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01.  Cyflwyniad
Arsgrifiwyd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn Safle Treftadaeth y Byd gan Bwyllgor
Treftadaeth y Byd UNESCO ar 28ain o Orffennaf, 2021. Roedd y pwyllgor yn cael ei gynnal yn
Fuzhou, Tseina, ac fe ddarlledwyd y cyfarfod yn fyw i’r Amgueddfa Lechi yn Llanberis ar gyfer
y penderfyniad.

Mae’r arysgrifiad yn ein gwneud y 33ain Safle Treftadaeth y Byd yn y Deyrnas Unedig, a’r
pedwaredd yng Nghymru, ynghyd â Chestyll a Muriau Trefi’r Brenin Edward yng Ngwynedd,
Tirwedd Diwydiannol Blaenafon a Dyfrbont Pontcysyllte a’r Gamlas.

Bu llawer o sylw ar y cyfryngau yn dilyn y cyhoeddiad, o rhaglenni newyddion a radio i’r ‘One
Show’ a ‘This Morning’, a nifer helaeth o erthyglau papurau newydd yn cael eu cyhoeddi o
bedwar ban byd. Roedd nifer fawr o sylw ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd, gyda cyfrifon yr
UK National Commission yn unig yn cyrraedd dros 1.2m o bobl ar draws eu platfformau.

Mae diddordeb yn ein tirwedd yn parhau gyda ymholiadau yn cyrraedd yn gyson am
gyfweliadau, dyfyniadau, ystadegau a lleoliadau llechi gan unigolion a chwmnïau ar draws y
byd.
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02.  Cefndir
Amserlen
Mae sicrhau’r statws Treftadaeth Byd wedi bod yn broses hir, gyda’r syniad cychwynnol yn cael
ei drafod yn ôl yng nghanol y nawdegau, nid yw datblygu’r enwebiad wedi digwydd dros nôs,
ac yn yr un modd, fe fydd y buddion yn deillio o’r dynodiad hefyd yn cymryd amser.
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Datganiad o Werth Rhyngwladol Eithriadol Safle
Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin
Cymru

Enghraifft eithriadol o dirwedd ddiwydiannol, a ffurfiwyd trwy gloddio a mwyngloddio llechi, a’i
gludo ar gyfer marchnadoedd cenedlaethol a rhyngwladol. O 1780 i 1940, fe ddylanwadodd y

diwydiant ar gynhyrchu llechi to yn fyd eang; yn gweddnewid yr amgylchedd a’r ffordd o fyw i’r
rhai hynny a oedd yn byw ac yn gweithio ym mynyddoedd Eryri.

 

Criterion ii: Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn arddangos cyfnewidfa
bwysig, yn enwedig yn y cyfnod o 1780 i 1940, ar ddatblygiadau mewn pensaernïaeth a
thechnoleg.
Criterion iv: Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn esiampl eithriadol o dirwedd
cloddio a mwyngloddio carreg sydd yn dangos y graddau mae’r dirwedd wedi newid o un
amaethyddol i un ddiwydiannol yn ystod y Chwyldro Diwydiannol.

Mae’r Safle Treftadaeth y Byd wedi cael ei arysgrifio ar ddau criterion:

Gellir gweld copi o’r Ddogfen Enwebiad yma: Dogfen Enwebiad

Mae’r Safle Treftadaeth y Byd yn cynnwys chwe ardal nodedig, a elwir yn gydrannau, wedi eu
gwasgaru ar draws Gwynedd. Mae’r Safle Treftadaeth y Byd dros 3500 hectar gyda’r ffiniau
wedi’u llunio o gwmpas elfennau mwyaf hynod y tirwedd llechi.

https://www.llechi.cymru/sites/default/files/DogfenEnwebiad.pdf


Pam fod ein Tirwedd Llechi yn bwysig i’r byd?

Mae pob elfen perthnasol o’r tirwedd yn ddarllenadwy, gweladwy a hygyrch, mae’n bosib
edrych ar y tirwedd a dilyn taith y lechen o’r graig i’r byd gyda pob cam o’r daith yno yn
parhau yn weladwy o’n cwmpas yn cynnwys y systemau cloddio, prosesu a thrafnidiaeth,
aneddiadau y gweithwyr, eu teuluoedd a pherchnogion y chwareli, ynghyd a’r defnydd
terfynol o’n cwmpas ym mhob man o gerrig beddau i doi, byrddau snwcer a chrawiau.
Mae tirwedd llechi Gogledd Orllewin Cymru yn dangos y trawsnewid o gymdeithas
amaethyddol i un ddiwydiannol.
Mae’r diwydiant llechi wedi atgyfnerthu diwylliant lleiafrifol trwy ddiwydiannu
rhyngwladol.
Gogledd Orllewin Cymru oedd allforiwr mwyaf y byd yn y 19fed ganrif.
Mae’r ardal a’r diwydiant wedi trosglwyddo technoleg, arbenigedd a phobl i’r byd.

Gweledigaeth y Safle Treftadaeth y Byd
Amddiffyn, cadw, gwella a chyfleu priodweddau pwysig yr ardal er mwyn atgyfnerthu

hynodrwydd diwylliannol a chryfhau’r iaith Gymraeg, a dod yn sbardun pwysig i adfywiad
economaidd a chynhwysiad cymdeithasol.

