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1. Rhagarweiniad
1.1
Mae'r canllawiau hyn yn atodol i'r polisïau ar Ardaloedd Cadwraeth yng Nghynllun
Datblygu Lleol (CDLl) Powys (2011-2026) a gafodd ei fabwysiadu gan Gyngor Sir Powys ar
17 Ebrill 2018, a chawsant eu paratoi i helpu i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio
oddi mewn i ardal CDLl Powys. Nid yw'r canllawiau hyn yn berthnasol i ardaloedd o'r Sir
sydd oddi mewn i ardal Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (BBNP).
1.2
Dylid darllen y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn ochr yn ochr â'r polisïau
perthnasol yn y CDLl (adran 5) ynghyd ag unrhyw ganllawiau CCA eraill cysylltiedig. Mae'r
canllawiau mewn CCA eraill, gan gynnwys ac yn enwedig yn y Canllaw Dylunio Preswyl, yn
cyd-fynd ac ychwanegu at y canllawiau hyn drwy roi cyngor ar faterion dylunio cyffredinol.
Mae CCA eraill ar yr Amgylchedd Hanesyddol ac Archaeoleg yn rhoi canllawiau ar
agweddau eraill ar yr amgylchedd hanesyddol. Mae'r Canllawiau CCA Tirlun yn ymwneud â
chymeriad a nodweddion y tirlun hanesyddol a diwylliannol yng nghyd-destun ystyriaethau
tirlun.
1.3
Mae gwarchod yr amgylchedd hanesyddol i gefnogi twf busnes a thwristiaeth, fel
rhan o greu economi ffyniannus, yn flaenoriaeth gorfforaethol bwysig gan Gyngor Sir Powys
ac wedi'i fynegi yn nogfen Gweledigaeth 2025: Y Cynllun Gwella Corfforaethol. Mae
CDLl Powys yn ystyried bod Ardaloedd Cadwraeth yn asedau strategol pwysig sydd angen
eu hamddiffyn rhag datblygiadau annerbyniol er mwyn gwarchod lles economaidd,
amgylcheddol a chymdeithasol Powys.
1.4
Paratowyd y canllawiau hyn i roi gwybodaeth ac arweiniad i bobl ar sut, drwy
weithredu polisïau'r CDLl, y dylai cynigion datblygu sicrhau bod cymeriad ac edrychiad
Ardaloedd Cadwraeth yn cael ei ystyried yn briodol, ei warchod a, lle bo modd, ei wella.
Anelir y canllawiau hyn hefyd at wella'r dull o warchod a gwella cymeriad a naws unigryw
ardaloedd gwarchodedig sydd o werth hanesyddol, yn enwedig mewn Ardaloedd
Cadwraeth.
2. Pwrpas y canllawiau
2.1

Pwrpas y canllawiau hyn yw:






Cyflwyno canllawiau mwy manwl i gyd-fynd â'r polisïau perthnasol yn y CDLl.
Cyflwyno canllawiau cyffredinol ar asesu cymeriad mewn Ardaloedd Cadwraeth a
sut fath o ddatblygiadau sy'n briodol lle nad oes Gwerthusiad o Gymeriad Ardal
Gadwraeth wedi'i wneud.
Cynnig dull cyson, gwrthrychol, seiliedig ar dystiolaeth o asesu cymeriad, a'i
ddefnyddio i benderfynu ar ddyluniad datblygiad newydd.
Rhoi gwybodaeth ymarferol i ymgeiswyr / asiantau, y cyhoedd, Aelodau Etholedig a
Swyddogion y Cyngor sy'n ymdrin â chynigion datblygu mewn Ardaloedd
Cadwraeth, sy'n effeithio ar eu lleoliad neu ar olygfeydd nodedig i mewn neu allan
ohonynt, ac ar barchu natur unigryw cymeriad lleol.

2.2 Mae'r canllawiau CCA hyn yn rhoi arweiniad a gwybodaeth am:
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Deddfwriaeth, polisïau a chanllawiau cenedlaethol ar Ardaloedd Cadwraeth.
Ardaloedd Cadwraeth yn ardal CDLl Powys.
Ystyr dynodiad Ardal Gadwraeth ar gyfer gwahanol fathau o gynigion.
Polisïau perthnasol ar Ardaloedd Cadwraeth yn y CDLl.
Sut y bydd polisïau ar Ardaloedd Cadwraeth yn cael eu gweithredu.
Gwerthuso cymeriad drwy ddadansoddi'r safle a'i gyd-destun, proses sy'n cael ei
goleuo gan arsylwadau wrth ymweld â'r safle ac ymchwil cefndir.
Y gofynion cais cynllunio ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth – Datganiad o Effaith ar
Dreftadaeth a Datganiadau Dylunio a Mynediad.
Materion allweddol i'w hystyried gyda mathau penodol o gynigion datblygu.
Y prosesau monitro ac adolygu sy'n gysylltiedig â'r CDLl a'r CCA.

3. Statws y canllawiau
3.1
Cynhyrchwyd y CCA hwn i gefnogi polisiau’r CDLl a ddefnyddir wrth benderfynu ar
geisiadau cynllunio Mae'r canllawiau yn y CCA wedi ystyried deddfwriaeth, polisi cynllunio
cenedlaethol perthnasol ynghyd â chanllawiau a gwybodaeth arall ar gael.
3.2
Paratowyd y canllawiau CCA hyn yn unol â Phrotocol cymeradwy'r Cyngor ar gyfer
Paratoi a Mabwysiadu Canllawiau CCA, sy'n cynnwys Cynllun Cynnwys y Gymuned.
Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn para chwe wythnos ar [insert dates] 2019. Mae
crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus, ynghyd ag eglurhad o ba ystyriaeth a
sylw sydd wedi'i roi i'r ymatebion, ar gael yn nogfen Datganiad yr Ymgynghoriad. Cafodd y
canllawiau CCA hyn eu mabwysiadu gan y Cyngor ar [insert date].
3.3

Mae’r CCA hwn yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.
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4. Cyd-destun cynllunio ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth yn ardal CDLl Powys
Deddfwriaeth, polisïau a chanllawiau cenedlaethol
4.1
Diffinnir Ardaloedd Cadwraeth o dan adrannau 91 (wele adran 69) o Ddeddf
Gynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 fel:
"ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig lle mae'n ddymunol
gwarchod neu wella eu cymeriad ac edrychiad."
4.2
O dan Adran 69 o'r Ddeddf, rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol adnabod yr
ardaloedd hyn ac, o dan Adran 71 o'r Ddeddf, o bryd i'w gilydd, i lunio a chyhoeddi cynigion
ar gyfer gwarchod a gwella'r ardaloedd hyn. O dan Adran 72 o'r Ddeddf rhoddir dyletswydd
gyffredinol ar Awdurdodau Cynllunio Lleol i dalu 'sylw arbennig i a fyddai'n ddymunol
gwarchod neu wella cymeriad neu edrychiad yr ardal honno.'
4.3
Mae Adran 74 o'r Ddeddf yn ymwneud â dymchwel mewn Ardaloedd Cadwraeth a
rhaid cael Caniatâd Ardal Gadwraeth gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol i ddymchwel
adeiladau mewn Ardal Gadwraeth heblaw am eithriadau penodol a ddisgrifir o dan Adran 75
o'r Ddeddf. Nid yw'r gofyniad hwn yn berthnasol i adeiladau rhestredig nac i Henebion
Cofrestredig (SAM). Mae deddfwriaeth arall yn berthnasol i geisiadau i ddymchwel
adeiladau fel hyn.
4.4
Mae Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 yn gwneud newidiadau i
ddeddfwriaeth ar warchod a rheoli'r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Mae'n cyflwyno
mesurau ar reoli newidiadau i'r amgylchedd hanesyddol mewn ffordd gadarnhaol, er
enghraifft rhaid i bob cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig a Chaniatâd Ardal Gadwraeth
gynnwys Datganiad o Effaith ar Dreftadaeth (wele adran 6). Mae hefyd yn rhoi dyletswydd ar
Lywodraeth Cymru i greu a diweddaru Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (wele wybodaeth
bellach am hyn o dan 4.23-4.24 isod).
4.5
Mae Polisi Cynllunio Cymru (PPW) (10fed Argraffiad) yn cynnwys canllawiau
cynllunio cenedlaethol sy'n cydnabod bod Ardaloedd Cadwraeth yn asedau hanesyddol a
bod angen gwarchod, cynnal a gwella arwyddocâd asedau hanesyddol, gan gynnwys
ystyried eu lleoliad. Pwysleisir bod angen i benderfyniadau fod yn seiliedig ar ddeall effaith
cynigion datblygu ar arwyddocâd ased hanesyddol. Mae'n egluro bod y broses o warchod,
cynnal a gwella asedau hanesyddol yn fwyaf effeithiol...wrth ddylunio cynigion newydd.
4.6 Amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth yw gwarchod neu wella eu
cymeriad a'u hedrychiad, tra ar yr un pryd eu helpu i'w cadw'n llawn bywyd a ffyniannus.
Mae'n cyfeirio at:
'y rhagdybiaeth gyffredinol o blaid gwarchod neu wella cymeriad neu edrychiad ardaloedd
cadwraeth neu eu lleoliad' ynghyd â 'rhagdybiaeth gadarn yn erbyn rhoi caniatâd cynllunio i
ddatblygiadau, gan gynnwys hysbysebion, sy'n achosi niwed annerbyniol i gymeriad neu
edrychiad ardal gadwraeth neu ei lleoliad...'.
Mae'r rhagdybiaeth yma'n berthnasol, heblaw mewn amgylchiadau eithriadol lle mae
datblygiad i'w ddymuno ar sail budd i'r cyhoedd. Mae PPW hefyd yn egluro bod
Gwerthusiadau o Gymeriad Ardal Gadwraeth a Chynlluniau Rheoli'n gallu helpu i wneud
penderfyniadau ar ddatblygu ac y dylai penderfyniadau dylunio'n ymwneud â chymeriad fod
yn seiliedig ar ddadansoddiad o safle a'i gyd-destun.
4.7
Mae Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 24 yn cyflwyno canllawiau cynllunio
cenedlaethol manwl pellach ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac yn enwedig ar sut y dylid
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ystyried yr amgylchedd hanesyddol drwy'r broses gynllunio. Mae'r canllawiau hyn wedi
disodli Cylchlythyrau 60/96, 61/96 a 1/98 y Swyddfa Gymreig. Mae'r adran ar Ardaloedd
Cadwraeth yn ymwneud â phethau fel dynodiad ac adolygu'r ardaloedd hyn, Gwerthusiadau
o Gymeriad Ardal Gadwraeth, Cynllunio mewn Ardaloedd Cadwraeth, Caniatâd Ardal
Gadwraeth, Rheoli Hysbysebu, Coed, Gorfodaeth ac Apelio. Mae diffinio cymeriad
ardaloedd cadwraeth ynghyd â pholisïau ar gyfer eu gwarchod a'u gwella drwy Werthusiad o
Gymeriad Ardal Gadwraeth yn y naill achos a Chynllun Rheoli yn achos y llall, yn cael eu
gweld fel ffordd o greu sylfaen fwy cadarn ar gyfer llunio polisïau'r cynllun datblygu lleol a
phenderfyniadau rheoli datblygu.
4.8
Mae Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12 yn darparu canllawiau cynllunio
cenedlaethol ar ddylunio ac wedi'i anelu at hwyluso dylunio da a chynaliadwyedd drwy'r
system gynllunio. Mae'n cyflwyno manteision defnyddio Datganiadau Dylunio a Mynediad
fel cyfrwng i gyfathrebu sut yr ystyriwyd dyluniad cynigion datblygu o'r cychwyn a sut y
gwnaeth amcanion dylunio da oleuo'r broses hon. O ran yr amgylchedd hanesyddol ac
Ardaloedd Cadwraeth yn benodol, mae'n egluro y bydd angen mwy o arweiniad a chyngor
gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar sut i arfaethu ar gyfer, a rheoli'r newid a ddaw drwy
ddatblygiad newydd mewn ardaloedd o gymeriad arbennig.
4.9
Mae Cadw wedi cyhoeddi cyfres o ganllawiau arfer gorau i gyd-fynd â'r newidiadau i'r
ddeddfwriaeth amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Y mwyaf perthnasol o'r rhain yw
Rheoli Ardaloedd Cadwraeth yng Nghymru, sydd wedi'i anelu at sicrhau dull cyson o
ddynodi, gwerthuso a rheoli Ardaloedd Cadwraeth. O ran y gwerthusiadau, ystyrir eu bod yn
hanfodol i reoli ardaloedd mewn ffordd gadarnhaol. Eglurir eu pwrpas, y potensial i weithio
gyda'r gymuned leol, cyrff trydydd sector ac ymddiriedolaethau archeolegol, gan gofnodi
adeiladau ac elfennau eraill, ffynonellau gwybodaeth ynghyd ag awgrymiadau ar gynnwys.
Mae canllawiau arfer gorau eraill ar faterion cysylltiedig yn cynnwys Rheoli Cymeriad
Hanesyddol Cymru, Asesiad o'r Effaith ar Dreftadaeth yng Nghymru a Lleoliad Asedau
Hanesyddol yng Nghymru. Hefyd, yn 2011 cyhoeddodd Cadw Egwyddorion Cadwraeth
ar gyfer Rheoli Amgylchedd Hanesyddol Cymru'n Gynaliadwy (Egwyddorion
Cadwraeth).
Ardaloedd Cadwraeth yn ardal CDLl Powys
4.10 Mae gan ardal CDLl Powys 55 o Ardaloedd Cadwraeth dynodedig. Dangosir yr
Ardaloedd Cadwraeth hyn ar Fapiau Cynigion a Mapiau Mewnosod y CDLl a gellir hefyd eu
gweld ar y wefan ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/6056/Ffiniau-ArdaloeddCadwraeth.

4.11

Mae'r holl Ardaloedd Cadwraeth yn golygu bod amryw o drefi a phentrefi mwy Powys
wedi eu gwarchod oherwydd eu cymeriad a'u pensaernïaeth arbennig ac unigryw.
Nodweddir llawer o'r Ardaloedd Cadwraeth hyn gan nodweddion hanesyddol diamheuol
sydd wedi goroesi hyd heddiw ac sy'n cyfrannu'n sylweddol at eu cymeriad arbennig ac
unigryw. Fodd bynnag, mae cymeriad rhai Ardaloedd Cadwraeth wedi'i ddiraddio gan nifer
helaeth o fân newidiadau anaddas i nodweddion allanol adeiladau, neu gan ddatblygiadau
newydd mwy sy'n anghydnaws â chymeriad yr ardaloedd hyn.
4.12 Mae'r warchodaeth a roddir i gymeriad Trefi a Phentrefi gan wahanol ddynodiadau
Ardal Gadwraeth yn ardal Cynllun Datblygu Lleol Powys, ynghyd â phwysigrwydd gwarchod
a gwella cymeriad lleol unigryw drwy sicrhau datblygiadau o ansawdd uchel a ddyluniwyd yn
sensitif, wedi eu codi fel materion allweddol sydd angen i'r CDLl roi sylw iddynt. Mae'r
Cynllun, o dan baragraff 4.2.74 a'r cyfiawnhad rhesymegol dros bolisi DM13, yn cyflwyno'r
nod o hyrwyddo a chryfhau cymeriad lleol unigryw ym Mhowys, yn enwedig mewn ardaloedd
sy'n cael eu cydnabod am eu gwerth tirlun, treflun neu hanesyddol.
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4.13 Mae'n cael ei gydnabod, er mwyn cwrdd ag amcanion y CDLl o warchod cymeriad ac
edrychiad Ardaloedd Cadwraeth a pharchu Cymeriad Lleol Unigryw, bod angen deall yn well
sut y mae cymeriad yn cael ei asesu a sut i ddylunio mathau priodol o ddatblygiad. Lle nad
oes gwerthusiad, nid yw'n hawdd penderfynu beth yw nodweddion ac elfennau nodedig
ardal gadwraeth unigol ac mae'n anoddach sicrhau bod datblygiadau newydd yn parchu'r
nodweddion a'r elfennau hyn.
4.14 Hyd yma nid yw Gwerthusiadau o Gymeriad Ardal Gadwraeth wedi eu cyflawni na'u
cynnig ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth yn ardal CDLl Powys. Disgwylir y bydd Cyngor Sir
Powys, lle bo modd, yn gweithio gyda chymunedau lleol a grwpiau hanes i gynhyrchu
gwerthusiadau / astudiaethau cymeriad. Efallai bydd gwerthusiadau cymeriad yn cael eu
cynnal gan gymunedau fel rhan o baratoi Cynllun Lle (gweler adran 12 o’r CCA Canllawiau
Cynllunio Preswyl am esboniad o Gynlluniau Lle). Yn y cyfamser, rhaid dibynnu ar y
canllawiau CCA presennol wrth asesu cymeriad i benderfynu ar ddyluniad cynigion datblygu
a gyflwynir drwy geisiadau cynllunio a cheisiadau eraill cysylltiedig. Eglurir safiad y Cyngor
ar hyn ym mharagraff 4.2.77 y CDLl sy'n nodi y rhoddir pwysau sylweddol i Werthusiadau o
Gymeriad Ardal Gadwraeth a Chynlluniau Rheoli; ond y dylid defnyddio canllawiau
cyffredinol yn niffyg unrhyw asesiad o Ardal Gadwraeth unigol.
CA1 - A yw’n glir o’r uchod y bwriedir defnyddio’r canllawiau yn y CCA lle nad oes
Gwerthusiadau o Gymeriad Ardal Gadwraeth yn eu lle? A yw’r dull ar gyfer cynnal
Gwerthusiadau o Gymeriad Ardal Gadwraeth mewn cydweithrediad gyda chymunedau
lleol yn cael ei gefnogi? Os na, eglurwch pam.
Ystyr dynodiad Ardal Gadwraeth
4.15 Mesurau rheoli dymchwel – Fel arfer mae angen Caniatâd Ardal Gadwraeth i
ddymchwel unrhyw adeilad anrhestredig, yn llwyr neu'n sylweddol, gan gynnwys
nodweddion terfyn adeiledig (gatiau, waliau, ffensys neu reilins) mewn Ardaloedd
Cadwraeth. Nid oes angen caniatâd ar gyfer rhai mathau o ddymchwel, er enghraifft i
ddymchwel adeilad nad yw'n fwy na 115 metr ciwbig neu i ddymchwel nodwedd terfyn
adeiledig llai na 1 metr o uchder sy'n ffinio â phriffordd, man agored neu ddyfrffordd, neu
sy'n llai na 2 metr o uchder mewn achosion eraill. Rhestrir yr eithriadau i gyd yn yr Atodiad i
ganllawiau arfer gorau CADW Rheoli Ardaloedd Cadwraeth yng Nghymru. Dylid nodi ers
Ionawr 2019 nid yw eithriadau ar gyfer adeiladau eglwysig a ddefnyddir i bwrpas eglwysig yn
gymwys bellach i Ganiâtad Ardal Gadwraeth.
4.16 Hawliau datblygu a ganiateir – Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu
Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygiwyd) 1995 yn disgrifio hawliau penodol i wneud mân waith
datblygu heb fod angen caniatâd cynllunio. Gelwir y rhain yn hawliau datblygu a ganiateir.
Fodd bynnag, mae dynodi ardal yn Ardal Gadwraeth yn golygu y bydd angen caniatâd
cynllunio'n awtomatig i wneud rhai mathau o waith i dai ac adeiladau mewn Ardaloedd
Cadwraeth. Er enghraifft, mae angen caniatâd i osod cladin ac inswleiddiad ar waliau
allanol tai mewn Ardaloedd Cadwraeth. Rhoddir mwy o wybodaeth am yr hawliau hyn yn
https://llyw.cymru/caniatad-cynllunio-hawliau-datblygu-ganiateir-iaelwydydd?_ga=2.43615269.186975776.1559548625-2114666839.1557406800.
4.17 Ardaloedd Erthygl 4 – Gall Awdurdodau Cynllunio Lleol hefyd gyfyngu ymhellach ar
hawliau datblygu a ganiateir er mwyn ymarfer rheolaeth ychwanegol dros newidiadau
penodol drwy gymhwyso cyfarwyddyd Erthygl 4 i ardal. Yn ardal CDLl Powys, ar hyn o bryd
mae pum cyfarwyddyd Erthygl 4 yng nghyswllt treftadaeth adeiledig. Mae cyfarwyddyd
Erthygl 4(2) mewn grym yn Llanidloes, Trefyclo, Machynlleth a Llanandras ac Erthygl 4(1)
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mewn grym yn Llandrindod. Mae mwy o fanylion am ystyr cyfarwyddiadau Erthygl 4, gan
gynnwys mapiau a gwaith sy'n dod o dan y cyfarwyddiadau, ar gael yn http://built-heritage.powys.gov.uk/index.php?id=5360&L=1.
4.18 Ceisiadau cynllunio – Lle mae angen caniatâd cynllunio, rhaid dylunio datblygiad
newydd i fod yn sensitif i gymeriad ac edrychiad yr ardal gan ystyried y ddyletswydd i
warchod neu wella'r nodweddion hyn. Mae'r ystyriaethau hyn hefyd yn berthnasol i
ddatblygiad gerllaw Ardal Gadwraeth a allai effeithio ar ei lleoliad ac ar olygfeydd
arwyddocaol i mewn ac allan o'r Ardal Gadwraeth.
4.19 Hysbysebu mewn Ardaloedd Cadwraeth – Rhaid i geisiadau am ganiatâd i
hysbysebu mewn Ardaloedd Cadwraeth ystyried bod angen gwarchod a gwella cymeriad
arbennig yr ardal. Felly bydd materion dylunio fel deunyddiau, goleuadau, arddull a lliw'n
arbennig o bwysig.
4.20 Coed mewn Ardaloedd Cadwraeth – Mae darpariaethau arbennig yn eu lle i
warchod coed mewn ardaloedd cadwraeth os nad oes Gorchymyn Gwarchod Coed arnynt.
Mae hyn yn golygu, os bwriedir gwneud gwaith sy'n cynnwys cwympo neu dorri rhannau
helaeth o goeden, bod angen rhoi rhybudd o chwe wythnos i'r Awdurdod Cynllunio Lleol i
ystyried a ddylid gwarchod y goeden neu'r coed gyda Gorchymyn Gwarchod Coed. Nid yw'r
gofyniad hwn yn berthnasol i goed sy'n llai na hyn a hyn, neu rai lle gellir profi eu bod wedi
marw, yn marw neu'n beryglus. Rhaid i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ystyried yn arbennig pa
mor ddymunol yw gwarchod neu wella cymeriad neu edrychiad yr ardal. Rhoddir canllawiau
pellach yn https://llyw.cymru/coed-wediu-gwarchod-canllawiau-ar-orchmynion-diogelucoed?_ga=2.88296475.186975776.1559548625-2114666839.1557406800.
Gwybodaeth bellach am Ardaloedd Cadwraeth yn ardal CDLl Powys
4.21 Mae'r adnoddau a'r cyhoeddiadau canlynol yn rhoi mwy o wybodaeth am Ardaloedd
Cadwraeth. Pwrpas y rhestr yw rhoi trosolwg yn unig ar y math o wybodaeth sydd ar gael
am Ardaloedd Cadwraeth yn ardal CDLl Powys. Mae gwybodaeth hanesyddol gyffredinol ar
gael o sawl ffynhonnell arall fel Archifau Powys, y National Archives, Llyfrgell Genedlaethol
Cymru a Casgliad y Werin Cymru.
Y wefan Lle
4.22 Datblygwyd gwefan geo-borth Lle fel rhan o bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a
Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Lle'n hýb ar gyfer data a gwybodaeth am amrywiaeth eang o
bynciau, ond yn bennaf am yr amgylchedd. Mae dwy elfen i'r wefan; catalog ar gyfer
lawrlwytho setiau data, a map lle gellir gweld data ar yr amgylchedd. Mae'r wefan hefyd yn
cynnwys nifer o ffrydiau WFS a WMS y gellir eu defnyddio i gyflenwi data'n syth i systemau
GIS. Mae'r map http://lle.gov.wales/map?lang=cy#m=-3.159,51.47832,8&b=europa yn
arbennig o ddefnyddiol wrth edrych ar sut y bydd cynigion datblygu'n effeithio ar wahanol
ddynodiadau naturiol a threftadaeth adeiledig.
Y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (Archwilio)
4.23 Mae Archwilio'n rhoi mynediad i'r cyhoedd at gofnodion amgylchedd hanesyddol
(HER) pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Mae'n cynnwys (neu'n darparu mynediad at)
wybodaeth am ddegau o filoedd o safleoedd hanesyddol neu waith ymchwilio ar draws
Cymru. Ar ran Gweinidogion Cymru, cedwir y cofnodion HER gan bedair Ymddiriedolaeth
Archaeolegol yng Nghymru gan gwrdd â gofynion Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

