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1.

Rhagarweiniad

1.1
Mae’r canllawiau hyn yn ategu’r polisïau sy’n gysylltiedig â’r dirwedd yng Nghynllun
Datblygu Lleol Powys (LDP) (2011-2026), a fabwysiadwyd gan Gyngor Sir Powys ar 17eg
Ebrill 2018, ac fe’u lluniwyd i gynorthwyo’r broses o wneud penderfyniadau ar geisiadau
cynllunio yn ardal CDLl Powys. Nid yw’r canllawiau hyn yn berthnasol i ardaloedd Powys
sydd o fewn ardal Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (PCBB).
1.2
Bwriedir darllen y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn ochr yn ochr â pholisïau
perthnasol y CDLl (gweler adran 5), ynghyd ag unrhyw CCA perthnasol eraill a
fabwysiadwyd.
1.3
Mae cymeriad unigryw a neilltuol yn perthyn i dirwedd Powys sy’n cynnwys
topograffeg amrywiol megis llwyfandiroedd uchel, cefnau tonnog a bryniau gyda
dyffrynnoedd serth sy’n arwain at loriau dyffryn cul troellog. Mae nifer o aneddiadau
gwasgaredig ar draws ardal y CDLl sy’n cynnwys pentrefannau gwledig, pentrefi a threfi
marchnad bach a gysylltir â’i gilydd gan goridorau trafnidiaeth sy’n rhedeg ar hyd y
dyffrynnoedd. Fel arfer ffermydd bychain sydd i’w gweld ar lethrau’r dyffrynnoedd, er yn
bwysig o ran cymeriad, ac yn annhebyg i nifer o ardaloedd tu allan i Bowys, ychydig neu
ddim datblygiadau cyfoes sydd i’w gweld ar y llwyfandiroedd a’r gweundiroedd uchel, lle ceir
nodweddion tirwedd hanesyddol yn aml iawn.
1.4
Er bod amrywiaethau amlwg o ran cymeriad y dirwedd ar draws yr ardal, mae’r
dopograffeg drawiadol yn nodweddiadol o’r dirwedd, yn ogystal â chyfanrwydd lefel uchel,
naws wledigrwydd gadarn ac ardaloedd sylweddol o dirwedd weddol uchel ei gwerth.
Lluniwyd y CCA hyn er mwyn darparu gwybodaeth a chyfarwyddyd ar sut, trwy weithredu
polisïau’r CDLl, y dylai cynigion datblygu sicrhau y caiff y dirwedd ei hystyried mewn ffordd
briodol.

2.

Diben y canllawiau hyn

2.1

Diben y canllawiau hyn yw:

2.2



Ategu polisïau’r CDLl trwy ddarparu cyfarwyddyd mwy manwl.



Cynorthwyo a rhoi cyfarwyddyd i’r sawl sy’n cynnig ac yn dylunio datblygiadau
newydd ac sy’n cyflwyno cais cynllunio. Er mwyn sicrhau y caiff cynigion datblygu
eu hintegreiddio’n effeithiol i’r dirwedd, ac i atal cynigion datblygu rhag cael
effaith andwyol annerbyniol ar nodweddion a rhinweddau gwerthfawr tirwedd
Powys.



Cynnig manylion o ran yr hyn y mae angen ei ystyried a’i gyflwyno ar gyfer
mathau amrywiol o gynigion datblygu, er mwyn i’r Cyngor allu cadarnhau’r effaith
ar dirwedd a’r effaith weledol wrth benderfynu ceisiadau cynllunio yn erbyn polisi’r
CDLl.

Mae’r CCA hyn yn rhoi cyfarwyddyd ar:


Beth yw tirwedd a thirwedd Powys.
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3.



Polisïau perthnasol y CDLl mewn perthynas â thirwedd.



Sut y dylid gweithredu polisïau’r CDLl sy’n berthnasol i’r dirwedd



Yr hyn y mae angen ei gyflwyno fel rhan o gais cynllunio ar gyfer meintiau /
mathau gwahanol o ddatblygiad.



Prosesau monitro ac adolygu sy’n gysylltiedig â’r CDLl a’r CCA sy’n ymwneud â’r
dirwedd.

Statws y canllawiau

3.1
Lluniwyd y canllawiau CCA hyn er mwyn ategu polisïau CDLl Powys (2011 - 2026).
Mae’r cyfarwyddyd o fewn y CCA wedi ystyried polisïau cynllunio cenedlaethol perthnasol ac
unrhyw gyfarwyddyd a gwybodaeth arall sydd ar gael.
3.2
Lluniwyd y CCA hyn yn unol â Phrotocol y Cyngor ar gyfer Paratoi a Mabwysiadau
CCA (Mehefin 2018), sy’n cynnwys Cynllun Cynnwys Cymunedau. Mae wedi bod yn destun
cyfnod ymgynghori cyhoeddus a gynhaliwyd rhwng 14 Ionawr a 24 Chwefror 2019. Gellir
gweld crynodeb o’r ymatebion a dderbyniwyd i’r ymgynghoriad cyhoeddus ynghyd ag
esboniad o sut yr aethpwyd i’r afael a’r ymatebion o fewn y Datganiad Ymgynghori.
Mabwysiadwyd y CCA gan y Cyngor ar 30 Ebrill 2019.
3.3

Mae’r CCA hwn yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

3
Cyngor Sir Powys

CDLl Powys – CCA Tirwedd Ebrill 2019
4.

Beth yw tirwedd, a beth yw tirwedd Powys

4.1
Gellir defnyddio’r gair tirwedd i gyfeirio at amrediad o gysyniadau gwahanol gan
gynnwys pellenigrwydd, llonyddwch, siâp, patrymau, ffurf, defnydd o dir, elfennau brodorol,
gwedd a lliw. Mae’n adlewyrchu’r ffordd y mae’r elfennau amrywiol hyn yn rhyngweithio â’i
gilydd i greu nodweddion penodol sy’n unigryw i ardaloedd neilltuol. Mae cymeriad y dirwedd
yn dibynnu’n sylweddol ar ffisiograffeg a’i hanes, felly nid ffenomen weledol yn unig yw.
Felly, yn ogystal â dimensiwn gweledol y dirwedd, mae amrediad o ddimensiynau eraill,
megis daeareg, ecoleg, hanes, pensaernïaeth, pridd a chysylltiadau diwylliannol yn
berthnasol. Mae’r holl ffactorau hyn yn dylanwadu ar sut y caiff tirweddau eu ffurfio asut
maent yn parhau i effeithio ar y ffordd y mae pobl yn profi ac yn gwerthfawrogi tirweddau.
4.2
Diffiniad Confensiwn Tirweddau Ewropeaidd o ‘Dirwedd’ yw “Ardal, y mae pobl yn ei
deall, sydd â chymeriad sy’n deillio o weithredu a rhyngweithio ffactorau naturiol a/neu
ddynol.”
4.3
Felly mae’n bwysig sylweddoli fod polisïau’r CDLl sy’n gysylltiedig â’r dirwedd yn
golygu bod angen i gynigion datblygu delio gyda’r effaith ar y diwedd fel adnodd yn ei hawl
ei hun, ac unrhyw effaith ar olygfeydd ac amwynder gweledol.
4.4
Mae tirwedd Powys yn rhan o hunaniaeth y sir, ac yn ased pwysig, gydag ardaloedd
o arwyddocâd lleol a chenedlaethol (fel y gwelir yn adran 8 LANDMAP). Mae’n denu
twristiaeth, yn galluogi gweithgareddau hamdden awyr agored, ac yn cynnig cyfleoedd
gwaith lleol. Hefyd mae’n golygu buddion i iechyd a llesiant trigolion Powys (ac ystod
ehangach o bobl, yn cynnwys ymwelwyr), mae’n sail yr amgylchedd naturiol ac yn cyfleu
naws am le a naws hanesyddol, sydd yn ei dro’n cyfrannu at hunaniaeth unigol, leol a
chenedlaethol. Mae’r ffactorau hyn yn tynnu sylw at bwysigrwydd polisïau’r CDLl a’r
canllawiau hyn wrth reoli effaith cynigion cynllunio ar dirwedd Powys.
4.5
Agwedd gynhwysfawr a gymerir o ran polisi cynllunio yn ardal CDLl Powys o ran
tirwedd Powys, ac nid yw’n cynnwys dynodi Ardaloedd Tirwedd Arbennig (ATA). Nid yw hyn
yn golygu fod y dirwedd yn cael ei gwerthfawrogi llai neu’n llai sensitif, ond yn hytrach fod
holl dirweddau Powys yn werthfawr iawn, ac mae’r rhyng-gysylltedd yma’n rhan o’r gwerth
yma. Mae angen i bob cynnig datblygu ystyried gwerth, nodweddion a rhinweddau’r dirwedd
fesul achos, a fesul safle.
Adnoddau a chyhoeddiadau ar werth, nodweddion a rhinweddau tirwedd Powys.
4.6
Mae’r adnoddau a’r cyhoeddiadau canlynol yn rhoi mwy o wybodaeth ar werth,
nodweddion a rhinweddau tirwedd Powys.







LANDMAP
Ardaloedd o Gymeriad Tirwedd Cenedlaethol
Cofrestr Tirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol yng Nghymru
Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys: Astudiaeth Sensitifrwydd y Dirwedd
ar gyfer Datblygu Fferm Heuluol (ENPLAN Mai 2017)
Gwefan Lle
Archwilio,
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Mae rhagor o fanylion ar gael ym mharagraffau 4.7 i 4.18 isod.


LANDMAP

4.7
LANDMAP (Proses Asesu Tirwedd a Gwneud Penderfyniadau) yw adnodd Cymru
gyfan ar y dirwedd, lle caiff nodweddion, rhinweddau a dylanwadau ar y dirwedd eu cofnodi,
eu gwerthuso a’u coladu mewn set ddata a seilir ar System Gwybodaeth Ddaearyddol sy’n
gyson ar lefel genedlaethol. Diben LANDMAP yw helpu gwneud penderfyniadau cynaliadwy
a chynllunio adnoddau naturiol ar lefelau amrywiol, o lefel leol i genedlaethol, tra ar yr un
pryd sicrhau tryloywder yn y broses o wneud penderfyniadau.
4.8
Ceir gwybodaeth bellach ar LANDMAP yn adran 8 y canllawiau hyn, a cheir
mynediad at adnodd LANDMAP trwy borth Lle (gweler 4.17 isod) ac Archwilio (gweler 4.16
isod) neu drwy https://landmap-maps.naturalresources.wales/ Mae Cyfoeth Naturiol Cymru
wedi llunio cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut i ddefnyddio’r adnodd yma: GN2 Accessing
LANDMAP Information


Ardaloedd o Gymeriad Tirwedd Cenedlaethol

4.9
Diffiniwyd Ardaloedd o Gymeriad Tirwedd Cenedlaethol (NLCA) fel tirwedd helaeth ar
draws Cymru gan CCC. Trwy ddefnyddio data LANDMAP, nodwyd 48 NLCA ar draws
Cymru, gyda phroffiliau disgrifiadol sy’n tynnu sylw at yr hyn sy’n gwahaniaethu rhwng un
dirwedd a’r llall. O fewn pob proffil, cyfeirir hefyd at nodweddion rhanbarthol unigryw naturiol,
diwylliannol a chanfyddiadol.
4.10 Rhennir ardal CDLl Powys rhwng 13 NLCA, mae atodiad 3 yn cynnwys map sy’n
nodi ffiniau’r NLCA. Mae disgrifiadau tirwedd llawn ar gael ar wefan CCC:

https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/nlca/?lang=cy


Cofrestr Tirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol yng Nghymru

4.11 Er mwyn adnabod gwerth tirweddau hanesyddol, a chodi ymwybyddiaeth o’u
pwysigrwydd, mae CADW, mewn partneriaeth gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru ers talwm
(CCGC) a Chyngor Rhyngwladol Henebion a Safleoedd (ICOMOS UK), wedi llunio Cofrestr
Tirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol yng Nghymru. Mae’r gofrestr yn adnabod 58 tirwedd o
ddiddordeb eithriadol neu o ddiddordeb hanesyddol neilltuol, a ystyrir yn rhai o’r enghreifftiau
gorau o fathau gwahanol o dirweddau hanesyddol yng Nghymru.
Diben y Gofrestr yw darparu gwybodaeth i unigolion sy’n gwneud penderfyniadau ac
sy’n rheoli tirwedd, i helpu sicrhau y cynhelir cymeriad hanesyddol y dirwedd, a lle caiff
newid ei ystyried, y gwneir penderfyniad deallus. Mae canllaw arfer dda’n egluro sut y dylid
defnyddio’r Gofrestr i asesu effaith datblygiadau mawr ar y dirwedd hanesyddol. Mae
mapiau o’r ardaloedd cofrestredig ar gael trwy borth Lle, trwy wefan Archwilio neu drwy’r
Canllaw arfer dda yma:
4.12

https://cadw.gov.wales/docs/cadw/publications/LandscapesRegisterGoodPractice_CY.pdf
4.13 Ar hyn o bryd mae 9 Tirwedd Hanesyddol Cofrestredig, naill ai’n gyfan gwbl neu’n
rhannol o fewn ardal y CDLl, gweler atodiad 2.
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Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys: Astudiaeth Sensitifrwydd y Dirwedd ar
gyfer Datblygu Fferm Heulol (ENPLAN Mai 2017)

4.14 Cynhaliwyd Astudiaeth Sensitifrwydd y Dirwedd (2017) er mwyn asesu effaith
debygol datblygiad ynni heulol ffotofoltaig ar y dirwedd mewn 33 ardal wahanol. Cyn yr
Astudiaeth Sensitifrwydd y Dirwedd dynodwyd 33 ardal yn yr Asesiad Ynni Adnewyddadwy
ac Ynni Carbon Isel (AECOM, 2017) fel Ardaloedd Chwilio Lleol (AChLl) potensial. Nodwyd
yr AChLl a chawsant eu hystyried yn Asesiad Ynni Adnewyddadwy ac Ynni Carbon Isel
(2017) fel yr ardaloedd gyda’r cyfyngiadau lleiaf o ran ardal y CDLl lle byddai’n bosib
adeiladu ffermydd heulol ffotofoltaig.
4.15 Ar ôl adnabod yr AChLl, nodwyd taw un o’r prif ystyriaethau cynllunio i’w ystyried eto,
oedd effaith cynigion ar gyfer datblygiadau heulol ar y dirwedd. Er mwyn datrys hyn,
cynhaliwyd Astudiaeth i Sensitifrwydd y Dirwedd er mwyn cynnig cyfarwyddyd strategol ac i
lunio sail wybodaeth at ddiben rheoli datblygu er mwyn helpu cyfeirio datblygiadau heulol i’r
ardaloedd cywir ac o ran niferoedd cywir. Roedd yr astudiaeth hefyd yn ceisio cynghori ar y
prif broblemau tirwedd a gweledol sy’n gysylltiedig â datblygiadau heulol sy’n debygol o godi
o fewn unrhyw leoliad penodol mewn AChLl.
4.16 Casgliad yr astudiaeth oedd bod sensitifrwydd yr AChLl o ran tirwedd yn amrywio o
‘Uchel Iawn’ i ‘Isel’ ac oherwydd effeithiau ar y dirwedd, nid oedd gan 11 o’r 33 AChLl
unrhyw botensial ar gyfer datblygu ffermydd heulol. Gellir gweld methodoleg ac argymhellion
yr astudiaeth hon ar wefan y Cyngor:
https://customer.powys.gov.uk/media/5413/ED060_REA_Landscape_Sensitivity_Study_for_
Solar_Farm_Development_NoAppendix_12May2017/pdf/ED060_REA_Landscape_Sensitivi
ty_Study_for_Solar_Farm_Development_NoAppendix_12May2017.pdf


Gwefan Lle

4.17 Datblygwyd Lle, Porth-Daear i Gymru fel partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a
Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae’r wefan yn ganolbwynt ar gyfer data a gwybodaeth sy’n delio
gydag amrediad eang o bynciau, ond gyda’r amgylchedd yn bennaf. Mae dwy elfen i’r
wefan; catalog er mwyn lawrlwytho setiau data a map lle gellir edrych ar ddata
amgylcheddol. Mae’r wefan yn cynnwys nifer o borthwyr WFS ac WMS, a gellir defnyddio’r
rhain i gyflenwi data’n uniongyrchol i systemau Gwybodaeth Ddaearyddol unigol. Er bod y
map yn hynod ddefnyddiol wrth ystyried effaith cynigion ar ddynodiadau treftadaeth naturiol
ac adeiledig http://lle.gov.wales/map?lang=cy#m=-3.159,51.47832,7&b=europa gellir hefyd
weld a lawrlwytho setiau data LANDMAP yma: http://lle.gov.wales/home?lang=cy
Archwilio
4.18 Mae gwefan Archwilio yn cynnig mynediad cyhoeddus i gofnodion amgylcheddol
hanesyddol (CAH) pob awdurdod lleol yng Nghymru. Mae’n cynnwys (neu’n darparu
mynediad at) gwybodaeth ar ddegau o filoedd o safleoedd hanesyddol neu waith ymchwilio
ar draws Cymru. Cynhelir y CAH ar ran Gweinidogion Cymru gan bedair Ymddiriedolaeth
Ddaearegol ranbarthol Cymru er mwyn cyflawni gofynion Deddf Amgylchedd Hanesyddol
(Cymru) 2016. Yn ogystal â rhoi mynediad i gofnodion amgylchedd hanesyddol, mae’r
wefan hefyd yn rhoi mynediad i wybodaeth ar henebion cofrestredig, adeiladau rhestredig
ardaloedd cadwraeth, parciau a gerddi hanesyddol, tirweddau hanesyddol cofrestredig, a
6
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haen tirwedd hanesyddol LANDMAP. Gweler:
https://www.archwilio.org.uk/arch/index_cym.html
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5.