Economi ranbarthol ffyniannus
Cymunedau hyfyw a byw yn falch o’u cymuned a’u treftadaeth
Cyflogaeth medrus o ansawdd uchel
Sector twristiaeth – treftadaeth, diwylliant, antur a marchnadoedd rhyngwladol
Parhad y diwydiant llechi
Tirwedd cynaliadwy a byw
Cymunedau hyfyw a byw – wedi cysylltu gyda’u diwylliant a’i iaith
Diogelu a gwella treftadaeth ffisegol
Balchder yn ein iaith, diwylliant a’n rôl yn toi’r byd

Mae'r weledigaeth wedi cael ei chytuno gan strwythur rheoli y Safle Treftadaeth y Byd, ac yn
llywio holl waith y safle, er mwyn i ni weithio tuag at wireddu’r uchelgais.  Mae’r Partneriaid
wedi adnabod yr amcanion isod er mwyn gwireddu’r weledigaeth:



Gweithgareddau i gyrraedd Arysgrifiad

Ymgymryd a rhaglen o ddynodiadau statudol
(rhestru, cofrestru); 
Creu cynllun Twristiaeth Cynaliadwy mewn
partneriaeth â Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri;
Creu cynllun Dehongli a lansio gwefan Llechi Cymru;
Canllaw Dylunio Cymunedol i arfogi trigolion i
wneud penderfyniadau doeth am warchod ein
cymunedau llechi;
Datblygu a mabwysiadu Canllaw Dylunio Atodol ar
gyfer y tirwedd llechi mewn dull partneriaeth
arloesol gyda tirfeddianwyr;
Ymchwil am fwynhad diogel y Tirwedd Llechi, ac
ymgyrch diogelwch i annog ymwelwyr i baratoi cyn
ymweld a’r ardal;
Asesiad Creu Incwm er mwyn ceisio adnabod dulliau
cynaliadwy i ariannu y Safle Treftadaeth y Byd i’r
dyfodol;
Gwaelodlin Iaith a threfniadau monitro effaith
gweithgareddau yn gysylltiedig a’r Safle Treftadaeth
y Byd ar yr iaith;
Cynllun Economaidd yn adnabod blaenoriaethau
economaidd i weithgareddau y Safle Treftadaeth y
Byd;
Strategaeth Rheoli Risg
Datblygu Cynlluniau Cynefin Lleol ar gyfer saith
cymuned llechi yn adnabod blaenoriaethau adfywio
lleol, a cheisio adnabod ffynonellau ariannol er
mwyn gwireddu’r blaenoriaethau;
Cynllun LleCHI – cynllun wedi ei ariannu trwy nawdd
Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn datblygu cynlluniau
ar gyfer pobl ifanc a chymunedau yn defnyddio
diwylliant a threftadaeth er mwyn adfywio, creu
hyder cymunedol a chryfhau’r iaith Gymraeg.

Cyn cyflwyno’r enwebiad i UNESCO, roedd rhaid
ymgymryd a nifer o dasgau er mwyn sicrhau rheolaeth
gynaliadwy a chyfrifol o’r Safle i’r dyfodol. 

Roedd y gweithgareddau yn cynnwys:



Heriau ers Arysgrifiad

Mae’n rhaid rheoli disgwyliadau, mae pobl yn disgwyl gweld pethau yn digwydd yn syth
ond mae cael buddion o’r statws yn cymryd amser, adnoddau ac ymdrech, ac felly mae’n
hanfodol parhau i gydweithio er mwyn ceisio cyrraedd yr amcanion;
Yr angen i barhau i gynnwys llais cymunedau, yn enwedig aelodau o gymdeithas nad
ydynt yn draddodiadol yn ymwneud a threftadaeth;
Rydym wedi profi niferoedd digynsail o ymwelwyr ers arsgrifiad, sydd wedi cyd-fynd a
chyfnod Cofid-19;
Mae rheoli disgwyliadau pobl ynglŷn a mynediad i’r tirwedd llechi yn hanfodol, er ei fod
yn Safle Treftadaeth y Byd, nid yw hyn yn golygu fod hawl i’r cyhoedd gael mynediad i
bob rhan o’r safle.Mae rhai ardaloedd ym mherchnogaeth preifat, a chanran uchel o’r
safle yn beryglus oherwydd ei natur ôl-ddiwydiannol;
Mae canfyddiadau negatif am effaith y statws ar yr iaith Gymraeg;
Model llywodraethu sydd yn cynnwys cynrychiolaeth eang o bartneriaid;
Cynaliadwyedd ariannol y safle, nid yw derbyn y statws yn golygu derbyn cyllid penodol
felly mae’n rhaid adnabod ffyrdd o sicrhau cynaladwyedd ariannol i’r dyfodol;
Bygythiadau ffisegol i’r safle oherwydd newid hinsawdd;
Cynnydd yng nghostau byw a chostau ynni.

Mae nifer o heriau yn ein wynebu wrth rheoli’r Safle Treftadaeth y Byd, rydym yn ceisio
adnabod heriau a dulliau lliniaru mewn ar y cyd a’n partneriaid.

Mae’r heriau yn cynnwys:



Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd
Llechi Gogledd Orllewin Cymru
Cafodd y Cynllun Rheoli ei gyflwyno i UNESCO gyda’r enwebiad. Mae’n ddogfen sydd yn
amlinellu sut byddwn yn defnyddio’r statws i warchod a gwella’r ardal er budd cymunedau,
busnesau ac ymwelwyr.