7

DRAFFT YMGYNGHORI Ardaloedd Cadwraeth CCA CDLl Powys, Gorffennaf 2019
2016. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau statudol ar greu a defnyddio
cofnodion HER – Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Llunio a Defnyddio.
4.24 Yn ogystal â rhoi mynediad at gofnodion ar yr amgylchedd hanesyddol, mae'r wefan
hefyd yn rhoi mynediad at wybodaeth am henebion cofrestredig, adeiladau rhestredig,
ardaloedd cadwraeth, parciau a gerddi hanesyddol, tirluniau hanesyddol cofrestredig a'r
haen tirlun hanesyddol yn LANDMAP. Wele: Archwilio-cronfa ddata archwilio
Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru. Bydd mwy o ganllawiau ar ddefnyddio'r HER yn
cael eu cynnwys yn y CCA ar yr Amgylchedd Hanesyddol.
Coflein a chofnodion RCAHMW
4.25 Cronfa ddata ar-lein yw Coflein ar gyfer Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, sef y
casgliad cenedlaethol o wybodaeth am yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Mae'n
rhoi mynediad at gatalog ar-lein o safleoedd archaeolegol, henebion, adeiladau a safleoedd
morwrol yng Nghymru ynghyd â mynegai at ddarluniau, llawysgrifau a ffotograffau a gedwir
yng nghasgliadau archif NMRW. Wele: https://www.coflein.gov.uk/cy/. Gellir mynd at
Coflein ac adnoddau eraill, gan gynnwys y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol, drwy
wefan Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (RCAHMW) yn https://cbhc.gov.uk/darganfod/.
Mae gan RCAHMW hefyd ganllawiau defnyddiol ar ymchwilio i hanes tai – ewch i
https://rcahmw.gov.uk/wp-content/uploads/2016/03/Ymchilio-i-Hanes-Tai-yng-Nghymru-LPCy.pdf a https://cbhc.gov.uk/ymchwilio-i-hanes-eich-ty/.
LANDMAP
4.26 Adnodd tirlun Cymru-Gyfan yw LANDMAP (Proses Asesu a Phenderfyniadau Tirlun)
lle mae nodweddion, elfennau a dylanwadau ar y tirlun yn cael eu cofnodi, gwerthuso a'u
casglu ynghyd yn set ddata genedlaethol gyson seiliedig ar y System Gwybodaeth
Ddaearyddol (GIS). Nod LANDMAP yw helpu i gynllunio adnoddau naturiol a gwneud
penderfyniadau cynaliadwy, ar ystod o lefelau o'r lleol i'r cenedlaethol, gan sicrhau proses
gwbl dryloyw o wneud penderfyniadau. Mae LANDMAP yn cynnwys haenau o Dirlun
Hanesyddol a Thirlun Diwylliannol i helpu gyda'r broses o asesu cymeriad ac adnabod
nodweddion sy'n cyfrannu at a gwella Ardal Gadwraeth. Rhoddir canllawiau pellach ar sut i
ddefnyddio'r agweddau hyn ar LANDMAP i bwrpas tirlun yn Adran 8 o'r CCA ar gyfer Tirlun.
4.27 Gellir dod o hyd i'r adnodd LANDMAP drwy'r porth Lle (4.20 uchod) a thrwy Archwilio
(4.16 isod) neu drwy https://landmap-maps.naturalresources.wales/default.aspx. Mae
Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cynhyrchu cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut i ddefnyddio'r
adnodd yn https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/business-sectors/planningand-development/evidence-to-inform-development-planning/landmap-the-welsh-landscapebaseline/?lang=cy.
Treftadaeth Adeiledig Powys
4.28 Mae tudalennau Treftadaeth Adeiledig Cyngor Sir Powys yn cynnwys gwybodaeth
am Ardal Gadwraeth a hanes Llandrindod. Ewch i: http://builtheritage.powys.gov.uk/index.php?id=5336&L=1 a http://builtheritage.powys.gov.uk/index.php?id=10833&L=1.
Canllawiau Cynllunio Atodol Canllaw Dylunio Preswyl Powys
4.29 Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol ar y Canllaw Dylunio Preswyl (yr ymgynghorir
arnynt ochr yn ochr â'r canllawiau CCA hyn) yn trosglwyddo gwerthusiadau cymeriad ar
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gyfer pob tref (cyfeirir atynt fel canolfannau ardal yn y Cynllun Datblygu Unedol blaenorol) yn
ardal CDLl Powys o'r Canllaw Dylunio Preswyl blaenorol (2004). Mae'r gwerthusiadau’n rhoi
hanes byr o'r trefi ynghyd â'r prif nodweddion dylunio sy'n cyfrannu at draddodiad adeiledig y
trefi. Mae safonau dylunio penodol ar gyfer datblygiadau’r dyfodol hefyd wedi eu cynnwys ar
gyfer pob tref, ac fel arfer dylid eu dilyn oni bai fod cyfiawnhad dros ddyluniadau gwahanol.
Mae’r gwerthusiadau cymeriad yn rhoi man cychwyn ar gyfer asesu cymeriad trefi penodol a
dylunio datblygiadau ynddynt, fodd bynnag nid ydynt yn darparu’r un lefel ag y disgwylir o
Werthusiadau Cymeriad a gynhaliwyd o dan y canllaw arfer gorau CADW diweddar.
Cadw – Deall Nodweddion Cymeriad
4.30 Mae Cadw wedi gwneud astudiaethau cymeriad ar 15 o drefi ar draws Cymru i'r
pwrpas o ddiffinio cymeriad lleol a goleuo unrhyw newid yn y dyfodol. Er nad oes unrhyw
drefi yn ardal CDLl Powys wedi eu hastudio, maen nhw'n cynnig enghreifftiau defnyddiol o
astudiaethau cymeriad - https://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/cyplacemaking/nodweddion-hanesyddol/nodweddion-trefol#section-aberdâr.
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys (CPAT)
4.31 Mae CPAT wedi gwneud astudiaethau manwl o drefi hanesyddol ar draws y
rhanbarth i wella gwybodaeth awdurdodau cynllunio am hanes y trefi hyn ac i adnabod y
craidd hanesyddol mewn trefi canoloesol. Mae adroddiad pob arolwg yn cynnwys disgrifiad
o'r dref a'i lleoliad, llun diweddar o'r dref o'r awyr, gwybodaeth am hanes datblygiad y dref, ei
threftadaeth hyd at 1750 a map yn dangos craidd hanesyddol y dref. Ewch i
http://www.cpat.org.uk/ycom/w_intro.htm.
4.32 Mae CPAT hefyd wedi cyfrannu at waith i archwilio cymeriad hanesyddol ardaloedd a
ddiffinnir gan Gofrestr Tirluniau Hanesyddol Cymru. Ar gyfer disgrifiadau a gymerwyd o'r
Gofrestr, ynghyd â gwybodaeth am themâu tirlun hanesyddol ac ardaloedd cymeriad, ewch i
http://www.cpat.org.uk/projects/longer/histland/w_histla.htm.
Cymdeithasau Hanes Lleol
4.33 Mae gan Bowys dair cymdeithas hanes i gyd - Clwb Powysland (Sir Drefaldwyn), y
Radnorshire Society a Cymdeithas Brycheiniog. Mae gan y cymdeithasau hyn archifau arlein a chyhoeddiadau blynyddol - Casgliadau Maldwyn, Trafodion Cymdeithas Sir Faesyfed
a'r Brycheiniog - gellir eu darllen i gyd drwy eu llyfrgelloedd, gwefannau neu drwy
Gylchgronau Cymru ar-lein. Mae gan amrywiol drefi a phentrefi drwy'r sir hefyd eu
cymdeithasau a'u grwpiau hanes lleol eu hunain.
Cymdeithas Ddinesig y Drenewydd a'r Cylch
4.34 Rhoddwyd cyllid i Gymdeithas Ddinesig y Drenewydd a'r Cylch drwy Gronfa
Dreftadaeth y Loteri i wneud prosiect cymeriad ar ran o'r gamlas yn y Drenewydd. Am fwy o
fanylion am y prosiect cymeriad a phecyn a roddwyd at ei gilydd gan yr Ymddiriedolaeth
Ddinesig, ewch i https://civictrustwales.wordpress.com/character-and-place/ a
https://civictrustwales.wordpress.com/category/characterisation/. Ers i'r prosiect wedi'i
ariannu gan y Gronfa Dreftadaeth ddod i ben, mae'r grŵp wedi parhau i archwilio rhannau o'r
Drenewydd gan gyhoeddi llyfr yn ddiweddar 'Explore Newtown: The Historic Town Centre'
(Hydref 2018), y cyntaf mewn cyfres o gyhoeddiadau sydd ar y gweill yn edrych ar strydoedd
ac adeiladau'r Drenewydd.
4.35
Mae Cynllun Lle yn y broses o gael ei baratoi ar gyfer ardal Cyngor Tref Y
Drenewydd a Llanllwchaearn, sydd â’r bwriad o gynnwys gwybodaeth ar gymeriad y dref a
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materion dylunio lleol. Y bwriad yw bod y Cynllun Lle yn cael ei fabwysiadu gan Gyngor Sir
Powys fel Canllawiau Cynllunio Atodol ac felly caiff ei ystyried fel ystyriaeth berthnasol wrth
benderfynu ar geisiadau cynllunio.
Cymdeithas Ddinesig Machynlleth a'r Cylch
4.36 Mae gwefan y Gymdeithas yn rhoi trosolwg ar hanes ac amgylchedd adeiledig y dref
a'r cylch ynghyd â dolenni at ffynonellau eraill o wybodaeth am Fachynlleth y gallwch glicio
arnynt. Ewch i: www.rogerwhit.plus.com/civic/start.html
CA2 - A yw’r crynodeb uchod o ffynonellau gwybodaeth yn gysylltiedig ag Ardaloedd
Cadwraeth yn ddefnyddiol? Os na, eglurwch pam? A oes unrhyw ffynonellau
gwybodaeth pellach y dylid cyfeirio atynt yma? Os oes, rhowch fanylion.
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5.

Polisi Cynllunio Lleol ar Ardaloedd Cadwraeth

5.1
Nod CDLl Powys yw sicrhau datblygu cynaliadwy gan warchod a gwella treftadaeth
a nodweddion cymeriad unigryw ardal y CDLl ar yr un pryd. Mae'n sicrhau y cefnogir
asedau pwysig ac y diogelir yr asedau adeiledig a hanesyddol. Cyflwynir nodau'r CDLl ar
gyfer yr amgylchedd hanesyddol yn Amcan 13:
Amcan 13 y CDLl – Y Tirlun a'r Amgylchedd Hanesyddol
...
ii. Yr Amgylchedd Hanesyddol
Gwarchod, diogelu a / neu wella amgylchedd hanesyddol, treftadaeth ac asedau
diwylliannol unigryw Powys, yn enwedig yr asedau lleol nad oes ganddynt warchodaeth
statudol na dynodiad o dan ddeddfwriaeth genedlaethol, a sicrhau bod datblygu'n parchu
cymeriad lleol unigryw.

5.2
Mae'r CDLl yn cynnwys polisïau rheoli datblygu a strategol ar gyfer Ardaloedd
Cadwraeth ym Mhowys. Cefnogir pob un o bolisïau'r CDLl gan gyfiawnhad rhesymegol sy'n
cynnwys eglurhad o'r polisi ynghyd â chanllawiau a / neu sy'n ehangu ar bwrpas y polisi a'i
amcanion. Nid yw'r cyfiawnhad rhesymegol dros bob un o'r polisïau a restrir isod wedi'i
ailadrodd yn llawn yn y canllawiau hyn; dylai darllenwyr gyfeirio at y CDLl lle dylid ystyried y
cyfiawnhad rhesymegol ochr yn ochr â'r polisi i oleuo unrhyw gynigion datblygu.
5.3
Polisi strategol yw Polisi SP7 sy'n adnabod adnoddau ac asedau strategol pwysig yn
ardal CDLl Powys y dylid eu diogelu. Rhestrir yr Ardaloedd Cadwraeth, ynghyd â'u lleoliad,
o dan y rhestr o ddynodiadau amgylchedd hanesyddol. Mae para. 3.40 o'r cyfiawnhad
rhesymegol ar gyfer y polisi hwn yn nodi 'y dylid ond caniatáu cynigion datblygu na fydd yn
cael effaith annerbyniol ar yr ased / adnodd ac ar y pwrpas y cawsant eu dynodi ar ei gyfer'.
Polisi Strategol SP7 – Diogelu Adnoddau ac Asedau Strategol
Er mwyn diogelu adnoddau ac asedau strategol y Sir, ni ddylai cynigion datblygu
gael effaith andwyol annerbyniol ar yr adnodd neu'r ased a'i weithrediad.
Mae'r canlynol wedi cael eu hadnabod fel adnoddau ac asedau strategol ym
Mhowys:
...
2. Dynodiadau amgylchedd hanesyddol, gan gynnwys:
i) Tirluniau Hanesyddol Rhestredig;
ii) Parciau a Gerddi Hanesyddol Rhestredig;
iii) Henebion Rhestredig ac olion archaeolegol eraill;
v) Ardaloedd Cadwraeth;
A HEFYD lleoliad dynodiadau i), ii), iii), iv) a v).
…
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5.4
Polisi rheoli datblygu yw Polisi DM13 y CDLl sy'n disgrifio meini prawf ar gyfer
dylunio, cymeriad a nodweddion lleol unigryw ynghyd ag agweddau eraill ar ddyluniad ac
adnoddau. Mae'n cynnwys maen prawf penodol i'w ddefnyddio gyda datblygiad mewn neu'n
effeithio ar leoliad, neu ar olygfeydd arwyddocaol i mewn ac allan o Ardaloedd Cadwraeth:
Polisi DM13 – Dyluniad ac Adnoddau
Rhaid i gynigion datblygu ddangos dyluniad o ansawdd da a rhaid iddynt ystyried
nodweddion ac amwynder yr ardal o gwmpas, y seilwaith lleol ac adnoddau lleol.
Caniateir cynigion dim ond lle bodlonir yr holl feini prawf canlynol, lle maen nhw'n
berthnasol:
1.
Mae'r datblygiad wedi'i ddylunio i fod yn gydnaws â / neu i wella cymeriad yr
ardal o gwmpas o ran lleoliad, edrychiad, integreiddio, maint, uchder, màs a
manylion dylunio.
2.

Mae'r datblygiad yn cyfrannu at warchod cymeriad lleol unigryw a naws y lle.

3.
Mae unrhyw ddatblygiad mewn, neu sy'n effeithio ar leoliad a / neu olygfeydd
arwyddocaol i mewn ac allan o Ardal Gadwraeth, wedi'i ddylunio'n unol ag unrhyw
Arfarniad o Gymeriad Ardal Gadwraeth a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth, ac
unrhyw asesiadau manwl neu ganllawiau eraill perthnasol sydd wedi eu
mabwysiadu gan y Cyngor.
...

