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Rhestr Betrus y DU o Ddarpar Safleoedd i’w Henwebu’n Safleoedd Treftadaeth y Byd: Ffurflen gais

Arbedwch y ffurflen gais i’ch cyfrifiadur, ei llenwi a’i hanfon drwy’r e-bost i: UKTL.Application@culture.gsi.gov.uk" UKTL.Application@culture.gsi.gov.uk

Dylai’r ffurflen gais gael ei llenwi gan ddefnyddio’r blychau a ddarperir o dan bob cwestiwn a, lle bo’n bosibl, o fewn y terfyn geiriau a nodir. 
	
Darllenwch y Dalenni Gwybodaeth cyn llenwi’r ffurflen gais. Mae’n hanfodol cyfeirio hefyd at y Canllaw cysylltiedig am gymorth gyda phob cwestiwn, ac at baragraffau perthnasol Canllawiau Gweithredol ar gyfer Gweithredu Confensiwn Treftadaeth y Byd, (OG) UNESCO sydd ar gael yn: http://whc.unesco.org/en/guidelines
 
Dim ond yr wybodaeth y gofynnir amdani y dylai ceiswyr ei rhoi ar yr adeg hon. Mae’n bosibl y gofynnir am wybodaeth bellach maes o law.


(1) Enw Safle Arfaethedig Treftadaeth y Byd  

     

(2) Lleoliad Daearyddol

Enw’r wlad/rhanbarth

     

Cyfeiriad grid at ganol y safle 

     


Amgaewch fap, maint A4 yn ddelfrydol, cynllun o’r safle, a 6 ffotograff, yn electronig os oes modd. 
(3) Math o Safle
 
Nodwch y categori:

Naturiol

Diwylliannol

Cymysg

Tirlun Diwylliannol



(4) Disgrifiad

Rhowch ddisgrifiad byr o’r safle arfaethedig, gan gynnwys y nodweddion ffisegol.  200 o eiriau

     









(5) Hanes

Rhowch grynodeb byr o unrhyw ddigwyddiadau arwyddocaol yn hanes y safle. 200 o eiriau 

     













 (6) Pam ydych yn credu y dylai’r safle hwn gael ei gofnodi fel Safle Treftadaeth y Byd?  
Rhowch resymau. 200 o eiriau

     








(7) Dywedwch pam mae gan y safle Werth Cyffredinol Eithriadol ac enwch y prif nodweddion sy’n sail i’w bwysigrwydd. 200 o eiriau

     








(8) Gwerth Cyffredinol Eithriadol
 
Nodwch ba rai o 10 maen prawf UNESCO ar gyfer Gwerth Cyffredinol Eithriadol  mae’r safle arfaethedig yn eu bodloni, a disgrifiwch yn gryno pam y cafodd y meini prawf eu dewis. Gweler y nodyn am y meini prawf ar ddiwedd y ffurflen.

Maen prawf UNESCO
selected
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Pam cafodd y maen prawf hwn ei ddewis?  100 o eiriau
(i)

     
(ii)

     
(iii)

     
(iv)

     
(v)

     
(vi)

     
(vii)

     
(viii)

     
(ix)

     
(x)

     


(9) Dilysrwydd (ar gyfer safleoedd diwylliannol neu gymysg yn unig)

Mae dilysrwydd yn ymwneud â chyflwr cadwraeth presennol safle diwylliannol neu gymysg; yn enwedig a yw ei bwysigrwydd, ei Werth Cyffredinol Eithriadol, yn dal yn amlwg o’i gyflwr ffisegol.  Amlinellwch gyflwr y safle.  200 o eiriau

     

(10) Cyflawnrwydd

Ar gyfer safleoedd diwylliannol neu gymysg, dywedwch faint o’r ffabrig gwreiddiol sy’n cael ei gynnwys yn y safle arfaethedig, a’i gyflwr. Am arweiniad ar sut orau mae bodloni’r prawf cyflawnrwydd ar gyfer safleoedd naturiol o dan feini prawf (vii) – (x), cyfeiriwch at yr OG 90-94. Mae Dalen Wybodaeth 6 yn rhoi cymorth ar y pwynt hwn hefyd.  200 o eiriau

     

(11) A oes enghreifftiau eraill o’r math hwn o safle ar Restr Treftadaeth y Byd eisoes? 

Oes      Nac oes  
 

Os oes, rhestrwch hwy. 100 o eiriau 

     


(12) Beth sy’n gwahaniaethu’r safle hwn rhag safleoedd tebyg eraill? 

150 o eiriau

     


(13) Sut mae’r safle yn cyfrannu at fodloni blaenoriaethau UNESCO am Restr Treftadaeth y Byd gytbwys? 

200 o eiriau

     


(14) Pa fanteision yn eich barn chi fyddai’n dod yn sgîl cofnodi’r safle yn Safle Treftadaeth y Byd?

Nodwch y prif gyfleoedd a manteision.

Addysg

Twristiaeth

Adfywio

Cadwraeth

Amddiffyniad

Manteision eraill


Disgrifiwch hwy. 100 o eiriau.

     


(15) A oes unrhyw fygythiadau hysbys i’r Safle Treftadaeth y Byd arfaethedig?

Oes       Nac oes   


Nodwch unrhyw ddatblygiadau arfaethedig, neu effeithiau posibl eraill ar y safle. 

