
 

 

Ken Skates AC 

Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a 
Thwristiaeth 

 

 

10 Gorffennaf 2015 

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 

 

Annwyl Weinidog 

Diolch i chi am ddod i’r sesiwn dystiolaeth ar y Bil yr Amgylchedd Hanesyddol 

(Cymru) ar 8 Gorffennaf. 

Gan nad oedd amser yn caniatáu i’r Aelodau gael cyfle i ymdrin â’r holl faterion 

perthnasol gyda chi, a oes modd i chi ystyried y cwestiynau a nodir yn yr atodiad, 

ac ymateb iddynt? 

Byddwn yn ddiolchgar o glywed gennych erbyn dydd Gwener 24 Gorffennaf.  

Yn gywir, 

 

Christine Chapman AC 

Cadeirydd 

 

  



 

 

Atodiad 1 

Cyffredinol  

1. Sut ydych chi’n ymateb i bryderon gan randdeiliaid nad yw adennill treuliau ar 

gyfer gwaith brys yn cymharu ag adennill dyledion morgais (fel yr awgryma’r Bil), 

gan fod yr olaf yn dibynnu ar drefniant contract, nad yw’n berthnasol i achos 

gwaith brys? 

2. Beth yw eich barn ar y cynigion gan randdeiliaid y dylai cytundebau partneriaeth 

treftadaeth gael eu hehangu i gynnwys asedau treftadaeth eraill, fel tirweddau, 

parciau a gerddi, meysydd brwydrau hanesyddol a chofnodion cofnodi 

amgylchedd hanesyddol? 

3. A allwch egluro ar ba sail y byddai’n rhesymol i awdurdodau lleol ddewis peidio 

â chreu cytundebau partneriaeth treftadaeth? A fydd penderfyniadau i beidio â 

chreu cytundebau o’r fath yn destun unrhyw broses adolygu / apelio? 

4. A fydd angen i’r Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol statudol fod ar gael yn 

ddwyieithog ac, os felly, pa asesiad a wnaed gennych o oblygiadau ymarferol ac 

ariannol hyn? 

5. Beth fydd cyfansoddiad y Panel Cynghori, a sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn 

adlewyrchu amrywiaeth y rhai hynny sydd â diddordeb yn amgylchedd 

hanesyddol Cymru? 

6. I ba raddau y bydd trydydd partïon yn gallu bwydo i agenda’r Panel Cynghori? 

7. Pa ystyriaeth yr ydych wedi’i rhoi i gynnwys yn y Bil ofyniad adrodd ar y Panel 

Cynghori er mwyn sicrhau tryloywder a’r cyfle i graffu’n gyhoeddus? 

8. Pam mae angen y pŵer ar gyfer cofrestr statudol o barciau a gerddi 

hanesyddol, a pham nad yw’r ddeddfwriaeth yn caniatáu ar gyfer cofrestrau 

statudol asedau hanesyddol eraill, fel tirluniau a meysydd brwydr? 

9. Rydym wedi clywed bod archwiliad o’r Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yn 

mynd rhagddo ar hyn o bryd. I ba raddau ydych chi’n credu bod y crynodeb o’r 

costau a ragwelir ar gyfer Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol statudol a 

gynhwysir ym Memorandwm Esboniadol y Bil yn gallu newid, yn dibynnu ar 

ganlyniadau’r archwiliad hwn? 



 

 

10. A fydd canlyniadau’r archwiliad o’r Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol ar gael 

yn gyhoeddus, neu ar gael i’r Pwyllgor? 

11. I ba raddau y bydd y darpariaethau yn y Bil sy’n ymwneud â Chofnodion 

Amgylchedd Hanesyddol yn gwella cywirdeb a chysondeb y wybodaeth a 

gynhwysir yn y cofnodion hyn? 

12. Pa ystyriaeth a roddwyd gennych i ehangu a datblygu cylch gwaith y Grŵp 

Amgylchedd Hanesyddol yn hytrach na sefydlu’r Panel Cynghori arfaethedig 

newydd, er mwyn sicrhau nad yw dyletswyddau’n cael eu dyblygu? 

Ystyriaethau o ran Hawliau Dynol 

Pan wnaethoch ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 4 Mehefin, gofynnwyd llawer o 

gwestiynau i chi mewn cysylltiad â goblygiadau o ran hawliau dynol y pwerau a 

gynigir yn y Bil i: 

- awdurdodi person i fynd ar dir heb ganiatâd y perchennog mewn achosion 

lle y mae cofeb mewn perygl uniongyrchol o ddifrod neu ddinistr; a  

- galluogi awdurdodau cynllunio lleol i adennill costau am ddifrod i adeiladau 

rhestredig o ganlyniad i werthu neu brydlesu’r tir. 

Mewn ymateb i’r cwestiynau hyn, dywedodd eich swyddog cyfreithiol wrthym fod 

cydbwysedd wedi’i sicrhau rhwng amcanion y Bil a’i oblygiadau o ran hawliau 

dynol.  

13. A oes modd i chi roi rhagor o fanylion am eich rhesymu wrth ddod i’r 

penderfyniad hwn, gan gynnwys manylion y ffactorau a ystyriwyd gennych wrth 

benderfynu bod y cydbwysedd cywir wedi’i sicrhau? 

Yn ogystal â hyn, dywedasoch wrthym, yn ystod y sesiwn ar 8 Gorffennaf, eich 

bod yn ystyried y byddai’n amhriodol cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch 

penderfyniadau ar restru henebion ac adeiladau.  

14. A oes modd i chi ymhelaethu ar y ffactorau a ystyriwyd gennych wrth 

benderfynu i beidio ag ymgynghori â’r cyhoedd yn yr achosion hyn? 

Cyflawni camau gweithredu  

Yn olaf, yn ystod y sesiwn ar 8 Gorffennaf, cytunasoch i ddarparu’r canlynol: 



 

 

15. Rhagor o wybodaeth am sail yr amcangyfrif o’ch costau o ran gosod 

dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i greu a chynnal rhestrau lleol o asedau 

hanesyddol; 

16. Yr amserlen ar gyfer adroddiad y Panel Arbenigol ar yr adolygiad o gyflenwi 

amgueddfeydd yn y dyfodol a’u cynaliadwyedd; 

17. Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed yn dilyn argymhelliad y 

Pwyllgor yn ei adroddiad ar Bolisi Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru 

yn 2013; y dylai Llywodraeth Cymru archwilio opsiynau ar gyfer cyflwyno system 

fel bod, lle mae chwiliadau awdurdod lleol yn dangos bod adeilad yn rhestredig 

a / neu mewn ardal gadwraeth, bod canllawiau clir ynghylch cyfyngiadau a 

chyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â statws rhestredig yn cael eu darparu gan yr 

awdurdod lleol i’r perchennog newydd. 

18. Manylion y dadansoddiad o’r wyth cytundeb partneriaeth treftadaeth sydd 

wedi’u treialu yn Lloegr. 

 


