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Crynodeb 
 
Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar y trefniadau presennol ar gyfer gwarchod a rheoli 
safleoedd sydd ar y Gofrestr o Barciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig 
yng Nghymru, cyn ystyried amrywiaeth o opsiynau ar gyfer cynyddu'r lefel o 
warchodaeth a roddir iddynt.  Mae'r opsiynau hyn fel a ganlyn: 

 

Opsiwn 1 — Rhoi sail statudol i'r Gofrestr o Barciau a Gerddi,  
ond heb osod unrhyw reolaethau rheoliadol newydd o ran gwaith a 
gweithgareddau.   

 
Opsiwn 2 — Cyflwyno dyletswydd statudol i roi ystyriaeth benodol i ddymunoldeb  

gwarchod parciau a gerddi cofrestredig wrth gyflawni unrhyw 
swyddogaeth o dan y Deddfau Cynllunio  

 
Opsiwn 3 — Defnyddio'r ddeddfwriaeth bresennol sy'n ymwneud â henebion 

cofrestredig, a'r diffiniad diwygiedig arfaethedig o heneb o dan Fil yr 
Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), er mwyn hwyluso'r gwaith o 
warchod parciau a gerddi cofrestredig yn statudol fel henebion 
cofrestredig.   

 
Opsiwn 4 — Cyflwyno fframwaith deddfwriaethol pwrpasol newydd sy'n debyg i  

ganiatâd adeilad rhestredig a heneb gofrestredig lle y byddai'n 
drosedd gwneud unrhyw beth a fyddai'n newid cymeriad parc a 
gardd gofrestredig heb gael caniatâd parc a gardd gofrestredig yn 
gyntaf.   

 
Mae fframwaith eisoes ar waith ar gyfer rheoli rhai o'r gweithgareddau a allai amharu 
ar gymeriad ac arwyddocâd ein parciau a'n gerddi hanesyddol, sy'n defnyddio 
systemau rheoleiddio sy'n bodoli eisoes ar gyfer asedau dynodedig, megis adeiladau 
rhestredig a henebion cofrestredig, pan fyddant yn cyd-ddigwydd â pharciau a gerddi 
hanesyddol cofrestredig.  Mae'r ffaith bod safle ar y gofrestr hefyd yn ystyriaeth 
berthnasol yn y broses gynllunio, sy'n rheoli gwaith datblygu a allai niweidio 
diddordeb arbennig parciau a gerddi cofrestredig i ryw raddau. Bydd canllawiau 
newydd, a gyhoeddir er mwyn ymgynghori arnynt yn ystod 2016, yn cefnogi'r gwaith 
o reoli parciau a gerddi hanesyddol drwy'r fframwaith presennol. Cynigir 
gwarchodaeth helaeth a rhywfaint o waith rheoli cadarnhaol drwy gynlluniau amaeth-
amgylcheddol. Nid oes unrhyw dystiolaeth gymhellol i awgrymu bod gweithgarwch 
heb ei reoleiddio yn amharu'n sylweddol ar ddiddordeb arbennig parciau a gerddi 
cofrestredig, yr ymddengys fod eu perchenogion yn gofalu'n dda am y rhan fwyaf 
ohonynt.  Awgrymir y byddai opsiynau i ehangu gwarchodaeth yn gostus a phrin yw'r 
manteision ychwanegol a fyddai'n deillio ohonynt.   
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1. Cyflwyniad  
 
Cefndir  
 
1.0 Mae'r brîff hwn yn ystyried pedwerydd argymhelliad Pwyllgor Cymunedau, 

Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol Cynulliad Cenedlaethol Cymru a nodir yn 
Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor ar egwyddorion cyffredinol Bil yr Amgylchedd 
Hanesyddol (Cymru).  Argymhellodd y Pwyllgor y dylai'r Gweinidog Diwylliant, 
Chwaraeon a Thwristiaeth ystyried ymhellach sut y gellid darparu system o 
warchodaeth statudol ar gyfer parciau a gerddi hanesyddol o fewn y Bil.  
Nododd y Pwyllgor y dylai'r ystyriaeth hon gynnwys asesiad o oblygiadau 
ymarferol ac ariannol system o'r fath i Lywodraeth Cymru, perchenogion a 
phartïon perthnasol eraill.   

 
1.1 Cynhaliwyd asesiad cychwynnol o ddymunoldeb gwarchodaeth statudol fel 

rhan o'r broses gwmpasu ar gyfer y Bil, a oedd yn cynnwys gweithdai a 
gynhaliwyd gyda'r sector yn ystod 2012. Fodd bynnag, nid ystyriwyd ei bod yn 
ddymunol nac yn angenrheidiol ychwanegu haen arall o gymhlethdod ar gyfer 
perchenogion.  Mae'r brîff hwn yn cynnig dadansoddiad pellach o fater 
gwarchodaeth statudol ar gyfer parciau a gerddi hanesyddol.   

 
1.2 Ystyriwyd materion hawliau dynol mewn perthynas â darpariaethau'r Bil fel rhan 

o'r dadansoddiad cyfreithiol o'r Bil.  Mae'r Brîff hwn hefyd yn ymwybodol bod yn 
rhaid i unrhyw gynigion gyd-fynd â'r Confensiwn ar Hawliau Dynol a bod yn 
rhaid sicrhau cydbwysedd rhwng hawliau'r unigolyn a gwarchod yr amgylchedd 
hanesyddol.  Felly, mae'n rhaid ystyried yn ofalus a yw darpariaethau a nodir 
yn y Bil er budd y cyhoedd ac yn gymesur.  Byddai angen cyfiawnhau unrhyw 
system o warchodaeth statudol ar gyfer parciau a gerddi hanesyddol yn llawn.   

 
Arwyddocâd Parciau a Gerddi Cofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol 
Arbennig  

 
1.3 Mae parciau a gerddi hanesyddol Cymru yn rhan bwysig ac annatod o adeiledd 

hanesyddol a diwylliannol y wlad.  Gall parciau a gerddi hanesyddol wneud 
cyfraniad pwysig ar ansawdd lle a bywyd ac ychwanegu at gymeriad a 
hunaniaeth ardal.  Ar hyn o bryd mae 386 o safleoedd ar y Gofrestr o Barciau a 
Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig. 

1.4 Mae parciau a gerddi hanesyddol yn wahanol i lawer o fathau eraill o ased 
treftadaeth am y rhesymau canlynol: 

 

 Maent yn aml yn cwmpasu ardaloedd mawr o dir sydd wedi'u rhannu dros y 
blynyddoedd ymhlith nifer o berchenogion â chyfundrefnau rheoli gwahanol.   

 

 Mae strwythur cyffredinol parc neu ardd yn seiliedig ar amrywiaeth o 
elfennau naturiol ac elfennau o waith dyn sy'n amrywio o ran eu 
pwysigrwydd ac sydd â gofynion rheoli gwahanol.  Gall yr elfennau hyn 
gynnwys y canlynol: olion archeolegol; strwythurau adeiledig; elfennau 
wedi'u plannu gan gynnwys gerddi a thiroedd, parcdir a choetir; nodweddion 
dŵr a nodweddion sy'n gysylltiedig â rheoli dŵr; a thirffurfiau naturiol a 
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thirffurfiau o waith dyn.  Efallai fod rhai o'r elfennau yn cael eu gwarchod yn 
statudol yn eu rhinwedd eu hunain. 