Polisi Cynllunio Lleol sy’n ymwneud â’r Dirwedd

5.1
Mewn perthynas â’r dirwedd, gweler nodau’r CDLl yn Amcan 13. Er mwyn cyflawni’r
amcan hwn, mae’r cynllun yn cynnwys polisïau rheolaeth strategol a datblygu. Mae pob un
o’r polisïau yn y CDLl wedi’u hategu gan gyfiawnhad rhesymegol sy’n cynnwys esboniad y tu
ôl i’r polisi, a neu’n ehangu ar bwrpas y polisi neu ei nodau. Nid yw’r cyfiawnhad rhesymegol
i bob un o’r polisïau a rhestrir isod wedi’u hailadrodd yn y canllawiau hyn; dylai defnyddwyr
cyfeirio at y CDLl lle dylid ystyried y cyfiawnhad rhesymegol ar y cyd â’r polisi i lywio’r’
cynnig datblygu.
Amcan 13 y CDLl – Y Dirwedd a Thirwedd yr Amgylchedd Hanesyddol
i. Gwarchod, cadw a/neu gyfoethogi tirweddau unigryw Powys ac ardaloedd
cyfagos, gan gynnwys tirweddau gwarchodedig…………

5.2
Mae Polisi Strategol SP6 (Dosbarthu Twf ar draws yr Hierarchaeth Aneddiadau) er
nad yw’n bolisi tirwedd fel y cyfryw, yn gyfrwng pwysig i ddiogelu tirwedd ardal y cynllun trwy
gyfeirio datblygiadau i ffwrdd o gefn gwlad agored ac i aneddiadau mwy cynaliadwy a mwy
eu maint. Ym Mharagraff 3.3.35 y cyfiawnhad rhesymedig, noder “dylai pob datblygiad
newydd yng nghefn gwlad agored barchu cymeriad yr ardal gyfagos a bod o raddfa a
dyluniad priodol.”
5.3
Mae Polisi Strategol SP7 yn diogelu adnoddau ac asedau strategol pwysicaf ardal y
cynllun a nodir ac a restrir yn y polisi. Mae’r polisi’n rhestru dau ased sydd o ddiddordeb
penodol i’r canllawiau hyn; ‘Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig’ a ‘Nodweddion a
rhinweddau gwerthfawr y dirwedd ledled Powys’.
Polisi Strategol SP7 – Diogelu Adnoddau ac Asedau Strategol
Er mwyn diogelu adnoddau ac asedau strategol y Sir, ni chaniateir i gynigion datblygu
gael effaith niweidiol annerbyniol ar yr adnodd neu’r ased a’i weithredu.
Dynodwyd y canlynol fel adnoddau ac asedau strategol ym Mhowys:

1. Tir a ddynodwyd ar lefel rhyngwladol, Ewropeaidd a/neu genedlaethol am
ddiogelu amgylcheddol.
2. Dynodiadau Amgylchedd Hanesyddol, gan gynnwys:
i. Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig.
ii. Parciau a Gerddi Cofrestredig.
iii. Henebion Rhestredig a gweddillion archeolegol eraill.
iv. Adeiladau Rhestredig a’u cwrtilau.
v. Ardaloedd Cadwraeth.
A lleoliadau dynodiadau i.–v.
3. Asedau Hamdden, gan gynnwys:
i. Llwybrau Cenedlaethol.
ii. Rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus.
iii. Llwybrau Hamdden.
iv. Rhwydwaith Feicio Cenedlaethol.
4.Cyngor
Nodweddion
Sir Powys a rhinweddau gwerthfawr y tirwedd drwy gydol Powys…...
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5.4
Polisi Rheoli Datblygu DM4 yw’r polisi penodol, a seilir ar bwnc, yn y cynllun mewn
perthynas â thirwedd. Mae gofyn i gynigion datblygu (boed yn unigol neu ar y cyd) beidio
cael effaith niweidiol annerbyniol ar nodweddion a rhinweddau gwerthfawr tirwedd Powys.
Dylai pob cynnig fod yn briodol ac yn sensitif o ran dyluniad a’i integreiddio i’r dirwedd, ac
mae’n rhaid hefyd ystyried amwynder gweledol, LANDMAP, Tirweddau Hanesyddol
Cofrestredig, Parciau Cenedlaethol cyfagos, ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol
cyfagos. Mae’r polisi’n berthnasol i holl ardal y cynllun, gan ganolbwyntio ar dir tu allan i
aneddiadau a nodwyd ym Mholisi Strategol SP5. Ceir arweiniad pellach ar weithredu’r Polisi
hwn yn adran chwech y CCA hyn.
Polisi DM4 – Tirwedd
Ni chaniateir i gynigion ar gyfer datblygiadau newydd tu allan i Drefi, Pentrefi Mawr ac
Aneddiadau Gwledig, a diffinnir yn yr Hierarchaeth Aneddiadau, naill ai’n unigol neu ar y
cyd, gael effaith niweidiol annerbyniol ar nodweddion a rhinweddau gwerthfawr tirwedd
Powys. Bydd gofyn i bob cynnig:
1.

Fod yn briodol ac yn sensitif o safbwynt integreiddio, lleoliad, graddfa a dyluniad o
ran nodweddion a rhinweddau’r dirwedd, gan gynnwys: topograffeg; patrwm a
nodweddion datblygu; rhinweddau hanesyddol ac ecolegol; golygfeydd agored; a
llonyddwch; a

2.

Thalu sylw at LANDMAP, Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig, tirweddau
gwarchodedig cyfagos (Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol
Eithriadol) ac amwynder gweledol y mae’r sawl sy’n defnyddio tirweddau Powys ac
ardaloedd cyfagos yn eu mwynhau.

Bydd gofyn i gynigion sy’n debygol o gael effaith sylweddol ar y dirwedd a/neu
amwynder gweledol cynnal Asesiad o’r Dirwedd ac Effaith Weledol.
5.5
Er mwyn llwyddo i integreiddio cynigion datblygu i’r dirwedd, mae Polisi DM13 Dyluniad ac Adnoddau yn allweddol; mae’r polisi hwn yn mynnu fod pob cynnig datblygu’n
dangos dyluniad sydd o ansawdd da, ac yn ystyried rhinweddau ac amwynder yr ardal
gyfagos. Dylid gweithredu’r polisi hwn ochr yn ochr â Pholisi DM4 gan dalu sylw at ddyluniad
manwl y cynnig.
Polisi DM13 – Dyluniad ac Adnoddau
Mae’n rhaid i gynigion datblygu allu dangos dyluniad o ansawdd da, a bydd yn ystyried
rhinweddau ac amwynder yr ardal gyfagos, seilwaith lleol ac adnoddau.
Caniateir cynigion yn unig os caiff yr holl feini prawf canlynol, lle bo’n berthnasol, eu
bodloni:
1. Dyluniwyd y datblygiad i weddu i a/neu gyfoethogi cymeriad yr ardal gyfagos o
safbwynt lleoliad, ymddangosiad, integreiddio, graddfa, uchder, dwysedd, a manylion
dylunio.
2. Mae’r datblygiad yn cyfrannu at ddiogelu hynodrwydd lleol a naws am le…….
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5.6
Mae’r CDLl yn cynnwys polisïau eraill sy’n diogelu elfennau penodol o dirwedd
Powys, nod Polisi DM2 (Yr Amgylchedd Naturiol) yw diogelu’r amgylchedd naturiol, mae
DM3 (Mannau Agored Cyhoeddus) yn diogelu mannau agored, mae’r mannau gwyrdd
naturiol hygyrch ar ffiniau aneddiadau’n berthnasol yn benodol i dirwedd; ac mae polisi DM7
(Awyr Dywyll a Goleuadau Allanol) yn atal lefelau llygredd gan oleuadau annerbyniol yn
enwedig yng nghefn gwlad. Mae Polisi DM7 hefyd yn cydnabod yn y cyfiawnhad
rhesymedig, fod rhai o ardaloedd awyr dywyllaf y wlad ym Mhowys, fel y gwelir ar y Map o
Leoedd Llonydd (2009). Mae hon yn elfen bwysig o ran diogelu’r dirwedd, y mae angen ei
hystyried wrth asesu cynigion datblygu.
5.7
Er bod gofyn i bob cynnig, yn enwedig rhai mewn Cefn Gwlad Agored, ystyried y
dirwedd, mae rhai datblygiadau penodol sy’n digwydd yn aml yng Nghefn Gwlad Agored lle
cyfeirir at dirwedd o fewn y polisi ar gyfer y pwnc hwnnw. Mae hyn yn cynnwys Polisi H8 Adnewyddu Aneddleoedd Gwag, Polisi TD1 - Datblygu Twristiaeth, Polisi W2 - Cynigion
Rheoli Gwastraff a Pholisi M4 - Cynigion Mwynau. Bydd dal gofyn i gynigion datblygu sy’n
dod o dan y pynciau hyn ystyried y Polisïau Rheolaeth Strategol a Datblygiad yn enwedig
SP7, DM4 a DM13.
5.8
Bydd dal gofyn i gynigion datblygu yng Nghefn Gwlad Agored sy’n dod o dan bynciau
eraill lle ni soniwyd am dirwedd yn y polisi pwnc manwl, ystyried y dirwedd trwy Bolisïau
Rheolaeth Strategol a Datblygiad, yn enwedig SP7, DM4 a DM13.
5.9
Mae’r CCA hyn yn rhan o gyfres o CCA sy’n ategu polisïau CDLl Powys. Er bod y
canllawiau hyn ar dirwedd yn cyfeirio at yr amgylchedd naturiol a hanesyddol, ynni
adnewyddadwy a dylunio aneddleoedd, mae hyn dim ond yng nghyd-destun y dirwedd. Dylid
darllen y CCA penodol ar gyfer y pynciau hyn ochr yn ochr â’r canllawiau hyn er mwyn
hysbysu’r cynnig datblygu.
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6.

Gweithredu’r Polisi ar Dirwedd

6.1
Mae pwyslais penodol ym Mholisi DM4 y CDLl ar reoli cynigion datblygu tu allan i
aneddiadau, fel y diffinnir yn hierarchaeth aneddiadau’r CDLl. Mae’r CDLl yn diffinio tir tu
allan i’r aneddiadau hyn fel Cefn Gwlad Agored, ac mae’n cynnwys ardal fach o arfordir heb
ei ddatblygu. Ar gyfer pob datblygiad tu allan i’r aneddiadau, mae adrannau 6.8 - 6.40 y
canllawiau hyn yn berthnasol.
6.2
Bydd gofyn i bob cynnig datblygu tu fewn neu du allan i aneddiadau gael ei ddylunio i
weddu i a/neu gyfoethogi’r ardal gyfagos, sy’n cynnwys y dirwedd neu’r treflun. Mae’n rhaid
i unrhyw gynnig o’r fath osgoi unrhyw effaith niweidiol annerbyniol ar nodweddion a
rhinweddau gwerthfawr tirwedd Powys, a dylai cyfrannu tuag at warchod hynodrwydd lleol a
naws am le i gydymffurfio â Pholisïau SP7, DM4 a DM13.
Cynigion Datblygu o fewn Aneddiadau
6.3
Dylid dylunio cynigion datblygu o fewn aneddiadau a nodir yn hierarchaeth
aneddiadau’r CDLl mewn ffordd sensitif i sicrhau fod y cynnig yn gweddu i a/neu’n
cyfoethogi nodweddion a rhinweddau’r ardal gyfagos.
6.4
Gall map cynigion y CDLl, catalog Lle, Archwilio, LANDMAP ac adnoddau ac
astudiaethau lleol eraill gynorthwyo i ddarparu trosolwg o’r cyd-destun cynllunio. Bydd angen
ystyried y dynodiadau hanesyddol a’r amgylchedd naturiol, a’u lleoliad lle bo’n berthnasol a
restrir ym Mholisi SP7, a bydd angen deall eu gofynion o ran cadwraeth, ynghyd â gwerth
amwynder Gorchmynion Diogelu Coed, mannau amwynder a nodweddion amgylcheddol
naturiol eraill.
6.5
Bydd angen ymweld â’r safle (gan yr ymgeisydd a’r unigolyn sy’n gyfrifol am
ddyluniad y datblygiad) er mwyn adnabod nodweddion a rhinweddau’r treflun/anheddiad a
lleoliad golygfeydd lleol. Bydd hyn yn cynorthwyo cadarnhau cyd-destun lleol y safle ac yn
helpu adnabod unrhyw batrymau, deunyddiau, elfennau brodorol, mannau agored, coed,
ffiniau a ffryntiadau pwysig sy’n ymateb i’r lleoliad
6.6
Dylid talu sylw arbennig at ymddangosiad ac integreiddio’r datblygiad ar ffiniau
gwledig, o fewn lleoliadau strydlun ac wrth byrth aneddiadau.
6.7
Bydd angen i ddatblygiad mawr, datblygiad mewn lleoliadau sy’n amlwg yn weledol,
a datblygiad sydd â dylanwad gweledol eang y gellir ei weld o ddynodiadau cenedlaethol
cyfagos, megis Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, osgoi
effaith niweidiol ar y lleoliad a golygfeydd y tirweddau hyn sydd â dynodiad statudol.
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Cynigion Datblygu tu allan i Aneddiadau (Cefn Gwlad Agored)
6.8 Mae Ffigur 1 isod yn nodi’r camau i’w dilyn ar gyfer pob datblygiad, ac eithrio deilydd yr
eiddo a newid defnydd heb unrhyw newidiadau allanol yng Nghefn Gwlad Agored er mwyn
dangos ei fod yn cydymffurfio â Pholisi DM4 y CDLl.
Ffigur 1. Proses cam wrth gam i ddangos sut i weithredu Polisi DM4.
CAM 1 – PENDERFYNU’R CYNNIG DATBLYGU
Penderfynu’r cynnig datblygu – disgrifiad o;r datblygiad arfaethedig gan adnabod y prif
nodweddion, graddfa a maint. Penderfynu’r tir sydd ar gael efallai er mwyn lleoli’r datblygiad;
gall hyn fod yr holl dir sy’n eiddo i’r ymgeisydd. Nid yr ardal tu fewn i’r llinell goch sydd i’w
gyflwyno fel safle’r cais cynllunio yw hyn. Cysylltwch â’r Cyngor am Gyngor cyn Cyflwyno
Cais Cynllunio. Penderfynu a oes angen Asesiad Effaith ar Dirwedd ac Effaith Weledol.

CAM 2 – ASESIAD SYLFAENOL
Cynnal dadansoddiad o’r safle (gweler Adran 7) ac edrych ar haenau LANDMAP
(gweler Adran 8) er mwyn llunio asesiad sylfaenol. Os bydd y datblygiad yn un amlwg,
dylid nodi’r Parth Amlygrwydd Damcaniaethol er mwyn cadarnhau golygfeydd a
derbynyddion gweledol. Adnabod nodweddion a rhinweddau o’r asesiad sylfaenol.

CAM 3 – CAM LLEOLI A DYLUNIO
Penderfynu ar safle a dyluniad y cynnig datblygu. Dylai hwn ystyried nodweddion a
rhinweddau;r dirwedd ac unrhyw olygfeydd/derbynyddion gweledol a nodwyd yng Ngham
2.
Bydd gofyn i bob cynllun fod yn briodol ac yn sensitif o ran integriddio, lleoliad, graddfa a
dyluniad i nodweddion a rhinweddau tirwedd Powys.
Mae angen ystyried holl elfennau’r cynnig, gan gynnwys cyfnodau mynediad, adeiladu ac
adfer.

