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1. Rhagarweiniad a phwrpas y canllawiau
1.1
Y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn ar Ddylunio Preswyl yw'r canllawiau
diweddaraf ar sicrhau safonau dylunio da ar gyfer datblygiadau preswyl i gefnogi
Polisi DM13 yng Nghynllun Datblygu Lleol Powys (CDLl) (2011-2026) a gafodd ei
fabwysiadu gan Gyngor Sir Powys ar 17 Ebrill 2018. Nid yw'r canllawiau'n berthnasol
i ardaloedd o Sir Powys sydd o fewn i ardal Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog (BBNP).
1.2
Mae Canllawiau Dylunio Preswyl blaenorol y Cyngor (2004) a gafodd eu
mabwysiadu i gyd-fynd â Chynllun Datblygu Unedol Powys wedi llywio'r canllawiau
hyn, ond bydd y rheini'n cael eu disodli ar ôl mabwysiadu'r CCA hyn.
1.3
Bydd y CCA hyn yn cynorthwyo i greu lle'n llwyddiannus. Drwy gysoni'r
ddogfen â chanllawiau polisi a deddfwriaeth genedlaethol, gan gynnwys Model
Canllaw Dylunio Cymru ar gyfer Datblygiadau Preswyl, mae Cyngor Sir Powys yn
dangos yn glir ei fod yn rhannu amcanion y llywodraeth o "gymell safonau dylunio
gwell ar gyfer datblygiadau preswyl, boed yn fach neu'n fawr". Nod y canllawiau
hyn, a ysgrifenwyd yn bennaf i gefnogi Polisi DM13, yw helpu pobl i ddeall beth y
mae cartrefi o ansawdd / dyluniad da'n ei feddwl ac i roi'r adnoddau i bobl asesu
gweithrediad Polisi DM13 fel bod amgylchedd adeiledig Powys yn cael ei wella a'i
gynnal er budd i bawb.
1.4
Mae'r canllawiau hyn yn sail i anelu at gydamcanion dylunio rhwng y
datblygwr a'r Cyngor. Bydd y canllawiau'n helpu i benderfynu ar geisiadau cynllunio
ac yn rhoi gwybodaeth ymarferol i ymgeiswyr / asiantau, y cyhoedd, Aelodau
Etholedig a Swyddogion y Cyngor am wahanol agweddau ar ddylunio da, i'w
defnyddio yn y cam cyn-gwneud-cais a'r cam gwneud-cais ac wrth ddrafftio briffiau
datblygu safle-benodol.

2. Statws y canllawiau
2.1
Cynhyrchwyd y CCA hyn i gefnogi polisiau’r CDLl a ddefnyddir i benderfynu ar
geisiadau cynllunio. Mae'r canllawiau yn y CCA wedi ystyried deddfwriaeth a
pholisiau cynllunio cenedlaethol perthnasol ynghyd â chanllawiau a gwybodaeth
arall.
2.2
Paratowyd y 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 CCA hyn eu mabwysiadu gan y Cyngor ar [insert date].
2.3
Bydd y CCA hwn yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau
cynllunio.
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3. Ffurf a chynnwys y canllawiau
3.1
Mae Rhan 1 y CCA hwn yn egluro'r cyd-destun a'r polisi cynllunio
cenedlaethol a lleol ar ddylunio da, gan gynnwys Polisi DM13 ar Ddylunio ac
Adnoddau.
3.2
Mae'r cefndir polisi cenedlaethol yn trafod prif egwyddorion dylunio da ac yn
cyfeirio'r darllenydd at ffynonellau eraill o wybodaeth a chyngor arbenigol. Mae'n
cyfeirio at Fodel Canllaw Dylunio Cymru ar gyfer Datblygiadau Preswyl yn dyddio o
2005 sy'n dal i gynnwys cyngor perthnasol ynghyd â'r egwyddorion dylunio yn
Adeiladu am Oes 12 Cymru sy'n cael ei gydnabod fel adnodd i gyflawni dylunio gwell
ar gyfer datblygiadau preswyl trefol.
3.3
Mae'r canllawiau'n egluro sut y mae gan faterion fel Tirlun, Bioamrywiaeth,
Trafnidiaeth a Hygyrchedd gysylltiad mor agos â dylunio preswyl da fel bod yn rhaid
eu hystyried ar ddechrau'r broses. Bydd y darllenydd yn cael gwybod am CCA
perthnasol eraill ar bynciau cysylltiedig.
3.4
Mae'r CCA yn egluro sut y gellir dilyn proses ddylunio gymeradwy i sicrhau
canlyniadau derbyniol o safon uchel ar y diwedd gan nodi bod hefyd angen i rai
ceisiadau gynnwys Datganiad Dylunio a Mynediad (DAS). Hyd yn oed os nad oes
rheidrwydd llwyr i'w gyflwyno, gallai paratoi dogfen anffurfiol ar sail strwythur DAS (a
elwir Datganiad Cynllunio gan Gyngor Sir Powys) fod yn ddefnyddiol.
3.5
Mae'r canllawiau hyn yn trafod yr adegau pan allai fod angen Briff Datblygu ar
gyfer cynllun / safle cyn gwneud cais cynllunio. Mae Briffiau Datblygu'n ffordd o
gytuno a ffurfioli canllawiau dylunio a gallai'r dogfennau hyn, o'u mabwysiadu'n llawn,
gario'r un pwysau â'r Canllawiau Cynllunio Atodol eu hunain. Mae'r un peth yn wir
am Gynlluniau Lle, a ddatblygir fel arfer gan gymunedau lleol, a allai fod â chynnwys
yn trafod materion dylunio preswyl, gan ychwanegu glo mân pwysig i'r CDLl a, lle
mae'r rhain ar gael, dylid eu defnyddio i lywio'r broses ddylunio.
3.6
Yn fyr, mae'r CCA yn crynhoi'r gwasanaeth cyngor cyn-gwneud-cais a
gynigir gan y Cyngor drwy PPAE – Ymholiad Cyngor Cyn-Gwneud-Cais, a'r
gweithdrefnau statudol ar wahân i ymgynghori cyn-gwneud-cais ar gyfer
cynlluniau tai “mawr” (sy'n gofyn bod y datblygwr / ymgeisydd ymgynghori â'r
gymuned a rhanddeiliaid penodedig cyn cynnwys y Cyngor Sir).
3.7
Mae Rhan 2 yna'n trafod Polisi DM13, fesul maen prawf, gan egluro sut y
bwriedir gweithredu'r polisi drwy roi arweiniad ar sut y gall cynigion datblygu ateb y
meini prawf polisi i gwrdd â'r safonau dylunio da sy'n ofynnol ar gyfer datblygiadau
preswyl newydd, p'un ai'n gynigion ar gyfer un tŷ neu'n gynllun tai mwy.
3.8
Gan ddibynnu ar ble y bwriedir lleoli datblygiad, gallai Adeiladau Rhestredig
neu statws arbennig Ardal Gadwraeth hefyd fod yn allweddol i ddylanwadu ar
ddylunio da. Cynghorir y darllenydd i ddarllen y CCA sy'n cael eu paratoi ar
Ardaloedd Cadwraeth a'r Amgylchedd Hanesyddol.
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3.9
Mae Rhan 3 y canllawiau hyn yn canolbwyntio ar ddatblygiadau gan ddeiliaid
tai yn y Sir a dylid ei darllen i oleuo cynigion datblygu a ddisgrifir fel datblygiad a
ganiateir a hefyd ar gyfer cynlluniau gan ddeiliaid tai sydd angen caniatâd penodol,
h.y. lle mae angen cais cynllunio.
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RHAN 1:

4.

Y Cyd-destun Cenedlaethol ar gyfer Dylunio Da

4.1

Pam fod dylunio preswyl o safon uchel mor bwysig?

4.1.1 Mae Tai yn un o'r pum maes blaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru (LlC) ac
wedi'i adnabod fel yr un "sydd efallai'n cyfrannu fwyaf at les a ffyniant hirdymor"
(Ffyniant i Bawb – y strategaeth genedlaethol – 2017).
Tai: un o hanfodion byw'n dda yw cartref fforddiadwy o ansawdd da sy'n cynnig
ystod eang o fanteision iechyd, dysgu a ffyniant.
4.1.2 Mae'r system gynllunio yng Nghymru'n cydnabod bod angen y cymysgedd
iawn o gartrefi o ansawdd da / wedi eu dylunio'n dda ynghyd â gwaith,
gwasanaethau, seilwaith a chyfleusterau fel un o'r prif egwyddorion o greu lle, un
sy'n cyfrannu at les a bodlonrwydd pobl yn eu bywydau bob dydd.
4.1.3 Cefnogir pwysigrwydd dyluniad da gan waith ymchwil. Cytunodd 84% o'r
5,013 wnaeth ymateb i Astudiaeth Cyfnewid Polisi (yn Lloegr) fod adeiladau a
mannau cyhoeddus o safon yn gwella ansawdd bywyd pobl. Roedd yr un gyfran o
bobl yn credu bod byw mewn cymuned wedi'i dylunio'n dda'n gwella hapusrwydd
pobl (Building More, Building Beautiful: How design and style can unlock the housing
crisis, Mehefin 2018).
4.1.4 Mae pwysigrwydd ansawdd neu safon dyluniad yn cael ei gydnabod gan
Gomisiwn Dylunio Cymru (DCFW). Mae'r Comisiwn wedi adnabod bod dyluniad
preswyl da'n rhoi'r manteision canlynol:







4.2

Yn sicrhau'r perfformiad effeithlon a gwerth am arian gorau
Yn canolbwyntio ar ddefnyddwyr, gan hwyluso defnydd, hygyrchedd,
cynhwysiant a gwerth cyhoeddus
Yn defnyddio adnoddau ac ynni'n effeithlon gan gyfrannu at leihau carbon
Yn lleihau problemau iechyd cyhoeddus sy'n gysylltiedig â thai gwael
Yn lleihau costau rhedeg, cynnal a chadw a gwaith ailwampio drud
Yn gwneud cynhyrchion, lleoedd ac adeiladau'n fwy deniadol yr olwg
Yn ychwanegu gwerth a gwella budd cyhoeddus.
Hyrwyddo dylunio da

4.2.1 Yn 2002 penderfynodd Llywodraeth Cymru sefydlu Comisiwn Dylunio Cymru
(DCFW) i hyrwyddo dylunio da. Mae'r DCFW yn gweithio i ddylanwadu, addysgu a
rhoi cyngor ar ddylunio i bawb sy'n rhan o ddylunio'r amgylchedd adeiledig. Mae'r
Comisiwn hefyd yn cyhoeddi astudiaethau achos a chynhyrchu llawlyfrau arfer da.
4.2.2 Mae'r Comisiwn wedi cyfrannu at gynhyrchu nifer o gyhoeddiadau dylanwadol
gan gynnwys canllawiau ymarfer ar gynllunio adeiladau cynaliadwy, canllawiau ar
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Ddatganiadau Dylunio a Mynediad, a hefyd wedi ymwneud ag ategu'r canllawiau
Adeiladu Am Oes 12 Cymru fel adnodd i gyflawni dylunio preswyl o ansawdd da.
4.2.3 Mae'r DCFW yn cynnig Gwasanaeth Adolygu Dyluniad i roi cyngor ac adborth
annibynnol ar gynlluniau unigol a dogfennau fframwaith (PPW, para 3.15). Rhoddir
mwy o fanylion yn y cyhoeddiad: Ymgynghori â'r Comisiwn drwy'r Gwasanaeth
Adolygu Dyluniadau (DCFW, Awst 2017).

5. Y Polisi Cynllunio Cenedlaethol ar ddylunio a chreu lle
5.1

Polisi Cynllunio Cymru (PPW) Rhifyn 10

5.1.1 Mae Polisi Cynllunio Cymru (PPW) yn nodi polisïau cynllunio defnydd tir
Llywodraeth Cymru. Mae'r polisi cynllunio cenedlaethol yn cynnwys y PPW
diweddar ynghyd â Nodiadau Cyngor Technegol (TAN) atodol, Cylchlythyrau
Llywodraeth Cymru a llythyrau egluro polisi. Rhaid i Gynlluniau Datblygu Lleol
gydymffurfio â'r polisi cynllunio cenedlaethol (oedd yn gyfredol pan oedd y Cynllun
yn cael ei baratoi a'i archwilio) er mwyn bod yn dderbyniol gan yr Arolygydd
Cynllunio Annibynnol.
5.1.2 Cyhoeddwyd Rhifyn 10 o'r PPW yn Rhagfyr 2018. Mae'n diwygio'r polisi
cynllunio cenedlaethol i integreiddio amcanion cynllunio gyda Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol. Yn gwbl bwysig, daw â'r cysyniad o greu lle o fewn i bob
penderfyniad cynllunio.
PPW: Beth yw creu lle?
"Creu lle" yw dull holistig o gynllunio a dylunio datblygiad a gofod neu le, gyda
ffocws ar sicrhau canlyniadau cadarnhaol. Mae'n defnyddio potensial ardal i greu
datblygiadau a mannau cyhoeddus o safon uchel sy'n hybu iechyd, hapusrwydd,
ffyniant a lles pobl yn yr ystyr ehangaf.
Mae creu lle'n ystyried cyd-destun, swyddogaeth a'r berthynas rhwng safle
datblygu a'i amgylchoedd ehangach. Bydd hyn yn wir am ddatblygiadau mawr sy'n
creu lleoedd newydd, a hefyd am rai bach a grëir mewn lle ehangach.
Ni ddylai creu lle ychwanegu cost at ddatblygiad ond bydd angen syniadau clyfar,
aml-ddimensiwn ac arloesol a dylid ei ystyried ar y cyfle cyntaf posib. Mae creu
lle'n ychwanegu gwerth cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol at
gynigion datblygu gan greu manteision sy'n mynd y tu hwnt i'r ffin ddatblygu
ffisegol a gwreiddio gwydnwch ehangach mewn penderfyniadau cynllunio.
5.1.3 Mae PPW10 yn cyflwyno fframwaith i sicrhau bod pob datblygiad yn cael ei
asesu yn erbyn 5 Egwyddor Gynllunio Allweddol a'r Canlyniadau Cenedlaethol ar
Greu Lleoedd Cynaliadwy. RHAID i gynghorau ddefnyddio'r fframwaith hwn i
baratoi cynlluniau datblygu a hefyd i asesu cynigion datblygu. Ystyrir bod yr
Egwyddorion Cynllunio'n gwbl allweddol i sicrhau'r datblygiad iawn yn y lle iawn.
5.1.4 I fod yn dderbyniol, RHAID i gynigion datblygu ddarparu datblygiad sy'n
gweithio tuag at y canlyniadau cenedlaethol ar greu lleoedd cynaliadwy (PPW
8
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para 2.17). Disgrifir y Canlyniadau Cenedlaethol ar Greu Lleoedd Cynaliadwy yn
Ffigwr 4 y PPW. Dylai ymgeiswyr felly sicrhau bod eu cais cynllunio (naill ai gyda
Datganiad Dylunio a Mynediad (DAS) (lle bo'i angen, wele adran 9) neu Ddatganiad
Cynllunio ategol a mwy anffurfiol) yn dangos sut y mae'r tŷ neu'r cynllun tai newydd
sydd mewn golwg yn gallu ateb y canlyniadau hanfodol hyn a gwneud cyfraniad
cadarnhaol at greu cymuned gynaliadwy. Dangosir y canlyniadau ar greu lleoedd yn
Atodiad 1.
5.1.5 Mae dylunio da'n cael ei gydnabod gan PPW (para 3.3) fel rhan hanfodol o
broses effeithiol a strategol o greu lle.
"Mae dylunio da'n gwbl sylfaenol i greu lleoedd cynaliadwy lle mae pobl eisiau byw
gweithio a chymdeithasu. Nid mater o bensaernïaeth adeilad yn unig yw dyluniad
ond y berthynas rhwng holl elfennau'r amgylchedd naturiol ac adeiledig a rhwng
pobl a lleoedd. I gyflawni datblygiad cynaliadwy rhaid i'r dyluniad ystyried mwy
na'r ochr esthetig a chynnwys yr agweddau cymdeithasol economaidd,
amgylcheddol a diwylliannol ar y datblygiad gan gynnwys sut y defnyddir y lle neu'r
gofod sut y mae adeiladau a thir y cyhoedd yn cynnal y defnydd hwn yn ogystal â'i
wneuthuriad gweithrediad rheolaeth a'i berthynas â'r ardal gyfagos".
5.1.6 Mae PPW yn adnabod 5 agwedd allweddol ar ddylunio da ynghyd â phrif
amcan ar gyfer pob un – wele Tabl 1.
Tabl 1: Amcanion Dylunio Da
Agwedd Dylunio Allweddol
Mynediad a chynhwysiant

Amcan Dylunio Allweddol
Sicrhau mynediad hwylus i bawb.

Cymeriad

Cynnal neu wella cymeriad lleol.
Hyrwyddo datblygiad gydag eglurder lle /
perthynas lwyddiannus rhwng gofod
cyhoeddus a phreifat / ansawdd, dewis
ac amrywiaeth / dyluniad arloesol.

Diogelwch y gymuned

Sicrhau gofod cyhoeddus diogel, braf a
di-risg drwy oruchwyliaeth naturiol.

Cynaliadwyedd amgylcheddol

Gwarchod a gwneud defnydd effeithlon
o adnoddau naturiol / gwella
bioamrywiaeth / dylunio ar gyfer newid.
Hyrwyddo dulliau teithio cynaliadwy.

Symudiad
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5.1.7
Dylai cwrdd ag amcanion dylunio da fod yn nod gan bawb sy'n ymwneud â'r broses
ddatblygu ar gyfer cynigion datblygu mawr neu fach (PPW 3.4).
5.1.8 Ymhelaethir ar yr amcanion dylunio yn PPW ac yn Nodyn Cyngor Technegol
(TAN) 12: Dylunio (Mawrth 2016) LlC.
5.1.9 Mae'r cam gwneud cais yn gyfle i ddangos sut y cafodd y 5 amcan dylunio
allweddol eu hystyried ar gyfer y dylunio sydd mewn golwg (gall y Datganiad Dylunio
a Mynediad – wele adran 9 – fod yn offeryn cyfathrebu defnyddiol yma, neu gellir
cyflwyno'r wybodaeth mewn Datganiad Cynllunio llai ffurfiol).
5.1.10 Mae Atodiad 1 yn dangos y canlyniadau creu lle cynaliadwy cenedlaethol.
Bydd ystyried hyn mewn Datganiad Cynllunio neu DAS yn helpu'r holl bartïon i
arfarnu rhesymeg y dyluniad ac asesu a yw'r datblygiad sydd mewn golwg wedi
gwneud gymaint o gyfraniad â phosib at greu lle cynaliadwy.
5.2

Nodyn Cyngor Technegol 12 - TAN 12 (2016)

5.2.1 Mae TAN 12 yn ymwneud â Dylunio. Mae'n cynnwys manylion pellach am y
pum agwedd ar ddylunio da a'u hamcanion allweddol, gan gynnwys sut i ymateb i'r
amcanion hyn yn dilyn arfarnu'r cyd-destun. Dylid deall nad yw'r amcanion dylunio
yn nacáu ei gilydd. Mae angen dull dylunio holistig i greu lle'n llwyddiannus.
5.2.2 Mae TAN 12 yn disgrifio sut i ddilyn y "llwybr at ddylunio da" (Ffigwr 1). Mae
hwn yn dangos esblygiad cynnig datblygu o'r nod a'r weledigaeth wreiddiol drwy
broses barhaus a chydweithredol tan y bydd yn cyrraedd y cam gwneud-cais. Mae'r
broses ddylunio'n cael ei goleuo ar ei hyd gan werthfawrogiad o gyd-destun y safle a
thrwy ystyried y pum prif agwedd ar ddylunio da. Mae'r TAN yn mynd i fanylion
pellach ar arfarnu cyd-destun a dod o hyd i atebion dylunio.
5.2.3 Mae TAN12 yn cynnwys canllawiau ar asesu materion dylunio fesul y math o
ddatblygiad gydag adran 5.11 ar adeiladu tai’n arbennig o berthnasol i’r CCA hyn.
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Ffigwr 1 Y Llwybr at Ddylunio Da (Ffynhonnell TAN12).
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6.

Canllawiau cenedlaethol ar ddylunio preswyl

6.1

Model Canllaw Dylunio Cymru ar gyfer Datblygiadau Preswyl

6.1.1 Cynhyrchwyd y ddogfen hon ym mis Mawrth 2005, gyda chymorth ariannol
gan Lywodraeth Cymru, gan bartneriaeth rhwng Cymdeithas Swyddogion Cynllunio
Cymru (POSW) ac LDA Design. Mae'n dal i fod yn fodel canllaw cyfredol ac ar gael
drwy wefan y DCFW.
6.1.2 Penderfynodd y Cyngor y dylai'r CCA hyn gynnwys yr un amcanion dylunio a’r
rheiny yn y Model Canllaw Dylunio Cymru.
Mae’r 10 amcan dylunio yn y model canllaw yn cael eu mabwysiadu i gefnogi yn
y Cynllun Datblygu Lleol. Dangosir y rhain yn Atodiad 3. Mae Tabl 4a yn Rhan 2
yn croesgyfeirio’n glir rhwng Polisi DM13 a’r rhannau perthnasol o’r model canllaw.
6.1.3 Drwy arddel y dull hwn, RHAID i ddatblygwyr ystyried y model amcanion
dylunio wrth baratoi eu cynllun(iau) datblygu a dangos (yn y Datganiad Cynllunio
neu'r DAS) sut y cafodd y dyluniad ei ddylanwadu gan a'i lunio yng ngoleuni'r
amcanion hyn.
6.2

Adeiladu am Oes 12 Cymru (BfL 12)

6.2.1 Mae Adeiladu am OesTM yn nod ansawdd yn cynnwys safonau y gellir eu
defnyddio fel adnodd dylunio drwy gydol y broses gynllunio. Ar sail 12 o feini prawf
dylunio trefol, mae'r cynllun Adeiladu am Oes yn defnyddio Rhestr Holi ac Ateb i
asesu ansawdd y broses creu lle o dan dair thema sef:




Integreiddio yn y gymdogaeth;
Creu lle; a
Stryd a chartref.

6.2.2. Asesir cynlluniau tai'n annibynnol er mwyn ennill yr achrediad Adeiladu am
OesTM.
6.2.3 Mae Llywodraeth Cymru a Chomisiwn Dylunio Cymru wedi ategu Adeiladu
am Oes 12 Cymru fel safon diwydiant ar gyfer cartrefi a chymdogaethau a
ddyluniwyd yn dda. Caiff ei gydnabod bod BfL12 yn gallu bod yn offeryn defnyddiol i
sicrhau dyluniad o ansawdd gwell ar gyfer datblygiad preswyl ac i gyd-fynd â
gofynion polisi cynllunio cenedlaethol.
6.2.4 Er mwyn aros yn gryno, nid yw'r canllawiau hyn yn cynnwys manylion o lyfryn
canllawiau BfL 12 Cymru sydd ar gael yn ddwyieithog ar wefan y DCFW. Mae
Cyngor Sir Powys yn annog ceisiadau sy'n anelu at gyflawni'r achrediad Adeiladu
am OesTM.
6.2.5 Mae “BfL 12” yn y ddogfen hon yn ymwneud a’r egwyddorion a’r canllawiau
yn Adeiladu am Oes 12 Cymru (2015 3ydd Argraffiad): https://dcfw.org/cy/adeiladu-
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am-oes-12-cymru/. Os bydd y safonau hyn yn cael eu diweddaru, bydd y Cyngor yn
disgwyl i ddatblygwyr ystyried y rhai diweddaraf.
6.2.6 P'un ai'n gweithio tuag at achrediad neu beidio, anogir datblygwyr yn
benodol i ystyried egwyddorion BfL i'w cynorthwyo i fabwysiadu dyluniad preswyl
da, ac i ddefnyddio canllawiau BfL 12 ochr yn ochr â'r CCA hyn ar Ddylunio Preswyl.
Mae'r Cyngor yn debygol o ddefnyddio'r canllawiau wrth sgwrsio a negodi dyluniad
preswyl. Mae gwefan Adeiladu am Oes bwrpasol er mai'r drefn yn Lloegr yw ei
ffocws ar hyn o bryd, felly mae'n bwysig nodi bod rhai gwahaniaethau yn y
fframwaith cynllunio yng Nghymru.
6.2.7 Mae Rhan 2 o'r CCA hyn – Dadansoddi Polisi DM13 – yn cynnwys
croesgyfeirio at safonau BfL 12. Mae Tabl 4a (ar dudalen 27/28) yn dangos sut y
mae gofynion polisi’r Cyngor yn ymgysylltu ag amcanion ac arweiniad ar ddylunio
preswyl da. Lle bynnag y bo'n bosib, dylai datblygwyr ystyried y 12 maen prawf
dylunio trefol y cyfeirir atynt yn BfL 12 a defnyddio'r cwestiynau pennawd a'r
cwestiynau ychwanegol i ysgogi meddwl a thrafodaeth ar ddechrau'r broses
ddylunio. Gall datblygwyr grynhoi yn y Datganiad Cynllunio neu'r DAS sut y mae'r
datblygiad yn ymateb i feini prawf BfL 12.

7.

Y Cyd-destun Lleol a Pholisi Cynllunio Lleol ar Ddylunio Da

7.1

Polisi ar Ddatblygu a Dylunio Tai ym Mhowys

7.1.1 Mae datblygiadau tai newydd ym Mhowys wedi eu tywys gan y dyraniadau tir
ar gyfer tai a'r polisïau tai yn CDLl mabwysiedig Powys (2011-2026). Mae'r Cynllun
yn diffinio strategaethau gofodol a thwf ar gyfer datblygiadau preswyl gan nodi faint o
gartrefi sydd eu hangen a ble y dylent gael eu codi. Mae'r CDLl yn allweddol i dywys
a newid lleoedd ar draws Powys gan hwyluso datblygu i wasanaethu anghenion
presennol a rhai'r dyfodol. Dros gyfnod y Cynllun mae'r Cyngor yn gobeithio gweld o
leiaf 4,500 o gartrefi newydd yn cael eu codi ar draws ardal CDLl Powys.
7.1.2 Gweledigaeth 2025 yw Cynllun Gwella Corfforaethol (2018-2023) y Cyngor
ac mae'n cynnwys blaenoriaeth ar gyfer Datblygu Economi Ffyniannus. Fel rhan o'r
maes blaenoriaeth hwn, mae'r Weledigaeth yn cynnwys nod i sicrhau buddsoddiad
sylweddol mewn datblygu tai fforddiadwy a chynaliadwy.
7.1.3 Mae'r Cyngor yn cydnabod bod y flaenoriaeth hon yn cyfrannu at y Nodau
Llesiant (Cymru Iachach) drwy ddweud:
“Bydd defnyddio ein dylanwad i ddatblygu economi iach a llawn menter gyda
chyfleoedd swyddi da a thai o ansawdd da yn allweddol i wella lles
cymdeithasol a lles meddwl pobl”
7.1.4 Mae Polisi DM13 (Dylunio ac Adnoddau), a pholisïau eraill y Cynllun fel rhai'n
ymwneud â'r amgylchedd naturiol ac adeiledig, diogelu asedau strategol,
trafnidiaeth, mynediad, draenio tir a seilwaith i gyd yn berthnasol i gynlluniau tai
newydd ac i sicrhau datblygu cynaliadwy ynghyd â llwyddo i greu a chynnal ein
cymunedau.
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7.1.5 Cefnogir pob un o’r polisïau yn y CDLl gan gyfiawnhad rhesymedig sy’n
cynnwys esboniad tu ôl y polisi, yn rhoi arweiniad, a neu’n ehangu ar ddiben y polisi
neu ei nodau. Nid yw’r cyfiawnhad rhesymedig wedi cael ei ail-adrodd yn y canllaw
hwn; dylai defnyddwyr gyfeirio at y CDLl, lle dylid ystyried y cyfiawnhad rhesymedig
ar y cyd â’r polisi i lywio cynnig y datblygiad.
7.1.6 O ran datblygiadau preswyl newydd, mae Polisi DM13 yn gweithredu
canllawiau TAN 12 (para 5.11.1) sy'n nodi fel a ganlyn:
“Ar gyfer ardal breswyl lwyddiannus, dylai dyluniad tai geisio creu naws lle a
chymuned, gyda'r rhwydwaith trafnidiaeth a symud yn cael ei ddefnyddio i ehangu
ar y nodweddion hyn ynghyd ag ymgorffori nodweddion cynaliadwyedd
amgylcheddol”.
7.2

Polisi Rheoli Datblygu – DM13 – Dylunio ac Adnoddau

7.2.1 Cyflwynir y polisi'n llawn isod. Er bod Polisi DM13 yn berthnasol i bob math o
ddatblygiad newydd, mae'r CCA hyn yn canolbwyntio ac ehangu ar yr elfennau sydd
fwyaf perthnasol i dai newydd.
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
amlwg 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.

4.

Nid yw'r datblygiad yn cael effaith andwyol annerbyniol ar asedau ac
atyniadau twristiaeth sydd yno'n barod.

5.

Mae cynllun y datblygiad yn creu lle diogel a braf gan gynorthwyo i atal
troseddu a diogelu'r gymuned.

6.

Mae'n cynnwys cymysgedd priodol o ddatblygu sy'n ymateb i'r angen lleol
ynghyd ag elfen o hyblygrwydd yn y dyluniad i ganiatáu ar gyfer newid
defnydd yr adeiladau a'r gofod wrth i ofynion ac amgylchiadau newid.

7.

Mae'n gynhwysol i bawb gan ddarparu'n llawn ar gyfer pobl anabl.
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8.

Mae'n ymgorffori digon o dir amwynder ynghyd â gwaith plannu a thirlunio
priodol.

9.

Mae'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus neu asedau hamdden eraill a
restrir ym Mholisi SP7 (3) yn cael eu gwella a'u hintegreiddio o fewn cynllun
y datblygiad; neu bydd mesurau lliniaru priodol yn cael eu gweithredu lle bo
angen.

10.

Mae'r datblygiad wedi'i ddylunio a'i leoli i leihau ei effaith ar y rhwydwaith
trafnidiaeth - o ran amseroedd siwrne, gwydnwch a'i weithrediad effeithlon gan sicrhau nad oes effaith andwyol ar ddiogelwch defnyddwyr trafnidiaeth
ar y ffyrdd. Dylai cynigion datblygu gwrdd â'r holl ofynion mynediad priffyrdd
(ar gyfer pob math o ddefnyddwyr trafnidiaeth), safonau parcio cerbydau a
dangos hefyd y gall y rhwydwaith priffyrdd lleol a strategol dderbyn
effeithiau traffig y datblygiad heb amharu'n andwyol ar lif diogel ac effeithlon
traffig y rhwydwaith, neu fod modd rheoli'r effeithiau traffig i lefel dderbyniol
i leihau a lliniaru yn erbyn unrhyw effaith andwyol yn deillio o'r datblygiad.

11.

Ni ddylai’r amwynderau a fwynheir gan breswylwyr neu ddefnyddwyr eiddo
cyfagos neu arfaethedig gael eu heffeithio’n annerbyniol gan sŵn, llwch,
llygredd aer, sbwriel, arogl, oriau gweithredu, edrych drosto neu unrhyw
fater cynllunio arall.

12.

Rhaid darparu gwasanaethau cyfleustodau boddhaol yn hwylus a phrydlon
heb effeithio’n andwyol ac annerbyniol ar yr amgylchedd a'r cymunedau
cyfagos.

13.

Rhaid i'r datblygiad ddangos ei fod yn gwneud defnydd cynaliadwy ac
effeithlon o adnoddau drwy gynnwys mesurau i sicrhau:
i. Arbed ynni ac effeithlonrwydd ynni.
ii. Cyflenwad trydan a gwres o ffynonellau adnewyddadwy.
iii. Arbed dŵr ac effeithlonrwydd dŵr.
iv. Lleihau gwastraff.
v. Bod priddoedd, yn enwedig dalfeydd carbon pwysig fel corsydd
mawn, yn cael eu gwarchod lle bo'n bosib.

14.

Ymchwiliwyd i ymarferoldeb technegol a hyfywedd ariannol rhwydweithiau
gwresogi cymunedol a / neu ardal pob tro y bydd galw datblygiad
arfaethedig am wres yn mynd dros 3MW/km2 .