 

 Mae bob amser yn cynnwys elfen blanedig fyw ac, felly, dros dro (a all 
newid gyda'r tymhorau ac sydd â hyd oes naturiol) sydd ag anghenion rheoli 
penodol;   

 

 Mae eu helfennau, gan gynnwys gwaith plannu (bwriadol a damweiniol), 
nodweddion dŵr (naturiol ac artiffisial) a nodweddion adeiledig hynafol 
(cynefin i gen y cerrig a fflora a ffawna wal), yn aml yn golygu bod i barciau 
a gerddi werth uchel o ran bioamrywiaeth. 

 
1.5 Mae'r Gofrestr yn cynnwys amrywiaeth eang o safleoedd o'r cyfnod canoloesol 

i'r 20fed ganrif.  Mae'r rhan fwyaf o barciau a gerddi hanesyddol yn dangos 
sawl cyfnod datblygu, pan ymgorfforwyd nodweddion a oedd yn bodoli eisoes 
mewn cynlluniau olynol.  Mae llawer hefyd yn cynnwys sawl math o ddefnydd 
tir: Y math mwyaf cyffredin o safle ar y Gofrestr yw'r ystad wledig - sef tirwedd a 
oedd yn cyfuno pleser a hamdden â chynhyrchu - ond mae parciau trefol 
cyhoeddus, yn ogystal â nifer o erddi preifat llai o faint hefyd yn cael eu 
cynnwys.   

 
1.6 Asesir safleoedd sydd wedi'u cynnwys ar y Gofrestr yn erbyn set o feini prawf 

sy'n esbonio y gall gerddi, parciau, tiroedd wedi'u cynllunio, tirluniau 
addurniadol wedi'u cynllunio a mannau hamdden fod o ddiddordeb hanesyddol 
arbennig: 

 
a. Pan fyddant yn dangos rhyw agwedd benodol ar hanes gerddi, parciau, 

tiroedd wedi'u cynllunio, tirluniau addurniadol wedi'u cynllunio a mannau 
hamdden, neu hanes garddio, gwaith tirlunio addurniadol neu arddwriaeth - 
er enghraifft, efallai eu bod yn cynnig enghreifftiau o waith cynllunydd 
penodol, yn meddu ar nodweddion o gyfnod penodol neu arddull benodol 
neu'n cynnwys eitemau o ddiddordeb i haneswyr dylunio a garddwriaeth 
neu haneswyr cymdeithasol; 

 
b. Os oes ganddynt gysylltiadau hanesyddol pwysig — er enghraifft, ag 

unigolyn neu ddigwyddiad penodol;   
 
c. Os oes ganddynt werth grŵp ag adeiladau neu dir arall a bod y gwerth grŵp 

ei hun o ddiddordeb hanesyddol, er enghraifft, efallai eu bod yn darparu 
lleoliad hanesyddol ar gyfer adeilad o ddiddordeb hanesyddol. 

 
1.7 Lluniwyd y Gofrestr er mwyn helpu i ddiogelu parciau a gerddi hanesyddol yn 

seiliedig ar wybodaeth a'r amcan polisi yw sicrhau y gall y safleoedd hyn 
ddatblygu tra'n diogelu eu nodweddion mwyaf arwyddocaol.  Y nod yw annog 
rheoli newid mewn ffordd sy'n osgoi niwed na ellir ei ddadwneud i gymeriad ac 
arwyddocâd hanesyddol arbennig y safle cofrestredig.  Gellir rhannu newid yn 
dri chategori bras, sef:  

  
i. Niwed na ellir ei ddadwneud — newid i safle cyfan neu ran ohono neu ei 

leoliad sy'n niweidio ei gymeriad a'i arwyddocâd hanesyddol.  Mae niwed na 
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ellir ei ddadwneud yn tueddu i gael ei achosi gan waith datblygu amhriodol a 
gall fod yn ddifrod ffisegol uniongyrchol i'r safle neu ei leoliad.   

 
ii. Niwed y gellir ei ddadwneud — newid i safle cyfan neu ran ohono neu ei 

leoliad sy'n niweidio ei gymeriad a'i arwyddocâd hanesyddol ond y gellir ei 
ddadwneud drwy newid cyfundrefnau rheoli a chynnal a chadw. 

 
iii. Niwed na ellir ei osgoi — newid na ellir ei osgoi i safle cyfan neu ran ohono 

neu ei leoliad sy'n niweidio ei gymeriad a'i arwyddocâd hanesyddol (er 
enghraifft o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd). Gall fod yn anodd rhagweld 
niwed na ellir ei osgoi ond gellir ei liniaru weithiau drwy fabwysiadu 
cyfundrefnau rheoli a chynnal a chadw.   

 
 

2. Trefniadau Gwarchod Presennol 
 

2.0 Mae cyfundrefnau rheoliadol presennol eisoes yn gwarchod parciau a gerddi 
cofrestredig o ddiddordeb hanesyddol i ryw raddau ac yn helpu i sicrhau y cânt 
eu diogelu ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol.   

 
Adeiladau Rhestredig  

 
2.1 Mae llawer o barciau a gerddi hanesyddol cofrestredig yn ffurfio'r lleoliad ar 

gyfer adeilad rhestredig.  Mae'n bosibl bod strwythurau ar y safleoedd hyn 
(megis waliau, cerfluniau, gasebos, ffosydd cudd a nodweddion gardd eraill) 
hefyd yn cael eu gwarchod fel rhan o gwrtil y prif adeilad rhestredig ac mae'n 
bosibl bod rhai yn rhestredig yn eu rhinwedd eu hunain.   

 
2.2 Mae angen cydsyniad adeilad rhestredig er mwyn newid neu ddileu unrhyw 

strwythurau sydd naill ai'n rhestredig yn eu rhinwedd eu hunain neu sy'n rhan o 
gwrtil adeilad rhestredig.  Mae gofyniad statudol i roi ystyriaeth benodol i 
ddymunoldeb diogelu adeilad rhestredig neu ei leoliad neu unrhyw nodweddion 
o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig sydd ganddo wrth 
benderfyniadau ar geisiadau am gydsyniad adeilad rhestredig a chaniatâd 
cynllunio.  Mae'r darpariaethau statudol hyn yn gwarchod parciau a gerddi 
hanesyddol lle y ceir strwythurau rhestredig cysylltiedig i raddau helaeth.   

 
2.3 Ar hyn o bryd mae 2,138 o strwythurau rhestredig wedi'u lleoli mewn parciau a 

gerddi cofrestredig, y mae'r mwyafrif helaeth ohonynt yn rhan annatod o'r ardal 
gofrestredig, gan gynnwys adeiladau ystad, strwythurau gerddi a ffiniau ac 
adeiladau ffermydd ystadau.  Mae adeiladau rhestredig yn gysylltiedig â'r rhan 
fwyaf ohonynt — 328 allan o'r 386 o barciau a gerddi ar y Gofrestr.   

 
Ardaloedd Cadwraeth  
 
2.4 Lleolir 68 o barciau a gerddi hanesyddol cofrestredig o fewn ardaloedd 

cadwraeth, naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol.  Ardaloedd o ddiddordeb 
pensaernïol neu hanesyddol arbennig yw'r rhain, y mae'n ddymunol bod eu 
cymeriad neu eu golwg yn cael eu diogelu neu eu gwella.  Mae gofyniad 
statudol i roi ystyriaeth benodol i ddymunoldeb diogelu neu wella cymeriad neu 
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olwg ardal gadwraeth, a cheir rhai rheolaethau penodol, er enghraifft dros waith 
dymchwel.  Mae darpariaethau arbennig hefyd yn gymwys i goed mewn 
ardaloedd cadwraeth.  Nid ystyrir bod statws ardal gadwraeth yn briodol fel 
ffordd o warchod nodweddion tirwedd oni bai eu bod yn rhan annatod o'r 
amgylchedd adeiledig hanesyddol, ac nid yw dynodi yn ffordd o reoli 
gweithgareddau megis gweithrediadau amaethyddol na cwmpesir gan y 
diffiniad o ddatblygu.  Serch hynny, mae sawl parc a gardd hanesyddol wedi'u 
dynodi'n ardaloedd cadwraeth yn eu rhinwedd eu hunain — mae'r rhain yn 
cynnwys parciau cyhoeddus trefol a rhai safleoedd sy'n gysylltiedig ag ystadau 
preifat.   