Mae’r ddogfen wedi ei rhannu i bum thema, ac yn rhoi arweiniad ar rheolaeth y safle am y
ddegawd yn dilyn cyflwyno’r enwebiad, sef 2020 i 2030.

Mae’r cynllun yn ceisio dod a rheolaeth y safle i lawr i lefel leol, ac i themâu dealladwy. Mae’n
adnabod blaenoriaethau  a pwyntiau gweithredu ar gyfer pob thema, mae rhain wedi cael eu
adnabod er mwyn cyrraedd yr amcanion mae’r partneriaid wedi adnabod ar gyfer y Safle
Treftadaeth y Byd.

Mae’r holl bwyntiau gweithredu yn y ddogfen yn cael eu monitro gan y Bwrdd a’r is-grwpiau
perthnasol, gyda sefydliadau wedi cael eu adnabod i fod a chyfrifoldeb am weithredu y
pwyntiau gweithredu unigol er mwyn sicrhau atebolrwydd, cyfrifoldeb a chynnydd.

Gellir gweld copi o’r Cynllun Rheoli yma: Cynllun Rheoli

https://www.llechi.cymru/sites/default/files/Slate_cym_MP_210517p4.pdf


Mae Memorandwm o Ddealltwriaeth wedi ei arwyddo gan Bartneriaid Strategol y Safle
Treftadaeth y Byd, sef Parc Cenedlaethol Eryri, Prifysgol Bangor, Cyngor Gwynedd,
Llywodraeth Cymru trwy Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ymddiriedolaeth
Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd ac Amgueddfa Cymru.

Mae datganiad o werthoedd wedi ei lunio gyda holl dirfeddianwyr y safle yn nodi amcanion
ar y cyd a blaenoriaethau gwarchodaeth a datblygu ar gyfer y safleoedd unigol. I gyd-fynd a’r
datganiad, mae Cynlluniau Rheoli Lleol yn cael eu llunio. Mae rhain yn ddogfennau sydd yn
dilyn yr un fformat a’r prif Gynllun Rheoli. Maent yn cael eu creu mewn partneriaeth â
pherchnogion a rheolwyr safle er mwyn sicrhau ymdrech gydlynol i ddatblygiad a rheolaeth
y safleoedd.

Mae Cynlluniau Rheoli Lleol wedi cael eu drafftio ar gyfer yr holl elfennau y Safle Treftadaeth
y Byd ar y cyd a thirfeddianwyr, ac mae Cynllun Rheoli Risg wedi cael eu lunio ar gyfer y Safle
Treftadaeth y Byd ac yn cael ei adolygu yn rheolaidd gan y Bwrdd Partneriaeth.

 

03.  Thema 1: 
 Llywodraethu a Rheoli
Cyflawniadau Llywodraeth a Rheoli 2021/22



Er mwyn cael Safle Treftadaeth y Byd llwyddiannus a chynaliadwy, mae angen trefn
lywodraethau glir. Mae llywodraethu’r safle wedi esblygu ers cychwyn llunio’r dynodiad,
gyda’r drefn newydd yn ei le ers yr arsgrifiad. Mae’r drefn newydd wedi ei ddylunio er mwyn
ceisio sicrhau y mewnbwn gorau bosib i gymunedau, y sector gyhoeddus a’r sector breifat
yn y strwythur. 

Mae Bwrdd Partneriaeth yn cynnwys cynrychiolaeth o bob un o’r Partneriaid Strategol ac
yn cael ei gadeirio gan Yr Arglwydd Dafydd Wigley, mae dau is-grŵp sydd a’r pwrpas i
gynghori y Bwrdd Partneriaeth ar wahanol feysydd, Is Grŵp Cadwraeth a’r Is Grŵp Buddion.
Mae dwy fforwm hefyd yn rhan o’r strwythur, sef y Fforwm Tirfeddianwyr a’r Fforwm
Cymunedau. Bwriad y strwythur yw sicrhau llais cymunedau a thirfeddianwyr yn rheolaeth
y Safle.

Strwythur Rheoli 



Blaenoriaethau Llywodraethu a Rheoli ar gyfer
2022/23:

Penodi Cydlynydd Safle Treftadaeth y Byd Gogledd Orllewin Cymru fydd yn swydd ar y
cyd â Cadw gyda chyfrifoldeb am Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru, a Chestyll
Brenin Edward.

Adolygu Cynlluniau Rheoli Lleol gyda tirfeddianwyr i sicrhau eu bod yn gyfredol ac yn
adlewyrchu dyheadau presennol.

Mae’n ofynnol i bob safle gwblhau Adolygiad Cyfnodol UNESCO yn eu tro, mae cyfnod
adolygiad safleoedd Ewrop a Gogledd Amerig yn ystod 2022/23 felly fe fydd angen
adnoddau i gwblhau’r gwaith yma.

Mae’n flaenoriaeth parhaol i ni fod yn gweithredu a monitro cynnydd yn erbyn y
pwyntiau allweddol yn y cynllun rheoli, ac i fod yn parhau i roi llais i gymunedau a’r
sector breifat o fewn cyfundrefn rheolaeth y Safle.



