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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

I aelodau gefnogi Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas 
Pontcysyllte (Atodiad 1) cyn i Fwrdd Safle Treftadaeth y Byd ei gyflwyno i Weinidogion 
Cymru a’r Adran dros Ddiwylliant Digidol, y Cyfryngau a Chwaraeon.  

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
O fewn ei ffin, yn Sir Ddinbych mae dros 10 milltir o Gamlas Llangollen sy’n rhan o 
Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte. Mae Cyngor Sir 
Ddinbych yn un o’r pedwar prif bartneriaid ar y Bwrdd Strategol Safle Treftadaeth y 
Byd ac wedi cyfrannu tuag at ariannu’r Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd.  
Bydd y cynllun yn darparu fframwaith clir ar gyfer gwneud penderfyniadau gan y 
pedwar sefydliad partner sydd ynghlwm Rheoli’r Safle Treftadaeth y Byd a’i barth 
clustogi o’i amgylch, sef Glandŵr Cymru, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Swydd 
Amwythig a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

Bod Aelodau’n cefnogi Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a 
Chamlas Pontcysyllte 2019-2029 er mwyn galluogi Cyngor Sir Ddinbych, fel un o 
bartneriaid Bwrdd Strategol Safle Treftadaeth y Byd i gymeradwyo ei gyflwyno i 
Weinidogion Cymru a’r Adran dros Ddiwylliant Digidol, y Cyfryngau a Chwaraeon 
Llywodraeth y DU. 
 

4.        Manylion yr adroddiad 
Cafodd Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte ei ddynodi fel 
Safle Treftadaeth y Byd yn 2009, fel campwaith o ddatblygiad cludiant hanesyddol ac 
yn esiampl o’r datblygiadau mewn adeiladu camlesi yn y Chwyldro Diwydiannol, un o 
drobwyntiau sylfaenol hanes dynoliaeth. Mae’n ddarn llinol 11 milltir (18km) o gamlas 
a nodweddion cysylltiedig, yn cyfuno pen gogleddol Camlas Ellesmere a Chamlas 
Llangollen sy’n ymuno ag o ym Masn Trefor.  Mae mwyafrif y Safle Treftadaeth y Byd 
(10.5 milltir) wedi'i leoli yng Nghymru, gyda 0.5 milltir yn Lloegr. Mae Sefydliad 
Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig (UNESCO) yn cefnogi 
cynhyrchu Cynllun Rheoli ar gyfer bob Safle Treftadaeth y Byd er mwyn dod â'r holl 
bartïon cyfrifol ynghyd a galluogi dull cydlynol o reoli’r safle, gan sicrhau bod Gwerth 
Cyffredinol Eithriadol y Safle Treftadaeth y Byd yn cael ei gadw, ei gynnal a'i 
gyfathrebu. 



Penodwyd Arcadis Ltd. i ddatblygu’r Cynllun Rheoli 10 mlynedd newydd. Gwnaed y 
penodiad ar ran Bwrdd Strategol Treftadaeth y Byd gan y grŵp tasg a gorffen a oedd 
yn cynrychioli'r pedwar sefydliad partner.  Mae Arcadis Ltd. wedi cyflawni adolygiad 
annibynnol o’r Cynllun Rheoli presennol, cyfres gychwynnol o weithdai ymgynghori a 
sesiynau galw heibio, cyn cynhyrchu’r Cynllun Rheoli Drafft, a oedd yna'n destun 
ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.  
Mae’r Cynllun Rheoli (Atodiad 1) yn rhoi rhestr gryno o’r rhesymau dros yr arysgrif, ei 
Werth Cyffredinol Eithriadol, arwyddocâd diwylliannol, ei nodweddion, dilysrwydd ac 
uniondeb. Mae’n crynhoi'r cynllunio polisi a chyd-destun sy'n diogelu'r safle.  Mae’n 
manylu ar y weledigaeth a’r amcanion ac yn nodi, fesul thema, y materion a chyfleoedd 
a all effeithio Safle Treftadaeth y Byd yn ystod y cyfnod Cynllun Rheoli.  Mae’n darparu 
Cynllun Gweithredu sy’n nodi’r sefydliadau arweiniol, amserlen ar gyfer darpariaeth ac 
yn nodi’r broses monitro.  
Mae’r Cynllun Rheoli yn pwysleisio'r Weledigaeth ar gyfer Safle Treftadaeth y Byd “i 
ysbrydoli pobl i ddathlu, mwynhau a gwerthfawrogi Safle Treftadaeth y Byd Traphont 
Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte a'i ddiogelu i genedlaethau'r dyfodol". 
Bydd y Safle Treftadaeth y Byd yn parhau i gael ei reoli gan bartneriaeth effeithiol, sy’n 
cydweithio i geisio: 
• Cymuned gyda synnwyr o’i ddiwylliant a threftadaeth ei hun; 
• Cynaliadwyedd a chadwraeth y Safle Treftadaeth y Byd ei hun; a  
• Mwynhau buddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol y gall statws 