7.2.2 Mae Rhan 2 y canllawiau hyn yn disgrifio'r dull cymeradwy o gwrdd â'r polisi
hwn gan gymryd pob maen prawf yn ei dro.
7.2.3 Mae’r tabl canlynol yn dangos sut mae elfennau gwahanol Polisi DM13 yn
gweithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael a’r pum prif agwedd o ddyluniad da
(gweler Tabl 1) fel y manylir yn PPW.
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Tabl 2: Yn dangos sut mae Polisi DM13 yn integreiddio gyda’r pum prif
agwedd (ac amcanion) o ddyluniad da a welir yn y polisi cynllunio
cenedlaethol
PPW
Agweddau o
Ddyluniad
Da

Mynediad a
Chynhwysiant

Cymeriad

Diogelwch
Cymunedol

Cynaliadwyedd
Amgylcheddol

Symudiad

Polisi
CDLl
Meini Prawf
DM13:

Para. gyflwyno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

♦
♦
♦

10.

♦
♦
♦

11.
12.
13.
14.
7.3.

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦

8.
9.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Materion Polisi Allweddol Cysylltiedig

7.3.1 Gwarchod Asedau Strategol
7.3.1.1 Mae'r CDLl yn gwarchod cyfres o asedau strategol o dan Bolisi SP7 (gweler
Atodiad 7) sy'n cynnwys tir gyda dynodiadau amgylcheddol a hanesyddol, tirlun
Powys ac asedau hamdden pwysig fel llwybrau cenedlaethol, rhwydweithiau beicio
a'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Cefnogir polisi SP7 gan Bolisïau Pwnc a
Rheoli Datblygu (DM). Nid yw'n bosib gweithredu Polisi DM13 heb ystyried Polisi
SP7 yn llawn ynghyd â rhannau eraill o'r Cynllun Datblygu sy'n allweddol i ddiogelu
lles y Sir yn y dyfodol, cynnal amgylchedd iach, ac annog ffyrdd iach o fyw.
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7.3.2

Y Dreftadaeth Adeiledig a’r Amgylchedd Hanesyddol

7.3.2.1 Mae'r amgylchedd adeiledig a hanesyddol (a warchodir gan Bolisi SP7) yn
cael sylw pellach, yn bennaf, gan y CCA ar Ardaloedd Cadwraeth (Hydref 2019) a'r
CCA ar Archaeoleg a'r Amgylchedd Hanesyddol (Ebrill 2020). Mae deddfwriaeth
Adeiladau Rhestredig ar wahân i'r broses ceisiadau cynllunio ac mae angen dilyn
proses ganiatâd ar wahân. Cadw (gwasanaeth amgylchedd hanesyddol
Llywodraeth Cymru) sy'n cadw'r rhestr o adeiladau a ddynodwyd am eu "diddordeb
pensaernïol neu hanesyddol arbennig" ac mae'r Cyngor yn gyfrifol am wneud
penderfyniadau ar ganiatâd adeilad rhestredig i wneud gwaith datblygu sy'n effeithio
ar gymeriad neu ar leoliad yr adeilad rhestredig – mae gan y Cyngor wefan ar wahân
yn:
http://built-heritage.powys.gov.uk/index.php?id=5274&L=1
7.3.2.2 Bydd materion perthnasol i'r Amgylchedd Hanesyddol yn cael eu hadnabod
yn ystod arfarniad / dadansoddiad safle (wele siart llif y broses ddylunio yn Ffigwr
2).
7.3.3 Y Dreftadaeth Naturiol
7.3.3.1 Mae gan y CDLl bolisïau Rheoli Datblygu ar wahân i warchod yr
Amgylchedd Naturiol (buddiannau bioamrywiaeth a geoamrywiaeth) (DM2) a'r Tirlun
(DM4) a dylai ymgeiswyr ddarllen y canllawiau pellach yn y CCA Bioamrywiaeth
mabwysiedig sy'n ategu Polisi DM2 a'r CCA Tirlun mabwysiedig sy'n ategu Polisi
DM4. Diogelir ardaloedd tir sydd â risg uchel o lifogydd rhag datblygiadau
diamddiffyn (DM5 Datblygu a Risg Llifogydd) a rhaid cynllunio pob cynnig datblygu
gyda golwg ar gadw lle ar gyfer dŵr (DM6 Mesurau Atal Llifogydd a Draenio Tir) –
bydd y CCA ar Ddraenio Tir yn dod allan ym mis Ebrill 2020.
7.3.3.2
Yn nhermau dylunio ar gyfer gwydnwch bioamrywiaeth, weithiau gall y
mesurau symlaf wneud cyfraniad pwysig. Rhoddir enghreifftiau o fesurau y gellir eu
hymgorffori yn nyluniad y datblygiad yn Nhabl 5 In terms of designing for biodiversity
resilience, sometimes the simplest of measures y CCA Bioamrywiaeth. Ar gyfer
cynlluniau preswyl gallai’r rhain gynnwys, er enghraifft, darparu blychau nythu,
cynnwys pwyntiau mynediad i’r ardd, gwella cysyllted cynefinoedd a phlannu
rhywogaethau brodorol.
7.3.3.3
Bydd materion perthnasol i'r Dreftadaeth Naturiol yn cael eu hadnabod
wrth arfarnu / dadansoddi safle (wele siart llif y broses ddylunio yn Ffigwr 2).
7.3.3.4
Mae seilwaith gwyrdd yn cael ei gydnabod yn gynyddol fel rhan
annatod o'r broses ddylunio. Nid yw integreiddio seilwaith gwyrdd wedi'i gyfyngu i
ganolbwyntio ar dirlun ac ecoleg, yn hytrach dylid ystyried holl nodweddion yr
amgylchedd naturiol a sut y maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd i gyfrannu at ansawdd
lle (PPW, 3.8).
7.3.3.5
Efallai bydd datblygwyr am ystyried y fframwaith seilwaith gwyrdd sy’n
cael ei arloesi gan Building with Nature. Mae hyn yn cynnwys cyfres o safonau
meincnod (wedi eu rhannu'n bedair thema sef craidd, lles, dŵr a bywyd gwyllt) y
disgwylir i gynorthwyo’r broses o gynllunio a datblygu lleoedd a chymunedau newydd
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drwy "bontio'r bwlch rhwng dyheadau polisi a darparu ar y ddaear". Mae'r safonau
am ddim i'w defnyddio a gall ymgeiswyr ofyn am y canllawiau perthnasol drwy
gysylltu â Building with Nature. Gellir defnyddio’r safonau i arwain seilwaith gwyrdd
mewn unrhyw gynllun tai o unrhyw faint er mae’r system achredu cyfredol wedi’i
drefnu i asesu cynlluniau tai o 10 uned neu ragor.
7.3.4 Ymrwymiadau Cynllunio
7.3.4.1
Gan ddibynnu ar ei faint, gallai datblygiad preswyl newydd gwrdd â'r
trothwy ar gyfer ymrwymiadau cynllunio (Polisi DM1) – cyfrannu mannau agored, tai
fforddiadwy ac addysg, lliniaru yn erbyn effaith ar yr iaith Gymraeg ac ati. Dylai
ymgeiswyr ddarllen y CCA mabwysiedig ar wahân ar Ymrwymiadau Cynllunio
(Hydref 2018).
7.3.4.2
Gall rhai ymrwymiadau effeithio ar ddyluniad / cynllun (e.e. i gynnwys
lle neu fannau agored / chwarae / anffurfiol mewn datblygiadau o 10+ o unedau, fel
bod wedyn angen gwneud gwelliannau priffordd neu sicrhau y darperir digon o dai
fforddiadwy o'r math sydd ei angen). Gallai'r gofynion cyfreithiol ar wahân ar gyfer
SuDS (gweler para 27.8) hefyd effeithio ar ddyluniad a chynllun safle ond mae
potensial iddo gael ei integreiddio â'r ddarpariaeth ar gyfer mannau agored. Mae
CCA ar wahân ar gyfer Mannau Agored.
7.3.4.3
Bydd ystyried materion perthnasol yn ddigon cynnar yn sicrhau bod y
cynllun terfynol yn gallu achub ar gyfleoedd ac ateb unrhyw gyfyngiadau yn y ffordd
fwyaf ymarferol, amserol, priodol a chost-effeithiol. Anogir ymgeiswyr i gymryd
cyngor cyn-ymgeisio. Bydd ymgorffori newidiadau i'r dyluniad nes ymlaen yn y
broses o wneud cais (neu ddiwygio caniatâd cynllunio ar ôl ei roi) yn arwain at
gostau ac oedi pellach.

8.

Y Broses Ddylunio

8.1
Mae'r siart llif yn Ffigwr 2 yn dangos proses ddylunio gymeradwy'r Cyngor ar
sail y canllawiau diweddaraf gan y DCFW.
8.2
Mae proses y DCFW yn diweddaru'r broses ddylunio tri cham sy'n cael ei
hargymell ym mhara. 4.2.72 (C.Rh) y CDLl, sef:
1.
Arfarnu Safle; 2. Cynllun Cysyniad a 3. Cynlluniau manwl, darluniau a
datganiadau dylunio
8.3 Mae materion dylunio'n rhan annatod o'r broses ddatblygu. Drwy ystyried y
prif amcanion dylunio, bydd yn croesi drosodd i rannau eraill o'r CDLl. Rhaid
ystyried y CDLl yn ei gyfanrwydd er mwyn adnabod unrhyw bolisïau cysylltiedig ond
ar wahân (rhai gyda'u CCA eu hunain), er enghraifft Tirlun, Bioamrywiaeth, Risg
Llifogydd, Trafnidiaeth a Diogelu Mwynau a allai ddylanwadu ar gynnig cynllunio.
Yn ystod y broses ddylunio, ni ddisgwylir i'r Dadansoddiad Safle / Cyd-destun, na'r
DAS / Datganiad Cynllunio ailadrodd y polisïau'n llawn. Yn hytrach, dylid adnabod y
polisïau perthnasol a rhoi crynodeb byr o sut y mae'r cynigion dylunio'n ymateb i bob
un.
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8.4 Er mwyn cwrdd orau / dangos yr amcanion dylunio cenedlaethol diweddaraf ar
yr un pryd ag ystyried Polisi DM13 yn llawn, mae'r Cyngor yn argymell dilyn y broses
a'r camau yn y siart llif uchod. Mae hyn hefyd yn sicrhau bod unrhyw Ddatganiad
Dylunio a Mynediad (gweler adran 9) yn cael ei ddatblygu'n haws ochr yn ochr â
phroses ddylunio'r prosiect er mwyn nodi esblygiad unrhyw benderfyniadau. Yn
dibynnu ar ganlyniadau’r dadansoddiad safle a chyd-destun a rhwymedigaeth y
Cyngor i ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol yn ystod y cam o wneud cais
cynllunio, efallai bydd angen gwybodaethategol gyda’r cynnig fel yr amlinellir yn
Nhabl 3.
8.5
Mae angen gwybodaeth / asesiadau ar y dechrau un fel bod swyddogion yn
gallu gwneud penderfyniad gwybodus a fyddai rhoi caniatâd cynllunio'n briodol neu
beidio, ac os felly pa amodau y dylid efallai eu cynnwys i liniaru yn erbyn effeithiau
andwyol (rhoddir enghraifft o sut y mae asesiadau'n bwydo i'r broses benderfynu yn
y siart broses ar gyfer bioamrywiaeth, Atodiad E yn y CCA ar Fioamrywiaeth
mabwysiedig) .
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Cam Dylunio

Cysyniad – Cam Cyn-Gwneud-Cais

Ffigwr 2 – Y Broses Ddylunio ar gyfer Cynigion Datblygu Preswyl

Y WELEDIGAETH A'R BRÎFF AR GYFER Y CYNNIG DATBLYGU
Yn disgrifio nodau a gofynion y cynnig ynghyd â chrynodeb o'r
datblygiad arfaethedig o ran lleoliad, math, defnydd a nifer. Yn
dechrau proses y cyngor cyn-gwneud-cais gan yr Awdurdod
Cynllunio Lleol.

DADANSODDIAD O'R SAFLE A'I GYD-DESTUN
Yn adolygu a deall nodweddion y safle presennol a'i gyd-destun, y
cyfleoedd a'r cyfyngiadau, a'r gofynion o ran seilwaith lleol, gan
ystyried polisi a chanllawiau cynllunio perthnasol. Yn ystyried a oes
angen cynnwys amrywiol arbenigwyr ac arbenigedd.

DYLUNIO'R DATBLYGIAD
Defnyddio canlyniadau'r dadansoddiad safle a'i gyd-destun i oleuo'r
broses o ddylunio'r cynnig ac ystyried sut y mae'r dyluniad yn
ymateb i'r weledigaeth a'r brîff. Ystyried ac integreiddio'r 10 Amcan
Dylunio a gyflwynir yn yr SPG hyn (Atodiad 3) a nodweddion dyluniad
nodedig lleol ym Mhowys (Atodiad 4). Dangos sut y mae'r dyluniad
wedi cael ei ddatblygu a'r prif ddylanwadau arno.

Cam Gwneud-Cais

MANYLION Y CYNNIG
Trosolwg ar y cynnig datblygu, gan gynnwys darluniau o'r cynnig ac
egluro sut y mae'r dyluniad arfaethedig yn cwrdd ag amcanion polisi
cenedlaethol ar gyfer dylunio yn PPW, TAN12, PPW, a Pholisi DM13
y Cynllun Datblygu Lleol drwy ddangos dyluniad o ansawdd da
sydd wedi ystyried nodweddion ac amwynder yr ardal gyfagos
ynghyd â seilwaith lleol ac adnoddau lleol.

CYFLWYNO'R CAIS CYNLLUNIO
Gyda Datganiad Dylunio a Mynediad i gyd-fynd â'r cais, lle bo'i
angen, neu lle nad yw DAS yn ofynnol, gyda Datganiad Cynllunio
yn egluro'r broses ddylunio sydd wedi'i dilyn ar sail y camau uchod.
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Tabl 3: Gwybodaeth Ategol Arferol ar gyfer Cais Cynllunio
Gwybodaeth Ategol Arferol:
 asesiad o ganlyniadau llifogydd;
 asesiad trafnidiaeth, cynllun teithio;
 digon o wybodaeth ac asesiadau o unrhyw waith sy'n debygol o effeithio ar
fuddiannau bioamrywiaeth neu gadwraeth ddaearegol y safle neu ar dir gerllaw, e.e.
arolwg ecolegol, arolwg coed; (gweler CCA Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth
mabwysiedig);
 digon o wybodaeth ac asesiadau o effaith unrhyw waith ar dirlun / neu amwynder
gweledol, efallai drwy Asesiad Tirlun ac Effeithiau Gweledol (LVIA) ffurfiol (wele'r CCA
ar Dirlun).
 hefyd mewn ardaloedd Tirluniau Cofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol yng
Nghymru, gallai fod angen Asesiad o effaith datblygiad ar dirluniau hanesyddol
(ASIDOHL2).
 Cynllun Gweithredu Iaith Gymraeg lle bwriedir lleoli datblygiad yn un o gadarnleoedd
yr Iaith Gymraeg (Polisi DM12).
 Bydd angen i geisiadau am Ganiatâd Adeilad Rhestredig i wneud gwaith ar adeilad
rhestredig, a cheisiadau am Ganiatâd Ardal Gadwraeth i ddymchwel adeiladau,
waliau, gatiau, rheilins neu ffensys mewn Ardal Gadwraeth, hefyd gynnwys Datganiad
o'r Effaith ar Dreftadaeth (HIS). Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn y CCA
Ardaloedd Cadwraeth.


Gall y Cyngor hefyd ofyn am wybodaeth bellach yng nghyswllt datblygiadau eraill lle
mae'r cynnig yn debygol o effeithio ar ased hanesyddol ddynodedig. Rhoddir
manylion pellach am y datganiad HIS yng nghanllawiau arfer gorau CADW –
Asesiadau o'r Effaith ar Dreftadaeth yng Nghymru.



Gallai Datganiad Dylunio a Mynediad (DAS) fod yn ofynnol yn gyfreithiol. Maen
nhw'n ofynnol ar gyfer datblygiadau mawr ac ar gyfer rhai datblygiadau mewn
Ardaloedd Cadwraeth (wele'r Siart Llif yn Atodiad 2).



Ar gyfer ceisiadau eraill, mae gan y Cyngor hawl i ofyn (o dan bolisïau dylunio'r
Cynllun Datblygu) am fwy o wybodaeth ddylunio i'w gynorthwyo i benderfynu'r cais.



Ar gyfer cynlluniau preswyl ar raddfa fawr (a ddiffiniwyd i'r pwrpas hwn fel rhai gyda
dros 150 o gartrefi, neu lle mae'r ardal ddatblygu'n fwy na 5 hectar), rhaid hefyd
asesu a oes angen asesiad o'r effaith ar yr amgylchedd.
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8.6
Mae Atodiad 1 yn y CDLl yn nodi safleoedd gyda 5+ o dai sydd wedi eu
dyrannu gan y Cynllun. Rhestrir y safleoedd hyn ym Mholisi H2. Aseswyd y
cyfyngiadau safle ar gyfer dyraniadau tir ar gyfer tai (safleoedd HA) eisoes a bydd
unrhyw ofynion i wneud arolygon / cyflwyno gwybodaeth bellach ac efallai cwrdd ag
ymrwymiadau cynllunio ar gyfer y safleoedd hyn yn debygol o fod wedi cael eu
hadnabod yn y Golofn Materion yn Atodiad 1. Mae hyn yn cynnwys y bydd efallai
angen Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) os bydd cynigion yn effeithio ar
safleoedd Ewropeaidd. Rhoddir canllawiau pellach ar hyn yn y CCA Bioamrywiaeth
ar Fioamrywiaeth. Gelwir safleoedd gyda chaniatâd cynllunio eisoes pan gasglwyd y
dystiolaeth (yn 2015) yn Ymrwymiadau Tai (safleoedd HC) – bydd y rhain eisoes
wedi cael eu hymchwilio yn y cam-gwneud-cais ond os na weithredir y caniatâd,
bydd angen i unrhyw gais i adnewyddu / ailgyflwyno ddangos ei fod yn cydymffurfio
â'r polisi a'r gofynion diweddaraf yn y CDLl, gan gynnwys y bydd efallai angen
gwneud arolygon a chyflwyno gwybodaeth newydd / fwy diweddar.

9.

Datganiadau Dylunio a Mynediad

9.1
"Mae datganiadau dylunio a mynediad yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ddangos sut y
maen nhw wedi arfarnu cyd-destun ffisegol, cymdeithasol, economaidd a pholisi'r
datblygiad a sut y mae eu dewis o egwyddorion a chysyniadau dylunio'n ystyried y
cyd-destun hwnnw". (TAN12).
9.2
Ers 2009, mae Datganiadau Dylunio a Mynediad (DAS) wedi bod yn orfodol
ar gyfer rhai ceisiadau cynllunio a cheisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig. Mae'r
siart llif yn Atodiad 2 yn dangos pryd y mae DAS yn orfodol.
9.3
Mae DAS yn offeryn cyfathrebu. Mae TAN12 yn egluro bod y DAS yn
esbonio sut yr ystyriwyd dyluniad y cynnig datblygu ers dechrau'r broses ddatblygu a
sut y defnyddiwyd yr amcanion dylunio da i oleuo hyn. Eglurir manteision llawn y
DAS i ddatblygwyr, ymgeiswyr, cymunedau lleol ac awdurdodau cynllunio lleol yn y
canllawiau ffurfiol a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru a Chomisiwn Dylunio
Cymru sef: Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru (Ebrill 2017).
9.4
Lle mae datganiad DAS yn orfodol ar gyfer cais cynllunio, mae'r Llawlyfr
Rheoli Datblygu (para 7.3.7) yn nodi bod yn RHAID iddo:
•
•
•
•

egluro pa egwyddorion a chysyniadau dylunio a ddefnyddiwyd ar gyfer y
datblygiad;
dangos y camau a gymerwyd i arfarnu cyd-destun y datblygiad a sut y mae
dyluniad y datblygiad yn ystyried y cyd-destun hwnnw;
egluro’r polisi neu’r dull sydd wedi’i fabwysiadu ar gyfer mynediad, a sut yr
ystyriwyd polisïau ar fynediad yn y cynllun datblygu; a
egluro sut y rhoddwyd sylw i unrhyw broblemau penodol a allai effeithio ar
fynediad ar gyfer y datblygiad.

9.5
Mae DASs neu Ddatganiadau Cynllunio llai ffurfiol yn rhoi’r cyfle i egluro sut
mae holl elfennau cynllunio defnydd tir wedi’u hystyried yn y broses ddylunio, gan
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gynnwys sut mae’r datblygiad yn ymateb i ofynion polisiau cynllunio cenedlaethol a
lleol.

10.

Asesu Ansawdd Dyluniad

10.1 Dylid dylunio pob cynnig ar gyfer datblygiad preswyl newydd drwy ystyried y
canllawiau CCA hyn a dylai ymgeiswyr ddangos yn eu Datganiad Cynllunio neu
DAS sut y mae amcanion dylunio da a meini prawf polisi DM13 wedi cael eu
cwrdd. Dylai cynlluniau cyfrannu’n bositif i ganlyniadau creu lleoedd cynaliadwy
cenedlaethol. Bydd cynlluniau nad ydynt yn rhoi sylw i faterion dylunio da, ac yr
ystyrir eu bod o ansawdd go lew neu wael, yn cael eu gwrthod oni bai fod
trafodaethau'n arwain yn llwyddiannus at ddyluniad gwell a derbyniol.
10.2 Gallai'r Cyngor ddefnyddio BfL 12 Cymru (gweler 6.2) i'w helpu i asesu
ansawdd ceisiadau cynllunio ac ystyried y briffiau datblygu safle-benodol (gweler
adran 11). Mae'r Canllawiau ar Ddadansoddi Safleoedd a Chyd-destun (2016)
hefyd yn cynnwys canllawiau i gynorthwyo Awdurdodau Cynllunio Lleol i asesu.
10.3 Gallai'r Cyngor gynnwys Comisiwn Dylunio Cymru i'w helpu i adolygu cynigion
datblygu tai, yn enwedig gyda chynllun mwy neu mewn lleoliad mwy sensitif, lle
mae'n credu y byddai materion dylunio trefol yn elwa o ddylanwad trydydd parti.

11.

Briffiau Datblygu – Beth ydyn nhw a phryd y mae eu hangen?

11.1 Gall datblygwyr ddewis neu gallai fod yn ofynnol iddynt gyflwyno brîff datblygu
ar gyfer rhai safleoedd tai. Mae'r CDLl (Atodiad 2, tud 193) yn egluro pam fod angen
brîff datblygu ar gyfer rhai safleoedd.
Brîff Datblygu: Dogfen a baratoir gan awdurdod cynllunio lleol, datblygwr, neu ar
y cyd, yn rhoi arweiniad ar sut y dylid datblygu safle sy'n arbennig o fawr neu
sensitif. Weithiau, gelwir briffiau datblygu safle-benodol yn briffiau cynllunio,
briffiau dylunio neu'n fframweithiau datblygu (Model Canllaw Dylunio Cymru ar
gyfer Datblygiadau Preswyl).
Mae Geirfa'r CDLl yn cynnwys diffiniad byrrach: Datganiad yn amlinellu'r cynigion
cyffredinol a'r gofynion ar gyfer datblygu safle penodol, gan gynnwys dyluniad
manwl.
11.2 Gorfodir y gofyniad hwn gan Bolisi H3 Maen Prawf 3 (Darparu Tai). Mae'r
Cyngor yn annog datblygwyr i ddefnyddio Briffiau Datblygu lle mae materion safle
cymhleth a / neu sensitif yn codi a lle mai'r ffordd orau o'u hateb yw drwy gynnwys
nifer o randdeiliaid yn gydweithredol ac yn fuan yn y broses.
11.3 Mae'n bosib y gallai DAS drafft (gweler Adran 9) fod yn sail ar gyfer
trafodaethau cyn-gwneud-cais ac ar gyfer llunio Brîff Datblygu lle cytunwyd.
11.4 Mae Briffiau Datblygu'n bwysig oherwydd maen nhw'n rhoi mwy o sicrwydd i'r
broses gynllunio drwy ddod â'r materion sydd angen eu trafod i'r brig er mwyn trafod
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a chytuno ar atebion drwy gonsensws rhwng rhanddeiliaid yn fuan yn y broses a
thrwy wneud hynny'n lleihau tensiynau nes ymlaen.

12.

Cynlluniau Lle – Beth ydyn nhw a phan maen nhw’n
berthnasol?

12.1 Mae Cynlluniau Lle'n ddogfennau anstatudol a disgresiynol. Maent yn fwyaf
tebygol o gael eu paratoi ar gais cymuned leol a gallant gael eu harwain neu eu
cydlynu, er enghraifft, gan y Cyngor Tref neu Gymuned. Mae Llywodraeth Cymru
(yn PPW) yn gweld Cynlluniau Lle fel "offeryn pwerus i hyrwyddo cydweithrediad er
mwyn gwella lles a chreu lle". Mae Cymorth Cynllunio Cymru'n arwain ar ddarparu
adnoddau i helpu pobl sydd â diddordeb mewn cynhyrchu Cynllun Lle
(http://www.placeplans.org.uk/en/).
12.2 Cynhyrchir Cynlluniau Lle drwy gynnwys y bobl leol a medrant edrych ar
amrediad o bethau sy'n effeithio ar le / tref. Bydd rhai o'r pethau hyn yn cysylltu i
gynllunio defnydd tir (e.e. tai fforddiadwy, treftadaeth, dyluniad lleol unigryw,
adeiladu cynaliadwy, materion yn ymweud ag eiddo cyflogaeth ac ati), gallai eraill
fod a sgôp ehangach ac wedi cysylltu ag agendâu/cynlluniau eraill (e.e. trafnidiaeth
gyhoeddus, rheoli sbwriel, troseddu / ymddygiad gwrthgymdeithasol, mentrau
amgylcheddol, nodau gwella busnes). Mae Cynllun Lle'n rhoi cyfle i gasglu
tystiolaeth a'i chyflwyno'n gydlynus, gan arwain at gynllun gweithredu i ateb unrhyw
broblemau. Gellir hefyd datblygu'r materion cynllunio defnydd tir fel CCA.
12.3 I gael eu mabwysiadu fel CCA gan y Cyngor Sir, rhaid i Gynlluniau Lleol gydfynd a chefnogi'r gweithrediad polisïau'r CDLl. Dylid paratoi Cynllun Lleol gyda'r nod
o ddarparu canlyniadau lleol, gan helpu i greu consensws a chael pobl i gofleidio'r
broses cynllun datblygu ehangach. Gall y Cynllun ymhelaethu ar safleoedd sydd
eisoes wedi eu hadnabod mewn CDLl neu geisio adnabod safleoedd lleol eraill sy'n
cydymffurfio â'r CDLl gyda'r nod o ddarparu cartrefi newydd (neu gyfle cynllunio
arall) ar sail gwybodaeth ac ymgysylltu lleol y tu allan i sgôp mwy cyffredinol y
Cyngor Sir.
12.4 Dylai'r Cynllun Lle nodi pa bolisïau yn y CDLl sy'n berthnasol i faterion /
dyheadau'r grŵp cymunedol lleol / Cyngor Tref a Chymuned a chydnabod mai'r
CDLl, fel y cynllun datblygu statudol, yw'r fframwaith cyffredinol ar gyfer gweithredu'r
cynlluniau defnydd tir mewn Cynllun Lle.

13.

Gweithdrefnau Cyn Gwneud Cais

13.1 Mae Deddf Gynllunio (Cymru) 2015 wedi cyflwyno gofynion cyn-gwneud-cais i
Ddeddf Gynllunio Gwlad a Thref 1990 (Deddf 1990). Mae'r rhain yn cynnwys
gofyniad statudol bod Awdurdodau Cynllunio Lleol yn darparu gwasanaeth cyngwneud-cais i ymgeiswyr (adrannau 61Z1 o Ddeddf 1990) ynghyd â dyletswydd ar
ymgeiswyr i ymgynghori cyn-gwneud-cais â'r gymuned ac ymgyngoreion penodol
(adrannau 61Z o Ddeddf 1990) (Ffynhonnell: Llawlyfr Rheoli Datblygu: 6.1.3) ar brif
geisiadau cynlluniau.
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13.2 Mae uned Rheoli Datblygu'r Cyngor yn cynnig gwasanaeth cyngor cyngwneud-cais (PPAE). Rhoddir manylion ar wefan y Cyngor gan gynnwys ffurflen
gais a strwythur ffioedd.
13.3 Mae TAN12 yn cadarnhau mai un o nodau'r trafodaethau cyn-gwneud-cais yw
adnabod y prif faterion dylunio a mynediad sy'n codi o gynnig datblygu ar y dechrau
un. "Bydd y sail ar gyfer cynnal trafodaethau dylunio wedi'i gosod gan bolisïau
cynllun datblygu a chenedlaethol perthnasol ac mewn CCA. Dylai trafodaethau
ganolbwyntio ar gwrdd ag amcanion dylunio da gan gynnwys pa bynciau sydd i gael
sylw yn y datganiad dylunio a mynediad. Dylai swyddogion cynllunio roi barn glir
ynghylch a yw'r datganiad dylunio a mynediad, y weledigaeth a'r amcanion yn unol â
pholisi a CCA. Ni fyddai materion dylunio manwl fel arfer yn cael eu trafod tan nes
ymlaen yn y broses. Dylai'r trafodaethau hefyd nodi'n glir pa wybodaeth fydd ei
hangen ar yr awdurdod cynllunio lleol ar gyfer ceisiadau cynllunio amlinellol".
13.4 Efallai y bydd datblygwyr / ymgeiswyr eisiau ystyried defnyddio BfL 12 Cymru
(gweler para 6.2) fel strwythur ar gyfer trafodaethau dylunio cyn-gwneud-cais.
13.5 Mae'r ddyletswydd gyfreithiol ar wahân ar ymgeiswyr i ymgynghori cyngwneud-cais yn golygu nad yw'n anarferol i gymuned leol ddod yn ymwybodol o
gynlluniau drafft y datblygwr cyn y Cyngor Sir. Ar hyn o bryd mae'r gofyniad hwn
yn berthnasol i geisiadau cynllunio mawr sy'n cynnwys cynlluniau ar gyfer 10+
o dai neu (lle nad yw nifer yr unedau wedi eu nodi eto) ar gyfer safleoedd 0.5
hectar neu fwy. Dylai ymgeiswyr ddarllen y ddogfen ganllawiau ar wefan
Llywodraeth Cymru – Ymgynghori â'r Gymuned Cyn Ymgeisio: Arfer Gorau i
Ddatblygwyr (Tachwedd 2017).
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RHAN 2: GWEITHREDU POLISI DM13 (Dylunio ac Adnoddau)
14.

