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1. Cyflwyniad 

 

1.1     Wrth ystyried unrhyw gynllun sy'n cynnwys gosod goleuadau allanol, bydd 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (APCBB) yn rhoi ystyriaeth 
arbennig i Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Mabwysiedig Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, a Pholisi 12 yn benodol (Llygredd Golau) y gellir ei weld 
isod. Cynhyrchir y CCA yma er mwyn egluro sut y dylid cymhwyso'r Polisi 
CDLl yn ymarferol. 

 

1.2    Yn benodol, mae'n ceisio annog datblygwyr, penseiri a dylunwyr goleuo i 
ddarparu dyluniadau goleuo anymwthiol wrth baratoi cynigion ar gyfer unrhyw 
ddatblygiad sydd yn cynnwys unrhyw elfen o oleuo artiffisial y tu allan. 
 

1.3    Mae'r CCA yma yn berthnasol i bob sefyllfa o oleuo allanol, ble bynnag fo 
lleoliad y prosiect goleuo neu p'un a yw'n brosiect unigol neu'n rhan o 
ddatblygiad cyfan. Mae datblygiadau arfaethedig a sefyllfaoedd goleuo yn 
cynnwys, ond nid yn gyfyngedig  i: 

 Ddatblygiadau diwydiannol 

 Datblygiadau manwerthu 

 Datblygiadau tai 

 Cyfnewidfeydd trafnidiaeth 

 Ffyrdd a llwybrau troed (naill ai'n unigol neu fel rhan o ddatblygiad 
cyfan) 

 Caeau ac arenau chwaraeon allanol 

 Goleuo nodweddion i greu cyfoethogiad dinesig 

 Hysbysebion wedi'i goleuo 

 Amnewid gosodiadau goleuo presennol 

Bydd APCBB yn ceisio atal niwsans statudol pan fo goleuo yn rhan o ganiatâd 
cynllunio, ac efallai y bydd yn ceisio rheoli goleuo fel rhan o amodau a 
rhwymedigaethau cynllunio. 
 

1.4    Gall trafodaethau cyn ymgeisio fod yn ddefnyddiol iawn o ran helpu ymgeiswyr 
ac asiantaethau i ddynodi'r materion fydd yn cael eu cynnwys a'r wybodaeth 
fydd ei hangen i gefnogi unrhyw gais am ganiatâd cynllunio, a all yn ei dro 
helpu i leihau oedi o ran prosesu'r cais. 
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2. Rheoli Goleuadau Ymwthiol 

 

2.1    Goleuadau Ymwthiol 

2.1.1    Gellir diffinio goleuadau ymwthiol neu lygredd golau fel goleuo awyr y nos yn 
ddiangen o ganlyniad i olau a gyfeirir tuag i fyny. Fel arfer, caiff llygredd golau 
ei achosi gan gynlluniau datblygu a ddyluniwyd yn wael ac offer amhriodol 
neu offer a osodir yn wael. Gall goleuadau ymwthiol achosi niwsans i drigolion 
a chreu problemau diogelwch o ganlyniad i lacharedd, yn arbennig i yrwyr, a 
thrydan gwastraff. Mae'r tabl isod yn rhoi manylion am y mathau o oleuadau 
ymwthiol. 

Llacharedd Mae llacharedd yn ffurfio llen o oleuder o oleuadau a reolir 
yn wael neu sydd wedi'u cyfeirio'n wael sy'n lleihau 
cyferbyniad a gwelededd. I ddefnyddwyr y ffordd, gall 
llacharedd fod yn beryglus. 

 

Tresmasiad 
Golau 

Gorlifiadiad golau i eiddo neu ardaloedd cymdogol, a gall 
delio â hyn fod yn broblemus oherwydd ei fod yn aml yn 
golygu anghydfodau rhwng cymdogion. 

 

Amhariad 
golygfaol 

Mae hwn yn fath o lygredd golau y gellir ei achosi gan 
unrhyw ffynhonnell golau neu dywyn a adlewyrchir nad yw'n 
gymesur â nodweddion ardal â thirlwedd uchel neu 
werthoedd treflun. Gall lliw golau fod yn gymaint o ffactor 
llygredd â'i leoliad, cyfeiriadedd a chryfder, oherwydd gall 
newid cymeriad lleoliad ar ôl iddi dywyllu ac effeithio'n 
niweidiol ar ei ansawdd golygfaol. Mae hyn yn berthnasol 
iawn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog oherwydd ei 
fod yn dirlun a warchodir ac yn Warchodfa Awyr Dywyll. 

