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Trosolwg 
 
Mae Cadw'n gyfrifol am reoli Cestyll a Muriau Tref y Brenin Edward ar Safle Treftadaeth y 
Byd Gwynedd, sy'n cynnwys pedwar eiddo (Castell a Muriau Tref Caernarfon, Castell a 
Muriau Tref Conwy, a Chestyll Harlech a Biwmares). 
 
Arysgrifwyd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte ar Restr Treftadaeth y Byd yn 1986.  
Mae statws Safle Treftadaeth y Byd yn cyflwyno cyfrifoldebau i fodloni gofynion Canllawiau 
Gweithredol UNESCO ar gyfer rhoi Confensiwn Treftadaeth y Byd ar Waith. Mae UNESCO 
yn argymell y dylid llunio trefniadau rheoli effeithiol a chynlluniau rheoli penodol ar gyfer pob 
Safle Treftadaeth y Byd er mwyn dod â’r holl bartïon cyfrifol at ei gilydd a’i gwneud yn bosibl 
i’r safle gael ei reoli mewn ffordd gysylltiedig.  Mae'r gwaith o lunio, mabwysiadu ac 
adolygu'n rheolaidd gynlluniau rheoli y cytunwyd arnynt ar gyfer pob Safle Treftadaeth y 
Byd yn hanfodol i ddull gweithredu Cadw, partneriaid a chymunedau lleol o ddiogelu'r 
safleoedd pwysig hyn yng Nghymru. 
 
Lluniwyd y cynllun rheoli presennol ar gyfer y safle hwn yn 2004 ac roedd disgwyl i'w 
gynllun gweithredu cysylltiedig bara am ddeng mlynedd. Yn ystod ei oes, rhoddwyd sawl 
cam gweithredu sylweddol ar waith yn cynnwys gwaith cadwraeth sylweddol, gosod 
cyfleusterau newydd i ymwelwyr a deunydd dehongli newydd. Hefyd, yn ystod y cyfnod 
hwn, cafwyd sawl datblygiad strategol ehangach, megis cynlluniau datblygu lleol ac unedol 
cyfredol a deddfwriaeth sylfaenol newydd mewn perthynas â'r amgylchedd hanesyddol a 
llesiant cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru.  
 

Felly mae angen cynllun rheoli newydd, a fydd yn darparu strategaeth a gweledigaeth glir ar 
gyfer Safle Treftadaeth y Byd, ac yn arwain ei waith rheoli cynaliadwy ar gyfer y deng 
mlynedd nesaf.  Lansiwyd cyhoeddiad ffurfiol y Cynllun Rheoli Drafft a'r ymarfer ymgynghori 
gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth yng nghynhadledd fawreddog: World Heritage: 
UK a gynhaliwyd yn Galeri, Caernarfon ar 10 Hydref 2016.   

Gwnaeth y cyfnod ymgynghori bara tan 9 Ionawr 2017 ac isod ceir crynodeb o'r ymatebion 
a gafwyd. 

 

Cyflwyniad  

Diben y Cynllun Rheoli newydd yw darparu fframwaith cadarn ar gyfer llywio'r gwaith o 
reoli'r safle. Caiff cynnwys y cynllun ei reoli yn ôl nodweddion unigryw Safle unigol 
Treftadaeth y Byd, ond er mwyn sicrhau ei fod yn cyd-fynd â gofynion UNESCO, dylai 
gynnwys disgrifiad cywir, cynhwysfawr a diwygiedig o'r safle a'i leoliad ac egluro sut y caiff 
ei ddiogelu. Rhaid i'r cynllun restru nodweddion allweddol y safle a'i Werth Cyffredinol 
Eithriadol.  O hyn, gellir sefydlu prif anghenion rheoli'r safle.   
 
Mae statws Safle Treftadaeth y Byd yn ystyriaeth berthnasol wrth bennu ceisiadau cynllunio 
ac, felly, mae'r Cynllun Rheoli yn gyswllt pwysig rhwng gofynion rhyngwladol UNESCO ar y 
naill law, a dyheadau a gofynion awdurdodau cynllunio lleol a chymunedau ar y llaw arall.   



         

 

 
Prif rôl y Cynllun Rheoli yw nodi polisïau a chamau gweithredu a gynlluniwyd i ddiogelu, 
gwarchod ac felly reoli'r Safle Treftadaeth y Byd.  Fodd bynnag, mae gan y Cynllun nifer o 
ddibenion ychwanegol yn cynnwys er enghraifft: 
 

• Dull o helpu i ddatblygu hunaniaeth y Safle - beth mae'n ei olygu i gymunedau a 
rhanddeiliaid heddiw yn ogystal ag annog dealltwriaeth o'r gorffennol; 

 
• Sicrhau dull cydlynol a chyson o reoli'r Safle a'i bedwar lleoliad, a gaiff eu 

cynnwys o fewn pedair ardal awdurdod cynllunio lleol gwahanol (Gwynedd, Ynys 
Môn, Conwy ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri); 