Sut i Ddehongli Polisi DM13 ar y cyd â’r 10 Amcan Dylunio

Cymhwyso Amcanion Dylunio CCA i Bolisi DM13
14.1 Mae Tabl 4a yn esbonio’r cysylltiadau rhwng gofynion Polisi DM13 (Meini
Prawf 1 i 14.) ac amcanion dylunio y CCA hyn (gweler 6.1) ynghyd â rhai PPW
(rhifyn 10) (gweler tabl 2) a’r egwyddorion arfer da cysylltiedig fel y gwelir yn BfL 12
(gweler 6.2 a Thabl 4b).
RHAID i ddatblygwyr ystyried y 10 amcan ar gyfer dyluniad preswyl da a nodir yn
Atodiad 3 a RHAID iddynt sicrhau bod eu cynnig yn mynd i’r afael â’r holl
amcanion dylunio perthnasol. Hefyd, ARGYMHELLIR y dylai datblygwyr
ystyried egwyddorion dylunio trefol Adeiladu am Oes.
14.2 Ar ôl i'r amcanion a'r egwyddorion perthnasol gael eu cymhwyso i'r datblygiad
arfaethedig, dylai datblygwyr ddefnyddio'r DAS neu'r Datganiad Cynllunio i
gyfathrebu ac egluro pa ymatebion dylunio sy'n cael eu gwneud (gweler Siart Llif y
Broses Ddylunio yn Ffigur 2).
14.3 Er mwyn sicrhau dyluniad derbyniol o ansawdd da, bydd angen i ymgeiswyr
ddangos sut y mae dyluniad y tŷ neu'r cynllun tai newydd yn cwrdd â pholisi a
chyfiawnhad rhesymegol y Cynllun, ynghyd â dangos sut mae'r datblygiad yn cydfynd â fframwaith cyffredinol Cymru ar gyfer gwneud lleoedd yn gynaliadwy (Atodiad
1 ).
14.4 Mae'r adran nesaf, Adran 15., yn dadansoddi Polisi DM13 mewn perthynas â
dylunio preswyl gan ddarparu arweiniad a sylwebaeth ar bob un o'r 14 maen prawf
dylunio ac adnoddau.
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Polisi
CDLl

10. Effeithlonrwydd Adnoddau

9. Y Gallu i Ymaddasu

8. Amrywioldeb ac Amrywiaeth

7. Y Parth Cyhoeddus

6. Parhad ac Amgau

5. Cymeriad a Chyd-destun

4. Darllenadwyedd

3. Hygyredd a Rhwyddineb Symud

2. Crynoder

1. Treftadaeth Naturiol

Meini Prawf
DM13:
(delweddau’n
cyfeirio at
Tabl 2,
agweddau
dylunio PPW)

Adeiladu
am Oes 12
Cymru

10 Amcan Dylunio
Mabwysiadwyd yn y CCA Dylunio Preswyl hyn

Meini Prawf/
Egwyddorion
Dylunio
Preswyl
(see Table
4b):

Para.
gyflwyno

Egwyddor 6

1.

Egwyddorion
1, 5 a 6

2.





Egwyddor 5

3.

Egwyddorion 5
a6

4.

Egwyddor 6

5.



Egwyddorion
7, 8, 9, 10 a 12
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5.

4.

3.
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6.

Egwyddor 4
Egwyddorion 8
a9

7.

8.





9. a 10.



Egwyddorion
1, 2, 3, 7, 9 a
10.

11.



Egwyddor 6

12.



Egwyddor 11



13.



14.



Egwyddor 6

Tabl 4a: Y cysylltiadau rhwng Polisi DM13 a’r Canllawiau CCA ac Amcanion Dylunio
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Thema
INTEGREDDIO I’R GYMUNED

CREU LLE

STRYD A CHARTREF

BfL 12 Wales
Pwnc/Egwyddor
1. Cysylltiadau
2. Cyfleusterau a gwasanaenthau
3. Trafnidiaeth gyhoeddus
4. Bodloni gofynion tai lleol
5. Cymeriad
6. Gweithio gyda’r safle a’i gyd-destun
7. Creu strydoedd a mannau gwag wedi’u diffinio’n
dda
8. Hawdd dod o hyd i’ch ffordd o gwmpas
9. Strydoedd i bawb
10. Parcio ceir
11. Mannau cyhoeddus a phreifat
12. Mannau storio allanol a mannau amwynder

Tabl 4 b: Themâu ac egwyddorion Adeiladu am Oes (BfL) 12 Safon

15.

Dadansoddiad Manwl o Bolisi DM13 mewn Perthynas â
Dylunio Preswyl

15.1

DM13: (paragraff gyflwyno)

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.
15.2 Mae gan Bowys amrywiaeth cyfoethog o ran dyluniad, steiliau pensaernïol a
thraddodiadau ei hadeiladau preswyl. Bydd tai newydd a ddyluniwyd yn dda'n
parhau i warchod a gwella'r ased hwn ac wrth wraidd ymdrechion i greu lle
llwyddiannus. Rhaid i atebion dylunio ystyried yr holl wahanol elfennau sy'n creu
cartref, stryd a chymdogaeth fel bo'r datblygiad newydd yn gwneud cyfraniad
cadarnhaol i'r amgylchedd lleol ac yn darparu cartrefi y mae pobl eisiau byw ynddynt.
15.3 Mae TAN12 yn cydnabod bod dyluniad da'n gofyn am broses gydweithredol,
greadigol a chynhwysol o ddatrys problemau ac arloesi – gan gofleidio
cynaliadwyedd, pensaernïaeth, creu lle, tir y cyhoedd, tirlun a seilwaith. Ni ddylid
derbyn dyluniad sy'n amhriodol yn ei gyd-destun neu sy'n methu ag achub ar
gyfleoedd i wella cymeriad, ansawdd a swyddogaeth ardal, oherwydd mae'r
pethau hyn yn cael effaith andwyol ar ein cymunedau.
15.4 Er mwyn dangos dyluniad o ansawdd da, mae'r Cyngor yn argymell yn gryf
bod Proses Ddylunio'n cael ei dilyn (gweler adran 8) a bod y broses yn cael ei
chofnodi a'i chyfathrebu drwy gyflwyno Datganiad Dylunio a Mynediad (DAS) neu
Ddatganiad Cynllunio (gweler adran 9). Cyflwynir Proses Ddylunio gymeradwy yn
Ffigwr 2.
15.5 Unwaith yr ystyriwyd brîff a gweledigaeth ar gyfer y safle, y cam cyntaf pwysig
yw'r arfarniad safle ac ardal drwy gyflawni Dadansoddiad o Safle a'i Gyd-destun, sy'n
edrych ar beth sydd yno'n barod yn hytrach na beth sydd mewn golwg. Bydd
datblygiad sy'n ystyried ei gyd-destun yn iawn yn talu sylw i dreftadaeth naturiol y
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safle gan gynnwys ei werth tirlun a bioamrywiaeth a hefyd i faterion fel treftadaeth a
ffurf adeiledig, symudiad, seilwaith, diwylliant a chymuned.
15.6 Mae DAS yn orfodol (yn gyfreithiol ofynnol) ar gyfer rhai ceisiadau fel y
gwelwn yn Atodiad 2. Lle nad yw DAS yn orfodol, gellir egluro'r broses ddylunio
mewn dogfen llai ffurfiol. Fel arfer mae'r Cyngor yn cyfeirio at ddogfen o'r fath fel
Datganiad Cynllunio ategol. Prif bwrpas y naill ddogfen neu’r llall yw esbonio’r
rhesymeg y tu ol i gynllun datblygu a’r penderfyniadau dylunio a wnaed (h.y. pam ei
fod fel y mae).
15.7 Mae dyluniad da'n cynnig atebion holistig. Er enghraifft, gall gwella
cymhwyster amgylcheddol safle i bwrpas draenio tir yn gynaliadwy (a'r cylch dŵr)
gynnig amryw o fanteision fel gwella amwynder gweledol, rhoi lle i bobl gael gwneud
ymarfer corff neu ymlacio, cynnal bywyd gwyllt a galluogi cysylltedd teithio
cynaliadwy.
15.8
Mewn cysylltiad â’r meini prawf hyn, mae’r Cyngor yn argymell bod datblygwyr
yn ystyried BfL 12 (gweler adran 6.2) Egwyddor 6 – Gweithio gyda’r safle a’i
gyd-destun.

30

Canllawiau CCA Dylunio Preswyl CDLl Powys YMGYNGHORIAD DRAFFT, Gorffennaf 2019

15.9

DM13 (parhad) a DM13 (1.):

Caniateir cynigion dim ond lle bodlonir yr holl feini prawf canlynol
lle maen nhw'n berthnasol:
1. MAE'R DATBLYGIAD WEDI'I DDYLUNIO I WEDDU I A / NEU I WELLA
CYMERIAD YR ARDAL O GWMPAS O RAN LLEOLIAD, EDRYCHIAD,
INTEGREIDDIO, MAINT, UCHDER, MÀS A MANYLION DYLUNIO.
15.10 Dylai nodweddion arbennig ardal fod yn ganolog i ddyluniad datblygiad. Mae
cynllun, ffurf, graddfa neu faint ac edrychiad gweledol y datblygiad sydd mewn
golwg, a'i berthynas â'i amgylchoedd, yn ystyriaethau cynllunio pwysig (PPW10,
3.9).
Arfarniad Ardal: Asesiad o ddefnydd tir ardal yr amgylchedd adeiledig a naturiol
a'r nodweddion cymdeithasol a ffisegol.
Cymeriad: Cyfuniad o: cynllun yr adeiladau a'r strydoedd uchder ac edrychiad yr
adeiladau; faint o ofod neu le agored sydd ar gael a'i ddosbarthiad; a dwysedd
datblygiad.
15.11 Bodlonir maen prawf 1 gan yr ymgeisydd o ddilyn proses ddylunio sy'n
Dadansoddi Safle a'i Gyd-destun i benderfynu pa mor briodol fyddai'r cynnig
datblygu o ran ymateb i'w amgylchoedd. Mae dadansoddi safle a'i gyd-destun yn
sicrhau bod datblygiad yn integreiddio'n dda i wead yr amgylchedd adeiledig sydd
yno'n barod.
Dadansoddiad o Safle a'i Gyd-destun: Dadansoddiad manwl o nodweddion
safle neu ardal (gan gynnwys y defnydd tir, yr amgylchedd adeiledig a naturiol, a'r
nodweddion cymdeithasol a ffisegol) sy'n creu sail ar gyfer paratoi cynllun dylunio,
fframwaith dylunio trefol, brîff datblygu, canllaw neu lawlyfr dylunio neu bolisi neu
ganllawiau eraill.
15.12 Mae canllawiau Llywodraeth Cymru i'w cael yn PPW 3.14.
"Bydd y broses ddadansoddi'n tynnu sylw at unrhyw gyfyngiadau a chyfleoedd a
gyflwynir gan strwythur a defnyddiau'r anheddiad, y tirlun, bioamrywiaeth,
amgylchedd dŵr, symudiad, seilwaith, deunyddiau ac adnoddau, 'seinwedd' a ffurf
adeiledig – bydd angen ystyried y pethau hyn i gyd wrth lunio cynigion".
15.3 Eglurir y broses o ddadansoddi safle a'i gyd-destun yn fwy manwl yng
nghanllawiau Llywodraeth Cymru: – Canllawiau ar Ddadansoddi Safleoedd a Chyddestun: Pennu gwerth safle. Mae'r canllawiau'n adnabod pa bynciau sydd i'w
hystyried yn y broses ddadansoddi o dan bedwar categori (ni fydd yr holl bynciau'n
berthnasol i bob datblygiad):


Diwylliant a Chymuned - Lleoliad y safle - Cyd-destun cynllunio - Y defnydd
o'r tir a'r adeiladau o gwmpas - Strwythur y gymdogaeth - Ymgynghori ac
ymgysylltu - Ffactorau economaidd-gymdeithasol - Dadansoddi'r farchnad
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Tirlun– Topograffi – Seilwaith gwyrdd a glas – Ecoleg – Amodau'r ddaear –
Micro-hinsawdd
Symudiad a Seilwaith – Mynediad a hierarchaeth ffyrdd – Trafnidiaeth
gyhoeddus – Cyfleustodau a seilwaith
Ffurf Adeiledig – Ffurfiau trefol – Hanes ac archaeoleg – Maint, uchder a
dwysedd adeiladau – Cymeriad adeiladau a thraddodiadau adeiladu.

15.14 Mae TAN12 yn nodi "Mewn nifer o achosion bydd arfarnu'r cyd-destun lleol yn
dangos patrymau tirlun neu ddatblygu unigryw a'r bwriad fydd cadw cymeriad. Fodd
bynnag, mae arfarnu'r un mor bwysig mewn ardaloedd lle mae'r patrwm datblygu
wedi methu ag ymateb i'r cyd-destun yn y gorffennol. Yn yr ardaloedd hyn, dylai'r
arfarniad gynnig atebion sy'n gwrthdroi'r duedd".
15.5 Lle mae'r datblygiad arfaethedig mewn ardal sydd ag asesiad cymeriad wedi'i
gyhoeddi ar ei chyfer, dylai'r broses ddylunio ystyried hwn.
Asesiad o Gymeriad: Arfarniad o ardal sy'n adnabod nodweddion ffisegol
neilltuol ac yn pwysleisio'r cysylltiadau hanesyddol a diwylliannol.
Mewn Ardaloedd Cadwraeth gelwir y ddogfen hon yn Arfarniad o Gymeriad
Ardal Gadwraeth.
15.16 Trafodir cymeriad mewn rhagor o fanylder yn yr adran nesaf DM13 Maen
Prawf 2.
15.17 Mae integreiddio datblygiad newydd i'w amgylchoedd yn cynnwys gwneud
cysylltiadau llwyddiannus ar draws y cynllun, a lle bo hynny'n briodol i mewn i'r
gymdogaeth gyfagos er mwyn gwella cysylltedd a chyfrannu at gymdogaeth y gellir
cerdded o'i chwmpas. Dylai’r arfarniad a dadansoddiad o symudiad a seilwaith
(gweler 15.3) ystyried unrhyw fapio rhwydwaith mewn cysylltiad â Theithio Llesol.
Gellir cael cyngor gan Swyddog Teithio y Cyngor.
15.18 Bydd cynllun tai a ddyluniwyd yn dda'n manteisio ar y topograffi a'r
nodweddion tirlun (gan gynnwys y cyrsiau dŵr), coed a phlanhigion, cynefinoedd
bywyd gwyllt, adeiladau sydd yno'n barod, gogwydd a micro-hinsawdd y safle.
15.19 O ran lleoliad, graddfa a màs safle, rhaid i ddatblygwyr ystyried y dwyseddau
tai targed a ddisgrifir ym Mholisi H4 y Cynllun Datblygu Lleol. Cymhwysir y rhain i
greu cymunedau mwy cydlynus, cynaliadwy a chryno ac i warchod adnoddau drwy
wneud y defnydd mwyaf effeithlon o dir.
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Dwysedd – Pa mor gryno yw datblygiad tai mewn ardal, sydd fel arfer yn cael ei
fesur fel nifer y tai i'r hectar.
Lleoliad – Lleoliad adeilad o fewn ei lain. Gall lleoliad hefyd gyfeirio at y
berthynas rhwng yr adeilad a'i leoliad ehangach.
Graddfa neu faint - Yr argraff a roddir o adeilad o'i weld yn ei amgylchoedd, neu
faint / swm rhannau o adeilad neu ei fanylion, yn enwedig o'i fesur yn erbyn maint
person. Weithiau cyfanswm dimensiwn adeilad sy'n creu argraff o'i faint: dro arall,
maint yr elfennau sy'n rhoi'r argraff yma, a'r ffordd y cyfunir hwynt. Mae'r cysyniad
yn un anodd ac amwys: yn aml iawn mae'r gair "maint" hefyd yn gyfystyr.
Màs – Effaith gyfunol uchder, swmp neu drwch a silwét adeilad neu grŵp o
adeiladau.
15.20
O ran y maen prawf hwn, mae’r Cyngor yn argymell bod datblygwyr yn
ystyried BfL 12 (gweler adran 6.2) Egwyddor 1 – Cysylltiadau, Egwyddor 5 –
Cymeriad ac Egwyddor 6 – Gweithio gyda’r safle a’i gyd-destun .
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15.21. DM13 (2):
2. MAE'R DATBLYGIAD YN CYFRANNU AT WARCHOD CYMERIAD LLEOL
UNIGRYW A NAWS LLE.
15.22 Nod y Cyngor yw hybu ac atgyfnerthu cymeriad unigryw lleol ym Mhowys.
Cymeriad Unigryw Lleol: "Nodweddion cadarnhaol lle a'i gymunedau sy'n
cyfrannu i'w gymeriad arbennig ac i naws y lle".
15.23 Disgwylir i gynigion gael eu dylunio i barchu a gwella cymeriad unigryw lleol yr
ardal, yn enwedig mewn ardaloedd sy’n cael eu cydnabod am eu tirlun, treflun, eu
gwerth diwylliannol neu hanesyddol, ac ardaloedd gyda chymeriad dylunio safadwy
ac unigryw. Dylai datblygwyr fabwysiadu a defnyddio dulliau dylunio sensitif ac
arloesol, a thalu sylw arbennig i ddeunyddiau a dulliau adeiladu lleol ac i
gymesuredd a chynllun gosod adeiladau a nodweddion hanesyddol yn y cyd-destun
lleol.
15.24 Mae gwahanol agweddau ar ddylunio da'n cyfrannu i naws lle'n gyffredinol.
Yr elfennau sy'n cyfrannu i gymeriad a chyd-destun safle sy'n creu naws cynhenid y
lle ond mae ffactorau eraill hefyd yn cyfrannu. Er enghraifft, sut y mae natur gaeedig
a di-dor ffryntiad stryd sydd wedi’u dylunio ofalus yn achub ar gyfle i gael cyswllt
cymdeithasol a chreu naws lle cryfach ynghyd â hunaniaeth sy'n haws ei hadnabod.
15.25 Mae datblygwyr weithiau'n cael eu beirniadu am godi cartrefi digymeriad a dinod ar ffurf cynllun rhy gyffredin, efallai mewn ymateb i fodel busnes sy'n pwysleisio
elw ac nid dylunio da. Nod y polisi cynllunio cenedlaethol, ynghyd â rôl y DCFW,
yw ceisio unioni hyn ar draws y diwydiant ac mae polisi DM13 yn cefnogi hyn ar lefel
leol drwy roi pwyslais ar ddylunio da (o safon neu ansawdd uchel). Wrth asesu
dyluniad cynigion, bydd y Cyngor yn cymell yn erbyn datblygiadau tai unffurf ("rwla
rwla") ac yn ceisio sicrhau datblygu ym Mhowys sy'n cyfrannu'n gadarnhaol i'r ardal
leol, sy'n gwarchod natur unigryw'r dref, y pentref neu'r wlad o gwmpas lle bwriedir
lleoli'r datblygiad.
15.26 Bydd meithrin ymwybyddiaeth o gymeriad unigryw lleol yn gwrthdroi'r duedd o
godi tai unffurf yr olwg. Mae'r canllawiau ar ddylunio lleol unigryw yng Nghanllaw
Dylunio Preswyl 2004 yn parhau yn y CCA hyn. Dangosir y rhain yn Atodiad 4. I
lywio’r dyluniad manwl o aneddleoedd newydd, dylai datblygwyr canfod nodweddion
dylunio nodweddiadol adeiladau preswyl yn yr anheddiad (neu’n nodweddiadol a
thraddodiadol i’r ardal honno). Mae Atodiad 4 yn cynnwys rhestr wirio ar gyfer
cynnal y math hwn o Arfarniad Cymeriad a ddylai yna lywio’r penderfyniadau dylunio
ar fanylder a golwg y datblygiad newydd.
Rhaid i geisiadau cynllunio ar gyfer tai newydd ystyried y canllawiau ar
Ddylunio Unigryw Lleol ym Mhowys a ddangos yn Atodiad 4, gan gynnwys
y "gofynion dylunio cyffredinol" ym mhwynt 13.
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15.27 I gynorthwyo'r broses o adnabod nodweddion arbennig treflun, gan gynnwys
gwerth a chymeriad hanesyddol, roedd Canllaw Dylunio Preswyl 2004 yn cynnwys
nifer o arfarniadau o ganolfannau ardal (gelwir canolfannau ardal yn drefi yn y CDLl
erbyn hyn) gan asesu cymeriad pob ardal leol yn gyffredinol. Mae'r Arfarniadau
Tref hyn yn cael eu cadw i gefnogi'r CDLl. Y nod yn y pendraw fydd cael y rhain ar
gael fel dogfen ategol ar wahân (ar hyn o bryd maen nhw ynghlwm yn Atodiad 5 i
bwrpas ymgynghori).
15.28 Cafodd 12 tref eu hasesu a chyhoeddwyd arfarniadau ar gyfer Llanfair-ymmuallt, Tref-y-clawdd, Llandrindod, Llanfair Caereinion, Llanfyllin, Llanidloes,
Machynlleth, Y Drenewydd, Llanandras, Rhaeadr, Y Trallwng ac Ystradgynlais.
15.29 Mae'r arfarniadau / asesiadau hyn yn rhoi hanes yr ardal yn fyr gan helpu i
egluro'r pethau a ddylanwadodd ar ddyluniad ac ehangu'r trefi a'r pentrefi dros
amser, a'r nodweddion allweddol a gyfrannodd at draddodiad adeiladu'r ardal. Ar
ddiwedd pob arfarniad mae safonau dylunio penodol ar gyfer pob tref a phentref.
Dylid dylunio unrhyw dai newydd y bwriedir eu codi yn unrhyw un o'r 12
tref a phentref gydag Arfarniad drwy ystyried y canllawiau a’r safonau
cyhoeddedig.
15.30 Yn ystod oes y CDLl bydd y Cyngor yn disgwyl gweld Asesiadau Cymeriad
newydd (neu ddiwygiedig) yn cael eu cynhyrchu yn codi o’r gwaith Cynllun Lle ar
lefel lleol (gweler adran 12) a/neu fentrau dylunio lleol eraill.
15.31 Lle cafodd arfarniad cymeriad ei ddiweddaru neu ei gyflawni o'r newydd (e.e.
gan y Cyngor mewn cysylltiad ag Ardal Gadwraeth neu mewn Cynllun Lle y
gymuned neu Ganllawiau a gynhyrchwyd gan Gymdeithas Ddinesig leol,
Ymddiriedolaeth Adeiladau Hanesyddol neu gorff tebyg, neu gan ddylunydd tref
proffesiynol). Dylid hefyd ystyried y canllawiau diweddaraf sy'n benodol i'r lle. Ni
fydd y Cyngor yn rhoi llawer o bwysau o gwbl i ddogfennau nad aethant drwy
ymgynghori, yn rhoi mwy o bwysau i ddogfennau a aeth drwy broses ffurfiol o
ymgynghori ac ymgysylltu â rhanddeiliaid lleol (gan gynnwys y cyhoedd) a'r pwysau
mwyaf i rai a gafodd eu mabwysiadu'n llawn gan y Cyngor fel CCA.
15.32 Bydd methu ag ystyried yn briodol y safonau dylunio y soniwn amdanynt
uchod, gan gynnwys canllawiau dylunio lleol perthnasol eraill (e.e. mewn Cynllun Lle
mabwysiedig) yn debygol o arwain at wrthod cais.
15.33 Fel y trafodwn yn Rhan 1 y CCA hyn, mae creu lle bellach yn rhan annatod o'r
system gynllunio. Bydd datblygiad sy'n cyrchu at y canlyniadau creu lle cenedlaethol
(gweler Atodiad 1) yn arwain at dai a ddyluniwyd yn dda yn y lle iawn gan greu
cymunedau cytbwys, cynaliadwy a bywiog y mae pobl eisiau ac yn gallu fforddio byw
ynddynt.
15.34 Mae'r canlyniadau creu lle cenedlaethol yn cydnabod pwysigrwydd gwarchod
tirluniau unigryw ac arbennig ac amgylcheddau hanesyddol unigryw ac arbennig
er mwyn cyfrannu at gynaliadwyedd amgylcheddol.
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15.35 Mae'r Cyngor yn cytuno mai nodweddion tirlun ac amgylchedd hanesyddol
arbennig yw'r agweddau allweddol ar gymeriad unigryw lleol yn aml. Trafodir y
ddau bwnc mewn Canllawiau Cynllunio Atodol ar wahân a dylid ystyried y ddwy
gyfres o ganllawiau yn ystod y broses ddylunio. Bydd CCA ar wahân ar Ardaloedd
Cadwraeth yn cael eu cyhoeddi ochr yn ochr â'r CCA Dylunio Preswyl hyn.
15.36
O ran y maen prawf hwn, mae’r Cyngor yn argymell bod datblygwyr yn
ystyried BfL 12 (gweler adran 6.2) Egwyddor 5 – Cymeriad.
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15.37 DM13 (3.):
3. MAE UNRHYW DDATBLYGIAD MEWN, NEU SY'N EFFEITHIO AR LEOLIAD
A / NEU OLYGFEYDD AMLWG 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.
15.38 Mae CCA ar wahân ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth yn cael eu cyhoeddi ochr
yn ochr â'r CCA hyn. Dylid darllen y ddwy ddogfen ar y cyd er mwyn llywio cynigion
datblygu a leolir mewn neu’n effeithio ar Ardal Gadwraeth:
Ardal Gadwraeth: Ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig
a ddynodwyd gan awdurdodau lleol o dan Ddeddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig
ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990.
Arfarniad o Gymeriad Ardal Gadwraeth: Dogfen gyhoeddedig yn diffinio'r
diddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig wnaeth gyfiawnhau dynodi'r
ardal.
15.39 Rhestrir ardaloedd cadwraeth Powys yma https://cy.powys.gov.uk/article/6056/Ffiniau-Ardaloedd-Cadwraeth. Oherwydd eu
statws arbennig, wrth asesu unrhyw gynnig datblygu mewn Ardal Gadwraeth bydd
angen rhoi sylw arbennig i'r effaith y gallai cynnig o'r fath ei gael ar gymeriad ac
edrychiad yr ardal. Yn y cam gwneud-cais (neu'r cam cyn-gwneud-cais), bydd y
sgyrsiau, trafodaethau a’r penderfyniad cynllunio'n cael ei oleuo drwy ymgynghori â
Swyddog Cadwraeth Treftadaeth Adeiledig y Cyngor.
15.40 Mae 55 o Ardaloedd Cadwraeth yn ardal CDLl Powys. Gan nad oes gan y
rhain Arfarniadau Cymeriad Ardal Gadwraeth, mae’r CCA Ardaloedd Cadwraeth yn
canolbwyntio ar ddarparu canllawiau generig ar asesu cymeriad a dylunio
datblygiadau priodol yn absenoldeb Arfarniadau Cymeriad Ardal Gadwraeth. Mae’n
cynnwys ffynonellau gwybodaeth i’w defnyddio er mwyn cynnal arfarniadau cymeriad
penodol.
Fel yr esboniwyd yn y CCA Ardaloedd Cadwraeth, disgwylir i ddatblygwyr,
yn absenoldeb Arfarniad Cymeriad Ardal Gadwraeth, i gynnal eu harfarniad
cymeriad yn benodol ar gyfer y safle er mwyn llywio cynigion datblygu sydd
o fewn neu’n effeithio ar leoliad ardal gadwraeth.
15.41 Fel arfer mae hawliau datblygiad a ganiateir (gweler Rhan 3) yn fwy
caethiwus mewn Ardaloedd Cadwraeth (https://llyw.cymru/caniatad-cynlluniohawliau-datblygu-ganiateir-i-aelwydydd?_ga=2.21278643.968113032.15619649992114666839.1557406800). Mae Cyfarwyddyd Erthygl 4 hefyd yn berthnasol i rai
Ardaloedd Cadwraeth ym Mhowys: Mesur cynllunio yw hwn sy'n atafaelu hawliau
datblygiad a ganiateir lle mae'r awdurdod cynllunio lleol o'r farn y byddai'n briodol
rheoli datblygiad o'r fath. Dylid felly holi'r Cyngor i weld a oes Cyfarwyddyd Erthygl 4
yn ei le i benderfynu a fydd angen cais cynllunio neu beidio, ac yn sicr cadarnhau
hyn cyn dechrau ar unrhyw waith datblygu. Mae gwybodaeth hefyd yn y ddolen
ganlynol: http://built-heritage.powys.gov.uk/index.php?id=5360&L=1.
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15.42
O ran y maen prawf hwn, mae’r Cyngor yn argymell bod datblygwyr yn
ystyried BfL 12 (gweler 6.2) Egwyddor 5 – Cymeriad ac Egwyddor 6 –
Gweithio gyda’r safle a’i gyd-destun.
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15.43 DM13 (4.):
4. NID YW'R DATBLYGIAD YN CAEL EFFAITH ANDWYOL ANNERBYNIOL
AR ASEDAU AC ATYNIADAU TWRISTIAETH SYDD YNO'N BAROD A
SEFYDLEDIG.
15.44 Mae twristiaeth yn economi hynod bwysig i Bowys. Nod maen prawf 4,
ynghyd â'r manylion ym Mholisi SP7 (gwelir yn Atodiad 7), yw sicrhau defnyddiau tir
cydnaws nad ydynt yn effeithio'n andwyol ar y ddarpariaeth dwristiaeth nac ar
fwynhad ymwelwyr (neu breswylwyr) o asedau twristiaeth. Asedau twristiaeth yw'r
cyfleusterau / gwasanaethau / atyniadau / nodweddion sy'n ennill incwm
uniongyrchol o dwristiaeth neu sy'n gwneud cyfraniad ariannol union neu
anuniongyrchol i economi dwristiaeth gyffredinol y Sir.
15.45 Mae'n bwysig nad yw tai newydd, drwy eu lleoliad, graddfa, gosodiad ac
edrychiad, yn erydu'r nodweddion arbennig y mae'r diwydiant twristiaeth ym Mhowys
yn seiliedig arnynt (e.e. tangnefedd ac anialdir yr ucheldir, y tirlun gwledig, y cyfle i
fwynhau gweithgareddau awyr agored, adnoddau amlbwrpas / gydag apêl weledol
fel cronfeydd dŵr, camlesi etc) neu'r atyniadau, gwasanaethau a chyfleusterau
twristiaeth arbennig ledled y Sir (e.e. adeiladau hanesyddol, atyniadau ymwelwyr,
llety twristiaeth, nodweddion o ddiddordeb i ymwelwyr) sy'n apelio at ymwelwyr a
phobl leol fel ei gilydd. Mae hyn yn wir am bob rhan o Bowys, o'i threfi i'w
pherfeddwlad.
15.46 Mae hefyd yn bwysig nad yw datblygiadau preswyl newydd yn effeithio na'n
llesteirio swyddogaeth a gweithrediad y cyfleusterau a'r gwasanaethau hyn. Lle mae
gan ddatblygiad arfaethedig botensial i effeithio ar atyniad, gwasanaeth neu
gyfleusterau twristiaeth, dylid dangos a chyfiawnhau yn y DAS (neu'r Datganiad
Cynllunio) na fydd unrhyw effaith andwyol yn deillio ohono.
15.47
O ran y maen prawf hwn, mae’r Cyngor yn argymell bod datblygwyr yn
ystyried BfL 12 (gweler adran 6.2) Egwyddor 6 – Gweithio gyda’r safle a’i gyddestun.
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15.48. DM13 (5):
5. MAE CYNLLUN Y DATBLYGIAD YN CREU LLE DIOGEL A BRAF GAN
GYNORTHWYO I ATAL TROSEDDU A DIOGELU'R GYMUNED.
15.49 Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd gyfreithiol (Deddf Troseddu ac
Anrhefn 1998) i ystyried a oes angen atal a lleihau troseddu ac anrhefn ym mhob
penderfyniad a wneir ganddynt (PPW10). Er hynny, ni ddylai amgylchedd diogel
amharu ar safon y dylunio.
15.50 Mae TAN12 yn cydnabod bod dyluniad da'n cyfrannu at atal troseddu – yn y
ffordd y dyluniwyd datblygiad i amddiffyn eiddo drwy ganiatáu goruchwyliaeth
naturiol, gan wella diogelwch pobl a'r gymuned drwy leihau gwrthdaro defnyddiau, a
thrwy hyrwyddo ymdeimlad o berchnogaeth a chyfrifoldeb. Mae Diogelu Drwy
Ddylunio'n fenter sydd wedi'i chychwyn ers tro lle mae'r heddlu'n gweithio gyda
chynllunwyr a rhai yn y diwydiant datblygu i "ddylunio i ddileu troseddu" mewn
gwahanol ffyrdd.
15.51 Mae tir y cyhoedd (y gofod sydd ar gael yn ffisegol, weledol a diwylliannol
i'r cyhoedd) a ddyluniwyd yn dda'n sicrhau strydoedd a lle cyhoeddus diogel, braf
ac o safon i holl aelodau cymdeithas. Felly, mae dylunio lle cyhoeddus diogel a
braf yn gofyn ystyried y gofod agored a'r lle amwynder oddi mewn a / neu
gerllaw'r datblygiad. Mae'r CCA ar wahân ar Fannau Agored (sy'n ategu Polisi
DM13) yn berthnasol, felly hefyd Faen Prawf 8 yn DM13 (byddwn yn trafod hwn
isod).
15.52 Mae'r Canllawiau Ymarfer ar Adeiladau Cynaliadwy (2014) yn adnabod
bod cynllun safle da yn creu fframwaith ar gyfer adeiladau cynaliadwy ac yn
ychwanegu gwerth at y lle / gofod rhyngddynt. I helpu gwneud y mwyaf o’r
manteision cynaliadwyedd sydd ar gael mae’r canllaw yn argymell bod datblygwyr
yn ystyried yn holistaidd yr agweddau canlynol o gynllun safle:









Rhwydwaith a hierarchaeth llwybrau trafnidiaeth;
Seilwaith gwyrdd
Gwella bioamrywiaeth;
Rheoli dŵr a draenio ar draws y safle;
Cysylltu i rwydweithiau gwresogi'r ardal;
Lleoliad yr adeiladau / wynebu'r haul;
Parcio a thrafnidiaeth;
Dwysedd y datblygiad.