5.5
Mae para. 4.2.77 o'r cyfiawnhad rhesymegol dros y polisi hwn yn nodi y 'dylid barnu
datblygiadau mewn Ardaloedd Cadwraeth yn ôl eu heffaith ar gymeriad ac edrychiad yr
ardal, yn unol â pholisi cenedlaethol'. Mae para. 4.2.74 yn nodi 'y disgwylir i gynigion gael eu
dylunio i barchu a gwella cymeriad lleol unigryw'r ardal, yn enwedig mewn ardaloedd sy'n
cael eu cydnabod am eu gwerth tirlun, treflun neu hanesyddol, ac mewn ardaloedd gyda
chymeriad dylunio unigryw a sefydledig'.
5.5
Dylid defnyddio'r canllawiau CCA cyffredinol hyn fel canllawiau perthnasol wedi'u
mabwysiadu gan y Cyngor, fel y cyfeiriwyd atynt ym maen prawf 3 uchod, felly rhaid i
unrhyw gynigion gael eu dylunio'n unol â'r canllawiau hyn. Os digwydd i Arfarniad o
Gymeriad Ardal Gadwraeth a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth gael eu cyflawni yn y dyfodol
ar gyfer unrhyw Ardal Gadwraeth, dylid hefyd ystyried yr asesiadau penodol hyn.
5.6
Rhoddir mwy o wybodaeth am ddynodiadau amgylchedd hanesyddol, gan gynnwys
rhestr o Ardaloedd Cadwraeth ynghyd â dolenni gwefan at fapiau, deddfwriaeth, polisïau a
chanllawiau'n ymwneud ag Ardaloedd Cadwraeth a'u lleoliad, yn Atodiad 6 y CDLl. Rhoddir
diffiniadau o Ardaloedd Cadwraeth a thermau cysylltiedig o dan Geirfa yn Atodiad 5 y CDLl.
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5. Gweithredu'r Polisi Ardaloedd Cadwraeth
6.1
Mae angen dylunio pob cynnig datblygu i fod yn gydnaws gyda, ac i wella cymeriad
yr ardal o gwmpas a chyfrannu at warchod cymeriad lleol unigryw a naws lle, yn unol â
pholisi DM13 1) a 2). Ar gyfer datblygiad mewn neu'n effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth,
mae cymeriad lleol unigryw, cymeriad ac edrychiad yn arbennig o bwysig o ystyried bod yr
ardaloedd hyn wedi eu dynodi fel ardaloedd a werthfawrogir oherwydd y pethau hyn. Mae'r
materion hyn hefyd yn berthnasol i geisiadau am ganiatâd i hysbysebu ac i hysbysu gwaith
ar goed neu wrychoedd mewn Ardaloedd Cadwraeth.
6.2
Rhaid i gynigion osgoi unrhyw effaith andwyol annerbyniol ar Ardal Gadwraeth, ei
lleoliad ac ar olygfeydd arwyddocaol i mewn neu allan o Ardal Gadwraeth, a chydymffurfio
â'r canllawiau perthnasol sydd wedi eu mabwysiadu gan y Cyngor, er mwyn cydymffurfio â
Pholisïau SP7 a DM13 (3). Mae'r adran yma'n rhoi trosolwg ar sut y dylid gweithredu'r
polisïau hyn. Mae'n disgrifio'r broses i'w dilyn gan rai sy'n cynllunio datblygiadau newydd i'w
helpu i baratoi cynlluniau ar gyfer eu cyflwyno. Mae hyn yn cynnwys egluro'r gofynion ar
gyfer Datganiadau Dylunio a Mynediad (DAS) a Datganiadau Effaith ar Dreftadaeth (HIS).
6.3
Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i bob cynnig mewn neu sy'n effeithio ar
Ardaloedd Cadwraeth, ond gyda ffocws ar ddatblygiadau newydd mewn neu sy'n effeithio ar
Ardaloedd Cadwraeth sydd angen caniatâd cynllunio, a gwaith dymchwel lle mae angen
Caniatâd Ardal Gadwraeth. Mae Atodiad 2 yn disgrifio'r materion pwysig mwy penodol i'w
hystyried gyda mathau arbennig o gynigion, gan gynnwys rhai'n ymwneud â choed a
hysbysebion.
6.4
Mae Ffigwr 1 isod yn nodi'r camau allweddol i'w dilyn gyda phob datblygiad mewn
neu'n effeithio ar Ardal Gadwraeth er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â Pholisïau SP7
a DM13 y CDLl. Mae'n bennaf seiliedig ar elfennau o'r Datganiad Dylunio a Mynediad gyda
phwyslais arbennig ar orfod dangos pa gamau a gymerwyd i arfarnu'r cyd-destun a sut y
mae'r dyluniad yn ystyried y cyd-destun. Mae hefyd yn ymgorffori agweddau ar y broses
Asesiad o'r Effaith ar Dreftadaeth (HIA).
Ffigwr 1 – Camau Allweddol i'w dilyn gyda chynigion mewn neu'n effeithio ar Ardal
Gadwraeth
Cam 1 Penderfynu ar y Cynnig Datblygu
Crynhoi a disgrifio'r datblygiad sydd mewn golwg gan adnabod y prif nodweddion.
Cysylltu â'r Cyngor am Gyngor Cyn Cais Cynllunio. Penderfynu a oes angen DAS /HIS.
Ystyried pwrpas y gwaith a'r opsiynau posib.
Cam 2 Arfarnu Cymeriad
Asesu cymeriad yr ardal gan gynnwys dadansoddi'r safle a'i gyd-destun (adran 7) er
mwyn adnabod unrhyw nodweddion ac elfennau pwysig

Cam 3 Dylunio ac Asesu'r Datblygiad
Dylunio ac asesu effaith y cynnig er mwyn cytuno ar ddyluniad a ffefrir, gan gynnwys
ystyried yr opsiynau datblygu
Cam 4 Cyflwyno'r Cynnig Datblygu
Cyflwyno eich cais a'r dogfennau ategol: Datganiad Dylunio a Mynediad; Datganiad
Effaith ar Dreftadaeth; Datganiad Cynllunio.
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CA3 – A ydych chi’n cytuno gyda’r prif gamau i’w dilyn ar gyfer cynigion mewn neu’n
effeithio ar Ardaloedd Gadwraeth? Os na, esboniwch pam.
Cam 1 Penderfynu ar y Cynnig Datblygu
6.5
I sicrhau bod y datblygiad sydd mewn golwg yn gydnaws â chymeriad ac edrychiad
yr Ardal Gadwraeth, rhaid ystyried ei leoliad a'i ddyluniad a sut y mae'n gorwedd yn yr
ardal o'i gwmpas, a hynny o'r dechrau. Yn y lle cyntaf, dylai ymgeiswyr roi crynodeb at ei
gilydd o'r cynnig, i gynnwys disgrifiad o'r datblygiad ac yn adnabod ei brif nodweddion fel
lleoliad, math, defnyddiau, maint a graddfa. Dylid hefyd cynnwys cynllun neu fraslun
rhagarweiniol o'r safle a chyd-destun yr ardal o'i gwmpas. Ar y pwynt hwn dylid cysylltu
gyda'r Cyngor i ofyn am gyngor cyn-cais cynllunio.
6.6
Ar gyfer datblygiadau mawr a rhai datblygiadau llai mewn Ardaloedd Cadwraeth,
bydd angen meddwl a oes angen Datganiad Dylunio a Mynediad neu, gyda cheisiadau am
Ganiatâd Ardal Gadwraeth neu Ganiatâd Adeilad Rhestredig, a oes angen Datganiad o
Effaith ar Dreftadaeth, i'w paratoi fel rhan o'r broses ac sy'n ofynnol gan ddeddfwriaeth.
Dylid cyfeirio at y tabl yn Atodiad 1 sy'n cyflwyno'r gofynion ar gyfer Datganiad Dylunio a
Mynediad (DAS) a Datganiad o Effaith ar Dreftadaeth (HIS) gan ddibynnu ar y math o
ddatblygiad a'r math o gais.
6.7
Ar gyfer datblygiadau lle nad oes angen HIS na DAS, mae'n arfer da i faterion
dylunio a mynediad dderbyn sylw a chael eu crynhoi mewn Datganiad Cynllunio, fydd
hefyd yn hwyluso'r ymgynghori a'r trafodaethau cyn-cais,
6.8
Ar y pwynt cynnar hwn y dylid ystyried pwrpas y gwaith ynghyd â'r brîff a'r
weledigaeth ar gyfer y prosiect, a hefyd unrhyw opsiynau gwahanol posib ar gyfer cyflawni'r
un nod. Mae'r egwyddor yma i'w dilyn gyda phob cynnig datblygu ond mae'n arbennig o
berthnasol i geisiadau i ddymchwel mewn Ardaloedd Cadwraeth lle mae angen HIS a
dangos pam fod angen y gwaith, neu pam y dymunir ei wneud, ac ystyried atebion eraill.
Bydd y weledigaeth ar gyfer y safle'n esblygu drwy gydol y broses ac yn cael ei goleuo drwy
ddealltwriaeth o'r safle a'i gyd-destun (wele'r cam nesaf).
CA4 – Mae’n glir o’r canllawiau yma ac yn Atodiad 1 pan fydd angen HIS, DAS neu
Ddatganiadau Cynllunio? Os na, esboniwch pam.
Cam 2 Arfarnu Cymeriad
6.9
I sicrhau bod y cynnig sydd mewn golwg yn gwarchod a / neu'n gwella cymeriad ac
edrychiad yr Ardal Gadwraeth, rhaid ennill dealltwriaeth i ddechrau o'r elfennau a'r
nodweddion sy'n cyfrannu at ddiddordeb arbennig yr ardal. Mae hyn yn golygu cyflawni
Arfarniad Cymeriad o gyd-destun hanesyddol y safle. Mae Arfarniad Cymeriad yn cynnwys
dadansoddi'r safle a'i gyd-destun er mwyn adnabod y nodweddion a'r elfennau
hanesyddol a phensaernïol sy'n bwysig i gymeriad arbennig yr ardal. Dylai'r dadansoddiad
hwn ganolbwyntio nid yn unig ar yr adeiladau ond hefyd ar y gofod, cyhoeddus a phreifat,
rhwng yr adeiladau.
6.10 Dylid gwneud ymchwil cefndir i oleuo'r dadansoddiad o'r safle a'i gyd-destun a
gallai hyn gynnwys ymchwilio i ddogfennau'n ymwneud â'r ardal, fel mapiau OS hanesyddol
a chyfoes, mapiau ystâd, mapiau degwm, lluniau a dynnwyd o'r awyr, hen ffotograffau, hen
gardiau post, papurau newydd ac astudiaethau neu adnoddau lleol eraill (wele adran 4
uchod). Lle mae Arfarniad o Gymeriad Ardal Gadwraeth, neu astudiaeth o gymeriad lleol,
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eisoes wedi eu cyflawni ar gyfer ardal, bydd y rhain yn adnoddau pwysig wrth asesu
cymeriad lleol. Mae’r gwerthusiadau cymeriad canol ardal sydd gyda’r CCA Canllaw Dylunio
Preswyl hefyd yn darparu gwybodaeth sy’n ddefnyddiol fel man cychwyn ar gyfer asesu
cymeriad rhai trefi.
6.11 Mae dadansoddi safle a'i gyd-destun yn cynnwys cyflawni arolwg gweledol o'r safle
a'r ardal o gwmpas, anodi mapiau i gofnodi arsylwadau, tynnu lluniau i gofnodi adeiladau a'u
nodweddion a nodi golygfeydd o'r adeilad / safle ac allan ohonynt. Bydd cwmpas
daearyddol yr arolwg yn dibynnu ar natur, maint a lleoliad y datblygiad sydd mewn golwg. Er
enghraifft, byddai angen i waith addasu y bwriedir i'w wneud i ffrynt tŷ teras ystyried
cymeriad y teras cyfan fel grŵp. Ar y llaw arall, gyda thŷ newydd ar lain mewnlenwi mewn
ardal o dai ar wahân, bydd efallai ond angen ystyried cymeriad y tai ar bob ochr a'r tai
gyferbyn. Fel arfer bydd yr arolwg yn canolbwyntio ar yr amgylchoedd cyfagos lle bodd
modd gweld y datblygiad ohonynt ar lefel stryd. Gyda datblygiad mawr, neu ddatblygiad
mewn lle amlwg neu ar godiad tir, mae'n debyg y bydd angen i'r arolwg ystyried cymeriad y
treflun ehangach.
6.12 Mae'r dadansoddiad hwn hefyd yn golygu barnu gwerth a phwysigrwydd y
nodweddion a'r elfennau sydd wedi eu hadnabod, er mwyn penderfynu pa rai y dylid eu
hystyried yn yr Arfarniad Cymeriad. Dylai'r barnu hwn fod yn seiliedig ar yr argraff a roddir
o'u cyfraniad at gymeriad ac edrychiad yr ardal. Er enghraifft, gellir penderfynu hyn drwy
ystyried ansawdd pensaernïol a pha mor gyffredin neu brin yw'r nodweddion a / neu'r
deunyddiau. Bydd cyfeirio at adeiladau neu nodweddion eraill yn y ffynonellau a ddefnyddir i
wneud ymchwil cefndir hefyd yn rhoi syniad o'u gwerth a chynorthwyo i werthuso eu
harwyddocâd. Dylid cyfeirio hefyd at Egwyddorion Cadwraeth CADW ac yn benodol at y
pedwar o werthoedd treftadaeth (tystiolaethol, hanesyddol, esthetig, cymunedol) a
ddefnyddir i asesu arwyddocâd ased hanesyddol. Fel rhan o ddatganiad hynodrwydd cais lle
mae angen datganiad HIS, rhaid ystyried beth sy'n arwyddocaol am yr Ardal Gadwraeth yn
gyffredinol ac am y rhan y bydd y datblygiad yn effeithio arni.
6.13 Mae'r broses o Arfarnu Cymeriad, sy'n cynnwys gwneud ymchwil cefndir ac
ymweliadau safle a disgrifio'r safle a'i gyd-destun, yn gosod sylfaen gadarn ar gyfer creu
dyluniad sy'n ymateb i gymeriad ac edrychiad amgylchoedd a diddordeb arbennig yr Ardal
Gadwraeth. Dylai'r HIS / DAS / Datganiad Cynllunio grynhoi'n glir beth yw nodweddion ac
elfennau pwysig y safle a'r ardal a sut y mae'r cynnig cynllunio wedi ymateb iddynt. Mae'r
ystyriaethau penodol ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth yn cynnwys:
1. Diddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig yr Ardal Gadwraeth ar sail crynodeb
o'i nodweddion a'i helfennau hanesyddol a gwerth y rhain.
2. Datblygiad hanesyddol yr ardal, ei tharddiad, cyfnodau datblygu, y gweithgareddau a'r
defnyddiau blaenorol a wnaed ohoni a'i chysylltiadau hanesyddol neu ddiwylliannol.
3. Nodweddion a chyd-destun ffisegol y safle – yr adeiladau a'r strwythurau presennol, y
nodweddion terfyn, deunydd wyneb, topograffi, cymeriad treflun / tirlun a'i leoliad.
4. Cynllun ffisegol yr adeiladau a dosraniad y lle – llinellau'r adeiladau, terfynau, ffyrdd,
cysylltiadau, patrwm y strydoedd, y gofod rhwng adeiladau, mannau agored a gwyrdd.
5. Cymeriad pensaernïol adeiladau ar y safle ac yn yr ardal, eu maint, deunyddiau,
gorffeniad, lliw, ffenestri, drysau, siâp y toeau, manylion pensaernïol.
6. Asedau hanesyddol dynodedig yn yr ardal o gwmpas, h.y. adeiladau rhestredig,
henebion, tirluniau, parciau a gerddi hanesyddol rhestredig a’u lleoliadau, ynghyd ag
asedau hanesyddol heb eu dynodi sy'n cyfrannu'n gadarnhaol at y cymeriad
hanesyddol lleol.
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7. Cyfraniad nid yn unig yr adeiladau unigol, ond hefyd grwpiau o adeiladau.
8. Golygfeydd nodedig i mewn ac allan o'r safle, gorwelion, fistâu a phanoramâu.
9. Nodweddion a thraddodiadau lleol unigryw (elfennau lleol i'r ardal).
10. Nodweddion naturiol y safle a'r ardal o gwmpas, gan gynnwys coed, gwrychoedd a
dyfrffyrdd.
11. Y potensial ar gyfer olion archaeolegol a thystiolaeth o strwythurau a oroesodd uwchlaw
ac islaw'r ddaear, yn enwedig yn y craidd hanesyddol.
12. Cyfleoedd i wella a harddu adeiladau a safleoedd sydd yno eisoes.
(Wele adran 7 am bwyntiau i'w hystyried gyda gwahanol agweddau ar gymeriad hanesyddol
y soniwn amdanynt uchod).
6.14 Gyda datblygiadau mawr a rhai datblygiadau llai lle mae angen DAS neu HIS, dylid
cynnwys y wybodaeth yma yn y Datganiad fel rhan o ddadansoddi'r safle a'i gyd-destun
gyda'r naill ddatganiad, a deall arwyddocâd gyda'r llall. Ar gyfer datblygiadau bach, fel
datblygiad gan ddeiliad tŷ a mân ddatblygiadau eraill lle nad oes angen DAS na HIS, gellir
cofnodi'r wybodaeth yma ar gynllun y safle ac yn y Datganiad Cynllunio. Mae adran 7 yn
cynnwys mwy o wybodaeth ymarferol am ddadansoddi safle a'i gyd-destun er mwyn
adnabod nodweddion ac elfennau pwysig y safle a'r ardal. Am ganllawiau ar agweddau
ehangach ar ddadansoddi safle a'i gyd-destun, wele'r rhain gan Lywodraeth Cymru
Datblygiadau cynllunio: canllawiau ar ddadansoddi safle a chyd-destun.
CA5 – A yw’r rhestr uchod yn adlewyrchu’r prif ystyriaethau sy’n berthnasol yn yr
Ardaloedd Cadwraeth? Os na, esboniwch pam.
Cam 3 Dylunio ac Asesu'r Datblygiad
6.15 Unwaith y bydd nodweddion ac elfennau pwysig a nodedig y safle a'r ardal wedi cael
eu hadnabod drwy'r broses Arfarnu Cymeriad, gellir yna troi at ystyried sut (neu os) y gellir
lleoli a dylunio'r cynnig datblygu i fod yn briodol a sensitif i gymeriad ac edrychiad yr Ardal
Gadwraeth. Er mwyn gallu cymeradwyo cais cynllunio, bydd angen i gynnig datblygu
ddangos y gellir ei leoli a'i ddylunio mewn ffordd sy'n gwarchod a / neu'n gwella cymeriad ac
edrychiad yr Ardal Gadwraeth. Gellir gwarchod Ardal Gadwraeth naill ai gyda datblygiad
sy'n gwneud cyfraniad cadarnhaol at ei chymeriad neu edrychiad, neu gyda datblygiad nad
yw'n cael effaith andwyol ar y cymeriad a'r edrychiad.
6.16 Dylai lleoliad a dyluniad y cynnig datblygu ymateb i nodweddion ac elfennau
hanesyddol a hefyd i ddiddordeb arbennig yr ardal, fel y cawsant eu hadnabod fel rhan o'r
Arfarniad Cymeriad (y dadansoddiad o'r safle a'i gyd-destun wedi'i oleuo gan ymchwil
cefndir ac ymweliad safle) a wnaed yng Ngham 2. Mae cynllun, ffurf, maint, mesuriadau,
deunyddiau ac edrychiad gweledol y datblygiad, a'i berthynas â'i amgylchoedd, yn arbennig
o bwysig. Disgwylir i gynigion datblygu ymateb i gymeriad cyffredinol yr ardal o ran y
materion pwysig uchod, yn hytrach na chanolbwyntio ar efelychu manylion pensaernïol.
Gallai'r ffactorau a fyddai'n helpu i ddylunio datblygiad priodol mewn Ardal Gadwraeth
gynnwys (ond heb fod wedi eu cyfyngu i):


Cadw unrhyw adeiladau sydd wedi eu hadnabod i fod yn cyfrannu'n gadarnhaol at
gymeriad ac edrychiad yr ardal drwy ail-ddefnyddio'r adeiladau a harddu eu cymeriad a'u
hedrychiad.
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Tynnu allan unrhyw adeiladau sy'n cael effaith negyddol ar gymeriad ac edrychiad yr
ardal a gosod datblygiad a ddyluniwyd yn sensitif yn eu lle.
Parchu ffurf a chynllun y datblygiad sydd yno'n barod, er enghraifft uchder a gogwydd yr
adeiladau.
Defnyddio deunyddiau traddodiadol sy'n briodol i'r ardal a, lle bo modd, o ffynonellau
lleol.
Trwsio ffenestri a drysau gwreiddiol lle bo modd a, lle mae angen rhai newydd, gosod
ffenestri a drysau a wnaed yn defnyddio deunyddiau, gorffeniadau, mesuriadau a
phatrymau gwydr traddodiadol.
Cadw nodweddion pensaernïol nodedig yr adeiladau, fel y simneiau.
Cadw coed a / neu wrychoedd pwysig sy'n cyfrannu at gymeriad yr ardal.
Osgoi cyflwyno nodweddion newydd nad ydynt yn lleol i'r ardal, fel ffensys o wead tynn.
Osgoi datblygu'r gofod rhwng adeiladau lle mae'r gofod yma'n cyfrannu'n gadarnhaol at
gymeriad ac edrychiad yr ardal.
Dylunio adeiladau cyfoes newydd sy'n sensitif ac arloesol ac sy'n talu sylw arbennig i
ddeunyddiau, dulliau, cynlluniau a mesuriadau adeiladu lleol.
Osgoi gwneud difrod i wneuthuriad allanol yr adeilad neu i dystiolaeth archaeolegol.