04.  Thema 2:  Gofalu
Cyflawniadau Gofalu am y Tirwedd Llechi 2021/22
Mae Canllaw Cynllunio Atodol wedi cael ei lunio ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd ac
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Lluniwyd y ddogfen mewn dull arloesol wrth i
dirfeddianwyr y Safle Treftadaeth y Byd gael mewnbwn i’r broses o’r cychwyn cyntaf a bod yn
rhan greiddiol o lunio’r ddogfen. 

Gweler copi o'r ddogfen yma: Canllaw Cynllunio Atodol.

Mae llyfryn Cymunedau Llechi Gwynedd: Gofal a Chadwraeth wedi cael ei lunio er mwyn
arfogi perchnogion eiddo o fewn ein cymunedau llechi i ddeall mwy am sut i warchod
cymeriad hanesyddol pwysig y dyffrynnoedd llechi, tra hefyd yn gweithio i gynnal a chadw,
ac uwchraddio eu cartrefi, siopau neu adeiladau cyhoeddus i gyd-fynd a disgwyliadau safon
byw modern. 

Gweler copi o lyfryn Cymunedau Llechi Gwynedd yma: Cymunedau Llechi Gwynedd.

https://www.llechi.cymru/sites/default/files/Safle%20Treftadaeth%20y%20Byd%20Tirwedd%20Llechi%20-%20Canllawiau%20Cynllunio%20Atodol.pdf
https://indd.adobe.com/view/6fb37302-819e-4c6a-b721-8cdcad240645


Mae gwaith hefyd wedi ei gyflawni yn adolygu Ardaloedd Cadwraeth o fewn y Safle
Treftadaeth y Byd er mwyn sicrhau fod y wybodaeth ar gael yn gyfredol a chywir.

Rydym wedi cefnogi gwaith ymchwilio a darganfod ar safleoedd yn cynnwys sesiynau
archeolegol cymunedol ar safle Pen y Bryn yn Chwarel Dorothea, ac ymweliad gan fyfyrwyr
Prifysgol Dechnegol Michigan i wneud gwaith cloddio yn Nhy’n y Clwt, rhan o lein Rheilffordd
Chwarel Penrhyn.

Mae rhaglen o waith i sicrhau dynodiadau statudol (rhestru, cofrestru) wedi digwydd. Mae
hyn wedi cynnwys addasu dynodiadau oedd eisoes yn bodoli i adlewyrchu hynodrwydd y
tirwedd llechi yn well, ac hefyd i ddynodi ardaloedd newydd oedd yn flaenorol heb unrhyw
warchodaeth arnynt.Mae’r holl waith dynodi wedi cael ei wneud mewn cydweithrediad a
pherchnogion tir er mwyn sicrhau eu ymrwymiad i warchod ein tirlun arbennig, a’i
nodweddion mwyaf pwysig.

Chwarel Cwmorthin (CN425) dynodwyd Chwefror 2022

Rheilffordd a Ffordd Haearn Chwarel Penrhyn (CN415 & CN417) dynodwyd Hydref 2022 Rheilffordd Ffestiniog (CN426) dynodwyd Rhagfyr 2021



Mae nifer o gynlluniau cadwraeth wedi cael eu cefnogi trwy’r Safle Treftadaeth y Byd, trwy
gefnogaeth ymarferol, arbenigedd partneriaid, nawdd ariannol uniongyrchol neu trwy
ffynonellau ariannu allanol. Mae cefnogaeth wedi cael ei gynnig ar gyfer gwaith brys i
ddiogelu Melin Maenofferen a’r Cwt Weindio, gwaith cadwraeth i Bont Marchogion a Cegin
Viaduct, gwaith clirio rhywogaethau ymledol, ailadeiladu Tŷ Dŵr ar Rheilffordd Talyllyn, a
gwaith i warchod injan drawst Chwarel Dorothea rhag y tywydd.

Mae’r gwaith ar Injan Drawst Dorothea yn esiampl o ased hanesyddol sydd a photensial
aruthrol wrth symud ymlaen, ond mae’r gwaith cadwraeth sydd wedi ei gwblhau eleni yn
golygu fod yr adeilad bellach yn ddiogel o effeithiau niweidiol y tywydd er mwyn adnabod y
cynlluniau mwyaf priodol ar gyfer dyfodol yr adeilad.  Gweler isod cwmni Highrope Access yn
gweithio ar Injan Drawst Dorothea, gyda'r perchnogion wedi derbyn cyfraniad ariannol gan
Cadw tuag at y gwaith.

Blaenoriaethau Gofalu ar gyfer 2022/23:
Ychwanegu at gyfres llyfrynnau cynghori y Safle trwy gwblhau gwaith i greu llyfryn
Gofalu am y Tirwedd Llechi, a chynnal sesiynau codi ymwybyddiaeth am y llyfrynnau er
mwyn sicrhau dealltwriaeth o’u pwrpas a’u cynnwys.

Parhau i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cadwraeth ar draws y safle, a chefnogi
partneriaid yn eu ymdrechion cadwraeth ar bob raddfa.

Cwblhau’r gwaith dynodiadau statudol.
 
Cynnal hyfforddiant i Aelodau Etholedig, staff a rheiny sydd yn gwneud penderfyniadau
yn y broses cynllunio ar y Safle Treftadaeth y Byd.