 
Henebion Cofrestredig 

 
2.5 Mae cofrestru henebion yr ystyrir eu bod o bwys cenedlaethol yn fodd i sicrhau 

y cânt eu gwarchod yn statudol.  Mae cofrestru safleoedd yn eu gwarchod rhag 
niwed na ellir ei ddadwneud a achosir gan waith difrodol ond mae hefyd yn 
annog cyfundrefnau rheoli sympathetig ac yn cael budd o system monitro 
cyflwr.  Hyd yma nid yw nodweddion gardd wedi'u cofrestru mewn ffordd 
systematig ac ychydig o nodweddion gardd sydd wedi'u cofnodi ar y gofrestr ar 
hyn o bryd.  Mae enghreifftiau ar y gofrestr yn cynnwys nodweddion gardd 
adfeiliedig, megis grotos y gwaith tirlunio Pictiwrésg yn Piercefield a Hafod a 
gerddi creiriol, h.y. gerddi addurniadol a/neu iwtilitaraidd nas defnyddir mwyaf 
at y diben hwn, megis cloddwaith cofrestredig yr ardd yn Hen Wernyfed.  

 
Rheoli Datblygu 
 
2.6 Rhoddir lefel uchel o warchodaeth hefyd i barciau a gerddi hanesyddol drwy'r 

system gynllunio.  Nodir polisi cynllunio cenedlaethol ar gyfer yr amgylchedd 
hanesyddol ym Mholisi Cynllunio Cymru sy'n nodi y dylai awdurdodau cynllunio 
lleol ystyried y Gofrestr wrth baratoi eu cynlluniau datblygu a gwarchod parciau 
a gerddi a'u lleoliad; gall effaith datblygiad arfaethedig ar barc/gardd neu ei 
leoliad/lleoliad fod yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar gais cynllunio.   

 
2.7 Ymgynghorir â Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru 

(Cadw) yn rheolaidd ynghylch ceisiadau cynllunio sy'n effeithio ar barciau a 
gerddi hanesyddol neu eu lleoliadau.  Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi y 
dylid ymgynghori ag ef ym mhob achos sy'n ymwneud â safleoedd gardd I neu 
II* ond, yn ymarferol, ymgynghorir â Cadw yn y rhan fwyaf o achosion, waeth 
beth fo'r radd a disgwylir i'r arfer hwn barhau. 

 
2.8 Mae'r trefniadau hyn yn sicrhau bod gwaith datblygu y mae angen cael 

caniatâd cynllunio ar ei gyfer, a all achosi cryn dipyn o niwed na ellir ei 
ddadwneud i ddiddordeb arbennig parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig, yn 
cael ei reoli.   

 
2.9 Fel rhan o'r pecyn o fesurau y bwriedir iddynt ategu Bil yr Amgylchedd 

Hanesyddol (Cymru), bydd canllawiau penodol ar sut i reoli parciau a gerddi 
hanesyddol.  Bydd y canllawiau hyn yn nodi'r egwyddorion cyffredinol y dylid eu 
hystyried wrth wneud newidiadau i barciau a gerddi cofrestredig.  Maent wedi'u 
hanelu at berchenogion parciau a gerddi hanesyddol a'u hasiantau a byddant 
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yn eu helpu i ddeall eu safleoedd a gofalu amdanynt yn unol ag egwyddorion 
cadwraeth.  Bydd y canllawiau hyn yn destun ymgynghoriad. 

 
Gorchmynion Cadw Coed  

 
2.10 Mae gan awdurdodau cynllunio lleol bwerau i warchod coed penodol, grwpiau o 

goed neu goetiroedd sy'n cael effaith sylweddol ar yr ardal leol o'u hamgylch 
drwy gyflwyno Hysbysiadau Cadw Coed (TPOs).  Mae Hysbysiad Cadw Coed 
yn ei gwneud yn drosedd torri, blaendorri, brigdorri neu ddadwreiddio coeden, 
ei difrodi'n fwriadol neu ei dinistrio'n fwriadol heb ganiatâd yr awdurdod 
cynllunio.  Gall pob math o goed gael eu cwmpasu gan Hysbysiad Cadw Coed, 
gan gynnwys coed gwrychoedd, ond heb gynnwys gwrychoedd, llwyni a 
phrysgwydd.  

 
2.11 Gall Hysbysiadau Cadw Coed wneud cyfraniad pwysig at y gwaith o warchod 

parciau a gerddi hanesyddol.   
 
Rheoliadau Gwrychoedd 1997 

 
2.12 Nod y rheoliadau hyn yw gwarchod gwrychoedd pwysig drwy reoli pryd a sut y 

gellir eu symud drwy system hysbysu.  O dan y rheoliadau, mae'n 
anghyfreithlon symud neu ddinistrio'r rhan fwyaf o wrychoedd yng nghefn gwlad 
heb ganiatâd ysgrifenedig yr awdurdod cynllunio lleol.  Fodd bynnag, nid ydynt 
yn gymwys i wrychoedd o fewn cwrtil tŷ annedd neu'n agos ato ac, felly, nid 
ydynt yn berthnasol iawn i barciau a gerddi hanesyddol. 

 
Trwyddedau Cwympo Coed 
 
2.13 Rhoddir trwyddedau cwympo coed gan Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn helpu i 

warchod coedwigoedd a choetiroedd Cymru ac atal cwympo diwahân.  
Ymgynghorir â Cadw ynghylch unrhyw drwyddedau cwympo coed a all effeithio 
ar heneb neu barc a gardd hanesyddol gofrestredig.  Mae hyn yn cynnig cyfle i 
Cadw gyflwyno sylwadau ar gynigion ar gyfer cwympo coed a rheoli coetir mewn 
parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig ac argymell, er enghraifft, waith 
ailblannu sympathetig. 

 
2.14 Nid oes angen trwyddedau cwympo coed er mwyn cwympo coed mewn gardd, 

perllan, mynwent na man agored dynodedig (Deddf Tiroedd Comin 1899), ac 
nid oes eu hangen ar gyfer mathau penodol o waith (brigdorri, blaendorri, tocio 
neu farbro).  At hynny, nid oes angen trwydded i gwympo llai na phum metr 
ciwbig mewn blwyddyn galendr na chwympo coed islaw diamedr penodol. 

 

3. Trefniadau Rheoli 
 
3.0 Yn ogystal â'r cyfundrefnau rheoliadol a nodwyd uchod, gall parciau a gerddi 

hanesyddol cofrestredig hefyd gael budd o gyfres o fesurau sy'n annog gwaith 
rheoli cadwraeth cadarnhaol. 

 
Cynlluniau Amaeth-Amgylcheddol  
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3.1 Mae rhai parciau a gerddi cofrestredig yn cael budd o'r gwaith rheoli 
cadarnhaol sy'n gysylltiedig â Glastir, sef cynllun amaeth-amgylcheddol 
Llywodraeth Cymru.  Cynllun rheoli tir cynaliadwy pum mlynedd yw hwn sydd ar 
gael i bob ffermwr a rheolwr tir yng Nghymru.  Mae'n cynnwys darpariaeth ar 
gyfer rheoli a gwarchod tirweddau a'r amgylchedd hanesyddol.   