 
• Rhoi ffocws er mwyn dwyn rhanddeiliaid ynghyd, gan annog y broses o ddatblygu 

gwaith partneriaeth effeithiol;  
 

• Sicrhau cylch gwaith ehangach na dim ond gwarchod a diogelu, yn cynnwys 
hyrwyddo a rheoli twristiaeth gynaliadwy, potensial economaidd ac adfywiol y 
Safle, a'i rôl mewn diwylliant ac addysg    

 
Mae rhai o'r prif newidiadau'n cynnwys: 
 

- Mwy o ffocws ar gydweithio â phartneriaid allweddol ac ystyried y safle mewn modd 
ehangach a mwy cyfannol sydd yn fwriadol yn cynnwys y cymunedau yn y cyffiniau 

- Atgyfnerthu trefniadau rheoli ffurfiol 
- Mwy o bwyslais ar leoliad, gan gynnwys diffiniadau a darparu datganiadau o 

nodweddion ar gyfer pob un o'r pedair cymuned 
- Diwygiadau i'r broses o fapio lleoliadau hanfodol a golygfeydd pwysig (yn enwedig ar 

gyfer Caernarfon a Chonwy) i gyfleu ffordd newydd o feddwl  
- Pwyslais ar arwyddocâd ehangach sy'n cynnwys mwy o gyd-destun ar y pedair 

cymuned, y gydberthynas rhwng yr henebion a'r môr, ystyriaethau diwylliannol a 
chyd-destun hanesyddol mwy diweddar yn cynnwys materion yn ymwneud â 
chenedlaetholdeb Cymreig a'r rôl y mae'r henebion wedi'i chwarae mewn 
digwyddiadau coffaol 

- Cynnwys gweledigaeth newydd ac egwyddorion cyffredinol sy'n seiliedig ar 
egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (2015) 

- Cynnwys cyd-destun polisi eang ac amcanion penodol er mwyn ategu a chefnogi'r 
prif gynllun gweithredu - yn cynnwys ffocws ar yr Iaith Gymraeg, profiad ymwelwyr, 
buddiannau economaidd ac adfywiol, ymgysylltiad cymunedol, marchnata a 
chynaliadwyedd.  

- Cynllun gweithredu manwl sy'n nodi ac yn blaenoriaethu camau gweithredu i 
gefnogi'r polisïau a'r amcanion a nodwyd 

- Cynnwys fframwaith monitro er mwyn ystyried ac asesu cynnydd 
 
Nod y rhain yw cyflawni'r canlyniadau canlynol: 
 

- Cysylltiad cryf â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a gallu i fesur 
cynnydd yn erbyn y saith nod llesiant 

- Mwy o gydweithio mewn partneriaeth, cefnogaeth ac effaith  
- Parhau i ddiogelu'r safle mewn perthynas â datblygiadau ar gyfer y dyfodol neu 

ddatblygiadau a gynlluniwyd  
- Gwell ymwybyddiaeth o arwyddocâd ehangach y safle a gwell ymgysylltiad 

cymunedol  
- Mwy o ddatblygu sgiliau a chyfleoedd dysgu gydol oes 



         

 

- Gwell defnydd o statws Treftadaeth y Byd er mwyn diogelu buddiannau economaidd 
ac adfywiol cynaliadwy  

- Ymdeimlad gwell o le ac ansawdd treflun o fewn y pedair cymuned 
 
Yr ymgynghoriad  
 
Mae swyddogion yn Cadw (Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru) 
wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorwyr o Arcadis i baratoi'r Cynllun Rheoli newydd, gan 
ystyried safbwyntiau grŵp llywio amlasiantaeth, a lywiwyd gan ymgynghoriad helaeth â'r 
cyhoedd a rhanddeiliaid dros y 12 mis cyn yr ymgynghoriad ffurfiol.  Roedd y safbwyntiau 
hyn yn cynnwys y canlynol: 
 

 Trafod y cynllun drafft newydd yng nghyfarfodydd rheolaidd Grŵp Llywio Safle 
Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Tref y Brenin Edward yng Ngwynedd; 

 Ymgynghoriad â rhanddeiliaid ar 1 Rhagfyr (Caernarfon), 2 Rhagfyr (Harlech), 14 
Rhagfyr (Biwmares) a 15 Rhagfyr 2015 (Conwy) 

 Cyfarfod cyhoeddus ar 9 Chwefror (Caernarfon), 10 Chwefror (Biwmares), 24 
Chwefror (Conwy) a 25 Chwefror 2016 (Harlech) 

 Gweithdai Thematig i Randdeiliaid yng Nghaernarfon: 13 Ebrill 2016 Cynllunio a 
Chadwraeth a 13 Ebrill 2016 Yr Economi ac Adfywio 

 Gweithdai Thematig i Randdeiliaid yng Nghaernarfon: 23 Mehefin 2016 Cynllunio a 
Chadwraeth a 24 Mehefin 2016 Yr Economi ac Adfywio. 