CAM 4 – CWBLHAU AC ASESU’R CYNNIG
Defnyddiwch y Datganiad Dyluniad a Mynediad / Cynllunio a chynlluniau o’r safle i
ddangos sut yr ystyriwyd y dirwedd fel rhan o’r broses lleoli a dylunio.
Cwblhau’r cynnig datblygu ac wedyn asesu ei effaith ar y dirwedd gan ddefnyddio
manylion Cam 2 (gall fod yn asesiad anffurfiol neu LVIA yn unol ag adran 6). Dylid
ystyried sut y gellir lliniaru effaith, neu a oes angen i’r cynllun fynd yn ôl i Gam 3 – y cam
lleoli a dylunio.

CAM 5 -

CYFLWYNO’R CAIS CYNLLUNIO
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Datblygiad tu allan i Aneddiadau (Cefn Gwlad Agored)
CAM 1 – PENDERFYNU AR Y CYNNIG DATBLYGU

6.9
Er mwyn llwyddo i integreiddio cynigion datblygu i’r dirwedd, mae’n rhaid ystyried
lleoliad a dyluniad y datblygiad a sut mae’n gweddu i’r dirwedd o’r cychwyn cyntaf. Yn y lle
cyntaf, dylai ymgeiswyr lunio disgrifiad o’r datblygiad arfaethedig gan nodi’r prif nodweddion,
defnydd, graddfa a maint. Wedyn dylid penderfynu ar y tir sydd ar gael er mwyn lleoli’r
datblygiad; gall fod yr holl dir sy’n eiddo i’r ymgeisydd; nid yr ardal tu fewn i’r llinell goch sydd
i’w gyflwyno fel safle’r cais cynllunio yw hyn (dylid penderfynu hyn yng Ngham 3). Yn ystod y
cam hwn dylid cysylltu â’r Cyngor i dderbyn cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio. Ar gyfer
datblygiadau mwy, hwyrach y bydd angen ystyried a oes angen Asesiad Effaith ar y
Dirwedd ac Effaith Weledol (LVIA) fel rhan o’r broses yn unol â Cham 4. Bydd angen i
ddatblygiadau deiliaid tai ystyried sut y mae’r cynnig yn cysylltu â’r dirwedd yn ystod y
broses dylunio ond ni fydd rhaid cyflwyno’r wybodaeth ychwanegol a nodir yng Nghamau 4 a
5 isod.
CAM 2 – ASESIAD SYLFAENOL

6.10 Bydd angen asesiad sylfaenol ar gyfer pob datblygiad (ag eithrio deiliaid tai a newid
defnydd (heb unrhyw newidiadau allanol) yng Nghefn Gwlad Agored, dylai cyfateb i raddfa’r
datblygiad, a dylai cynnwys asesiad o’r safle ynghyd â gwybodaeth mapiau’r Arolwg
Ordnans, lluniau o’r awyr ac unrhyw astudiaethau neu adnoddau lleol eraill (bydd y
dogfennau hyn yn ddadansoddiad o’r safle).
6.11 Dylai’r dadansoddiad o’r safle adnabod nodweddion, a rhinweddau’r dirwedd ar y
safle a lleoliadau golygfeydd lleol ac ehangach y bydd y datblygiad yn weladwy ohonynt.
6.12 Mae’n ddefnyddiol dangos yr wybodaeth yma ar gynllun topograffeg o’r safle
anodedig, ynghyd â thestun y dadansoddiad o’r safle a lluniau i ddangos golygfeydd o’r
safle, ynghyd â nodweddion y safle ei hun. Ar gyfer datblygiadau bach (gweler paragraff
6.29 ar gyfer eglurhad pellach o ran yr hyn a diffinnir yn ddatblygiad mawr neu fach) megis
gosod anheddle newydd, trawsnewid ysgubor, adeiladau amaethyddol bach a chabanau
gwyliau, gellir cynnwys yr wybodaeth yma ar gynllun o’r safle a Datganiad Cynllunio.
6.13 Ar gyfer datblygiadau mwy megis safleoedd preswyl eithriedig o ddeg anheddle neu
fwy, datblygiadau gwaith mawr a datblygiadau amaethyddol (dros 1000m2) dylid cynnwys yr
wybodaeth yma yn y Datganiad Dyluniad a Mynediad fel rhan o ddadansoddiad cyddestun y safle. Mae ymweld a threulio amser ar y safle a’r ardal gyfagos yn rhan hanfodol o’r
broses hon. Mae Adran 7 yn cynnig mwy o wybodaeth ar sut i gynnal dadansoddiad o’r
safle er mwyn adnabod nodweddion a rhinweddau’r dirwedd.
Datblygu cynnig cynllunio sy’n ymateb i leoliad
6.14 Mae’r broses o lunio dadansoddiad o’r safle a disgrifio’r safle a’i gyd-destun yn rhoi
sylfaen gadarn i ddatblygu cynnig cynllunio sy’n ymatebol i leoliad. Dylai’r Datganiad
Dyluniad a Mynediad /Datganiad Cynllunio grynhoi prif nodweddion a rhinweddau’r safle
a sut mae’r cynnig cynllunio wedi ymateb i’r rhain. Gall cynnwys:


Topograffeg y safle, gan gynnwys gogwydd amlinellau a lleoliad llethrau serth.
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Lleoliad coed a pherthi. Dylid nodi eu pwysigrwydd o ran cymeriad, amwynder a
threftadaeth; eu gallu i amgáu ac integreiddio’r datblygiad; eu rhywogaethau, cyflwr a
disgwyliad oes arferol; yr angen o safbwynt rheolaeth, plannu rhai newydd a phlannu
atodol. (Nid oes rhaid i’r nodweddion hyn gael eu diogelu gan Orchymyn Diogelu
Coed na bod yn bwysig dan Reoliadau Perthi i fod yn bwysig i gymeriad lleol ac o ran
integreiddio’r datblygiad).
Draeniau ar gyfer dŵr wyneb, cadw dŵr, nodweddion y pridd, a mannau gollwng dŵr
o’r safle. Bydd hyn yn helpu cynllunio Cynlluniau Draenio Cynaliadwy (SuDS) ac yn
helpu o ran y cais i gymeradwyo’r SuDS gyda’r cais cynllunio.
Nodweddion megis ceunentydd, pantiau, twmpathau a strwythurau all fod yn
arteffactau hanesyddol.
Dynodiadau treftadaeth adeiledig megis Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig,
Henebion Cofrestredig, Adeiladau Rhestredig, Mannau Cadwraeth a Pharciau a
Gerddi Hanesyddol.
Adeiladau cyfagos, eu defnyddiau, graddfa, deunyddiau, lliw, ansawdd a nodweddion
cynhenid.
Nenlinellau a chefnlenni.
Golygfeydd i ac o’r safle, gan dynnu sylw at dderbynyddion gweledol. (Unigolion
a/neu grwpiau o bobl sydd â’r potensial i gael eu heffeithio gan y cynnig yw
derbynyddion gweledol.)
Tirnodau tu fewn i neu y gellir eu gweld o’r safle.
Ansawdd canfyddiadol - ansawdd golygfaol, naws am le, pellenigrwydd, llonyddwch
a gwylltineb. Absenoldeb neu bresenoldeb gweithgaredd neu sŵn dynol ymwthiol
neu aflafar.
Cymeriad gyda’r nos – os bydd y datblygiad arfaethedig yn golygu goleuadau
newydd.
Nodweddion diwylliannol neu hanesyddol sy’n nodweddu’r ardal.

6.15 Mae LANDMAP yn darparu crynodeb ar gyfer pob ardal agwedd sy’n rhoi asesiad o
werth, y nodweddion a rhinweddau sy’n cyfrannu at y gwerth yma, ac argymhellion rheolaeth
yr ardal, yn cynnig gwybodaeth sylfaenol bwysig o safbwynt tirwedd ar gyfer safle a’i gyddestun. Dylid cyfeirio at bob un o bum haen LANDMAP. Mae’n rhaid asesu ardaloedd
agwedd pob haen, sy’n delio gyda’r safle a’i gyd-destun gweledol (sef i ba raddau y gall
golygfeydd o’r datblygiad fod yn bosib - a elwir hefyd yn barth gwelededd damcaniaethol
(ZTV) (gweler Ffigur 1).
6.16 Dylid defnyddio’r gwerth a ddyfernir i ardaloedd agwedd LANDMAP i ategu’r
wybodaeth yn yr asesiad sylfaenol. Bydd croesgyfeirio rhwng adroddiadau arolwg
LANDMAP a’r dadansoddiad o’r safle’n helpu adnabod nodweddion a rhinweddau sy’n
bwysig i’r dirwedd ehangach, ac sy’n berthnasol ar raddfa leol. Os ystyrir nad yw
gwybodaeth LANDMAP yn ddigonol, gellir defnyddio’r dadansoddiad o’r safle i ddangos
amrywiaethau lleol ar lefel y safle. Mae adran 8 yn rhoi mwy o wybodaeth ar sut i ddefnyddio
LANDMAP i adnabod nodweddion a rhinweddau tirwedd.
6.17 Cynhaliwyd astudiaethau cymeriad ar Dirweddau Hanesyddol Cofrestredig, ar gyfer
cynigion datblygu o fewn neu sy’n effeithio ar Dirwedd Hanesyddol Gofrestredig. Dylid
cyfeirio at yr astudiaeth gymeriad perthnasol.
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CAM 3 – Y CAM LLEOLI A DYLUNIO

6.18 Ar ôl adnabod nodweddion a rhinweddau’r dirwedd, gellir ystyried sut (neu os) gellir
lleoli a dylunio’r cynnig datblygu er mwyn bod yn briodol ac yn sensitif o ran integreiddio,
lleoli, graddfa ac ymddangosiad cyffredinol o fewn y dirwedd a’r golygfeydd sydd ar gael. Er
mwyn cymeradwyo’r ceisiadau cynllunio, bydd angen i gynigion datblygu integreiddio’n
llwyddiannus i’r dirwedd heb gael effaith niweidiol annerbyniol.
6.19 Dylai agweddau lleoli a dylunio’r cynnig weithio gyda’r dirwedd er mwyn
integreiddio’r datblygiad yn llwyddiannus. Dylid gwneud hyn drwy ddefnyddio’r asesiad
sylfaenol (dadansoddiad o’r safle a data LANDMAP) a dadansoddiad o’r cyfleoedd a
chyfyngiadau. Bydd hyn yn adnabod problemau cynllunio sy’n atal neu’n galluogi
integreiddio’r cynnig datblygu’n llwyddiannus a lle bydd angen datblygu neu ddiwygio’r
cynllun efallai. Gall ffactorau sy’n helpu integreiddio datblygiad i’r dirwedd gynnwys (ond nid
ydynt yn gyfyngedig i):













Lleoli’r datblygiad arfaethedig ger datblygiad presennol (lle bo’n briodol) er mwyn
osgoi lledaenu i gefn gwlad agored.
Gosod y datblygiad o dan y nenlinell.
Lleoli’r datblygiad i ffwrdd o ffocws a gogwydd golygfeydd cyffredin.
Mewn rhai achosion, lleoli datblygiad gerllaw patrymau tirffurf, coed a pherthi cadarn.
Ystyried graddfa, uchder a dwysedd adeiladau cyfagos - a ddylai’r cynnig datblygu
fod yr un peth, neu a oes potensial i wyro? - Nid yw’n briodol copïo dyluniad o
ansawdd gwael.
Defnyddio ffurf adeilad, cymeriad pensaernïol a/neu ddeunyddiau cyffredin yn y
cynnig.
Cadw ac ymgorffori tirnodau a nodweddion penodol yn y dyluniad.
Ystyried sut y gellir lleoli’r cynnig datblygu, gan gynnwys ffyrdd mynediad, i ffwrdd o
ardaloedd anghysbell, mwy gwyllt.
Lleihau’r goleuadau, ystyried dylunio i safonau Awyr Dywyll.
Talu sylw at liwiau - sut mae’n gweddu i’r dirwedd, gan ystyried newidiadau tymhorol.
Cadw a chyfoethogi gwahanolrwydd lle nodwyd hyn fel rhinwedd.

6.20 Lleoli a dylunio - dylid ystyried y rhain bob tro er mwyn osgoi tirweddau a
golygfeydd sensitif, gan gadw gwahanolrwydd a naws am le ac i ddatblygiad wneud
cyfraniad cadarnhaol i’r ardal leol.
CAM 4 – CWBLHAU AC ASESU’R CYNNIG

6.21 Wedyn gellir cwblhau’r cynnig datblygu a phenderfynu ar y safle ar gyfer y cais
cynllunio (yr ardal o fewn y llinell goch). Dylai pob cais cynllunio gynnwys amlinelliad o’r safle
a’r dirwedd a chyd-destun gweledol, a sut y cynlluniwyd a dyluniwyd y cynnig er mwyn mynd
i’r afael â phroblemau. (Mae Adran 6.19 yn olrhain yr ystyriaethau amrywiol). Ar gyfer
ceisiadau mawr, dylid darparu’r wybodaeth yma yn y Datganiad Dyluniad a Mynediad ac
ar gyfer ceisiadau llai, mewn Datganiad Cynllunio.
6.22 Ar ôl cynllunio’r cynnig datblygu gan gynnwys gwybodaeth am y dirwedd a’r cyddestun gweledol, bydd angen asesu ei effaith botensial ar y dirwedd. Dylai’r asesiad gyfateb
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i raddfa’r datblygiad a defnyddio’r wybodaeth o’r asesiad sylfaenol a luniwyd yn ystod Cam
2. Bydd angen asesu pob cynnig datblygu yng Nghefn Gwlad Agored er mwyn penderfynu a
fydd y cynnig yn debygol o gael unrhyw effaith niweidiol ar y dirwedd. Gall hyn fod yn
asesiad anffurfiol neu mewn rhai achosion Asesiad/Gwerthusiad o Dirwedd ac Effaith
Weledol (LVIA). Gweler paragraffau 6.25 - 6.35 isod ar gyfer manylion pellach o ran pan
fydd angen LVIA .
6.23 Os bydd LVIA neu’r asesiad anffurfiol yn adnabod y bydd y cynnig datblygu’n
debygol o gael effaith niweidiol arwyddocaol ar y dirwedd, dylai’r datblygwr ystyried mesurau
lliniaru (lle’n bosibl), neu dylai’r cynnig datblygu fynd yn ôl i’r cam lleoli a dylunio (Cam 3).
Os defnyddir mesurau lliniaru, neu os ydy’r cynnig datblygu wedi mynd trwy’r cam lleoli a
dylunio eto, dylid cofnodi hyn yn y Datganiad Dyluniad a Mynediad/Cynllunio. Dylai pob
asesiad ystyried effaith gronnus datblygiadau. Bydd angen trafod gyda’r Cyngor a ddylai’r
asesiad ystyried enghreifftiau o’r un math o ddatblygiad a/neu fathau eraill o ddatblygiad.
Mae’r Cyngor yn cydnabod bod tirwedd yn un o ystod eang o ystyriaethau a allai
ddylanwadu ar leoliad a dyluniad datblygiad, mae’r Datganiad Dylunio a Mynediad /
Cynllunio yn rhoi cyfle i esbonio sut y mae’r gwahanol elfennau sy’n cynnwys tirwedd wedi
cael eu hystyried.
6.24 Hefyd bydd angen ystyried effaith y cynnig datblygu ar unrhyw Barciau Cenedlaethol,
Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AONB) a Thirweddau Hanesyddol Cofrestredig
cyfagos. Os bydd y datblygiad yn effeithio ar Dirwedd Hanesyddol Gofrestredig, hwyrach y
bydd angen cynnwys Asesiad o Effaith y Datblygiad ar Dirweddau Hanesyddol”
(ASIDOHL2). Cadw fydd yn penderfynu a oes angen asesiad ASIDOHL ar gyfer y fath
datblygiadau, trwy ymgynghori gydag Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys, CCC a’r
Cyngor.
Asesiadau / Gwerthusiadau o Dirwedd ac Effaith Weledol (LVIA)


Fel rhan o Asesiad Effaith ar yr Amgylchedd

6.25 Mae Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad Effaith ar yr Amgylchedd (Cymru)
2017 yn cynnwys y gofyn i fathau penodol o gynigion datblygu gynnal Asesiad Effaith ar yr
Amgylchedd (AEA) cyn y gellir rhoi caniatâd cynllunio. Nodau’r rheoliadau yw atal, lleihau
neu leddfu effaith amgylcheddol niweidiol sylweddol cynigion datblygu a gwella rhai
cadarnhaol.
6.26 Mae’r Rheoliadau AEA yn olrhain y mathau o brosiect lle mae angen AEA bob tro, a
elwir yn ddatblygiad Atodlen 1. Mae’r Rheoliadau hefyd yn cynnwys rhestr o brosiectau eraill
yn Atodlen 2, lle hwyrach y bydd angen AEA os maent yn debygol o gael effaith sylweddol ar
yr amgylchedd oherwydd ffactorau megis maint, natur neu leoliad. Penderfynir ar yr angen
ar gyfer AEA yn yr amgylchiadau hyn trwy Farn Sgrinio, a gynhelir gan yr Awdurdod
Cynllunio Lleol (ACLl) neu Gyfarwyddyd Sgrinio a wneir gan Weinidogion Cymru.
6.27 Os nodwyd tirwedd fel rhan o’r Farn Gwmpasu (fydd yn digwydd ar gyfer
datblygiadau Atodlen 1 a 2) fel mater i’w ystyried, (wedyn fel rhan o’r AEA) dylid cynnal
LVIA i adnabod ac asesu arwyddocâd ac effaith y newid sy’n deillio o’r datblygiad, ar y
dirwedd fel adnodd yn ei hawl ei hun ac ar olygfeydd ac amwynder gweledol pobl. Mae’n
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bwysig os bydd cynigion datblygu yn cynnal LVIA fel rhan o’r AEA ei fod yn delio gyda’r
ddwy elfen hyn.
6.28 Mae’r canllawiau hyn yn canolbwyntio ar le mae angen LVIA tu allan i aneddiadau,
nid yw hyn yn atal y ffaith y bydd angen LVIA efallai fel rhan o AEA o fewn anheddiad.