Fel rhan o ddatblygiad yr Enwebiad, sicrhawyd nawdd ariannol gan Cronfa Dreftadaeth y
Loteri, Arloesi Gwynedd Wledig, Cronfa Eryri a Chyngor Gwynedd er mwyn datblygu a
gwireddu Cynllun LleCHI.Bwriad y cynllun oedd i ddefnyddio treftadaeth i godi hyder a
balchder yn y cymunedau llechi trwy ailgysylltu pobl gyda’u hanes unigryw. Mae’r cynllun
wedi dod a sefydliadau a chymunedau ynghyd er mwyn gwireddu amrediad o gynlluniau
gwahanol, yn cynnwys sioeau drama, teithiau cerdded, murluniau, llwybrau, gwefannau,
baneri stryd, darlithoedd a chelf cyhoeddus.

Fel rhan o’r cynllun LleCHI fe sefydlwyd cynllun Llysgenhadon Ifanc, ble fu gwahoddiad i bobl
ifanc oedran uwchradd wneud cais i fod yn llysgennad, ac o hynny yn cael y cyfle i fynychu
digwyddiadau, cyfrannu i ddatblygiad yr Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd chynrychioli’r       
safle mewn digwyddiadau, yn cynnwys gwneud cyflwyniadau i asesydd ICOMOS yn ystod ei
hymweliad yn 2020. 

Mae Cyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi datblygu cynlluniau
Llysgenhadon annibynnol, a’r ddau yn cynnwys modiwlau penodol ar ddynodiadau UNESCO,
ac ar Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.Mae’r ddau gynllun
wedi eu datblygu i ategu eu gilydd, ac mae cwblhau’r cyrsiau yn golygu gwell dealltwriaeth
ymysg ein cymunedau am hynodrwydd yr ardal, sydd wedyn yn medru cael ei gyfleu i
drigolion eraill ac ymwelwyr. 

Gwybodaeth Cwrs Llysgennad Gwynedd yma: Llysgennad Gwynedd

Gwybodaeth Cwrs Llysgennad Eryri yma: Llysgennad Eryri

05.  Thema 3: 
 Datblygiad Cynaliadwy
Cyflawniadau Datblygiad Cynaliadwy 2021/22

https://www.ambassador.wales/cy/ambassador-courses/gwynedd-ambassador-course/
https://www.ambassador.wales/cy/ambassador-courses/snowdonia-national-park-tourism-ambassador-course/


Mae buddsoddiadau amrywiol wedi digwydd yn ein cymunedau, trwy gynllun LleCHI a
grantiau eraill. Mae’r buddsoddiadau yma wedi eu seilio ar y blaenoriaethau gafodd eu
adnabod yn y Cynlluniau Cynefin. Mae rhain yn ddogfennau gafodd ei datblygu ar y cyd â
chymunedau’r dyffrynnoedd llechi trwy’r cynllun LleCHI er mwyn creu proffil ardal, adnabod
cyd-destun strategol ac adnabod grwpiau, cynlluniau a dyheadau adfywio’r ardal.

Gellir cael mynediad i’r Cynlluniau Cynefin unigol trwy’r dolenni isod:

Bethesda Deiniolen Llanberis
Dyffryn
 Nantlle

Blaenau
 Ffestiniog

Tywyn

Mae cefnogaeth hefyd wedi cael ei roi i safleoedd o fewn y dynodiad, boed hynny yn
gefnogaeth ariannol i ymgymryd a darnau o waith, neu cefnogaeth ymarferol o ran cyngor ac
arbenigedd.  Mae’r strwythur rheoli wedi galluogi perchnogion tir a rheolwyr safle i
rhwydweithio a magu perthnasau sydd yn cynnig elfen ychwanegol o gefnogaeth i
bartneriaid.  

Mae Prosiect cymunedol LleCHI bellach wedi dod i ben, mae trosolwg o gyflawniadau ac
allbynnau'r cynllun yn y diagram isod.  Mae cynlluniau yn yr arfaeth i ddatblygu cynllun
cymunedol olynol sydd yn adeiladau ar waith da LleCHI ac yn symud ymlaen i weithio
ymhellach gyda cymunedau a busnesau y tirwedd llechi.

https://www.llechi.cymru/sites/default/files/2021-09/Cynllun%20Cynefin%20Bethesda.pdf
https://www.llechi.cymru/sites/default/files/2021-09/Cynllun%20Cynefin%20Deiniolen.pdf
https://www.llechi.cymru/sites/default/files/2021-09/Cynllun%20Cynefin%20Llanberis.pdf
https://www.llechi.cymru/sites/default/files/2021-09/Cynllun%20Cynefin%20Dyffryn%20Nantlle.pdf
https://www.llechi.cymru/sites/default/files/2021-09/Cynllun%20Cynefin%20Dyffryn%20Nantlle.pdf
https://www.llechi.cymru/sites/default/files/2021-09/Cynllun%20Cynefin%20Dyffryn%20Nantlle.pdf
https://www.llechi.cymru/sites/default/files/2021-09/CYNLLUN_CYNEFIN_BLAENAU_FFESTINIOG.pdf
https://www.llechi.cymru/sites/default/files/2021-09/CYNLLUN_CYNEFIN_BLAENAU_FFESTINIOG.pdf
https://www.llechi.cymru/sites/default/files/2021-09/CYNLLUN_CYNEFIN_BLAENAU_FFESTINIOG.pdf
https://www.llechi.cymru/sites/default/files/2021-09/Cynllun%20Cynefin%20Tywyn.pdf


Enghreifftiau o Brosiectau LleCHI



Gwerthusiad LleCHI

Fe gwblhawyd gwerthusiad annibynnol o’r cynllun LleCHI, oedd yn gadarnhaol iawn ac yn
cynnig adborth positif am y cynllun.  Mae’r gwerthusiad hefyd wedi cynnig argymhellion ar
gyfer gweithgareddau i’r dyfodol, ac yn declyn defnyddiol i ni pan yn cynllunio ymlaen.