uwch ei roi i bobl Gogledd Cymru a Gogledd Swydd Amwythig.   
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 Mae’r Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd yn cynnwys camau gweithredu sy’n 

cyfrannu’n benodol i'r flaenoriaeth Amgylcheddol yn y Cynllun Corfforaethol. Yn 
arbennig o ran ‘cynyddu bioamrywiaeth cynefinoedd pwysig’ a ‘chodi proffil y sir fel 
lleoliad i ymweld ag o, er mwyn manteisio ar botensial economaidd Sir Ddinbych’. 

 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

Bydd unrhyw adnoddau sydd ei angen i weithredu’r Cynllun Gweithredu yn cael ei 
geisio drwy gyfuniad o gyllidebau arian cyfyngedig, cyllid grant allanol a thrwy 
gydweithio gyda’r tri sefydliad partner arall. 

  
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

Ni chwblhawyd Asesiad o’r Effaith ar Les ar gyfer yr adroddiad hwn. Y rheswm dros 
hyn yw bod y Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd wedi cael ei ddatblygu drwy 
ystyried 'Rheoli Newid yn Nhreftadaeth y Byd’, Deddf Amgylchedd Hanesyddol 
(Cymru) 2016, y saith nod a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015, a’r nodau priodol o’r 17 nod a gynhwysir yn Nodau Datblygu Cynaliadwy'r 
Cenhedloedd Unedig 2015. 
Mae’r Cynllun Rheoli yn nodi deg thema ac amcanion ac yn eu cysylltu nhw i’r Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Nodau Datblygu Cynaliadwy'r 
Cenhedloedd Unedig 2015. 
 
• Thema 1 – Cynnal a Chadw 
Amcan – Diogelu a chadw asedau, sydd wedi'u cynnwys yn y Safle Treftadaeth y Byd 
a'i dirlun  
• Thema 2 – Diogelu’r Gwerth Cyffredinol Eithriadol  



Amcan – Diogelu a chadw’r elfennau hynny sydd wedi’u cynnwys yng Ngwerth 
Cyffredinol Eithriadol y Safle wrth groesawu newidiadau priodol. 
• Thema 3 – Gwella dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth  
Amcan – Datblygu a gwella dealltwriaeth o’r Gwerth Cyffredinol Eithriadol a'r rôl yr 
oedd Safle Treftadaeth y Byd yn ei chwarae yn natblygiad peirianneg sifil.  
• Thema 4 – Hyrwyddo naws am le  
Amcan - Defnyddio cymeriad ac amlygrwydd y lle a’i dirlun i ddenu pobl i fyw, ymweld 
a buddsoddi mewn cyfleoedd gwaith a hamdden, gan hyrwyddo’r safle fel porth i 
dreftadaeth ddiwylliannol, gymdeithasol, adeiladol a naturiol Gogledd Cymru a 
Gogledd Swydd Amwythig. 
• Thema 5 – Gwella iechyd a lles  
Amcan – datblygu cyfleoedd i hybu iechyd a lles cymunedau lleol. 
• Thema 6 – Gwella hygyrchedd a chysylltedd 
Amcan – Gwneud y safle yn hygyrch yn gorfforol ac yn ddeallusol i gymaint o’r 
boblogaeth ag sy’n ymarferol. 
• Thema 7 – Gwireddu manteision economaidd 
Amcan – Cefnogi cymunedau a busnesau lleol i wireddu manteision economaidd, 
cymdeithasol ac amgylcheddol y safle, gan adeiladu ar y cryfderau presennol. 
• Thema 8 – Annog stiwardiaeth amgylcheddol 
Amcan – Diogelu a rheoli’r amgylchedd naturiol, wrth hybu gwerth bioamrywiaeth y 
Safle Treftadaeth y Byd. 
• Thema 9 – Paratoi am y peryglon 
Amcan – Canfod, tynnu a lleihau peryglon i Werth Cyffredinol Eithriadol y Safle 
Treftadaeth y Byd.  
• Thema 10 – Rhannu cyfrifoldeb 
Amcan – parhau gyda'r dull cydweithio rhwng y sefydliadau hynny sydd â chyfrifoldeb 
dros reoli’r Safle Treftadaeth y Byd.  
 