6.17 Dylai'r cynigion i gyd egluro'n glir eu dealltwriaeth o'r safle a'i gyd-destun o fewn yr
Ardal Gadwraeth a sut y mae'r cynnig datblygu wedi cael ei gynllunio a'i ddylunio i ateb
unrhyw fater sydd angen sylw (mae adran 6.13 yn disgrifio'r gwahanol ystyriaethau). Ar
gyfer ystyriaethau pellach wrth ddylunio mathau priodol o ddatblygiad, mae Atodiad 2 yn
cyflwyno materion allweddol eraill i'w hystyried ar gyfer mathau penodol o ddatblygiad.
6.18 Unwaith y bydd y datblygiad wedi cael ei gynllunio o ran ei gyd-destun, dylid yna
mynd ati i asesu effaith bosib y cynnig datblygu ar gymeriad, edrychiad a diddordeb
arbennig yr ardal. Dylai'r asesiad fod yn gymesur â maint y datblygiad gan ddefnyddio
gwybodaeth a gasglwyd ar gyfer yr Arfarniad Cymeriad yng Ngham 2. Bydd angen asesu
pob cynnig datblygu i benderfynu a ydyn nhw'n debygol o gael effaith andwyol annerbyniol
ar gymeriad, edrychiad a diddordeb arbennig yr ardal. Isod rhoddir manylion am lefel yr
asesiad sydd angen ei wneud, a'r gofynion gwybodaeth neilltuol gan ddibynnu ar y gofynion
cenedlaethol.
6.19 Bydd yr asesiad yn goleuo unrhyw benderfyniad ynghylch a fydd angen adolygu'r
lleoliad a'r dyluniad, a diwygio'r cynnig datblygu. Lle daw'r asesiad i'r casgliad y bydd y
datblygiad yn cael effaith andwyol, dylid mynd ati i ystyried sut y gellir lliniaru'r effaith yma a
sut i gydbwyso'r effaith yn erbyn unrhyw fanteision, yn cynnwys y potensial am welliannau,
er mwyn gwneud y datblygiad yn dderbyniol. Gallai hyn arwain at fod angen ail-leoli neu ailddylunio'r cynnig datblygu. Gallai peidio â gwneud hyn arwain at wrthod y cais cynllunio.
Lle defnyddir mesurau lliniaru, neu lle bu'n rhaid i'r cynnig datblygu edrych eto ar y cam lleoli
a dylunio, dylid cofnodi hyn yn y HIS / DAS / Datganiad Cynllunio.
6.20 Fel rhan o'r asesiad hwn, dylid ystyried gwahanol opsiynau lleoli a dylunio a dylai'r
HIS / DAS / Datganiad Cynllunio egluro:
 sut y cafodd y broses o ystyried yr opsiynau hyn ei goleuo gan ddeall effaith y cynnig
datblygu ar gymeriad arbennig yr ardal.
 pam y cafodd y dull a ffafrir ei ddewis.
 sut y mae'n cyfrannu at warchod neu wella cymeriad neu edrychiad yr Ardal
Gadwraeth.
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Er enghraifft, yn achos dymchwel adeilad mewn Ardal Gadwraeth, bydd angen ystyried
cyfraniad yr adeilad sydd i gael ei ddymchwel at gymeriad neu edrychiad yr Ardal
Gadwraeth, effaith y dymchwel ar yr ardal a hefyd ystyried opsiynau eraill yn lle dymchwel,
gan roi rhesymau dros fod angen dymchwel.
6.21 Dylai'r Datganiad hefyd esbonio'n fyr sut y mae dull y broses ddylunio a mynediad
wedi ystyried y canllawiau cenedlaethol y cyfeiriwyd atynt yn adran 4 y canllawiau hyn.
CA6 – A ydych chi’n cytuno bod y ffactorau uchod yn bwysig wrth ddylunio
datblygiad priodol mewn Ardaloedd Cadwraeth? A ydych chi’n cytuno â’r
ystyriaethau allweddol ar gyfer mathau penodol o ddatblygiadau fel y nodir yn
Atodiad 2? Os na, esboniwch pam.
Asesu ar gyfer datblygiad sydd angen Asesiad o Effaith ar Dreftadaeth
6.22 O dan Ddeddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, mae angen i rai ceisiadau
(am Ganiatâd Adeilad Rhestredig a Chaniatâd Ardal Gadwraeth) gynnwys Datganiad o
Effaith ar Dreftadaeth (HIS). Y nod yw sicrhau bod arwyddocâd yr ased hanesyddol yn cael
ei ystyried wrth ddatblygu a dylunio cynigion datblygu. Mae'r HIS yn cael ei oleuo gan
wneud Asesiad o Effaith ar Dreftadaeth (HIA) sy'n ceisio cynorthwyo'r broses o ddylunio
datblygiad priodol drwy asesu'r effaith ar arwyddocâd yr ased.
6.23 Yng nghyd-destun y canllawiau hyn, bydd y cwestiwn a oes angen HIA yn codi gyda
cheisiadau i ddymchwel adeiladau, gatiau, waliau, rheilins neu ffensys mewn Ardal
Gadwraeth (gwybodaeth bellach ym mhara. 4.14). Mae hefyd angen HIA gyda phob cais am
Ganiatâd Adeilad Rhestredig, p'un ai y lleolir yr adeiladau rhestredig mewn Ardal Gadwraeth
neu beidio.
6.24 Mae rhagdybiaeth gyffredinol o blaid cadw adeiladau neu nodweddion sy'n gwneud
cyfraniad cadarnhaol at gymeriad ac edrychiad yr ardal. Lle bernir bod adeilad neu
nodwedd yn cyfrannu'n gadarnhaol, bydd cynigion i ddymchwel neu ddisodli'r adeilad neu'r
nodwedd yn cael eu hasesu yn erbyn yr un meini prawf cyffredinol ag ar gyfer ceisiadau i
ddymchwel adeiladau rhestredig. Mae hyn yn golygu y bydd angen ystyried amrywiol
ffactorau, gan gynnwys cyflwr yr adeilad, ymdrechion a wnaed i barhau i ddefnyddio neu
ddod o hyd i ddefnydd newydd ar ei gyfer, a haeddiannau unrhyw gynigion eraill ar gyfer y
safle (wele bara. 5.15 o TAN24). Asesir cynigion hefyd o ran eu heffaith ar gymeriad ac
edrychiad yr Ardal Gadwraeth. Lle mae adeilad ond yn cyfrannu ychydig, neu ddim o gwbl,
gellir mynd ati i'w ddymchwel ar yr amod bod cynigion derbyniol yn eu lle i ailddatblygu'r
safle neu ail-greu (wele Atodiad 2 am ystyriaethau mwy penodol yn ymwneud â dymchwel
mewn Ardaloedd Cadwraeth).
6.25 Gyda cheisiadau'n gofyn am ddymchwel, rhaid i'r HIS gynnwys cynlluniau i
ailddatblygu'r safle neu ail-greu. Bydd angen cyflwyno a phenderfynu'r cais cynllunio i
ailddatblygu / ail-greu ar yr un pryd â'r cais am Ganiatâd Ardal Gadwraeth er mwyn gallu
ystyried a yw'r cynlluniau sydd mewn golwg ar gyfer y safle'n dderbyniol ar yr un pryd â'r
cynlluniau ar gyfer dymchwel. Heb y manylion angenrheidiol yn y HIS a'r cais cynllunio a
gyflwynir gyda fo, gallai'r cais i ddymchwel cael ei ystyried i fod yn amhriodol a chynamserol
a gallai gael ei wrthod ar sail diffyg gwybodaeth.
6.26 Mae'n arferol i amodau gael eu rhoi ar ganiatadau cynllunio i sicrhau nad yw'r gwaith
dymchwel yn digwydd hyd nes y bydd contract wedi'i lunio ar gyfer y gwaith ailddatblygu /
ail-greu (wele Atodiad 3 am amodau safonol). Gwneir hyn i sicrhau na fydd y safle'n cael ei
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adael yn wag neu mewn cyflwr blêr cyn cael ei ailddatblygu, a fyddai hefyd yn tanseilio'r
achos dros ddymchwel ac ailddatblygu'r safle.
6.27 Dangosir y broses o asesu cynigion dymchwel mewn Ardaloedd Cadwraeth yn
Ffigwr 7 (adran 8). Lle mae'r cynnig yn cynnwys dymchwel adeilad rhestredig, bydd yr
Awdurdod Cynllunio Lleol hefyd yn ystyried ymateb y cyrff amwynder a Chomisiwn Brenhinol
Henebion Cymru i ymgynghori (rhestrir y rhain yn Atodiad 4 y canllawiau hyn).
Ffurf a Chwmpas yr Asesiad Effaith ar Dreftadaeth
6.28 Gallai'r HIA fod ar ffurf asesiad byr neu hir gan ddibynnu ar faint y newid sydd mewn
golwg a / neu arwyddocâd yr ased dan sylw. Fodd bynnag, mae angen digon o wybodaeth
er mwyn gallu deall arwyddocâd yr ased ac effaith y newid arni. Yn unol â chanllawiau
CADW ar arfer gorau, rhaid i'r HIA ddilyn camau penodol i egluro, deall, adnabod, asesu a
rhoi rhesymau dros y newidiadau sydd mewn golwg. Rhaid i'r HIS egluro ar y dechrau pam
fod angen a pham fod y dymchwel i'w ddymuno, a rhaid hefyd cynnwys disgrifiad ac atodlen
o'r gwaith sydd mewn golwg. Rhaid asesu effeithiau manteisiol a niweidiol y datblygiad.
6.29 Fel rhan o'r manylion a'r cyfiawnhad dros gynnig datblygu, gallai fod angen gwneud
ymchwiliadau pellach a chyflwyno gwybodaeth ychwanegol fel gwerthusiad archaeolegol,
arolwg strwythurol, arolwg ecolegol, perfformiad amgylcheddol, datganiadau dull o weithio,
mesurau gwarchod ac ymdrechion marchnata, i gefnogi'r achos dros golli'r adeilad neu
strwythur. Rhaid cefnogi datganiadau a wneir yn y HIA gyda thystiolaeth ynghyd â
chyfiawnhad rhesymegol llawn.
6.30 Gan ddibynnu ar gymhlethdod y cynnig datblygu, gallai fod angen cyflogi rhywun
cymwys a phriodol i gyflawni HIA ac ysgrifennu'r HIS, er enghraifft syrfëwr adeiladau
hanesyddol, pensaer cadwraeth neu archaeolegol, (gan ddibynnu ar natur yr asedau sy'n
cael eu hasesu). Mae'n debyg y bydd yn anoddach i ymgeiswyr ddylunio a chyfiawnhau
cynnig datblygu, a sicrhau y cyflwynir digon o wybodaeth, heb yr arbenigedd hwn. Gellir dod
o hyd i arbenigwyr amgylchedd hanesyddol proffesiynol drwy holi'r Sefydliad Cadwraeth
Adeiladau Hanesyddol - https://www.ihbc.org.uk/hespr/#services - ac archaeolegwyr
proffesiynol drwy fynd i wefan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Archaolegwyr yn
https://www.archaeologists.net/regulation/organisations.
6.31 Dylid trafod sgôp HIA ar gyfer cynnig datblygu gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol
mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Cadwraeth Treftadaeth Adeiledig yn y cam cyn-cais
cynllunio. Dylid nodi, ar gyfer datblygiadau mawr, bod angen i'r HIA fod ar gael i'r cyhoedd
yn y cam cyn-cais cynllunio. Rhoddir canllawiau manwl pellach ar y broses HIA yng
nghanllawiau arfer gorau Cadw - Asesu Effaith ar Dreftadaeth yng Nghymru.
6.32 Rhoddir crynodeb o'r wybodaeth y dylid ei chynnwys yn y HIS yn Ffigwr 2 isod. Mae
hefyd yn syniad da ystyried cynnwys y wybodaeth yma wrth baratoi adran datblygu dyluniad
datganiad DAS neu Ddatganiad Cynllunio. Os yw’r HIS yn hir neu’n ymwneud ag achos
cymhleth, byddai’n ddoeth darparu crynodeb annhechnegol.
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Ffigwr 2 – Crynodeb o'r wybodaeth i'w chynnwys yn y Datganiad o Effaith ar
Dreftadaeth
 Manylion am yr ased(au) dreftadaeth y bydd y datblygiad yn effeithio arni, h.y.
yr Ardal Gadwraeth, gan gynnwys ar leoliad yr Ardal Gadwraeth ac unrhyw
olygfeydd arwyddocaol i mewn ac allan ohoni, ac asedau eraill a effeithir
arnynt h.y. adeiladau rhestredig.
 Gwybodaeth am yr Ardal Gadwraeth a'r rhannau y bydd y datblygiad yn
effeithio arnynt (gan ddefnyddio'r adnoddau a restrir yn Adran 4 y canllawiau
hyn).
 Asesiad o'r pethau sy'n gwneud yr Ardal Gadwraeth, a'r rhannau y bydd y
datblygiad yn effeithio arnynt, yn arwyddocaol, yn seiliedig ar ei bwysigrwydd
hanesyddol, treftadaeth adeiledig ac archeolegol, yn cynnwys ystyriaeth o’r
cyfraniad y mae’r lleoliad yn ei wneud i’w arwyddocâd. Cyfeirir at hyn fel
Datganiad o Arwyddocâd.
 Esboniad o’r fethodoleg a ddefnyddiwyd ar gyfer yr asesiad o arwyddocâd a
dadansoddiad desg ac ar y safle, yn cynnwys ffynonellau gwybodaeth ac
arweiniad a gyfeirir atynt.
 Disgrifiad o’r cyfraniad mae’r adeilad neu’r nodwedd i’w ddymchwel yn ei gael
ar gymeriad a golwg yr ardal.
 Disgrifiad manwl o'r ardal gyda ffocws ar y rhannau o'r ardal y bydd y
datblygiad yn effeithio fwyaf arnynt, ynghyd ag esboniad o sut y mae’r ardal a
effeithir arni yn gysylltiedig â’r Ardal Gadwraeth yn ei chyfanrwydd.
 Lluniau ffotograff i ddangos y rhan a golygfeydd o'r ardal y bydd y datblygiad
yn effeithio arni.
 Mapiau’n dangos y safle mewn perthynas ag Ardal Gadwraeth a lleoliad asedau
hanesyddol dynodedig eraill o fewn ardal yr arolwg.
 Ffotograffau hanesyddol, cynlluniau a mapiau i ddangos sut y mae'r ardal wedi
datblygu.
 Disgrifiad o'r cynnig datblygu, gan gynnwys cysyniadau ac egwyddorion
dylunio a'r amserlen waith.
 Cyfiawnhad dros leoliad y datblygiad gan egluro ei bwrpas, pam fod ei angen a
pham y mae'r datblygiad i'w ddymuno.
 Crynodeb o'r opsiynau a ystyriwyd a'r rhesymau dros yr opsiwn a ffafrir.
 Asesiad o effaith y datblygiad ar arwyddocâd yr ardal, gan gynnwys y
manteision posib ac unrhyw niwed.
 Cynigion i liniaru'r effaith yn dangos sut y bwriedir lleihau unrhyw niwed posib.
 Cyfeiriad at bolisi cynllunio lleol a chenedlaethol ac esboniad o sut y mae'r
cynnig datblygu'n cyd-fynd â'r polisïau hyn.
 Manylion a chanlyniadau’r broses ymgynghori a gynhaliwyd yn ystod y cam
cyn-ymgeisio.
 Gwybodaeth ategol arall fel cynlluniau ar gyfer ailddatblygu'r safle neu i ailgreu'r nodwedd, gwerthusiad neu asesiad archaeolegol, arolwg strwythurol,
arolwg perfformiad amgylcheddol, datganiadau dull o weithio, mesurau
gwarchod, parth gwelededd theoretig a ffotogyfosodiadau.

CA7 – A ydych chi’n cytuno gyda’r crynodeb uchod o wybodaeth a ddylid ei gynnwys
mewn HIS? Os na, esboniwch pam.
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Asesu ar gyfer datblygiad sydd angen DAS
6.33 O dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru)
2016, mae angen i geisiadau ar gyfer rhai mathau o ddatblygiad gynnwys datganiad dylunio
a mynediad. Mae hyn yn cynnwys pob datblygiad mawr, a lle cyflwynir cynigion datblygu
mewn Ardaloedd Cadwraeth, datblygiadau ar gyfer un neu fwy o dai neu i godi adeiladau
gydag arwynebedd llawr o 100 metr sgwâr neu fwy.
6.34 Lle cyflwynir cais i ddatblygu mewn Ardal Gadwraeth, rhaid i'r DAS ymdrin â'r
agweddau arferol ar DAS ond dylai hefyd ateb sut y mae'r cynnig datblygu'n ymdoddi i'w
gyd-destun arbennig penodol. Felly rhaid i'r DAS ystyried cymeriad pensaernïol a
hanesyddol arbennig yr Ardal Gadwraeth. Mae angen i DAS ddangos pa gamau a
gymerwyd i arfarnu cyd-destun y datblygiad a sut y mae dyluniad y datblygiad yn ystyried y
cyd-destun hwnnw. Gellir cynnwys proses a chanlyniad y camau a ddisgrifir yn y canllawiau
hyn o dan y rhan ar ddatblygu dyluniad yn y DAS.
6.35 Lle mae angen HIA a DAS, er enghraifft gyda chais lle bwriedir dymchwel a gwneud
gwaith ailddatblygu sylweddol ar safle mewn Ardal Gadwraeth, dylid trafod a chytuno'r
gofynion gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Cadwraeth
Treftadaeth Adeiledig yn y cam cyn-cais er mwy osgoi unrhyw ddyblygu.
6.36 Rhoddir canllawiau manwl pellach ar Ddatganiadau Dylunio a Mynediad yn nogfen
Llywodraeth Cymru / Comisiwn Dylunio Cymru - Datganiadau Dylunio a Mynediad yng
Nghymru: Pam, Beth a Sut.
Asesu datblygiadau nad oes angen HIS neu DAS arnynt
6.37 Yn dechnegol, nid oes angen HIS na DAS ar unrhyw gais arall mewn, neu sy'n
effeithio ar, Ardal Gadwraeth. Fodd bynnag, gall yr Awdurdod Cynllunio Lleol ofyn am fwy o
wybodaeth lle mae'r datblygiad mewn golwg yn debygol o effeithio ar ased hanesyddol
ddynodedig, neu am y dyluniad, i'w helpu i benderfynu'r cais o dan bolisïau dylunio'r cynllun
datblygu. Mewn rhai achosion, gallai fod angen HIS neu wybodaeth dylunio bellach debyg
i'r hyn sydd ei angen gyda DAS.
6.38 Er nad yw'r Awdurdod Cynllunio'n disgwyl HIA neu DAS fel mater o drefn gyda phob
datblygiad mewn, neu sy'n effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth, mae'n debygol o ofyn am y
wybodaeth yma mewn achosion lle mae lleoliad y datblygiad yn arbennig o sensitif neu lle
mae pryderon am ddyluniad datblygiad. Gall hefyd ofyn am fwy o wybodaeth ddylunio ac
am yr effaith ar dreftadaeth lle mae datblygiad sy'n cyffinio â'r Ardal Gadwraeth yn effeithio
ar leoliad yr Ardal Gadwraeth neu ar olygfeydd arwyddocaol i mewn ac allan ohoni (wele
baragraffau 6.41-6.42 isod).
6.39 Yn yr amgylchiadau hyn, dylid gweld y cais am HIS neu am fwy o wybodaeth
ddylunio fel cyfle i egluro'n llawn y broses feddwl y tu ôl i ddyluniad y datblygiad cyn i
benderfyniad gael ei wneud ar y cais. Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn defnyddio'r
eglurhad hwn i oleuo ei asesiad o effaith y datblygiad ar arwyddocâd yr ased hanesyddol.
Gellir hefyd defnyddio'r HIA a'r wybodaeth ddylunio, yn yr amgylchiadau hyn, i benderfynu ar
newidiadau neu welliannau a allai dawelu pryderon.
Datganiadau Cynllunio
6.40 Mae'r canllawiau hyn yn annog defnyddio Datganiadau Cynllunio i egluro sut y
cafodd datblygiad mewn, neu'n effeithio ar Ardal Gadwraeth ei ystyried, ei ddylunio a'i asesu
yng ngoleuni'r ddyletswydd i warchod a gwella cymeriad ac edrychiad Ardal Gadwraeth.
Dylai dyluniad pob datblygiad mewn, neu sy'n effeithio ar Ardal Gadwraeth, gael ei oleuo
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gan Arfarniad Cymeriad o gyd-destun hanesyddol y safle. Bydd dilyn y broses a'r
egwyddorion yn y canllawiau hyn yn helpu ymgeiswyr i ddylunio cynigion addas a
chynorthwyo'r Awdurdod Cynllunio i wneud penderfyniadau cynllunio priodol. Dylid sefydlu a
chytuno ar y gofynion gwybodaeth yn y cam cyn-cais mewn ymgynghoriad â’r Swyddog
Cadwraeth Treftadaeth Adeiledig.
CA8 – A ydych chi’n cytuno gyda’r amgylchiadau lle gallai fod angen gwybodaeth
ychwanegol? Os na, eglurwch pam.
Asesu effaith ar leoliad Ardal Gadwraeth neu ar olygfeydd arwyddocaol i mewn ac
allan ohoni
6.41 Mae angen asesu effaith datblygiad a leolir y tu allan i ffiniau, ond sy'n cyffinio ag
Ardal Gadwraeth, o ran unrhyw effaith ar leoliad Ardal Gadwraeth neu ar olygfeydd
arwyddocaol i mewn ac allan o'r Ardal Gadwraeth. Mae'r asesiad hwn yn dibynnu ar ddeall
lleoliad yr Ardal a'r cyfraniad y mae'n ei wneud i gymeriad ac edrychiad yr Ardal Gadwraeth.
Lle mae datblygiad yn effeithio ar olygfeydd i mewn ac allan o'r Ardal Gadwraeth, bydd
angen penderfynu ar arwyddocâd y golygfeydd hyn o ran eu cysylltiad gyda datblygiad
hanesyddol yr Ardal Gadwraeth neu â golygfannau mwy diweddar yr Ardal Gadwraeth.
6.42 Mae'n debyg y bydd angen HIA gyda datblygiadau arbennig o fawr neu gymhleth,
neu mewn lleoliadau arbennig o sensitif sydd gerllaw neu'n weladwy o Ardal Gadwraeth.
Mae'n debyg y bydd angen mwy o wybodaeth, fel Parth Gwelededd Theoretig a
ffotogyfosodiadau, gyda datblygiad sy'n debygol o effeithio ar faterion lleoliad a golygfeydd
arwyddocaol. Am fwy o arweiniad ar asesu'r mathau hyn o gynigion datblygu, dylid darllen
canllawiau arfer gorau CADW Lleoliad Asedau Hanesyddol yng Nghymru.
Cam 4 Cyflwyno'r cynnig datblygu
6.43 Ar ôl dilyn camau 1, 2 a 3 uchod, bydd y cais yn barod i gael ei gyflwyno i'r Awdurdod
Cynllunio Lleol. Yn ogystal â'r gofynion dilysu arferol
(https://gweddill.llyw.cymru/docs/desh/publications/170505development-managementmanual-cy.pdf), bydd angen cynnwys y canlynol gyda phob cais mewn, neu sy'n effeithio ar
Ardal Gadwraeth:









Gyda cheisiadau am Ganiatâd Ardal Gadwraeth neu Ganiatâd Adeilad Rhestredig,
bydd angen Datganiad o Effaith ar Dreftadaeth, yn seiliedig ar yr Asesiad o'r Effaith
ar Dreftadaeth a wnaed o dan gam 3. Gallai’r Awdurdod ofyn am hyn mewn achosion
eraill hefyd fel rhan o ystyried y cais.
Cynlluniau manwl o'r cynnig datblygu a'i nodweddion, er enghraifft gyda cheisiadau
adeilad rhestredig a rhai mewn ardaloedd Erthygl 4, ynghyd â darluniau trawsdoriad
o ffenestri'n dangos bariau gwydr a holltau awyru wrth raddfa 1:10 neu 1:20. Mewn
achosion eraill, efallai y bydd angen cymeradwyo'r manylion drwy amodau cynllunio.
Gyda cheisiadau am Ganiatâd Ardal Gadwraeth lle bwriedir dymchwel, bydd angen
atodlen o'r gwaith dymchwel, a lle bwriedir dymchwel yn rhannol, dylid cyflwyno
darluniau'n dangos faint o ddymchwel sydd i'w wneud.
Lle mae'r dymchwel hefyd yn cynnwys ailddatblygu'r safle / ail-greu'r nodwedd, rhaid
hefyd cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer y gwaith ailddatblygu / ail-greu.
Gwybodaeth ategol arall, e.e. gwerthusiad neu asesiad archaeolegol, arolwg
strwythurol, arolwg perfformiad amgylcheddol, datganiadau dull o weithio, mesurau
gwarchod, parth gwelededd theoretig, ffotogyfosodiadau ac yn y blaen.
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Lle mae’r cynnig yn effeithio ar leoliad Ardal Gadwraeth, mae angen digon o
wybodaeth i asesu effaith y datblygiad ar y lleoliad.
Bydd y Swyddog Cadwraeth Treftadaeth Adeiledig yn cynghori ar unrhyw ofynion
gwybodaeth ychwanegol yn ystod y cam cyn ymgeisio.