 
Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau i'r cyhoedd a rhanddeiliaid hefyd fel rhan o'r broses 
ymgynghori ffurfiol ac mae'r rhain fel a ganlyn:  
 

 5 Rhagfyr (Caernarfon), 6 Rhagfyr (Biwmares), 7 Rhagfyr (Conwy) a 14 Rhagfyr 

2016 (Harlech).  

 
Parodd yr ymgynghoriad ffurfiol am 12 wythnos o 11 Hydref 2016 tan 9 Ionawr 2017. 
Cyhoeddwyd yr ymgynghoriad ar wefannau Llywodraeth Cymru a Cadw ac anfonwyd e-byst 
at randdeiliaid i dynnu eu sylw unwaith eto at yr ymgynghoriad. Roedd yr ymgynghoriad ar 
gael ar-lein, fodd bynnag, roedd nifer fach o'r cynlluniau rheoli drafft ar gael yn y 
digwyddiadau i'r cyhoedd a rhanddeiliaid a nodwyd uchod. 
 
Ymatebion a gafwyd 
 

Hoffai Llywodraeth Cymru a Cadw ddiolch i bawb a ymatebodd i'r ymgynghoriad.  Mae'r holl 
ymatebion yn cael eu dadansoddi a'u hystyried fel rhan o'r broses o gwblhau'r Cynllun 
Rheoli newydd ar gyfer Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Trefi'r Brenin Edward yng 
Ngwynedd. At ei gilydd, cafwyd 15 o ymatebion i'r ymgynghoriad a cheir rhestr yn Atodiad A 
o'r ymatebwyr a gytunodd i'w manylion gael eu cyhoeddi. 
 
Canlyniad a chamau nesaf 
 
Mae'r ymatebion a gafwyd yn dangos cytundeb clir - gyda rhywfaint o waith mireinio - i 
Gynllun Rheoli newydd ar gyfer Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Trefi'r Brenin 
Edward yng Ngwynedd. Mae'r holl sylwadau yn cael eu hystyried a gweithredir arnynt lle y 
bo'n briodol wrth gwblhau'r Cynllun Rheoli newydd.  Bwriedir cyhoeddi'r cynllun rheoli 
newydd erbyn diwedd mis Gorffennaf 2016. 
 
 
 



         

 

Cwestiynau'r Ymgynghoriad 
 
C01: A yw'r drafft yn glir ynghylch rôl a diben y cynllun rheoli? 
 
C02: A yw'r disgrifiad diwygiedig o'r safle a'i arwyddocâd yn ddigon er mwyn helpu 
gwneuthurwyr penderfyniadau i ddiogelu Gwerth Cyffredinol Eithriadol y safle? 
 
C03: A yw'r diffiniadau o leoliad, lleoliad hanfodol, golygfeydd pwysig ac ymdeimlad o 

gyrraedd (Pennod 2.6) yn ddigon clir? A yw cynnwys datganiadau o nodweddion yn helpu i 
gefnogi ystyriaethau cynllunio a datblygu o fewn y pedair cymuned? 
 
C04: Ai'r amrywiaeth o bolisïau a amlinellwyd yw'r rhai priodol ac a ydynt yn adlewyrchu'r 

heriau perthnasol newydd sy'n wynebu'r Safle? 
 
C05: A oes unrhyw bolisïau, amcanion neu gamau gweithredu ar goll? 
 
C06: A yw'r dangosyddion monitro yn addas ac a fyddant yn helpu i ddarparu fframwaith 
cadarn er mwyn helpu i asesu'r broses o ddatblygu trefniadau rheoli? 
 
C07 Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw faterion 

cysylltiedig nad ydym wedi ymdrin â nhw yn benodol, defnyddiwch y gofod hwn i'w nodi: 
 
Ymatebion i bob cwestiwn 
 

Cafwyd 15 o ymatebion i'r ymgynghoriad ffurfiol   
 
C01: A yw'r drafft yn glir ynghylch rôl a diben y cynllun rheoli? 
 
Yn gyffredinol, cytunodd pob un o'r ymatebwyr fod y drafft yn glir ynghylch rôl a diben y 
cynllun rheoli.  Fodd bynnag, awgrymodd ychydig o'r ymatebwyr fod angen mwy o eglurder.  
Nododd rhai fod angen egluro pwy sy'n "berchen" ar y cynllun rheoli ac yn gyfrifol am ei 
weithredu, ei fonitro a'i ddiweddaru - h.y. dylai fod yn fwy amlwg mai'r Grŵp Llywio yw'r 
perchennog a'r corff cyfrifol ac mai cyfrifoldeb rhanddeiliaid yw ei "fabwysiadu".  
 