 

Tywyn yr 
Awyr 

Dyma'r tywyn sy'n weledol o gwmpas ardaloedd trefol o 
ganlyniad i wasgariad goleuadau artiffisial. Yn aml, tywyn yr 
awyr yw'r  math anoddaf o lygredd golau i ddelio ag ef, ac 
mae angen cymryd camau a gynlluniwyd ymlaen llaw am 
gyfnod hir o amser er mwyn ei leihau. 

 

2.2    Pam bod angen rheoli goleuadau ymwthiol 

 

2.2.1    Mae popeth byw yn addasu eu hymddygiad yn ôl golau naturiol. Bu i 
ddyfeisio golau artiffisial gan ddyn wneud llawer i ddiogelu a gwella ein 
hamgylchedd yn ystod y nos, ond os na chaiff ei reoli'n briodol, gall golau 
ymwthiol (y cyfeirir ato'n aml fel llygredd golau) achosi problemau ffisiolegol 
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ac ecolegol difrifol. 

2.2.2    Mae yna nifer o resymau pam y dylid rhwystro goleuadau ymwthiol, er 
enghraifft arbedion costau i awdurdodau lleol, busnesau a chartrefi drwy 
beidio â chynhyrchu golau diangen; y budd i'r diwydiant twristiaeth drwy 
gynnal awyr dywyll y Parc Cenedlaethol; a llai o allyriadau carbon sy’n deillio 
o'r angen am drydan.  Fodd bynnag, y prif amcan o ran rheoli digonol yn unol 
â Pholisi'r Cynllun Datblygu Lleol yw lleihau'r broblem mae'n ei achosi i bobl, 
planhigion ac anifeiliaid, gan wella amwynder a bioamrywiaeth.  

 

3. Polisi a Dynodiad 

 

3.1    Polisi Cynllun Datblygu Lleol  

3.1.1    Y cynllun datblygu lleol statudol ar gyfer yr ardal yw'r Cynllun Datblygu Lleol, 
a fabwysiadwyd er mwyn penderfynu ar geisiadau cynllunio ym mis Rhagfyr 
2013.  Mae'r CDLl yn cynnwys polisi mewn perthynas â rheoli goleuadau 
datblygiadau fel a ganlyn 

 

 

Polisi 12 Llygredd Golau  

 

Bydd cynigion sydd angen goleuadau yn cynnwys cynllun goleuo llawn a byddant yn 
cael eu caniatáu:-  

 

   a) pan fo'r goleuo a gynigir yn briodol i'r pwrpas; a,  

 

   b) phan nad oes effaith niweidiol sylweddol yn unigol neu'n gronnol ar 

                         i) gymeriad yr ardal;  

                         ii) trigolion lleol;  

                         iii) defnyddwyr cerbydau;  

                         iv) cerddwyr;  

                         v) bioamrywiaeth; a  

                         vi) gwelededd awyr y nos.  

                       vii) 'coridorau tywyll' ar gyfer ystlumod a rhywogaethau sy'n sensitif i 
olau. 

 

 

3.1.2    Cydnabyddir bod gan wybrennau tywyll gyfraniad allweddol tuag at deimlad o 
dawelwch a phellenigrwydd, ac mae hynny'n aml yn cael ei nodi fel un o 
nodweddion allweddol arbennig y Parc Cenedlaethol. Mae Polisi 12 Cynllun 
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Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2013 yn ceisio 
gwarchod wybrennau tywyll y nos rhag effaith goleuadau ac i berthnasu 
unrhyw oleuo a gynigir â'i bwrpas, megis llifoleuadau diogelwch safle a 
chyfleusterau hamdden, fel bod dylunio gofalus a defnyddio'r dull priodol o 
oleuo a lefelau goleuo priodol yn lleihau'r effaith ar ardaloedd ffiniol.  

 

3.1.3    Bydd cynigion sy'n effeithio'n annerbyniol a niweidiol ar wybrennau tywyll y 
nos, naill ai'n unigol neu'n gronnol, yn cael eu gwrthod. 

