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Annwyl Janet, 
 
Diolch am eich llythyr ar 3 Ebrill yn gofyn am ragor o wybodaeth i'r Pwyllgor Deisebau 
mewn perthynas â P-05-867 Gwneud Murlun ‘Cofiwch Dryweryn' yn dirnod Cymreig 
dynodedig. Rwy'n rhoi sylw i'ch pwyntiau isod. 
 
Diweddariad ar ganlyniad y cyfarfod rhwng swyddogion, y Cyngor Cymuned a'r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
 

Cynhaliwyd cyfarfod adeiladol ddydd Gwener 22 Mawrth rhwng Dirprwy Gyfarwyddwr 
Cadw, aelodau Cyngor Cymuned Llanrhystud a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ddyfodol 
Cofiwch Dryweryn. 
 
Derbyniwyd yn y cyfarfod na allai rhestru na chofestru, yn yr achos penodol hwn, ddarparu'r 
math o warchodaeth sydd ei angen ar y safle. Cydnabuwyd y byddai warchdaeth statudol ar 
gyfer y murlun trwy restru neu chofestru yn gosod cyfyngiadau ar weithgareddau y gellir eu 
cyflawni ar y safle ac y byddai, er enghraifft, yn gofyn i unrhyw un sy'n dymuno adnewyddu'r 
gwaith paent wneud cais am ganiatâd, gyda hyn fel petai’n mynd yn groes i 'ysbryd 
protestio' y gofeb. Hefyd, ni fyddai rhestru na threfnu yn atal cwymp y wal, na'r murlun, trwy 
bydredd naturiol neu ddiffyg cynnal a chadw. Mae bygythiadau eraill i oroesiad parhaus y 
murlun, fel y posibilrwydd o adnewyddu ac ailddefnyddio'r adeilad, neu ddifrod gan drydydd 
parti, eisoes yn cael eu cynnwys o dan y ddeddfwriaeth bresennol ar reoli cynllunio a difrod 
troseddol.  
 
Cytunwyd bod angen ateb mwy arloesol a bydd Cyngor Cymuned Llanrhystud yn awr yn 
ystyried ffyrdd o weithio gyda phartneriaid, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i 
ddyfeisio cynllun rheoli hirdymor ar gyfer y safle hwn. 
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Pa fesurau y gellid eu cymryd i ddiogelu'r murlun yn ffisegol 
 
Mae'r murlun wedi'i beintio ar dalcen adeilad adfeiliedig, y tybir ei fod yn hen adeilad 
domestig. Mae'r strwythur dan berchnogaeth breifat felly byddai angen gwneud unrhyw 
waith cadwraeth gyda chaniatâd y perchennog. Nid oes arolwg cyflwr llawn wedi'i gynnal 
eto ond mae'n debygol bod angen gwneud rhywfaint o waith atgyweirio a chyfnerthu. Mae'r 
murlun ei hun wedi'i ail-beintio sawl gwaith. Efallai mai dyma'r ffordd fwyaf effeithiol o reoli'r 
murlun yn y dyfodol. Bydd angen i'r cynllun rheoli ar gyfer y safle nodi'r opsiynau mwyaf 
priodol i ddiogelu'r murlun. 
 
Gwybodaeth ychwanegol am yr ystyriaeth flaenorol a roddwyd i fater a yw'r murlun 
yn bodloni'r meini prawf ar gyfer rhestru neu ddynodi fel heneb gofrestredig, a pha 
ystyriaeth a roddwyd i ddiweddaru'r meini prawf a ddefnyddiwyd ar gyfer rhestru 
adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig 
Mae Cadw wedi asesu Cofiwch Dryweryn ar gyfer gwarchodaeth statudol sawl gwaith ond 
nid yw'n cyrraedd y safon uchel sy'n angenrheidiol ar gyfer ei restru fel adeilad o ddiddordeb 
pensaernïol neu hanesyddol arbennig o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 1990 nac i gael ei gofrestru fel heneb o bwysigrwydd cenedlaethol o 
dan Ddeddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 1979. Nodir y meini prawf cyhoeddedig ar 
gyfer asesu adeiladau a safleoedd archeolegol ar gyfer gwarchodaeth statudol o'r fath yn 
Nodyn Cyngor Technegol 24 Yr Amgylchedd Hanesyddol.    
 