 
3.2 Mae pob un o'r cynlluniau cyfansoddol sydd ar gael o fewn Glastir yn cynnwys 

darpariaethau penodol ar gyfer gwarchod parciau a gerddi hanesyddol a 
chyfres o ofynion gorfodol (sef Cod y Fferm Gyfan) sy'n arbennig o ddefnyddiol 
wrth reoli parciau a gerddi hanesyddol. Ar hyn o bryd mae Cod y Fferm Gyfan 
yn gymwys i gryn nifer o barciau a gerddi cofrestredig, yn gyfan gwbl neu'n 
rhannol, ac yn cyflwyno'r gofynion i wneud y canlynol: 

  

 Diogelu’r holl hen goed a choed mewn caeau. 

 Cadw adeiladau traddodiadol a’u hadfeilion. 

 Peidio â difrodi nac amharu ar unrhyw barc hanesyddol na gardd 
hanesyddol sy’n ymddangos yn y gofrestr o barciau a gerddi hanesyddol.  
Mae difrod yn cynnwys unrhyw un o’r canlynol: 

- Symud planhigion hanesyddol a nodir yn y Gofrestr; 

- Symud neu amharu ar nodweddion strwythurol neu nodweddion tirwedd; 

- Ailfodelu’r dirwedd mewn modd sy’n newid y topograffi yn sylweddol; a 

- Dympio deunyddiau.  
 

3.3 Mae Glastir hefyd yn darparu ar gyfer gwella'r modd y caiff tir ei reoli, a all 
gynnwys gwella parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig, er enghraifft drwy 
blannu coed, adfer perllannau, plannu coed brodorol unigol a rheoli prysgwydd, 
coed ifanc a llystyfiant ymwthiol. 

 
3.4 O dan Glastir mae'n ofynnol ceisio cydsyniad gan Cadw pan fydd ymgeisydd yn 

bwriadu ymgymryd â gweithgarwch rheoli sy'n cynnwys tarfu ar y tir megis 
gosod ffensys a phlannu coed ar heneb gofrestredig neu mewn parc a gardd 
gofrestredig. 

 
3.5 Felly, mae cynllun Glastir yn darparu mesurau diogelwch sy'n cyfrannu at y 

gwaith o gynnal a chadw parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig a'u rheoli.  
Mae swyddogion yn Adran Materion Gwledig Llywodraeth Cymru bob amser yn 
ceisio llenwi unrhyw fylchau yn y cynlluniau er mwyn helpu i warchod a rheoli'r 
amgylchedd hanesyddol. Er enghraifft, gellid ystyried cynnwys parciau a gerddi 
hanesyddol cofrestredig (ynghyd â nodweddion amgylcheddol hanesyddol 
eraill) o fewn rheoliadau trawsgydymffurfio.   

 
Cynlluniau Rheoli Cadwraeth 

 
3.6 Mae cynlluniau rheoli cadwraeth yn adnoddau pwysig ar gyfer rheoli newid 

mewn parciau a gerddi hanesyddol.  Mae cynllun rheoli cadwraeth yn sicrhau 
bod dealltwriaeth glir o arwyddocâd; yn nodi risgiau/gwendidau presennol a 
chyfleoedd yn y dyfodol; yn nodi sut y caiff safle ei reoli a'i gynnal a'i gadw o 
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ddydd i ddydd ac yn yr hirdymor drwy ddatblygu polisïau rheoli.  Mae'r dull 
cyfannol hirdymor hwn o reoli safle yn osgoi newid amhriodol ac ad-hoc a all 
amharu ar gymeriad ac arwyddocâd hanesyddol safle.  Mae angen i geisiadau 
am arian o Gronfa Dreftadaeth y Loteri gael eu hategu gan gynlluniau rheoli 
cadwraeth ac mae rhai parciau cyhoeddus pwysig wedi cael budd fel hyn.   

 
Trethiant Cyfalaf CThEM a'r Dreftadaeth Genedlaethol 
 
3.7 Gellir gwneud cais am eithriad amodol rhag Treth Etifeddiant neu Dreth ar 

Enillion Cyfalaf ar gyfer tir o ddiddordeb golygfaol, hanesyddol neu wyddonol 
eithriadol neu adeiladau o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol eithriadol.  
Fel rhan o'r trefniadau hyn, mae angen cynllun rheoli treftadaeth fel arfer. Mae'r 
cynllun hwn yn nodi arwyddocâd y safle a sut y bwriedir ei reoli a'i gynnal a'i 
gadw er mwyn ei gadw yn y cyflwr a'i helpodd i gael statws treftadaeth ac yn 
esbonio sut y caiff mynediad cyhoeddus ei ddarparu a'i gynnal.  Mae tua 15 o 
barciau a gerddi hanesyddol cofrestredig yng Nghymru wedi cael budd o'r 
trefniadau hyn.   

  
 

4. Crynodeb o'r Trefniadau Presennol  
  
4.0 Mae'r trefniadau rheoliadol a rheoli presennol eisoes yn gwarchod y rhan fwyaf 

o barciau a gerddi hanesyddol i raddau helaeth.  Gellir gwarchod y nodweddion 
tirwedd ‘caled’ (ffolïau, waliau, ac ati) drwy eu rhestru a chaiff gwaith datblygu 
ei reoli drwy'r angen i gael caniatâd cynllunio.  Mae hefyd system ar gyfer 
gwarchod coed mewn rhai parciau a gerddi.  Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar 
waith garddio domestig na gwaith garddio arall sy'n rhan o'r gwaith o reoli safle 
o ddydd i ddydd.  At hynny, mae sawl cynllun sy'n hyrwyddo gwaith rheoli 
cadarnhaol yn ogystal â gwarchod safleoedd ac efallai y bydd cyfle i ymestyn y 
rhain yn y dyfodol.  Bydd canllawiau newydd ar gyfer rheoli parciau a gerddi 
hanesyddol yn hyrwyddo arfer da o ran rheoli newid yn unol ag egwyddorion 
cadwraeth a byddant yn cryfhau polisi cynllunio presennol. 

 
4.1 Nid yw'r trefniadau rheoliadol presennol yn darparu cyfundrefn bwrpasol i reoli 

pob darn o waith neu weithgarwch a allai effeithio ar ddiddordeb arbennig 
parciau a gerddi hanesyddol.  Nid yw mân newidiadau i barc neu ardd 
gofrestredig o dan hawliau datblygu a ganiateir, newidiadau i waith plannu, 
cwympo coed nas gwarchodir na chlirio safleoedd nas gwarchodir yn statudol 
yn cael eu rheoleiddio.  Nid yw lleiafrif o safleoedd wedi'u cwmpasu gan y 
cyfundrefnau cydsyniad sy'n gysylltiedig ag asedau dynodedig eraill ond, ym 
mhob achos, rhoddir lefel gymesur o warchodaeth gan y gofyniad polisi i 
ystyried y Gofrestr yn y broses gynllunio.  

  
 

5. Opsiynau ar gyfer gwarchod parciau a gerddi hanesyddol yn 
statudol 

 
5.0 Ystyriwyd pum opsiwn. 
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Opsiwn 1 - Rhoi sail statudol i'r Gofrestr o Barciau a Gerddi ond heb osod 
unrhyw reolaeth reoliadol newydd dros waith a gweithgareddau.   