15.53 Wrth greu lle diogel a braf, mae'n bwysig bod datblygiad yn cael ei ddylunio
i'w gwneud yn hawdd i bobl ddarganfod eu ffordd o gwmpas. Gellir ei ddisgrifio fel
eglurder lle. Dylai datblygwyr weithio tuag at "greu rhwydwaith o strydoedd a
mannau wedi eu diffinio'n dda gyda llwybrau clir, tirnodau lleol a nodweddion amlwg"
oherwydd bydd y nodweddion hyn yn helpu pobl i sylwi arnynt a'u cofio a bydd yn
haws cadw map o'r lle yn y cof (BfL 12)
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15.54 Mae'r canllawiau dylunio yn Atodiad 3 yn egluro sut y mae datblygiad gydag
eglurder lle'n cyfrannu i greu delwedd dda a "naws lle" ac mae safonau BfL hefyd yn
cydnabod sut y gall dyluniad a safle adeiladau creu gwell strydoedd a mannau
wedi’u diffinio’n dda sy’n hanfodol i greu amgylchedd preswyl atyniadol.
15.55 Bydd dyluniad trefol da yn golygu y bydd strydoedd yn cael eu dylunio mewn
ffordd sy'n annog cerbydau i yrru'n araf fel bo'r stryd yn gweithio fel gofod
cymdeithasol. Mae'r egwyddor hon hefyd yn cynnwys dylunio cartrefi i gynnig
goruchwyliaeth naturiol dda (sy'n cyfrannu at ddiogelwch a bywiogrwydd y stryd) a
ffryntiadau tai golygus a ddyluniwyd yn dda (manylder, crefftwaith a safon adeiladu)
sy'n gwella edrychiad ac apêl cartrefi a chyfrannu at stryd sy'n weledol ddiddorol ar
yr un pryd. Bydd angen i ddyluniad strydoedd gydymffurfio a’r Llawlyfr ar gyfer
Strydoedd a Chanllawiau Dylunio Teithio Llesol (gweler Maen Prawf 10)
15.56 Mae lle parcio digonol a ddyluniwyd yn dda hefyd yn cael effaith bwysig ar
apêl weledol a diogelwch y stryd.
15.57 Mae TAN12 (yn adran 5.11) yn cydnabod bod ble a sut y mae ceir yn cael eu
parcio'n gallu bod yn ffactor fawr mewn ansawdd datblygiad gan gynghori na ddylid
caniatáu i gerbydau or-nodweddu'r gofod na bod yn rhwystr i gerddwyr a beicwyr. Er
dylid cydnabod yr angen i bobl anabl barcio wrth ymyl eu tai.
15.58 Mae lle storio allanol ar gyfer biniau, ailgylchu, cerbydau a beics, os na
chawsant eu dylunio'n dda, yn gallu effeithio'n andwyol ar ansawdd yr olygfa stryd.
15.59
O ran y maen prawf hwn, mae’r Cyngor yn argymell bod datblygwyr yn
ystyried BfL 12 (gweler adran 6.2) Egwyddor 7 – Creu strydoedd a mannau
gwag wedi’u diffinio’n dda, Egwyddor 8 – Hawdd dod o hyd i’ch ffordd o
gwmpas, Egwyddor 9 – Strydoedd i bawb, Egwyddor 10 – Parcio ceir ac
Egwyddor 12 – Mannau storio allanol a mannau amwynder
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15.60 DM13 (6.):
6. MAE'N CYNNWYS CYMYSGEDD PRIODOL O DDATBLYGU SY'N YMATEB
I'R ANGEN LLEOL YNGHYD AG ELFEN O HYBLYGRWYDD YN Y DYLUNIAD I
GANIATÁU AR GYFER NEWID DEFNYDD YR ADEILADAU A'R GOFOD WRTH
I OFYNION AC AMGYLCHIADAU NEWID.
15.61 Dylai cynlluniau preswyl, lle maen nhw'n ddigon mawr, ddarparu cymysgedd o
fathau o eiddo a deiliadaeth i annog datblygu cymuned amrywiol sy'n cynnig rhywle i
fyw i holl aelodau cymdeithas. Lle bo hynny'n bosib, dylid cael cymysgedd o
ddefnyddiau ynghyd ag amrywiaeth a dewis o eiddo a lle.
15.62 O dan Bolisi tai H3 yn y CDLl, rhaid i ddatblygiad ddarparu cymysgedd addas
o fathau o dai ac mae polisïau Tai Fforddiadwy'r Cynllun yn sicrhau, mewn
amgylchiadau addas, bod cyfran o dai newydd yn rhai "fforddiadwy am byth" er budd
pobl leol na fedrant fforddio rhentu na phrynu tai marchnad yn yr ardal. Bydd
trafodaethau yn y cam gwneud-cais yn penderfynu faint o dai fforddiadwy sydd i'w
codi ac a fydd y cartrefi'n dai fforddiadwy i'w gwerthu neu rentu (wele'r CCA ar Dai
Fforddiadwy, Hydref 2018).
15.63 Bydd sicrhau bod gan safle amrediad o dai o wahanol faint yn ateb anghenion
tai trawsdoriad eang o'r boblogaeth ac yn helpu i greu cymuned gytbwys yn y
gymdogaeth newydd. Bydd y Cyngor yn ystyried sylwadau'r Adran Dai / Swyddog
Tai Fforddiadwy wrth benderfynu ceisiadau cynllunio ac a yw'r datblygiad arfaethedig
yn cynnig cymysgedd addas i ateb anghenion yr ardal leol. Bydd y Cyngor yn
defnyddio tystiolaeth, yn cynnwys canfyddiadau Asesiad o’r Farchnad Dai Leol er
mwyn ceisio a sicrhau yr ystod a chyfuniad mwyaf priodol o dai newydd ar gyfer
safle.
15.64 Anogir datblygwyr i ystyried a oes cyfle i ateb defnyddiau eraill yn ogystal â
phreswyl, gan wneud y datblygiad yn fwy hunangynhaliol ac fel bod llai o angen
defnyddio ceir; a / neu gyfle i ddarparu cyfleusterau a gwasanaethau (e.e. siopau,
swyddfeydd, gweithdai) i wneud yr ardal leol yn fwy cynaliadwy. Gellir cymysgu
defnyddiau ar i fyny'n yn ogystal ag ar draws (e.e. defnydd preswyl uwchben
swyddfa ar y llawr gwaelod).
15.65 O gofio bod poblogaeth Powys yn heneiddio a'r problemau gyda chyflenwad a
fforddiadwyedd tai, gan gynnwys i brynwyr tro cyntaf, bydd y Cyngor yn ceisio
sicrhau bod datblygwyr yn ateb yr angen cyffredinol am dai llai (gydag un neu ddwy
ystafell wely, gan gynnwys dyluniadau unllawr), ar draws y Sir. Anogir datblygwyr
hefyd i ystyried a oes sgôp ar gyfer unedau byw arbenigol (e.e. tai ymddeol a / neu
dai lloches, unedau cymorth i fyw, cynlluniau tai cydweithredol a chymunedol,
unedau byw a gweithio, cyfle i bobl godi eu tai eu hunain etc).
15.66 O ran hyblygrwydd, mae'r cysyniad o Gartrefi Am Oes yn safon diwydiant (ac
yn orfodol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer tai newydd sy’n defnyddio arian
cyhoeddus) sy'n cynnwys 16 o feini prawf dylunio i sicrhau bod cartrefi'n cael eu
dylunio i ychwanegu at gysur a hwylustod y cartref ac sy'n cefnogi anghenion
unigolion a theuluoedd ar wahanol adegau yn eu bywydau.
42

Canllawiau CCA Dylunio Preswyl CDLl Powys YMGYNGHORIAD DRAFFT, Gorffennaf 2019

"Mae Cartrefi Am Oes yn seiliedig ar hyblygrwydd ac addasrwydd; nid tai
'arbennig' mohonynt ond rhai a ddyluniwyd yn feddylgar i greu ac annog
amgylchedd byw gwell i bawb. O fagu plant bach i ymdopi â salwch neu
drafferthion symud wrth fynd yn hŷn, mae Cartrefi Am Oes yn ei gwneud yn
haws ymdopi â throfâu a throeon bywyd". (Lifetimehomes.org.uk).
Efallai bydd datblygwyr am ddilyn meini prawf Cartrefi am Oes fel arfer da.
15.67
O ran y maen prawf hwn, mae’r Cyngor yn argymell bod datblygwyr yn
ystyried BfL12 (gweler adran 6.2) Egwyddor 4 – Bodloni gofynion tai
lleol
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15.69. DM13 (7.):
7. MAE'N GYNHWYSOL I BAWB GAN DDARPARU'N LLAWN AR GYFER
POBL ANABL.
15.70 Rhaid i gynigion datblygu roi sylw i faterion cynwysoldeb a hygyrchedd i
bawb. Mae hyn yn cynnwys darparu i ateb anghenion pobl gyda nam ar eu
synhwyrau, cof, dysgu a symudedd, pobl hŷn a phobl gyda phlant iau (PPW, 3.6).
15.71 Mae gan ganllawiau Llywodraeth Cymru ar Ddatganiadau Dylunio a Mynediad
(2017) atodiad defnyddiol yn disgrifio egwyddorion dylunio cynhwysol. Wele
Atodiad 6 i ddarllen y canllawiau hyn.
15.72 Gellir asesu cynigion datblygu yn erbyn y pum egwyddor a ddynodwyd. Bydd
datblygiad sy’n cynnig dyluniad cynhwysol da yn:
 Gosod pobl wrth galon y broses ddylunio
 Cydnabod amrywioldeb a gwahaniaeth
 Cynnwys pob defnyddiwr
 Hyblygrwydd o ran defnydd
 Darparu adeiladau ac amgylchoedd sy’n gyfleus, y gellir eu mwynhau
ac sy’n ddiogel i bawb eu defnyddio
15.73 Mae’r cysyniad Cartrefi am Oes (gweler 20.8) wedi’i ganolbwyntio ar ddarparu
datblygiadau preswyl wedi’u dylunio gyda hyblygrwydd a’r gallu i addasu mewn cof
er mwyn ystyried amgylchiadau newidiol a sicrhau bod cartrefi’n hygyrch i bawb yn
cynnwys unrhyw un sy’n anabl.
15.74 Mae cyfundrefnau Rheoliadau Adeiladu a Chynllunio (gan gynnwys trwy
Ddatganiadau Dylunio a Mynediad – gweler 9.4), yn manylu’r gofynion ar gyfer
datblygwyr i ddylunio datblygiadau hygyrch cynhwysol.
15.75
O ran y maen prawf hwn, mae’r Cyngor yn argymell bod datblygwyr yn
ystyried BfL 12 (gweler 6.2) Egwyddor 8 – Egwyddor 8 – Hawdd dod o hyd
i’ch ffordd o gwmpas ac Egwyddor 9 – Strydoedd i bawb.
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15.76 DM13 (8):
8. MAE'N YMGORFFORI DIGON O DIR AMWYNDER YNGHYD Â GWAITH
PLANNU A THIRLUNIO PRIODOL.
15.77 Dylai’r datblygiad ymgorffori ardal(oedd) ar gyfer hamdden anffurfiol a
digymell sy’n briodol i raddfa’r datblygiad ac i’r math o gynnig datblygu. Mae
ardaloedd amwynder anffurfiol ar ddatblygiadau tai yn rhoi cyfle i gymunedau gael
cyswllt a chyfarfod ac i bobl sy'n pasio heibio aros a chael sgwrs. Dylid gallu edrych
dros (goruchwyliaeth naturiol) yr ardaloedd hyn i wella diogelwch ac osgoi materion
niwsans.
Amwynder: Yr agweddau ar leoliad sy'n ddymunol neu sydd fel arfer yn rhoi
boddhad sy'n cyfrannu at gymeriad a mwynhad preswylwyr neu ymwelwyr.
15.78 Mae PPW (3.6) yn cydnabod bod dylunio da yn gallu annog pobl i gwrdd a
chymdeithasu gyda’I gilydd gan helpu i fynd I’r afael a phroblemau yn ymwneud ag
unigrwydd.
15.79 Gall gwaith tirlunio a phlannu priodol a ddyluniwyd yn dda gyfrannu at
fioamrywiaeth a chynaliadwyedd yr amgylchedd yn ogystal â chynnal ffyrdd iach ac
egnïol o fyw a gwella gwerth amwynder lle a'i amgylchoedd.
15.80 O ran datblygiadau gyda 10 neu fwy o dai, rhaid i ddatblygwyr ystyried
darparu Man (gofod neu le) Agored Cyhoeddus (neu wella'r hyn sydd yno'n barod)
(Polisi DM3) i wasanaethu'r datblygiad. Mae Asesiad o Fannau Agored y Cyngor yn
nodi darpariaeth sy’n bodoli’n barod ar gyfer y gwahanol gategorïau o fan agored
mewn trefi a phentrefi mawr. Rhoddir mwy o fanylion yn y CCA ar Ymrwymiadau
Dylunio (Hydref 2018) mabwysiedig ac yn y CCA ar Fannau Agored sy'n cael eu
cyhoeddi ochr yn ochr â'r Canllaw Dylunio Preswyl hwn.
15.81 Cynghorir ymgeiswyr na ddylid dehongli Man Agored fel Lle Chwarae'n unig a
bod gan y gwahanol fathau o Fannau Agored rôl bwysig i'w chwarae mewn cynnig llu
o wahanol fanteision, fel cyfrannu at y rhwydwaith seilwaith gwyrdd a / neu ddarparu
system ddraenio gynaliadwy gan greu amgylchedd braf sy'n hybu iechyd a lles y
preswylwyr a gwella ansawdd eu bywydau.
15.82 Wrth ddylunio ar gyfer tir amwynder neu ddarpariaeth mannau agored eraill,
disgwylir i ddatblygwyr sut y gall y man agored gefnogi seilwaith gwyrdd. Mae hyn
oherwydd bod elfennau o seilwaith gwyrdd yn cyfrannu at greu lleoedd cynaliadwy
mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys:






Darparu gofod / lle gwyrdd sydd yno i annog gweithgareddau a
byw'n iach;
Gwella cysylltedd rhwng cynefinoedd /bioamrywiaeth;
Delio â draenio a lleihau dŵr ffo oddi-ar-y-wyneb;
Planhigion yn amsugno carbon deuocsid;
Gofod gwyrdd yn cael ei ddefnyddio i wella'r microhinsawdd gan
greu cysgod ac oeri drwy anweddiad;
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Dynodi ac amddiffyn lle i dyfu bwyd;
Darparu lle amwynder ar gyfer cyswllt cymdeithasol a chwarae i
hybu lles;

15.83 Wrth ddylunio ar gyfer tirlunio, dylai ymgeiswyr hefyd ystyried unrhyw gyfle i
greu cynefin fel:
•
•
•

Creu pyllau dŵr gyda glannau llethrog i annog fflora a ffawna lleol i
gynefino yno.
Plannu mwy o goed brodorol.
Creu gwrychoedd ar lannau afon etc i greu ffiniau naturiol.

15.84
O ran y maen prawf hwn, mae’r Cyngor yn argymell bod datblygwyr yn
ystyried BfL 12 (gweler adran 6.2) Egwyddor 11 – Mannau cyhoeddus a
phreifat
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24.

DM13 (9.) a DM13 (10.):

9. MAE'R RHWYDWAITH HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS NEU ASEDAU
HAMDDEN ERAILL A RESTRIR YM MHOLISI SP7 (3) YN CAEL EU GWELLA
A'U HINTEGREIDDIO O FEWN CYNLLUN Y DATBLYGIAD; NEU BYDD
MESURAU LLINIARU PRIODOL YN CAEL EU GWEITHREDU LLE BO ANGEN.
10. MAE'R DATBLYGIAD WEDI'I DDYLUNIO A'I LEOLI I LEIHAU EI EFFAITH
AR Y RHWYDWAITH TRAFNIDIAETH - O RAN AMSEROEDD SIWRNE,
GWYDNWCH A'I WEITHREDIAD EFFEITHLON - GAN SICRHAU NAD OES
EFFAITH ANDWYOL AR DDIOGELWCH DEFNYDDWYR TRAFNIDIAETH AR Y
FFYRDD. DYLAI CYNIGION DATBLYGU GWRDD Â'R HOLL OFYNION
MYNEDIAD PRIFFYRDD (AR GYFER POB MATH O DDEFNYDDWYR
TRAFNIDIAETH), SAFONAU PARCIO CERBYDAU A DANGOS HEFYD Y GALL
Y RHWYDWAITH PRIFFYRDD LLEOL A STRATEGOL DDERBYN EFFEITHIAU
TRAFFIG Y DATBLYGIAD HEB AMHARU'N ANDWYOL AR LIF DIOGEL AC
EFFEITHLON TRAFFIG Y RHWYDWAITH, NEU FOD MODD RHEOLI'R
EFFEITHIAU TRAFFIG I LEFEL DDERBYNIOL I LEIHAU A LLINIARU YN
ERBYN UNRHYW EFFAITH ANDWYOL YN DEILLIO O'R DATBLYGIAD.
15.86 Gellir ystyried meini prawf 9 a 10 gyda'i gilydd oherwydd mae'r ddau'n
ymwneud â thrafnidiaeth a theithio. Nod maen prawf 9 yw sicrhau bod asedau
hamdden strategol Powys yn cael eu gwarchod gan sicrhau y defnyddir ac y gwneir
y mwyaf o'u manteision i greu seilwaith cynaliadwy a theithio llesol. Mae maen prawf
10 yn ymwneud ag effeithlonrwydd a diogelwch ein priffyrdd ac ni ddylai datblygiad
newydd amharu ar hyn.
15.87 Bydd diogelwch priffyrdd yn hynod bwysig i benderfynu a yw cynllun yn
dderbyniol, gan effeithio ar ddyluniad a chynllun y datblygiad yn aml. Mae gan y
CDLl bolisïau trafnidiaeth ar wahân y dylid eu hystyried ochr yn ochr â DM13. Dylid
darllen Polisi T1 (Trafnidiaeth – Teithio, Traffig a’r Seilwaith Trafnidiaeth) ar y cyd â
Pholisi DM13, yn cynnwys y Cyfiawnhad Rhesymegol dros DM13 yn 4.2.80 – 4.2.83.
15.88 Bydd ymateb yr Awdurdod Priffyrdd ar geisiadau cynllunio neu ymholiadau
cynllunio cyn-ymgeisio yn cael ei dywys gan y dogfennau canlynol (neu unrhyw
ddiwygiad / fersiynau newydd):


Llawlyfr Strydoedd 1 a 2;



Safonau Parcio CSS Cymru;



Canllaw Dylunio Priffyrdd Cyngor Sir Powys;



Canllaw Dylunio Teithio Llesol

15.89 Nod yr Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy yn y polisi cynllunio
cenedlaethol (Ffigwr 3) yw atal datblygiadau sy'n dibynnu ar geir mewn lleoliadau
anghynaliadwy, a chefnogi cynlluniau sy'n cael eu lleoli, dylunio a'u cynnal gan
seilwaith sy'n blaenoriaethu mynediad a symudiad drwy ddefnyddio
trafnidiaeth gynaliadwy ac egnïol. Dylid darllen polisi T1 y CDLl (Trafnidiaeth –
Teithio, Traffig a'r Seilwaith Trafnidiaeth) ar y cyd â pholisi DM13, gan gynnwys y
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Cyfiawnhad Rhesymegol dros DM13 yn 4.2.80 - 4.2.83. Fel rhywbeth a gyflwynwyd
yn ffurfiol i gynllunio defnydd tir gan Argraffiad 10 o PPW, RHAID i bob datblygiad
newydd ystyried yr Hierarchaeth sy'n rhoi blaenoriaeth i gerdded, beicio a
thrafnidiaeth gyhoeddus dros ddefnyddio cerbydau preifat. Mae'n un o'r prif
egwyddorion i'w hystyried wrth baratoi cynllun datblygu a hefyd wrth ystyried a
phenderfynu ar geisiadau cynllunio.
15.90 Gellir hyrwyddo Teithio Llesol drwy ddylunio datblygiad yn ofalus i greu
'llinellau effeithlon' a thrwy integreiddio a chysylltu llwybrau newydd i gysylltiadau
sydd yno'n barod, ac eraill oddi ar y safle efallai, er enghraifft drwy gysylltu i lwybrau
troed / beicio, camfeydd, gatiau, pontydd, mynegbyst etc. Weithiau bydd yn briodol
cyflawni hyn drwy wneud gwelliannau i'r rhwydwaith PROW presennol. Mae mapio’r
rhwydwaith gan y Cyngor o lwybrau Teithio Llesol yn cynnwys llwybrau presennol
(ERM) a llwybrau dyheadol. Gellir effeithio ar gynigion/diwyg datblygu safle gan
fapio rhwydaith ac os felly, bydd yr ymateb Cynllunio yn cael ei lywio gan
drafodaethau gyda Swyddog Teithio’r Cyngor.
Ffigwr 3 – Yr hierarchaeth trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer cynllunio

15.91 Gellir defnyddio Datganiadau Dylunio a Mynediad (neu Ddatganiadau
Cynllunio ategol) i ddangos sut y mae dyluniad cynllun yn ymateb i'r hierarchaeth yn
ogystal ag arddangos sut y mae dyluniad y strydoedd wedi ymateb i egwyddorion
dylunio trefol.
15.92 Mae Llywodraeth Cymru yn pwysleisio nad yw safonau dylunio diwyro'n
briodol os ydynt yn arwain at ddyluniad preswyl o ansawdd gwael ac yn lle hynny’n
yn gofyn bod “yn rhaid i awdurdodau cynllunio sicrhau bod dyluniad strydoedd yn
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cyfrannu at greu lle o ansawdd uchel, gan ofyn felly am ddull cynllunio
amlddisgyblaeth, a dylid herio cynigion datblygu lle dyluniwyd strydoedd yn y ffordd
ddiwyro arferol, yn seiliedig ar beirianneg ac osgoi risg” (PPW, 4.1.22). Felly, dylai
dyluniad strydoedd newydd, neu welliannau i strydoedd, ymateb i egwyddorion
dylunio trefol gan gynnwys y rhain yn y Llawlyfr Strydoedd ac yn y Canllaw Dylunio
Teithio Llesol.
15.93 Mae'r Canllaw Dylunio Teithio Llesol yn statudol ac yn cyd-fynd â'r Ddeddf
Teithio Llesol. Mae'r Canllaw'n disgrifio'r safonau disgwyliedig ar gyfer seilwaith
teithio llesol newydd, a gwelliannau i'r seilwaith, yng Nghymru gan gynnwys
cyfleusterau cysylltiedig, a pha bethau i'w hystyried wrth ddewis atebion dylunio ar
gyfer llwybrau a safleoedd penodol. Mae hefyd yn cynnig dulliau effeithiol o gynllunio
rhwydweithiau cerdded a beicio ynghyd ag adnoddau archwilio i asesu'r seilwaith
presennol ac addasrwydd llwybrau'r dyfodol. Gall mapio rhwydweithiau Teithio
Llesol presennol a dyheadol gael effaith ar addasrwydd safle i’w ddatblygu a/neu
lywio’r math o ddarpariaeth seilwaith neu welliannau a ofynnir amdanynt gan y
Cyngor.
15.94 Yn y cam gwneud-cais (neu'r cam cyn-gwneud-cais), bydd y penderfyniad
cynllunio'n cael ei oleuo drwy ymgynghori â Swyddogion Priffyrdd a Theithio'r
Cyngor. Cyflwynir y gwelliannau sy'n ofynnol eu gwneud i briffyrdd drwy amodau
cynllunio fel arfer. Fel arfer mae angen ymrwymiad cynllunio i sicrhau unrhyw waith
oddi ar y safle.
15.95 Efallai fod y dyraniadau tai eisoes wedi adnabod unrhyw fater priffordd – dylid
gwirio'r manylion yn Atodiad 1 y CDLl.
15.96 Dylid dylunio datblygiad er mwyn annog preswylwyr i ddibynnu llai ar eu ceir a
hefyd i ddefnyddio opsiynau teithio cynaliadwy a'r ddarpariaeth hamdden i gefnogi
ffyrdd egnïol ac iach o fyw. Mae Egwyddor 2 BfL (Cyfleusterau a Gwasanaethau) yn
gofyn i ddatblygwyr darparu “mynediad i bawb” ac yn annog cerdded, seiclo neu’r
defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd cyfleusterau cymunedol lle maen nhw
ar gael yn lleol. Mae dylunio da yn gwella ansawdd cysylltiadau yn hytrach na chreu
rhwystrau a lle bynnag yn bosibl dylai datblygwyr darparu llwybrau diogel, cyfleus ac
atyniadol rhwng cartrefi a llwybrau trafndiaeth gyhoeddus er mwyn annog pobl i’w
ddefnyddio.
15.97 Rhoddir blaenoriaeth i Gerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV) dros gerbydau
preifat eraill yn yr hierarchaeth drafnidiaeth. Felly dylid bod amser ystyried gwefru
cerbydau ULEV fel rhan o ddatblygiad preswyl newydd. Efallai bydd datblygwyr yn
awyddus i ddarparu’r cyfleusterau hyn yn eu cartrefi yn wirfoddol er mwyn eu
gwneud yn addas ar gyfer y dyfodol ac a allai gynyddu gwerthiant.
15.98 Yn unol â PPW10 (4.1.42) "Dylid cynllunio i ddarparu pwyntiau gwefru ULEV
fel rhan o ddyluniad datblygiad yn gyffredinol. Ni ddylai pwyntiau gwefru fod yn
rhwystr i rywun sy'n cerdded neu'n beicio, dylent wrthsefyll fandaliaeth a chael eu
lleoli lle mae golau da a goruchwyliaeth naturiol".
15.99 Dylid nodi yn achos datblygiadau dibreswyl newydd, bod Llywodraeth Cymru
bellach yn disgwyl i Gynghorau ei gwneud yn ofynnol bod gan o leiaf 10% o leoedd
parcio bwyntiau gwefru ULEV.
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15.100 Gall y Cyngor ofyn am seilwaith newydd / gwell drwy ymrwymiad cynllunio
lle mae'r profion cyfreithiol dros fynnu ar ymrwymiad yn cael eu cwrdd. Wele Bolisi
DM1 a'r CCA ar Ymrwymiadau Cynllunio. Gallai hyn gynnwys gwelliannau o ran
llwybrau Teithio Llesol i gefnogi’r Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy.
O ran y maen prawf hwn, mae’r Cyngor yn argymell bod datblygwyr yn
ystyried BfL 12 (gweler adran 6.2) Egwyddor 1 – Cysylltiadau, Egwyddor 2 –
Cyfleusterau a gwasanaethau, Egwyddor 3 – Trafnidiaeth Gyhoeddus,
Egwyddor 7 – Creu strydoedd a mannau gwag wedi’u diffinio’n dda,
Egwyddor 9 – Strydoedd i Bawb ac Egwyddor 10 – Parcio Ceir.
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15.101 DM 13 (11):
11. NI DDYLAI’R AMWYNDERAU A FWYNHEIR GAN BRESWYLWYR NEU
DDEFNYDDWYR EIDDO CYFAGOS NEU ARFAETHEDIG GAEL EU
HEFFEITHIO’N ANNERBYNIOL GAN SŴN, LLWCH, LLYGREDD AER,
SBWRIEL, AROGL, ORIAU GWEITHREDU, EDRYCH DROSTO NEU UNRHYW
FATER CYNLLUNIO ARALL.
15.102 Mae creu a hyrwyddo lleoedd iachach yn un o'r canlyniadau cenedlaethol
allweddol ar gyfer creu lleoedd cynaliadwy.
15.103 Ar lefel unigol, dylid dylunio tai i sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar
breifatrwydd ac amwynder.
Dylid cymhwyso'r safonau dylunio yn yr adran deiliaid tai (Rhan 3) i bob
datblygiad tai arfaethedig i fodloni'r maen prawf amwynder, preifatrwydd ac
edrych drosto (gweler Nodyn Cyfarwyddyd 2, e.e. y pellter gwahanu lleiaf sy'n
dderbyniol, dylunio i atal taflu cysgod / adeilad gormesol a fyddai’n cael effaith ar
gartrefi cyfagos).
15.104 Cydnabyddir y gall biniau a storfeydd ailgylchu wedi’u cynllunio’n wael achosi
problemau ar gyfer trigolion a thanseilio ansawdd y stryd. Mae egwyddorion BfL 12
yn argymell y dylid cynllunio biniau ac eitemau ailgylchu’n ofalus fel eu bod yn
gyfleus ac wedi’u hintegreiddio’n llawn.
15.105 O ran materion niwsans fel sŵn, llwch, arogl a llygredd aer, yn y cam
gwneud-cais (neu'r cam cyn-gwneud-cais), bydd y penderfyniad cynllunio'n cael ei
oleuo gan ymgynghori ag Adran Iechyd Amgylchedd y Cyngor.
15.106 Gall datblygwyr gofrestru ar gyfer safonau gwirfoddol y "cynllun adeiladwyr
ystyrlon" i ddangos eu hymrwymiad i leihau niwsans / anhwylustod yn ystod cam
adeiladu unrhyw ddatblygiad tai newydd. Hefyd, mae’r Royal Town Planning
Insititute wedi cyhoeddi canllawiau practis - “Cynllunio ar gyfer Diogelwch Adeiladu”
mewn ymateb i faterion yn ymwneud â dioglewch yn y cyffiniau a thagfeydd traffig yn
gysylltiedig â’r adeiladu.
15.107
O ran y maen prawf hwn, mae’r Cyngor yn argymell bod datblygwyr yn
ystyried BfL 12 (gweler adran 6.2) Egwyddor 6 – Gweithio gyda’r safle a’i
gyd-destun
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15.108 DM 13 (12.):
12. RHAID DARPARU GWASANAETHAU CYFLEUSTODAU BODDHAOL YN
HWYLUS A PHRYDLON HEB EFFEITHIO’N ANDWYOL AC ANNERBYNIOL AR
YR AMGYLCHEDD A'R CYMUNEDAU CYFAGOS.
15.109 Bodlonir y maen prawf hwn fel arfer yn gynnar yn y broses o ddadansoddi a
dylunio safle oherwydd bydd cyfleustodau'n hanfodol ar gyfer unrhyw gartref
newydd. Wrth benderfynu ceisiadau cynllunio, bydd y Cyngor yn ystyried y
sylwadau sy'n codi o ymgynghori cyhoeddus a statudol gan gynnwys sylwadau a
ddaw gan ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth a chan gorff Cyfoeth Naturiol Cymru
ynghyd â sylwadau gan dîm Iechyd Amgylchedd y Cyngor.
15.110 Mae darparwyr cyfleustodau'n blaengynllunio ar sail rhaglen dreigl drwy
ddefnyddio tystiolaeth o'r cynllun presennol (h.y. y dyraniadau tir ar gyfer tai) a
chofnodi safleoedd eraill gyda chaniatâd cynllunio "byw". Mae unrhyw waith i
uwchraddio'r seilwaith cyhoeddus (e.e. gwaith trin dŵr gwastraff) sydd angen ei
wneud yn cael ei adnabod a'i wneud yn raddol gan y darparwyr, ond gallai fod angen
eu hadeiladu a'u cael yn barod cyn ystyried bod datblygiad yn dderbyniol i bwrpas
caniatâd cynllunio, fel bod y datblygiad newydd yn cael ei amseru'n briodol yn unol
â'r seilwaith sydd eisoes ar gael. Neu, wrth roi caniatâd, gallai'r Cyngor ddefnyddio
amodau cynllunio i sicrhau bod tai'n cael eu hadeiladu'n raddol i gyd-fynd â'r
seilwaith sydd ar gael. Lle mae'r cyfyngiadau seilwaith hyn yn hysbys ar safleoedd
sydd wedi'u dyrannu eisoes yn y CDLl, nodir hwynt yn Atodiad 1 y Cynllun. Mewn
amgylchiadau perthnasol, gall y Cyngor ddefnyddio Polisi DM1 (Ymrwymiadau
Cynllunio) i sicrhau seilwaith hanfodol i wasanaethu safle arfaethedig – wele'r CCA
ar wahân ar Ymrwymiadau Cynllunio.
15.111 Gyda system garthffosiaeth nad yw'n cysylltu i'r brif system, a ddylai
ddigwydd dim ond lle nad yw'n ymarferol cysylltu i'r brif system garthffosiaeth, bydd
Swyddogion Iechyd Amgylchedd y Cyngor yn cynghori a ydyw'n dderbyniol gan
ddilyn y meini prawf yn y canllawiau cyfredol perthnasol (ar hyn o bryd Cylchgrawn
Llywodraeth Cymru CIR 008/2018 – Gofynion cynllunio ar gyfer defnyddio
carthffosiaeth breifat ar gyfer datblygiad newydd, yn ymgorffori tanciau septig a
gwaith trin carthion bach) i asesu'r effeithiau ar yr amgylchedd, amwynder ac ar
iechyd y cyhoedd yn lleol.
15.112 Wrth asesu carthffosiaeth breifat, bydd y Cyngor yn disgwyl i ddatblygwyr
cydymffurfio gyda’r hierarchaeth sydd wedi’i nodi yn y Cylchlythyr sy’n darparu ar
gyfer :