Rhai sylwadau a dderbyniwyd fel rhan o’r broses gwerthuso:

“Parhau gyda’r gwaith gyda ysgolion a chymunedau”
 

“Ehangu’r gwaith gyda ysgolion, i gynnwys holl ysgolion Gwynedd i addysgu plant am
hanes ac etifeddiaeth y diwydiant llechi”

 
“Angen sicrhau fod y dynodiad yn arwain at mwy o gyfleoedd cyflogaeth i bobl leol”

“Mae angen rhywbeth gweledol i ddathlu a thynnu sylw pobl”
 

“Mae angen sicrhau nad ydi’r dynodiad yn cael effaith negyddol ar bobl leol, os yn denu
mwy o dwristiaid, mae angen cynllunio ar eu cyfer”

Comisiynwyd Catrin Williams i weithio efo chwe ysgol uwchradd y o fewn yr ardal i ddathlu
derbyn y statws Safle Treftadaeth y Byd; cychwynnodd taith y campwaith yn yr Amgueddfa
Lechi, ac ers hynny wedi teithio o gwmpas y bröydd llechi ac am orffen yn Nyffryn Ogwen cyn
canfod cartref parhaol i'w arddangos.



Buddsoddiad yn yr Ardal
Mae dros £1m o fuddsoddiad uniongyrchol wedi ei dderbyn ar gyfer gweithgareddau yn y
Safle Treftadaeth y Byd, derbyniwyd y buddsoddiad yn sgîl datblygu’r enwebiad, ac wedi
hynny ers sicrhau’r dynodiad.  Yn ogystal a’r buddsoddiad uniongyrchol, mae nifer o’n
partneriaid wedi manteisio ar y dynodiad i sicrhau buddsoddiad eu hunain fel Rheilffordd
Ffestiniog a’u cynllun yn Boston Lodge, ac aelodau rhwydwaith Dolan ym Mhenygroes,
Bethesda a Blaenau Ffestiniog i sicrhau buddsoddiad mewn adeiladau canol tref a
phentref.



Cwblhau cynllun ariannu strategol trwy weithio gyda partneriaid i adnabod cynlluniau
sy’n gysylltiedig a llechi sydd yn cael eu datblygu er mwyn cyd-gordio ceisiadau grant a
sicrhau y budd mwyaf i’r ardal. Bwriad y ddogfen hefyd yw gosod cyd destun strategol y
Safle Treftadaeth y Byd i amlinellu sut mae cynlluniau lleol yn ffitio i mewn i bolisïau
rhanbarthol a chenedlaethol. Fe fydd y ddogfen hefyd yn adnabod ffynonellau ariannu
posib ac annog cydweithio.

Cefnogi rôl yr Amgueddfa Lechi fel prif borth Safle Treftadaeth Y Byd ac ailddatblygiad
y safle yn unol a blaenoriaeth strategol Llywodraeth Cymru. Fe fydd buddsoddiad
sylweddol yn safle Gilfach Ddu er mwyn gwella’r cynnig i ymwelwyr.Mae
ymgynghoriadau wedi cychwyn ac fe fydd mwy i ddilyn yn y flwyddyn newydd. Mae’r
ailddatblygiad yn gyfle i gyflawni y model hub and spokes fel sydd wedi ei amlinellu yn y
Strategaeth Dehongli trwy gael canolbwynt modern a phwrpasol ar gyfer dehongli yn yr
Amgueddfa Lechi.

Rydym wedi derbyn nawdd trwy Gronfa Treftadaeth y Loteri ar gyfer cynllun olynol i
LleCHI, sef cynllun Ein Dynodiad, Ein Balchder, Ein Dyfodol. Rydym wedi llwyddo i
sicrhau £128,000 ar gyfer y cyfnod datblygu fydd yn arwain at gyflwyno cais ar gyfer
cyfnod cyflawni o bum mlynedd fydd werth dros £1 miliwn o fuddsoddiad i’r ardal os yn
llwyddiannus.

Mae cais £26m wedi cael ei gyflwyno ar gyfer y dyffrynnoedd llechi i Gronfa Ffyniant Bro
(Levelling Up Fund) Llywodraeth Prydain ac rydym yn disgwyl penderfyniad ar y cais
erbyn y Nadolig. Mae’r cynllun yn cynnwys buddsoddiadau i dair ardal o fewn y Safle
Treftadaeth y Byd er mwyn creu hybiau llechi ac hefyd gwella cysylltedd y cymunedau
gyda’r tirwedd llechi.

Fe fyddwn yn ymchwilio i bosibiliadau cronfeydd ariannu eraill ar gyfer cynlluniau megis
Croeso Cymru a’r Cynllun Ffyniant Cyffredin.