 
5.1 Yr opsiwn hwn yw'r un a gynigir ar hyn o bryd fel rhan o Fil yr Amgylchedd 

Hanesyddol (Cymru), a fyddai'n gosod dyletswydd statudol ar Weinidogion 
Cymru i gynnal y Gofrestr ac ychwanegu ati.  Câi pob parc a gardd hanesyddol 
sy'n bodloni'r meini prawf cyhoeddedig eu cynnwys ar y Gofrestr a byddent yn 
ddarostyngedig i'r gofynion rheoli datblygu a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru.  
Byddai’r opsiwn hefyd yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i hysbysu 
perchenogion a/neu ddeiliaid parc neu ardd hanesyddol am y ffaith bod y safle 
wedi'i gofrestru a goblygiadau hynny. 

 
Cryfderau 
5.2 Mae'r opsiwn hwn yn cadw lefel gymesur o warchodaeth ar gyfer parciau a 

gerddi cofrestredig drwy ddefnyddio rheolaethau statudol presennol sy'n 
ymwneud ag asedau dynodedig eraill lle y bo'n gymwys, ac ym mhob achos, 
drwy reoleiddio gwaith datblygu drwy'r gofyniad i ystyried y Gofrestr yn y broses 
gynllunio.  Nid yw'n rheoleiddio gwaith garddio domestig na gwaith garddio 
arall, na gwaith arall sy'n ymwneud â rheoli safleoedd o'r fath o ddydd i ddydd.   

 
Gwendidau 
5.3 Nid yw'r opsiwn hwn yn cyfyngu ar wneud mân newidiadau i barc neu ardd 

gofrestredig o dan hawliau datblygu a ganiateir, newidiadau i waith plannu, 
cwympo coed nas gwarchodir neu glirio safleoedd yn fwriadol neu mewn modd 
amhriodol. Yn ddamcaniaethol gallai unrhyw un o'r rhain ddigwydd pan na cheir 
unrhyw asedau dynodedig gyda'u cyfundrefnau cydsyniad eu hunain.  Fodd 
bynnag, nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod niwed sylweddol yn cael ei 
achosi gan weithgarwch heb ei reoleiddio. 

 
Costau  
5.4 Gweinidogion Cymru fyddai'n ysgwyddo prif gostau'r opsiwn hwn, yn sgil y 

ddyletswydd i roi gwybod i bob perchennog a deiliad bod eu safleoedd wedi'u 
cynnwys ar y gofrestr statudol.  Cynhwyswyd y dadansoddiad o gostau yn yr 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol sy'n ategu Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 
ac fe'i ceir yn Atodiad 1.   

 
Opsiwn 2 - Cyflwyno dyletswydd statudol i roi ystyriaeth benodol i 
ddymunoldeb gwarchod parciau a gerddi cofrestredig wrth gyflawni unrhyw 
swyddogaeth o dan y Deddfau Cynllunio  
 
5.5 Byddai'r opsiwn hwn yn gosod dyletswydd statudol ychwanegol ar awdurdodau 

cynllunio lleol a Gweinidogion Cymru i roi ystyriaeth benodol i ddymunoldeb 
gwarchod parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig wrth gyflawni unrhyw 
swyddogaeth o dan y Deddfau Cynllunio, gan gynnwys penderfynu ar 
geisiadau cynllunio a llunio polisïau cynlluniau datblygu lleol. Mae eisoes yn un 
o ofynion polisi cynllunio y dylai awdurdodau cynllunio lleol warchod parciau a 
gerddi hanesyddol cofrestredig; ni fyddai gwneud y gofyniad hwn yn 
ddyletswydd statudol ynddo'i hun yn cyflwyno unrhyw lefel ychwanegol o 
warchodaeth.   
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Cryfderau 
5.6 Mae'n ffurfioli ac, o bosibl, yn atgyfnerthu darpariaethau presennol mewn polisi 

cynllunio drwy gyflwyno dyletswydd statudol. 
 
Gwendidau 
5.7 Ni fyddai darpariaeth newydd o'r fath yn cyflwyno unrhyw reolaethau rheoliadol 

newydd ac ni fyddai'n ychwanegu unrhyw beth at bolisi cenedlaethol presennol 
sy'n ymwneud â rheoli datblygu a gwarchod parciau a gerddi hanesyddol.  
Mae'r fframwaith polisi hwn eisoes yn gweithredu'n effeithiol a chaiff ei 
atgyfnerthu drwy gyflwyno canllawiau ar gyfer rheoli parciau a gerddi 
hanesyddol a fydd ynddo'i hun yn helpu i lywio'r broses gynllunio, ac nid oes 
unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod angen darpariaeth newydd.   

 
5.8 Byddai cyflwyno dyletswydd statudol yn cynyddu cymhlethdod deddfwriaethol y 

system gynllunio heb gynyddu lefel bresennol y warchodaeth a roddir i barciau 
a gerddi hanesyddol cofrestredig. 

 
Costau  
5.9 Byddai cysylltiad agos rhwng prif gostau cyflawni dyletswydd o'r fath â'r angen i 

gael cyngor arbenigol wrth benderfynu ar gais am ganiatâd cynllunio.  Ar hyn o 
bryd nid oes digon o arbenigedd o'r fath o fewn awdurdodau cynllunio lleol er 
mwyn helpu i benderfynu ar geisiadau cynllunio a'r ffordd fwyaf costeffeithiol o 
roi cyngor o'r fath fyddai drwy ymgynghori â Cadw.  Byddai rhoi sail statudol i'r 
broses ymgynghori hon ond yn golygu ychydig o gost ychwanegol, am fod 
Cadw eisoes yn rhoi cyngor yn y rhan fwyaf o achosion pan effeithir ar barc neu 
ardd hanesyddol gofrestredig neu ei leoliad/lleoliad gan ddatblygiad arfaethedig 
sy'n destun cais cynllunio.  Yn yr un modd, ni ddylai fod unrhyw gost 
ychwanegol i berchennog yn gysylltiedig â'r opsiwn hwn, gan mai'r cyfan a wna 
yw ffurfioli trefniadau presennol a nodir mewn polisi.   

 
5.10 Gallai cyflwyno dyletswydd statudol olygu bod angen proses ymgynghori ffurfiol 

â pherchenogion parciau a gerddi ar y gofrestr, ynghyd â phroses adolygu. 
Amcangyfrifir bod y costau i Lywodraeth Cymru yn fwy na £96,000 ar gyfer yr 
ymgynghoriad a thua £90,000 ar gyfer y broses adolygu (yn seiliedig ar 
dybiaeth y gofynnid am adolygiad mewn 5% o achosion). Felly, mae cyfanswm 
y gost i Lywodraeth Cymru sy'n gysylltiedig â'r opsiwn hwn yn debygol o fod 
£186,000 o leiaf. 

 
Opsiwn 3 — Defnyddio'r ddeddfwriaeth bresennol ar gyfer cofrestru henebion 
a'r diffiniad diwygiedig arfaethedig o heneb o dan Fil yr Amgylchedd 
Hanesyddol (Cymru), er mwyn hwyluso'r gwaith o warchod parciau a gerddi 
cofrestredig yn statudol fel henebion cofrestredig.   