Effaith
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Disgrifiwch. 100 o eiriau am bob mater. 
Datblygiad



     

Amgylcheddol



     

Arall



     



(16) Amddiffyniad Cyfreithiol 

Rhestrwch unrhyw amddiffyniad cyfreithiol ac arall, gan gynnwys dynodiadau diwylliannol a naturiol, sy’n cynnwys yr holl safle arfaethedig neu ran ohono. 200 o eiriau

     


(17) Perchnogaeth
Rhestrwch brif berchnogion y safle, lle bo’n bosibl. 

     
Ydynt      Nac ydynt   

A yw’r perchnogion yn cefnogi’r cais?  

Dylai datganiad o gefnogaeth oddi wrth brif berchnogion y safle arfaethedig fod ynghlwm wrth y cais, yn electronig yn ddelfrydol.

(18) Cefnogaeth Awdurdod Lleol dros y safle 

Rhestrwch bob Awdurdod Lleol sydd â buddiant yn y safle arfaethedig. 

     


Oes       Nac oes   
A oes gan y safle arfaethedig gefnogaeth Awdurdod lleol?

Atodwch ddatganiad o gefnogaeth oddi wrth bob un mewn perthynas â’r cais.


Nodwch a yw’r safle wedi ei gynnwys yn y cynllun/iau lleol gan bolisïau penodol. 

Ydyw         Nac ydyw        Yn rhannol    


Rhowch ddisgrifiad.  200 o eiriau.

     


(19) Rhanddeiliaid  

Rhestrwch y prif bartïon sydd â buddiant yn y safle. 100 o eiriau

     

(20) Sut caiff y Safle ei reoli?

Amlinellwch y trefniadau rheoli ar gyfer y Safle arfaethedig Treftadaeth y Byd, gan gynnwys pwy fydd yn gyfrifol.  200 o eiriau

     


(21) Cyllid: yr enwebiad 

Nodwch sut y câi gwaith paratoi’r enwebiad ei gyllido.  100 o eiriau

     

 (22) Cyllid: rheoli

Amlinellwch sut y câi rheolaeth y safle ei chyllido yn y dyfodol. 100 o eiriau 

     


Enw a Manylion Cyswllt y Ceisydd 

Enw
     
Statws
     
Cyfeiriad
     

Ffôn
     
E-bost
     





Ar ôl eu llenwi dylai ceisiadau gael eu trosglwyddo, mewn fformat electronig yn ddelfrydol, i Dîm Treftadaeth y Byd, Yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn y cyfeiriad e-bost dilynol: UKTL.Application@culture.gsi.gov.uk
 
Dylai unrhyw ddeunydd nad oes modd ei anfon yn electronig gael ei anfon i’r cyfeiriad canlynol:

World Heritage Team, Department for Culture, Media and Sport
2-4 Cockspur Street
London
SW1 5DH


Y dyddiad cau am geisiadau yw 11 Mehefin 2010 


Meini prawf UNESCO ar gyfer asesu Gwerth Cyffredinol Eithriadol  
 (para 77 o’r Canllawiau Gweithredol)

(i)	yn cynrychioli campwaith o athrylith creadigol dynol;

(ii) 	yn arddangos cyfnewid pwysig gwerthoedd dynol, dros gyfnod amser neu o fewn ardal ddiwylliannol o’r byd, ynghylch datblygiadau mewn pensaernïaeth neu dechnoleg, celfyddydau ar ffurf henebion, cynllunio tref neu ddylunio tirlun;

(iii)	 yn deyrnged unigryw neu o leiaf eithriadol i draddodiad diwylliannol neu i ddiwylliant sy’n byw neu sydd wedi diflannu;

(iv) 	yn enghraifft eithriadol o fath o adeilad, casgliad pensaernïol neu dechnolegol neu dirlun sy’n dangos cyfnod(au) arwyddocaol yn hanes dyn;

(v)	 yn enghraifft eithriadol o anheddiad, defnydd tir neu ddefnydd môr dynol traddodiadol sy’n cynrychioli diwylliant (neu ddiwylliannau), neu ryngweithio dyn â’r amgylchedd yn enwedig pan fydd wedi dod yn agored i niwed o dan effaith newid di-droi’n ôl;

(vi) 	yn gysylltiedig yn uniongyrchol neu’n ddiriaethol â digwyddiadau neu draddodiadau byw, â syniadau, neu â chredoau, â gweithiau celfyddydol a llenyddol o arwyddocâd cyffredinol eithriadol;

(vii) 	yn cynnwys ffenomena naturiol o’r radd flaenaf neu ardaloedd o harddwch naturiol a phwysigrwydd aesthetig eithriadol;

(viii)	 yn enghreifftiau eithriadol sy’n cynrychioli cyfnodau pwysig yn hanes y ddaear, gan gynnwys cofnod o fywyd, prosesau daearegol parhaus arwyddocaol yn natblygiad tirffurfiau, neu nodweddion geomorffig neu ffisiograffig arwyddocaol;

(ix) 	yn enghreifftiau eithriadol sy’n cynrychioli prosesau ecolegol a biolegol parhaus arwyddocaol yn esblygiad a datblygiad ecosystemau daearol, dŵr croyw, arfordirol a morol a chymunedau o blanhigion ac anifeiliaid;

(x) 	yn cynnwys y cynefinoedd naturiol pwysicaf a mwyaf arwyddocaol at ddibenion cadwraeth in-situ amrywiaeth biolegol, gan gynnwys y rhai sy’n cynnwys rhywogaethau dan fygythiad sydd o werth cyffredinol eithriadol o safbwynt gwyddoniaeth neu gadwraeth.