Nodwyd hefyd y dylai rôl y Cydgysylltydd fod yn fwy clir ac y dylai ei gyfrifoldeb am Safle 
Treftadaeth y Byd a'r Grŵp Llywio fod yn dryloyw. Cyfeiriodd dau o'r ymatebwyr at y ffaith y 
gallai'r Grŵp Llywio ystyried dirprwyo materion rheoli penodol amrywiol i Is-grwpiau 
arbenigol. Gallai'r cynllun wneud argymhellion i is-grwpiau o'r fath ymgymryd â 
chyfrifoldebau fel ymchwil, addysg, twristiaeth gynaliadwy, cynllunio, cadwraeth ac 
allgymorth ac ati. 
 
Nododd un ymatebwr fod y rhaglenni gweithredu uchelgeisiol sy'n dangos pwy sy'n gyfrifol 
am arwain ar y pethau hyn yn cael eu rhestru yn y Cynllun ond nad yw'n glir pwy sy'n 
monitro nac yn gwerthuso'r gwaith hwn gan sicrhau y cyflawnir targedau yn foddhaol. 
Dywedodd ymatebwr arall fod angen symud paragraffau o amgylch yn 1.3 er mwyn gosod y 
cefndir yn well a dal sylw'r darllenydd. 
 
 
C02: A yw'r disgrifiad diwygiedig o'r safle a'i arwyddocâd yn ddigon er mwyn helpu 
gwneuthurwyr penderfyniadau i ddiogelu Gwerth Cyffredinol Eithriadol y safle? 
 



         

 

Yn gyffredinol, roedd yr holl ymatebwyr yn teimlo bod y disgrifiad diwygiedig o'r safle a'i 
arwyddocâd yn ddigon i helpu gwneuthurwyr penderfyniadau i ddiogelu Gwerth Cyffredinol 
Eithriadol y Safle. 
 
Fodd bynnag, nododd un ymatebwr fod angen atgyfnerthu'r adrannau ynghylch ymgysylltu 
â busnesau a'r effaith gadarnhaol y gall y Castell, y muriau a'r dref ei chael ar fusnesau 
lleol. Cyfeiriodd y ddogfen at yr effaith economaidd y gallai'r cestyll ei chael ond nid y 
gwerth y gallai ei ychwanegu at fusnesau lleol.  
 
Awgrymodd ymatebwr arall y dylai'r Datganiad o Werth Eithriadol gael ei gynnwys yn 
nhestun y cynllun heb ei newid - neu fel atodiad - gan mai hon oedd y ddogfen allweddol y 
dylid seilio penderfyniadau ynghylch diogelu arni. Awgrymodd un arall, er ei fod yn 
ddefnyddiol gweld priodoleddau allweddol y Gwerth Cyffredinol Eithriadol a ddiffinnir yn 
adran 2.5, mai prin oedd y cyfeiriadau wedi hynny at y priodoleddau y dylai gwneuthurwyr 
penderfyniadau eu defnyddio wrth ystyried cynigion ar gyfer datblygiad newydd a newid. 
Awgrymwyd ychwanegu adran at hyn i egluro y byddai angen i'r asesiadau o'r effaith ar 
dreftadaeth a gynhelid yn unol â Chanllawiau ICOMOS 2011 asesu effaith y cynigion ar 
briodoleddau'r Gwerth Cyffredinol Eithriadol yn unigol ac yn gyfunol a, lle y bo'n briodol, y 
dylai mesurau lleddfu gael eu rhoi ar waith. Ac fel y cyfryw, lle na ellir cynnal mesurau 
lleddfu effeithiol, y gall fod angen cynigion er mwyn gwrthod caniatâd yn unol â chanllawiau 
cynllunio. Er nad oedd unrhyw gyfeiriad at yr asesiadau o'r effaith ar dreftadaeth ym Mholisi 
Amcan 4 a oedd yn ymwneud â lleoliad y Safle, nid oedd unrhyw gyfeiriad ar hyn o bryd ym 
Mholisi Amcan 3 at yr angen am Asesiad o'r Effaith ar Dreftadaeth o fewn y Safle ei hun.  
 
C03: A yw'r diffiniadau o leoliad, lleoliad hanfodol, golygfeydd pwysig ac ymdeimlad o 
gyrraedd (Pennod 2.6) yn ddigon clir? A yw cynnwys datganiadau o nodweddion yn helpu i 
gefnogi ystyriaethau cynllunio a datblygu o fewn y pedair cymuned? 
 
Roedd pob un o'r ymatebwyr yn gefnogol i'r datganiadau hyn. Roedd cefnogaeth gref i 
ychwanegu'r lleoliad hanfodol a golygfeydd pwysig ac awgrymodd un ymatebwr y dylid 
cynnwys "golygfeydd pwysig" eraill yn Harlech.  
 