Rhestru 
 
Er mwyn bod yn gymwys i gael ei restru, rhaid i strwythur gadw ffabrig ffisegol digonol i'w 
alluogi i gael ei ystyried yn adeilad (e.e. strwythur cyfan). Yn yr achos hwn dim ond darn 
bach o'r adeilad gwreiddiol - rhan o un wal - sydd wedi goroesi felly ni fyddai rhestru yn 
briodol. Byddai hyn yn gyson â'r dull a fabwysiadwyd mewn mannau eraill, fel rhan o arolwg 
adeilad rhestredig cenedlaethol o bob cymuned yng Nghymru, na ellid rhestru llawer o 
strwythurau adfeiliedig. Er bod y murlun ar y wal yn Llanrhystud yn rhoi arwyddocâd 
ychwanegol, ni ellir ei restru am y rheswm hwn yn unig. Gellir rhestru adeiladau ac 
adeileddau ar sail pensaernïaeth neu hanes ac ystyrir y ddau wrth ddewis rhestru. Mae 
cysylltiad hanesyddol â digwyddiadau sy'n arwyddocaol yn hanes Cymru yn ffactor 
cyfrannol ond mae'r asesiad hefyd yn ystyried i ba raddau y mae elfennau o gymeriad 
cyfoes adeilad, neu strwythur, yn cael eu cadw. Dylai fod rhywfaint o ansawdd neu 
ddiddordeb hefyd yng ngwead ffisegol y strwythur ei hun i gyfiawnhau amddiffyniad statudol 
a roddir drwy restru. 
 
 
 
Cofrestru 
 
Gall adeiladau adfeiliedig fod yn gymwys i gael eu diogelu'n statudol trwy eu cofrestru os 
gellir dangos eu bod yn bodloni'r meini prawf ar gyfer pwysigrwydd cenedlaethol. Nod 
cofrestru yw cadw'r dystiolaeth archeolegol sy'n goroesi o fewn safleoedd a henebion. Mae'r 
meini prawf ar gyfer dethol yn cynnwys ffactorau fel oed, prinder, cyflwr a photensial 
archeolegol. Crëwyd murlun Cofiwch Dryweryn yn wreiddiol fel ymateb i ddigwyddiad 

https://cadw.gov.wales/historicenvironment/policy/historicenvironmentpolicy/?lang=cy


hanesyddol penodol ond nid yw'n cynrychioli categori neu gyfnod heneb penodol. Gwyddom 
fod y murlun wedi'i ail-beintio sawl gwaith (gan gynnwys mor ddiweddar ag wythnos 
diwethaf) ac felly nid yw'n oroesiad gwreiddiol. 
 
Diweddaru'r meini prawf ar restru 
 
Yn ystod y broses o graffu ar Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, rhoddwyd 
ystyriaeth ofalus i nifer o gynigion i gydnabod arwyddocâd adeiladau o ddiddordeb lleol neu 
ymestyn y meini prawf ar gyfer rhestru i gynnwys gwerth cymunedol. Os yw adeilad yn 
bodloni'r meini prawf ar gyfer rhestru, rhaid i Weinidogion Cymru restru'r adeilad. Gyda dros 
30,000 o adeiladau rhestredig yng Nghymru, gallai newid y meini prawf osod cyfyngiadau 
cyfreithiol ar ddegau ar filoedd o berchnogion eiddo ychwanegol a gosod beichiau 
gweinyddol ac ariannol sylweddol ar awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru, sy'n gyfrifol 
am reoli gwaith ar adeiladau rhestredig drwy'r gyfundrefn caniatâd adeiladau. 
 
Bydd Cadw yn parhau i gynnig cymorth i Gyngor Cymuned Llanrhystud ar y murlun 
‘Cofiwch Dryweryn’. 
 

Yn gywir, 

 
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 