Diweddaru Gwaelodlin Iaith Gymraeg yn unol a data y cyfrifiad newydd, ac adnabod
dulliau o fonitro effaith cynlluniau yn gysylltiedig a’r Safle Treftadaeth y Byd ar yr iaith
Gymraeg yn lleol.

Blaenoriaethau Datblygiad Cynaliadwy ar gyfer
2022/23:



 
 

06.  Thema 4:  Mwynhau
Cyflawniadau Mwynhau 2021/22
Mae Cyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn y broses o ddatblygu Cynllun
Twristiaeth Gynaliadwy, mae’n cael ei ddatblygu mewn ymgynghoriad a chynrychiolwyr y
diwydiant yn lleol.

Mae gwefan dynodedig wedi cael ei greu ar gyfer y Safle Treftadaeth y Byd yn cynnwys holl
wybodaeth berthnasol am yr ardal, proses y dynodiad a dulliau rheolaeth. Mae adran
adnoddau yn cynnwys gwybodaeth defnyddiol i bartneriaid, datblygwyr a chymunedau lleol. 

Ewch i Llechi Cymru am fwy o wybodaeth.

https://www.llechi.cymru/cy/home


Mae Cynllun Dehongli wedi cael ei greu ar gyfer y Safle Treftadaeth y Byd yn adnabod
straeon posib i’w adrodd ar draws yr ardal a gosod gwahanol straeon o fewn themâu
strategol sydd yn ymdrechu i gyfleu hanes cyflawn y tirwedd. 

Nid yw’r ddarpariaeth presennol yn gyfredol, nid yw’n cyfleu nodweddion arbennig y Safle
Treftadaeth y Byd a nid oes ymdrech gydlynol i adrodd stori llechi. Mae dehongli ar draws y
Safle Treftadaeth y Byd yn ddarniog gyda pob safle yn dweud eu stori eu hunain yn eu
ffordd unigryw. 

Mae’r cynllun yn cyflwyno model prif ganolfannau a lloerennau (hub and spokes) er mwyn
ceisio annog ymwelwyr i symud o gwmpas yr ardal er mwyn ceisio lledaenu’r budd o’r
ardaloedd sydd yn draddodiadol mwy prysur i rheiny sydd yn llai prysur. Mae’r model
dehongli hefyd yn creu cyfleoedd i safleoedd fuddio o’i gilydd nid yn unig trwy annog
ymwelwyr i symud rhwng safleoedd, ond hefyd yn ymarferol trwy rhannu adnoddau,
rhaglenni addysgiadol ac arbenigedd.

Mae gwedd gyntaf o ddehongli ar safleoedd o fewn y Safle Treftadaeth y Byd ar waith, ac
am fod wedi ei osod yn fuan.Mae 23 lleoliad ar draws y safle yn mynd i dderbyn dehongli
pwrpasol, gyda bob panel yn rhoi cefndir y safle, cyd-destun y Cydran mae’r safle wedi ei
leoli ynddo, ac yna manylion am y lleoliad ei hun. Mae cynnwys y paneli wedi cael eu
datblygu ar y cyd a’r lleoliadau unigol, ac mae lliwiau’r paneli yn adlewyrchu lliwiau’r llechi
yn Cydrannau gwahanol.



Cefnogi ailddatblygiad yr Amgueddfa Lechi a’i ddatblygiad fel prif hwb dehongli y Safle
Treftadaeth y Byd.

Gweithio gyda partneriaid, busnesau ac asiantaethau megis Croeso Cymru i dargedu
marchnadoedd rhyngwladol pan yn briodol.Mae hyn yn cynnwys amseru o ran pryd
mae cymunedau yn teimlo ei fod hi’n addas ail-agor yr ardal i ymwelwyr yn dilyn y
pandemig, ac hefyd pan mae isadeiledd priodol mewn lle i fedru addysgu a chyfarch
anghenion unrhyw ymwelwyr i’r ardal.

Cwblhau gosod gwedd 1 dehongli ar brif safleoedd y Safle Treftadaeth Y Byd
Gosod placiau llechen ym mhrif safleoedd y Safle yn nodi ‘yn falch o fod yn rhan o Safle
Treftadaeth y Byd’.

Dosbarthu sticeri i fusnesau lleol er mwyn iddynt ddatgan eu cefnogaeth i’r Safle
Treftadaeth y Byd.

Fe fydd cyfnod datblygol cynllun Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cynnwys adolygiad o’r
Cynllun Dehongli cyfredol er mwyn diweddaru gwybodaeth am safleoedd ac adolygu’r
themâu a straeon sydd wedi cael eu hadnabod i sicrhau eu bod yn parhau i adlewyrchu
holl hynodrwydd y tirwedd llechi.

Fe fydd Cyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn lansio Cynllun
Economi Ymweld Cynaliadwy yn ystod 2023 ac yn gweithredu ar y blaenoriaethau sydd
yn cael eu adnabod.

Adnabod ffynonellau ariannu i wireddu cynlluniau sydd yn hyrwyddo mwynhad y
tirwedd yn cynnwys Cronfa Pethau Pwysig Croeso Cymru.

Parhau i weithio gyda perchnogion tir a rheolwyr safle i gyfleu negeseuon ymweld yn
ddiogel ar gyfer y tirwedd llechi.