6.44
Os nad oes digon o wybodaeth i gyd-fynd a cheisiadau i bennu pa mor dderbyniol
yw’r datblygiad yn erbyn y polisïau a’r canllawiau mabwysiedig, gan gynnwys sefyllfaoedd lle
nad ystyrir bod yr HIS neu DAS yn ddigonol, gellir gwrthod caniatâd cynllunio.
6.45 Gallai ceisiadau sy'n methu â dangos bod yr effaith ar gymeriad ac edrychiad,
lleoliad neu ar olygfeydd arwyddocaol i mewn ac allan o'r Ardal Gadwraeth yn dderbyniol,
gael eu gwrthod o dan bolisïau SP7 a DM13 a hefyd yn unol â pholisi a chanllawiau
cenedlaethol a'r canllawiau CCA hyn. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw effeithiau
andwyol a ddynodwyd na ellir mynd i’r afael â hwy yn foddhaol drwy liniaru, neu nad ydynt
yn cael eu gorbwyso gan faterion eraill, yn cael eu hystyried yn annerbyniol ac efallai y bydd
y caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod.
6.46 Rhoddir siartiau proses yn Adran 8 y canllawiau hyn i ddangos y broses o gynllunio
ac asesu cynnig datblygu mewn neu sy'n effeithio ar Ardal Gadwraeth (Ffigwr 6) a'r broses
o wneud penderfyniadau ar gynigion i ddymchwel mewn Ardaloedd Cadwraeth (Ffigwr 7).
Mae Atodiad 3 o'r canllawiau hyn yn disgrifio amodau safonol y dylid ystyried eu rhoi ar
ganiatadau cynllunio'n ymwneud â chynigion datblygu mewn Ardaloedd Cadwraeth.
CA9 – A ydych chi’n cytuno â’r gofynion gwybodaeth ar gyfer cyflwyniadau cynllunio
a’r prosesau a ddangosir yn y siartiau yn Adran 8? Os na, esboniwch pam.
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7.

Sut i ddadansoddi safle a'i gyd-destun

7.1
Mae'r adran hon yn rhoi canllawiau i'ch helpu i ddadansoddi safle a'i gyd-destun
mewn ffordd ffurfiol er mwyn adnabod y nodweddion a'r elfennau hanesyddol bwysig sydd
angen eu hystyried wrth ddylunio datblygiad newydd. Gellir eu defnyddio i ddangos sut y
cafodd cymeriad hanesyddol y safle a'i gyd-destun ei arfarnu naill ai fel rhan o'r HIA, DAS
neu'r Datganiad Cynllunio a gyflwynir fel rhan o gais cynllunio neu gais arall cysylltiedig.
Bydd hyn yn helpu i gyfleu sut y cafodd y safle a'i gyd-destun ei ystyried yn y dyluniad.
7.2
Mae'r broses o ddadansoddi'r safle a'i gyd-destun yn cynnwys gwneud ymchwil
cefndir i gyd-destun hanesyddol yr ardal cyn wedyn ymweld â'r safle a'r ardal i wneud arolwg
gweledol. Y cam nesaf yw casglu'r nodiadau ymchwil a'r arsylwadau safle ynghyd a'u
defnyddio i oleuo'r cynnig datblygu a pharatoi HIS / DAS / Datganiad Cynllunio.
7.3
Mae Ffigwr 3 isod yn rhoi enghreifftiau o adnoddau y gellid eu defnyddio i
ddadansoddi'r safle a'i gyd-destun. Dylid ei ddarllen ar y cyd â'r canllawiau yn adran 4 y
canllawiau CCA hyn (gan ddechrau ym mhara. 4.21) ar ffynonellau gwybodaeth, sy'n cynnig
ystod o ffynonellau posib y gellid eu defnyddio i ymchwilio i hanes a chymeriad yr ardal leol.
Dalier sylw: Cyflwynir y lluniau yn Ffigwr 3 i bwrpas dangosol yn unig ac fel enghreifftiau'n
unig. Nid ydynt yn ymwneud ag unrhyw ddatblygiad penodol.
7.4
Dilynir hyn gan Ffigwr 4 sy'n cyflwyno'r pwyntiau i'w hystyried wrth ymdrin â'r
gwahanol agweddau ar gymeriad hanesyddol.
Dalier sylw: Nid yw'r rhestr yn Ffigwr 4 yn gynhwysfawr, dim ond enghreifftiau (mewn teip
italig) ydynt o'r nodweddion i chwilio amdanynt yn y deunydd hanesyddol cefndir ac wrth
ymweld â'r safle a'r ardal. Nid yw'r cyfeiriad yn y rhestr at nodweddion penodol yn golygu'n
awtomatig bod y nodweddion hyn yn bwysig – mae hyn yn dibynnu ar gyd-destun
hanesyddol neilltuol yr ardal. Felly hefyd, nid yw nodweddion y cawsant eu nodi ar safle ond
na chawsant eu cynnwys yma o reidrwydd yn golygu nad ydynt yn bwysig neu eu bod yn llai
pwysig, felly ni ddylid eu diystyru wrth ddadansoddi'r safle a'i gyd-destun lle credir eu bod yn
bwysig.
7.5
Yn olaf, mae Ffigwr 5 yn cynnig cyfres o gwestiynau a ddyfeisiwyd i gynorthwyo'r
broses o gasglu a chrynhoi'r wybodaeth o ddadansoddi'r safle a'i gyd-destun (Cam 2 Arfarnu
Cymeriad) yn barod ar gyfer paratoi'r HIS, DAS neu'r Datganiad Cynllunio. Byddai'n dda o
beth meddwl am y rhesymau y tu ôl i'r atebion i'r cwestiwn oherwydd bydd hyn yn helpu i
egluro arwyddocâd yr ased a sut yr aseswyd effaith y datblygiad ar hyn. Dylid hefyd cyfeirio
at ganllawiau arfer gorau CADW Asesiad o'r Effaith ar Dreftadaeth yng Nghymru ar
faterion cynnwys ac asesu.
CA10 – A yw’r canllawiau a ddarperir yma ac yn ffigyrau 3, 4 a 5 am sut i gynnal
dadansoddiad safle a chyd-destun yn ddefnyddiol? Os na, esboniwch pam.
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Ffigwr 3

Adnoddau ar gyfer dadansoddi safle a'i gyd-destun
Bydd defnyddio map o'r Ardal
Gadwraeth yn fan cychwyn defnyddiol i
ddadansoddi'r safle a'i gyd-destun. Mae
mapiau o bob un o'r 55 o Ardaloedd
Cadwraeth yng Nghynllun Datblygu
Lleol Powys ar gael drwy fynd i https://cy.powys.gov.uk/article/6056/Ffini
au-Ardaloedd-Cadwraeth. Gellir wedyn
gweld lleoliad y safle yng nghyd-destun
yr Ardal Gadwraeth a chadarnhau ble y
mae ffin yr Ardal Gadwraeth. Mae
mapiau'n arbennig o ddefnyddiol ar
gyfer dangos y berthynas rhwng y safle
a'i gyd-destun a materion fel cynllun a
lleoliad neu osodiad.

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2019
yr Arolwg Ordnans 100025371

Gellir manwl-chwyddo'r map o gwmpas safle'r
datblygiad a'i gyffiniau. Gellir yna defnyddio'r
fersiwn yma o'r map ar y safle i gofnodi
gwahanol dirnodau fel:




© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa
ddata 2019 yr Arolwg Ordnans 100025371





Adeiladau rhestredig ac adeiladau neu
nodweddion eraill o ddiddordeb hanesyddol
lleol.
Ffyrdd a llwybrau – i gerbydau a cherddwyr.
Golygfeydd i mewn ac allan o'r ardal, gan
gynnwys panoramau, gan nodi hyd a lled y
golygfeydd.
Coed a gwrychoedd pwysig, waliau a
ffensys.
Mannau agored, cyhoeddus a phreifat.
Topograffi'r ardal.

Drwy gyfeirio at fapiau hanesyddol (e.e. y map
hwn o 1898) gellir ennill dealltwriaeth o gefndir
hanesyddol yr ardal a sut y datblygodd gydag
amser. Bydd hyn yn helpu i adnabod
nodweddion a ffurfiau sy'n parhau o'r amser
gynt. Gellir cael gafael ar fapiau ystad a degwm
o Archifdy'r Sir neu o Lyfrgell Genedlaethol
Cymru, ac mae argraffiadau cynnar o fapiau OS
hefyd yn ddefnyddiol.
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Gellir cyfeirio at wybodaeth fapiau arall fel y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (HER)
(uchod), y gwefannau Lle a Coflein i gael gafael ar wybodaeth am adeiladau a
nodweddion hanesyddol dynodedig a chofnodedig. Dylid hefyd cyfeirio at wybodaeth
CPAT am aneddiadau hanesyddol, sy'n cynnwys map yn dangos craidd hanesyddol yr
anheddiad gyda llinell werdd o'i gwmpas fel yn yr enghraifft isod, a gwybodaeth am
darddiad, datblygiad hanesyddol a threftadaeth yr anheddiad. Dylai ymgeiswyr gysylltu â
CPAT yn ddigon buan i ofyn am gyngor mwy penodol ar gynnig o fewn y craidd
hanesyddol neu'n ymwneud â nodweddion ar HER, ac i holi am ofynion archaeolegol.

Trwy ganiatâd caredig CPAT.
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Mae LANDMAP yn rhoi crynodeb o bob 'ardal agwedd' sy'n rhoi asesiad o'i gwerth, y
nodweddion a'r elfennau sy'n cyfrannu at y gwerth hwn, a'r argymhelliad ar gyfer rheoli'r
ardal. Mae'n cynnwys gwybodaeth tirlun bwysig am safle a'i gyd-destun a gellir ei
ddefnyddio i helpu i adnabod nodweddion ac elfennau o bwysigrwydd yn y tirlun. Mae
haen y Tirlun Hanesyddol yn canolbwyntio ar berthynas safleoedd hanesyddol ac
archaeolegol â'i gilydd ac â'r safle gan nodi patrymau defnydd tir a nodweddion sy'n
cyfrannu at gymeriad hanesyddol. Mae haen y Tirlun Diwylliannol yn canolbwyntio ar y
berthynas rhwng gweithgarwch dyn a'r tirlun gan nodi nodweddion pwysig fel deunyddiau
adeiladu lleol a chysylltiadau diwylliannol. Mae cyfeirio at y cyfiawnhad dros y gwerthusiad
yn ddefnyddiol i ddeall beth yw sail gwerth hanesyddol a diwylliannol yr aradl. Mae'r crynoddisgrifiad yn sôn yn neilltuol am nodweddion a chymeriad nodedig yr ardal yn nhermau
tirlun. Wele enghraifft a gymerwyd o LANDMAP isod.
Tirlun Hanesyddol
Cyfiawnhad dros y gwerthusiad (uchel):
‘Tref ganoloesol fach gyda chraidd canolog a dim ond rhywfaint o ehangu cyfoes, yn
cynnwys elfennau o ddylunio tirlun a chysylltiadau gyda senedd Owain Glyndŵr yn 1403.’
Cryno-ddisgrifiad:
‘Tref farchnad o darddiad canoloesol ac adeiladau'n dyddio o'r cyfnod ôl-ganoloesol
cynnar yng nghraidd hanesyddol y dref. Tŷ gwledig Plas Machynlleth yn dyddio o'r 19eg a
dechrau'r 20fed ganrif, a gerddi rhestredig cysylltiedig. Datblygiadau tai modern a stadau
diwydiannol ar ochr ddwyreiniol craidd hanesyddol tref Machynlleth.’
Tirlun Diwylliannol
Cyfiawnhad dros y gwerthusiad (uchel):
‘Uchel (yn enwedig oherwydd y cysylltiadau ag Owain Glyndŵr…Gallai ymdrechion
pellach a mwy egnïol i ecsbloetio'r cysylltiadau hanesyddol godi gwerthusiad yr Ardal
Agwedd i Eithriadol ynghyd â'i henw ers tro fel canolfan ar gyfer cynaliadwyedd
amgylcheddol.'
Cryno-ddisgrifiad:
‘Machynlleth yw'r anheddiad mwyaf yng ngorllewin Sir Drefaldwyn, a'r un agosaf at y
môr…Mae ei chysylltiad enwocaf â'r gwrthryfelwr Owain Glyndŵr a goronwyd yn Dywysog
Cymru yn 1404 gan gynnal y senedd lawn gyntaf ac olaf a welodd Gymru (hyd yma) byth
ers hynny…..Saif ei Senedd-dŷ – adeilad mwy diweddar sydd wedi'i ail-godi a'i ailwampio
droeon – ger y groesffordd yng nghanol y dref…mae gan Fachynlleth enw fel tref gyda
phensaernïaeth nodedig gydag adeilad cerfiedig a chrand Tŵr y Cloc yn taflu ei olygon
dros dref sydd yn ei hanfod yn un Fictorianaidd yn yr Ardal Gadwraeth... Mae'r atyniad
Celtica a'i ymgais i ddathlu diwylliant y Celtiaid ym Mhlas Machynlleth dan fygythiad o gau
oherwydd prinder adnoddau a grantiau…Mae enw'r dref wedi tyfu fel canolfan ar gyfer
technoleg amgen a chynaliadwyedd ond gwaetha'r modd nid yw hynny'n ymestyn o
reidrwydd i statws economaidd-gymdeithasol yr ardal’.
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Mae'n bwysig tynnu lluniau ffotograff i gofnodi adeiladau, nodweddion a golygfeydd yn
weledol ac fel aide memoire. Bydd hefyd yn ddefnyddiol eu cymharu â hen ffotograffau,
lluniau a chardiau post fel y rhai yng nghasgliad ar-lein Frith, a gellir pori drwy ac archebu
ffotograffau, hen fapiau a llyfrau ar wahanol leoedd o gwmpas y wlad https://www.francisfrith.com/. Dylid cynnwys ffotograffau o adeiladau, nodweddion a
golygfeydd nodedig yn yr Arfarniad Cymeriad i ddangos diddordeb arbennig yr ardal. Byddai
defnyddio lluniau a dynnwyd o'r awyr hefyd yn ddefnyddiol, yn enwedig oherwydd eu bod
yn dangos nodweddion naturiol yn ogystal â nodweddion adeiledig gan roi teimlad o'r
berthynas rhwng nodweddion ffisegol a naturiol. Mae lluniau hanesyddol a dynnwyd o'r awyr
rhwng 1919 a 2006 yn cael eu cadw gan RCAHMW ac ar gael drwy fynd i
https://www.britainfromabove.org.uk/.

Trwy ganiatâd caredig Amgueddfa Powysland.
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Trwy ganiatâd caredig Amgueddfa Powysland.
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Ffigwr 4

Pwyntiau i'w hystyried wrth ddadansoddi safle a'i gyd-destun

Agwedd ar gymeriad
hanesyddol
Diddordeb
hanesyddol a
phensaernïol
arbennig yr Ardal
Gadwraeth

Pwyntiau i’w hystyried











Datblygiad
hanesyddol yr ardal






Yn seiliedig ar grynodeb o'i nodweddion a'i elfennau hanesyddol (wele'r agweddau canlynol).
Gall gwerth y nodweddion a'r elfennau hanesyddol hyn ddibynnu ar ansawdd pensaernïol nodwedd neu
elfen benodol, neu ar ba mor gyffredin yn lleol yw'r nodwedd neu'r elfen, e.e. nodweddion simnai mewn rhes
o dai teras.
Bydd prinder yr enghreifftiau sydd wedi goroesi hefyd yn rhoi syniad o bwysigrwydd nodwedd neu elfen
benodol.
Gwerth tystiolaethol o ran y ffordd y mae'r ased yn darparu tystiolaeth o weithgarwch dynol yn y gorffennol
gan gynnwys olion ffisegol a ffabrig hanesyddol.
Y cyfraniad a wneir gan ffynonellau dogfennol tuag at ddeall arwyddocâd yr ased.
Y ffordd y mae'r ased yn dangos agweddau o fywyd a hanes y gorffennol neu sy'n gysylltiedig â phobl,
digwyddiadau a symudiadau nodedig.
Y ffordd y mae estheteg weledol, ffurf, ymddangosiad allanol a gosodiad yr ased yn cael eu profi.
Yr hyn y mae’r ased yn ei olygu i'r bobl sy'n ymgysylltu â’r ased ynghyd â phrofiadau neu atgofion cyfunol
ohono.
Nodweddion a chymeriad yr ardal a nodwyd yn yr arfarniadau cymeriad sy'n cyd-fynd â'r CCA Canllawiau
Dylunio Preswyl.
Tarddiad yr anheddiad, ei sefydliad a'i statws, e.e. trefi a dyfodd o gwmpas cestyll, pentrefi o gwmpas
eglwysi'n gysylltiedig â Seintiau neu fynachlogydd, siarteri tref ar gyfer trefi marchnad.
Tystiolaeth o wahanol gyfnodau datblygu ac o adeiladau a chynlluniau adeiladu o wahanol gyfnodau, e.e.
lleiniau bwrdeistref canoloesol, adeiladau ffrâm bren o'r cyfnod Tuduraidd, adeiladau Sioraidd a Fictorianaidd.
Gwahanol fathau o adeiladau'n gysylltiedig â defnyddiau blaenorol (domestig, amaethyddol, masnachol,
diwydiannol).
Arwyddion o hen ddiwydiannau traddodiadol, e.e. melinau, tai tanws, mwyngloddio, ffatrïoedd, gwehyddu,
tai gweithwyr, tai warws, gefeiliau gof, amaethyddol, ac adeiladau masnachol, e.e. siopau, llythyrdai, tai
tafarn.
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Nodweddion ffisegol
a chyd-destun y safle