Croesawyd y datganiadau o nodweddion a gynhwyswyd fel cam pwysig wrth gefnogi'r 
ystyriaeth gynllunio a datblygu. Awgrymodd un ymatebwr y byddai'n ddefnyddiol, wrth roi 
sylwadau ar y datganiadau o nodweddion hyn, pe gallai'r cynllun rheoli ddangos yn gliriach 
y datganiadau hynny o'r lleoliad sydd â phriodoleddau sy'n gysylltiedig â Gwerth Cyffredinol 
Eithriadol y Safle a'r angen i'w diogelu, er enghraifft, sut mae ffurfiau cynllunio Caernarfon a 
Chonwy yn ymwneud ag amddiffynfeydd y dref.  
 
Cred un o'r ymatebwyr fod angen esboniad pellach o ran "ymdeimlad o gyrraedd" sef, yn 
bennaf, yr adran sy'n nodi "Mae'r llwybrau at y safle ar hyn o bryd yn arbennig o sensitif, 
ond gall llwybrau hanesyddol fod yn berthnasol hefyd" - ni ddeallwyd hyn ac roedd angen 
ymhelaethu ar y datganiad hwn, a rhoi enghreifftiau. Teimlai'r ymatebwr hwn hefyd fod rhai 
rhannau o'r ddogfen yn rhoi gormod o bwyslais negyddol ar y datblygiad yn Noc Fictoria h.y. 
“Mae'r broses o adfywio ardal y doc wedi bod yn ychwanegiad pwysig i economi'r dref, ond 
mae dyluniad y datblygiad masnachol braidd yn anghydnaws â'r Safle".  Awgrymwyd 
aralleirio rhan o'r disgrifiad hwn er mwyn osgoi barn braidd yn negyddol am y dref. 
 
Dywedodd ymatebwr arall fod rhai pwyntiau ardderchog wedi eu gwneud ynghylch 
"ymdeimlad o gyrraedd" - yn enwedig o ran "ble mae'r daith yn dechrau?" yn un o'r 
digwyddiadau i randdeiliaid fel rhan o'r ymgynghoriad ond nad oedd y rhain wedi cael eu 
hadlewyrchu yn y Cynllun Rheoli drafft.  
 



         

 

Roedd un ymatebwr o'r farn bod angen aildrefnu ychydig a dywedwyd y byddai'n fuddiol 
gwahanu pob safle o fewn yr adran hon o'r cynllun a chael y cynlluniau/mapiau gyda 
thestunau disgrifiadol ar dudalennau cyfagos - byddai hyn yn golygu ei bod yn haws darllen 
y cynllun ac yn gwneud yr adran yn fwy perthnasol i'r safle penodol.  
 
C04:  Ai'r amrywiaeth o bolisïau a amlinellwyd yw'r rhai priodol ac a ydynt yn adlewyrchu'r 

heriau perthnasol newydd sy'n wynebu'r Safle? 
 
Yn y rhan fwyaf o achosion, dywedodd yr ymatebwyr fod yr amrywiaeth o bolisïau yn 
gynhwysfawr ac yn synhwyrol o ran datblygu a diogelu'r safleoedd. Croesawyd y 
strategaethau, cynlluniau a phartneriaethau newydd a luniwyd i helpu i reoli'r Safle a 
dosbarthu / addysg ac yn yr un modd roedd y cynigion ar gyfer strategaethau a chynlluniau 
pellach e.e. ar gyfer Polisi Ymchwil 13 A yn amlwg yn ddymunol iawn.  
 
Teimlai un ymatebwr fod angen mwy o sicrwydd ym mholisïau amcan 4 sy'n cysylltu â'r 
canllawiau drafft (is-ddeddfwriaeth i ategu Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, 
"Rheoli Newid ar Safleoedd Treftadaeth y Byd". Ystyriwyd y byddai'r ddogfen hon yn 
hanfodol i bob Awdurdod Cynllunio Lleol er mwyn ei alluogi i asesu'r effaith ar Safleoedd 
Treftadaeth y Byd - dylai'r canllawiau hyn gysylltu â'r cynllun rheoli newydd. 
 
Croesawyd y ffocws ar ddatblygu brand unigryw ar gyfer y safle yn ogystal â manteisio ar 
statws Safle Treftadaeth y Byd er mwyn sicrhau buddiannau economaidd a chymdeithasol. 
Cyfeiriwyd at y strwythurau y byddai angen eu rhoi ar waith i gefnogi'r Grŵp Llywio o ran 
rheoli cyrchfannau, sgiliau traddodiadol, dehongli a theithio cynaliadwy.  Cytunodd yr 
ymatebwr hwn â pholisi 15B o ran sefydlu is-grwpiau fel y gallai'r pedwar safle gwrdd i 
drafod gwendidau yn eu hardaloedd a beth oedd yn gweithio'n effeithlon ac yn dda er mwyn 
sicrhau cysondeb rhwng y pedwar safle. Gofynnwyd a roddwyd unrhyw ystyriaeth i sefydlu 
strwythur gweithredu / rheoli ffurfiol neu i addasu unrhyw strwythurau lleol yn y pedair ardal 
er mwyn gweithredu'r polisïau yn fwy lleol.  
 