yn gyntaf, rhagdybiaeth am ryddhau dŵr budr i garthffos gyhoeddus;
yn ail, lle mae’r Cyngor yn fodlon nad yw cysylltiad â charthffos gyhoeddus yn
debygol o ystyried y gost a/neu ymarferoldeb, bydd rhagdybiaeth am waith
trin carthion;
yn drydedd, system o danc(iau) septig yn unig lle dangosir nad yw’r opsiynau
uchod yn ymarferol gan y datblygwr gan ystyried y gost a/neu ymarferoldeb.
nid yw carthbyllau yn ateb cynaliadwy tymor hir o ran darpariaeth carthion a’r
dewis olaf yn yr hierarchaeth i’w hystyried.
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15.113 Disgwylir i ddatblygwyr drafod trefniadau arfaethedig i waredu carthion ar
gyfer datblygiad cyn cyflwyno cais cynllunio. Mae Cylchlythyr 008/2018 yn cynghori
y dylid cynnal trafodaethau gyda’r Cyngor (awdurdod cynllunio), Cyfoeth Naturiol
Cymru a’r ymgymerwr carthffosiaeth.
15.114 Wrth ddylunio atebion trin carthion preifat, dylai datblygwyr ofyn am "Ffurflen
Cyfrifo Prawf Trylifo a Lleoli Cae Draenio"** gan adran Iechyd Amgylchedd y
Cyngor. Mae'r broses hon yn cynnwys profion trylifo sy'n rhaid ei wneud i brofi bod
y safle'n addas yn y cam cyn-gwneud-cais. Bydd methu â chyflwyno'r manylion
angenrheidiol yn golygu na ellir gwneud penderfyniad cynllunio heb y wybodaeth
berthnasol gyda'r risg o ganlyniad y gwrthodir cynllunio ar y sail nad oes digon o
wybodaeth.
**Er hwylustod, bydd y Cyngor yn ceisio cyhoeddi'r ffurflen hon yn nhudalennau'r CDLl ochr yn ochr
â'r CCA terfynol.
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15.115 DM 13 (13):
13. RHAID I'R DATBLYGIAD DDANGOS Y GWNAED DDEFNYDD
CYNALIADWY AC EFFEITHLON O ADNODDAU DRWY FESURAU I SICRHAU:
i. ARBED YNNI AC EFFEITHLONRWYDD YNNI.
ii. CYFLENWAD TRYDAN A GWRES O FFYNONELLAU
ADNEWYDDADWY.
iii. ARBED DŴR AC EFFEITHLONRWYDD DŴR.
iv. LLEIHAU GWASTRAFF.
v. GWARCHOD PRIDDOEDD, LLE BO'N BOSIB, YN ENWEDIG
DALFEYDD CARBON PWYSIG FEL CORSYDD MAWN.
15.116 Mae maen prawf DM13 13 yn ceisio sicrhau dyluniad preswyl cynaliadwy.
Fel yr argymhellir gan TAN12, cyfeirir datblygwyr at Canllawiau Ymarfer Llywodraeth
Cymru – Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy (Gorffennaf 2014. Mae'r
cyhoeddiad ar gael ar-lein ar wefannau Llywodraeth Cymru a'r DCFW. Mae'r
canllawiau'n crynhoi manteision dyluniad cynaliadwy da fel un:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sy'n rheoli a gwneud defnydd effeithlon o ddeunyddiau ac adnoddau
naturiol.
Gydag adeiladau hirbarhaus sy'n costio llai i'w cynnal ac sy'n dal eu
gwerth.
Gyda pherfformiad ynni da sy'n lleihau defnydd a gwastraffu llai o ynni, yn
lleihau biliau drud a chostau rhedeg i fusnesau a phreswylwyr fel ei gilydd.
Lleoedd braf, cyffyrddus i fyw a gweithio ynddynt sy'n cynnal lles a
chynorthwyo gweithlu cynhyrchiol.
Amgylchedd gofal iechyd lle mae cleifion yn cael profiad gwell ac yn adfer
yn gynt o fod yn sâl.
Amgylchedd addysg sy'n gwella canlyniadau dysgu.
Cartrefi da, cymdogaethau a mannau gwyrdd sy'n cynnal ansawdd bywyd,
lles ac iechyd y cyhoedd.
Rhwydweithiau bioamrywiaeth a thirlun gwell.
Mwy o fynediad at seilwaith gwyrdd sy'n annog ffyrdd iach ac egnïol o fyw.
Arferion datblygu rhagorol sy'n dda i fusnesau a gwerth eiddo.

15.117 Gallai tai gael eu codi'n unol â safonau eco-gartrefi cydnabyddedig yn y
diwydiant. Gall y term cyffredinol eco-gartref gwmpasu nifer o wahanol fathau o dai /
dulliau adeiladu / dyluniadau tai cynaliadwy, ond yn ei hanfod mae'n golygu bod y tŷ
oherwydd ei ddyluniad a'i ddull o adeiladu'n lleihau ei effaith ar yr amgylchedd.
15.118 Mae polisi cynllunio cenedlaethol hefyd yn cefnogi cartrefi Un Blaned bach
eu heffaith (mwy o fanylion yn TAN6) fel eithriad i'r polisi adeiladu tai cyffredinol.
Mae'r rhain yn unigryw i Gymru. Rhaid i gartrefi Un Blaned fod yn gwbl ddi-garbon o
ran dull eu hadeiladu a'u defnydd a phrofi y bydd ganddynt lai o ôl-troed ecolegol.
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15.119 Disgwylir i bob datblygiad newydd liniaru yn erbyn y pethau sy'n achosi newid
hinsawdd yn unol â'r hierarchaeth ynni ar gyfer cynllunio (Ffigwr 9 yn PPW – Ffigwr 4
isod). I gefnogi'r hierarchaeth, mae PPW (5.8.3) yn cynghori y dylai egwyddorion
dylunio adeiladau cynaliadwy fod yn rhan annatod o ddyluniad datblygiad
newydd. Dylai cynigion datblygu:



liniaru yn erbyn y pethau sy'n achosi newid hinsawdd drwy leihau carbon
ac allyriadau nwyon tŷ gwydr eraill sy'n gysylltiedig â lleoliad, dyluniad, dull
adeiladu, defnydd a dymchwel y datblygiad yn y pen draw; a
cynnwys nodweddion sy'n cynorthwyo i addasu'n effeithiol i, ac i fod yn
wydn yn erbyn effeithiau newid hinsawdd, yn rhai presennol ac i ddod.

Ffigwr 4 – Yr hierarchaeth ynni ar gyfer cynllunio

15.120 Mae'n bolisi gan Lywodraeth Cymru sicrhau adeiladau di-garbon ac wrth i'r
wlad symud tuag at hyn mae'r Llywodraeth yn parhau i hyrwyddo ystod o
dechnolegau carbon isel a di-garbon. Mae PPW (5.8.1) yn nodi'n glir y dylai'r
system gynllunio gefnogi datblygiadau newydd sydd â pherfformiad ynni uchel,
yn cefnogi datgarboneiddio, yn mynd i'r afael ag achosion newid hinsawdd ac
yn addasu i'r effeithiau newid hinsawdd presennol ac i ddod.
15.121 Mae Rheoliadau Adeiladu yn rhagnodi amrywiol fesurau arbed ynni ac
arbed adnoddau. Mae PPW (5.8.6) yn atgoffa datblygwyr i ystyried y gofynion i ddod
y bydd angen i adeiladau newydd ollwng llai o garbon, o ganlyniad i newidiadau i'r
Rheoliadau Adeiladu yng Nghymru, wrth ddylunio eu cynlluniau. Bydd cadw unrhyw
newidiadau i ddod mewn cof yn sicrhau bod yr agweddau dylunio'n cael eu hystyried
mor gynnar â phosib. Rhaid hefyd ystyried gofynion rheoliadau adeiladu eraill, er
enghraifft ei bod yn orfodol darparu systemau llethu tân awtomatig yng Nghymru, yn
gynnar yn y cam dylunio.
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15.22 Mae'r CCA ar wahân ar Ynni Adnewyddadwy (Ebrill 2019) yn cynnwys
canllawiau ar ynni adnewyddadwy ar gyfer cynlluniau gwresogi ardal a microgynhyrchu (a allai elwa o hawliau datblygiad domestig a ganiateir).
15.123 O ran materion cynilo a rheoli dŵr, ers Ionawr 2019 rhaid i bob datblygiad
newydd o fwy nag un tŷ, neu lle mae'r tir adeiladu'n 100m2 neu fwy, rhaid cael
system ddraenio gynaliadwy i reoli dŵr wyneb ar y safle. RHAID dylunio ac
adeiladu systemau draenio dŵr yn unol â'r safonau gorfodol ar gyfer draenio
cynaliadwy a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru. Mae'r brif ddeddfwriaeth ar hyn yn
Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr (FWMA) 2010.
15.124 Mae PPW yn cadarnhau bod yn rhaid darparu system SuDS fel rhan annatod
o ddylunio datblygiad newydd a'i hystyried ar y cyfle cyntaf posib wrth lunio cynigion
ar gyfer datblygiad newydd. Dylid sicrhau dyluniad fydd yn creu manteision lluosog
a seilwaith gwyrdd lle bynnag y bo'n bosib.
15.125 Rhaid i gynlluniau dderbyn cymeradwyaeth SuDs cyn i'r gwaith datblygu
ddechrau. Ar gyfer cynlluniau ym Mhowys, y Cyngor yw’r Corff Cymeradwyo SuDs
er nid yw’r system yn cael ei rheoli gan yr adran gynllunio. Gellir cael rhagor o
arweiniad oddi wrth:
https://cy.powys.gov.uk/article/5580/Corff-Cymeradwyo-Draenio-CynaliadwyCCS.
15.126 Mae ystyried SuDs yn gynnar yn hanfodol i sicrhau bod y datblygiad, o'i
ddylunio gyda SuDs mewn golwg, yn bodloni prawf dyluniad o safon uchel a bod yr
holl faterion perthnasol yn cael eu hystyried yn holistig. Bydd y CCA ar Ddraenio Tir
(Ebrill 2020) yn cynnig canllawiau pellach.
15.127 Yn nhermau lleihau gwastraff a rheoli gwastraff, dylai ddatblygwyr ystyried y
cyngor yn PPW, yn cynnwys adran 5.12 (Dewisiadau Dylunio i Atal Gwastraff).
15.128
O ran y maen prawf hwn, mae’r Cyngor yn argymell bod datblygwyr yn
ystyried BfL 12 (gweler adran 6.2) Egwyddor 6 – Gweithio gyda’r safle a’i gyddestun.
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15.129 DM13 (14):
14. GWNAED YMCHWIL I YMARFEROLDEB TECHNEGOL A HYFYWEDD
ARIANNOL RHWYDWEITHIAU GWRESOGI CYMUNEDOL A / NEU ARDAL
POB TRO Y BYDD GALW DATBLYGIAD ARFAETHEDIG AM WRES YN MYND
DROS 3MW/KM2 .
15.130 Nid yw'r canllawiau CCA hyn yn ystyried y maen prawf hwn ymhellach
oherwydd mae'n cael sylw yng Nghyfiawnhad Rhesymegol y Cynllun (4.2.92-4.2.95)
ac yn cael ei ategu gan adran 7.10 yn y CCA ar Ynni Adnewyddadwy (Ebrill 2019).
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RHAN 3: HAWLIAU DATBLYGU A GANIATEIR I DDEILIAID TAI
16.1 Yn aml iawn gellir addasu neu ymestyn un cartref o dan hawliau datblygiad
a ganiateir i ddeiliaid tai (sy'n rhoi hawl i wneud gwaith datblygu heb fod angen cais
cynllunio). Mae canllawiau ar gael yn:
https://llyw.cymru/caniatad-cynllunio-hawliau-datblygu-ganiateir-iaelwydydd?_ga=2.79914911.968113032.1561964999-2114666839.1557406800
16.2

Oni bai bod y datblygiad arfaethedig wedi’i ddosbarthu fel datblygiad a
ganiateir, bydd angen cais cynllunio. Dylai datblygiad sydd angen Cais
Cynllunio gan Ddeiliaid Tai cael ei ddylunio gan ystyried y canllawiau dylunio
canlynol:
Nodyn Cyfarwyddyd 1:
Nodyn Cyfarwyddyd 2:
Nodyn Cyfarwyddyd 3:
Nodyn Cyfarwyddyd 4:
Nodyn Cyfarwyddyd 5:
Nodyn Cyfarwyddyd 6:
Nodyn Cyfarwyddyd 7:
Nodyn Cyfarwyddyd 8:
Nodyn Cyfarwyddyd 9:
Nodyn Cyfarwyddyd 10:

Deall eich tŷ a'r ardal
Estyniadau ac ystafelloedd haul
Garejys a thai allan
Ffenestri dormer a nen-ffenestri
Terfynau
Gwaith plannu
Darparu ar gyfer mynediad a pharcio
Codi platfform
Arbed adnoddau
Atal troseddu

16.3 Efallai bydd deiliaid tai sy’n ymarfer eu hawliau datblygu a ganiateir yn gweld
yr egwyddorion yn y nodiadau canllaw yn ddefnyddiol.
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(Powys County Council addition to the generic guidance notes)

2a

Daylight and Sunlight
New schemes will be expected to limit as far as
possible any negative consequences of their
presence on the windows of habitable rooms in
adjoining existing development.

In order to avoid unnecessary overshadowing, the
height of new development should generally be set
below a line of 25 degrees taken from the nearest
habitable room of adjoining existing property at a
height of 2m. This need only apply where new development is less than 40m from the nearest
habitable room and where the main front or rear (and not
flank) elevations of existing development is affected.

Privacy and Daylight
Properties should not impinge on the privacy and daylight of
neighbouring dwellings. The 45 degree rule should be used
to protect adjacent properties.

Atodiad 1: Canlyniadau Creu Lleoedd

Polisi Cynllunio Cymru | Rhifyn 10

Ffigur 4: Canlyniadau Cenedlaethol Creu Lleoedd

Creu a Chynnal Cymunedau

Dwyseddau datblygu priodol

Datblygu ein Heconomi mewn
Dull Cynaliadwy

Cartrefi a swyddi i fodloni anghenion cymdeithas

Meithrin gweithgarwch economaidd

At ddefnydd cymysg

Galluogi cyfathrebu hawdd

Yn cynnig profiadau diwylliannol

Cynhyrchu ei ynni adnewyddadwy ei hun

Cyfleusterau a gwasanaethau o fewn y gymuned

Yn fywiog a deinamig

Galluogi’r Gymraeg i ffynnu

Yn addasu i newid
Yn croesawu technoleg ddoeth ac arloesol

Gwneud y Defnydd Gorau o Adnoddau
Gwneud y defnydd gorau o adnoddau naturiol
Rhwystro gwastraff
Blaenoriaethu y defnydd o dir sydd wedi’i
ddatblygu eisoes ac adeiladau sy’n bodoli eisoes
Rhyddhau posibiliadau ac adnewyddu

Canlyniadau
Cenedlaethol
Creu Lleoedd

O safon uchel ac wedi’i greu i bara am oes

Gwarchod yr Amgylchedd cymaint
â Phosibl a Chyfyngu ar Effaith
Amgylcheddol
Tirweddau unigryw ac arbennig

Hwyluso Amgylcheddau
Hygyrch ac Iach

Seilwaith gwyrdd integredig

Mannau gwyrdd hygyrch o safon uchel

Seinweddau priodol

Hygyrch trwy deithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus

Lleihau risgiau amgylcheddol

Heb fod yn ddibynnol ar geir

Rheoli adnoddau dŵr yn gynaliadwy

Lleihau yr angen i deithio

Aer glân

Cynnig mynediad cyfartal

Lleihau llygredd cyffredinol

Diogel a chynhwysol

Yn gallu gwrthsefyll y newid yn yr hinsawdd

Cefnogi poblogaeth amrywiol

Yn meddu ar amgylcheddau hanesyddol unigryw ac arbennig

Cysylltiadau da

Bioamrywiaeth ac ecosystemau cadarn

Mynediad cyfleus at nwyddau a gwasanaethau
Hyrwyddo iechyd a lles corfforol a meddyliol
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Atodiad 2: Siart llif yn dangos pryd y mae
angen DAS (ffynhonnell: DCFW)

Ydy’r cais ar gyfer datblygiad mawr
(llawn neu amlinellol)?*

N

- Datblygiad preswyl gyda
10 neu fwy o unedau,
neu sy’n digwydd ar safle
gydag arwynebedd o 0.5
hectar neu fwy;

Y

Ydy’r safle mewn Ardal
Gadwraeth neu Safle
Treftadaeth y Byd?

N

*Mae datblygiad mawr yn
cynnwys:

Y

- Unrhyw ddatblygiad
a fydd yn creu 1,000
metr sgwâr neu fwy o
arwynebedd llawr; neu

Ydy’r cais ar gyfer
gweithrediadau
mwyngloddio, datblygu
gwastraff, lacio amodau
(adran geisiadau ‘73’)
a cheisiadau am newid
sylweddol yn y defynydd
o dir neu adeiladau?

- Ddatblygiad ar safle gydg
arwynebedd o 1 hectar
neu fwy.

DIM YN OFYNNOL

Ydy’r cais ar gyfer un neu
fwy o anheddau neu greu
arwynebedd llawr o 100
metr sgwâr (gros) neu fwy?

N

Y

DIM YN OFYNNOL

GOFYNNOL

N

Y

GOFYNNOL

DIM YN OFYNNOL

Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru. Pam, Beth a Sut.
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Atodiad 3: Amcanion Cynllunio

Development should be designed to integrate with, protect and
enhance the landscape and biodiversity values of the site.

topography

woodland & water courses

The landscape is one of the most important resources of Wales and
needs to be protected and enhanced. This does not mean that there
should be no change but requires high quality design solutions that
complement or contribute to landscape character. Biodiversity is one of
the building blocks of all life and needs to be preserved and enhanced
wherever possible.

use specialist input such as ecologists, landscape architects and
landscape managers to advise on natural heritage issues;
ensure a thorough understanding of natural processes (e.g. flooding) and natural heritage resources relevant to the site and design
to positively incorporate areas with established importance;
design in new features to promote biodiversity, for example by
using native trees or developing the ecological value of sustainable
urban drainage features;
ensure that features with established ecological or landscape value
are protected throughout the site clearance and construction
process;
compensate for any loss of biodiversity elsewhere on site or off site
if necessary;
put in place mechanisms for positive and sustainable management
and aftercare of landscape and ecological resources.

ecological importance

Box 1 | incorporating natural heritage

potential development area

Landscape and ecological resources are often seen as a constraint to
development. Often the reverse could be true. The sensitive incorporation
of natural heritage can in fact help to give a site a distinct identity and possibly even a marketing advantage. The value of trees and other elements of
natural heritage cannot be overstated. As well as giving a development a
sense of instant maturity, a growing body of evidence points to health and
well-being benefits. The key to addressing natural heritage is to ensure that
it forms a positive part of the vision for the site's development and is not simply a hindrance to a standard layout.

ABOVE: SIMPLIFIED PROCESS OF
CONSIDERING NATURAL HERITAGE
RESOURCE AND DEFINING DEVELOPABLE AREA

a model design guide

for Wales residential development

FLATS DEVELOPMENT IN TENBY. THE DENSITY OF THE SCHEME FITS WITH THE TOWN SCAPE WHILST AT
THE SAME TIME PROVIDING A DENSITY OF USE THAT SUPPORTS THE FUNCTIONS OF THE TOWN CENTRE

Development should use
land efficiently and where
appropriate
provide a density of
use/population that
supports public transport
and commercial/
community services.
Compact development
forms minimise land take
and encourages
densities sufficient to support local services and
amenities. This in turn
enhances the sense of
community and reduces
the need to
travel. This is not to
suggest that
compactness should be
as high as possible everywhere. It will vary according to context and in
some locations a low density solution may be most
appropriate.

ensure density relates to the vision for the site and an understanding of its urban or landscape character context - for example is it
'tight and urban' or ‘loose, leafy and suburban’?
where ecological and landscape resources are to be protected
design-in natural heritage as part of green space but discuss with
the planning authority where it is appropriate to maintain overall site
density by creating higher densities in certain areas;
use higher densities positively to define spaces, frontages and
main streets in accessible areas or around concentrations of services/facilities;
design open space as an integral part of built form and locate provision so that it does not detract from density of use/population
around concentrations of services/facilities;
integrate parking at planning authority standards efficiently but
design in some flexibility for parking growth without encouraging
greater numbers and loss of compactness;
ensure that the compact development form still allows for adequate
green space and room for tree roots and canopies to spread.

AXONOMETRIC AND PLAN
ILLUSTRATING POSSIBLE GRADATION
IN DENSITY FROM CENTRE TO EDGE OF
DEVELOPMENT
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Create development
layouts that are
accessible to all in
society, make links into
surrounding areas,
create new links where
necessary and ensure
that it is easy to get
from A-B within a
development.
Accessibility and
ease of movement
considerations effectively
form the urban structure
of a place. They
determine how
effectively it connects with
the existing urban and
rural fabric and
influence key issues such
as the ‘walkability’ of
places, reducing car use
and enhancing the life
and vitality of streets and
spaces. It is vital that the
pattern of accessibility
and ease of movement is
designed hand in hand
with
measures to reduce crime
and create safe and
secure streets, spaces
and buildings.

ensure a collaborative design approach in which vehicular, pedestrian and cycle linkages are designed in conjunction with the ‘urban
design’ for the site. In practice this means ensuring that
the people responsible for the highways and urban design work
closely together;
design ‘access for all’ including the needs of those with visual and
hearing impairments and those with limited mobility;
design to connect with adjacent places and communities;
ensure safe and efficient access for all modes of transport, emergency services and other service vehicles but wherever possible
give priority to pedestrian and cyclist movement;
ensure good access for/to public transport where available;
ensure that routes within the site also allow for future stages of
development;
distinguish between primary routes, secondary routes and tertiary
routes by varying street cross-section and design. This can help to
reinforce a hierarchy of streets and spaces that makes the development easier to understand (see legibility below). It can also be
important in defining areas that are public and those that are solely for residents, helping to discourage crime (see Box 2 on
page 11);
establish a layout that is permeable and interconnected within the
site but avoid any ‘short-cuts’ or routes that will be underused or not
overlooked;
design for low vehicle speeds to ensure that streets and spaces are
comfortable for pedestrians and cyclists to use. This can be done
by minimising straight stretches of road with extended forward visibility and through the use of right angle junctions and minimum
(2.4m) visibility splays where appropriate.

FUTURE
DEVELOPMENT
PHASE

a model design guide
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A PERMEABLE NETWORK OF
STREETS CONNECTED TO
ADJACENT AREAS

Create development
layouts that are easy to
understand and find your
way around.
The structure of key
streets and spaces forms
the main image of a place
and makes it easy for
people to orientate them
selves and find their way
around. It helps to create
the identity of a place and
the perception of it by
others.

ensure that the movement function of each street is reinforced by
the width of the carriageway, the design of the public realm and the
scale, form and design of adjacent buildings. In this way it is possible to create a hierarchy of streets, each with a clear movement
role and identity which helps people to find their way around a
development;
design to create a positive image and sense of place for the development - avoid a negative identity such as, for example' the estate
off the 'ring road';
tie the development into the existing pattern of landscape, streets
and roads so that it is contiguous with the existing urban or rural
fabric. In particular integrate with the main uninterrupted linear features, such as existing landscape elements, streets, footpaths and
cycleways. This helps to reinforce the pattern and legibility of the
site context;
carefully consider the placement and design of landscape and
buildings to create memorable spaces, landmarks, vistas and focal
points;
link to existing landmarks and views as orientating features;
ensure that it would be easy for a resident of the proposed development to direct someone to where they live with reference to the
key streets, spaces and landmarks.

LEGIBILITY: THE MAIN STREET CREATES THE SPINE OF THE DEVELOPMENT.
LANDMARK BUILDINGS DEFINE THE ENTRANCE TO THE DEVELOPMENT
MAIN STREET

LANDMARK BUILDING
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Box 2 | hierarchy of streets and spaces
The development of a street and space hierarchy is the opportunity to bring together accessibility
and urban form considerations into a cohesive plan. It requires collaborative working between the
designer and the highways engineer. The pattern of streets and spaces should provide for the
required vehicular, pedestrian and cyclist access whilst at the same time sub-dividing the site into
blocks that create an attractive urban form. The development of a hierarchy implies making some
streets more significant in both movement and urban design terms than others so that they 'stand
out' helping people orientate themselves within a development, for example by being able to recognise that they are on the 'main street'. The most legible streets are often simple and uncluttered
with an overall consistency of materials and architectural treatment. The hierarchy of streets and
spaces is also important to crime prevention through design - secondary and tertiary streets on the
hierarchy which may give access to the main areas of housing can be designed to discourage
intruders by providing high levels of over looking and creating the feeling of a semi-private environment.
Development of the hierarchy should involve:
linking the principal streets within the urban structure (for example the 'High Street') with the
principle accessibility function where traffic flows allow;
differentiating streets through variations in cross section, building enclosure and detailed
design in order to emphasise the relative importance of the street. For example the 'High
Street' may have a wide carriageway, generous footpaths including tree planting and three
storey houses. The secondary street may have a narrower carriageway, standard width footpaths and 2 storey buildings located to the edge of footpath. These simple devices serve to
differentiate streets and spaces from each other.
Within an overall well connected and permeable urban structure there should be opportunities for
the full range of streets including cul-de-sacs. However a monoculture of street types should normally be avoided.
For each street and space in the hierarchy within a development the developer / designer should
be able to describe:
firstly, its desired character and role within the structure of the development
secondly, its accessibility and traffic function;
thirdly, its design characteristics.

a model design guide

for Wales residential development

ACCESSIBILITY: PERMEABLE GRID PATTERN OF STREET

CULDE SAC - CIRCUITOUS ROUTES BETWEEN A AND B - POOR PEMEABILITY

BELOW: SUB DIVISION PATTERN CARDIFF - WITHIN THE GRID LAYOUT THERE IS A CLEAR HIERARCHY OF MOVEMENT WHICH IS SUPPORTED
BY THE SCALE OF THE BUILT FORM. THE MAIN STREETS INTEGRATE WITH THE REST OF THE CITY, A PRINCIPLE WHICH CAN BE APPLIED TO A
SITE OF ANY SIZE. HOWEVER ACCESSIBILITY AND LEGIBILITY IS JUST ONE ELEMENT OF URBAN FORM. USE, TENURE AND MANAGEMENT WILL
ALSO INFLUENCE THE SUCCESS OF A PLACE

ABOVE: STREETS CAN BE GIVEN DIFFERENT CROSS SECTIONS TO EXPRESS THEIR
RELATIVE IMPORTANCE IN TERMS OF BOTH MOVEMENT AND URBAN STRUCTURE STRENGTHENING LEGIBILITY

a model design guide
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Development should
respond to the character
and local distinctiveness
of site context.
The character and context
of any development is
created by the locally
distinctive patterns and
form of development,
landscape, culture and
biodiversity. These
elements have often built
up over a considerable
time and tell a story of the
site's history and
evolution. The create its
‘sense of place’.
The character and context
of a site should influence
design positively so that
development does not
simply replace what was
there but reflects and
responds to it. If the
context to a development
has been compromised by
an earlier stage of
development it should not
be seen as a reason to
perpetuate what has been
done before.
Opportunities should be
sought to deliver high
quality sustainable
development that reflects
the technologies and
aesthetics of the 21 st
century and creates a
strong sense of place.

respond to not just the physical appearance of the site and context
but also it's history and cultural importance. Old maps can be a
great source of information and inspiration and often show how
traditional forms of development addressed local conditions;
ensure that the vision for the site responds to an appraisal of
character and context - be able to describe what sort of place the
development will become and how it will relate to the surrounding
physical, historical and cultural context;
decide whether to directly reference existing character or design to
create a new identity that complements it;
follow through the vision for the site to detailed design issues such
as public realm, plot characteristics, building thresholds etc.;
protect or enhance site elements contributing to site and context
character where they have a long term sustainable future as part of
the development;
identify the pattern of streets and spaces in the best and most
successful parts of nearby settlements and where possible design
the proposed development to echo some of these characteristics;
investigate plot width, depth and building height in good examples
of locally distinctive development and see whether it is appropriate
to adopt a similar pattern of built form;
where possible adopt any locally distinctive, consistent and positive
treatment of the area between the back of footpath and front of
house (such as small front gardens);
design to encourage the development of character and visual
richness (see box 3 and 4, page 14);
use plant material that contributes to biodiversity and grows and
thrives locally;
use local skills and expertise wherever possible - skilled local
workmanship can result in development that is in keeping with local
character.
LEFT TO RIGHT:

BURRY PORT: GWALIA/PCKO ARCHITECTS | RAISADALE ROAD: LOYN & CO
PRIVATE HOUSE: DAVID THOMAS
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Box 3 | character and context: innovative design

Often there is a perception that innovative 'contemporary' design conflicts with established patterns
of settlement and traditional styles of architecture. In reality architectural styles and traditions have
evolved numerous times in the past in response to changing social and economic conditions.
There is no reason why design which uses modern materials and responds to contemporary
aesthetics should not fit in with context as well as more traditional forms of development.
When the merits of 'contemporary' versus 'traditional' architecture are considered the debate often
revolves around the style of the building itself. Often some of the most important design issues
related to character and context are totally overlooked. These can be simple issues like building
setback, plot width, building height or verticality. If these are responded to appropriately then
architecture using modern materials and construction methods, with styling that reflects aesthetics
of the 21st century, can be entirely in-keeping with character and context.

Box 4 | character and context: visual richness
Visual richness does not imply fussy, complicated or expensive design. In fact many of our best
settlements and built form models such as the Victorian terrace are very simple The richness
comes from the simple elegance of some of the basic architectural details (such as sash windows),
scale and proportion and also from the tone and quality of materials. Public realm is also important
with the natural weathering of good quality natural materials adding to richness over time. However
richness also comes from knowing where to do something special. Added building height on
corners, well thought out articulation where buildings turn corners and well-detailed facades at the
ends of vistas are just a few simple examples where the richness of a scheme can be enhanced.
This guide encourages richness of detail in all residential schemes.

LEFT TO RIGHT:
1. VISUAL RICHNESS IN A
MODEST TERRACE WITH
PERSONALISED FRONT
GARDENS.
2. SUBTLE USE OF COLOUR
AND JUXTAPOSITION WITH
MODERN MATERIALS IN
CARDIFF.
3. TIMBER SLATE AND STEEL
IN A NEW DEVELOPMENT,
BURRYPORT.
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ABOVE:
A TRADITIONAL APPROACH TO CHARACTER AND CONTEXT: AT THE CRICKHOWELL TELEVILLAGE THE DESIGNERS HAVE RESPONDED STRONGLY TO
THE FEEL OF THE EXISTING SETTLEMENT ABOVE. LEFT: TRADITIONAL MATERIALS AND, IN PLACES, FRONTAGE TREATMENTS HAVE BEEN
REPLICATED.

