i Lywodraeth Cymru gasglu 
tystiolaeth, ymgysylltu â rhanddeiliaid a gwerthuso'r ddeddfwriaeth bresennol yn drylwyr. 
Bydd Cadw yn ceisio gweithio gyda Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru a chyrff 
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cyhoeddus eraill i ddatblygu'r sail dystiolaeth er mwyn llywio'r adolygiad. Ein nod yw asesu 
effeithiolrwydd y ddeddfwriaeth bresennol erbyn diwedd 2024.  
 
Bydd angen ystyried y camau nesaf yn dilyn yr adolygiad hwnnw, boed yn ddeddfwriaethol 
neu'n anneddfwriaethol, ynghyd â blaenoriaethau eraill Llywodraeth Cymru ar y pryd. Yn y 
cyfamser, gallaf dawelu meddyliau'r Pwyllgor y bydd y fframweithiau deddfwriaethol 
presennol, gan gynnwys Deddf Diogelu Llongddrylliadau 1973, yn parhau i ddarparu 
amddiffyniad i'r amgylchedd hanesyddol morol.  
 
Yn gywir, 
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