 
5.11 Gallai'r cynnig ym Mil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) i ymestyn y diffiniad 

o heneb i gynnwys ‘unrhyw beth, neu grŵp o bethau, sy’n dystiolaeth o 
weithgaredd dynol yn y gorffennol’’ ei gwneud yn bosibl i barciau a gerddi 
hanesyddol gael eu gwarchod drwy eu cofrestru.  Byddai hyn yn cyflwyno 
gofyniad i gael cydsyniad heneb gofrestredig ar gyfer ystod o waith a allai 
effeithio ar ddiddordeb arbennig safle (gan gynnwys, er enghraifft, symud 
nodweddion strwythurol neu nodweddion tirwedd neu waith plannu 
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hanesyddol).  Mae'r ddeddfwriaeth bresennol yn cynnwys darpariaethau ar 
gyfer gwaith a ganiateir ar henebion cofrestredig (a elwir yn gydsyniadau 
dosbarth) a allai eithrio gweithrediadau amaethyddol neu arddwriaethol neu 
weithrediadau coedwigaeth rhag yr angen i wneud cais am gydsyniad. Mae lle i 
gyflwyno cytundebau rheoli hefyd.  

 
Cryfderau 
5.12 Byddai'r opsiwn hwn yn darparu dull cyson o reoleiddio ar gyfer pob safle, p'un 

a oes asedau dynodedig â'u cyfundrefnau cydsyniad eu hunain ai peidio, a 
byddai hefyd yn ei gwneud yn bosibl i weithgareddau nas cwmpesir gan 
systemau rheoleiddio eraill gael eu rheoleiddio.  

 
Gwendidau 
5.13 Mae nodweddion penodol parciau a gerddi hanesyddol yn golygu na fyddent yn 

cyd-fynd yn hwylus â chyfundrefn reoleiddio a luniwyd ar gyfer safleoedd 
creiriol, lle mai'r amcan polisi yw diogelu safle yn y fan a'r lle.  Mae elfen fyw 
sylweddol parciau a gerddi yn gofyn am gyfundrefn fwy hyblyg sy'n galluogi 
safleoedd i esblygu.  At hynny, byddai nodi ystod o waith a ganiateir 
(cydsyniadau dosbarth) sy'n gymwys i amrywiaeth o fathau o safleoedd a 
chyfundrefnau rheoli yn broses gymhleth a heriol.   

 
5.14 Mae llawer o'r gweithgareddau y byddai'n briodol eu rheoleiddio (am y gallent 

amharu ar ddiddordeb arbennig y parciau a'r gerddi hanesyddol), yn ymarferol, 
eisoes yn cael eu rheoleiddio o dan y canlynol: trefniadau presennol ar gyfer 
rheoli datblygu sy'n gymwys ym mhob achos; cydsyniadau asedau dynodedig, 
Gorchmynion Cadw Coed a rheolaethau eraill lle y bônt yn gymwys a 
darpariaethau Glastir.  Byddai cyflwyno gofyniad rheoliadol arall yn broses 
gymhleth a dryslyd.   

 
Costau  
5.15 Amcangyfrifir y byddai costau ychwanegol sylweddol i berchenogion/deiliaid a 

Gweinidogion Cymru, sydd eisoes yn gweinyddu'r system ddeddfwriaethol sy'n 
ymwneud â chofrestru henebion, gan gynnwys dynodi ac adolygu, cydsyniad 
heneb gofrestredig, cytundebau rheoli, monitro cyflwr a gorfodi.   

 
5.16 Byddai angen i berchenogion wneud cais am gydsyniad heneb gofrestredig er 

mwyn ymgymryd â chategorïau penodol o waith ac efallai y byddai angen 
iddynt benodi arbenigwr i esbonio a chyfiawnhau'r dull gweithredu sydd wedi'i 
fabwysiadu o ran y parc a'r ardd hanesyddol.  Amcangyfrifir y byddai hyn yn 
costio tua £500 – £1500 ym mhob achos, ond byddai'r costau yn uwch ar gyfer 
ceisiadau mwy cymhleth.   

 
5.17 Byddai costau sylweddol i Lywodraeth Cymru hefyd yn gysylltiedig â'r opsiwn 

hwn.  Cyn bwrw ymlaen â'r broses gofrestru, byddai angen cynnal ailarolwg o 
bob safle er mwyn nodi ei nodweddion arwyddocaol a byddai'n rhaid 
ymgynghori â'r perchenogion/deiliaid.  Byddai'n rhaid penderfynu ar geisiadau 
am ganiatâd heneb gofrestredig ac, mewn rhai achosion, byddai'n rhaid 
datblygu cynlluniau rheoli.  Byddai angen sefydlu cyfundrefn fonitro hefyd. 
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5.18 Amcangyfrifodd yr asesiad effaith rheoleiddiol sy'n ategu Bil yr Amgylchedd 
Hanesyddol (Cymru) (paragraff 327) ei bod yn costio tua £630 i Lywodraeth 
Cymru gofrestru heneb.  Ar y sail hon, byddai cofrestru'r 386 o barciau a gerddi 
ar y gofrestr yn costio o leiaf £250,000. Fodd bynnag, mae'r costau yn debygol 
o fod gryn dipyn yn uwch na hyn oherwydd mae parciau a gerddi yn ardaloedd 
mawr o dir o gymeriad cyfansawdd fel arfer ac amcangyfrifir bod eu 
harwynebedd o leiaf 10 gwaith arwynebedd heneb gofrestredig nodweddiadol, 
ar gyfartaledd. Gan ganiatáu ar gyfer arbedion maint, awgrymir bod y 
dadansoddiad o'r arolwg sylfaenol a'r costau gweinyddol fesul parc a gardd 
bum gwaith yn fwy nag ar gyfer heneb gofrestredig nodweddiadol. O ganlyniad, 
amcangyfrifir y gallai'r broses o gofrestru 386 o barciau a gerddi gostio tua  
£1.25 miliwn.   

 
5.19 Bydd y ddeddfwriaeth arfaethedig yn galluogi perchenogion safleoedd 

cofrestredig i ofyn am adolygiad o'r penderfyniad i'w dynodi.  Amcangyfrifwyd o 
fewn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol y byddai angen adolygu 5 y cant o'r holl 
ddynodiadau; cyfrifwyd bod y broses adolygu yn cymryd tri diwrnod am gost o 
£750 y dydd. Unwaith eto, mae maint parc a gardd gofrestredig yn golygu y 
gallai adolygiad gymryd hyd at ddwywaith yr amser hwn.  Gan dybio y gofynnid 
am adolygiadau ar gyfer 5 y cant o'r 386 o safleoedd ar y Gofrestr, a chan 
ganiatáu chwe diwrnod am gost o £750 y dydd ar gyfer pob un, gallai'r broses 
hon gostio tua £90,000.   

 
5.20 At hynny, byddai costau blynyddol yn gysylltiedig ag ymdrin â cheisiadau am 

ganiatâd heneb gofrestredig (efallai tua 30 o geisiadau y flwyddyn), monitro 
cyflwr, prosesau gorfodi ac unrhyw gytundebau rheoli. Byddai hyn yn gofyn am 
gyflogi o leiaf un arbenigwr ychwanegol o fewn tîm Cadw a chostau gweinyddol 
a chostau trafod ychwanegol. Amcangyfrifir y byddai'r llwyth gwaith arbenigol a 
gweinyddol hwn yn costio £70,000 y flwyddyn.  

 
5.21 Pe câi'r trefniadau eu sefydlu dros gyfnod o bum mlynedd, amcangyfrifir y 

byddai'r costau sefydlu ychwanegol i Lywodraeth Cymru tua £268,000 y 
flwyddyn (ar gyfer cofrestru safleoedd a gwaith adolygu yn bennaf) yn ystod y 
cyfnod hwnnw. Byddai costau parhaus yn cyfateb i tua £70,000 y flwyddyn ar ôl 
hynny (ar gyfer penderfynu ar gydsyniadau, gorfodi a monitro cyflwr ac ati).   