Cynllun ffisegol
adeiladau'r ardal










Nodweddion yn gysylltiedig â hen lwybrau trafnidiaeth – pontydd, camlesi, rhydiau, tolldai, rheilffyrdd, lojys,
llwybrau porthmyn, tai certws.
Newidiadau i'r cyd-destun economaidd a chymdeithasol yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a
ddylanwadodd ar ddatblygiad yr anheddiad, a newidiadau yn rôl yr anheddiad, e.e. diwydiant, masnach.
Unrhyw gysylltiad hanesyddol neu ddiwylliannol â'r ardal, e.e. gyda phobl, digwyddiadau a thraddodiadau.
Enwau lleoedd hanesyddol sy'n taflu golau ar ddefnydd tir, archaeoleg a hanes yr ardal.
Cymeriad presennol yr ardal a dylanwadau'r gorffennol arno.
Sut y mae'r stori am ddatblygiad y safle yn cysylltu i hanes yr anheddiad.
Yr adeiladau a'r strwythurau presennol, eu hoed, hanes, cyflwr a defnyddiau blaenorol a phresennol.
Nodweddion terfyn, e.e. hen gloddiau cerrig traddodiadol, gatiau neu reilins haearn gyr.
Deunydd wyneb y safle, e.e. cerrig llechi neu gobls.
Topograffi'r safle a sut y mae ei ddatblygiad presennol wedi ymateb i hyn.
Lleoliad y safle mewn perthynas â'i amgylchoedd, e.e. llain mewnlenwi mewn ardal ddatblygedig, ar gyrion
anheddiad.
Cymeriad treflun yr ardal o gwmpas, cymeriad a chyfansoddiad yr amgylchedd adeiledig gan gynnwys
adeiladau a'r berthynas rhwng adeiladau a mannau agored, a nodweddion ffisegol yr anheddiad, e.e. muriau
tref.
Cymeriad a lleoliad (neu osodiad) tirlun ehangach yr Ardal Gadwraeth, e.e. glan afon, llawr dyffryn, ochr
mynydd, tir parc, coetir.
Llinellau'r adeiladau mewn perthynas â ffryntiadau'r safle, yn enwedig lle mae'r llinellau'n nodwedd amlwg, a
pha mor bell y gosodwyd yr adeiladau yn ôl o ffryntiad y ffordd, a lled y ffryntiadau.
Gogwydd yr adeiladau mewn perthynas â'r stryd a'r adeiladau eraill o gwmpas.
Y terfynau rhwng yr adeiladau.
Y ffyrdd drwy'r ardal a'r cysylltiadau rhwng gwahanol leoedd.
Patrymau stryd, gan gynnwys siâp a maint lleiniau a dwysedd yr adeiladu, yn enwedig lle diffiniwyd yn glir.
Y gofod a'r lle rhwng adeiladau, e.e. gerddi, dreifiau.
Maint a dosbarthiad y mannau agored a'r mannau gwyrdd.
Natur agored neu natur gaeedig y safle a'r hyn sydd o'i amgylch
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Cymeriad pensaernïol 
adeiladau ar y safle ac
yn yr ardal










Asedau hanesyddol

dynodedig eraill a rhai 
heb eu dynodi





Maint neu raddfa'r adeiladau a nifer y lloriau, e.e. tai Sioraidd dwbl-ffryntiog, tai Fictorianaidd mawr, tai tref trillawr.
Y prif ddeunyddiau adeiladu, e.e. cerrig, rendr, brics traddodiadol, llechi ar y to ynghyd â llechi crog.
Gorffeniadau, e.e. gwyngalch a mortar calch, rendr llyfn.
Lliwiau a phalet yr ardal, e.e. cerrig llwydion, lliwiau pastel.
Mathau a manylion y ffenestri, e.e. ffenestri sash fyny a lawr neu gasment, gwydr-sengl, ffenestri bae,
ffenestri enciliol, ffenestri gyda phwyslais fertigol, cymhareb wal i ffenestr, ffenestri dormer neu dal-ffenestri,
ffenestri gwaith plwm, linteli a siliau llechi.
Mathau a manylion y drysau, e.e. drysau chwe phanel, drysau byrddau fertigol, drysau enciliol, dodrefn
drws, portshys, canopïau, mynedfeydd grisiog.
Siâp a manylion toeau, e.e. gogwydd y toeau, toeau crib neu dalcendo, talcenni, simneiau cerrig neu frics,
hap-lechi mewn meintiau gostyngol, teils brig, bondoeau crog, estyll bondo addurnol, gwteri a landeri haearn
bwrw, patrwm to grisiog.
Manylion pensaernïol, e.e. conglfeini brics addurnol ar gornel adeiladau, a brics o amgylch ffenestri a
drysau.
Traddodiadau adeiladu ar sail oed, math ac arddull.
Lleoliad a nifer yr Adeiladau Rhestredig yn yr ardal, eu graddau a'u disgrifiadau.
Henebion Rhestredig yn yr ardal.
Parciau a Gerddi Hanesyddol Rhestredig yn yr ardal, eu graddau a'u disgrifiadau.
A yw'r safle wedi'i lleoli mewn Tirlun Hanesyddol Rhestredig neu beidio, disgrifiad o'r ardal ynghyd â'r
themâu tirlun ac ardaloedd cymeriad cysylltiedig.
A leolir y safle o fewn lleoliad neu osodiad unrhyw un o'r dynodiadau uchod yn dibynnu ar agosatrwydd
ffisegol, perthynas weledol a chysylltiad hanesyddol â’r asedau hyn.
Adeiladau eraill sy'n cyfrannu'n gadarnhaol at gymeriad ac edrychiad yr ardal, yn cynnwys nodweddion a
nodwyd ar y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol.
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Adeiladau unigol a
grwpiau o adeiladau






Y cyfraniad y mae adeiladau unigol a grwpiau o adeiladau yn ei wneud i gymeriad yr ardal.
Adeiladau tirnod, e.e. adeiladau eglwysig, neuaddau tref.
Pa mor unffurf neu amrywiol yw dyluniad grwpiau o adeiladau.
Dyluniadau unffurf syml, e.e. tai rhes neu rai mwy cywrain unigol.

Nodweddion a
thraddodiadau lleol
unigryw



Adeiladau a nodweddion pensaernïol lleol yn defnyddio deunyddiau adeiladu lleol, e.e. bythynnod cerrig
lleol gyda simnai ar y ddau dalcen, cerrig llaid lleol.
Adeiladau a godwyd gyda deunyddiau a fewnforiwyd yn ystod y Chwyldro Diwydiannol ac yn fwy diweddar
yn ystod oes Fictoria gyda dyfodiad y rheilffyrdd a'r camlesi, a dulliau adeiladu a fewnforiwyd, e.e.
pensaernïaeth ochr camlas, gwaith brics addurnol.
Dulliau traddodiadol o adeiladu.




Nodweddion naturiol





Golygfeydd nodedig










Nodweddion naturiol a ddylanwadodd ar ddatblygiad y safle a'r ardal, e.e. afonydd a chamlesi.
Coed ar y safle ac yn yr ardal o gwmpas, gan gynnwys rhai gyda Gorchymyn Gwarchod Coed arnynt ynghyd
â choed heb warchodaeth, yn enwedig rhai sy'n amlwg.
Gwrychoedd ar hyd terfynau'r safle ac yn yr ardal, hefyd rhai o gwmpas ardaloedd cyhoeddus.
Amlygrwydd gweledol y safle o'r ardal o gwmpas, e.e. yn uchel i fyny ar godiad tir serth, gorwelion, wrth
ddod i mewn i anheddiad, mewn clôs caeedig.
Golygfeydd i mewn i'r safle o fannau cyhoeddus gerllaw, e.e. o ffyrdd, llwybrau neu sgwariau cyhoeddus.
Golygfeydd allan o'r safle i gyfeiriad yr ardal o gwmpas ac allan i'r tirlun ehangach.
Y rhyng-welededd rhwng y safle ac adeiladau neu nodweddion hanesyddol dynodedig eraill, a rhai heb eu
dynodi.
Sut mae’r safle’n cael ei brofi’n weledol a sut mae’r safle’n effeithio ar y profiad o’r Ardal Gadwraeth a’r
gwerthfawrogiad o’r golygfeydd o’r ardal a’r golygfeydd oddi yna.
Hyd a lled y golygfeydd, e.e. fistâu hir a chul i lawr rhodfeydd coediog neu rhwng rhesi o adeiladau, neu
olygfeydd panoramig llydan a di-dor ar draws yr ardal.
Golygfeydd o bellter a golygfeydd agos.
Nodweddion sgrinio ac adeiladau cysylltiol.
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Potensial
archaeolegol








Cyfleoedd i wneud
gwelliannau







Y posibilrwydd y gallai fod olion archaeolegol o fewn y safle.
Tystiolaeth o strwythurau wedi goroesi uwchlaw ac islaw'r ddaear.
Y posibilrwydd o archaeoleg o fewn craidd hanesyddol yr anheddiad (wele arolwg aneddiadau hanesyddol
CPAT), o fewn lleoliad neu osodiad, neu mewn ardaloedd sy'n gysylltiedig â, Henebion Rhestredig.
Safleoedd ar neu gerllaw rhannau rhestredig ac anrhestredig o Glawdd Offa neu gerllaw Camlas Maldwyn.
Archaeoleg o'r cyfnod cynhanes, Rhufeinig, Canoloesol Cynnar, Canoloesol neu gyfoes.
Gwahanol fathau o archaeoleg yn amrywio o henebion i archaeoleg trafnidiaeth, domestig a diwydiannol.
Cyfle i dynnu nodweddion modern anaddas.
Cyfle i adfer nodweddion hanesyddol a gollwyd.
Adfer nodweddion ffiniau traddodiadol.
Cyfle i ailddatblygu safleoedd segur ac adeiladau heb ddim diddordeb hanesyddol neu bensaernïol.
Cyfle i ddatblygu dyluniad cyfoes sy'n parchu ei gyd-destun ac a ddyluniwyd drwy dalu sylw i raddfa,
cymesuredd a deunyddiau lleol.
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Ffigwr 5

Cwestiynau i'w gofyn wrth baratoi HIS / DAS / Datganiad Cynllunio

1.

Beth sy'n arwyddocaol neu'n ddiddorol am hanes a phensaernïaeth yr Ardal
Gadwraeth? Beth sy'n gwneud yr ardal yn arbennig?

2.

Beth yw prif nodweddion ac elfennau'r safle a'r ardal, yn rhai ffisegol a
naturiol?

3.

A oes unrhyw nodweddion neu elfennau sy'n ymddangos i fod yn arbennig o
unigryw i'r ardal (elfennau pensaernïol lleol)?

4.

A oes unrhyw nodweddion arwyddocaol, cyffredin neu brin y dylid eu cadw? A
oes ganddynt werth tystiolaethol, hanesyddol, esthetig neu gymunedol?

5.

A oes gan yr ardal gymeriad cryf amlwg neu gymeriad cymysg?

6.

A oes unrhyw elfennau dylunio gweladwy, fel rhai'n ymwneud â chynllun,
graddfa, deunyddiau a mesuriadau'r adeiladau, sy'n bwysig i'r datblygiad eu
dilyn?

7.

A fydd y cynnig datblygu'n effeithio ar unrhyw asedau hanesyddol eraill fel
adeiladau rhestredig, Henebion Rhestredig, Tirluniau Hanesyddol Rhestredig,
neu ar eu lleoliad?

8.

A oes unrhyw un o'r adeiladau neu nodweddion presennol yn gwneud
cyfraniad cadarnhaol i gymeriad ac edrychiad yr ardal? Os oes, pa mor
sylweddol yw'r cyfraniad?

10.

A fydd y cynnig datblygu'n cael effaith uniongyrchol ar gymeriad ac edrychiad
yr ardal, neu ar adeiladau neu nodweddion y cawsant eu hadnabod i fod yn
bwysig, h.y. drwy ddymchwel, ymestyn neu newid?

11.

A fydd y cynnig datblygu'n effeithio ar leoliad yr Ardal Gadwraeth? Sut mae’r
lleoliad yn cyfrannu at arwyddocâd yr Ardal Gadwraeth?

12.

A oes unrhyw olygfeydd arwyddocaol i mewn ac allan o'r safle a'r Ardal
Gadwraeth y bydd y datblygiad yn effeithio arnynt ac y dylid eu gwarchod?

13.

A oes unrhyw fanteision posib i'r datblygiad, neu effeithiau niweidiol?

14.

A oes unrhyw opsiynau neu ddulliau eraill y gellid o ddatblygu'r safle a
fyddai'n achosi llai o niwed i gymeriad ac edrychiad yr ardal?

15.

A oes modd lleoli neu ddylunio'r datblygiad mewn ffordd sy'n lleihau ei effaith
ar gymeriad, edrychiad a diddordeb arbennig yr ardal? A oes modd defnyddio
mesurau i liniaru'r effaith?

16.

A oes cyfle i wella'r adeiladau neu'r nodweddion presennol, er enghraifft drwy
dynnu allan adeiladau sy'n anghydnaws â chymeriad yr ardal, neu drwy adfer
nodweddion a gollwyd?

17.

A oes posibilrwydd y gallai fod olion archaeolegol y byddai efallai angen eu
hymgorffori yn y datblygiad a / neu eu cofnodi?

18.

A oes angen mwy o dystiolaeth neu waith ymchwilio er mwyn cyfiawnhau a
chefnogi'r datblygiad?
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Adran 8: Ffigwr 6
Y broses o gynllunio ac asesu cynnig datblygu mewn, neu sy'n
effeithio ar, Ardal Gadwraeth

Cam Dylunio

Y Cysyniad – Cam CynCais

PENDERFYNU AR Y CYNNIG DATBLYGU
Crynodeb a disgrifiad o'r datblygiad sydd mewn golwg gan adnabod
y prif nodweddion ac ystyried yr opsiynau

ARFARNU CYMERIAD
Adnabod nodweddion ac elfennau hanesyddol y safle a'r ardal drwy
ddadansoddi'r safle a'i gyd-destun, wedi'i oleuo gan ymchwil
cefndir ac ymweliad safle

DYLUNIO DATBLYGIAD PRIODOL
Lleoli a dylunio'r datblygiad i ymateb i nodweddion ac elfennau
hanesyddol y safle a'r ardal
Edrych eto ar Leoli a
Dylunio lle bo angen

MAE angen HIA a / neu DAS (yn
unol ag Atodiad 1)
ASESU
Cyflawni asesiad HIA a / neu
DAS, lle bo angen a hefyd
ystyried a fydd unrhyw effaith
andwyol annerbyniol ar gymeriad
ac edrychiad yr Ardal Gadwraeth
(yn unol â Pholisi DM13) (lle
bydd effaith annerbyniol yn
debygol, ystyried mesurau lliniaru
neu edrych eto ar leoli a dylunio).

NID OES angen HIA a /
neu DAS
ASESU
Ystyried a fydd unrhyw effaith
andwyol annerbyniol ar
gymeriad ac edrychiad yr Ardal
Gadwraeth (yn unol â Pholisi
DM13) (lle bydd effaith
annerbyniol yn debygol,
ystyried mesurau lliniaru neu
edrych eto ar leoli a dylunio).

Cam Cais Cynllunio

CYFLWYNO CAIS CYNLLUNIO
CYFLWYNO CAIS AM
GANIATÂD ARDAL
GADWRAETH A / NEU GAIS
CYNLLUNIO
I gynnwys Asesiad o'r Effaith ar
Dreftadaeth a / neu Ddatganiad
Dylunio a Mynediad.

Dangos sut y mae'r cynnig
datblygu wedi cael ei leoli a'i
ddylunio mewn ffordd sy'n
gwarchod a / neu'n gwella
cymeriad ac edrychiad yr Ardal
Gadwraeth drwy ddefnyddio
Datganiad Cynllunio.
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Adran 8: Ffigwr 7

Y broses o benderfynu ar gynigion i ddymchwel mewn Ardal
Gadwraeth

A OES ANGEN CANIATÂD ARDAL GADWRAETH
Ydy'r cynnig datblygu'n golygu dymchwel, yn llwyr neu'n sylweddol, unrhyw
adeilad, wal, gât, rheilins neu ffens anrhestredig mewn Ardal Gadwraeth ac
felly lle byddai angen Caniatâd Ardal Gadwraeth, gan ystyried unrhyw
eithriadau (wele bara. 4.15)?

Ydy

Cyflwyno cais am Ganiatâd Ardal
Gadwraeth ynghyd ag asesiad HIA
a chais cynllunio cysylltiedig i
ailddatblygu / ail-greu gydag
asesiad DAS, lle bo angen.

Ydy'r adeilad neu'r nodwedd yn
cyfrannu'n gadarnhaol at
gymeriad ac edrychiad yr ardal?

Nac ydy

Nid oes angen cais am Ganiatâd
Ardal Gadwraeth
(Dalier sylw: efallai er hynny y bydd
angen cysylltu â'r Awdurdod Cynllunio
Lleol i benderfynu a oes angen
cymeradwyo, ymlaen llaw, y dull
dymchwel a'r cynlluniau i adfer y safle.

Nac ydy

Ydy'r cynigion i ailddatblygu'r
safle neu i ail-greu'r nodwedd
yn gwarchod / gwella cymeriad
ac edrychiad yr ardal?
Ydy

A oes digon o gyfiawnhad a
thystiolaeth ategol dros
ddymchwel yr adeilad neu'r
nodwedd, ar ôl ystyried ac
asesu'r effaith a ffactorau
cyflwr, ymdrechion i
ailddefnyddio a haeddiannau
unrhyw gynigion eraill?

Nag oes

Nac ydynt

Oes

Ydynt

Rhoi caniatâd gydag amodau

Gwrthod caniatâd ar sail effaith
andwyol annerbyniol ar
gymeriad ac edrychiad yr ardal
a / neu ddiffyg gwybodaeth.
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9.

Monitro ac Adolygu

9.1
Bydd y gwaith o weithredu polisïau'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar Ardaloedd
Cadwraeth drwy ddatblygiadau a ganiateir o dan y CDLl yn cael ei fonitro'n flynyddol a'i
adrodd drwy Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl (a gyflwynir i Lywodraeth Cymru erbyn 31
Hydref bob blwyddyn ar ôl mabwysiadu'r CDLl). Bydd y broses hon yn monitro datblygiadau
a ganiateir mewn, neu sy'n effeithio ar leoliad Ardal Gadwraeth i weld a ydyn nhw'n unol â
pholisi DM13 neu ganllawiau cenedlaethol. Yn benodol, bydd datblygiadau a ganiateir yn
groes i gyngor Swyddog Cadwraeth Treftadaeth Adeiledig y Cyngor yn cael eu nodi drwy'r
monitro hwn. Mae dangosydd ar wahân yn monitro datblygiadau a ganiateir sy'n effeithio ar
yr asedau a'r adnoddau strategol a restrir gan bolisi SP7, sy'n cynnwys Ardaloedd
Cadwraeth a'u lleoliad.
9.2
Ystyrir hefyd ansawdd yr Arfarniad Cymeriad a gyflawnir fel rhan o Ddatganiad o
Effaith ar Dreftadaeth a Datganiad Dylunio a Mynediad yn ôl ymateb CADW a'r Swyddog
Cadwraeth Treftadaeth Adeiledig i ymgynghori, yn ôl penderfyniadau apêl a thrwy gymharu'r
asesiadau â datblygiadau a gwblhawyd.
9.3
Bydd canlyniadau'r monitro hwn yn goleuo'r broses o adolygu gofynion polisi'r CDLl
ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys ystyried unrhyw newid
perthnasol i'r cyd-destun lleol a chenedlaethol. Bydd y canllawiau CCA hyn yn cael eu
hadolygu a, lle bo angen, eu diweddaru i ystyried unrhyw newid i bolisi, canllawiau,
tystiolaeth neu amgylchiadau perthnasol, ac mewn ymateb i faterion perthnasol sy'n codi o
ddefnyddio'r CCA.
CA11 – A oes gennych unrhyw sylwadau ychwanegol ar yr ymgynghoriad drafft hwn
o’r CCA?
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ATODIAD 1

Gofynion dogfennau ategol (HIS/DAS) ar gyfer gwahanol fathau o gais sy'n effeithio ar Ardal Gadwraeth

Math o ddatblygiad

Math o gais

Gofynion
dogfennau
ategol
DAS

Nodiadau

Datblygiad mawr (yn ôl
y diffiniad yn erthygl 2
o'r DMPWO) mewn a'r
tu allan i Ardal
Gadwraeth

Cais cynllunio
(amlinellol neu
lawn)

Mân ddatblygiad i
ddarparu un neu fwy o
dai, neu lle bwriedir
creu arwynebedd llawr
o 100 metr sgwâr neu
fwy mewn Ardal
Gadwraeth
Mân ddatblygiad nid er
mwyn darparu tai neu i
greu arwynebedd llawr
o 100 metr sgwâr neu
lai mewn Ardal
Gadwraeth
Datblygiad gan
ddeiliad tŷ mewn Ardal
Gadwraeth

Cais cynllunio
(amlinellol neu
lawn)

DAS

Gall Awdurdod Cynllunio Lleol hefyd ofyn am HIS os yw'r datblygiad sydd
mewn golwg yn debygol o gael effaith ar ased hanesyddol ddynodedig.