 

3.2    Gwarchodfa Awyr Dywyll 

 

3.2.1    Mae statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol yn wobr o fri a roddir i 
ddynodiadau sy'n gallu profi bod ganddynt awyr y nos o safon neilltuol ac sy'n 
gallu darparu tystiolaeth ei bod yn cael ei gwarchod. Rhoddir y wobr gan y 
Gymdeithas Awyr Dywyll Ryngwladol, a'u cenhadaeth yw "gwarchod ac 
amddiffyn amgylchedd y nos a'n treftadaeth o wybrennau tywyll drwy 
ddefnyddio goleuadau allanol o safon." 

 

3.2.2    Tra bod rhannau mawr o'r Parc Cenedlaethol yn parhau i fod heb lygredd 
golau, mae tresmasiad graddol goleuadau strydoedd, tai a diogelwch yn 
golygu y gellir difetha golygfeydd o olau'r sêr. Felly, mae'n hanfodol ystyried 
statws y Parciau Cenedlaethol fel Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. 

 

3.2.3    Mae'r Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol yn dynodi 4 ardal benodol yn y 
Parc Cenedlaethol ac o'i gwmpas, ac mae gan bob un wahanol gyfyngiadau 
ar lefelau'r goleuo parhaol a ganiateir, fel a ganlyn:- 

Parth Craidd - Y dyhead yw na fydd yna unrhyw oleuo parhaol 
ychwanegol yn yr ardal hon fel rhan o ddatblygiad newydd yn yr ardal, 
ac na fydd unrhyw oleuadau angenrheidiol yn cael eu goleuo mewn 
modd sy'n cynyddu gorlifiadiad golau tuag i fyny.   

Parth Byffer Critigol - Y dyhead yw na fydd unrhyw oleuni yn cael ei 
daflu o'r parth byffer i'r parth craidd.  Disgwylir y bydd unedau goleuo 
yn y Parth Byffer Critigol sy'n defnyddio lampau mwy na 1000 lwmen 
yn cael eu gosod fel rhai a gysgodir yn llawn. 

Parth Byffer (gweddill ardal y PC) Byddir yn annog i unrhyw oleuadau 
newydd fydd yn deillio o ddatblygu yn y Parth Byffer gael eu dylunio a'u 
gosod er mwy darparu llai o dywyn neu werthoedd dwyster, pan fo'n 
bosibl, na'r hyn a argymhellir gan sefydliad y Gweithwyr Golau 
Proffesiynol ar gyfer Parthau Amgylcheddol yn ystod y nos. 

Parth Allanol - (y tu allan i ardal y PC) Bydd APC yn defnyddio 
cynnwys y nodyn cyfarwyddyd hwn, fel y'i cefnogir gan Gynllun Rheoli 
Goleuadau Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol PCBB, er mwyn 
darparu'r sylfaen ar gyfer trafodaeth ag ACLlau ynglŷn â lleihau 
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potensial cynigion datblygu o greu llygredd golau. 

3.2.4    Mae'r Parth Craidd yn bwysig yn y nodyn cyfarwyddyd hwn.  Yn yr ardal hon 
disgwylir na fydd yna osodiadau goleuo parhaol ychwanegol o 
ganlyniad i ddatblygiadau newydd.  Mae'r Cynllun Rheoli Goleuadau 
hefyd yn nodi y gosodir cyrffyw.  Ar gyfer y Parc Cenedlaethol 
mabwysiadwyd 22:00 fel 'cyrffyw goleuadau allanol'. Oherwydd hynny 
disgwylir y bydd datblygiadau newydd yn y Parth Craidd yn diffodd 
neu'n lleihau swm y goleuadau oni bai bod yna amodau cynllunio y 
cytunwyd arnynt eisoes sy'n cynnwys amser cyrffyw cynharach. 

 

3.2.5  Am fwy o wybodaeth, gweler Cynllun Rheoli Goleuadau Gwarchodfa Awyr 
Dywyll Ryngwladol PCBB 

http://darksky.org/assets/Night_Sky_Conservation/BBNPA%20LMP%20complete.pdf
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4. Goleuadau a Datblygu 

 

4.1    Ystyriaethau Dylunio Cyffredinol 

 