Datblygiadau eraill gydag Effaith Arwyddocaol Debygol ar Dirwedd, tu allan i
Aneddiadau

6.29 Mae paragraff 4.2.33 cyfiawnhad rhesymedig Polisi DM4 y CDLl yn gofyn am LVIA
ar gyfer pob cynnig datblygu fyddai’n gallu cael effaith sylweddol ar y dirwedd a/neu
amwynder gweledol. Mae hyn yn cynnwys pob cynnig ar gyfer ynni gwynt (ar wahân i fastiau
anemometreg) a’r mwyafrif o ddatblygiadau mawr.
Diffinir datblygiad mawr yn erthygl 2 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref
(Gweithdrefnau Rheoli Datblygiad) (Cymru) fel a ganlyn:
Mae ‘datblygiad mawr’ yn golygu datblygiad sy’n cynnwys unrhyw un neu fwy o’r canlynol (a) ennill neu weithio mwynau neu defnyddio tir i weithio dyddodion mwynau;
(b) datblygiadau gwastraff;
(c) darparu aneddleoedd lle—
(i) mae nifer yr aneddleoedd i’w darparu yn 10 neu fwy; neu
(ii) bydd y datblygiad ar safle gydag ardal o 0.5 hectar neu fwy ac ni wyddys os ydy’r
datblygiad yn dod o dan delerau is-baragraff (c)(i);
(d) darparu adeilad neu adeiladau lle bydd wyneb y llawr y mae’r datblygiad yn ei greu yn
1,000 metr sgwâr neu fwy; neu,
(e) caiff datblygiad ei ddatblygu ar safle o 1 hectar neu fwy.
6.30 Bydd gofyn i gynigion datblygu mawr sydd â’r potensial i newid y dirwedd ac sydd tu
allan i anheddiad yn ôl diffiniad hierarchaeth aneddiadau’r CDLl gynnal LVIA. Mae
datblygiad a ystyrir sydd â’r potensial i achosi niwed i’r dirwedd yn cynnwys, ond nid yw’n
gyfyngedig i gynigion sy’n cynnwys strwythurau newydd, gwaith cloddio, newidiadau i
dopograffeg neu gael gwared ar nodweddion allweddol o’r dirwedd. Mae cynigion datblygu a
ystyrir yn ‘ddatblygiadau mawr’ ond nid oes gofyn cynnal LVIA yn rhai lle mae’r strwythur
eisoes yn rhan annatod o’r dirwedd, megis trawsnewid ysgubor.
6.31 Mewn rhai achosion, hwyrach y bydd gofyn eisoes i gynnal LVIA fel rhan o AEA
(gweler paragraff 6.25); os nad dyma’r achos, dylai’r LVIA (a elwir hefyd yn Werthusiad
Effaith ar y Dirwedd a Gweledol) adnabod ac asesu effaith y newid sy’n deillio o’r
datblygiad ar y dirwedd fel adnodd yn ei hawl ei hun ac ar olygfeydd ac amwynder gweledol
pobl.
6.32 Yn unol â Pholisi DM4 hwyrach y bydd y Cyngor yn gofyn am LVIA ar gyfer cynigion
datblygu llai sydd â’r potensial i gael effaith sylweddol ar y dirwedd a/neu amwynder
gweledol.


Cynnal LVIA
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6.33 Dylai gweithiwr proffesiynol annibynnol, gyda chymwysterau a phrofiad addas gynnal
LVIA gan ddilyn ‘Canllawiau ar gyfer Asesiadau o Dirwedd ac Effaith Weledol, 3ydd Rhifyn’
(Sefydliad y Dirwedd a Sefydliad Rheolaeth ac Asesiad Amgylcheddol (2013) neu unrhyw
ddiweddariadau wedi hynny. Dylai cwmpas y LVIA gyfateb i raddfa’r datblygiad.
6.34 Mae Polisi Cynllunio Cenedlaethol yn cydnabod pwysigrwydd defnyddio LANDMAP
wrth asesu tirweddau yng Nghymru. Felly dylai’r LVIA ddefnyddio a chynnwys gwybodaeth
LANDMAP (a gesglir yn ystod Cam 2 uchod), yn enwedig er mwyn galluogi deall yr amodau
sylfaenol. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi llunio “Nodyn Cyngor 3: Defnyddio LANDMAP
ar gyfer Asesiadau o Dirwedd ac Effaith Weledol o ran Tyrbinau Gwynt ar y Tir” a dylid
cyfeirio at hwn ar gyfer cynigion ym maes ynni gwynt. Mae’r canllawiau’n tynnu sylw at
bwysigrwydd defnyddio pob un o’r pum haen, nid yn unig yr Haen Weledol a Synhwyraidd.
6.35 Bydd angen i ymgeiswyr sy’n dilyn ‘Canllawiau ar gyfer Asesiadau o Dirwedd ac
Effaith Weledol’ sicrhau fod y cynnig datblygu’n bodloni gofynion polisi'r CDLl. Mae hyn yn
cynnwys sicrhau y caiff cynigion eu lleoli a’u dylunio er mwyn integreiddio i’r dirwedd (yn
unol â Cham 3 uchod), eu bod yn briodol ac yn sensitif, ac yn ystyried effaith gronnus, ac nid
ydynt yn cael effaith niweidiol annerbyniol ar nodweddion a rhinweddau gwerthfawr tirwedd
Powys (dylid nodi’r rhain fel rhan o’r asesiad sylfaenol).
Asesu’r Dirwedd ar gyfer Datblygiadau lle nid oes angen LVIA
6.36 Mae Polisi DM4 y CDLl yn golygu bod angen i bob cynnig, boed yn unigol neu ar y
cyd, beidio cael effaith niweidiol annerbyniol ar nodweddion a rhinweddau tirwedd Powys.
Er mwyn dynodi os oes unrhyw effaith niweidiol o ran cynigion datblygu bach, yn cynnwys
datblygiadau preswyl o lai na deg uned a datblygiadau eraill o lai na 1000 metr2 neu hectar
(lle nad oes angen EIA), disgwylir y bydd angen cynnal asesiad anffurfiol o’r dirwedd.
6.37 Bydd angen ystyried sut bydd y cynnig yn effeithio ar y nodweddion a rhinweddau a
nodwyd yn ystod Cam 2. Os bydd yn golygu cael gwared ar nodweddion o’r dirwedd, a
newid cymeriad yr ardal, bydd angen asesu cyfraniad y nodweddion a’r rhinweddau hyn o
ran y dirwedd ehangach. Dylai hyn gynnwys ystyried sut mae’r nodweddion a rhinweddau
hyn yn cyfrannu at ardaloedd agweddau LANDMAP sy’n destun gwerthusiad uchel neu
eithriadol, neu unrhyw ddynodiad arall megis tirwedd hanesyddol gofrestredig, lleoliad
adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth a pharciau a gerddi hanesyddol cofrestredig.
Dylai’r asesiad hefyd ystyried effaith weledol y datblygiad ar ‘dderbynyddion gweledol’. Dylai
derbynyddion gweledol gynnwys golygfannau poblogaidd a hawliau tramwy cyhoeddus
mewn parth gwelededd damcaniaethol.
6.38 Dylai cynllunio a lleoli priodol yn y dirwedd osgoi ardaloedd uchel o ran sensitifrwydd;
sef ardaloedd o werth uchel/eithriadol sy’n fwy tebygol o gael eu niweidio gan y cynnig
datblygu. Hwyrach y bydd cynigion datblygu gwahanol yn addas i fathau gwahanol o
dirwedd, hwyrach y bydd cynnig y gellir ei integreiddio’n llwyddiannus i un fath o dirwedd, yn
niweidiol i fath arall. Os bydd yr asesiad anffurfiol yn nodi y bydd y cynnig datblygu’n cael
effaith niweidiol ar y dirwedd, yna bydd angen naill ai trefnu mesurau lliniaru, neu dylid mynd
â’r cynnig datblygu yn ôl u’r Cam lleoli a dylunio. Mae angen ystyried a yw’r cynnig
datblygu yn bodloni gofynion Polisi DM4.
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6.39 Dylid cyflwyno canlyniadau’r asesiad fel rhan o’r Datganiad Dyluniad a Mynediad
neu’r Datganiad Cynllunio.
CAM 5 – CYFLWYNO’R CAIS CYNLLUNIO

6.40

Yn dilyn Camau 1 - 4 uchod, mae’r cais cynllunio’n barod i’w gyflwyno:



Ynghyd â thystiolaeth o sut y caiff y cynnig datblygu ei integreiddio i’r dirwedd (naill ai
fel rhan o’r Datganiad Dyluniad a Mynediad neu mewn Datganiad Cynllunio ar y
cyd â chynlluniau anodedig o’r safle).



Ynghyd â LVIA os bydd y cynnig datblygu efallai’n cael effaith sylweddol ar y dirwedd
a/neu amwynder gweledol (gweler Cam 4). Hefyd dylid cofnodi mesurau i liniaru
effaith niweidiol.



Hwyrach y caiff ceisiadau sy’n methu dangos nad yw’r cynnig datblygu, naill ai’n
unigol neu ar y cyd, effaith niweidiol annerbyniol ar nodweddion a rhinweddau
tirwedd Powys eu gwrthod. Yn ogystal â methu cydymffurfio â Pholisi DM4 y CDLl,
mae Polisi Cynllunio Cymru (rhifyn 10) yn nodi “os nad yw’n bosib osgoi effaith
niweidiol ar gymeriad y dirwedd, bydd yn angenrheidiol gwrthod caniatâd cynllunio”.

6.41 Mae Adran 9 yn cynnwys Ffigurau 2 a 3 sy'n rhoi amlinelliad o'r broses gan
ddefnyddio siartiau llif. Mae’r tabl isod yn manylu ar lefel y wybodaeth y disgwylir ei
gyflwyno fel rhan o'r cais cynllunio ar gyfer gwahanol fathau o gynigion datblygu.
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Manylion y gwybodaeth i’w chyflwyno ar gyfer gwahanol fathau o ddatblygiadau
os yw’r cynigion y tu allan i anheddiad.

MATH O DDATBLYGIAD
Deiliaid Tai
Newid Defnydd - (dim gwaith allanol)

GWYBODAETH YCHWANEGOL I’W
CHYFLWYNO
DIM GWYBODAETH YCHWANEGOL
(fodd bynnag, bydd dal angen i’r dyluniad
gydymffurffio â Pholisiau DM4 a DM13 a dylai
adlewyrchu cyd-destun lleol lle bo’n briodol).

Datblygiadau sy’n llai Tebygol o gael Effeithiau Sylweddol ar y Dirwedd, y tu Allan i
Aneddiadau.
Pob Trawsnewid (gyda gwaith allanol)
Preswyl – llai na 10 anheddle
Cyflogaeth, Adwerthu a Thwristiaeth –
pan fydd ardal y llawr yn 1000 metr sgwâr
neu’n llai, neu os yw ardal y safle yn llai nag
un hectar
Adeiladau Amaethyddol - pan fydd ardal y
llawr yn 1000 metr sgwâr neu’n llai, neu os
yw ardal y safle yn llai nag un hectar
Cynlluniau Ynni Adnewyddadwy – pan
fydd ardal y safle yn llai nag un hectar ac
NAD ydynt ar gyfer ynni gwynt
Mae mastiau anemometry yn syrthio o fewn
y categori hwn.
Unrhyw Ddatblygiadau Eraill – Gydag
ardal safle yn llai nag un hectar ac ardal y
llawr yn llai na 1000m.

DATGANIAD CYNLLUNIO – sy’n cynnwys
manylion am sut mae’r cynnig datblygu wedi’i leoli
a’i ddylunio i’w integreiddio i’r dirwedd ac asesiad
tirwedd anffurfiol sy’n dangos cydymffurfiaeth â
Pholisi DM4, gan ddefnyddio’r asesiad sylfaenol
(dadansoddiad safle ynghyd â LANDMAP)
Efallai y bydd yn ofynnol i rai o’r datblygiadau yn y
categori hwn i gynnal LVIA o dan reoliadau’r
Asesiad Effaith Amgylcheddol. Bydd hyn yn lle’r
asesiad tirwedd anffurfiol a dylid ei ddefnyddio i
lywio’r Datganiad Cynllunio.
Gall yr ACLl ofyn am LVIA ar gyfer unrhyw un o’r
cynigion datblygu sy’n dod o fewn y categori hwn
pan fo potensial am effaith sylweddol ar y dirwedd
ac/neu amwynder gweledol.

Datblygiadau gydag Effeithiau Arwyddocaol Tebygol, y tu allan i Aneddiadau
Preswyl – datblygiad newydd lle mae yna
deg anheddle neu ragor
Cyflogaeth, Adwerthu, Twristiaeth,
Adeiladau Amaethyddol a datblygiadau
eraill – pan fydd ardal y llawr yn 1000 metr
sgwar neu ragor, neu mae ardal y safle yn
un hectar neu ragor.
Cynigion Ynni Gwynt (ac eithrio mastiau
anemometry)
Unrhyw Ddatblygiadau Eraill – Pan fydd
gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol pryderon
bod gan y cynigion datblygu y potensial am
effaith arwyddocaol ar y dirwedd a/neu
amwynder gweledol

LVIA –
Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol (LVIA) lle
mae Asesiad Effaith Amgylcheddol neu
Arfarniad Effaith Tirwedd a Gweledol lle nad oes
Asesiad Effaith Amgylcheddol
DATGANIAD DYLUNIO A MYNEDIAD – sy’n
cynnwys manylion am sut y mae’r cynnig datblygu
wedi cael ei leoli a’i dylunio i’w integreiddio i’r
tirwedd ac sy’n arddangos cydymffurfiaeth â
Pholisi DM4, gan ddefnyddio’r asesiad sylfaenol
(dadansoddiad safle ynghyd â LANDMAP) â’r
LVIA.
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adnabod nodweddion a rhinweddau’r
Dirwedd
8.
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Dylid cynnal Dadansoddiad o’r Safle ar gyfer y
tir sydd ar gael i ddatblygu’r cynnig (bydd yr
wybodaeth hon yn helpu o ran lleoli).
Dylai ymgeiswyr gyfeirio at:
 Fapiau’r AO
 Lluniau o’r awyr
 Astudiaethau neu adnoddau eraill
 Asesiad o’r Safle
 Astudiaethau neu Ddogfennau eraill lle bo’n
berthnasol
Mae Mapiau’r AO yn helpu nodi:
 Topograffeg
 Derbynyddion Gweledol (Hawliau tramwy,
ffyrdd, aneddleoedd, golygfannau)
 Adeiladau, tirnodau a nodweddion
Mae Lluniau o’r Awyr yn helpu nodi:
 Defnydd o dir
 Patrymau a siapiau caeau a pherthi
Astudiaethau neu adnoddau perthnasol eraill:
Dylid cofnodi gwybodaeth am unrhyw
ddynodiadau lleol (gan gynnwys yr Amgylchedd
Naturiol a Hanesyddol) hefyd. Mae’r wybodaeth ar
gael ar Borth Lle a gwefan Archwilio, ynghyd ag
unrhyw astudiaethau cymeriad ar gyfer Tirweddau
Hanesyddol Cofrestredig. Os bydd cynnig o fewn
Ardal Chwilio Lleol dylid cyfeirio at yr Astudiaeth o
Sensitifrwydd y Dirwedd.