PLAS GWENFREWI: A SUCCESSFUL AND SENSITIVE
CONTEMPORARY RESPONSE TO AN HISTORIC BUILDING
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Streets and spaces should
be overlooked with
continuous street
frontage:
Enclosure and continuity
of street frontage creates
spaces that are
overlooked and are
therefore safer and more
pleasant to use. They
maximise opportunities for
social interaction and
create a stronger sense of
place and a more
recognisable identity.
Continuity and enclosure
can also be created by
tree and hedge planting,
walls and fences. Over
the centuries most of our
best settlements have
been based around the
concept of clearly defined
streets and spaces.

ensure the block structure / layout allows for overlooking, enclosure
of streets and spaces and a clear distinction between public and
private areas. In practice perimeter blocks are the best way to
achieve this;
in the absence of building frontages use hard and soft landscape
elements where necessary to provide continuity and enclosure of
streets and spaces ;
locate parking to avoid disruption to continuity of street frontage.
This will mean avoiding on-plot parking to the front of house and
considering on-street parking, courtyard parking or provision of
parking at the side of house. However always ensure good
overlooking and surveillance of parking areas by the car owners;
ensure adequate building height in relation to street width to create
a sense of enclosure;
correlate the main pedestrian/cycle routes with the most
overlooked areas to create a safe public realm;
locate active frontages and entrances that contribute to the vitality
of streets/spaces;
clearly demarcate public and private space and avoid left over
space;
CONTINUITY OF STREET FRONTAGE CREATED THROUGH
TERRACED FORMS ALONG MAIN STREET. ELSEWHERE
BUILDINGS TO FRONT PLOT MAINTAIN CONTINUITY
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EXAMPLES ABOVE: SIMPLE APPROACHES TO CONTINUITY OF FRONTAGE AND ENCLOSURE OF STREETS AND SPACES. BUILDINGS ADDRESS THE
STREET CREATING A SAFE AND OVERLOOKED PUBLIC REALM.

CONTEMPORARY URBAN INFILL MAINTAINS THE CONTINUITY OF BUILDING LINE AND ENCLOSURE OF THE STREET. ALTHOUGH ARCHITECTURALLY
DISTINCTIVE IT FITS INTO THE HISTORIC STREET: PHOTO BY MIKE BIDDULPH
GOOD OVER LOOKING OF GREENSPACE - ESSENTIAL TO ENSURE SAFE AND CARED FOR PUBLIC REALM
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Ensure high quality,
attractive and safe streets
and spaces for all
members of society
Public realm is the space
that is accessible
physically, visually and
culturally to the public. In
residential developments
it includes the streets,
green spaces, squares
and playgrounds. The
public realm is where
chance meetings between
neighbours happen, or
community events occur.
It is vital not just to the
quality of a development
but how pleasant and
sociable it is to live in.

plan the public realm as an integral part of the development and not
as an add-on. This means agreeing how much public open space
is required with the planning authority and designing it in as a
positive part of the urban form, often in conjunction with measures
to protect and manage natural heritage on the site;
avoid shared private drives in which the responsibility to care for
and maintain public realm is not absolutely clear;
ensure that public realm is clearly separate from private space;
integrate the public realm design with that of the built form - for
example create higher density areas with taller houses around a
focal square or centre which could serve as a community focus;
use a limited palette of simple, robust hard wearing and preferably
natural materials for hard landscape areas, ensuring that they have
been agreed with the planning authority;
create simple, well enclosed spaces with simple, well designed and
robust street furniture located to minimise visual clutter, physical
obstruction and avoid anti-social behaviour;
carefully consider the scale and form of key streets and spaces visit other spaces of a similar size to ensure that it is appropriate to
the type of use planned;
minimise 'landscape' areas that serve no useful function as part of
the public realm. Instead optimise the impact of street trees and
private realm landscape as a means to green the development.
PUBLIC REALM DESIGNED AS AN
INTREGAL PART OF THE SCHEME
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Wherever possible there
should be a mix of uses,
and variety and choice in
types of properties and
places.
Although this guide is
intended principally for
applicants for residential
development, there is
increasingly a need to mix
uses in order to build
sustainable communities.
Whilst this is particularly
the case for larger
developments, even small
developments may be
able to offer opportunities
to contribute to local
sustainability through the
provision of facilities such
as shops, offices or
workspaces.

BELOW:
BRAINS BREWERY CARDIFF.
A SUCCESSFUL INNER CITY MIXED USE
DEVELOPMENT WITH RESIDENTIAL,
LEISURE AND RETAIL USES

consider whether there are opportunities to provide other uses, in
addition to residential, that will make the development more selfcontained, reducing the need for car use; and/or provide facilities
and services that will make the local area more sustainable;
where other uses are appropriate, consider greater numbers of
smaller uses in preference to one larger site user. For example, a
range of businesses and smaller shops will help to animate public
streets and spaces more successfully than a single large
supermarket;
mix uses vertically as well as horizontally. For example consider
residential or above ground floor office use or the provision of livework units;
allow for future changes in the use of ground floor units in key
locations such as next to public spaces and on street corners. This
may involve allowing greater floor to ceiling heights and flexible
spaces within the ground floor of such buildings;
avoid any ground floor uses that do not provide an active frontage
such as large buildings without door or window openings at ground
floor level;
provide a mix of tenures and property types within sufficiently large
development to encourage the development of a diverse
community with living opportunities for all members of society.
Pepper-pot the ‘affordable’ housing to meet the requirements of the
registered social landlord. Normally this means in clusters;
old buildings can be retained to add interest and diversity to the
development;
NON RESIDENTIAL USES INTEGRATED AT
CORE OF DEVELOPMENT. AFFORDABLE
HOUSING PEPPER-POTTED
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Buildings and spaces
should be designed so
that they are flexible and
adaptable and can be
used for a variety of uses
over time.
Successful buildings
change use several times
over their lifetime and
flexibility is vital to longterm sustainability and
longevity.

PLAS GWENFREWI:
BUILDINGS CAN CHANGE USE SEVERAL
TIMES OVER THEIR LIFETIME AND
SHOULD BE DESIGNED TO BE FLEXIBLE
AND ADAPTABLE AS THIS OLD CHAPEL
HAS PROVED TO BE.

create a street layout or block structure that integrates with the
surrounding urban or rural fabric and which allows maximum
flexibility for redevelopment in the future. On sites where the
topography allows, a well-connected and permeable grid may be
the best way of achieving this. Look at the best parts of existing
settlements in the area and consider how and why they have stood
the test of time;
design streets and spaces to be robust, simple and clutter free,
allowing for a variety of possible uses;
design buildings to be flexible and adaptable. In practice this
means providing the room for expansion together with building
forms that are capable of conversion and expansion such as
framed construction. Residential units designed with higher
ceilings at ground floor level would allow conversion to retail at a
later date, for example. This concept can also be applied to internal
spaces which should be capable of being adapted to meet the
requirements of different users in the future;
planned open space should be designed to be flexible and capable
of being used for a variety of uses over its lifetime;
wherever possible design for longevity.
AN ADAPTABLE BLOCK STRUCTURE
CAPABLE OF ACCOMMODATING A RANGE
OF DEVELOPMENT SCENARIOS
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Buildings and landscape
should minimise
resource use in their
construction, operation
and maintenance.
The energy consumed in
the construction and
operation of a building
results in at least 50% of
UK CO 2 emissions. The
initial design of a building
can have a huge impact
on energy usage over its
lifetime. However, energy
use can also be minimised
by making the best use of
buildings and materials
already on site, working
with the topography to
create suitable
microclimates, and using
tree planting and
shelterbelts to improve
microclimate.

BELOW: SUSTAINABLE
FEATURES WERE BUILT INTO THE
SWANSEA FOYER BY GWALIA / PCKO
ARCHITECTS FROM THE OUTSET

always consider the re-use of existing buildings on the site where
feasible and recycle existing materials gained from demolition and
site clearance;
‘passive design’ can be an effective way to deliver energy
efficiency. This involves considering the orientation of buildings to
create the correct balance of shade and solar gain, optimal levels
of insulation, compact building forms, use of natural ventilation and
window size etc. to achieve appropriate thermal mass and air
tightness;
consider the use of materials that are durable, sustainably
produced and have low embodied energy both in terms of their
production and transportation to site. This would favour the use of
locally sourced materials. However it may equally mean using
extremely ‘low energy’ materials made elsewhere or provided to
the site as pre-fabricated elements. Encourage the use of
reused/recycled materials and components;
design in sustainable urban drainage systems (SUDS) from the
outset of the project and not as an afterthought. Soak-aways,
balancing ponds, reed beds and other sustainable urban drainage
elements should always be integrated as a positive part of the
layout where possible;
on large sites or development areas consider low-carbon heating
systems and renewable energy installations (TAN 8) such as solar
water heating and use of biofuels. Also on large sites consider the
use of combined heat power (CHP) as a possible source of heating
and power. These need to be designed-in as part of the
infrastructure right from the outset of projects;
design buildings and external spaces to provide space for effective
recycling and composting facilities;
conserve and protect existing site topsoil where possible and reuse
in landscape schemes to minimise the need to import additional
topsoil or soil ameliorants;
design landscape to thrive in local microclimatic and soil
conditions. This normally requires some use of native locally
occurring species or species well adapted to local conditions;
reference technical sources on how resource efficiency can be
delivered, for example the WWF guide to sustainable housing.
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Atodiad 4: Dylunio Lleol Unigryw ym Mhowys
- canllawiau ar fanylion dylunio

Rhan 7: MANYLION DYLUNIO
7.1
Mae arddulliau cynhenid led led Powys
wedi cael eu dylanwadu mewn nifer o ffyrdd
gan ddeunyddiau a thechnegau adeiladu
gwahanol sydd wedi bod ar gael yn lleol.

7.4
Mae’r Cyngor Sir yn awyddus i weld
gwrthdroi’r duedd hon ar arddulliau tai
homogenaidd, trwy greu ymwybyddiaeth am

7.2
Yn hanesyddol, mae tueddiad i
ddefnyddio carreg naturiol ar gyfer adeiladu
yn ardaloedd ‘gwlyb’ gorllewin Cymru, h.y.
y mwyafrif o Sir Frycheiniog a rhannau o
Sir Faesyfed, a phren yw’r prif ddeunydd
yn y gororau dwyreiniol mwy llewyrchus,
h.y. gweddill Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn.
Cafodd bric ei ychwanegu at yr amrediad o
ddeunyddiau sydd o fewn cyrraedd hawdd
gan ddyfodiad y rheilffordd.

7.5
Bydd ystyried sut mae’r dyluniad yn
ymddangos yn allweddol felly wrth sicrhau bod
arddulliau lleol da yn cael eu gwerthfawrogi.

7.3
Fodd bynnag, mae gwelliannau o ran y
gallu i symud o amgylch y wlad wedi arwain
at wanhau arddulliau cynhenid, gyda’r rhan
fwyaf o dai y sir ar ôl cyfnod y rhyfel yn methu
adlewyrchu arddulliau dylunio a deunyddiau
lleol.

gymeriad a natur unigryw leol.

7.6
Cyn paratoi dyluniad manwl ar gyfer
anheddle, dylai penseiri/dylunwyr asesu
agweddau dylunio nodweddiadol adeiladau
preswyl yn yr anheddiad.
7.7
Gellir defnyddio’r rhestr wirio ganlynol
o bwyntiau fel canllaw ddefnyddiol ar faterion
i’w hystyried:

Rhestr wirio i Werthuso Cymeriad
Deunyddiau adeiladu
Pa ddeunyddiau a ddefnyddir – brics, carreg?
Beth yw’r lliw a’r math nodweddiadol?
A oes unrhyw batrymau unigryw megis conglfeini?
Beth yw’r rendrad cyffredin?
A yw deunyddiau adeiladu cyfoes yn cael eu defnyddio?
Toeon
Pa ddeunydd a ddefnyddir?
Beth yw graddfa’r goleddf?
Pa fath o do ydy o – crib, talcennog ac ati?
A oes corbelau a chwteri?
Sut mae’r talcenni tþ a’r bargodion wedi’u dylunio?
A oes estyll tywydd, soffitiau a wynebfyrddau?
A oes ffenestri dormer? Lle maent wedi’u lleoli? Beth yw eu siâp?
Powys Residential Design Guide
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Plotiau Adeiladu
Beth yw maint a siâp y plotiau preswyl?
Pa mor llydan yw’r ffryntiadau?
A yw’r eiddo yn rhai ar wahân, un talcen neu deras?
Pa mor bell mae’r adeiladau wedi’u gosod yn ôl oddi
wrth y briffordd?
Simneai
Pa ffurf yw’r simneai? Byr neu dal?
A ddefnyddir bric neu ddeunyddiau eraill?
A yw’r brestyn simnai yn fewnol neu’n allanol a beth yw ei leoliad?
Faint o simneai a geir?
Ffenestri
Pa fath o ffenestri ydynt? Ffenestri sash, ffenestri crwm?
Pa fath o fariau a ddefnyddir rhwng y gwydrau?
Faint o ffenestri sydd a beth yw eu maint a’u siâp?
A ydynt wedi’u gosod yn ôl o fewn eu fframiau?
A oes linteli a siliau ffenestri?
Pa gyfran o’r ffasâd sy’n ffenestri? – cymhareb soled – gwag
Drysau
A oes paneli?
Beth sy’n amgylchynnu’r drws?
A ddefnyddir bwâu?
A oes portshys?
A oes unrhyw wydr?
7.8
Bydd gwneud y gwerthusiad hwn yn
helpu i godi ymwybyddiaeth am arddulliau
a thraddodiadau adeiladu sy’n gwneud
anheddiad yn unigryw. Ni ddisgwylir i
ymgeiswyr ailadrodd manylion pensaernïol y
byddant efallai yn eu cofnodi, ond ymateb i
gymeriad cyffredinol ardal o ran ei defnydd o
ddeunyddiau, cyfranneddau a chynlluniau.
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7.9
Er mwyn cynorthwyo gyda’r broses,
mae asesiad cymeriad cyffredinol pob
Canolfan Ardal ym Mhowys wedi’i gynnwys yn
Atodiad A y CCA hwn. Mae’r asesiadau hyn
yn cyflwyno hanes byr yr ardal sy’n helpu i
esbonio dylanwadau ar waith dylunio a’r ffordd
mae pob anheddiad wedi tyfu dros amser,
ynghyd â’r prif nodweddion sy’n cyfrannu tuag
at draddodiadau adeiladu yr ardal.
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Rhan 7: MANYLION DYLUNIO
7.10 Y nod yw gallu gwerthfawrogi strwythur
a natur arbennig leol y lle er mwyn rhoi cyddestun yn seiliedig ar wybodaeth ar gyfer
dyluniad da. Dim ond gwerthusiad syml ar yr
adeiladau yn eu hanheddiad perthnasol fydd
yn rhaid i ymgeiswyr ei gyflawni.

7.11 Mewn ymateb i rai nodweddion
dylunio a amlinellir ym mhob anheddiad yn
Atodiad A, mae safonau dylunio penodol yr
aneddiadau wedi cael eu cynnwys ar ddiwedd
pob gwerthusiad. Dylid cydymffurfio â’r rhain
fel arfer wrth ddatblygu tai newydd ym mhob
anheddiad, ag eithrio bod yr ymgeisydd yn
gallu cyfiawnhau dyluniad arall.

7.12 Mewn ymateb i rai nodweddion
dylunio a amlinellir ym mhob anheddiad yn
Atodiad A, mae safonau dylunio penodol yr
aneddiadau wedi cael eu cynnwys ar ddiwedd
pob gwerthusiad. Dylid cydymffurfio â’r rhain
fel arfer wrth ddatblygu tai newydd ym mhob
anheddiad, ag eithrio bod yr ymgeisydd yn
gallu cyfiawnhau dyluniad arall.
Gofynion Dylunio Cyffredinol

deunyddiau adeiladu sy’n cael eu ffafrio.
• Bydd gofyn i ymgeiswyr ddarparu
samplau o’r holl ddeunyddiau allanol i’w
defnyddio ar ddatblygiadau preswyl.
• Dim ond llechi naturiol neu lechi wedi’u
hailgyfansoddi o ansawdd uchel fydd yn
cael eu caniatáu fel deunyddiau ar gyfer
toeon. Mewn Ardaloedd Cadwraeth, dim
ond llechi llwyd/glas naturiol fydd yn cael
eu caniatáu.
• Mae’n rhaid cynnwys simneai ym
mhob anheddle newydd, oni bai bod
hyn yn wahanol i’r traddodiad adeiladu
lleol. Dylid edrych yn y gwerthusiad ar
gymeriad lleol am gyfarwyddyd ar y
dyluniad penodol i’w ddefnyddio ar gyfer
simneai, h.y. tal neu fyr, y deunyddiau i’w
defnyddio a lle y dylid eu lleoli.
• Dylid gosod ffenestri yn ôl o leiaf 100mm
o’r ffasâd (gweler paragraff 7.19). Nid
yw siliau ffenestri pren na UPV prin byth
yn edrych yn llwyddiannus. Oherwydd
hynny, mae siliau carreg, llechen neu

7.13 Yn
ychwanegol
at
nodweddion
unigol trefi ac aneddiadau’r Sir, mae’n rhaid
cydymffurfio â’r egwyddorion a gofynion
dylunio canlynol ym mhob datblygiad preswyl
newydd:

Powys Residential Design Guide

• Carreg, rendrad a brics fydd y

frics yn cael eu ffafrio.
• Dylai goleddf y to fod yn o leiaf 35 gradd
ar gyfer datblygiad un lawr ac yn o leiaf
40 gradd ar gyfer datblygiad deulawr.

Canllaw Dylunio Preswyl

57

Rhan 7: MANYLION DYLUNIO
Ffasadau a Deunyddiau
7.14 Wrth
geisio
efelychu
arddulliau
pensaernïol sydd i’w gweld led led Powys,
megis fframiau coed, ffenestri sash a gwaith
brics addurniadol manwl, gall y canlyniad yn
fwy aml na pheidio fod yn glytwaith. Mae’n well
canolbwyntio ar barchu cyfraneddau adeiladu
o fewn adeiladau traddodiadol a sicrhau
ffryntiadau sydd wedi’u diffinio’n dda ac sy’n
cydfynd â’r stryd.
7.15 Dylid cadw’r gwaith dylunio’n syml,
gan ddefnyddio palet cyfyngedig o liwiau a
dewis deunyddiau, er y dylai’r rhain gyd-fynd
â chymeriad yr ardal.
7.16 Er mwyn osgoi clytwaith pensaernïol
o ansawdd isel, rhoddir caniatâd i fanylion
pensaernïol o’r ansawdd uchaf sy’n cynnwys
deunyddiau go iawn yn unig.
7.17 Wrth adeiladu gyda brics, bydd y ffordd
y bydd y gwaith brics yn rhwymo at ei gilydd
yn cael dylanwad ar amrywiaeth a dyfnder y
ffasâd. Mae’r rhwymiad Fflandrysaidd mwy
traddodiadol, lle bydd brics hanner hyd a hyd
cyfan yn cael eu gosod yn eu tro, yn nodwedd
afreolaidd sy’n cael ei groesawu ac yn
ychwanegu amrywiaeth at y ffasâd. Mae hyn
yn cael ei ffafrio’n fwy na’r rhwymiad modern,
lle bydd hyd cyfan y bric yn cael ei ddefnyddio
bob tro gan arwain at ymddangosiad sy’n fwy
unffurf.
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Atodiad A: Gwerthusiadau ar
Ganolfannau Ardal
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Atodiad A: Gwerthusiadau ar
Ganolfannau Ardal Llanfair-ym-Muallt
Llanfair-ym-Muallt
1.1

Mae Llanfair-ym-Muallt yn gorwedd ar

lannau deheuol Afon Gwy, rhwng Mynyddoedd
y Cambrian i’r gogledd orllewin a gwylltiroedd
yr Epynt i’r de.
1.2

Yn ddi-amheuaeth, mae’r dref yn tarddu

o gyfnod y Normaniaid gyda’r castell Mwnt a
Beili pren a adeiladwyd yn dyddio o’r cyfnod
hwn.
1.3
Yn raddol, tyfodd y dref gychwynnol o
ran ei phwysigrwydd a’i maint, ac yn 1277,
rhoddwyd Siarter Frenhinol iddi fel Tref
Fwrdeistrefol.
1.4
Gwelwyd twf ysbeidiol y dref farchnad
fechan yn ystod y bedair ganrif a ddilynodd,
gan feddu ar boblogaeth o bron i 700 erbyn
1800.
1.5
Mae prif adeiladwaith Llanfair-ymMuallt yn ystod y cyfnod modern yn dyddio o
oes Fictoria ac Edward, o ganlyniad i ganfod y
ffynhonnau iechyd a dyfodiad y rheilffyrdd yn
1860au.
Nodweddion Dylunio
1.6
O ganlyniad i’w hanes, mae tystiolaeth
o dai sy’n dod o’r cyfnod cyn oes y rheilffyrdd
ac wedi hynny yn y dref, gyda llawer o ganol
y dref a’r ardal graidd yn adlewyrchu gwaith
dylunio cynharach. Unedau tri llawr o garreg
naturiol, gyda ffenestri llai a tho llechi naturiol
yw cyfran uchel o’r tai hyn yn bennaf. Mae
gan rai o’r adeiladau hyn waliau talcen gyda

1.7 Mae’r ffordd mae’r adeiladau hyn wedi’u
lleoli’n agos at dai mwy diweddar wedi golygu
bod ganddynt leoliad mwy pellennig oddi wrth
y tirwedd cyfagos. Fodd bynnag, yn rhannau
deheuol y dref, mae topograffeg a newid
mewn lefelau – a chymeriad llwybrau troed a
ffyrdd cul – yn sefydlu cymeriad mwy cartrefol
nad yw i’w weld yn rhannau mwyaf gwastad y
dref.
1.8
Gwelwyd elfen o dai newydd yn ystod
y bedwaredd ganrif ar bymtheg, er nad oedd
yn datblygu mor gyflym â ‘threfi rheilffordd’
canolbarth Cymru. Arweiniodd hyn at gyflwyno
brics a gynhyrchwyd mewn ffatrïoedd.
Gwelwyd hyn yn rhannol mewn manylion
gwaith brics ar dai a adeiladwyd o garreg
yn bennaf ac mewn drychiadau llawn yn
ddiweddarach. Roedd y bricis hyn yn cynnwys
bricis coch a melyn golau oedd i’w gweld mewn
trefi eraill. Defnyddiwyd cymysgedd weithiau
i greu amrywiaeth yn ystod y degawdau
diweddarach. Llechi Cymreig a ddefnyddiwyd
yn bennaf fel deunydd i wneud toeon.
1.9
Mae
datblygiadau
diweddarach
wedi cynnwys eiddo sydd wedi’u rendro
a phensaernïaeth mwy safonol gan
ddatblygwyr.
1.10 Roedd llawer o’r eiddo preswyl
cynharach yn wynebu’r stryd neu’r llwybr troed
yn uniongyrchol. Lle’r oedd cyrtiau o flaen yr
eiddo, roeddynt yn cynnwys amrywiaeth o
ffiniau megis waliau carreg, rheiliau haearn
bwrw (weithiau ar waliau llai) a gwrychoedd.

gorchudd o lechen arnynt.
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Ganolfannau Ardal Llanfair-ym-Muallt
1.11

Mae datblygiadau ‘maestrefol’ mwy

diweddar wedi tueddu i fod yn rhai sydd â
chynllun agored neu gyda gwrychoedd.
Datblygu yn y Dyfodol
1.12

Adlewyrchir cymeriad dwys canol y

dref yn rhannol gyda thai a leolir yn agos at ei
gilydd ond ar raddfa is yn rhannau deheuol y
dref. Mae strwythur llai dwys yn bodoli mewn
ardaloedd eraill i’r gorllewin.
1.13 Mae tai Fictoraidd o ansawdd dda
a thai cynharach (ac eiddo manwerthu) yn
ffurfio ffryntiadau ar gyfer y prif ffyrdd. Mae
hyn yn rhoi cyfle i ddatblygiadau newydd
atgyfnerthu cymeriad y dref, ac oherwydd
hyn, dylai datblygiadau newydd gydymffurfio
â’r gofynion canlynol:
• Dylai deunyddiau fod yn garreg naturiol
neu’n rendrad golau gyda manylion
gwaith brics (gan ddefnyddio’r un
lliwiau) yn gyffredinol. Dim ond mewn
amgylchiadau eithriadol y bydd y
defnydd o waith brics ar flaen adeilad yn
cael ei ganiatáu lle gellir dangos y gall y
cyd-destun lleol dderbyn gwaith brics ar
flaen adeilad a lle mae hyn yn ailadrodd
y brics coch a melyn golau hanesyddol a
ddefnyddir yn y dref.
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• Ni ddylai goleddf y to fod yn llai na 3545 gradd, gyda thalcenni tþ fertigol yn
hytrach na thalcendoeon.
• Dylid cynnwys simneai ym mhob math o
adeiladau (boed os ydynt yn rhai go iawn
neu’n rai ffug);
• Dylid defnyddio llechi naturiol llwyd neu
lechi wedi’u hailgyfansoddi i wneud pob
to.
• Fel arfer, ni ddylid gosod aneddleoedd
fwy na 3 medr oddi wrth y ffordd. Dylent
fod yn adeiladau deulawr neu dri lawr
yng nghanol y dref ac i’r de a dylid eu
cyfyngu i adeiladau deulawr yn bennaf i’r
gorllewin.
• Dylai ffenestri fod yn rhai fertigol a hir o
ran cyfrannedd a dylent gael pen siâp
bwa iddynt lle bo hynny’n briodol; dylid
diffinio siliau ffenestri yn glir. Dylai bariau
ffenestri adlewyrchu’r patrwm croesffurf
lleol neu gael gwydrau llai ynddynt.
• Dylid defnyddio un math o ddeunydd
adeiladu yn unig ar ffasadau, gydag
ychydig iawn o fanylion o amgylch
ffenestri.
• Y ffiniau blaen sy’n cael eu ffafrio yw
waliau isel gyda rheiliau.
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Atodiad A: Gwerthusiadau ar
Ganolfannau Ardal
Tref-y-clawdd
1.1

1.8

Lleolir Tref-y-clawdd ar y ffin â Lloegr

ac mae’n parhau’n dref farchnad brysur.
Mae’r dref wedi tyfu mewn ffordd organig, gan
fanteisio ar ei hagosrwydd at farchnadoedd yn
Lloegr a’i chysylltiadau â’r fasnach brethyn.
Nodweddion Dylunio
1.2

Mae’r rhan fwyaf o ddatblygiadau yn

Nhref-y-clawdd wedi’u lleoli’n agos at ei gilydd
ac mae patrwm organig i’r strydoedd.
1.3
Mae gorchudd o rendrad garw gwyn
(rough cast) neu garreg fel arfer ar yr eiddo
hynaf.

Tref-y-clawdd

Tai teras yw mwyafrif yr eiddo yng

nghanol y dref. Mae bwlch bychan rhyngddynt
â’r palmant neu maent wedi’u gosod yn union
arno.
1.9

Mae eiddo ar wahân mwy ar gyrion y

dref ac ar hyd dyffryn yr afon sydd â llethrau
serth iddo gan redeg o’r dwyrain i’r gorllewin
trwy’r dref. Mae balconïau gan nifer o’r
adeiladau mwy.
1.10 Mae topograffeg yn chwarae rhan
bwysig yn ymddangosiad y dref fel y bydd rhai
adeiladau yn fwy amlwg nag eraill.

1.4
Adeiladau isel ydynt, gyda ffenestri
bychain a ffenestri dormer ar y llawr cyntaf.

1.11 Ceir rhai enghreifftiau o adeiladau du
a gwyn yn y dref, naill ai’n adeiladau â ffrâm
bren neu rendrad gwyn gyda manylion du o
amgylch y ffenestri, estyll tywydd a gwaith atal
lleithder.

1.5
Mewn mannau eraill yn y dref, mae
dylanwad pensaernïaeth oes Fictoria i’w weld
yn amlwg ac mae ffenestri sash fertigol tal

1.12 Un nodwedd ddiddorol yw cynnwys
gordoeau (overhangs) mawrion ar rhai
aneddleoedd.

gyda phen bwa iddynt i’w gweld yn yr eiddo
hyn.
1.6

Maent yn tueddu i fod yn adeiladau dau

neu dri lawr ac maent yn adeiladau o frics coch
neu wyneb carreg fel arfer gyda chonglfeini o
frics golau o amgylch y drysau, ffenestri a’r
simneai.

1.13 Mae arddulliau y simneai’n amrywio yn
ôl eu cyfnod ac yn tueddu i fod yn fwy os yw’r
eiddo’n hþn. Brestyn simnai mewnol sydd i’w
weld yn y mwyafrif o adeiladau.
1.14 Mae’r talcen tþ mewn nifer o
aneddleoedd wedi’u cynnwys yng nghrib y
ffasâd blaen.

1.7
Mae ffenestri crwm ar loriau gwaelod
yr aneddleoedd Fictoraidd ar Victoria Road
sy’n cysylltu gyda’u portshys. Mae gwaith
brics melyn addurniadol o amgylch y ffenestri,
drysau a simneai.
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Ganolfannau Ardal

Tref-y-clawdd

Datblygu yn y Dyfodol
1.15

Mae

treftadaeth

bensaernïol

gyfoethog gan y dref ac mae’n bwysig nad yw
datblygiadau yn y dyfodol yn amharu ar hyn.
O ganlyniad, dylid cydymffurfio â’r gofynion
canlynol.
• Dylai deunyddiau fod yn frics coch gyda
manylion gwaith brics, neu rendrad
bwrw garw gwelw. Byddai carreg naturiol
yn ychwanegiad a fyddai’n cael ei
groesawu.
• Ni ddylai goleddf y to fod yn llai na 35-45
gradd, gyda thalcenni tþ neu ffryntiadau
fertigol.
• Dylid defnyddio llechi naturiol llwyd neu
lechi wedi’u hailgyfansoddi i wneud pob
to.
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• Fel arfer, ni ddylid gosod aneddleoedd
fwy na 3 medr oddi wrth y ffordd. Dylent
fod yn adeiladau deulawr neu dri lawr
sy’n cyd-fynd ag eiddo cyfagos.
• Dylid defnyddio un math o ddeunydd
adeiladu yn unig ar gyfer ffasadau.
• Y ffiniau blaen sy’n cael eu ffafrio yw
waliau isel.
• Lle defnyddir pren, dylai fod yn rhan
hanfodol o’r ffasâd a dylid ei cyfuno
gyda deunydd mewnlenwi sydd wedi’i
wyngalchu.
• Dylai bargodion fod yn trosgrogi o leiaf
150mm.
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Atodiad A: Gwerthusiadau ar
Ganolfannau Ardal

Llandrindod

Nodweddion Dylunio

Llandrindod
1.1
Y ffasiwn Fictoraidd am gymryd y dðr,
ynghyd â dyfodiad y rheilffordd sy’n gyfrifol am
ddatblygiad trawiadol Llandrindod o ychydig
o gymunedau ffermio gwasgaredig i’r dref
urddasol fel ag y mae heddiw. Er bod dyfroedd
hallt y dref wedi’u canfod yn ystod y ganrif
flaenorol a bod gwesty enfawr wedi’i hagor
yn y dref er y dibenion hyn ers tua ddeugain
mlynedd, daeth yr hwb go iawn i dwristiaeth yn
y dref ar ôl agor y rheilffordd yn 1865.
1.2
Dechreuodd y dref dyfu ond yn raddol
yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, ar ôl sefydlu
swyddfeydd Cyngor Sir Faesyfed ynddi yn
1880, y dechreuodd twf anhygoel y dref.
1.3
Cafodd gwestai, fflatiau, canolfannau
triniaeth newydd, pafiliynau a chyfleusterau
hamdden eraill eu hadeiladu, oll i ddarparu
ar gyfer cyn gymaint ag 80,000 o ymwelwyr y
flwyddyn.
1.4
Parhaodd twf y dref yn ddi-dor tan
ddechrau’r ugeinfed ganrif. Fodd bynnag,
gwelwyd gostyngiad syfrdanol yn nifer yr
ymwelwyr ar ddechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf a
bu’r ardal yn araf yn adfer wedi hynny.
1.5
Fodd bynnag, mae’r dref wedi
cadarnhau ei rôl fel canolfan weinyddol, wedi
datblygu i fod yn ganolfan diwydiant ysgafn ac
wedi cynyddu ei stoc dai i annog busnesau
newydd.