4.1.1    Yr amser gorau i ystyried pa oleuadau sy'n angenrheidiol ar gyfer datblygiad 
yw wrth gychwyn y broses ddylunio. Mae'n bwysig meddwl sut fydd y 
datblygiad yn rhyngweithio ag amgylchedd y nos; sut fydd yn cael ei 
ddefnyddio yn ystod y nos a thrwy ei ddyluniad, sut fydd yn lleihau'r angen am 
oleuadau allanol - er enghraifft, drwy ddefnyddio goleuadau dim ond ble a 
phan fo hynny'n angenrheidiol, gan ddefnyddio golau o gryfder priodol ac 
addasu gosodiadau goleuadau er mwyn cyfeirio'r golau i ble mae ei angen.  
Dylai goleuo fod yn briodol i'r amgylchedd a chymeriad yr ardal gyfan.   Mae 
Sefydliad y Gweithwyr Golau Proffesiynol (ILP) wedi cynhyrchu canllawiau 
mewn perthynas â lleihau goleuadau ymwthiol mewn cynlluniau datblygu.  
Mae'n fan cychwyn da ar gyfer unrhyw ymgeisydd sy'n cychwyn dylunio elfen 
oleuo eu cynllun datblygu. Mae ar gael i'w lawrlwytho am ddim yma 
<https://www.theilp.org.uk/documents/obtrusive-light/>  

 

4.1.2    Yn gyffredinol, dylai pob datblygiad yn y Parc Cenedlaethol amcanu at osgoi 
goroleuo, a defnyddio sgriniau, adlewyrchyddion a bafflau er mwyn cyfyngu ar 
effaith goleuo. Fodd bynnag, yn y parth craidd (gweler map 1) cyfyngir yn llym 
ar oleuadau allanol sy'n rhan o ddatblygiad newydd arfaethedig.  Yn y parth 
craidd ni ddylid cael unrhyw osodiadau goleuo parhaol fel rhan o ddatblygiad 
newydd (a oleuir yn barhaol, yn hytrach nag a leolir yn barhaol).  Efallai bod 
rhai eithriadau yn bosibl pan fo goleuo yn angenrheidiol o ran diogelwch y 
cyhoedd; fodd bynnag bydd angen i eithriadau o'r fath gael eu cefnogi gan 
dystiolaeth gadarn sy’n dangos eu bod yn angenrheidiol, a bydd angen 
asesiad priodol. 

 

4.1.3    Ble bynnag fo'r lleoliad, wrth ddylunio cynllun goleuo fel rhan o ddatblygiad 
newydd, bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gofyn i bob ymgeisydd 
ddilyn proses ddylunio gyffredinol (gweler adran 4.2 isod).  Bydd hyn yn 
galluogi'r Awdurdod i asesu'r dyluniad goleuo yn briodol a'r effeithiau ar 
amgylchedd y Parc Cenedlaethol yn ystod y nos.   

 

4.2  Gofynion wrth wneud cais 

 

4.2.1    Fel y nodir gan Bolisi 12 y CDLl, disgwylir y bydd pob datblygiad newydd yn y 
Parc Cenedlaethol sy'n cynnig defnyddio goleuadau allanol yn cael ei ategu 
gan gynllun goleuo.  Yn ei hanfod, mae cynllun goleuo yn ddatganiad o'r 
broses ddylunio a ddilynwyd er mwyn penderfynu ar gynllun goleuo penodol.  
Mae Ffigwr 4.1 isod yn nodi camau'r broses ddylunio y dylid ei dilyn wrth 
ffurfio'r broses ddylunio, ac yn eu tro mae'r camau hyn yn ffurfio penawdau yn 
y cynllun goleuo ategol.   
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Arferion Dylunio Da - Rhestr Wirio 20 Pwynt 

 

1. Datganiad o anghenion y cleient a sylwadau partïon â buddiant 

2. Arolwg o amgylchedd nos yr ardal gyfagos* 

3. Dynodi golygfannau critigol 

4. Sefydlu a chyfrifo amodau goleuo presennol 

5. Sefydlu cyfyngiadau rheoli golau amgylcheddol 

6. Crynodeb o gamau sylfaenol a/neu gyfrifiadau 

7. Dadansoddiad o argymhellion lefel goleuo'r dasg 

8. Datganiad o amcanion ansawdd dylunio goleuadau newydd 

9. Amlinelliad o fethodoleg dyluniad goleuadau iteraidd 

10. Cyfrifiad Llorweddol o Ardaloedd Gweithio'r Dasg a'r Gorlifiadiad  

11. Cyfrifiad o'r golau ymwthiol  

12. Cymharu cyflawniad y dyluniad â'r gwerthoedd sylfaenol 

13. Sylwadau'r dylunwyr ar gyfyngiadau'r dyluniad terfynol 

14. Delweddu golygfan 

15. Taith rithwir drwy'r safle goleuedig 

16. Rhestr o ffactorau adlewyrchu model 

17. Rhestr o'r mathau o unedau goleuo, uchder mowntinau ac 
onglau'r annel 

18. Rhestr o'r defnydd a'r dosbarthiad o ynni 

19. Rhestr o broffiliau unedau goleuo 

20. Cynllun sy'n cynnwys dynodiad o gyfeiriadedd pelydrau. 

 

*Mae'r eitemau o restrir mewn llythrennau bras yn elfennau hanfodol dyluniad 
goleuo a dylid ymdrin â hynny mewn Cynlluniau Goleuo a ddarperir fel 
ategiad i bob cais. 