© Hawlfraint y Goron a hawliau bas data 2018 yr Arolwg Ordnans
100025371
© Cynhyrchwyd yr orthoffotograffeg hwn gan COWI A/S o luniau digidol a
gymerwyd yn 2006. Trwyddedig gan Adran yr Amgylchedd, Cynllunio a
Sir Powys Cymru.
Chefn Cyngor
Gwlad Llywodraeth

Asesiad o’r Safle – dylid
defnyddio hwn i gadarnhau’r
hyn a nodwyd ar fapiau a
lluniau o’r awyr a dylai
cofnodi:
 Nenlinellau
 Llinellau golwg
 Deunyddiau ac ansoddau
lleol
 Nodweddion brodorol
lleol
 Lliwiau
 Perthi a choed
 Adeiladau presennol a’u
defnydd
 Lefelau sŵn, naws am le,
pellenigrwydd,
llonyddwch a gwylltineb
 Tirnodau
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8.

Sut i ddefnyddio LANDMAP i adnabod nodweddion a rhinweddau tirwedd.

8.1
Fel y nodir ym mharagraff 4.7, adnodd ar gyfer tirwedd Cymru gyfan yw LANDMAP
lle caiff nodweddion, rhinweddau a dylanwadau ar y dirwedd eu cofnodi, eu gwerthuso a’u
coladu’n set ddata System Gwybodaeth Ddaearyddol gyson ar lefel genedlaethol.
8.2
Mae LANDMAP yn cynnwys pum set ddata gofodol (haenau), rhennir pob set ddata
ar sail ddaearyddol yn ‘Ardaloedd Agwedd’, sef polygonau sy’n cael eu hadnabod gan
nodweddion a rhinweddau tirwedd eu hunain, sy’n wahanol i rai ardaloedd cyffiniol. Ar gyfer
pob ardal agwedd a nodwyd, cesglir data, a chynhyrchir adroddiad o’r arolwg. Mae’r
adroddiadau hyn yn disgrifio ac yn cofnodi nodweddion a rhinweddau’r dirwedd, ac ar yr un
pryd yn cynnig argymhellion o safbwynt rheolaeth a sgôr gwerthuso cyffredinol. Mae’r sgôr
gwerthuso’n caniatáu cymharu ardaloedd, ac yn tynnu sylw at ardaloedd amrywiol eu
pwysigrwydd.
Mae LANDMAP yn cynnwys y pum set ddata gofodol canlynol:






Gweledol a Synhwyraidd
Tirwedd Ddiwylliannol
Cynefin y Dirwedd
Tirwedd Hanesyddol
Tirwedd Ddaearegol

8.3
Mae pob ardal agwedd yn cael sgôr gwerthuso cyffredinol sengl. Mae’r sgôr
cyffredinol yn amrywio o raddfa pwysigrwydd lleol i’r rhyngwladol. Mae’r sgôr gwerthuso
cyffredinol ar gyfer bob ardal agwedd yn deillio o’r sgoriau unigol a roddir i’r meini prawf
gwerthuso penodol ar gyfer yr haen LANDMAP perthnasol, gweler isod:
Haen LANDMAP

Meini Prawf Gwerthuso Penodol

Gweledol a
Synhwyraidd
Tirwedd Ddiwylliannol*

Ansawdd golygfaol, Cywirdeb, Cymeriad, Prinder

Cynefin y Dirwedd

Cynefinoedd blaenoriaeth, Arwyddocâd, Cyfle, Cyfraddau
ehangu, Sensitifrwydd, Cyd-gysylltedd/Cysylltiad, Gwerthuso
Cynefinoedd, Pwysigrwydd i brif rywogaethau

Tirwedd Hanesyddol

Cywirdeb, Goroesi, Cyflwr, Prinder, Potensial

Tirwedd Ddaearegol

Gwerth Ymchwil, Gwerth Addysgol, Gwerth Hanesyddol
Prinder/Unigrywiaeth, Enghraifft Glasurol

Cydnabyddiaeth, Cyfnod, Prinder, Dogfennaeth, Gwerth Grŵp,
Goroesi, Bregusrwydd, Cymhlethdod, Potensial

* Mae’r sgôr gwerthuso cyffredinol ar gyfer y dirwedd ddiwylliannol yn deillio o asesiad
cyffredinol sy’n ystyried yr holl feini prawf gwerthuso penodol. Nid oes gan bob un o’r meini
prawf unigol sgôr gwerthuso sengl, yn debyg i haenau eraill LANDMAP.
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Sgôr gwerthuso cyffredinol*

Diffiniad o bwysigrwydd i haen LANDMAP

Eithriadol

Rhyngwladol neu genedlaethol

Uchel

Rhanbarthol neu sirol

Cymedrol

Lleol

Isel

Fawr neu ddim pwysigrwydd

* Mewn rhai achosion, hwyrach y cofnodwyd na aseswyd y gwerth.

8.4
Mae’r paragraffau canlynol yn ystyried sut y gellir defnyddio’r data a gwerthusiadau
ar gyfer pob un o 5 haen LANDMAP i helpu adnabod nodweddion a rhinweddau gwerthfawr
tirwedd Powys. Gall y data yma gynorthwyo wrth adnabod nodweddion a rhinweddau y dylid
eu cadw a/neu eu hintegreiddio wrth lunio proses dylunio’r cynnig datblygu. Hefyd dylid ei
ddefnyddio i asesu effaith cynnig datblygu arwyddocaol ar y dirwedd. Am fwy o fanylion
ynghylch y fethodoleg a ddefnyddir i goladu ac asesu data LANDMAP, dylid cyfeirio at wefan
CNC: https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/business-sectors/planning-anddevelopment/evidence-to-inform-development-planning/landmap-the-welsh-landscapebaseline/?lang=cy
Mae rhai o’r Ardaloedd Agwedd yn delio gydag ardal eang, yn enwedig wrth eu cymharu â
safle’r cynnig datblygu. Felly mae’n bwysig sylweddoli na fydd yr holl nodweddion a
rhinweddau a nodwyd ar LANDMAP yn bresennol, nac yn destun effaith. Mae paragraff 6.4 y
canllawiau hyn yn nodi bod angen i ymgeiswyr gynnal dadansoddiad o’r safle er mwyn
adnabod nodweddion a rhinweddau’r dirwedd o fewn y safle, a’r rhai pellach i ffwrdd fydd yn
cael eu heffeithio gan y cynnig datblygu. Wedyn gellir croesgyfeirio dadansoddiad o’r safle â
data LANDMAP er mwyn adnabod gwerth y nodweddion a’r rhinweddau hynny a gofnodwyd
yn yr asesiad, ac i ddiystyru’r nodweddion a’r rhinweddau a nodwyd yn LANDMAP sy’n
amherthnasol i’r safle.


Gweledol a Synhwyraidd

8.5
Mae haen Weledol a Synhwyraidd LANDMAP yn adnabod rhinweddau’r dirwedd y
mae’r synhwyrau’n eu canfod. Mae’n delio gyda nodweddion corfforol tirffurf a thir gorchudd,
yn ogystal â phatrymau dosbarthiad gweledol a nodweddion synhwyraidd, a’r berthynas
rhwng y pethau hyn mewn ardal neilltuol.
8.6
Mae adroddiad arolwg ar gyfer pob ardal agwedd weledol a synhwyraidd, sy’n rhoi
crynodeb strwythuredig o’r prif nodweddion, ynghyd â gwerthuso ei arwyddocâd, a
chrynodeb o’r gofynion o safbwynt rheolaeth. Wrth adnabod nodweddion a gwerthoedd
ardal, dylid cyfeirio at adroddiad yr arolwg. Cesglir gwybodaeth yr adroddiad arolwg o
safbwynt arsyllwr mewn ardal agwedd, sy’n ystyried gwybodaeth weledol a gwybodaeth
synhwyraidd arall.
8.7
Mae adroddiad arolwg ar gyfer haen agwedd weledol a synhwyraidd yn cynnwys 53
cwestiwn, sy’n cychwyn gyda disgrifiad o’r ardal. Mae’r disgrifiad yn adnabod ffurf ac
elfennau corfforol cyffredinol sy’n creu nodweddion y dirwedd, gan gynnwys ffurf
topograffeg, patrymau gorchudd tir, patrymau anheddiad a’r math o ffin sy’n berthnasol.
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Mae’r disgrifiad yn parhau gyda chwestiynau ynghylch ffactorau esthetig sy’n cynnwys
patrwm, lliw, ansawdd a graddfa. Ymhlith ffactorau eraill i’w hystyried mae faint o lygredd
golau yn ystod y nos sy’n berthnasol, defnydd o ddeunyddiau, golygfeydd deniadol/di-apêl,
nodweddion canfyddiadol a synhwyraidd eraill (sŵn, arogl, llonyddwch, pellenigrwydd) a
naws am le/unigrywiaeth leol. Mae adroddiad yr arolwg yn cynnwys crynodeb sy’n cyfuno
disgrifiad o rinweddau pwysicaf yr ardal agwedd. Dylid defnyddio disgrifiad yr ardal i
adnabod nodweddion sy’n cyfrannu at gymeriad yr ardal, fydd yn cynnwys adnabod
nodweddion fydd yn cael eu heffeithio efallai, a nodweddion penodol y gellir eu hystyried yn
ystod y broses dylunio er mwyn gallu llwyddo i integreiddio’r cynnig datblygu i’r dirwedd.
8.8
Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys asesiad o werth a nodweddion gweledol a
synhwyraidd y dirwedd a seilir ar feini prawf gwerthuso penodol, sydd wedi derbyn sgôr
Eithriadol, Uchel, Cymedrol ac Isel.
Meini Prawf
Gwerthuso

Cyfarwyddyd a amlinellwyd ym Methodoleg Weledol a
Synhwyraidd LANDMAP (2016)

Ansawdd
Golygfaol

I ba raddau mae golygfeydd yr ardal sydd o natur ddarluniadwy, ac
yn dangos elfennau sy’n ddeniadol o safbwynt esthetig o ran
cyfansoddiad.

Cywirdeb

I ba raddau mae’r ardal mewn cyflwr da, gyda chymeriad cyson
drwyddi draw, a heb ei sbwylio’n gyffredinol gan ddatblygiad mawr,
sy’n ymwthiol yn weledol, neu’n aflafar fel arall.

Cymeriad

I ba raddau mae patrwm elfennau, nodweddion a rhinweddau
unigryw ac adnabyddadwy’n digwydd yn yr Ardal Agwedd, sy’n
arwain at naws am le amlwg.

Prinder

I ba raddau mae cymeriad a/neu nodweddion neu rinweddau
gweledol a synhwyraidd yr ardal yn brin/gynrychioladol ar lefel leol,
ranbarthol neu genedlaethol/rhyngwladol.

Gwerthusiad
Cyffredinol

Seilir y gwerthusiad cyffredinol ar asesiad o’r pedwar maen
prawf uchod.

8.9
Yn hytrach nag ystyried y gwerthusiad cyffredinol ar gyfer ardal agwedd i asesu
ansawdd y dirwedd, mae’n ddefnyddiol deall yr hyn sy’n cynrychioli ansawdd tirwedd. Dylid
gwneud hyn drwy gyfeirio at y cyfiawnhad ar gyfer y gwerthusiad cyffredinol, ynghyd â
gwerthoedd pob un o’r meini prawf gwerthuso.
8.10 Hwyrach y bydd adegau pan fydd sgôr un neu fwy o’r meini prawf gwerthuso’n uwch
na’r gwerthusiad cyffredinol, bydd angen ystyried hyn wrth ystyried sensitifrwydd y dirwedd o
safbwynt y cynnig datblygu penodol.
8.11 Mae pob adroddiad arolwg yn cynnwys adran ddefnyddiol ar argymhellion sy’n nodi
nodweddion allweddol ac elfennau’r dirwedd y dylid eu gwarchod a’u cyfoethogi, byddai’n
ddefnyddiol ystyried sut mae’r cynnig datblygu’n gweddu i’r argymhellion hyn, a lle bo’n
bosib, cynnwys yr argymhellion hyn yn y cynllun.
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8.12 Wrth ystyried agwedd weledol a synhwyraidd y dirwedd, dylid talu gofal a sylw
priodol at bob cam ac agwedd ar y cynnig datblygu. Hwyrach y gall ffactorau megis mwy o
symudiadau traffig a goleuadau allanol gael effaith niweidiol ar lonyddwch a phellenigrwydd
y dirwedd.
8.13 Fel y nodir ym mharagraff 8.6, mae gwerthuso’r haen hon yn oddrychol i’r aseswr
unigol sy’n gyfrifol am adroddiad arolwg yn y maes. Felly mae’n bwysig dilysu unrhyw ddata
a ddefnyddir o’r haen yma yn yr asesiad gwaelodol ac yn ystod ymweliadau â’r safle gan y
swyddog cynllunio, yn enwedig wrth gyfeirio at y meini prawf gwerthuso cyffredinol. Mae
angen gwaith pellach wrth asesu effaith weledol cynnig er mwyn adnabod ac asesu’r effaith
ar dderbynyddion gweledol; dylai hwn fod yn rhan o’r dadansoddiad o’r safle, yn hytrach na
deillio o LANDMAP.


Tirwedd Ddiwylliannol

8.14 Yn LANDMAP, fel arfer ystyrir fod diwylliant yn cynnwys unrhyw fath o weithgarwch
dynol sy’n gysylltiedig â thirwedd heddiw. Mae hyn yn cynnwys datganiadau amlwg o
weithgarwch dynol yn y dirwedd, megis dewis deunyddiau adeiladu brodorol. Hefyd mae’n
cynnwys datganiadau llenyddol neu artistig anghyffyrddadwy megis cysylltiadau gyda llên
gwerin a barddoniaeth, neu gynrychioli’r dirwedd mewn celf neu ffilm.
8.15 Mae haen y Dirwedd Ddiwylliannol yn adnabod ac yn cofnodi lle siapiwyd tirwedd
gan weithgaredd neu broses diwylliannol penodol, neu le mae hyn yn digwydd ar hyn o bryd,
neu le mae wedi cael ei chynrychioli, ei dehongli neu ei disgrifio’n uniongyrchol ac yn
adnabod patrymau diwylliannol sy’n cadw’r dirwedd yn fyw heddiw, yn hytrach na’r hyn oedd
yn cael ei gynnal yno yn y gorffennol. Yn LANDMAP diffinnir hyn fel hanfod diwylliannol
cyfoes a seilir ar gysylltiad amlwg rhwng diwylliant dynol a’r dirwedd.
8.16 Fel y nodir yn Nodyn Cyngor 4 LANDMAP: LANDMAP a’r Dirwedd Ddiwylliannol
(2016), y bwriad o ran haen Tirwedd Ddiwylliannol yw canolbwyntio ar fapio’r dirwedd, lle bu
neu le mae ar hyn o bryd;


yn cael ei siapio mewn ffordd weledol ac amlwg gan weithgaredd neu broses
diwylliannol penodol (dylanwadau diwylliannol) neu



yn cael ei chynrychioli, ei dehongli neu ei disgrifio’n uniongyrchol mewn celf,
llenyddiaeth, llên gwerin, neu arfer tebyg (cysylltiadau diwylliannol)

8.17 Yn debyg i’r haen weledol a synhwyraidd, mae adroddiad arolwg yn darparu
crynodeb strwythuredig o brif nodweddion a nodir ym mhob ardal agwedd, ynghyd â
gwerthusiad o’i arwyddocâd. Mae hyn yn galluogi adnabod nodweddion a rhinweddau
gwerthfawr tirwedd ddiwylliannol Powys.
8.18 Mae’r wybodaeth yn adroddiad arolwg yn rhoi cyfle i gysylltu a chydweithio gyda’r
dirwedd ddiwylliannol er mwyn dylunio datblygiadau sy’n fwy ‘addas i’w lle’ ac sy’n gweddu’n
well i’r ‘naws am le’. Bydd hyn yn helpu gwireddu gofynion Polisi CM13 (2) y CDLl, sef pan
fo angen i gynigion datblygu gyfrannu at warchod unigrywiaeth leol a naws am le.
8.19 Wrth ystyried adroddiad yr arolwg, dylid talu sylw at yr argymhellion er mwyn
penderfynu a yw’r cynnig datblygu’n gweddu i’r argymhellion ar gyfer yr ardal agwedd dan
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sylw; hefyd gall helpu adnabod problemau y gellir delio gyda nhw mewn ffordd ragweithiol yn
gynnar yn y broses dylunio.
8.20 Er nad oes meini prawf yn berthnasol i’r haen Ddiwylliannol, mae sgôr gwerthuso
cyffredinol ar gyfer agwedd ardal y dirwedd ddiwylliannol yn deillio o asesiad cyffredinol sy’n
ystyried yr holl nodweddion a rhinweddau, yn hytrach na sgôr gwerthuso cyffredinol sengl ar
gyfer pob maen prawf gwerthuso. Gellir defnyddio hyn i adnabod gwerth ansawdd y dirwedd
Ddiwylliannol.