Cyfeiriodd un ymatebwr at y ffaith bod rhywfaint o anghysondeb o hyd a bod rhai polisïau 
penodol iawn fel datblygu logo yn fwy o gam gweithredu na pholisi; tra roedd polisïau eraill 
yn syml yn ailddatgan yr amcan (e.e. 2A) heb unrhyw arwydd o sut y gellid gwneud cynnydd 
sylweddol i hyrwyddo'r Gymraeg. 
 
Yn olaf, cafwyd sylw ynghylch y cyfeiriad at Gyfarwyddiadau Erthygl 4 (Pennod 4, 4.3.7.) yn 
yr ystyr y gellid sicrhau mwy o eglurder pe bai fformat y geiriad yn cael ei newid i gynnwys 
testun mewn print trwm h.y. “Awdurdodau Cynllunio Lleol i gyfyngu ar gwmpas yr hawliau 
datblygu a ganiateir (eiddo preswyl) mewn ardal benodol, er mwyn ei gwneud yn ofynnol i 
gael ceisiadau cynllunio llawn.” 
 
C05: A oes unrhyw bolisïau, amcanion neu gamau gweithredu ar goll? 

 
Cafwyd sawl awgrym a sylw ynghylch pa bolisïau, amcanion a chamau gweithredu a allai 
fod ar goll. 
 
Cafwyd dau sylw gan ymatebwyr nad oedd y strategaeth rheoli risg wedi ei datblygu'n llawn 
ac y dylid cynnwys gweithdrefnau rheoli argyfwng/trychineb. Y farn oedd nad oedd angen i 
hyn fod yn fanwl ond y dylid croesgyfeirio at y mesurau presennol ar gyfer Cadw a 
rhanddeiliaid allweddol eraill sydd eisoes ar waith. Nodwyd y cynnig i ddatblygu Strategaeth 
Rheoli Risg a'i hadolygu o bryd i'w gilydd ond roedd angen rhoi mwy o sylw i hyn a nodi 
terfyn amser ar gyfer ei llunio. 
 



         

 

Teimlai rhai ymatebwyr y gellid atgyfnerthu'r ymdeimlad fod y Safle hwn yn rhan o 
bortffolio'r DU o dreftadaeth y byd ac yn ddarostyngedig i'r un rheoliadau a disgwyliad â 
safleoedd eraill. Teimlai un ymatebwr arall y dylai Polisi Amcan 3 gyfeirio yn benodol at yr 
angen am yr Asesiad o'r Effaith ar Dreftadaeth yn unol â Chanllawiau ICOMOS 2011.  At 
hynny, cafwyd cyfeiriad arall at Ran 4.3.7 [Gweler C03] lle y dywedodd ymatebwr fod Rhan 
4.3.7 yn nodi "y byddai buddiannau o sicrhau dull cyson" gan gynnwys y defnydd o 
Gyfarwyddiadau Erthygl 4. Fodd bynnag, nodwyd bod polisi 3B yn datgan y dylid 
defnyddio'r cyfarwyddiadau "os bydd angen".  Os mai'r nod oedd sicrhau cysondeb rhwng y 
pedwar safle yna roedd defnyddio'r ymadrodd "os bydd angen" yn y polisi yn gamarweiniol. 
 
Cyfeiriodd amcan 4 a'r polisïau perthnasol at y ffaith y byddai angen i Awdurdodau 
Cynllunio Lleol asesu effaith unrhyw ddatblygiadau arfaethedig. Gwnaeth un ymatebwr y 
pwynt nad oedd Awdurdodau, mewn achosion lle nad oedd angen caniatâd cynllunio, yn 
gallu asesu na rheoli datblygiadau mewn unrhyw ffordd - yr unig ffordd o sicrhau hyn oedd 
drwy Erthygl 4 ac awgrymwyd y dylid nodi hyn yn glir yn y polisi.  
 
O dan y Ddeddfwriaeth gynllunio gyfredol, roedd yn ofynnol i Awdurdodau Lleol ymgynghori 
â Gweinidogion Cymru) os oedd datblygiad yn debygol o gael effaith ar Werth Cyffredinol 
Eithriadol Safle Treftadaeth y Byd. Awgrymwyd y dylai'r Cynllun Rheoli ymhelaethu ar 
amgylchiadau lle y byddai angen ymgynghori â Gweinidogion. 
 
Awgrym arall oedd cynnwys y Gymraeg yn Amcan 2 yn hytrach nag yn yr adran ar 
"ddatblygu polisïau" yn unig ac y gellid rhoi ystyriaeth i ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli i 
siaradwyr Cymraeg neu ddigwyddiadau penodol i hyrwyddo'r Gymraeg ar y safle, gyda nifer 
ddigonol o staff dwyieithog. 
 