Cais cynllunio
(amlinellol neu
lawn)

Dim

Cais cynllunio
(llawn)

Dim

Gall Awdurdod Cynllunio Lleol ofyn am HIS os yw'r datblygiad sydd mewn
golwg yn debygol o gael effaith ar ased hanesyddol, neu am fwy o fanylion
neu wybodaeth am y dyluniad os bydd yn eu helpu i benderfynu'r cais o
dan bolisïau dylunio'r Cynllun Datblygu.
Anogir cyflwyno Datganiadau Cynllunio'n disgrifio'r ystyriaethau
treftadaeth / dylunio.
Mae hyn yn berthnasol i ddatblygiad tŷ presennol neu i ddatblygiad o fewn
cwrtil tŷ, ar gyfer unrhyw bwrpas sy'n gysylltiedig â mwynhau'r tŷ hwnnw.
Hyn oni bai fod y datblygiad yn golygu creu arwynebedd llawr o 100 metr
sgwâr neu fwy, ac os felly byddai angen DAS.
Gall Awdurdod Cynllunio Lleol ofyn am HIS os yw'r datblygiad sydd mewn
golwg yn debygol o gael effaith ar ased hanesyddol, neu am fwy o fanylion
neu wybodaeth am y dyluniad os bydd yn eu helpu i benderfynu'r cais o
dan bolisïau dylunio'r Cynllun Datblygu.
Anogir cyflwyno Datganiadau Cynllunio'n disgrifio'r ystyriaethau
treftadaeth / dylunio.

Heblaw ar gyfer datblygiadau mawr yn ymwneud â gwaith mwyngloddio;
datblygiadau gwastraff; llacio amodau (ceisiadau adran 73) a cheisiadau
ar gyfer newid sylweddol mewn defnyddio tir neu adeilad (os yw hyn yn
golygu bod angen mynediad gan weithiwr neu wasanaeth i'r cyhoedd,
bydd angen Datganiad Mynediad).
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Cynnig datblygu'n
ymwneud â materion a
gadwyd yn ôl, h.y.
mynediad, edrychiad,
tirlunio, cynllun a
graddfa / maint.
Datblygiad y tu allan i
Ardal Gadwraeth yn
effeithio ar ei lleoliad
neu ar olygfeydd
arwyddocaol i mewn
ac allan ohoni.

Cais i
gymeradwyo
materion a
gadwyd yn ôl

Angen datganiad
cynnydd i
ddiweddaru'r
DAS gwreiddiol

Mae angen y datganiad i ddangos pa newidiadau, os oes rhai, a
ddigwyddodd ers cyflwyno'r DAS gwreiddiol yn y cam amlinellol.
Gallai hefyd fod yn briodol cynnwys amodau'n ymwneud â materion yn y
DAS pan fydd caniatâd amlinellol yn cael ei roi.

Cais cynllunio

Dim

Diwygiadau
arfaethedig

Cais adran 73 i
ddileu neu
amrywio amod
ar ôl derbyn
caniatâd
cynllunio

Dim

Mân-ddiwygiad
arfaethedig

Cais i wneud
mân-ddiwygiad
ar ôl derbyn
caniatâd
cynllunio.
Caniatâd
Adeilad
Rhestredig a
chais cynllunio
(ar gyfer
estyniad)

Dim

Oni bai ei fod yn ddatblygiad mawr (wele uchod).
Gall Awdurdod Cynllunio Lleol ofyn am HIS os yw'r datblygiad sydd mewn
golwg yn debygol o gael effaith ar ased hanesyddol, neu am fwy o fanylion
neu wybodaeth am y dyluniad os bydd yn eu helpu i benderfynu'r cais o
dan bolisïau dylunio'r Cynllun Datblygu.
Anogir cyflwyno Datganiadau Cynllunio'n disgrifio'r ystyriaethau
treftadaeth / dylunio.
Mewn achosion lle mae'r amod yn ymwneud â mater dylunio, gall
Awdurdod Cynllunio Lleol ofyn am HIS os yw'r datblygiad sydd mewn
golwg yn debygol o gael effaith ar ased hanesyddol ddynodedig, neu am
fwy o fanylion neu wybodaeth am y dyluniad os bydd yn eu helpu i
benderfynu'r cais o dan bolisïau dylunio'r Cynllun Datblygu.
Lle mae'r cais yn ymwneud ag adnewyddu caniatâd cynllunio, bydd angen
HIS neu DAS newydd neu wedi'i ddiweddaru, lle bo angen.
Anogir cyflwyno Datganiadau Cynllunio'n disgrifio'r ystyriaethau
treftadaeth / dylunio.
O ystyried natur y math hwn o gais, i gael ei gymeradwyo rhaid i'r diwygiad
gael ei ystyried i fod yn fân-ddiwygiad ac felly ni ddylai effeithio ar faterion
dylunio pwysig.

Newid, estyniad ar neu
waith dymchwel
arfaethedig i adeilad
rhestredig mewn a'r tu
allan i Ardal
Gadwraeth.

HIS
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Datblygiad yn effeithio
ar leoliad adeilad
rhestredig mewn Ardal
Gadwraeth.

Cais cynllunio

Dim

Dymchwel adeilad
anrhestredig, gan
gynnwys gatiau,
waliau, ffensys a
rheilins, mewn Ardal
Gadwraeth.
Cwympo neu waith ar
goed sydd â
Gorchymyn Gwarchod
Coed arnynt mewn
Ardal Gadwraeth.
Gwaith sy'n cynnwys
cwympo neu dorri
rhannau helaeth o
goeden mewn Ardal
Gadwraeth.
Gwaith i dynnu gwrych
amaethyddol.

Caniatâd Ardal
Gadwraeth

HIS

Dangos hysbysebion.

Oni bai fod y datblygiad ei hun yn un mawr, wele uchod.
Gall Awdurdod Cynllunio Lleol ofyn am HIS os yw'r datblygiad sydd mewn
golwg yn debygol o gael effaith ar ased hanesyddol, neu am fwy o fanylion
neu wybodaeth am y dyluniad os bydd yn eu helpu i benderfynu'r cais o
dan bolisïau dylunio'r Cynllun Datblygu.
Anogir cyflwyno Datganiadau Cynllunio'n disgrifio'r ystyriaethau
treftadaeth / dylunio.
Gallai fod angen cynnwys DAS gyda'r cais cynllunio cysylltiedig i
ailddatblygu'r safle, gan ddibynnu ai datblygiad mawr neu fach sydd angen
DAS – wele uchod.
Rhaid i'r HIS ddarparu gwybodaeth am y gwaith o ail-greu / defnydd y
safle yn y dyfodol.

Cais am waith ar Dim
goed sydd â
Gorchymyn
Gwarchod Coed
arnynt.
Hysbysiad o
Dim
waith ar goed
mewn Ardal
Gadwraeth.

Anogir cyflwyno Datganiadau Cynllunio'n disgrifio'r ystyriaethau
treftadaeth / dylunio.

Cais am
Hysbysiad
Tynnu Gwrych.
Cais am
ganiatâd i
ddangos
hysbyseb(ion).

Dim

Anogir cyflwyno Datganiadau Cynllunio'n disgrifio'r ystyriaethau
treftadaeth / dylunio.

Dim

Anogir cyflwyno Datganiadau Cynllunio'n disgrifio'r ystyriaethau
treftadaeth / dylunio.

Anogir cyflwyno Datganiadau Cynllunio'n disgrifio'r ystyriaethau
treftadaeth / dylunio.
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Atodiad 2

Y prif faterion i'w hystyried ar gyfer mathau penodol o ddatblygiad

Mae'r atodiad hwn yn trafod y materion sy'n debygol o fod yn berthnasol i gynlluniau ar gyfer
mathau penodol o ddatblygiad. Nid yw'r rhestr yn gynhwysfawr oherwydd gallai fod
materion eraill safle-benodol sydd angen eu hystyried ar gyfer y cynnig datblygu unigol. Mae
pob rhan yn dechrau drwy drafod materion yn ymwneud ag egwyddor y math o ddatblygiad,
cyn trafod materion mwy manwl sy'n berthnasol i'r math hwnnw o ddatblygiad.
Dymchwel mewn Ardal Gadwraeth
Egwyddor – Bydd pa mor dderbyniol fydd dymchwel adeilad neu nodwedd yn dibynnu, yn y
lle cyntaf, a yw'r adeilad neu'r nodwedd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r ardal. Os nad
yw'r adeilad neu'r nodwedd dan sylw'n gwneud cyfraniad cadarnhaol, bydd yr egwyddor o
ddymchwel yr adeilad yn cael ei derbyn ar yr amod bod cynlluniau derbyniol i ailddatblygu
neu ail-greu yn eu lle. Bydd pa mor dderbyniol yw cynnig i ddymchwel adeilad sy'n gwneud
cyfraniad cadarnhaol i'r ardal yn dibynnu ar fodloni'r un meini prawf ag ar gyfer cynnig i
ddymchwel adeilad rhestredig. Bydd yr ystyriaethau canlynol yn arbennig o bwysig yn yr
amgylchiadau hyn.
Arwyddocâd – Mewn rhai achosion, gallai'r adeilad neu'r nodwedd dan sylw fod mor
arwyddocaol fel na fyddai'n bosib cyfiawnhau ei ddymchwel. Gallai hyn fod yn arbennig o
wir am adeiladau tirnod mewn lle amlwg, waliau terfyn adeiladau pwysig, adeiladau sy'n
adlewyrchu cyfnodau pwysig yn natblygiad y dref neu gyda nodweddion pwysig ac unigryw
lleol, enghreifftiau prin lle defnyddiwyd deunyddiau a dulliau adeiladu lleol ac adeiladau sy'n
gysylltiedig â phobl neu ddigwyddiad hanesyddol nodedig.
Cyflwr – Bydd angen cofnodi, ystyried a dangos tystiolaeth o gyflwr a chadernid strwythurol
yr adeilad a'r gwaith sydd angen ei wneud i drwsio neu drosi'r adeilad, a chost y cynnal a
chadw.
Ail-ddefnyddio – Bydd angen ystyried a fyddai modd cadw neu drwsio'r adeilad i wneud
defnydd buddiol ohono. Bydd angen cofnodi ac ystyried unrhyw ymdrechion i gadw'r
nodwedd neu ailddefnyddio'r adeilad, a pham na fu'n bosib gwneud defnydd buddiol o'r
adeilad. Dylai hyn gynnwys tystiolaeth o ymdrechion marchnata i werthu'r safle am bris
realistig sy'n adlewyrchu cyflwr yr adeilad.
Opsiynau eraill – dylid ystyried opsiynau eraill yn lle dymchwel gan roi rhesymau ac egluro
pam nad yw'r opsiynau eraill i'w dymuno neu'n ymarferol a pham fod yr opsiwn o ddymchwel
wedi cael ei ddewis. Dylid ystyried pa mor ymarferol yw ymgorffori'r adeilad neu'r
nodweddion yn ailddatblygiad y safle.
Cynigion i ailddatblygu'r safle / ail-greu'r nodwedd(ion) – bydd angen ystyried cyfraniad
yr adeiladau neu'r nodweddion y bwriedir eu hail-greu ar y safle i gymeriad ac edrychiad yr
ardal. Dylid ystyried a fyddai'r gwaith ail-ddatblygu / ail-greu sydd mewn golwg yn gwneud
cyfraniad cadarnhaol tebyg neu well i warchod neu wella cymeriad ac edrychiad yr ardal.
Cofnodi – Bydd angen ystyried a sicrhau trefniadau i gofnodi'r adeilad sydd i gael ei
ddymchwel, drwy amod cynllunio ar y caniatâd cynllunio.
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Estyniad ar dŷ mewn Ardal Gadwraeth
Egwyddor – Bydd pa mor dderbyniol yw rhoi estyniad ar dŷ yn dibynnu a oes modd rhoi
estyniad ar y tŷ heb wneud niwed i gymeriad ac edrychiad yr adeilad ei hun a'r ardal.
Efallai y gwrthodir yr egwyddor o roi estyniad ar rai mathau o dai, er enghraifft mewn
achosion lle bwriedir rhoi estyniad ar adeilad cymharol fach gyda chymeriad unigryw neu
leol, lle mae mesuriadau a chynllun yr adeilad yn sylfaenol i'w gymeriad. Dylid hefyd
ystyried effaith gronnus bosib caniatáu estyniad lle gallai hyn gael ei ailadrodd yn barhaus
ar adeiladau eraill fel y byddai'n andwyol i gymeriad yr ardal. Fodd bynnag, lle penderfynir
bod yr egwyddor o godi estyniad yn dderbyniol, bydd materion lleoli a dylunio'n arbennig o
bwysig.
Lleoli – Mae codi estyniad ar du blaen tŷ mewn Ardal Gadwraeth yn annhebygol o fod yn
dderbyniol o gofio pa mor bwysig yw llinellau ac wynebau adeiladau i edrychiad yr ardal.
Gallai codi estyniad ar ochr adeilad fod yn dderbyniol, fodd bynnag bydd hyn yn dibynnu
ar yr effaith ar olygfa'r stryd a pha mor bwysig yw cadw'r gofod rhwng y tai i gymeriad yr
ardal. Mae codi estyniad yn y cefn yn debygol o fod yn dderbyniol ar yr amod ei fod yn
dilyn ffurf estyniadau eraill tebyg ac nad ydynt yn rhy ormesol yn yr ardd yn y cefn.
Maint neu raddfa – Dylid dylunio estyniadau i fod yn llai o faint na'r tŷ. Gellir gwneud hyn
drwy dalu sylw i fesuriadau a maint y tŷ presennol a thrwy osod yr estyniad yn ôl ac i lawr
ohono o du blaen y tŷ a llinell y to.
Deunyddiau – Dylid codi estyniad yn defnyddio deunyddiau sy'n cyd-fynd â lliw, math a
manylion deunyddiau'r tŷ. Fel arfer bydd yn golygu defnyddio deunyddiau traddodiadol
(cerrig, brics, rendr, llechi) a, lle bo modd, deunyddiau wedi eu hailgylchu neu
ailddefnyddio. Ni fydd defnyddio teils to concrit, llechi artiffisial a deunyddiau plastig yn
briodol mewn Ardal Gadwraeth. Gallai defnyddio deunyddiau gwahanol ond sy'n
cydweddu weithiau fod yn briodol, yn enwedig lle nad yw'n bosib dod o hyd i frics yr un
fath, ac os felly gallai defnyddio rendr fod yn briodol. Dylid hefyd talu sylw i sut batrwm
gosod y brics gwreiddiol, sef y bond, ac i liw'r mortar a'r gwaith pwyntio, a dylid ei ail-greu
lle bo’n briodol. Dylid defnyddio mortar calch i bwyntio gwaith brics am resymau
perfformiad ac edrychiad. Nid yw defnyddio mortar sment ar adeiladau mewn Ardaloedd
Cadwraeth yn briodol.

Ffenestri a drysau newydd / newydd am hen mewn Ardal Gadwraeth
Egwyddor - Bydd pa mor dderbyniol yw gosod ffenestri neu ddrysau newydd yn lle hen
rai traddodiadol yn dibynnu a ellir trwsio'r ffenestri neu'r drysau presennol. Lle bo modd,
trwsio'r drysau a'r ffenestri traddodiadol sydd yno'n barod yw'r ateb mwyaf cydweddus a
chost-effeithiol. Ar gyfer cynigion yn ymwneud â drysau neu ffenestri na ellir eu trwsio,
dylid gosod newydd am hen tebyg-am-debyg, yn enwedig lle mae'r ffenestri neu ddrysau
gwreiddiol yn arwyddocaol. Anogir tynnu ffenestri a drysau nad ydynt yn cydweddu ac
nad ydynt yn wreiddiol i'r adeilad. Dylai dyluniad ffenestri neu ddrysau newydd neu
newydd am hen, ar gyfer datblygiad newydd, fod o safon uchel er mwyn gwarchod neu
wella'r Ardal Gadwraeth. Bydd pa mor dderbyniol yw'r ffenestri sydd mewn golwg yn
dibynnu ar y manylion canlynol.
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Deunyddiau – Dylai deunyddiau a dyluniad ffenestri fframiau pren a drysau pren solid fod
yr un fath. Ni ddylid defnyddio deunyddiau modern fel plastig neu alwminiwm ar adeiladau
hanesyddol mewn Ardal Gadwraeth. Gallai fod gan ddrysau hefyd baneli neu hanner bwa
gwydr, y dylid eu cadw. Dylid cadw unrhyw wydr lliw, gyda staen gwreiddiol a gwaith
plwm.
Arddull – Yn aml iawn mae dyluniad ffenestri traddodiadol yn syml. Fel arfer, ffenestri
casment yn hongian o'r ochr, neu sash fyny a lawr gyda fframiau tenau a gwydr-sengl
ydynt. Gyda ffenestri gwydr-sengl, dylid rhoi gwydr-sengl yn eu lle, ond mewn rhai
sefyllfaoedd gallai gwydr-dwbl tenau (12mm) neu wydr-eilaidd fod yn briodol. Dylid
integreiddio manylion y bariau gwydr yn y ffenestr yn hytrach na'u gosod ar y ffenestr.
Dylid cyfwynebu'r ffenestr i'r ffrâm, a defnyddio pyti nid trim plastig. Dylid hefyd gosod y
fframiau'n ôl 100mm o leiaf yn agoriad y ffenestr.
Gellir defnyddio bordiau fertigol neu baneli ar ddrysau traddodiadol gan ddibynnu ar ba
arddull sy'n briodol i gyfnod yr adeilad.
Cymesuredd - Fel rheol mae gan ffenestri traddodiadol bwyslais fertigol sy'n golygu bod
eu taldra'n fwy na'u lled. Wrth ddylunio ffenestri datblygiad newydd, dylid ystyried
cymhareb rhan solid y wal i agoriad y ffenestr ar adeiladau presennol wrth benderfynu ar
faint a lleoliad ffenestri newydd.
Gorffeniad a lliw – Dylid peintio drysau a ffenestri'n hytrach na rhoi staen neu farnais
arnynt. Dylid peintio ffenestri a drysau mewn lliwiau sy'n adlewyrchu cynllun lliwiau
adeiladau cyfagos ac yn yr ardal leol. Fel arfer bydd lliwiau ffenestri'n niwtral, gan amlaf
yn wyn, ond gall lliwiau drysau fod yn amrywiaeth o liwiau tywyll yn bennaf sy'n
gwrthgyferbynnu â'r deunyddiau a'r manylion eraill.
Manylion – Dylid cadw a pharchu'r manylion addurnol o gwmpas ffenestri a drysau yn yr
Ardal Gadwraeth wrth ystyried dyluniad agoriadau ffenestri a drysau newydd. Gwelir
manylion syml neu addurnol o gwmpas ffenestri a drysau adeiladau hanesyddol, gan
gynnwys linteli cerrig neu frics, siliau, architrafau, pyst myliwn a phatrymau brics. Gall
portshys, gan gynnwys rhai enciliol, hefyd fod yn rhan o'r dyluniad gwreiddiol a dylid eu
cadw lle maen nhw'n nodwedd gyson mewn rhes o adeiladau. Dylid hefyd talu sylw i
fanylion dodrefn drysau, fel colfachau, handlenni, bolltiau, blwch post a chnocwyr drws
ornamental.

Ffenestri dormer a nen-ffenestri
Egwyddor – Dim ond lle maen nhw'n bodoli'n draddodiadol ar grŵp o adeiladau y bydd
ffenestri dormer yn briodol. Gall tal-ffenestri hefyd fod yn nodwedd mewn rhai ardaloedd y
gellir eu hail-greu. Dylid cadw’r nifer o ffenestri to i’r nifer isaf angenrheidiol. Dylid lleoli a
dylunio ffenestri dormer a nen-ffenestri'n briodol bob tro.
Lleoli - Dylid gosod ffenestri dormer yn ôl o'r bondo ac o dan grib y to presennol. Dylid
eu lleoli i barchu cymesuredd yr adeilad ac yn unionlin â'r ffenestri o danynt. Ni chaniateir
nen-ffenestri ar ddrychiadau ffrynt sy'n amlwg yn yr olygfa stryd. Yn hytrach dylid eu lleoli
ar ddrychiadau ochr neu ar ddrychiadau cefn. Dylid lleoli nen-ffenestri'n unionlin â'i gilydd
ag â ffenestri o danynt.
45

DRAFFT YMGYNGHORI Ardaloedd Cadwraeth CCA CDLl Powys, Gorffennaf 2019

Maint – Dylai ffenestri dormer fod yn fach eu maint ac ni ddylent or-nodweddu'r to. Ni
fydd ffenestri dormer rhy lydan neu rai mawr gyda tho fflat yn dderbyniol mewn Ardal
Gadwraeth. Yn aml iawn, bydd dwy ffenestr ddormer lai'n cydweddu'n well gan roi'r un
faint o olau.
Proffil – Fel arfer bydd angen rhoi toeau brig ar ffenestri dormer. Dylai proffil nen-ffenestri
fod yn isel ac yn gyfwyneb â llethr y to, ac mewn steil gadwraethol ar adeiladau
hanesyddol a newydd. Gall ffenestri to mewn lleoliadau anamlwg fod ar ffurf ffenestri to
traddodiadol â fframiau metel.
Deunyddiau - Dylai deunyddiau toi'r ffenestri dormer fod yr un fath ag ar y to presennol.
Gellir cladio ochrau ffenestri dormer yn defnyddio llechi crog neu estyll tywydd, gan
ddibynnu ar nodweddion yr ardal. Dylai'r ffenestri eu hunain fod o ddyluniad traddodiadol
ac yn unol â'r canllawiau uchod ar gyfer ffenestri newydd neu newydd am hen.
Gorffeniad a lliw – Mae nen-ffenestri cadwraethol yn fetel gyda gorffeniad afloyw ac o liw
llechlwyd i weddu i liw'r to.