Ffigwr 4.1 Cynnwys Cynllun Goleuo 

 

4.2.2    Bydd lefel y manylder fydd yn ofynnol yn amrywio yn ôl y datblygiad a gynigir, 
e.e. mae datblygiad preswyl yn golygu bod angen i'r ymgeisydd ddilyn y 
broses 12 cam yn unig (y rhai a nodir mewn llythrennau bras), tra bod angen i 
faes parcio ddilyn y broses 20 cam yn ei chyfanrwydd.  Mae Atodiad 1 y CCA 
yma yn nodi gofynion Cynllun Goleuo yn ôl y math o gais.  Mae Adran 4.3 
isod yn rhoi trosolwg bras o'r elfennau allweddol y dylid eu cynnwys yn y 
cynllun ar gyfer pob pennawd hanfodol. Am fwy o fanylion, yn cynnwys 
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manylion mewn perthynas ag elfennau nad ydynt yn hanfodol, cynghorir 
ymgeiswyr i ymgynghori ag Atodiad 2 y CCA yma a/neu ganllawiau ar arferion 
da  Gweithrediaeth Yr Alban (2007) Controlling Light Pollution and Reducing 
Lighting Energy Consumption  neu yn achos goleuadau domestig, 
<https://www.gov.uk/government/publications/getting-light-right>  

 

4.2.3    Yn y parth craidd, pan fo goleuadau allanol yn cael eu cynnig fel rhan o'r 
cynllun datblygu, mae'n rhaid i'r cynllun goleuo ddarparu adran ychwanegol, 
sy'n nodi cyfiawnhad cadarn ar sail tystiolaeth bod angen y goleuadau er 
budd diogelwch y cyhoedd. 

 

4.3    Cynnwys Cynllun Goleuo 

 

4.3.1    Dylai cynllun goleuo elfennol ddogfennu'r broses ddylunio ganlynol.  Sylwer 
bod y rhifau a nodir mewn  cromfachau yn berthnasol i'r camau a nodir yn 
ffigwr 4.1 uchod.  Rhoddir mwy o arweiniad yn Atodiadau 1 a 2. 

 

(2) Arolwg o amgylchedd nos yr ardal gyfagos  

Dealltwriaeth eglur o amgylchedd nos y safle yn seiliedig ar ddadansoddi 
maes ddylai fod yn fan cychwyn i unrhyw astudiaeth.  Dylai'r arolwg hwn 
gynnwys lleoliad a dynodiad yr holl offer goleuo sy'n bodoli yn yr ardal. 

 

(3) Dynodi golygfannau critigol / derbynyddion sensitif 

Penderfynir ar olygfannau critigol mewn arolygon safle ac maent yn 
berthnasol i dderbynyddion presennol yn yr amgylchedd y bydd y cynnig yn 
effeithio arnynt, megis datblygiad preswyl cyfagos / ffiniol.  Dylid hefyd 
ystyried golygfeydd o bell tuag at safle'r datblygiad arfaethedig ac unrhyw 
effeithiau posibl fydd yn deillio o’r cynnig ar yr amgylchedd ehangach yn 
ystod y nos.  Dylid cynnal dadansoddiad risg gweledol mewn perthynas â 
sensitifrwydd y derbynyddion i'r gwerthoedd cyfyngu golau. (gweler atodiad 
1 am enghraifft o Dabl Pwysigrwydd i Dderbynyddion Sensitif 
nodweddiadol). 

Yn ogystal ag effeithiau gweledol, dylai'r adran hon roi ystyriaeth deilwng i'r 
saith derbynnydd sensitif a nodir ym maen prawf b (i-vii) polisi 12, gan 
gyfeirio'n benodol at effeithiau posibl ar rywogaethau sy'n sensitif i olau a 
bioamrywiaeth.  Pan ddynodir bod yn rhain yn faterion sydd angen sylw, 
dylid rhoi ystyriaeth deilwng i gyfyngu effeithiau i lefelau derbyniol yn y 
cynllun goleuo drwyddo draw. 