Datblygu a hyfforddi staff a gwirfoddolwyr ar draws y Safle Treftadaeth y Byd i fod yn
lysgenhadon safle ar gyfer y dynodiad.

Blaenoriaethau Mwynhau'r Tirwedd Llechi ar
gyfer 2022/23:



Mae Prifysgol Bangor wedi lansio cwrs newydd MA Treftadaeth Fyd-eang ac wedi
croesawu eu myfyrwyr cyntaf Fis Medi 2022.Gwelir gwybodaeth cwrs yma Treftadaeth
Fyd-eang.Fe fydd y myfyriwr yn dysgu am bolisïau gwarchodaeth, systemau UNESCO ac
hefyd yn ymgymryd a gwaith ymarferol gyda partneriaid (e.e. dehongli, ymchwil,
archaeoleg).

Mae nifer o sesiynau wedi cael eu cynnal gyda sefydliadau addysg, yn cynnwys ysgolion
cynradd, ysgolion uwchradd a cholegau. Mae Gwasanaeth Addysg Archifau Gwynedd a
Swyddogion Addysg yr Amgueddfa Lechi wedi bod yn rhagweithiol iawn yn cynnal
sesiynau amrywiol er mwyn codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth pobl ifanc am y
dreftadaeth leol, a phwysigrwydd y tirwedd llechi yn fyd-eang. 

Mae ymdrechion wedi cychwyn i sefydlu cysylltiadau oddi fewn i’r DU ac ar draws y byd
gyda safleoedd ôl-ddiwydiannol eraill er mwyn gwella dealltwriaeth ac adeiladu
perthnasau. Mae hyn yn cynnwys Grŵp Safleoedd Treftadaeth y Byd Diwydiannol
Prydain, a Rhwydwaith Tirweddau Chwareli Ewrop.

Cynnal digwyddiadau dysgu anffurfiol yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd cymunedol
mewn partneriaeth a rhwydwaith gymunedol Dolan, a thaith lechi Ifor ap Glyn o amgylch
y cymunedau llechi oedd yn cyfuno celf a hanes er mwyn portreadu hynodrwydd pob un
o'r cydrannau.

Cynnal sesiynau archeolegol cymunedol mewn partneriaeth â Ymddiriedolaeth
Archeolegol Gwynedd ym Marics Pen y Bryn.

Creu cysylltiadau gyda Prifysgol Dechnegol Michigan, hwyluso ymweliad cyntaf y
Brifysgol i Wynedd yn Awst 2022.

07.  Thema 5:  Dysgu
Cyflawniadau Dysgu 2021/22

https://www.bangor.ac.uk/cy/courses/postgraduate-taught/treftadaeth-fyd-eang-ma


Blaenoriaethau Dysgu am y Tirwedd Llechi ar
gyfer 2022/23:
Parhau i ddatblygu partneriaeth a rhannu gwybodaeth
gyda Prifysgol Bangor, defnyddio myfyrwyr MA er
mwyn cwblhau gwaith sydd yn cyfrannu at gyrraedd
gweledigaeth y Safle Treftadaeth y Byd.

Gwaith ymchwil i’r maes sgiliau traddodiadol, yn
adnabod partneriaethau posib er mwyn ehangu
ymwybyddiaeth am y maes, ac hefyd dulliau o gynyddu
cyfleoedd hyfforddiant, prentisiaethau a chyflogaeth yn
y maes.

Gwynedd i gynnal cynhadledd ar gyfer Rhwydwaith
Tirweddau Chwareli Ewrop yn 2023.

Manteisio ar gysylltiadau rhyngwladol partneriaid.

Dathlu degawd Ieithoedd Brodorol UNESCO a
defnyddio’r cyfle i hyrwyddo pwysigrwydd yr iaith
Gymraeg yng nghyd destun y Safle Treftadaeth y Byd.

Parhau i gydweithio gyda Prifysgol Bangor er mwyn
cyflawni gwaith ymchwil yn berthnasol i’r Safle
Treftadaeth y Byd, prosiectau ymchwil ar gyfer effaith y
dynodiad ar yr Iaith Gymraeg, ac ar yr Economi Ymweld
eisoes ar waith.

Parhau i gynnal sesiynau gyda ysgolion y Sir er mwyn
gwella dealltwriaeth pobl ifanc o dreftadaeth leol. 

Prifysgol Bangor yn datblygu Cwrs Rheolaeth
Twristiaeth ar gyfer blwyddyn nesaf.

Cyfleoedd i blethu gyda Cwricwlwm i Gymru, yn sicrhau
fod treftadaeth a diwylliant llechi yn rhedeg trwy holl
weithgareddau addysgiadol ysgolion Gwynedd.

Creu perthynas gyda ardaloedd gyda chysylltiadau
hanesyddol gyda’r dyffrynnoedd llechi megis Bethesda
UDA.

 



Am fwy o wybodaeth am weithgareddau Safle
Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd

Orllewin Cymru ewch i www.llechi.cymru, neu
cysylltwch a ni trwy llechi@gwynedd.llyw.cymru.

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi gwaith
Llechi Cymru dros y flwyddyn diwethaf, ac
edrychwn ymlaen i gydweithio pellach yn y

flwyddyn i ddod.

http://www.llechi.cymru/
mailto:llechi@gwynedd.llyw.cymru