Peintio y tu allan i adeilad mewn Ardal Gadwraeth
Egwyddor - Nid yw peintio wynebau nad oeddent wedi eu peintio o'r blaen, er enghraifft
gwaith cerrig neu frics, yn briodol mewn Ardal Gadwraeth. Gallai gwyngalchu i warchod y
cerrig a'r brics rhag y tywydd fod yn briodol.
Lliw – Dylai'r lliw a ddefnyddir i beintio adeilad weddu i edrychiad yr adeilad a'r ardal, ac
fel arfer fod yn un o balet cyfyngedig o liwiau. Bydd defnyddio lliwiau niwtral, pastel neu
liwiau tawel, yn hytrach na rhai llachar neu danllyd, yn briodol. Efallai na fyddai rhai lliwiau
paent yn nodweddiadol o wahanol gyfnodau, fel pensaernïaeth y 18fed a'r 19eg ganrif.

Tynnu simnai ar dŷ mewn Ardal Gadwraeth
Egwyddor – Mae amlygrwydd simneiau ar doeau adeiladau'n golygu yr ystyrir eu bod yn
bwysig i gymeriad adeiladau hanesyddol ac edrychiad cyffredinol yr ardal. Mae'r gofod
rheolaidd rhwng simneiau o ddyluniad syml, yn enwedig ar grwpiau o adeiladau fel tai pâr
a thai rhes, yn cyfrannu i rythm a chymeriad y stryd. Gall simneiau hefyd fod yn
nodweddion amlwg ac addurnol ar dai unigol.
Dylid cadw cyrn simnai ac unrhyw addurn o'u cwmpas, hyd yn oed os nad yw'r simnai'n
cael ei defnyddio mwyach. Lle na ddefnyddir simneiau mwyach, gellir capio'r corn. Dylid
ystyried trwsio cyrn, neu mewn achosion lle nad yw'n bosib trwsio, bydd ail-godi'r corn
mewn deunyddiau cydweddus yn cael ei gefnogi. Lle cynigir datblygiad newydd, dylid
ymgorffori'r simnai o fewn y dyluniad a dylid ei dylunio i barchu cymeriad ac edrychiad
simneiau eraill yn yr ardal.

Gosod paneli solar ar do adeilad mewn Ardal Gadwraeth
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Egwyddor – Bydd yr angen i hyrwyddo arbed ynni'n cael ei gydbwyso yn erbyn yr angen i
warchod cymeriad ac edrychiad yr ardal wrth ystyried cynigion i osod paneli solar mewn
Ardal Gadwraeth. Oherwydd sensitifrwydd Ardaloedd Cadwraeth i addasiadau modern,
bydd angen ystyried lleoliad a dyluniad y paneli'n ofalus.
Lleoli – Ni fydd gosod paneli solar yn briodol ar brif ddrychiadau adeiladau neu mewn lle
amlwg mewn Ardal Gadwraeth. Dylid ystyried eu lleoli mewn mannau eraill yng nghefn
adeiladau, ar dai allan neu ar y ddaear, lle na fyddai'r paneli'n weladwy o'r briffordd. Ni
ddylid eu gosod yn uwch nag uchder y to ac ni ddylent ymwthio allan mwy na 200mm o
wyneb y wal neu'r to.
Gorffeniad a lliw – Dylai'r paneli eu hunain fod o liw tywyll a dylai'r fframiau fod yn lliw
llwyd neu ddu afloyw. Dylid osgoi'r paneli glas golau arferol gyda fframiau llwyd golau
adlewyrchol.

Ceisiadau am ganiatâd i ddangos hysbysebion mewn Ardal Gadwraeth
Egwyddor – Mae Ardaloedd Cadwraeth yn tueddu i fod mewn canol trefi ac felly, yn
anochel, yn cynnwys adeiladau masnachol. Fel arfer mae arwyddion ar adeiladau
masnachol yn angenrheidiol ac yn bwysig i gadw canol y dref yn edrych yn atyniadol.
Mae'r egwyddor o osod arwyddion newydd neu newydd am hen mewn Ardaloedd
Cadwraeth yn dderbyniol ar yr amod eu bod yn briodol o ran y materion dylunio canlynol.
Maint - Ni chaniateir arwyddion mawr sy'n anghymesur â ffrynt neu ffasgia'r siop neu'r
adeilad, a'i amgylchoedd. Ni ddylai arwydd fel arfer orchuddio'r ffasgia i gyd na chuddio
manylion pensaernïol o gwmpas y ffasgia. Ni ddylai ymyrryd ag edrychiad lloriau uwch yr
adeilad. Dylai fod gan yr arwydd broffil tenau ac ni ddylai ymwthio allan yn ormodol o'r
adeilad.
Lleoli – Dylid lleoli'r arwydd ar, ac o fewn, y ffasgia sydd yno'n barod. Ni chaniateir lleoli
arwyddion ar rannau eraill o'r adeilad, er enghraifft ar y lloriau uwch, uwchlaw lefel y
ffasgia. Ni chaniateir hongian baneri a phosteri allanol o'r lloriau uwch.
Deunyddiau - Dylai arwyddion newydd fod o bren wedi'i beintio, ac o ffitiadau metel bwrw
ar gyfer arwyddion crog, gan gadw ac adnewyddu unrhyw waith haearn. Ni chaniateir
defnyddio plastig, metel neu ddeunyddiau cyfansawdd mewn Ardal Gadwraeth.
Arddull – Dylai'r llythrennau gael eu peintio gyda llaw'n syth ar y ffasgia presennol, yn
defnyddio teip traddodiadol clir a syml neu ffont italig. Nid yw llythrennau feinyl neu blastig
yn dderbyniol mewn Ardal Gadwraeth. Ni ddylid gosod ffasgia newydd dros ffasgia
presennol. O ran arwyddion crog, dylai'r arwyddion a'r bracedi fod o ddyluniad priodol i
weddu i gymeriad yr adeilad. Bydd un arwydd crog ar bob adeilad fel arfer yn dderbyniol
ar yr amod y lleolir hwynt ar lefel ffasgia ar y naill ochr neu'r llall i'r ffasgia, eu bod yn
betryal eu siâp ac ar ffurf portread. Ni fydd ffasgias bocs modern ymwthiol yn dderbyniol
mewn Ardal Gadwraeth.
Goleuadau – Weithiau bydd angen goleuadau ar gyfer arwydd, yn enwedig ar gyfer
busnesau sy'n gweithredu wedi nos, fel tai tafarn a fferyllfeydd. Ni chaniateir arwyddion
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wedi eu goleuo oddi mewn ac arwyddion blwch goleuedig ymwthiol mewn Ardal
Gadwraeth. Dylid ystyried dulliau allanol o ddarparu golau a dylid lleoli'r goleuadau hyn yn
gynnil fel nad ydynt yn amharu ar gymeriad ac edrychiad yr adeilad. Gellir gosod
sbotoleuadau neu gafnoleuadau o dan y bargod. Gallai gormod o oleuadau gwddf alarch
ychwanegu at flerwch gweledol.

Ffryntiau siop newydd, neu newydd am hen, mewn Ardal Gadwraeth
Egwyddor – Mae ffryntiau siop traddodiadol yn cyfrannu'n gadarnhaol at gymeriad ac
edrychiad Ardal Gadwraeth. Lle mae ffryntiau siop traddodiadol yn goroesi, dylid eu cadw
a'u hailwampio. Ni fydd gosod newydd am hen, neu newid ffrynt siop traddodiadol am un
modern, neu gydag elfennau modern, yn dderbyniol. Mae ffryntiau siop traddodiadol i'w
gweld mewn hen luniau'n aml, felly gellir eu hadfer lle cawsant eu colli neu eu hail-greu
gyda ffryntiau siop newydd.
Manylion – Mae ffryntiau siop traddodiadol yn cynnwys ystod o nodweddion sy'n bwysig i
gymeriad ac edrychiad ffrynt y siop a'r ardal. Mae'r rhain yn cynnwys y ffasgia lle gosodir
yr arwydd arno, y gellir ei osod ar ongl; ffenestr y siop y gellir ei rhannu'n defnyddio pyst
myliwn fertigol neu drawslathau; brics panel llawr ffenestr y siop neu o dan y ffenestr;
siliau dwfn o dan y ffenestr; colofnau pilaster ar y naill ochr i'r ffenestr gydag addurniadau
corbel neu fracedi consol yn cynnal y cornisiau; mynedfa enciliol; bleinds neu ganopis
canfas. Rhaid cadw neu ail-greu'r nodweddion traddodiadol hyn.
Arddull – Mae arddull ffryntiau siop yn amrywio rhwng gwahanol gyfnodau hanesyddol.
Roedd gan ffryntiau siop Sioraidd neu gyfnod y Rhaglywiaeth ffenestri bwa a nifer o
baenau, ond roedd ffenestri ffryntiau siop Fictorianaidd ac Edwardaidd yn fwy gyda physt
myliwn fertigol. Dylai arddull ffrynt y siop adlewyrchu cyfnod yr adeilad a dylid talu sylw i'r
manylion sy'n briodol i'r cyfnod hwnnw. Ni fydd ffryntiau siop sy'n ymestyn dros fwy nag
un adeilad, ac nad ydynt yn talu sylw i arddull yr adeiladau, yn dderbyniol. Bydd angen
addasu arddull gorfforaethol cwmni penodol i'r adeilad a'r ardal siopa dan sylw.
Maint – Dylai ffryntiau siop newydd fod yn gymesur â'r strydlun ac wyneb yr adeilad.
Dylai'r paenau gwydr a ddefnyddir fod yn gydnaws â maint a phatrwm y ffenestri ar y
lloriau uwch ei phen. Dylai proffil ffrâm y ffenestr, y pyst myliwn a'r trawslathau fod yn
denau a chywrain, yn hytrach na'n broffil trwchus.
Deunyddiau - Pren yw'r deunydd mwyaf priodol ar gyfer ffrynt siop mewn Ardal
Gadwraeth, felly dylid defnyddio pren ar gyfer ffryntiau siop newydd, neu newydd am hen,
mewn Ardal Gadwraeth. Gellir ailbeintio ffryntiau siop pren presennol. Ni chaniateir
defnyddio deunyddiau modern fel metel, plastig, deunyddiau cyfansawdd neu adlewyrchol
iawn. Dylai drysau fod yn rhannol wydr gyda phaneli pren i'r un uchder â phanel llawr
ffenestr y siop.
Gorffeniad a lliw – Dylid peintio (ac nid staenio neu farnishio) ffryntiau siop mewn
Ardaloedd Cadwraeth mewn lliw sy'n gweddu i'r palet lliwiau yn yr ardal, yn enwedig y lliw
a ddefnyddir ar ffryntiau siop traddodiadol cyfagos. Dylai fod elfen o wrthgyferbyniad
rhwng ffrynt y siop a lliw'r adeilad. Mae lliwiau tywyll cyfoethog a lliwiau tawelach yn
ychwanegu dyfnder i ffrynt siop na lliwiau goleuach. Gallai defnyddio lliwiau llachar
amharu ar gymeriad ac edrychiad yr ardal. Dylid defnyddio dim ond un lliw, ond gallai fod
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yn briodol defnyddio ail liw goleuach ar gyfer yr elfennau addurnol ar ffrynt y siop, fel
fframiau'r ffenestri a'r drysau. Dylai'r gwydr fod yn dryloyw. Dylid osgoi ffenestri afloyw,
gwydr 'barugog' neu wydr drych.
Hysbysiad o waith ar goed mewn Ardal Gadwraeth
Egwyddor – Mae coed a choetir yn bwysig i amwynder gweledol ac yn diffinio naws lle.
Medrant hefyd wneud cyfraniad sylweddol i gymeriad ac edrychiad Ardal Gadwraeth.
Wrth ddelio â cheisiadau i wneud gwaith ar goed mewn Ardal Gadwraeth, bydd yr
Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried a oes angen gwneud Gorchymyn Gwarchod Coed
(TPO) i warchod coed neu goetir gydag amwynder cyhoeddus pwysig neu sydd o werth
treftadaeth naturiol neu dreftadaeth ddiwylliannol. Bydd yr Awdurdod yn ystyried a oes
cyfiawnhad i'r gwaith ac arwyddocâd y cyfraniad y mae'r goeden neu'r coed yn ei wneud i
ddiddordeb arbennig yr Ardal Gadwraeth, ynghyd â pha mor ymarferol fyddai gwneud
TPO.
Gwerth amwynder – Bydd gwerth amwynder y goeden neu'r coed neu'r coetir yn dibynnu
a ellir gweld y goeden neu'r coed neu'r coetir o le cyhoeddus neu godiad tir, neu o nifer o
dai cyfagos, fel bod ganddynt wedyn werth amwynder i'r cyhoedd. Byddai'n anodd
cyfiawnhau TPO lle na allai'r cyhoedd weld y goeden neu'r coed neu'r coetir. Bydd
penderfynu gwneud TPO neu beidio hefyd yn dibynnu ar faint, ffurf, harddwch, prinder a
gwerth sgrinio unrhyw goed ynghyd ag effaith gyfunol y coetir. Ystyrir hefyd arwyddocad
ac addasrwydd y goeden i'w hamgylchoedd, i'w lleoliad ac mewn perthynas â choed eraill.
Gwerth hanesyddol - Bydd hefyd angen ystyried arwyddocâd y cyfraniad y mae'r
goeden, neu'r coed neu'r coetir yn ei wneud i gymeriad ac edrychiad yr Ardal Gadwraeth.
Gallai pwysigrwydd coeden neu goed neu goetir mewn Ardal Gadwraeth ddibynnu ar ei
hoed, lleoliad a'i pherthynas â'r amgylchedd adeiledig o'i chwmpas. Gallai fod yn rhan
annatod o dirlun a ddyluniwyd yn ffurfiol, er enghraifft mewn parc neu dir parc, neu gallai
fod ganddi rôl bwysig i'w chwarae mewn amgáu rhywle, mewn fframio golygfeydd pwysig
neu fel tirnod lleol. Gallai hefyd adlewyrchu hanes yr ardal neu fod yn gysylltiedig â
digwyddiadau hanesyddol, er enghraifft lle plannwyd coed i goffáu.
Risg – Lle credir bod coeden neu goed neu goetir mewn perygl o waith a fyddai'n cael
effaith sylweddol ar amwynder yr ardal, gallai hyn gyfiawnhau gwneud TPO. Nid oes
angen i'r risg neu'r perygl fod yn daer o reidrwydd, gallai fod oherwydd pwysau i
ddatblygu. Efallai na fydd angen gwneud TPO lle mae'r goeden neu'r coed neu'r coetir
dan reolaeth dda a lle nad ydynt dan fygythiad.
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ATODIAD 3

Cyfres o amodau cynllunio i'w rhoi ar ganiatadau cynllunio ar gyfer
datblygiadau mewn neu'n effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth

Sicrhau y cofnodir yr adeilad cyn ei ddymchwel
Cyn dymchwel [rhowch enw'r adeilad], rhaid i'r adeilad gael ei gofnodi gan gontractwr
cymeradwy sy'n arbenigo mewn cofnodi adeiladau, o ran ei strwythur a'i hanes gan gynnwys
ei esblygiad lle bo hynny'n berthnasol. Dylid cwblhau'r arolwg yn unol ag arolwg cyfwerth â
lefel 3 gan Historic England (Understanding Historic Buildings) a dylai'r arolwg gynnwys yr
elfennau sy'n weladwy ar hyn o bryd a hefyd yr elfennau nad ydynt yn weladwy ar hyn o
bryd, gan gynnwys y selar a'r lle tân trychiog ar y drychiad dwyreiniol. Rhaid cyflwyno'r
arolwg i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'i gynnwys yn y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol a
rhaid cytuno'n ysgrifenedig ymlaen llaw arno cyn dymchwel [rhowch enw'r adeilad].
Rheoli'r gwaith dymchwel a sicrhau bod contract yn ei le ar gyfer ailddatblygu
Ni fydd [rhowch enw'r adeilad] yn cael ei ddymchwel cyn y bydd contract i ailddatblygu'r safle
wedi cael ei lunio'n unol â'r cynigion a dderbyniodd ganiatâd cynllunio a chyn i'r holl waith
gydag amodau ynghlwm arnynt [rhowch gyfeirnod y caniatâd cynllunio] fod wedi cael ei
gwblhau. Rhaid rhoi gwybod i'r Awdurdod Cynllunio Lleol bod y contract hwn wedi cael ei
gwblhau cyn i unrhyw ddymchwel ddigwydd. Rhaid i gyfnodau ac amseriad y gwaith gael eu
cymeradwyo'n ysgrifenedig cyn i unrhyw ran o'r gwaith dymchwel a ganiateir drwy hyn
ddechrau. Yna rhaid cyflawni'r gwaith yn unol â'r amserlen gymeradwy oni chytunir yn
wahanol ac yn ysgrifenedig gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol.
Gofyn cyflwyno manylion / samplau o ddeunyddiau allanol i'w cymeradwyo
Cyn adeiladu [yr estyniad / yr adeilad / y tai] a gymeradwyir drwy hyn, rhaid cyflwyno
[manylion a / neu samplau] ysgrifenedig o'r deunyddiau sydd i'w defnyddio i adeiladu
wynebau allanol [yr estyniad / yr adeilad / y tai] i'r Awdurdod Cynllunio Lleol, ar gyfer eu
cymeradwyo. Rhaid cyflawni’r datblygiad yn unol â’r manylion sy'n cael eu cymeradwyo.
Gofyn cyflwyno manylion y ffenestri a'r drysau i'w cymeradwyo
Cyn gosod unrhyw ffenestri fel rhan o'r datblygiad a gymeradwyir drwy hyn, rhaid cyflwyno
darluniau ysgrifenedig yn dangos manylion yr holl ffenestri a'r drysau allanol, gan gynnwys
trawsdoriadau o'r bariau gwydr a'r fentiau awyru, i raddfa 1:10 neu 1:20, i'r Awdurdod
Cynllunio Lleol ar gyfer eu cymeradwyo. Bydd y manylion fydd yn cael eu cymeradwyo'n
cael eu cyflawni'n llawn a'u cadw'n unol â'r manylion cymeradwy ar ôl hynny.
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Manylion Cyswllt

Rheoli Datblygu
Gwasanaethau Cynllunio
Neuadd y Sir
Spa Road
Llandrindod
LD1 5LG
01597827161 / 01938 551259
planning.services@powys.gov.uk

Swyddog Cadwraeth Treftadaeth Adeiledig
Debra Lewis
Neuadd Maldwyn
Ffordd Hafren
Y Trallwng
SY21 7AS
01938 551301
debra.lewis@powys.gov.uk

Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru (CADW)
Plas Carew
Uned 5/7, Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ
03000 256000
https://cadw.llyw.cymru/
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Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
41 Broad Street
Y Trallwng
SY21 7RR
01938 553670

trust@cpat.org.uk

Twentieth Century Society
70 Cowcross Street
Llundain
EC1M 6EJ
020 7250 3857
caseworker@c20society.org.uk

Theatres Trust
22 Charing Cross Road
Llundain
WC2H 0QL
020 7836 8591
http://www.theatrestrust.org.uk/contact-us

Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru
Gerddi Aberglasney
Llangathen
SA 32 8QH
01558 668 485
admin@whgt.wales
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Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
SY23 3BU
01970 621200
nmr.wales@rcahmw.gov.uk

Cyrff Amwynder:

Y Gymdeithas Henebion
St. Ann’s Vestry Hall
2 Church Entry
Llundain
EC4V 5HB
020 7236 3934
office@ancientmonumentssociety.org.uk

Y Cyngor Archaeoleg Prydeinig (CBA)
Beatrice de Cardi House
66 Bootham
Efrog
Y030 7BZ
01904 671417
info@archaeologyuk.org

Y Grŵp Sioraidd
https://georgiangroup.org.uk/
office@georgiangroup.org.uk
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Y Gymdeithas Gwarchod Adeiladau Hynafol (SPAB)
The SPAB
37 Spital Square
Llundain
E1 6DY
020 7377 1644
info@spab.org.uk

Y Gymdeithas Fictorianaidd
75 Cowcross Street
Clerkenwell
Llundain
EC1M 6EJ
020 8994 1019
admin@victoriansociety.org.uk
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