 

(5) Sefydlu cyfyngiadau rheoli golau amgylcheddol 

Gosod y rheolaeth polisi a goblygiadau hynny ar leoliad y cynllun datblygu, 
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e.e. a yw wedi ei leoli yn y Parth Craidd, mewn ardal â dynodiad 
amgylcheddol statudol (e.e. AGA/SDdGA) neu'n agos at ardal o'r fath. 

 

(7) Dadansoddiad o argymhellion lefel goleuo'r dasg 

Yn yr achos hwn mae 'tasg' yn cyfeirio at bwrpas y cynllun goleuo, e.e. 
goleuadau diogelwch preswyl, goleuadau maes chwaraeon.  Mae gan y 
rhan fwyaf o dasgau amcan ansawdd goleuo penodol a gyhoeddir fel 
gwerth a argymhellir.  Yn y cam hwn bydd APC yn ceisio penderfynu a yw'r 
amcanion goleuo yn briodol drwy gymharu hynny â safonau sefydledig.  
Dylai'r cynllun nodi cydymffurfiaeth eglur â'r amcanion ansawdd goleuo a 
nodir, a ffynhonnell gyhoeddedig yr amcanion hyn. 

 

(8) Datganiad o amcanion ansawdd dylunio goleuadau newydd 

Dylid manylu am amcanion ansawdd dylunio goleuo mewn brîff, gan nodi 
'paramedrau technegol y goleuadau' y dyluniwyd y cynllun goleuo i'w 
cyflawni.   

 

(10) Cyfrifiad Llorweddol o Ardaloedd Gweithio'r Dasg a'r Gorlifiad 

Mae'n hanfodol bod pob cais yn cynnwys manylion am gyfrifiadau lefel 
golau, gan ddangos grid llorweddol o werthoedd a ragfynegir, nid yn unig ar 
gyfer ardal y dasg ond hefyd ar gyfer ardal y gorlifiad y tu hwnt i ffiniau'r 
safle. 

 

(11) Cyfrifiad o'r golau ymwthiol 

Dylai'r ymgeisydd ddangos sut y dyluniwyd y cynllun i gyfyngu ar olau 
ymwthiol i'r lefelau hynny yr ystyrir eu bod yn dderbyniol ar gyfer y parth 
amgylcheddol perthnasol yn unol â therfynau safonol cydnabyddedig 1. 
Dylai'r cyfrifiad hwn gael ei wneud ar gyfer yr eitemau canlynol o leiaf cyn 
ac ar ôl amser y cyrffyw (os yn berthnasol). 

Llinell welediad uniongyrchol o'r golau a deflir 

Golau yn ymwthio drwy ffenestri eiddo 

Cymhareb golau tuag i fyny 

 

 

(12) Cymhariaeth â'r waelodlin 

                                                           
1 Guide on the Limitation of Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Applications Adroddiad CIE 

150:2003 

Nodiadau cyfarwyddyd  f 
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Bydd APC yn disgwyl i'r cynllun goleuo gynnal yr asesiadau uchod fel rhan 
o broses iteraidd tra bod y dyluniad yn cael ei ffurfio.   

Bydd hefyd yn disgwyl i ddylunwyr roi ystyriaeth deilwng i effeithiau cronnol 
goleuo. Bydd angen dangos nad yw gorlifiad dyluniad newydd yn creu 
gwrthdaro nac yn darparu gwerthoedd gormodol pan y’u hychwanegir at yr 
amgylchedd presennol yn ystod y nos. 

 

(17) Rhestr o'r mathau o unedau goleuo 

Mae'r rhestr o unedau goleuo yn elfen hanfodol yng ngham cymeradwyo'r 
datblygiad a'r cam adeiladu dilynol.  Dylai'r rhestr gynnwys, o leiaf, yr 
eitemau a restrir isod  

 Math y dosbarthiad o unedau goleuo a math y ddysgl 

 Math y lamp a'r watiau 

 Uchder mowntio 

 Cyfeiriad y cyfeiriadedd  

 Gogwydd yr unedau goleuo. 

 

(19) Rhestr o broffiliau unedau goleuo 

Wedi ei ddarparu mewn fformat darluniadol gan ddangos y mathau o 
unedau goleuo fydd yn cael eu defnyddio ar y safle yn ogystal â chyfeirnod 
dylunio, rhif catalog y gwneuthurwr, math y lamp a'r watiau a chategori lled 
pelydr yr adlewyrchydd.  