1.6
Mae dylanwad y bðm yn y diwydiant
twristaidd i’w weld yn y dref hyd heddiw. Mae
llawer o’r bensaernïaeth yn dyddio o Oes
Fictoria ac Edward a’r adeiladau’n fawr. Mae
nifer o hen westai a thai mawrion wedi cael eu
trawsnewid yn fflatiau.
1.7
Roedd y gallu i gludo brics yn hwylus
wedi golygu mai brics coch llachar oedd
prif ddeunydd adeiladu’r dref, gyda llechi
naturiol yn cael eu defnyddio ar doeon. Mewn
ymdrech i roi amlygrwydd pellach iddynt, mae
rhai adeiladau hefyd yn cynnwys manylion
pren (a welir mewn trefi ffynhonnau eraill)
sy’n adlewyrchu pensaernïaeth adeiladau du
a gwyn gogledd ddwyrain Powys. Mae eraill yn
arddangos corbelau addurniadol mewn brics
cyferbyniol.
1.8
Defnyddiwyd brics melyn gwelw a/neu
rendrad mewn rhai mannau i ychwanegu
amrywiaeth a hunaniaeth.
1.9
Mae tai a adeiladwyd ar droad y ganrif
fel arfer yn adlewyrchu’r pwyslais cenedlaethol
ar Gelf a Chrefft, gyda mwy o ddefnydd o
rendrad, ffenestri mwy addurniadol a’r defnydd
o deils clai ar doeon ac i roi wyneb ar waliau.
1.10 Mae ffenestri crwm yn gyffredin fel y
mae ffenestri dormer ar dalcen tai sy’n wynebu
ymlaen. Ceir rhai enghreifftiau o ffenestri lliw
hefyd.
1.11

Mae tai teras yn gyffredin, yn enwedig

yng nghanol y dref lle mae adeiladau pedwar
llawr i’w gweld yn amlwg.
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Ganolfannau Ardal
1.12

Yn aml, bydd corneli amlwg yn cael

eu pwysleisio trwy’r defnydd o dyredau, yn
enwedig yng nghanol y dref.
1.13 Mae nodweddion addurniadol a
ddefnyddiwyd yn aml yn cynnwys estyll tywydd
addurniadol, terfyniadau, rheiliau a chanopïau
haearn bwrw, patrymau cywrain o ran bariau
ffenestri a llin-gyrsiau addurniadol.
Datblygu
yn y Dyfodol
Future Development
1.14 Mae cymeriad canol y dref yn parhau ac
wedi cael ei atgyfnerthu gan yr ardaloedd o dai
cyfagos a adeiladwyd ar ddiwedd y bedwaredd
ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif.
Yn ddiweddarach yn yr ugeinfed ganrif, mae’r
tai wedi bod yn weddol ddinod. Nid ydynt
wedi adlewyrchu cymeriad yr anheddiad, a
gwelwyd defnydd o liwiau nad ydynt yn cael eu
defnyddio’n lleol. Dylai datblygiadau newydd
atgyfnerthu cymeriad rhannau hynaf y dref
a chynorthwyo wrth ‘leihau effaith’ rhai o’r
adeiladau helaeth ond llai addas a adeiladwyd
yn ddiweddarach.
• Dylai deunyddiau fod yn waith brics sy’n
ailadrodd rendradau coch hanesyddol (a
melyn golau) y dref, neu’r rendrad golau.
Dylid defnyddio gwaith brics neu bren
wedi’i baentio i wneud unrhyw fanylion
ar yr adeiladau (gan ddefnyddio’r un
lliwiau).
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Llandrindod

• Ni ddylai goleddf y to fod yn llai na 40
gradd, er y gellid defnyddio onglau
serthach o ran goleddf ar gyfer creu
nodwedd. Dylid defnyddio talcenni tþ
fertigol gydag adeiladau â tho llechi
ond gall talcendoeon neu doeon hanner
talcen fod yn briodol gyda thoeon â theils
arnynt. Fel arfer, dylid cynnwys simneai
brics ym mhob grðp o adeiladau (boed
yn rhai go iawn neu’n rhai ffug). Os
defnyddir teils, dylent gael ochrau tenau,
heb greu pwyslais llorweddol o fewn
arwynebau toeon.
• Dylai aneddleoedd fod â dau, tri neu
bedwar llawr;
• Dylai ffenestri fod yn sgwâr neu’n
hirsgwar o ran eu cyfrannedd, gyda phen
sgwâr (ag eithrio fel nodwedd); dylid
diffinio siliau a linteli’n glir. Dylai bariau
ffenestri adlewyrchu’r patrwm croesffurf
lleol, gyda bariau llai yn y rhan uchaf o
bosibl.
• Fel arfer, dylid defnyddio un math o
ddeunydd adeiladu ar gyfer ffasadau (ag
eithrio manylion o amgylch ffenestri neu
ar ben talcenni tþ lle bo hynny’n briodol)
• Y ffiniau blaen sy’n cael eu ffafrio yw
waliau brics isel gyda rheiliau.
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Atodiad A: Gwerthusiadau ar
Ganolfannau Ardal Llanfair Caereinion
1.6

Llanfair Caereinion
1.1

Mae tref farchnad fechan Llanfair

Caereinion wedi bod yn ganolfan i’r gymuned
amaethyddol ers tro. Lleolir y dref yng nghanol
Sir Drefaldwyn fel man croesi pwysig dros
Afon Banw. Mae’r dref yn ymestyn o’r naill
ochr i’r Afon i fyny ochrau serth y dyffryn.

Mae aneddleoedd hþn yn tueddu i

gynnwys un deunydd adeiladu sef naill ai
carreg, brics coch neu rendrad. Mae gan
nifer ohonynt ffenestri dormer, er nad yw
patrymau ffenestri ar ffasadau’r adeiladau
bob tro yn rheolaidd.
1.7
Tai teras fel arfer yw’r aneddleoedd
hynaf o amgylch canol y dref gyda thalcenni

1.2
Llwyddodd y dref i oroesi tân mawr yn
y ddeunawfed ganrif a gwnaed llawer o waith

tþ ag ochrau serth.

ailadeiladu wedi hynny.

1.8
Nid yw’r llinell adeiladu yn tueddu i fod
yn gyson er bod y rhan fwyaf o’r adeiladau
wedi’u lleoli ychydig oddi wrth neu’n union ar
y palmant.

Nodweddion Dylunio
1.3
Oherwydd effeithiau’r tân a thwf
graddol araf y dref, arddull gynhenid Llanfair
Caereinion yw’r gwannaf ymysg yr holl
Ganolfannau Ardal.
1.4
Fodd bynnag, mae topograffeg
serth y dref yn ddylanwad cyffredin ar yr
holl adeiladau. O ganlyniad i hyn, nid yw’r

1.9
Defnyddiwyd llechi yn wreiddiol ar
gyfer toeon.
1.10 Mae simneai yn tueddu i fod yn rhai
brics coch ac yn cael eu lleoli ar ben pob
anheddle fel arfer, gyda brestyn simnai
mewnol.

adeiladau yn tueddu i fod yn rhai tal. Adeiladu
un llawr neu ddeulawr ydynt gan fwyaf ac
mae’r cyfeiriad maent yn ei wynebu yn debyg,
gan ddibynnu ar ba ochr o’r dyffryn y maent
wedi’u lleoli.
1.5
Mae’r dopograffeg serth wedi arwain at
fod cefn yr adeiladau yn edrych yn fwy amlwg,
lle bydd estyniadau ôl a dormer anaddas yn
cael mwy o effaith gweledol.
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Datblygu yn y Dyfodol
1.11

Nid

oes

gan

• Dylai ffenestri fod yn fach o ran eu
Lanfair

cyfrannedd a bydd defnyddio ffenestri
dormer blaen yn cael ei annog.

Caereinion

bensaernïaeth cynhenid arbennig o gryf, a
dylai datblygiadau newydd geisio sicrhau eu
bod felly yn ymateb i gyd-destun eu hardaloedd

• Dylai aneddleoedd gael talcenni tþ
fertigol yn hytrach na thalennog.

cyfagos.
1.12 Fodd bynnag, mae yna rhai egwyddorion
y dylid eu rhoi ar waith gyda phob anheddle
newydd:

• Fel arfer, dylid defnyddio carreg naturiol
neu rendrad fel deunyddiau. Dim ond
mewn amgylchiadau eithriadol y bydd y
defnydd o waith brics ar flaen adeilad yn
cael ei ganiatáu lle gellir dangos y gall y
cyd-destun lleol dderbyn gwaith brics ar
flaen adeilad. Dylid cyfyngu deunyddiau
o’r fath i un math o anheddle.

• Ni ddylai aneddleoedd fod yn fwy na dau
lawr oni bai eu bod wedi’u lleoli ar lawr y
dyffryn.
• Dylid defnyddio llechi naturiol llwyd neu
lechi wedi’u hailgyfansoddi i wneud
pob to a chynnwys simnai ym mhob
anheddle.
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• Dylai datblygiadau sy’n cynnwys mwy
na thri anheddle gynnwys amrediad
o adeiladau sy’n defnyddio gwahanol
ddeunyddiau.
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Atodiad A: Gwerthusiadau ar
Ganolfannau Ardal
1.9

Llanfyllin
1.1
Mae
tref Llanfyllin wedi’i lleoli
mewn dyffryn dwfn gyda bryniau tonnog o’i
hamgylch.
1.2
Mae gan y dref hanes hir, a rhoddwyd
siarter iddi fel bwrdeistref yn 1293.
Nodweddion Dylunio

nodweddion

pensaernïol

yn

cynnwys manylion brics llwyd o amgylch
ffenestri a drysau mewn aneddleoedd o
frics coch, conglfeini llwyd a du ar rendrau
o liw golau, ac estyll tywydd addurniadol ar
fythynnod sy’n tarddu o oes Fictoria.
1.10 Fel arfer, mae simneai wedi’u gwneud o
frics coch neu felyn golau ac fe’u lleolir ar ben
yr anheddle gyda brestyn simnai mewnol.

1.3
Mae adeiladau yn y dref wedi’u lleoli’n
agos at ei gilydd gyda mwyafrif yr eiddo ar y
palmant neu wedi’u lleoli ychydig yn ôl oddi
wrtho.
1.4
Mae amrywiaeth eang o arddulliau
dylunio a chyfnodau pensaernïol i’w gweld yn
y dref. Brics coch neu rendrad yw mwyafrif yr
adeiladau, er y ceir rhai adeiladau carreg ac
aneddleoedd sydd â gorchudd arnynt.

1.11 Mae gan rai eiddo Fictoraidd ffenestri
crwm ar un llawr sy’n cyfuno â’r portsh.
1.12 Ceir enghreifftiau da o ffenestri sash
o’r oes Fictoraidd a Sioraidd yn parhau gyda
phwyslais fertigol cryf.

1.5
Mae yna rhai enghreifftiau o dai du a
gwyn sydd â ffrâm bren.
1.6
Lliw mwy tywyll sydd i lawer o’r brics
a ddefnyddir yn y dref yn hytrach na’r brics
coch llachar a welir yn nhrefi rheilffyrdd oes
Fictoria.
1.7
Adeiladau deulawr neu dri llawr sydd yn
y dref.
1.8
Mae ffenestri dormer yn y talcen blaen
yn nodwedd amlwg iawn; mae toeon yn cael
eu nodweddu gan dalcenni tþ fertigol yn y
blaen a’r cefn.
80

Mae

Llanfyllin

Canllaw Dylunio Preswyl

Atodiad A: Gwerthusiadau ar
Ganolfannau Ardal
1.13

Lle mae ffiniau yn bodoli, maent yn

Llanfyllin

• Fel arfer, dylid defnyddio carreg naturiol

dueddol o fod yn wal frics isel á/neu reiliau.

neu rendrad golau llyfn fel deunyddiau.
Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol
y bydd y defnydd o waith brics ar flaen

Datblygu yn y Dyfodol
1.14 Mae tref Llanfyllin wedi cadw
amrywiaeth eang a deniadol o arddulliau

adeilad yn cael ei ganiatáu lle gellir
dangos y gall y cyd-destun lleol dderbyn

pensaernïol yn ei hadeiladau ac mae’n bwysig
nad yw datblygiadau y dyfodol yn amharu ar yr
ansawdd hwn.

gwaith brics ar flaen adeilad a lle bo
hyn yn ailadrodd y defnydd o liw coch a
choch tywyll o fewn y dref.

1.15

Ni ddylid cyfyngu aneddleoedd newydd

• Ar y llawr gwaelod, dylai patrymau

i un math o arddull dylunio. Fodd bynnag, mae
yna rhai egwyddorion y dylid cydymffurfio â
hwy:
• Dylai aneddleoedd fod â dau neu dri
llawr.

ffenestri fod yn gymesur yn fertigol fel
arfer.
• Dylid amrywio toeon naill ai o ran y
cyfeiriad mae’r grib yn ei wynebu neu
gynnwys ffenestri dormer yn y talcen
blaen.
• Dylai pob to gael talcenni fertigol yn
hytrach na thalcendoeon a dylent gael
goleddf sydd yn o leiaf 35 – 45 gradd.
• Y ffiniau blaen sy’n cael eu ffafrio yw
waliau brics isel gyda rheiliau.
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Atodiad A: Gwerthusiadau ar
Ganolfannau Ardal

yn sefyll ynghanol y groesffordd. Mae’r

Llanidloes
1.1
Mae tref Llanidloes yn dyddio’n ôl o’r
seithfed ganrif, er mai ar ddiwedd y drydedd
ganrif ar ddeg y cafodd y strydoedd eu sefydlu
ar ffurf croes.
1.2

Llanidloes

adeiladau masnachol a phreswyl yn cynnwys
cymysgedd o adeiladau ffrâm bren o’r unfed
ganrif ar bymtheg, adeiladau Sioraidd cain
a thrawstoriad o adeiladau masnachol a
phreswyl o oes Fictoria.

Tan yr unfed ganrif ar bymtheg, tyfodd

y dref yn araf o amgylch y ddwy brif stryd
gan symud yn agosach at yr Afon Hafren, a
defnyddio ei phðer. Arweiniodd ymddangosiad
y fasnach wlân a gwlanen at dwf cyflym y dref
gyda melinau a thai cysylltiedig yn cael eu
datblygu ym mhob rhan o’r dref, yn enwedig
ar hyd glannau’r Hafren a’i llednentydd ac ar
y lan ogleddol yr ochr draw i’r ‘Long Bridge’.
Roedd y rheilffyrdd yn dilyn Dyffryn Hafren o’r
Trallwng gan ddod â deunyddiau newydd gyda
hi.
1.3
Ers diwedd y bedwaredd ganrif ar
bymtheg, tyfodd Llanidloes yn y lle cyntaf fel
yr oedd ffurf y tir a thechnegau adeiladau
yn caniatáu, gyda filas Fictoraidd arbennig o
addurniadol yn cael eu hadeiladu fel tai unigol
ar y llethrau neu fel grwpiau yn ymestyn ar

1.5
Mae adeiladau â ffrâm bren ac adeiladau
o garreg leol yn nodweddiadol, gyda gwaith trin
lleithder ar waelod y wal a phalmant coblog ar
oleddf yn nodi llwybrau i gerddwyr. Yn y canol,
adeiladau 3 llawr gyda changhennau 2 lawr i’r
cefn ac ar ddiwedd y prif strydoedd sydd i’w
gweld yn nodweddiadol.
1.6
Llechi o Gymru sydd ar y toeon gyda
chribau o ddalenni plwm, bargodion sy’n crogi
drosodd gyda bondoeau ac estyll tywydd
wedi’u paentio’n ddu. Mae mwyafrif o adeiladau
oes Fictoria yn defnyddio amrywiaeth eang o
frics a oedd yn cael eu cludo i’r ardal yr adeg
honno, gyda lliwiau cyferbyniol yn cael eu
defnyddio fel bandiau llorweddol a chorbelau
addurniadol.

draws natur amrywiol y tir. Cafodd y rheilffordd

1.7

ei chau yn y dref yn 1962 ac o ganlyniad,
ychydig iawn o dai a adeiladwyd ar ôl y rhyfel
yn ystod yr 1960au a 70au. Arweiniodd agor

sydd â phatrymau brics i’w gweld yn y dref.
Hefyd, ceir enghreifftiau cain o adeiladau

Mae rhai enghreifftiau anarferol o dai

ffordd osgoi’r A470, ar linell yr hen reilffordd,
at adeiladu ardaloedd preswyl newydd ar ochr

sy’n cyfuno brics gyda charreg leol, gyda’r
brics fel arfer yn wyneb cyhoeddus a charreg
leol (rhatach) yn cael ei defnyddio ar gyfer yr

de ddwyreiniol y dref sy’n parhau hyd heddiw

ochrau a’r cefn.

Nodweddion Dylunio
1.4
Mae canol y dref wedi’i lleoli o amgylch
‘Long Bridge’ a Stryd y Dderwen Fawr sy’n

1.8
Fel sydd i’w weld yn nodweddiadol
ym mhob rhan o Bowys, ceir enghreifftiau
o dalcenni tþ gydag gorchudd o lechi mewn

llunio siâp croes gyda’r hen neuadd farchnad

adeiladau preswyl.
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1.9

Oni bai am galon fasnachol y dref,

bydd gan ffenestri linteli a siliau carreg wedi’u
paentio. Ffenestri sash yw mwyafrif y ffenestri
gydag amrywiadau o ran nifer y cwarelau.
Lle bydd adeiladau wedi cael eu gwyngalchu,
bydd y darn o amgylch y ffenestr yn cael ei
baentio mewn du cyferbyniol.
1.10

Mae mathau llai o fythynnod cowrt

o oes Fictoria yn syml a chadarn o ran
eu hadeiladwaith, ac yn defnyddio brics
cyferbyniol ar gyfer linteli cylchrannol ar ffurf
bwa ar y cyd â siliau carreg. Mewn nifer o
achosion, mae tystiolaeth o waith atal lleithder
mewn brics cyferbyniol ar waelod waliau. Mae
simneai fel arfer wedi’u gwneud o frics gydag
addurniadau wedi’u cyfyngu i filas unigol ac
adeiladau masnachol.
Datblygu yn y Dyfodol
1.11

Mae’r dref yn parhau’n yn ei ffurf

gywasgedig wedi’i chyfyngu gan yr afon,
topograffeg a’r ffordd osgoi. Hefyd, mae nifer
o nodweddion y dref ganoloesol yn parhau a
gellir defnyddio rhai o’r prif egwyddorion gyda
datblygiadau newydd.
• Dylid defnyddio llechi naturiol llwyd neu
lechi wedi’u hailgyfansoddi i wneud pob
to
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Llanidloes

• Dylai teils crib fod yn gyfuniad o glai
naturiol, clai du a thalenni plwm
• Dylai aneddleoedd fod yn 2 neu 3 llawr
fel arfer
• Dylai ffenestri gael linteli a siliau amlwg
• Dylai ffenestri fod yn fwy fertigol o ran eu
cyfrannedd
• Fel arfer, ni ddylid gosod aneddleoedd
fwy na 3 medr o ochr y ffordd
• Lle defnyddir pren, dylid ei ddefnyddio
fel rhan hanfodol o’r ffasâd a’i gyfuno â
deunydd mewnlenwi wedi’i wyngalchu
• Dylid defnyddio carreg leol, brics
neu rendrad mewn lliwiau pastel fel
deunyddiau
• Dylid cael mannau parcio lle mae gofyn
amdanynt y tu cefn neu wrth ochr eiddo
• Dylid cynnwys simneai o frics coch ym
mhob anheddle
• Dylid cael gordoeau lleiaf gydag
elfennau o’r to sy’n crogi drosodd e.e.
estyll tywydd
• Dylid paentio elfennau pren o fewn y to
megis estyll tywydd a bondoeau yn ddu
• Dylai adeiladau sydd wedi’u gwneud o
frics gan fwyaf gynnwys ymylwaith brics/
corbelau addurniadol wrth ochr y to
• Bydd ffasadau blaen yn cael eu cyfyngu
i un math o ddeunydd adeiladu (oni bai
am fanylion o amgylch ffenestri ac fel
conglfeini lle bo hynny’n briodol)

Canllaw Dylunio Preswyl
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Machynlleth
1.1
Ffynnodd Machynlleth ar ôl derbyn
ei siarter yn 1291 a arweiniodd at gynnal
marchnad wythnosol, a ffair bob hanner
blwyddyn.
1.2
Parhaodd y dref i ffynnu o ganlyniad i
gynhyrchu gwlanen a’r fasnach a ddaeth yn
sgil y farchnad wythnosol. Hefyd, roedd nifer
o weithfeydd plwm a llechi helaeth o fewn y
cylch a oedd yn ychwanegu at bwysigrwydd y
dref o fewn yr ardal.
1.3
Arweiniodd agor y rheilffordd yn 1863
oedd yn cysylltu Machynlleth a’r rhwydwaith
cenedlaethol at newid mewn arferion cyflogi a
mwy o fasnachu mewn nwyddau, a chynnydd
yn y nwyddau oedd ar gael.
1.4
Dechreuwyd adeiladu filas, tai teras a
bythynnod y tu hwnt i ganol y dref, gan lenwi’r
tir ar y naill ochr i’r prif ffyrdd mynediad i’r
dref.
1.5
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae
tai teras a datblygiadau llai sy’n llenwi bwlch, yn
y rhan fwyaf o achosion wedi parchu arddulliau
cynhenid lleol. Mae dau ddatblygiad nodedig
diweddar sef Y Ganolfan Technoleg Amgen,
sydd dair milltir i’r gogledd, a Pharc Eco Dyfi,
yn cynnwys defnydd dyfeisgar o ddeunyddiau
ac yn enghraifft ar gyfer pensaernïaeth gyfoes
yn yr ardal.

House’ o’r oesoedd canol yn sefyll o hyd, gyda
Chloc y Dref a adeiladwyd yn 1874 yn sefyll
ar y gyffordd â Heol Pentrerhedyn. Mae’r
adeiladau preswyl a masnachol yn y canol yn
cynnwys cymysgedd liwgar o eiddo 2 a 3 llawr
o’r drydedd ganrif ar ddeg hyd at y bedwaredd
ganrif ar bymtheg, gyda chyfres o fuarthau
bychain a thramwyfeydd yn arwain at leoedd
gwaith, bythynnod llai a thai ar y cyrion.
1.7

Mae toeon wedi’u gwneud o lechi

Cymreig gyda theils clai du ar y crib, talenni
plwm ar gribau adeiladau hþn a theils clai
addurniadol ar gribau mwyafrif o adeiladau
preswyl oes Fictoria.
1.8
Nid yw bargodion crog fel arfer yn
amlwg. Fodd bynnag, gellir gweld estyll tywydd
addurniadol ar adeiladau Fictoraidd. Du yw’r
lliw fel arfer ag eithrio’r achosion hynny lle
ceir cyswllt â ffasadau wedi’u paentio â lliw, o
amgylch ffenestri ac ar waith atal lleithder ar
waelod adeiladau.
1.9
Mae ffenestri lloriau uchaf ar y tai hynaf
yn rhannu’r un linteli a bondoeau gyda thai
teras cynharach gan ddefnyddio strwythur
dormer ffug sydd wedi cael ei ailadrodd mewn
adeiladau newydd llawer mwy diweddar yn
effeithiol iawn.
1.10 Mae’r defnydd o frics yn llawer symlach
ar ffasadau blaen gyda gwaith addurniadol
yn cael ei ddefnyddio o amgylch ffenestri a
drysau ac ar gyfer conglfeini. Gwnaed defnydd
helaeth o’r garreg laid leol wedi’i chyfuno â

Nodweddion Dylunio
1.6
Mae canol y dref wedi’i lleoli o amgylch
Heol Maengwyn lle mae’r Senedd-dy a ‘Royal
84

Machynlleth

brics a rendrad ar gyfer y ffasâd sydd fwyaf
amlwg.
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1.11 Ychydig iawn o ddefnydd a wneir
o bren yn y dref. Gwneir defnydd o bren
mewn teras bychan o filas yn dyddio o oes
Fictoria sy’n edrych dros eglwys Sant Pedr fel
nodwedd addurniadol sy’n dynwared arddull
oes y Tuduriaid ar y lloriau uchaf. Defnyddir
pren hefyd mewn datblygiad clos oddi ar
Brickfield Street, ond yn fwy fel nodwedd estyll
addurniadol.
1.12 Mae statws amlwg i simneai ac maent
wedi’u hadeiladu mewn brics a charreg.
Fel arfer, maent wedi’u lleoli i’r chwith wrth
wynebu’r eiddo
1.13

Mae eiddo preswyl o oes Fictoria

wedi’u gosod yn ôl oddi wrth y palmant gan roi
lle i wal a chwrtil rheiliau o’u blaen ynghyd â
ffenestri crwm uchder cyfan.
Datblygu yn y Dyfodol
1.14 Mae’r dref yn parhau yn ei ffurf
gywasgedig o amgylch rhwydwaith o ffyrdd
canoloesol gyda’r nodweddion cysylltiedig
wedi’u diogelu. Mae’r prif egwyddorion, y dylid
eu defnyddio o ran datblygiadau newydd yn y
dref, fel a ganlyn:
• Dylai aneddleoedd fod yn 2 neu 3 llawr
fel arfer
• Dylid defnyddio llechi naturiol llwyd neu

• Dylai teils crib fod yn gyfuniad o glai
naturiol a du
• Dylai elfennau to megis estyll tywydd
a bondoeau fod yn bren ac wedi’u
paentio’n ddu
• Dylid defnyddio carreg naturiol
neu rendrad mewn lliwiau pastel
fel deunyddiau. Dim ond mewn
amgylchiadau eithriadol y bydd y defnydd
o waith brics ar flaen adeilad yn cael ei
ganiatáu lle gellir dangos y gall y cyddestun lleol dderbyn gwaith brics ar flaen
adeilad.
• Bydd ffasadau blaen yn cael eu cyfyngu
i un math o ddeunydd adeiladu (oni bai
am fanylion o amgylch ffenestri lle bo
hynny’n briodol)
• Dylai datblygiadau gynnwys elfennau
teras lle bo hynny’n briodol
• Dylid cael mannau parcio lle bydd gofyn
amdanynt y tu cefn neu wrth ochr eiddo
• Dylai deunyddiau fod yn garreg leol, brics
neu rendrad mewn lliwiau pastel
• Bydd y defnydd o ffenestri dormer sy’n
cynnwys llinell cwteri gwasgarog yn cael
ei annog
• Fel arfer, ni ddylid gosod aneddleoedd
fwy na 3 medr o ochr y ffordd

• Dylid cynnwys simneai o frics coch ym
mhob anheddle
85
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1.5

Y Drenewydd
1.1
Yn dilyn rhoi siarter i’r dref yn 1270,
daeth Y Drenewydd yn ganolfan rhanbarthol i
ganolbarth Cymru. Arweiniodd twf y diwydiant
gwlanen yng nghanol y bedwaredd ganrif
ar bymtheg yng Nghymru at dwf cyflym y
dref. Teimlwyd hyn yn bennaf o amgylch
Commercial Street, lle cafodd bythynnod cefn
wrth gefn, tai teras dwys iawn a ffatrïoedd eu
hadeiladu ar hyd patrwm grid cyffredin.
1.2
Mae llwyddiant y dref yn adlewyrchu
pðer nerthol yr Afon Hafren. Yn dilyn llifogydd
difrifol ar ddechrau’r 1960au, bu bron i
drigolion y dref ei gadael a’i hadeiladu ar dir
uwch. Fodd bynnag, gwnaed penderfyniad i
ailddatblygu’r dref fel ‘Tref Newydd’ a darparu
amddiffynfeydd helaeth rhag llifogydd.
1.3
Ffurfiwyd Corfforaeth Datblygu Tref
Newydd Canolbarth Cymru (Mid Wales New
Town Development Corporation) yn 1968.
Arweiniodd y buddsoddiad enfawr at dai a
busnesau newydd yn yr ardal, yn bennaf trwy
ddefnyddio’r tir gwastad i ddwyrain a gorllewin
y dref wrth ymyl y rheilffordd a’r Afon Hafren
oedd wedi’i ffrwyno erbyn hyn.

Mae

Y Drenewydd

datblygiadau

tai

preifat

ers

yr 1970au wedi canolbwyntio ar dir uchel
ar lethrau gogleddol dyffryn Hafren, ac
yn cynnwys nifer o ddatblygiadau ffordd
bengaead ac aneddleoedd gwasgaredig.
Nodweddion Dylunio
1.6
Mae canol y dref yn cynnwys cyfuniad
o adeiladau 2 a 3 llawr sy’n deillio’n bennaf
o oes Fictoria a’r cyfnod modern. Lleolir yr
adeiladau hyn o amgylch rhwydwaith grid syml
gyda lonydd cefn i’r naill ochr o ganol y dref.
1.7
Rhennir adeiladau oes Fictoria yn
2 gategori. Mae canol y dref ac adeiladau
preswyl oes Fictoria ar gyfer y dosbarthiadau
canol i’r de o’r dref yn fwy addurniadol o ran eu
natur, gyda bandiau brics llorweddol lluosog
cyferbyniol, linteli ‘splash’, ffenestri crwm a
libartau blaen. Defnyddir llechi Cymreig ar eu
toeon gyda theils clai addurniadol ar y cribau,
brics yn hytrach na byrddau estyll pren a
simneai o frics solet. Mae gan rai tai mawrion
ffasadau melyn cyferbyniol gydag eiddo mwy
yn defnyddio gorchudd o lechi ar dalcen y tþ.
1.8
Mae ffatrïoedd a thai symlach y
dosbarth gweithiol, sy’n nodweddiadol o

1.4
Er
bod
nifer
o
ddiwydiannau
traddodiadol wedi methu, mae gweddillion

ardal Penygloddfa, yn gyfuniad o ffasadau
gwyngalchog a brics gyda ffenestri sash, siliau

adeiladau y cyfnod hwnnw yn parhau hyd
heddiw ac yn rhoi argraff o dref Fictoraidd

carreg a linteli brics. Gwnaed y toeon unwaith
eto o lechi Cymreig gyda theils clai du neu
thalenni plwm yn cael eu defnyddio ar gribau.

lewyrchus ynghyd â’r tai a ffatrïoedd a
ddarparwyd.
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1.9

Roedd y llethrau o fewn y dref wedi cael

eu hystyried trwy leoli tai teras i lawr yr ochrau
a darparu grisiau o’r palmentydd llydan. Lle
nad oedd llawer o le ar gyfer palmentydd
a bod llinellau adeiladu yn mynd tuag at
ochrau’r palmant, defnyddiwyd ffenestri oriel a
phortshys wedi’u culhau.
1.10

Mae’r systemau o lwybrau troed yn

ardaloedd y ‘Dref Newydd’, sy’n cysylltu
strydoedd a thai gyda’r mannau agored
cyfagos ynghyd â’r defnydd o garejys llawr
gwaelod yn y tai newydd hynny a adeiladwyd
yn erbyn y llethr yn elfennau nodedig ymysg y
rhannau o’r Drenewydd a adeiladwyd yn fwy
diweddar.
Datblygu yn y Dyfodol
1.11 Mae’r Drenewydd wedi dod yn dref
ranedig oherwydd yr adeiladau cyhoeddus a’r
tai preifat a adeiladwyd yn ystod y 30 mlynedd
diwethaf; fodd bynnag, mae’r dref yn parhau
i gadw elfennau o ffurfiau adeiledig y dylid
dysgu’r prif egwyddorion ohonynt.