 
Opsiwn 4 — Cyflwyno fframwaith deddfwriaethol pwrpasol newydd sy'n debyg 
i ganiatâd adeilad rhestredig a heneb gofrestredig lle y byddai'n drosedd 
gwneud unrhyw beth a fyddai'n newid cymeriad parc a gardd gofrestredig heb 
gael caniatâd parc a gardd gofrestredig yn gyntaf.   

 
5.22 Byddai'r opsiwn hwn yn cyflwyno system bwrpasol yn debyg i'r un y cyfeiriwyd 

ati yn Opsiwn 3 ond gyda'i hamcan polisi ei hun a fyddai'n adlewyrchu'r angen i 
reoli newid yn hytrach na diogelu safle yn y fan a'r lle. Byddai'n ei gwneud yn 
ofynnol i gyflwyno system reoleiddio hollol newydd gyda chyfundrefn 
gydsyniadau, proses apelio, gweithdrefnau monitro cyflwr a gorfodi, ac efallai y 
gallai hefyd gynnwys darpariaeth ar gyfer gwaith brys, hysbysiadau atgyweirio, 
ac ati.   
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Cryfderau 
5.23 Byddai'r opsiwn hwn yn ymestyn cyfundrefn reoleiddio i gynnwys pob safle ac, 

felly, byddai'n cynnwys safleoedd lle na cheir unrhyw ddynodiadau statudol sy'n 
bodoli eisoes.  Gallai hefyd fod yn fodd i reoli pob gweithgaredd a allai, o bosibl, 
amharu ar ddiddordeb arbennig parciau a gerddi hanesyddol.   

 
Gwendidau 
5.24 Mae gwendidau Opsiwn 3 a nodwyd ym mharagraffau 5.11 a 5.12 yr un mor 

gymwys yma. Byddai nodi system reoli briodol a chymesur sy'n gymwys i'r 
amrywiaeth o fathau o safleoedd a chyfundrefnau rheoli hefyd yn broses 
gymhleth a heriol.   

 
Costau  
5.25 Ar hyn o bryd nid oes gan awdurdodau cynllunio lleol yr arbenigedd i weinyddu 

system o'r fath ac, felly, Gweinidogion Cymru fyddai'n gyfrifol am weithredu fel 
y corff rheoleiddio gyda'r arbenigedd yn cael ei ddarparu gan Cadw. 

 
5.26 Bydd y costau sy'n gysylltiedig â'r opsiwn hwn yn debyg i'r rhai a nodwyd ar 

gyfer Opsiwn 3 (ym mharagraffau 5.14-5.19 uchod) - megis costau dynodi 
safleoedd yn ffurfiol gan gynnwys y broses ymgynghori ac adolygu, yn ogystal 
â'r costau parhaus sy'n gysylltiedig â rheoli cyfundrefn gydsyniadau hollol 
newydd. At hynny, byddai costau sylweddol i berchenogion ar gyfer gwneud 
ceisiadau penodol am gydsyniad ar gyfer parciau a gerddi hanesyddol a cheisio 
cyngor arbenigol priodol. Unwaith eto, fel ar gyfer Opsiwn 3, mae hyn yn 
debygol o fod tua £500-£1500 fesul cais. 

 
5.27 Fodd bynnag, awgrymir y gallai'r costau sy'n gysylltiedig â sefydlu system 

reoleiddio o'r fath o dan Opsiwn 4 fod gryn dipyn yn uwch nag ar gyfer Opsiwn 
3, oherwydd byddai'n gyfundrefn hollol newydd - yn hytrach nag addasu'r 
system gofrestru bresennol. Er enghraifft, pe câi'r trefniadau eu sefydlu dros 
bum mlynedd, mae'r costau sefydlu ychwanegol i Lywodraeth Cymru ar gyfer yr 
opsiwn hwn yn debygol o fod gryn dipyn yn fwy na'r £268,000 y flwyddyn a 
nodwyd ar gyfer Opsiwn 3. Awgrymir y byddai'r costau blynyddol parhaus ar 
gyfer cynnal a gweinyddu'r gyfundrefn yn debyg i'r rhai ar gyfer Opsiwn 3, sy'n 
cynnwys cyflogi arbenigwr ychwanegol ynghyd â chymorth gweinyddol – hynny 
yw £70,000 y flwyddyn.  

 

6. Crynodeb  
 
6.0 Opsiwn 1 — Mae parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig eisoes yn cael eu 

gwarchod i raddau helaeth lle bynnag y mae strwythurau cysylltiedig wedi'u 
dynodi drwy eu rhestru (neu, mewn rhai achosion, eu cofrestru), neu lle mae'r 
safleoedd wedi'u cynnwys mewn ardaloedd cadwraeth.  Hefyd, mae cryn dipyn 
o reolaeth yn cael ei harfer drwy'r system gynllunio ac mae cyfres bwysig o 
fesurau gwarchod a rheoli ar gael drwy gynllun Glastir.  Mae rhai bylchau yn y 
mesurau gwarchod (er enghraifft pan nad yw parciau a gerddi hanesyddol yn 
gysylltiedig ag unrhyw asedau dynodedig eraill, neu pan na chwmpesir 
gweithgareddau a allai achosi difrod gan reoliadau presennol), ond bydd 
cyflwyno canllawiau arfer gorau, ynghyd ag ymgysylltu'n agosach â 
pherchenogion, yn lleihau'r bylchau hyn. 
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6.1 Opsiwn 2 — Mae'n amheus a fyddai dyletswydd statudol i ystyried 

dymunoldeb gwarchod parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig wrth arfer 
swyddogaethau cynllunio yn fwy effeithiol na'r gofyniad polisi presennol yn y 
system gynllunio bresennol.  Ymddengys fod y fframwaith polisi presennol yn 
gweithio'n dda.  Caiff ei atgyfnerthu gan y canllawiau arfaethedig, a fydd yn 
ateb diben tebyg i ddyletswydd statudol drwy sicrhau y rhoddir sylw priodol i 
arwyddocâd parciau a gerddi hanesyddol wrth benderfynu ar geisiadau 
cynllunio.  Bydd Cadw hefyd yn rhoi cyngor arbenigol ar bob cais cynllunio sy'n 
effeithio ar barc cofrestredig a gardd gofrestredig a'i leoliad/lleoliad.  

 
6.2 Opsiynau 3 a 4 — Mantais bolisi Opsiynau 3 a 4 fyddai gosod rheoliadau 

llymach ar berchenogion drwy ei gwneud yn ofynnol iddynt gael caniatâd 
ymlaen llaw ar gyfer unrhyw newid i barc neu ardd yn ychwanegol at y 
cyfyngiadau a osodir eisoes gan y rheolaethau presennol.  Mae'r angen am 
reolaethau o'r fath heb ei brofi ac, felly, ystyrir y byddai rheoliadau ychwanegol 
yn gosod cyfyngiad digyfiawnhad ac anghymesur ar hawliau perchenogion i 
fwynhau eu heiddo.  Byddai hefyd yn system gymhleth a drud i'w gweinyddu, 
oherwydd byddai'n rhaid ei theilwra'n ofalus at safleoedd unigol fel nad amherir 
ar ofynion amrywiol gwaith rheoli a chynnal a chadw a wneir o ddydd i ddydd ar 
safleoedd byw.  