 

(20) Cynllun sy'n cynnwys dynodiad o gyfeiriadedd pelydrau 

Dylai'r cynllun ddangos yr holl golofn goleuadau newydd a lleoliad yr 
unedau goleuo yn ogystal â chyfeirnod ar gyfer pob lleoliad er mwyn 
darparu perthynas â'r golofn a'r rhestr o unedau goleuo a ddisgrifir ym 
mhwynt 17.  Dylid dangos cyfeiriadedd yr unedau goleuo gyda llinell 
estynedig o leoliad y mowntin. 

Dylid darparu cynlluniau dylunio er mwyn dangos manylion y tirlun cyfagos, 
eiddo a goleuadau presennol er mwyn cynorthwyo asesiad priodol o'r 
cynllun. 

 

4.3.2   Pa fo cynllun goleuo yn cael ei gyflwyno fel ategiad i gais cynllunio bydd APC 
yn sicrhau y byddir yn cydymffurfio ag ef yn y datblygiad terfynol drwy 
ddefnyddio amod cynllunio priodol a/neu rwymedigaeth cynllunio pan fo'r 
angen.   
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Atodiad 1: Gofynion Cynllun Goleuo yn ôl Math y Cais 
 

Cynllun 
Methodoleg 

Warws 
Dosbarthu 

Canolfan 
Chwaraeon 

Adeilad (yn 
cynnwys 
datblygiad 
preswyl) 

Maes Parcio Golau 
Ffordd 

Datganiad o 
sylwadau 
partïon â 
buddiant 

     

Arolwg o 
amgylchedd 
nos yr ardal 
gyfagos 

     

Dynodi 
golygfannau 
critigol 

 

     

Sefydlu a 
chyfrifo amodau 
goleuo 
presennol 

 

     

Crynodeb o 
gamau sylfaenol 
a/neu gyfrifiadau  

     

Dadansoddiad 
o argymhellion 
lefel goleuo'r 
dasg 

     

Datganiad o 
amcanion 
ansawdd 
dylunio 
goleuadau 
newydd 

     

Amlinelliad o 
fethodoleg 
dyluniad 
goleuadau 
iteraidd 

     

Mesuriad wedi'i 
gyfrifo o 
ardal(oedd) 
gwaith y dasg 
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Ardaloedd 
gorlifiad 

     

Cyfrifiad y 
golau ymwthiol 
o dresmasiad o 
eiddo 

     

Dwyster 
Ffynhonnell a 
Welir 

     

Asesiad enwol o 
dywyn 

     

Cymhareb 
golau 
uniongyrchol 
tuag i fyny 

     

Goleuder 
adeilad 

     

Grid goleuder 
tuag i fyny 
cyfunol 

     

Cymharu 
cyflawniad y 
dyluniad â'r 
gwerthoedd 
sylfaenol 

     

Sylwadau'r 
dylunwyr ar 
gyfyngiadau'r 
dyluniad terfynol 

     

Delweddu 
golygfan  

     

Taith rithwir 
drwy'r safle 
goleuedig  

     

Rhestr o 
ffactorau 
adlewyrchu 
model 

     

Rhestr o'r 
mathau o 
unedau 
goleuo, 
uchder 
mowntinau 
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ac onglau'r 
annel 

Rhestr o'r 
defnydd a'r 
dosbarthiad ynni 

     

Rhestr o 
broffiliau 
unedau goleuo 

     

Cynllun sy'n 
cynnwys 
dynodiad o 
gyfeiriadedd 
pelydrau  
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Atodiad 2 Cynnwys Cynllun Goleuo 

 

Sylwer, daw'r adran hon o Gynllun Rheoli Goleuo Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.  Gellir gweld y testun llawn yn 
http://darksky.org/assets/Night_Sky_Conservation/BBNPA%20LMP%20comple
te.pdf  

Yn ogystal â rhesymwaith yr ILP sy'n ymdrin â'r broses o gynnal Asesiadau o Effaith 
Goleuo, mae Gweithrediaeth Yr Alban wedi cyhoeddi Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio 
ategol (Rheoli Llygredd Golau a Lleihau'r Defnydd o Ynni) sy'n darparu rhesymwaith 
i bob dyluniad goleuo a gynigir. 