Y Drenewydd

• Dylai teils crib fod yn gyfuniad o glai
naturiol, clai du a thalenni plwm
• Dylai siliau ffenestri fod yn garreg gyda
linteli naill ai mewn carreg neu fric
cyferbyniol
• Dylai adeiladau sy’n frics yn bennaf
gynnwys ymylon/ conglfeini bric
addurniadol ar ochr y to
• Dylid cael mannau parcio lle y mae gofyn
amdanynt y tu cefn neu wrth ochr eiddo
• Dylai deunyddiau fod yn garreg leol,
brics neu rendrad mewn lliwiau pastel
• Dylid pwysleisio elfennau to crog e.e.
bargodion
• Dylid paentio elfennau pren o fewn y to
megis estyll tywydd a bondoeau yn ddu
• Dylai ffenestri fod yn fertigol o ran
eu cyfrannedd a dylid cynnwys
ffenestri crwm a ffenestri oriel mewn
datblygiadau
• Fel arfer, ni ddylid gosod aneddleoedd
fwy na 3 medr oddi wrth ochr y ffordd
• Lle defnyddir pren, dylid ei ddefnyddio
fel rhan hanfodol o’r ffasâd a’i gyfuno â
deunydd mewnlenwi wedi’i wyngalchu
• Dylai portshys a’r hyn sy’n amgylchynu
drysau fod yn addurniadol o ran eu natur
• Dylid adeiladu yn ôl yr un drefn ffurfiol
sydd i’w gweld yng nghanol y dref

• Dylid defnyddio llechi naturiol llwyd neu
lechi wedi’u hailgyfansoddi i wneud pob
to

Powys Residential Design Guide

Canllaw Dylunio Preswyl

87

Atodiad A: Gwerthusiadau ar
Ganolfannau Ardal
1.7

Llanandras
1.1
Mae Llanandras yn gorwedd o fewn
cefn gwlad amrywiol, sydd wedi’i wahanu oddi
wrth Loegr gan yr Afon Llugwy.
1.2
Mae gan y dref farchnad fechan hon
o’r canol oesoedd adeiladau sy’n dyddio’n

Llanandras

I’r de o ganol y dref, gwelir nifer fawr o

adeiladau gyda rendrad garw (rough cast) yn
bennaf mewn lliwiau niwtral neu bastel.
1.8
Mae’r ffenestri yn aml yn fychan ac yn
anffurfiol yn eu trefniant.
1.9

Mewn mannau eraill, ceir aneddleoedd

ôl i’r bedwaredd ganrif ar ddeg. Roedd y dref
unwaith yn ganolfan bwysig i’r fasnach frethyn,
er i sawl cyfnod o’r pla amharu ar ei thyfiant.

brics neu garreg Sioraidd a Fictoraidd,
gydag enghreifftiau da o ffenestri sash gyda

1.3
Dinistriwyd llawer o’r dref gan dân
yn 1681 ac o ganlyniad, cafodd y dref ei
hailadeiladu gyda’r adeiladau Sioraidd sydd
i’w gweld o hyd o amgylch ardal Broad Street.

1.10 Hefyd, mae gan nifer ohonynt
enghreifftiau o fanylion gwaith brics melyn neu
driniaethau carreg rhydd naturiol o amgylch
ffenestri, drysau a simneai.

Nodweddion Dylunio
1.4
Mae patrwm y stryd yng nghanol
Llanandras yn adlewyrchu pensaernïaeth y
cyfnod. Er enghraifft, mae’r stryd i’r gogledd
o Broad Street yn dal i ddilyn ffryntiadau
anghyson yr adeiladau ffrâm bren oedd ar
blotiau bwrdeistrefol, ond ar ochr arall y stryd
sydd wedi’i lledu, mae rhes o ffryntiadau
Sioraidd syth.
1.5

Oherwydd y plotiau mawrion, roedd

Mae deunyddiau adeiladu allanol yn

amrywio o adeiladau â ffrâm bren, i frics
coch, carreg a rendrad. Mae gorchudd o bren
tywyll hefyd yn nodwedd ar lawr cyntaf nifer o
adeiladau, ar dalcenni tai y drychiadau ochr
neu ôl fel arfer.
88

1.11 Mae aneddleoedd fel arfer yn ddau neu
dri llawr o uchder.
1.12 Mae simneai yn nodwedd amlwg yn
Llanandras. Ceir nifer o enghreifftiau o simneai
tal iawn neu lydan naill ai wedi’u hadeiladu o
garreg neu frics. Mae brestyn simnai allanol
mawr ar y mwyafrif o dai ar wahân neu
aneddleoedd ar ben teras.
1.13

datblygiadau clos/beili yn eithaf cyffredin,
gyda rhai ohonynt yn cadw deunyddiau wyneb
gwreiddiol megis coblau.
1.6

phwyslais fertigol cryf.

Nid yw cribau toeon yn rheolaidd gydag

eiddo â thalcen blaen a dau dalcen blaen
i’w gweld ar y cyd ag eiddo â thalcenni ar yr
ochr.
1.14 Mae eiddo teras hþn yn tueddu i fod yn
union wrth y pafin, tra bo eiddo ar wahân mwy
sylweddol gyda phlotiau mwy ac wedi’u lleoli
ychydig yn ôl oddi wrth y palmant.
1.15 Fel arfer, roedd toeon gwreiddiol wedi’u
gwneud o lechi naturiol er bod teils carreg i’w
gweld ar doeon cefn rhai adeiladau.
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• Dim ond un math o ddeunydd adeiladu

Datblygu yn y Dyfodol
1.16

Mae

ansawdd

Llanandras

ddylid ei ddefnyddio ar gyfer ffasadau
aneddleoedd yn hytrach na lle y
defnyddir gorchudd pren.

pensaernïaeth

Llanandras yn ddeniadol iawn, ac mae’n
bwysig bod datblygiadau yn y dyfodol yn
ymateb i hyn. Mae’n rhaid cydymffurfio â’r
gofynion canlynol gyda phob datblygiad
newydd yn yr anheddiad:

• Dim ond ar ochrau neu ben aneddleoedd
ar y llawr cyntaf y dylid defnyddio
gorchudd pren a dylid gwneud hynny
ar y cyd â charreg naturiol neu rendrad

• Dylai aneddleoedd fod yn 2 neu 3 llawr

lliw golau ar y llawr gwaelod. Dylai hyn
gynnwys byrddau dwfn sy’n gorgyffwrdd.

fel arfer.

Ni ddylid annog defnyddio gorosodiad
• Y deunyddiau sy’n cael eu ffafrio ar gyfer
adeiladu yw carreg naturiol neu rendrad
mewn lliwiau naturiol neu bastel. Mae
brics yn dderbyniol hefyd ond dylent gydfynd â lliwiau brics coch hanesyddol y
dref.
• Dylid defnyddio llechi naturiol llwyd neu
lechi wedi’u hailgyfansoddi i wneud pob
to. Dylai eiddo gael talcenni tþ blaen neu
ochr fertigol yn hytrach na thalcendoeon.
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• Rhaid i bob anheddle gael simneai a
brestyn simnai allanol lle bo hynny’n
briodol.
• Fel arfer, ni ddylid gosod aneddleoedd
fwy na 3 medr o ochr y ffordd
• Y ffiniau blaen sy’n cael eu ffafrio yw
waliau carreg neu frics isel gyda rheiliau.
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Atodiad A: Gwerthusiadau ar
Ganolfannau Ardal
1.5

Rhaeadr Gwy
1.1
Rhaeadr Gwy yw’r dref hynaf yng
nghanolbarth Cymru, gan ddyddio’n ôl o’r
bumed ganrif. Mae’r dref yn gorwedd yn union
yng nghanol Cymru yn Nyffryn Uchaf Afon
Gwy a dyma yw’r dref gyntaf ar lannau’r Afon
Gwy. Tref farchnad brysur a hanesyddol yw hi
sydd wedi bod yn ganolfan allweddol ers tro
byd ar gyfer y gymuned amaethyddol, gyda’i
marchnadoedd da byw yn gwasanaethu ardal
wledig fawr.
1.2
Roedd tarddiad y dref yn canolbwyntio
ar groesffyrdd rhwng y Strydoedd y Gogledd,
y De, y Dwyrain a’r Gorllewin, a oedd, ynghyd
â’r bont yn croesi’r Afon Gwy, yn darparu
cysylltiadau â Gogledd a De Cymru, Cwm
Elan a’r trefi marchnad ar y ffin.
1.3
Parhaodd y dref i dyfu gyda dyfodiad
y rheilffordd yng nghanol yr 1860au a gyda’r
broses o gasglu dðr yn datblygu yng Nghwm
Elan.
Nodweddion Dylunio
1.4

Gellir adnabod llawer o rannau cynharaf

y dref, o amgylch y groesffordd ganolog ac yn
agos at yr afon, gydag amlygrwydd y garreg
leol o fewn y drychiadau a thoeon gyda llechi
naturiol. Mae gorchudd o lechi hefyd yn diogelu
talcenni tþ ar rai adeiladau. Mae’r deunyddiau
hyn yn cyd-fynd â’r amgylchedd naturiol ac yn
darparu rhyw elfen o gysondeb.

Rhaeadr Gwy

Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg,

gwelwyd brics a gynhyrchwyd a wnaed mewn
ffatrïoedd yn cael eu cyflwyno fel mewn
mannau eraill. Gwelwyd hyn yn rhannol yn y
manylion brics a oedd wedi’u cynnwys mewn
tai carreg yn bennaf ond a ddefnyddiwyd yn
ddiweddarach mewn drychiadau llawn. Roedd
y brics hyn yn cynnwys y brics coch a welwyd
yn Llandrindod ond hefyd y brics melyn golau
gyda wyneb garw yn enwedig yn Rhaeadr.
Defnyddiwyd cymysgedd o’r ddau weithiau
i greu amrywiaeth yn y degawdau oedd i
ddilyn.
1.6
Llechi Cymreig a ddefnyddiwyd yn
bennaf fel deunydd ar gyfer toeon ond roedd
yna rhai enghreifftiau o deils clai coch.
1.7
Ffenestri sash sydd gan y rhan fwyaf
o eiddo. Ffenestri sy’n symud i fyny ac i lawr
yw’r rhain er bod yna rhai ffenestri sash o
Swydd Efrog sy’n symud o ochr i ochr.
1.8
Ar
ddechrau’r
ugeinfed
ganrif,
gwelwyd eiddo â rendradau gwyn yn cael
eu cyflwyno yn ffasiwn y maestrefi â gerddi.
Defnyddiwyd arddulliau pensaernïol mwy
safonol gan ddatblygwyr mewn datblygiadau
diweddarach yn y dref. Roedd y rhain yn
defnyddio amrywiaeth o liwiau newydd o ran
brics nad yw’n adlewyrchu nac yn cyd-fynd ag
ymddangosiad blaenorol y dref.
1.9

Roedd nifer o’r eiddo preswyl cynharach

yn wynebu’r stryd neu’r llwybr troed yn
uniongyrchol. Lle darperir cyrtiau blaen, roedd
rheiliau haearn bwrw yn amgylchynu’r rhain,
wedi’u gosod ar waliau isel ambell waith.
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1.10

Mae datblygiadau maestrefol mwy

diweddar wedi bod yn rhai cynllun agored neu
gyda gwrychoedd fel arfer.

Datblygu yn y Dyfodol
1.11

Mae llawer o gymeriad gwreiddiol y

dref yn parhau, gyda thai Fictoraidd o safon
uchel a thai cynharach (ac eiddo masnachol)
yn wynebu’r prif ffyrdd. Mae hyn yn rhoi cyfle i
ddatblygiadau newydd atgyfnerthu cymeriad y
dref ac yn cynorthwyo wrth ‘leihau’ effaith rhai
o’r datblygiadau diweddarach llai sympathetig
a ychwanegwyd yn y dref.

• Ar gyfer deunyddiau adeiladu, dylid
defnyddio brics fel arfer sy’n ailadrodd
y gwaith brics coch neu felyn golau
hanesyddol o fewn y dref, neu rendrad
golau gyda manylion gwaith brics (gan
ddefnyddio’r un lliwiau). Gall carreg
naturiol gael ei chroesawu ar gyfer
adeiladau amlwg.

Rhaeadr Gwy

• Ni ddylai goleddf y to fod yn llai na 3545 gradd, gyda thalcenni tþ fertigol yn
hytrach na thalcendoeon. Dylid cynnwys
simneai ym mhob grðp o adeiladau
(boed os ydynt yn rhai go iawn neu ffug);
• Dylid defnyddio llechi naturiol llwyd neu
lechi wedi’u hailgyfansoddi i wneud pob
to.
• Fel arfer, ni ddylid gosod aneddleoedd
yn ôl mwy na 3 medr o ochr y ffordd.
• Dylai aneddleoedd fod yn 2 neu 3 llawr
fel arfer.
• Dylai ffenestri fod yn sgwâr i fertigol o
ran eu cyfrannedd, a dylent gael pennau
siâp bwa; dylai siliau a linteli fod wedi’u
diffinio’n glir. Dylai bariau ffenestri
adlewyrchu’r patrwm croesffurf lleol.
• Dylid cyfyngu ffasadau i un math o
ddeunydd adeiladu (oni bai am fanylion
o amgylch ffenestri lle bo hynny’n
briodol)
• Y ffiniau blaen sy’n cael eu ffafrio yw
waliau isel gyda rheiliau.
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Atodiad A: Gwerthusiadau ar
Ganolfannau Ardal
1.5

Y Trallwng
1.1
Ffynnodd Y Trallwng, sydd wedi’i
lleoli ar wastadeddau ffrwythlon yr Afon
Hafren ar ôl iddi dderbyn siarter yn 1263 i
sefydlu bwrdeistref, gyda siarteri pellach a
gyflwynwyd iddi yn rhoi’r hawl i gynnal ffeiriau
a marchnadoedd.
1.2
Mae tystiolaeth o’i phwysigrwydd
parhaus o fewn y rhanbarth yn parhau heddiw,
gydag enghreifftiau o adeiladau masnachol
a phreswyl â ffrâm bren o’r unfed ganrif ar
bymtheg ar hyd High Street a Mount Street,
ynghyd ag enghreifftiau Sioraidd a Fictoraidd
urddasol trwy ganol y dref.
1.3
Cafodd tai newydd eu hadeiladu ar
ddiwedd yr ugeinfed ganrif yn bennaf i ogledd
ddwyrain y dref oddi ar Ffordd Salop ac mae
datblygiadau newydd wedi ymestyn ymhell
i fyny’r bryn oedd unwaith yn edrych dros y
dref.
Nodweddion Dylunio
1.4

Mae canol y dref wedi’i chanoli ar High

Street a Mount Street sydd yn gorwedd ar hyd
ffin gogledd ddwyreiniol Stâd Castell Powys.
Mae’r strydoedd hyn yn cynnwys cymysgedd
o fythynnod ffrâm bren o’r unfed ganrif ar
bymtheg a thai 2 a 3 llawr o oes Fictoria,
gyda thramwyfeydd yn eu cysylltu â’r melinau
prysur oedd unwaith y tu ôl iddynt.

Nid oes llawer o fwlch rhwng drysau tai

a’r palmant fel arfer, gan arwain at strydoedd
llydan gyda llwybrau troed eang iawn ar hyd y
darn cyfan.
1.6

Gwneir y toeon gyda llechi o Gymru

a theils clai du ar gyfer y grib gyda simneai
helaeth o frics ynghyd â bargodion byr sy’n
crogi drosodd gyda chorbelau bric yn cefnogi’r
gwteri.
1.7
Mae’r eiddo 3 llawr yn amrywio mewn
uchder a dyluniad gyda ffenestri dormer.
1.8
Nid yw’r modd mae eiddo wedi’u gosod
oddi wrth y ffordd yn rheolaidd, ond mae hyn
yn ychwanegu diddordeb at y stryd gan roi’r
cyfle i ychwanegu gwyrddni a lle preifat o’u
blaen.
1.9
Mae ffasadau unwaith eto’n amrywio
gyda chyfuniad o rendradau wedi’u paentio
a brics gydag elfennau o fandiau llorweddol
mewn lliwiau ac arliwiau cyferbyniol. Mae
gwaith o amgylch ffenestri yn syml gyda
phatrymau brics a bwâu gwastad ar y cyd â
siliau carreg a brics wedi’u paentio.
1.10 Mae enghreifftiau o filas Fictoraidd
arbennig o addurniadol wedi cael eu cyfyngu
i eiddo ar wahân i’r gogledd ddwyrain o’r dref
ynghyd â rhannau o High Street. Mae’r gwaith
addurniadol yn canolbwyntio ar gonglfeini
brics cyferbyniol a bandiau llorweddol, estyll
tywydd â phatrwm sgrôl ar dalcenni tþ,
ffenestri dormer a theiliau clai addurniadol ar
gribau toeon.
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1.11

Y Trallwng

Oddi ar Ffordd Salop o amgylch Eglwys

y Santes Fair, mae enghreifftiau cymesur da o
dai Sioraidd sydd ar ffurf tai ar wahân a thai
teras. Digon plaen yw’r ffordd mae’r adeiladau
3 llawr sylweddol hyn wedi’u cyflwyno,
gyda dim ond siliau carreg wedi’u paentio a
linteli gyda bandiau carreg achlysurol. Brics
coch a ddefnyddir ar gyfer y ffasadau gyda
rhai talcenni tþ ac ochrau cefn y tai wedi’u
hadeiladu o garreg leol.
1.12 Mae cynllun y terasau mewn perthynas
â’r ffordd gyhoeddus yn rhoi cyfle iddynt gael
libartau blaen gyda rheiliau, gyda choed a
chloddiau achlysurol.
1.13 Yn ddiweddarach yn yr 1950au,
cynigiwyd tai cyngor mewn fformat wedi’i leoli
o amgylch sgwâr gwyrdd cyffredin. Adeiladwyd
y tai hyn mewn arddull solet ond syml gyda
brics coch, ffenestri tal yn cael eu cynnal gan
siliau brics a linteli bwa gwastad. Ar y toeon,
ceir llechi o Gymru, teiliau clai du ar y cribau a
bargodion sy’n crogi drosodd.
Datblygu yn y Dyfodol
1.14 Mae’r Trallwng wedi dod yn dref
ranedig o ganlyniad i adeiladu tai cyhoeddus
a phreifat a chyflogaeth yn ystod y 30 mlynedd
diwethaf, gyda dim ond elfennau bychain

• Fel arfer, ni ddylid gosod aneddleoedd
fwy na 3 medr o ochr y ffordd.
• Dylai deunyddiau fod yn garreg leol,
brics neu rendrad mewn lliwiau pastel.
• Dylid pwysleisio elfennau to crog e.e.
bargodion.
• Dylid defnyddio llechi naturiol llwyd neu
lechi wedi’u hailgyfansoddi i wneud pob
to.
• Dylai aneddleoedd fod yn 2 neu 3 llawr
fel arfer.
• Bydd y defnydd o ffenestri dormer yn
cael ei annog.
• Dylai ffenestri ddangos cymesuredd
mwy fertigol.
• Dylai ffenestri gael linteli a siliau sydd yn
amlwg i’w gweld.
• Dylid cynnwys simnai o frics coch ym
mhob anheddle.
• Dylid annog y defnydd o ddatblygiadau
ar ffurf tai cowrt.
• Dylid cael mannau parcio, lle y mae
gofyn amdanynt, y tu cefn neu wrth ochr
eiddo.
• Dylid paentio elfennau pren o fewn y to
megis estyll tywydd a bondoeau yn ddu.
• Dylai teiliau ar gribau toeon fod yn
gyfuniad o glai du neu glai naturiol.
• Lle defnyddir pren, dylid ei ddefnyddio
fel rhan hanfodol o’r ffasâd a’i gyfuno â
deunydd mewnlenwi wedi’i wyngalchu.

o’r ffurf adeiledig yn parhau. Dylid dysgu’r
egwyddorion allweddol o’r rhain.
Powys Residential Design Guide

Canllaw Dylunio Preswyl

93

Atodiad A: Gwerthusiadau ar
Ganolfannau Ardal
1.5

Ystradgynlais
1.1

Mae Ystradgynlais wedi datblygu yn

rhannau uchaf Cwm Tawe i’r de o Fannau
Brycheiniog. Esblygodd y dref yn gyflym yn
ystod y chwyldro diwydiannol gydag economi
yn seiliedig ar brosesau diwydiannol trwm
a oedd yn cael eu cynnal gan y glo lleol a
gloddiwyd. O ganlyniad, mae yna draddodiad
cryf o fythynnod Fictoraidd i weithwyr yn y
dref, er nad oes llawer o’r rhain yn parhau yn
eu cyflwr gwreiddiol.
1.2
Mae canol y dref yn gorwedd ar ran
cymharol wastad ar lawr y dyffryn, gyda thai
i’r gogledd yn sefyll ar ochrau serth y dyffryn,
lle mae ganddynt effaith mwy dominyddol ar y
tirwedd.
Nodweddion Dylunio
1.3
Carreg, yn ôl pob tebyg, oedd y deunydd
adeiladu gwreiddiol fel y gellir ei weld yn y
rhes o fythynnod sydd wedi’u hadnewyddu yn
Heol Gïedd. Fodd bynnag, mae bron y cyfan
o’r aneddleoedd wedi cael wyneb newydd o
naill ai carreg artiffisial neu gerrig chwipio
arnynt, neu wedi’u hailadeiladu mewn brics
neu rendrad modern.
1.4

yw’r

deunydd

gwreiddiol

a

ddefnyddiwyd ar gyfer toeon ond defnyddiwyd
teils concrit nad oedd yn gydnaws â’r ardal
i roi to newydd ar rai ohonynt. Gellir gweld
manylion pensaernïol yng nghribau’r toeon
gyda theils melyngoch yn tueddu o gael eu
defnyddio, gan amlaf mewn patrwm unigryw.
1.6
Lleolir simneai sydd wedi’u gwneud yn
bennaf o frics coch ar dalcenni tþ aneddleoedd
gyda brestyn simnai mewnol.
1.7
Mae rhai enghreifftiau da o gymesuredd
a chyfrannedd ffenestri fertigol gwreiddiol i’w
gweld o hyd yn College Row.
1.8
Yn ogystal, mae rhai enghreifftiau da o
ffenestri gyda physt drws o waith brics amlliwiog (i’r ochrau) a phennau siâp bwa i’w
gweld ar Heol Aberhonddu. Gellir gweld siliau
carreg gwreiddiol mewn nifer o eiddo o hyd.
1.9
Mae cywirdeb pensaernïol y dref wedi
dioddef fodd bynnag oherwydd addasiadau i
ymddangosiad allanol a ffiniau aneddleoedd.
Gwelir bod ffenestri
newydd mwy gyda
chyfrannedd llorweddol wedi’u gosod yn
hytrach na hen ffenestri, yn enwedig ar loriau
gwaelod aneddleoedd. Mae ffenestri crwm a
portshys blaen wedi amharu ar rythm y stryd.

Mae eiddo hynach i’r de a’r gorllewin

o ganol y dref yn tueddu i fod yn union wrth
y palmant, lle mae’r rhan fwyaf o eiddo eraill
wedi’u gosod ychydig yn ôl oddi wrth y ffordd.
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1.10

Nid oes un math o ffin yn cael ei

defnyddio ar gyfer aneddleoedd, gyda choed,
carreg, brics a rheiliau i gyd yn cael eu
defnyddio.
1.11 Gan nad oes llinellau teledu cebl ar
gael, mae’r dref yn dioddef effaith dysglau
lloeren sydd i’w gweld ym mhob rhan ohoni.
Datblygu yn y Dyfodol
1.12 Er bod llawer o nodweddion gwreiddiol
y dref wedi cael eu colli, mae rhai egwyddorion
pwysig y dylid eu defnyddio gyda datblygiadau
newydd yn y dref.

Ystradgynlais

• Dylid defnyddio carreg naturiol
neu rendrad mewn lliwiau golau fel
deunyddiau;
• Fel arfer, ni ddylid gosod aneddleoedd
fwy na 3 medr o ochr y ffordd;
• Dylai aneddleoedd fod yn 2 llawr fel
arfer;
• Dylai ffenestri fod yn fertigol o ran eu
cyfrannedd a dylent gael pen siâp bwa
lle bo hynny’n briodol.;
• Bydd y defnydd o fanylion brics o
amgylch ffenestri yn cael ei annog;

• Dylid cynnwys simnai o frics coch ym
mhob anheddle.

• Dylid cyfyngu ffasadau i un math o
ddeunydd adeiladu (oni bai am fanylion o
amgylch ffenestri lle bo hynny’n briodol);

• Ni ddylai goleddf y to fod yn llai na 40
gradd a dylai eiddo ar wahân ac eiddo
un talcen gael talcenni tþ fertigol;

• Y ffiniau blaen sy’n cael eu ffafrio yw
waliau isel gyda rheiliau.

• Dylid defnyddio llechi naturiol llwyd neu
lechi wedi’u hailgyfansoddi i wneud pob
to;
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Atodiad 6: Egwyddorion dylunio
cynhwysol (ffynhonnell: DCFW)

Atodiad 2:
Egwyddorion dylunio cynhwysol
Mae dylunio da yn ddylunio cynhwysol, a dylai dylunio cynhwysol
fod yn rhan annatod o’r broses ddylunio sy’n ymestyn o’r
dechreuad, drwy’r cyfnodau cynllunio, dylunio manwl ac adeiladu’r
prosiect ac i’r ymarferion rheoli a fabwysiadwyd. Mae dylunio
cynhwysol yn llawer mwy na darparu ar gyfer anghenion pobl anabl.
Mae’n ymwneud â dylunio a rheoli amgylchedd mewn modd sy’n
diddymu’r rhwystredigaeth a’r rhwystrau sy’n wynebu llawer o
ddefnyddwyr yn cynnwys pobl anabl, pobl hŷn, plant a theuluoedd.
Deddf Cydraddoldeb 2010
Mae Deddf Cydraddoldeb (DC) 2010 yn gofyn am sylw priodol i’w roi i leihau anghydraddoldebau
economaidd-gymdeithasol, dileu gwahaniaethu, aflonyddu, ac erledigaeth wedi’i seilio ar ‘nodweddion
gwarchodedig’ diffiniedig.
Ymhlith y nodweddion yma mae: anabledd, oed, rhyw, hil, crefydd neu gredo, tueddfryd rhywiol,
beichiogrwydd a mamolaeth ac ailbennu rhywedd.
Mae’r DC ynglŷn â gwahaniaethu; mae ynglŷn â phobl a chyfle cyfartal – nid yw’n unig ynglŷn ag
agweddau ffisegol dyluniad neu adeilad. Mae dyletswydd ar ddarparwr cyfle neu wasanaeth i sicrhau nad
oes gwahaniaethu’n digwydd. Gall y gwahaniaethu hwnnw fod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol a
gall amlygu’i hun mewn sawl ffordd yn cynnwys y modd y mae amgylchedd ffisegol wedi’i gynllunio neu yn
y modd y bydd cyfleoedd a gwasanaethau’n cael eu cyflenwi a’u rheoli.
O ran yr amgylchedd ffisegol, nid oes gan y DC ei hun unrhyw ofynion ar sail perfformiad, nid yw chwaith
yn cynnig cyngor ar faterion technegol na manylebau – felly nid yw’n bosibl cael adeilad neu gynnyrch sy’n
‘cydymffurfio â’r DC’. Efallai y bydd dyluniadau yn dilyn y canllawiau arferion da diweddaraf, ond y modd y
bydd yr amgylchedd ei hun yn cael ei ddefnyddio’n ymarferol fydd o bosib yn penderfynu yn y pen draw a
fydd y dyletswyddau gwrthwahaniaethol a osodir o dan y DC yn cael eu cyrraedd.
Bydd y mesurau angenrheidiol i fynd i’r afael â gwahaniaethu yn aml yn amrywio yn ôl amgylchiadau
achosion unigol. Mae’r DC yn gosod y sail i ddileu gwahaniaethu. Gall y modd y bydd hynny’n cael ei
gyflawni ddibynnu ar sawl ystyriaeth – un yn unig yw dyluniad yr amgylchedd ffisegol.
Egwyddorion Dylunio Cynhwysol
Mae’r pum egwyddor ganlynol wedi’u mabwysiadu gan Lywodraeth Cymru a CDC i ddisgrifio’r nod
cyffredinol ar gyfer amgylchedd cynhwysol wedi’i ddylunio’n briodol. Mae Dylunio Cynhwysol yn gwneud
y canlynol:
– Gosod pobl wrth galon y broses ddylunio
– Cydnabod amrywiaeth a gwahaniaeth
– Cynnig dewis pan na all un ateb dylunio gael ei gymhwyso ar gyfer pob defnyddiwr
– Darparu ar gyfer defnydd hyblyg
– Darparu adeiladau ac amgylcheddau sy’n gyfleus, yn ddymunol ac yn ddiogel i’w defnyddio gan bawb
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Bydd dilyn y pum egwyddor hyn ym mhroses ddylunio datblygiad yn arwain at amgylchedd fydd â’r
nodweddion canlynol:
– Cynhwysol fel y gall pawb ei ddefnyddio’n ddiogel, yn rhwydd a gydag urddas.
– Ymatebol gan ystyried yr hyn mae pobl yn ei ddweud eu bod eu hangen a’u heisiau.
– Hyblyg fel y gall pobl wahanol ei ddefnyddio mewn ffyrdd gwahanol.
– Cyfleus fel y gall pawb ei ddefnyddio heb ormod o ymdrech na gwahanu.
– Cymhwysol ar gyfer pawb, ni waeth beth fo’u hanabledd, oedran, symudedd, ethnigrwydd neu
amgylchiadau.
– Croesawgar heb unrhyw rwystrau trwsgl a allai gau rhai pobl allan.
– Realistig yn cynnig mwy nag un ateb i helpu cydbwyso anghenion pawb a chydnabod nad yw’r un
ateb o reidrwydd yn addas i bawb.
Nid rhwystr ychwanegol i’w oresgyn yw dylunio cynhwysol. Dylai fod yn greiddiol i weledigaeth cynllun
a chael ei integreiddio drwyddo draw yn y broses ddylunio. Felly dylai cyswllt cynhenid fod rhwng
cydrannau’r dylunio a’r mynediad drwy’r DAS i gyd.
Manteision dull Dylunio Cynhwysol
Mae mabwysiadu dull dylunio cynhwysol yn cynnig cyfle i ddylunwyr a rheolwyr amgylcheddau i wneud
y canlynol:
– Bod yn greadigol
– Rhagori ar isafswm y manylebau technegol
– Dod o hyd i atebion dylunio unigol ac arloesol os fydd angen
– Datblygu adeiladau, mannau agored ac amgylcheddau sydd nid yn unig yn rhai cain neu’n ddatganiad
beiddgar ond sydd hefyd yn sicrhau fod gan ddefnyddioldeb, swyddogaeth ac anghenion y defnyddiwr
terfynol ran sylfaenol yn y broses ddylunio a rheoli
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ATODIAD 7: POLISI STRATEGOL SP7 Y CDLL

Polisi Strategol SP7 – Diogelu Adnoddau ac Asedau Strategol
Er mwyn diogelu adnoddau ac asedau strategol yn y Sir mae’n rhaid i gynigion datblygu
peidio â chael effaith andwyol annerbyniol ar yr adnodd neu’r ased a sut mae’n
gweithredu.
Dynodwyd y canlynol fel adnoddau ac asedau strategol ym Mhowys:
1. Tir a ddynodwyd ar lefel rhyngwladol, Ewropeaidd a/neu genedlaethol am ddiogelu
amgylcheddol.
2. Dynodiadau Amgylchedd Hanesyddol, gan gynnwys:
i. Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig.
ii. Parciau a Gerddi Cofrestredig.
iii. Henebion Rhestredig a gweddillion archeolegol eraill.
iv. Adeiladau Rhestredig a’u cwrtilau.
v. Ardaloedd Cadwraeth.
A lleoliadau dynodiadau i.–v.
3. Asedau Hamdden, gan gynnwys:
i. Llwybrau Cenedlaethol.
ii. Rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus.
iii. Llwybrau Hamdden.
iv. Rhwydwaith Feicio Cenedlaethol.
4. Nodweddion a rhinweddau gwerthfawr y tirwedd drwy gydol Powys.
5. Ardal Hyfforddiant (Y Weinyddiaeth Amddiffyn) Pontsenni.
6. Ardaloedd Adnoddau Mwynau.
7. Llwybrau Seilwaith Strategol Arfaethedig (os a phryd y maen nhw’n cael eu dynodi).