Cynefin y Dirwedd

8.21 Mae’r haen hon o fewn LANDMAP yn canolbwyntio ar gofnodi gwybodaeth am
gynefin y dirwedd ar raddfa sy’n gymharol ag Agweddau eraill a werthusir o haenau eraill
LANDMAP. Nid yw cynnwys yr haen Gynefin y Dirwedd wrth asesu cynigion datblygu yn
copïo nac yn negyddu’r gofyn i gynigion datblygu gydymffurfio â Pholisi DM2 y CDLl - Yr
Amgylchedd Naturiol. Ceir mwy o wybodaeth ar sut mae angen i gynigion datblygu ystyried
yr Amgylchedd Naturiol a lle ceir hyd i ddata lleol yma:

http://pstatic.powys.gov.uk/fileadmin/Docs/Planning/LDP/LDP_2018/SPG_2018/Biodiversit
y_and_Geodiversity_Consultation_Draft_SPG__CYM.pdf
8.22 Mae’r wybodaeth a gesglir ar Gynefinoedd y Dirwedd trwy LANDMAP yn digwydd ar
lefelau amrywiol, o rai cyffredin iawn i rai gweddol fanwl. Mae manteision cynnwys yr haen
yma yn yr asesiadau o’r dirwedd yn helpu adnabod nodweddion yr amgylchfyd naturiol sy’n
cyfrannu at gymeriad ac ansawdd y dirwedd, ac ar yr un pryd mae’n ystyried gwybodaeth
am gynefinoedd fel rhan o’r broses dylunio fydd yn galluogi ystyried seilwaith gwyrdd yn y
datblygiad.
8.23 Mae Polisi DM2 yn gofyn i gynigion datblygu ddangos sut maent yn gwarchod, yn
rheoli mewn ffordd gadarnhaol ac yn cyfoethogi buddion bioamrywiaeth a geoamrywiaeth
gan gynnwys gwella cydnerthedd bioamrywiaeth trwy wella cysylltedd cynefinoedd o fewn a
thu allan i’r safle. Bydd adnabod lle mae’r cynigion datblygu’n gweddu i gynefinoedd tirwedd
ehangach yn gwella llwyddiant ac ansawdd unrhyw gynigion o ran seilwaith gwyrdd sy’n
rhan o’r cynllun fel rhan o’r darlun cyfan.
8.24 Mae adroddiad arolwg o ran haen agwedd cynefinoedd y dirwedd yn cynnwys 49
cwestiwn sy’n cychwyn gyda disgrifiad o’r ardal. Mae’r disgrifiad yn cynnwys manylion megis
y math o bridd, math y cynefin cyfnod 1, safleoedd gwarchodedig, cynefinoedd a
rhywogaethau a gweithgareddau o safbwynt rheoli tir. Mae adroddiad arolwg yn cynnwys
crynodeb o’r prif nodweddion sy’n diffinio cymeriad yr ardal agwedd o ran bioamrywiaeth.
Dylid defnyddio disgrfiad yr ardal i adnabod nodweddion sy’n cyfrannu at gymeriad yr ardal,
fydd yn cynnwys adnabod nodweddion fydd efallai’n cael eu heffeithio gan y datblygiad ac
adnabod nodweddion y gellir eu hystyried yn ystod y broses dylunio er mwyn gallu
integreiddio’r cynnig datblygu’n llwyddiannus i’r dirwedd. Gellir ategu’r nodweddion a’r
rhinweddau a nodir yn adroddiad yr arolwg gydag unrhyw wybodaeth a nodwyd mewn
adroddiadau ecolegol manwl.
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8.25 Mae’r adroddiad yn cynnwys asesiad o werth ac ansawdd cynefinoedd y dirwedd, a
seilir ar feini prawf gwerthuso penodol, a sgoriwyd yn Eithriadol, Uchel, Cymedrol ac Isel.
Meini Prawf
Gwerthuso

Cyfarwyddyd a amlinellwyd ym Methodoleg Cynefinoedd
Tirwedd LANDMAP 2016

Cynefinoedd
blaenoriaeth

Yn benodol, nodweddion mwyaf perthnasol yr ardal, prinder o ran
cyd-destun cenedlaethol. Eglurir Cynefinoedd Blaenoriaeth o ran
y cynefinoedd sydd mwyaf nodweddiadol o’r ardal, er os oes
ardaloedd sylweddol o gynefinoedd uchel eu hansawdd e.e.
SoDdGA, disgrifir y rhain;

Arwyddocâd

Mae’n delio gydag a yw Ardal Agwedd yn cynnwys % uchel o
adnodd cenedlaethol e.e. A yw cynefin yn gyfyngedig i’r ardal
dan sylw’n unig neu oes cyfran uchel o’r adnodd cenedlaethol yn
yr ardal?

Cyfle

Caiff cyfle ei sgorio yn ddibynnol ar ba mor hawdd fyddai
cyfoethogi unrhyw gynefinoedd cymedrol, uchel neu eithriadol
presennol.

Cyfraddau ehangu

Yn cynyddu yn y cynefinoedd a rhywogaethau hanner naturiol a
gwerthfawr a aseswyd dros y 25 mlynedd diwethaf.

Sensitifrwydd

Pa mor sensitif mae’r ardal i newidiadau o ran rheoli tir ac
arferion eraill all cael effaith niweidiol ar fioamrywiaeth.

Cysylltedd/ cydgysylltedd

Yn disgrifio pa mor effeithiol mae’r Ardal Agwedd yn gweithio o
ran rhwydweithiau cyd-gysylltedd a choridorau ar gyfer
cynefinoedd cynhenid, sy’n caniatáu i rywogaethau symud a
gwarchod a chyfoethogi bioamrywiaeth.

Gwerthuso
cynefinoedd

Seilir ar y chwe maen prawf gwerthuso uchod.

Pwysigrwydd o ran
rhywogaethau
allweddol

Ydy’r ardal yn bwysig o safbwynt arwyddocâd arbennig ar gyfer
un neu fwy o rywogaethau pwysig?

Gwerthusiad
Cyffredinol

Asesiad cyffredinol o bwysigrwydd yr ardal o safbwynt
Cynefinoedd a rhywogaethau a seilir ar werthuso’r meini
prawf uchod.

8.26 Yn hytrach nag ystyried y gwerthusiad cyffredinol yn unig ar gyfer ardal agwedd er
mwyn asesu ansawdd y dirwedd, mae’n ddefnyddiol deall yr hyn sy’n rhoi ansawdd i
dirwedd. Dylid gwneud hyn drwy gyfeirio at y cyfiawnhad dros y gwerthusiad cyffredinol
ynghyd â gwerthoedd pob un o’r meini prawf gwerthuso.
8.27 Hwyrach y bydd achosion lle bydd sgôr un neu fwy o’r meini prawf gwerthuso’n uwch
na’r gwerthusiad cyffredinol; bydd angen ystyried hyn wrth ystyried sensitifrwydd y dirwedd o
safbwynt y cynnig datblygu penodol.
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8.28 Nid yw gwybodaeth LANDMAP yn cymryd lle’r angen ar gyfer arolwg ecolegol lle bo
angen un. Gall gwybodaeth arolwg ecolegol ategu gwybodaeth LANDMAP er mwyn
adnabod nodweddion a rhinweddau cynefinoedd y dirwedd, fodd bynnag ni ddylid defnyddio
gwybodaeth LANDMAP yn yr arolwg ecolegol - mae angen cyflawni hyn ar lefel leol.


Tirwedd Hanesyddol

8.29 Mae’r haen hon o LANDMAP yn canolbwyntio ar y cysylltiad rhwng safleoedd
archeolegol a hanesyddol a’r dirwedd gyfagos, ac yn adnabod rhinweddau’r dirwedd sy’n
dibynnu ar brif ddefnydd o dir o safbwynt hanesyddol, patrymau a nodweddion ac sy’n
strwythurau sy’n sefyll allan ac yn cyfrannu at gymeriad hanesyddol cyffredinol y dirwedd
bresennol. Maent yn adlewyrchu credoau, agweddau, traddodiadau a gwerthoedd y
gorffennol, sy’n cynnwys gweddillion corfforol holl agweddau ar weithgaredd dynol (ar ben
ac o dan y ddaear) a sut rydym yn eu dehongli ac yn eu deall.
8.30 Mae haen Y Dirwedd Hanesyddol ond yn adnabod defnyddiau hanesyddol o dir,
patrymau a nodweddion sy’n strwythurau sy’n sefyll allan ac yn cyfrannu at gymeriad
hanesyddol cyffredinol y dirwedd bresennol. Ni fydd safleoedd archeolegol a henebion nad
ydynt yn bodloni’r maen prawf hwn, ond a ystyrir yn bwysig yn cael eu diogelu trwy ddulliau
eraill, a bydd dal angen eu hystyried fel rhan o’r cynnig datblygu, ond ni fyddant yn rhan o’r
asesiad o’r dirwedd. O ganlyniad, ni fydd y nodwedd fwyaf blaenllaw a ddewisir ar gyfer
Ardal Agwedd benodol o reidrwydd yn hen iawn, er bod nifer o safleoedd archeolegol efallai
yn yr ardal ei hun. Mae’n werth nodi fod LANDMAP yn delio gydag adnabod patrymau a
nodweddion yn y dirwedd bresennol, a gyda’u rheolaeth yn sgil hynny. Nid hanes y dirwedd
yw, nag yn ymarfer cymeriadu tirwedd hanesyddol.
8.31 Mae adroddiad arolwg ar gyfer haen y dirwedd hanesyddol yn cynnwys 43 cwestiwn
sy’n cychwyn gyda disgrifiad o’r ardal. Mae’r disgrifiad yn adnabod unrhyw fathau o ffiniau
traddodiadol, unrhyw beth o ddiddordeb archeolegol arwyddocaol, y cyfnod cronolegol
mwyaf blaenllaw ac unrhyw ddynodiadau hanesyddol yn yr amgylchedd. Nes lawr yr
adroddiad ceir crynodeb sy’n tynnu sylw at brif batrymau ac elfennau. Gyda’i gilydd, gellir
defnyddio’r elfennau hyn i adnabod nodweddion sy’n cyfrannu at gymeriad yr ardal o
safbwynt tirwedd hanesyddol. Wedyn gellir defnyddio hyn i adnabod unrhyw nodweddion y
bydd y cynnig datblygu efallai yn effeithio arnynt, ac adnabod unrhyw nodweddion y gellir eu
hystyried yn ystod y broses dylunio er mwyn llwyddo i integreiddio’r cynnig datblygu i’r
dirwedd.
8.32 Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys asesiad o werth a rhinweddau’r Dirwedd
Hanesyddol a seilir ar feini prawf gwerthuso penodol sydd wedi cael sgôr Eithriadol, Uchel,
Cymedrol ac Isel.
Meini Prawf
Gwerthuso

Cyfarwyddyd a amlinellwyd ym Methodoleg Tirweddau
Hanesyddol LANDMAP 2016

Cywirdeb

Mae cywirdeb Ardal Agwedd yn ymwneud â’i ‘gyfanrwydd’
cyffredinol. Caiff hyn ei asesu trwy welededd a dilysrwydd y rhannau
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neu elfennau'r Patrwm Tirwedd Flaenllaw neu Fanylder y Dirwedd
Hanesyddol.
Goroesi

Mae hwn yn delio gydag i ba raddau y mae elfennau a rhannau
unigol yn goroesi sy’n bresennol yn yr Ardal Agwedd.

Cyflwr

Mae hwn yn delio gyda chyflwr yr elfennau a rhannau hynny sy’n
goroesi yn yr Ardal Agwedd, fel mesur o’r cyflwr cyffredinol.

Prinder

Mae hwn yn delio gyda phrinder yr Ardal Agwedd.

Potensial

Mae hwn yn delio gyda’r potensial o fewn y dirwedd o ran
astudiaethau a dadansoddiadau yn y dyfodol, a photensial yr
elfennau sydd efallai, neu sydd eisoes, yn cael eu datblygu fel
amwynder addysgol a hamdden cyhoeddus.

Gwerthusiad
Cyffredinol

Seilir asesiad cyffredinol o bwysigrwydd yr ardal ar y meini
prawf uchod.

8.33 Yn hytrach nag ystyried gwerthusiad cyffredinol ardal agwedd er mwyn asesu
ansawdd y dirwedd, mae’n ddefnyddiol deall yr hyn sy’n cynrychioli rhinweddau’r dirwedd.
Dylid gwneud hyn drwy gyfeirio at y cyfiawnhad a roddwyd ar gyfer y gwerthusiad cyffredinol
ynghyd â’r gwerthoedd ar gyfer pob un o’r meini prawf gwerthuso.
8.34 Hwyrach y bydd adegau pan fydd sgôr un neu fwy o’r meini prawf yn uwch na’r
gwerthusiad cyffredinol; bydd angen ystyried hyn wrth ystyried sensitifrwydd y dirwedd o ran
y cynnig datblygu penodol
8.35 Bydd angen i gynigion datblygu sy’n effeithio ar ddynodiadau amgylchedd
hanesyddol (a restrir ym Mholisi SP7 (2) y CDLl) ystyried effaith y fath gynigion ar wahân i
broses asesu LANDMAP; sy’n cynnwys cynigion datblygu fydd efallai’n effeithio ar Dirwedd
Hanesyddol Gofrestredig, lleoliad Adeilad Rhestredig, neu olygfeydd mewn a/neu allan o
ardal cadwraeth.


Tirwedd Ddaearegol

8.36 Mae haen Tirwedd Ddaearegol LANDMAP yn ystyried dylanwadau corfforol,
daearegol yn bennaf, sydd wedi creu’r dirwedd gyfoes, ac yn adnabod rhinweddau’r dirwedd
sy’n gysylltiedig â rheolaeth neu ddylanwad creigwely, prosesau’r wyneb, tirffurfiau a
hydroleg. Felly mae’r haen yn ystyried hanes daearegol y dirwedd trwy adnabod rhannau
pendant y dirwedd lle mae cysylltiad agos rhwng daeareg a thopograffeg. Mae’r ardaloedd
hyn yn cael eu nodi fel Ardaloedd Agwedd ar wahân.
8.37 Diffinnir a gwerthusir Ardaloedd Agwedd a nodir yn haen y Dirwedd Ddaearegol ar
sail cymeriad cynhenid, fel arfer, naill ai:



Dylanwad topograffeg daeareg creigwely a sut mae’n ymddangos ar yr wyneb fel
cerrig brig, neu
Cymeriad y gwaddodion sy’n bresennol a phrosesau eu dyddodi fel y gwelir trwy’r
dopograffeg a’r tirffurfiau a grëwyd gan y prosesau hyn.
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8.38 Dim ond mewn achosion lle mae’r ddaeareg o werth gwyddonol uchel (ac felly
hwyrach na fydd blaenoriaethau cadwraeth yn wahanol i ardaloedd cyffiniol), neu os bydd
ffurfiau neu ddyddodion daearegol wedi cael effaith sylweddol ar ddefnydd o dir (e.e. trwy
benderfynu pridd yn hytrach na thirffurfiau amlwg) y mae ffiniau Ardal Agwedd yn fwy
daearegol na thopograffegol.
8.39 Mae adroddiad arolwg ar gyfer yr haen tirwedd ddaearegol yn cynnwys 37 cwestiwn,
sy’n cychwyn gyda disgrifiad o’r ardal. Mae’r disgrifiad yn adnabod cymeriad daearyddol a
thopograffegol, cyfraniadau sylweddol at y cymeriad daearegol, rhannau daearegol a
geomorffegol gweithgar, manylion unrhyw fwynau a gloddir, ac unrhyw safleoedd dynodedig
cenedlaethol / lleol o safbwynt bioamrywiaeth. Gellir defnyddio’r rhannau hyn i adnabod
nodweddion sy’n cyfrannu at gymeriad tirwedd ddaearegol yr ardal. Hefyd dylid talu sylw at
argymhellion yr adroddiad arolwg er mwyn penderfynu a yw’r cynnig datblygu’n cyd-fynd â’r
argymhellion ar gyfer yr ardal agwedd; a hwyrach y bydd hefyd yn helpu adnabod materion y
gellir delio â nhw mewn ffordd ragweithiol yn gynnar yn y broses dylunio.
8.40 Mae’r adroddiad yn cynnwys asesiad o werth a rhinweddau’r dirwedd ddaearegol a
seilir ar feini prawf gwerthuso penodol sydd wedi cael sgôr Eithriadol, Uchel, Cymedrol ac
Isel.
Meini Prawf Gwerthuso
Gwerth Ymchwil
Gwerth Addysgol
Gwerth Hanesyddol
Prinder / Unigrywiaeth
Enghraifft Glasurol
Gwerthusiad Cyffredinol – Seilir asesiad cyffredinol o bwysigrwydd yr ardal ar
y meini prawf gwerthuso uchod.