Awgrymodd un ymatebwr y dylid dymchwel hen westy St David's yn Harlech a'r hen floc 
llety gan fod yr adeiladau adfeiliedig a pheryglus hyn yn cael effaith ddinistriol ar Safle 
Treftadaeth y Byd. Awgrymwyd y dylid cefnogi datblygiad llety â gwasanaeth ar safle Coleg 
Harlech, gan gynnwys yr adeilad rhestredig Gradd II*, Wern Fawr.  Teimlwyd y byddai 
Partneriaeth â Chlwb Golff Royal St David's hefyd yn atgyfnerthu ei hyfywedd. Teimlwyd ei 
bod yn hanfodol bod y safleoedd hyn, o fewn y lleoliad hanfodol a golygfeydd pwysig o'r 
Castell yn cael eu hatal rhag mynd yn adfail ac achosi rhagor o ddifrod. Awgrymwyd hefyd y 
dylid cynyddu'r mannau parcio yn rhan isaf Tref Harlech drwy ddarparu cyfleuster Parcio a 
Theithio yn cysylltu â'r Castell. Roedd dyhead hirdymor hefyd i ddatblygu lifft clogwyn fel 
cyswllt parhaol rhwng Harlech Isaf ac Uchaf. 
 
Dywedodd ymatebwr arall fod angen dadansoddi pwy oedd yn gysylltiedig â phob 
cyfrifoldeb ac y byddai hyn yn ddefnyddiol. Roedd angen egluro canlyniadau mesuradwy 
gan nad oedd rhai ohonynt yn ymddangos fel petaent yn gysylltiedig ag unrhyw beth. 
Galwyd hefyd am gam gweithredu i adolygu'r cynllun gweithredu ei hun ac roedd angen 
ystyried cynnwys y cyhoedd a busnesau yng nghyfrifoldeb llawer o'r camau gweithredu. 
Aeth yr ymatebwr ymlaen i ddweud bod y cynllun gweithredu, o ran twristiaeth, yn wan ar y 
cyfan a bod angen manylu ar fuddiannau/effaith pob un o'r camau gweithredu fel y gallai 
rhanddeiliaid gael ymdeimlad o flaenoriaeth a deall pam roedd y camau gweithredu'n cael 
eu cymryd.  Awgrymodd un Awdurdod Lleol hefyd y dylid ychwanegu adrannau penodol o'i 
Gynllun Rheoli ar gyfer ardaloedd cadwraeth at Gynllun Rheoli'r Safle. 
 
C06: A yw'r dangosyddion monitro yn addas ac a fyddant yn helpu i ddarparu fframwaith 
cadarn er mwyn helpu i asesu'r broses o ddatblygu trefniadau rheoli? 
 



         

 

Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr o'r farn bod y dangosyddion monitro yn addas ac y 
byddent yn helpu i ddarparu fframwaith cadarn er mwyn helpu i asesu cynnydd y trefniadau 
rheoli. 
 
Roedd un ymatebwr yn fodlon, yn amodol ar egluro'r trefniadau llywodraethu, gweithredu a 
monitro ac unrhyw ddangosyddion ychwanegol a allai fod yn angenrheidiol. 
 
Cytunodd un arall fod y dangosyddion yn addas ond roedd angen atgyfnerthu'r materion 
llywodraethu o ran pwy oedd yn gyfrifol am weithredu. Teimlwyd bod y diffyg manylon am 
gyflwr cyfredol y safle ac effeithlonrwydd y mesurau presennol ar gyfer rheoli cynllunio yn 
gwanhau'r adran hon. I unioni hyn, awgrymwyd y dylid cynnwys rhywfaint o fanylion am 
Arolygiad Pum Mlynedd 2016 o'r Safle ynghylch cyflwr cyfredol y safle.  Nid oedd unrhyw 
gyfeiriad at yr adroddiad Gwella Ansawdd ac ati ac fel y cyfryw nid oedd gan y Grŵp Llywio 
unrhyw ffordd o wybod beth oedd yn ofynnol ac a oedd y camau gweithredu wedi'u cynnal 
yn foddhaol. 
 
Soniwyd hefyd nad oedd y Cofrestrau Adeiladau mewn Perygl a Henebion mewn Perygl 
wedi eu cynnwys ac o ganlyniad nid oedd yn bosibl asesu eu difrifoldeb na'r dulliau o ddelio 
â nhw. 
 
Cyfeiriodd un ymatebwr at rai pwyntiau a wnaed yn un o'r digwyddiadau ymgynghori i 
randdeiliaid lle y dywedwyd y byddai'n ddefnyddiol cynnwys cerrig milltir yn y ddogfen i 
adolygu perthnasedd y ddogfen - bob 3 a 7 mlynedd efallai - gan ystyried cynnydd yn erbyn 
amcanion cyfredol ond hefyd berthnasedd parhaol yr amcanion a'r ddogfen yn ei 
chyfanrwydd.  
 