Mae’r Cynllun Gweithredu wedi llunio camau gweithredu ynghyd o ddogfennau priodol 
eraill er mwyn darparu dull cyson i reoli’r Safle Treftadaeth y Byd, e.e. Cynlluniau 
Rheoli Cyrchfan ar gyfer Wrecsam a Sir Ddinbych, yn ogystal â Chynllun Rheoli Ardal 
o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. 
Mae’r camau gweithredu wedi cael eu blaenoriaethu o ran y tymor byr (1-2 flynedd), 
tymor canolig (2-5 mlynedd) a'r hirdymor (5+ mlynedd) ac mae'r cyfrifoldeb o ran 
gweithredu a monitro’r Cynllun Rheoli yn nwylo’r Bwrdd Strategol Safle Treftadaeth y 
Byd.  Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys cyflwyno Adroddiadau Rheolaidd i UNESCO 
bob chwe blynedd, yn unol ag Erthygl 29 Confensiwn Treftadaeth y Byd, gyda’r nesaf 
yn 2020.       

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

 Mae’r Cynllun Rheoli wedi’i ddatblygu wrth gydweithio’n agos gyda budd-ddeiliaid a’r 
cymunedau lleol gerllaw. Cynhaliwyd gweithdai ar gyfer cynrychiolwyr y sefydliadau 
budd-ddeiliad, gan gynnwys Cynghorau Tref a Chymuned lle mae Safle Treftadaeth y 
Byd a’i barth clustogi wedi’u lleoli, Swyddogion ac Aelodau Etholedig yr Awdurdod 
Lleol a grwpiau cymunedol. Cynhaliwyd digwyddiadau a sesiynau galw heibio gan yr 
ymgynghorwyr penodedig, Arcadis Ltd. i sicrhau bod grwpiau cymunedol, 
cymdeithasau dinesig a busnesau lleol yn nodi diddordeb, materion a chyfleoedd 
cymunedol ar gyfer eu cynnwys yn y Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd. 
Roedd Cynllun Rheoli Drafft Safle Treftadaeth y Byd yn destun cyfnod ymgynghori o 
dros ddau fis ac roedd yn fyw ar wefan Safle Treftadaeth y Byd www.pontcysyllte-

http://www.pontcysyllte-aqueduct.co.uk/


aqueduct.co.uk rhwng 21 Rhagfyr 2018 a 1 Mawrth 2019. Cafodd budd-ddeiliaid ei 
hysbysu o’r cyfnod ymgynghori drwy e-bost a chyhoeddiadau i’r wasg a chyfryngau 
cymdeithasol.  Roedd ffurflen ymateb ar-lein ar gael i alluogi adborth strwythurol ar y 
ddogfen ddrafft.  Cynhaliwyd cyfres o sesiynau galw heibio ar gyfer adborth anffurfiol 
mewn nifer o leoliadau cymunedol ar hyd 11 milltir y safle. 
Cafodd y drafft ymgynghori ymateb da ar y cyfan ac mae’r adborth wedi cael ei ystyried 
wrth ddatblygu’r Cynllun Rheoli terfynol. 
Nid yw’r Cynllun Rheoli wedi cael ei ystyried gan Bwyllgor Craffu. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 Mae’r adroddiad yn ei gwneud yn glir bod rhan CSDd i weithredu’r Cynllun Gweithredu 
yn cael ei gynnwys o fewn cyllidebau arian cyfyngedig presennol, gydag ychwanegiad 
cyllid grant allanol ac wrth gydweithio gyda'r tri sefydliad partner arall. Ar y sail hon 
mae’r argymhelliad yn cael ei gefnogi. 

 
10. Pa risgiau sydd ac oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 Bydd methu â chael Cynllun Rheoli mewn lle yn cael ei nodi gan UNESCO drwy 

gyflwyno Adroddiad Rheolaidd a gall arwain at godi pryderon gyda'r Adran Dros 
Ddiwylliant Digidol, y Cyfryngau a Chwaraeon am reolaeth effeithiol y safle a diogelwch 
ei Werth Cyffredinol Eithriadol. Rhaid i’r Cynllun Rheoli gael cefnogaeth y pedwar prif 
bartner er mwyn cael ei gyflwyno i'r Adran dros Ddiwylliant Digidol, y Cyfryngau a 
Chwaraeon. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  Adran 2 Deddf Llywodraeth Leol 2000. Mae gan yr Awdurdod Lleol bŵer i wneud 

unrhyw beth y maent yn ei ystyried sy’n debygol o hybu a gwella lles economaidd, 
cymdeithasol neu amgylcheddol eu hardal.  
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