8.41 Yn hytrach nag ystyried y gwerthusiad cyffredinol yn unig ar gyfer ardal agwedd er
mwyn asesu ansawdd y dirwedd ddaearegol, mae’n ddefnyddiol deall beth sy’n cynrychioli
rhinweddau’r dirwedd. Dylid gwneud hyn drwy gyfeirio at y cyfiawnhad a roddwyd ar gyfer y
gwerthusiad cyffredinol ynghyd â gwerthoedd pob un o’r meini prawf gwerthuso.
8.42 Hwyrach y bydd adegau pan fydd sgôr un neu fwy o’r meini prawf gwerthuso’n uwch
na’r gwerthusiad cyffredinol; bydd angen ystyried hyn wrth ystyried sensitifrwydd y dirwedd o
ran y cynnig dyblygu penodol.
8.43 Bydd angen i gynigion datblygu sy’n effeithio ar ddynodiadau geoamrywiaeth (a
restrir ym Mholisi CM2 y CDLl) ystyried effaith y fath gynigion ar wahân i broses asesu
LANDMAP.
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rhan o AEA

Cysyniad – Cam cyn-ymgeisio a Chwmpasu

PENDERFYNU’R CYNNIG DATBLYGU – disgrifiad o’r
datblygiad arfaethedig gan nodi’r prif nodweddion,
graddfa a maint

Na – Ewch
at Ffigur 3

Oes angen AEA

Oes

A nodwyd y Dirwedd fel un o’r materion i’w
hystyried yn y Barn Cwmpasu?

Na – Ewch
at Ffigur 3

Ie

Dadansoddiad
o’r Safle
LANDMAP

Cam Dylunio

Defnyddio
gwybodaeth
yn y LVIA

ASESIAD SYLFAENOL
Adnabod nodweddion, rhinweddau
ac ansawdd y dirwedd

LLEOLI A DYLUNIO Y cynnig i weithio gyda nodweddion,
rhinweddau ac ansawdd y dirwedd

Ail-ymweld â’r
cam Lleoli a
Dylunio os oes
angen

Cam y Cais
Cynllunio

ASESIAD – Cynnal LVIA fel rhan o’r AEA ac ystyried unrhyw effaith niweidiol
annerbyniol, ar nodweddion ac ansawdd gwerthfawr tirwedd Powys (yn unol
a Pholisi DM4) (os oes effaith debygol annerbyniol, ystyried lliniaru neu ailymweld â’r cam lleoli a dylunio)

CYFLWYNO’R CAIS CYNLLUNIO
(AR Y CYD Â’R LVIA (fel rhan o’r AEA) a Datganiad Dyluniad a
Mynediad)
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PENDERFYNU’R CYNNIG DATBLYGU – disgrifiad o’r
datblygiad arfaethedig gan nodi prif nodweddion, graddfa
a maint

Dadansoddiad
o’r Safle

Cam Dylunio

Defnyddio
gwybodaeth
y LVIA

LANDMAP

Adnabod nodweddion,
rhinweddau ac ansawdd y
dirwedd

LLEOLI A DYLUNIO Y cynnig i weithio gyda nodweddion, rhinweddau ac
ansawdd y dirwedd

Ail-ymweld â’r Cam
Lleoli a Dylunio os oes
angen
NID OES gan y Datblygiad
Mae gan y Datblygiad botensial
botensial i gael Effaith Sylweddol
i gael Effaith Sylweddol ar y
ar y Dirwedd (yn ôl para 6.36/38)
Dirwedd (yn ôl para 6.25/32)

ASESIAD – Cynnal LVIA ac
ystyried os oes unrhyw effaith
niweidiol annerbyniol, ar
nodweddion ac ansawdd
gwerthfawr tirwedd Powys (yn
unol a Pholisi DM4) (os oes effaith
debygol annerbyniol dylid
ystyried lliniaru neu ail-ymweld â’r
cam lleoli a dylunio).

Planning Application Stage

ASESIAD SYLFAENOL

CYFLWYNO’R CAIS
CYNLLUNIO ynghyd â’r
LVIA a Datganiad Dynluniad
a Mynediad

ASESIAD – ystyried os oes unrhyw effaith
niweidiol annerbyniol ar nodweddion ac
ansawdd gwerthfawr tirwedd Powys (yn
unol a Pholisi DM4) gan ystyried y cynnig
datblygu yn erbyn nodweddion ac
ansawdd a nodwyd uchod (os oes effaith
debygol annerbyniol, dylid ystyried
lliniaru neu ail-ymweld â’r cam lleoli a
dylunio).

CYFLWYNO’R CAIS
CYNLLUNIO gan ddangos sut
y mae dyluniad y cynnig wedi
gweithio gyda’r dirwedd i
integreiddio’r datblygiad yn
llwyddiannus trwy ddefnyddio
Datganiad Cynllunio
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10. Monitro ac Adolygu
10.1 Caiff gweithredu polisi tirwedd y CDLl, trwy ddatblygiadau a ganiateir ac a gyflawnir
dan y CDLl, ei fonitro’n flynyddol, a’i adrodd yn Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl (fydd
yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31ain Hydref yn flynyddol yn dilyn
mabwysiadu’r CDLl). Bydd y broses yn monitro datblygiadau a ganiateir fydd efallai’n cael
effaith niweidiol annerbyniol ar nodweddion a rhinweddau’r dirwedd ledled Powys yn unol â
Pholisi SP7, bydd hyn drwy AMR43 yn y Fframwaith Monitro Blynyddol. Hefyd byddwn yn
monitro nifer y datblygiadau fyddai’n gallu cael effaith sylweddol ar y dirwedd neu effaith
weledol a ganiateir sydd heb gyflwyno LVIA gyda’r cynnig fel sy’n ofynnol drwy AMR53.
10.2 Bydd angen ystyried ansawdd y LVIA a gyflwynir; gwneir hyn drwy ddefnyddio
gweithwyr proffesiynol ym maes tirwedd, penderfyniadau apêl a thrwy gymharu’r LVIA gyda’r
datblygiad ar ôl ei gwblhau.
10. 3 Byddwn yn parhau i adolygu’r CCA hyn, a lle bo angen, byddwn yn eu diweddaru i
ystyried newidiadau mewn unrhyw bolisi neu gyfarwyddyd perthnasol, tystiolaeth o
amgylchiadau ac wrth ymateb i faterion perthnasol a godir gyda’r CCA o safbwynt ymarferol.
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RHESTR TERMAU:
Diffiniad

Ystyr

Ardal Agwedd

Mae LANDMAP yn rhannu'r dirwedd yn ardaloedd daearyddol ar
wahân a elwir yn ardaloedd agwedd (polygonau mewn GIS). Mae pob
ardal agwedd yn cael ei hadnabod gan ei nodweddion a'i nodweddion
tirwedd ei hun, bydd y rhain yn wahanol i ardaloedd agwedd cyfagos.

Asesiad Sylfaenol

Gwaith a wneir i ddisgrifio’r nodweddion, rhinweddau ac ansawdd y
safle. Dylai cynnwys y dadansoddiad o’r safle ac asesiad LANDMAP.
Patrwm elfennau amlwg, adnabyddadwy a chyson yn y dirwedd sy’n
gwahaniaethu un dirwedd rhag un arall.
Mae Datganiad Dyluniad a Mynediad yn cyfleu’r hyn a gynigir ac yn
dangos y broses dylunio a ddefnyddiwyd i gyrraedd y cynnig terfynol.
Dylai cynnwys manylion yr Asesiad Sylfaenol a naill ai’r LVIA neu’r
Asesiad Anffurfiol.
Rhan nodedig neu flaenllaw sy’n cyfrannu at y dirwedd, megis coed,
perthi ac adeiladau. Yn nghyd-destun cynigion datblygu gall
‘nodwedd’ hefyd fod yn agwedd benodol o’r prosiect.
Adnabod a dehongli dimensiwn hanesyddol y dirwedd neu dreflun
sydd ohoni heddiw mewn ardal benodol.

Cymeriad
Datganiad Dyluniad
a Mynediad

Nodweddion

Nodweddion
Tirwedd
Hanesyddol (HLC)
Asesiad Anffurfiol

LANDMAP

Arfarniad o Effaith
ar y Tirwedd ac
Effaith Weledol
(LVIA)
Gwerth y Dirwedd
Datganiad Cynllunio

Rhinweddau
Dadansoddiad o’r
Safle
Cwmpasu
Treflun

Asesiad anffurfiol sy’n ystyried sut mae’r cynnig datblygu’n effeithio ar
y nodweddion, rhinweddau ac ansawdd a nodwyd yn yr asesiad
sylfaenol.
Adnodd ym maes tirwedd a seilir ar SGDd lle mae nodweddion,
rhinweddau a dylanwadau’r dirwedd ar y dirwedd yn cael eu cofnodi
a’u gwerthuso mewn set ddata sy’n gyson ar lefel genedlaethol.
Arf a ddefnyddir i adnabod ac asesu effeithiau newid sy’n deillio o
ddatblygiad ar y dirwedd fel adnodd amgylcheddol yn ei hawl ei hun
ac ar olygfeydd ac amwynder gweledol pobl fel rhan o Asesiad Effaith
Amgylcheddol.
Gwerth perthynol sydd ynghlwm wrth dirweddau gwahanol gan
gymdeithas.
Datganiad i’w gyflwyno ochr yn ochr â’r cais cynllunio (ar gyfer
datblygiadau bach) sy’n dangos sut y lleolwyd a dyluniwyd y cynnig
datblygu i weddu i’r dirwedd. Mae’n cynnwys elfennau o’r asesiad
sylfaenol a’r asesiad anffurfiol.
Rhinweddau esthetig neu ganfyddiadol y dirwedd megis y rhai sy’n
gysylltiedig â graddfa neu lonyddwch.
Asesiad o’r safle ynghyd â gwybodaeth mapiau’r Arolwg Ordnans,
lluniau o’r awyr ac unrhyw astudiaethau neu adnoddau lleol eraill i
hysbysu’r asesiad sylfaenol.
Y broses o adnabod y materion y bydd angen i AEA ddelio â nhw.
Cymeriad a chyfansoddiad yr amgylchedd adeiledig, gan gynnwys yr
adeiladau a’r cysylltiadau rhyngddyn nhw a mannau agored, yn
cynnwys mannau gwyrdd.
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Llonyddwch
Derbynyddion
Gweledol
Parth Gwelededd
Damcaniaethol
(ZTV)