 
CO7: Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw faterion 

cysylltiedig nad ydym wedi ymdrin â nhw yn benodol, defnyddiwch y gofod hwn i'w nodi: 
 
Gwnaed rhai sylwadau cynhwysfawr mewn ymateb i'r adran hon o'r ddogfen ymgynghori.  
Roedd crynodeb o'r prif bwyntiau fel a ganlyn: 

 Byddai'n ddefnyddiol cynnwys cyfeiriad at ofynion paragraff 172 o Operational 
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention yn y rhan ar 
Ddiogelu Treftadaeth y Byd yn Adran 4.  

 Byddai cyfeiriad yn y Cynllun at y Chwareli Llechi a enwebwyd fel Safle Treftadaeth y 
Byd i atgyfnerthu pwysigrwydd treftadaeth i'r economi a'r cymunedau yn y Gogledd-
orllewin yn cael ei groesawu.  

 Roedd yr Adran Amgylchedd Naturiol yn ymddangos yn ddryslyd, gyda chyfeiriadau 
at Dirweddau Hanesyddol, nad ydynt yn ddynodiadau amgylchedd naturiol. 

 ?[Dywedodd un ymatebwr fod y cyfleusterau mynediad i Gastell Conwy yn 
gyfyngedig iawn a bod ymwelwyr o longau mordeithio fel arfer yn dilyn amserlen 
dynn. Roedd angen i'r broses o roi tocynnau ac ati ddigwydd yn gynt ac roedd angen 
gwella'r toiledau hefyd].  

 Dylid ystyried y defnydd o Gyfarwyddiadau Erthygl 4 mewn perthynas â Harlech Isaf 
o gofio bod y dref uchaf wedi ei chynnwys yn yr Ardal Gadwraeth a'i bod felly wedi'i 
diogelu. 

 Roedd angen gwella'r arwyddion yn Harlech ac, yn yr hirdymor, roedd angen annog 
mwy o ddefnydd o drafnidiaeth gynaliadwy i'r safle. 

 Cafwyd awgrym y dylid cyfeirio'n benodol at Goleg Harlech / Wern Fawr yn Adran 58 
o'r Datganiad o Nodweddion fel un o brif enghreifftiau'r DU o "Bensaernïaeth Plastai 
y Celfyddydau a'r Crefftau". 



         

 

 Cafwyd sylw ynghylch tacluso'r ardal o gwmpas y cestyll - cydnabuwyd bod rhywfaint 
o gynnydd wedi ei wneud ond bod angen gwneud mwy o waith. 

 Roedd un ymatebwr yn ymchwilio i'r posibilrwydd o gael colomendy yng Nghastell 
Caernarfon. 

 Cafwyd sylw ynghylch lleoliad hanfodol a'r ffaith nad oedd y drafft yn egluro nac yn 
diffinio'n llawn pa ddatblygiadau penodol a newidiadau o ran y defnydd o dir yr oedd 
yn cyfeirio atynt. 

 Roedd angen ISO 9001 ar bob sefydliad dan sylw, gan gynnwys y Llywodraeth. 

 Teimlai un ymatebwr y dylid mabwysiadu dull gweithredu ehangach o ran lleoliad a 
golygfeydd yn enwedig mewn perthynas â Chaernarfon. Nid ystyriwyd bod dynodi 
clustogfa yn briodol yng Nghaernarfon lle mae lleoliad y Castell yn rhan integredig o 
ffabrig ffisegol, diwylliannol ac economaidd y dref gyfan.  Roedd rhai anghywirdebau 
hefyd yr oedd angen eu dilysu yn y disgrifiad naratif o gyd-destun y Safle ym 
Mhennod 3. 

 Dywedodd ymatebwr arall fod Cyngor Gwynedd yn ddiweddar wedi drafftio, gyda 
chefnogaeth grŵp llywio lleol, gynllun marchnata ar gyfer Caernarfon fel un o 
allbynnau allweddol Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd.  Dylid dangos bod y gwaith o 
frandio a hyrwyddo'r Safle yn rhan integredig o'r fenter hon. 

 Nodwyd bod llawer o gysylltiadau rhwng Amcanion 7 ac 11 y dylid eu datblygu yn 
strategaeth gyffredinol ac yn rhaglen gydgysylltiedig ac y dylai'r dull adfywio yng 
Nghaernarfon gan Urban Splash gael ei gynnwys yn y cynllun rheoli hwn.  

 Byddai buddsoddiad gan Cadw (yn debyg i'r cymorth ar gyfer Weeping Window) yn 
ofyniad hanfodol wrth ddatblygu Castell Caernarfon fel atyniad strategol i ymwelwyr. 

  
  



         

 

Atodiad A 
 

Rhestr o'r Ymatebwyr* 
 
 

 Harlech a’r Cylch 

 Wales Official Tourist Guide Association 

 Historic England 

 Cyngor Gwynedd 

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

 ICOMOS 

 Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd 

 Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon 

 Cyngor Sir Ynys Môn 

 

* Nid yw'r uchod yn cynnwys y rhai sydd am aros yn ddienw neu'n gyfrinachol 
 

 
 
 

 

 

 
 