 
6.3 Gan nad oes tystiolaeth gymhellol bod eu hangen, gellid ystyried ei bod yn 

afresymol bwrw ymlaen ag Opsiynau 3 a 4 - gyda'r gost ychwanegol sy'n 
gysylltiedig â system reoleiddio - ar hyn o bryd.  Amcangyfrifir y byddai 
cyflwyno rheolaethau rheoliadol yn costio tua £1.34 miliwn dros bum mlynedd 
(hynny yw £1.25 miliwn ynghyd â'r £90,000 ar gyfer y broses adolygu), ac y 
byddai'r costau blynyddol ar ôl hynny yn cyfateb i tua £70,000, ac ni ellir 
fforddio hyn ar hyn o bryd.  Nid yw'r angen am system mor gostus o reolaethau 
heb ei brofi ar hyn o bryd.  

 
Y Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol (Cadw), Tachwedd 2015 
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Atodiad 1  
 
Darn o'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol sy'n ategu Bil yr Amgylchedd 
Hanesyddol (Cymru)  
 
Costau 1 — Rhoi sail statudol i’r Gofrestr o Barciau a Gerddi Hanesyddol. 
 

Llywodraeth Cymru 
 
Gweinidogion Cymru fyddai'n ysgwyddo prif gostau'r opsiwn hwn, yn sgil y 
ddyletswydd i roi gwybod i bob perchennog a deiliad bod eu safleoedd wedi'u 
cynnwys ar y gofrestr. Ar hyn o bryd, mae 382 o safleoedd wedi'u cynnwys ar y 
Gofrestr o Barciau a Gerddi Hanesyddol, ac mae'r patrwm perchnogaeth yn amrywio 
fel y mae Tabl 5 yn ei grynhoi, ar sail yr wybodaeth sydd gan Cadw. 
 
Table 5 — Perchenogaeth parciau a gerddi hanesyddol yng Nghymru. 
 

 Math o berchenogaeth 

Sir  Unigol Wedi'i 
rhannu 

Rhwng 
sawl 
unigolyn 
neu gorff 

Cyfansymiau 

LlC ALl CE PE PS PP 

Gwent 1 12 4 11 5 22 8 1 64 

Clwyd, heb 
gynnwys rhan o 
Gonwy/Powys  

2 5 6 24 3 24 2 3 69 

Conwy, Ynys 
Môn a 
Gwynedd 

1 5 6 12 7 25 6 3 65 

Powys 1 4 4 14 6 20 2 1 52 

Morgannwg 4 36 4 5 4 8 5 4 70 

Sir Gaerfyrddin, 
Ceredigion a Sir 
Benfro 

4 5 10 12 5 17 10 3 66 

Cyfansymiau 13 67 34 78 30 116 33 15 386 

 
Allwedd: 
LlC: Llywodraeth Cymru neu gyrff eraill y Llywodraeth, e.e. y GIG 
ALl: Awdurdod lleol, parciau trefi a pharciau gwledig yn bennaf. 
CE: Corff elusennol — y nifer mwyaf gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. 
PE: Perchennog etifeddol y mae'r ystad wedi bod yn ei feddiant ers 100 mlynedd 
neu fwy. 
PS: Perchennog sefydliadol, gwestai, ysgolion a chyrsiau golff yn bennaf. 
PP: Perchennog preifat y mae'r safle wedi bod yn ei feddiant ers llai na 100 

mlynedd. 
Wedi'i rhannu: Lle mae gan barc a/neu ardd ddau berchennog. 
Rhwng sawl unigolyn neu gorff: Safle sy'n perthyn i fwy na dau berchennog 
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Mae Cadw yn amcangyfrif y bydd y weithdrefn hysbysu, yn ogystal ag unrhyw 
gyfarfodydd dilynol y bydd angen eu cynnal ar safleoedd er mwyn datrys ymholiadau, 
yn golygu cost staff flynyddol o ryw 0.5 o gost swydd gyfwerth ag amser cyflawn ar 
Fand Rheoli 2, yn ogystal â lefel debyg o gymorth gweinyddol ar Fand Rheoli 1.  
Cynigir cynnal y broses dros gyfnod o ddwy flynedd, gan dalu costau staff a theithio o 
ryw £21,200 yn 2016–2017, a fydd yn codi i ryw £22,200 y flwyddyn wedyn.  Unwaith y 
bydd y cyfnod gwaith hwn wedi'i gwblhau, ni fyddai unrhyw gostau ychwanegol wedyn. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wrthi hefyd yn datblygu porthol mapiau ar-lein a fydd ar 
gael i'r cyhoedd. Bydd modd ei chwilio, a bydd yn dangos lleoliad a ffiniau parciau a 
gerddi hanesyddol cofrestredig.  Bydd hyn yn helpu i dynnu sylw perchnogion y 
dyfodol at y ffaith bod parc neu ardd hanesyddol wedi'i gofrestru/chofrestru. Mae'r 
gwaith o ddatblygu'r adnodd hwn yn annibynnol ar y Bil, felly nid yw'r costau 
datblygu wedi'u cynnwys yma.  
 
Awdurdodau cynllunio lleol a pherchenogion 
 
O ychwanegu 14 o safleoedd cyflawn a 7 rhan ychwanegol at y rheini sydd ar y 
gofrestr eisoes, bydd polisïau cynllunio cenedlaethol ar gyfer gwarchod parciau a 
gerddi hanesyddol yn berthnasol iddyn nhw. Bydd angen rhoi ystyriaeth ychwanegol, 
felly, wrth wneud a phenderfynu ar gais cynllunio. Os gwneir cais cynllunio ar gyfer 
unrhyw un o'r safleoedd ychwanegol a gaiff eu cynnwys ar y Gofrestr, bydd angen i'r 
awdurdod cynllunio lleol gynnwys Cadw ac unrhyw gorff cynghori a enwebir yn ei 
restr o ymgyngoreion.  
 
Manteision 

 
Bydd gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i lunio a chynnal y Gofrestr o Barciau 
a Gerddi Hanesyddol yn sicrhau bod y trefniadau sydd wedi'u sefydlu o dan y drefn 
wirfoddol bresennol yn cael eu cynnal ar gyfer y dyfodol. Bydd cynnwys pob parc a 
gardd hanesyddol, gan gynnwys y nifer bach nad oedd eu perchnogion am eu 
cynnwys ar y Gofrestr pan gyhoeddwyd cyfrolau'r siroedd rhwng 1994 a 2007, yn 
sicrhau bod pob un yn cael eu trin yn gyfartal o dan y system rheoli datblygu.  Bydd 
rhoi dyletswydd ar Weinidogion Cymru i roi gwybod i berchnogion a meddianwyr bod 
eu safleoedd wedi'u cynnwys ar y gofrestr, ynghyd â llunio canllawiau diwygiedig a 
mapiau ar-lein, yn sicrhau bod pawb yn gwbl ymwybodol o'r cyfyngiadau posibl ar eu 
tir o dan y system rheoli datblygu. 

 
Crynodeb  
 
Byddai rhoi sail statudol i'r Gofrestr o Barciau a Gerddi Hanesyddol yn sicrhau bod y 
Gofrestr o Barciau a Gerddi Hanesyddol yn adnodd cynhwysfawr a chynaliadwy ar 
gyfer rheoli amgylchedd hanesyddol Cymru mewn ffordd briodol yn y dyfodol.  
Byddai hefyd yn creu system gyfyngiadau dryloyw a theg ar gyfer y perchnogion a'r  
deiliaid yr effeithir arnynt.  Byddai'r broses hysbysu yn golygu costau ychwanegol i 
Lywodraeth Cymru, ond gellir talu'r rhain o gyllidebau rhaglenni presennol. 
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Tabl 6 — Costau ychwanegol i Lywodraeth Cymru  
 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Costau staff £18,700 £19,700 – – – 
Teithio  £2,500 £2,500 – – – 
Canllawiau £5,000 – – – – 
Cyfanswm £26,200 £22,200 – – – 
 