Cyflwr o dawelwch ac sy’n gysylltiedig â heddwch, a ystyrir yn ased
arwyddocaol o safbwynt tirwedd.
Unigolion a/neu grwpiau penodol o bobl sydd â’r potensial i gael eu
heffeithio gan newidiadau mewn golygfeydd neu amwynder gweledol
mewn gwahanol leoedd.
Ardal o dir y mae’n bosib gweld y datblygiad ohoni yn ddamcaniaethol.
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Atodiad 1. Pethau Pwysig i’w hystyried ar gyfer Sampl o Fathau Datblygu
Adeiladau Amaethyddol
Effaith gronnus - Mae angen ystyried hyn, yn enwedig os bydd yr adeilad yn rhan o
gasgliad o adeiladau amaethyddol eraill. Hwyrach y gall un uned gael ei 'hamsugno' i’r
dirwedd, ond gall tair neu bedair troi’r fantol o ran derbynioldeb, felly mae asesiad o’r
effaith gronnus yn hanfodol.
Golygfannau - O safbwynt natur ei raddfa a deunyddiau, gall adeilad amaethyddol cyfoes
fod yn nodwedd amlwg ar y dirwedd. Felly mae’n bwysig ystyried golygfeydd ar ac allan
o’r safle. Mae nesáu at adeilad ar letraws, ar ôl ei weld o bellter yn gynharach efallai, yn
ffordd fwy caredig i nesáu at adeilad mawr.
Nenlinellau - Dylai adeiladau newydd ymateb i gyfuchlinedd a thirffurf naturiol trwy
eistedd mewn ceseiliau neu waelod dyffrynnoedd ac osgoi llwyfandiroedd neu nenlinellau
neu gefnau agored.
Proffil - Lle bo’n bosib, dylai fod gan adeiladau broffil isel. Gall bondo gordo a thoeau
mawr helpu adeilad i weddu i’r dirwedd, creu cysgodion a rhoi siâp i adeilad.
Lliw - Lle bo’n ymarferol, dylai’r to fod yn dywyll, gyda gorffeniad anadlewyrchol, gan
ystyried y dirwedd o safbwynt lliw ac ansawdd. Mae adeiladau golau eu lliw neu wyn yn
adlewyrchu mwy o heulwen, a dylid osgoi’r rhain gan eu bod yn fwy gweladwy. (Os oes
rhaid i adeilad fod yn olau ei liw er mwyn lleihau tymheredd mewnol, bydd yn hanfodol ei
leoli’n ofalus, gyda chynllun plannu priodol). Fel arfer, dylid defnyddio lliwiau “daearol”
megis arlliwiau brown, llwyd neu wyrdd er mwyn cynrychioli deunyddiau lleol e.e. briciau
coch gwledig eu gorffeniad. Dylid defnyddio lliwiau mat, gan osgoi paent sglein uchel.
Deunyddiau - Lle bo’n briodol, dylai deunyddiau adlewyrchu ansawdd a natur gynhenid
adeiladau cyfagos. Gall defnyddio cyfuniad o ddeunyddiau megis gwaith cerrig, pren a
phaneli dur lliw helpu lleihau graddfa dybiedig yr adeilad yn y dirwedd.
Grwpio - Wrth edrych o bellter, nid lleoliad yr adeilad sy’n amlwg ond yn hytrach ei raddfa
mewn perthynas ag adeiladau cyfagos. Fel arfer mae clystyrau adeiladau tynn yn
gweddu’n well i’r dirwedd nag adeiladau gwasgaredig. Efallai bydd adeiladau newydd
wedi’u lleoli orau fel rhan o grŵp yn hytrach na bod ar wahân, fodd bynnag dylid
defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd yn yr asesiad gwaelodol i lywio’r lleoliad fel ei fod yn
ymateb i’r cyd-destun. Yn achos grŵp o adeiladau traddodiadol neu hanesyddol sydd
eisoes yn bodoli, hwyrach mai’r peth gorau fyddai lleoli adeilad newydd cyfoes ei gynllun i
ffwrdd o’r grŵp er mwyn osgoi gwrthdaro gweledol.
Plannu - Gellir lliniaru effaith adeiladau newydd trwy dirweddu gofalus sy’n adlewyrchu
cymeriad y dirwedd leol. Gall plannu rhywogaethau cynhenid Prydeinig o gwmpas
adeiladau amaethyddol cyfoes, adlewyrchu patrymau coetiroedd, perthlysoedd a
gwrychoedd presennol er mwyn creu nodweddion tirwedd a chynefinoedd newydd ar gyfer
bywyd gwyllt.
Mewn rhai achosion, gall lleoli adeiladau newydd gerllaw coetiroedd leiniau cysgodi
presennol ddarparu cysgod gwerthfawr.
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Aneddleoedd – gan gynnwys aneddleoedd newydd, safleoedd eithriedig ar gyfer
gweithwyr amaethyddol a thai fforddiadwy.
Lleoliad - Dylid lleoli anheddle yng nghyd-destun topograffeg y dirwedd. Dylid gweithio
gyda chyfuchlinedd y safle. Dylid osgoi twmpathu er mwyn cael safle gwastad, oherwydd
bydd yn golygu fod y tŷ’n fwy amlwg yn y dirwedd.
Dylid ystyried gogwydd yr adeilad er mwyn cael golygfa ac i leihau’r effaith ar y dirwedd.
Yn aml, mae lleoliad tai hŷn yn yr ardal gyfagos yn awgrymu sut mae pobl wedi delio
gyda’r agweddau hyn yn y gorffennol, ac i ba raddau maent wedi llwyddo.
Graddfa - Mae graddfa’n ystyriaeth bwysig wrth ddylunio cartref newydd yng nghefn
gwlad; mae’n rhaid i faint adeilad weddu i’r dirwedd lle caiff ei adeiladu, y cyffiniau a’r
math o dŷ a adeiledir.
Ffurf – Dylai aneddleoedd gael pwyslais llorweddol a dylen nhw fod yn isel, fodd bynnag
mae’n bwysig bod y dyluniad yn adlewyrchu’r cyd-destun lleol lle’n briodol.
Deunyddiau – Dylai’r deunyddiau a’r lliwiau fod yn syml ac adlewyrchu’r dirwedd a’r
ddaeareg o’u cwmpas. Mae’n rhaid ystyried deunyddiau a lliwiau adeiladau traddodiadol
yr ardal, lle maent yn cyfrannu at gymeriad lleol.
Adeiladau Atodol a Garejys - Dylid lleoli adeiladau atodol megis gweithdai a siediau mor
agos â phosib at y prif anheddle (bydd angen i gynigion gyfeirio at Bolisi DM7 y CDLl).
Os darperir garejys, mae’n rhaid cydlynu’r rhain gyda’r cynllun cyffredinol, gan ddefnyddio
dyluniad a deunyddiau tebyg.
Ffiniau – Dylid cadw tyfiant, megis gwrychoedd a choed sydd yno eisoes. Dylai ffiniau
newydd fod yn wrychoedd a blennir gyda rhywogaethau cynhenid, a dylid osgoi ffensys
wedi’u paentio.
Goleuadau - Dylid cyfeirio goleuadau allanol tuag i lawr, eu cysgodi fel nad yw golau yn
gorlifo y tu hwnt i’r ardal y mae angen ei goleuo a gwneud defnydd effeithiol o switshis
synhwyro. Nid ydym yn annog goleuadau parhaol e.e. mynedfeydd, rhodfeydd ac
adeiladau gyda llifoleuadau.
Mynediad - Dylid ystyried y berthynas rhwng y safle a’r fynedfa arfaethedig. Dylid osgoi’r
angen i greu ffyrdd hir newydd.
Addasiadau Preswyl
Mae llawer o adeiladau nad ydynt yn rhai preswyl o fewn ardal CDLl Powys fyddai’n gallu
cael eu haddasu at ddefnydd preswyl. Mae hyn yn cynnwys adeiladau sy’n gysylltiedig ag
amaethyddiaeth, megis adeiladau ac ysguboriau fferm ac adeiladau a adeiladwyd at
ddibenion crefyddol megis eglwysi neu gapeli.
Fel arfer, mae adeiladau amaethyddol megis adeiladau fferm yn strwythurau cadarn,
gweddol syml. Dylai unrhyw addasiad ddefnyddio agoriadau presennol lle bo’n bosib er
mwyn cadw nifer y ffenestri a drysau newydd mor isel â phosib. Dylai’r holl ffenestri a
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drysau fod yn syml, wedi’u hadeiladu’n gadarn a dylid cadw unrhyw agennau gwyntyllu
presennol, ac unrhyw fanylion unigryw a strwythurau atodol pwysig.
Dylid ystyried estyniadau neu adeilad newydd os maent yn ategu cywirdeb pensaernïol yr
adeiladau fferm presennol, trwy er enghraifft, mewnlenwi bylchau amhriodol neu er mwyn
gorffen grŵp. Dylid osgoi ymestyniadau uwchben crib y to, a dylid osgoi codi cribau neu’r
bondo ac mae cynnwys cyntedd a ffenestri to newydd yn briodol yn unig os bydd yr
ymgeisydd wedi dangos y caiff y newidiadau hyn eu dynlunio mewn ffordd sympathetig,
ac nad oes unrhyw ddewis amgen rhesymol er mwyn cyflawni’r addasiad. Mae’n anodd
integreiddio ffenestri crom ynghyd â thai gwydr yn llwyddiannus oherwydd nid oes
ganddynt unrhyw gysylltiad blaenorol gydag adeiladau amaethyddol.
Cynigion Parciau Gwyliau
Cynllun - Dylid rhoi blaenoriaeth i gael cynllun anffurfiol o unedau carafanau / podiau
glampio / cabanau coed ac ati. Dylid nodweddu'r safle trwy ddefnyddio clystyrau anffurfiol
bychain wedi'u gwahanu gan dirlunio priodol ac osgoi rhesi o unedau ‘llym’ sydd fel arfer
yn arwain at effaith weledol niweidiol.
Dylid defnyddio lliwiau tawel a deunyddiau naturiol, sy'n adlewyrchu'r cyd-destun lleol, fel
sy'n briodol ar gyfer unedau carafanau / podiau glampio / cabanau coed ac ati ac
adeiladau ategol. Lle bo modd, dylid ystyried addasu unrhyw adeiladau presennol ar y
safle yn enwedig lle mae angen adeiladau ategol
Graddfa – Dylai graddfa’r datblygiad parchu’r amgylchedd o’i gwmpas.
Lleoliad - Dylid lleoli cynigion mewn lleoliadau anymwthiol, ac osgoi nenlinellau, ochrau
mynyddoedd amlwg neu safleoedd agored. Dylai'r datblygiad barchu topograffi'r safle a
dylid cadw lefelau presennol y safle lle bynnag y bo modd.
Ffiniau - Dylid cadw'r llystyfiant presennol fel gwrychoedd a choed. Dylai ffiniau newydd
fod yn wrychoedd sy'n cynnwys rhywogaethau brodorol gan osgoi ffensys.
Goleuadau - Dylid cyfeirio goleuadau allanol tuag i lawr, eu cysgodi fel nad yw golau yn
gorlifo y tu hwnt i'r ardal y mae angen ei goleuo a gwneud defnydd effeithiol o switshis
synhwyro.
Mynediad - Dylid ystyried perthynas y safle â'r ffordd fynediad arfaethedig. Dylid osgoi'r
angen i greu darnau hir o ffordd newydd syth, dylid defnyddio ffyrdd / traciau presennol lle
bynnag y bo modd. Dylid ystyried sut y gall unrhyw ffyrdd / traciau arfaethedig gyd-fynd â
chymeriad y dirwedd ac ategu patrwm y traciau a'r rhwydweithiau ffyrdd presennol.
Effaith gronnus – Dylid ystyried sut mae'r cynllun yn cyd-fynd â chynigion tebyg eraill yn
yr ardal.
Cynigion Ynni Heulol
Ardaloedd Chwilio Lleol – Dylai pob cynnig ar gyfer datblygiad heulol o fewn Ardal
Chwilio Lleol (a nodwyd yn CDLl Powys) gyfeirio at Astudiaeth ar Sensitifrwydd y Dirwedd
ar gyfer Datblygu Ffermydd heulol (Enplan, 2017).
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Tirffurf a Thopograffeg - Mae’n debyg mai’r safleoedd mwyaf addas fydd rhai ar
dirffurfiau gwastad neu ar lethrau is/o fewn ceseiliau mewn tirweddau tonnog iseldir yn
hytrach nag ar dirffurfiau uchel amlwg ac ar lethrau gweladwy iawn.
Mae tirweddau amgaeëdig (e.e. oherwydd coetir neu wrychoedd uchel) yn fwy addas ar
gyfer datblygiadau heulol PV na thirweddau agored heb fod yn amgaeëdig.
Golygfeydd a Sgrinio - Dylid osgoi lleoli datblygiad heulol PV lle byddai golygfannau
pwysig neu sensitif yn edrych drosto’n uniongyrchol. Dylid ystyried golygfeydd
golygfannau lleol a ffyrdd/llwybrau poblogaidd (gan gynnwys Hawliau Tramwy). Ar gyfer
safleoedd lle mae tir uchel yn edrych drostynt, yn enwedig o fewn 1-2 cilomedr, bydd
dyluniad y safle a’r ffordd mae’n integreiddio i’r dirwedd yn hynod bwysig.
Cynllun - Dylid sicrhau fod y cynllun a dyluniad y cynllun yn dilyn cyfuchlinedd a
phatrymau’r dirwedd er mwyn eu hintegreiddio i’r dirwedd - dylid osgoi gosod paneli yn
bell o weddill y grŵp.
Wrth ddylunio cynllun y paneli, dylid ystyried ymddangosiad y datblygiad o’r ‘cefnau’ a’r
‘ochrau’ (lle bydd y fframiau’n fwy gweladwy) yn ogystal ag o’r ‘tu blaen’.
Dylid ystyried lleoli’r rhesi yn agos at adeiladau fferm presennol er mwyn annog clwstwr o
ran datblygiad adeiledig a lleihau’r angen ar gyfer datblygiad mwy ynysig.
Graddfa - Gofalwch fod ardal y datblygiad yn cyfateb o ran graddfa i’r dirwedd dan sylw.
Gorchudd Tir - Dylid cadw patrwm y caeau ac amrywiaeth er mwyn osgoi cymeriad
amlwg yn yr ardal ac i sicrhau fod y datblygiad yn gweddu i raddfa’r dirwedd (mae
ardaloedd gyda chaeau llai eu graddfa’n debygol o fod yn fwy priodol ar gyfer
datblygiadau llai).
Dyluniad - Gofalwch y caiff uchder y paneli a chynlluniau sgrinio eu dylunio i sicrhau nad
yw’r datblygiad yn amlwg. Ble bynnag fo’n bosib, dylai’r paneli fod yn is nag unrhyw
wrychoedd ar y safle.
Dylid gweithio gyda thopograffeg naturiol yr ardal, ac osgoi’r angen ar gyfer cloddio,
banciau a byndiau sy’n gallu tynnu sylw at yn hytrach na sgrinio datblygiad.
Seilwaith Atodol - Dylid defnyddio llwybrau sydd eisoes yn bodoli ble bynnag fo’n bosib.
Dylid ystyried sut y gall unrhyw lwybrau arfaethedig weddu i gymeriad y dirwedd ac ategu
patrwm llwybrau ac unrhyw rwydwaith ffyrdd presennol. Dylai unrhyw lwybrau arfaethedig
geisio osgoi llethrau serth a chadw’r angen ar gyfer gwaith torri a llenwi mor isel â phosib.
Dylai toeau adeiladau atodol fod yn dywyll lle bynnag y bo hynny'n ymarferol, gyda
gorffeniad di-adlewyrchiad a’u lliw a gwead yn cyd-fynd â’r tirwedd. Mae adeiladau golau
neu wyn yn adlewyrchu mwy o olau'r haul a dylid eu hosgoi gan eu bod yn fwy amlwg. Yn
gyffredinol, dylai lliwiau adeiladau atodol fod yn “liwiau daear” fel brown, llwyd neu wyrdd i
adlewyrchu deunyddiau lleol.
Effaith Gronnus - Wrth leoli datblygiad heulol PV, mae’n bwysig ystyried sut mae’r
cynllun yn gweddu i gynlluniau eraill sydd ar waith neu sydd wedi cael caniatâd, er mwyn
lleihau’r effaith gronnus.
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Dylai ymgeiswyr geisio sicrhau tebygolrwydd o ran dyluniad rhwng cynlluniau o fewn yr un
fath o dirwedd er mwyn cynnal cyfansoddiad syml, ac ategu cysylltiadau rhwng
nodweddion y dirwedd a’r ymateb i ddyluniad.
Cynigion Ynni Gwynt
Nenlinellau – lle’n ymaferol dylai ffermydd gwynt ceisio lleihau’r effaith ar nenlinellau, os
nad yw hyn yn bosib dylid lleoli a dylunio cynigion i weddu iddynt. Un her amlwg yw y
bydd nenlinell yn amrywio o ran safle a gweddlun gwyliwr. Serch hynny, dylai dyluniad
fferm wynt o olygfannau a llwybrau/ffyrdd allweddol sicrhau nad yw’n tynnu oddi ar
gymeriad nenlinell unigryw.
Hwyrach y bydd y tirffurf yn cynnig cyfle o safbwynt dylunio i gyfyngu gwelededd tyrbinau
gwynt a seilwaith y safle. Er enghraifft, os caiff fferm wynt ei lleoli ar gefn bryn, gellir gosod
y tyrbinau tu ôl i’r crib a’u lleoli er mwyn cyfyngu ar y gallu i’w gweld oddi isod.
Graddfa - Mae graddfa a natur agored y dirwedd yn nodweddion hynod bwysig o
safbwynt tyrbinau gwynt oherwydd gall tyrbinau gwynt mawr rheoli rhai tirweddau mae’n
debyg. A yw’r tyrbin(au) arfaethedig yn gweddu’n dda i yn hytrach na rheoli prif
nodweddion y dirwedd a gweledol a nodwyd yn yr asesiad sylfaenol?
Dyluniad – Dylid ystyried a yw’r tyrbin(au) gwynt arfaethedig y rhai mwyaf priodol o ran
ffurf, ymddangosiad ac o ran symudiad y llafnau ar gyfer y safle arfaethedig; dylai hyn
gynnwys ystyried sut mae’r tyrbin yn cymharu gyda thyrbinau cyfagos eraill a’r
nodweddion a nodwyd yn yr asesiad sylfaenol.
Nodweddion Ffocal - Yn aml, bydd ffermydd gwynt, oherwydd eu natur a’r lleoliad arferol
o fewn tirweddau agored, yn datblygu’n bwyntiau ffocal pwysig. Mae angen ystyried y
ffordd maent yn rhyngweithio gyda’r hierarchaeth ffocysau presennol wrth eu lleoli a’u
dylunio, er mwyn lleihau cymaint â phosib unrhyw wrthdaro gweledol neu i osgoi peryglu
gwerth ffocysau sydd eisoes yn bodoli.
Effaith Gronnus - Un o’r prif ffactorau wrth benderfynu ar effaith gronnus ffermydd gwynt
yw hunaniaeth unigryw pob grŵp. Mae hyn yn gysylltiedig â’u gwahanu a thebygolrwydd o
ran dyluniad. Mae’n berthnasol os maent yn rhan o ddatblygiad unigol, estyniad i fferm
wynt, neu fferm wynt ar wahân mewn grŵp ehangach. Gall fferm wynt, os caiff ei lleoli’n
agos at un arall sy’n debyg o ran dyluniad, ymddangos fel estyniad; fodd bynnag, os bydd
yn ymddangos ar wahân, hyd yn oed i raddau bach iawn, ac o ddyluniad gwahanol, gall
achosi gwrthdaro gyda’r datblygiad arall. Yn yr achosion hyn, os nad yw tirwedd yn gallu
derbyn graddfa’r datblygiad cyfun, dylai grwpiau ffermydd gwynt ymddangos ar wahân yn
gyfan gwbl. Mae’n bwysig sicrhau cydbwysedd rhwng ffermydd gwynt a’r dirwedd agored
sydd heb ei datblygu rhyngddynt. Bydd gwahaniaeth digonol yn helpu cadw’r ffermydd
gwynt fel datblygiadau ar wahân. Bydd y pellter sydd ei angen rhyngddynt yn amrywio yn
ôl nodweddion y dirwedd dan sylw.
Cynllun/Rhesi’r Tyrbinau - Gyda fferm wynt, gellir trefnu’r tyrbinau mewn nifer o
gynlluniau gwahanol. Dylai’r cynllun weddu i nodweddion penodol y dirwedd dan sylw sy’n golygu y bydd y cynllun mwyaf addas ar gyfer pob datblygiad yn amrywio.
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Ar gyfer cynigion bach, dylid defnyddio’r potensial i grwpiau o dyrbinau bach adlewyrchu
patrymau nodweddiadol y dirwedd, ble bynnag fo’n bosib. Gellir trefnu’r tyrbinau mewn
llinell syth os bydd patrwm caeau geometrig neu ymyl ffordd syth yn berthnasol, neu
mewn grŵp mwy gwasgaredig anffurfiol neu linell lifol gerllaw ymyl coetir cilfachog.
Seilwaith Atodol - Dylid defnyddio llwybrau sydd eisoes yn bodoli ble bynnag fo’n bosib.
Dylid ystyried sut y gall unrhyw lwybrau arfaethedig weddu i gymeriad y dirwedd ac ategu
patrwm llwybrau ac unrhyw rwydwaith ffyrdd presennol. Dylai unrhyw lwybrau arfaethedig
geisio osgoi llethrau serth a chadw’r angen ar gyfer gwaith torri a llenwi mor isel â phosib.
Dylai nodweddion atodol, megis adeiladau, waliau a ffensys ddefnyddio deunyddiau sy’n
nodweddiadol o’r ardal, a dylen nhw fod yn briodol o safbwynt graddfa a chymeriad y
dirwedd. Ble bynnag fo’n bosib, dylid cadw gwelededd nodweddion atodol mor isel â
phosib.
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Atodiad 2 – Map Tirweddau Hanessyddol Cofrestredig
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Atodiad 3 - Map Cenedlaethol Ardaloedd Noweddion Tirweddau
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