Eto, bydd cyfeirio at y ddogfen gyflawn yn darparu manteision arbed ynni wrth 
ddarparu dyluniad cadarn, fodd bynnag, dylai'r LMP hwn annog Pwyllgorau Rheoli 
Datblygiadau, yn yr Awdurdod ac Awdurdodau Lleol ffiniol, i fynnu bod peiriannydd 
goleuadau'r datblygwr yn dilyn proses ddylunio drylwyr cyn cyflwyno cynigion. Er mai 
dim ond 12 pwynt sy'n cael eu cynnwys yn yr LMP, dylid ystyried bod hyn yn 
isafswm pendant ar gyfer prosiectau bach ac nid oes yna unrhyw reswm pam na 
sefydlir y cynllun 20 pwynt  fel gofyniad safonol. Mae'r cynllun 20 pwynt a'r 
rhesymeg, gyda'r dangosyddion perfformiad goleuadau a ddisgwylir mewn ardal 
Awyr Dywyll, yn cael eu cynnwys yma er mwyn cyflawnder yr Atodiad hwn. 

1. Datganiad o Sylwadau Partïon â Buddiant 

Nid oes gan bob cleient dylunwyr goleuo amlinelliad clir o ofynion goleuo, ac 
weithiau mae amcanion gwreiddiol cynllun yn cael eu hegluro yn gyffredinol iawn. Ni 
ddylai datganiad ffurfiol byr gynnwys manylion technegol, ond gallai gynnwys 
dewisiadau amgen posibl wedi'u disgrifio heb ddefnyddio termau technegol. Yn yr un 
modd, gall partïon fynegi pryderon neu wrthwynebiadau cynnar i ddatblygiad newydd 
sy'n deillio o weledigaeth a dybir, yn seiliedig ar luniau neu wybodaeth bersonol am 
enghreifftiau o reoli gwael ar oleuo mewn datblygiadau cyfagos. Efallai y bydd angen 
cynnwys grwpiau â diddordeb arbennig hefyd. 

Mae'r casgliad o sylwadau partïon â buddiant yn ffordd o ddarparu deunydd 
cefndirol, sy'n gweithredu fel dull cynnar o gynnal asesiad risg o oleuo. Gellir egluro 
canlyniad yr asesiad risg hwn yn y fethodoleg dylunio goleuo wrth i bob 
gwrthwynebiad, neu gyfyngiad gael ei asesu'n dechnegol. 

2. Arolwg Safle (hanfodol) 

Yn aml caiff dyluniadau goleuo eu gwneud yn anghywir heb ymweld â safle'r 
datblygiad, am amryw resymau. Hyd yn oed gydag arolwg safle nid yw'n bosibl bob 
amser, y tro cyntaf, i ddynodi'r holl broblemau posibl o ran goleuo, fodd bynnag, nid 
yw anwybyddu'r amgylchedd, drwy beidio ymweld â'r safle, yn darparu methodoleg 
ddylunio dda a thrylwyr. Yn bwysicach na hynny, gall methu â chynnal arolwg safle 
greu diffyg difrifol o ran rheoli risg. Dylai arolwg safle fod yn fan cychwyn i 
Astudiaeth Sylfaenol y gellir ei defnyddio i ddynodi amrywiol elfennau gweledol a 
thechnegol. 

Pan fo unrhyw unedau goleuo presennol yn agos i ddatblygiad newydd, mae angen 
mesur neu gyfrifo effaith y goleuadau presennol, yn arbennig mewn perthynas â 
rheoli golau ymwthiol, neu brinder hynny. Mae golau yn ychwanegyn, a bydd unrhyw 
orlifiad o ddatblygiad newydd yn chwyddo'r lefelau presennol, (gweler eto ym 

http://darksky.org/assets/Night_Sky_Conservation/BBNPA%20LMP%20complete.pdf
http://darksky.org/assets/Night_Sky_Conservation/BBNPA%20LMP%20complete.pdf
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mhwynt 4). 

3 Golygfannau Critigol (hanfodol) 

Erbyn heddiw mae eiddo preswyl yn edrych dros y rhan fwyaf o ddatblygiadau 
newydd i ryw raddau, a gellir asesu bod rhai yn cynnwys derbynyddion mwy sensitif 
nag eraill. O bob golygfan gritigol bydd Pensaer Tirlunio yn cynhyrchu asesiad o 
effaith y datblygiad newydd gan ddefnyddio iaith nad yw'n dechnegol i fesur maint yr 
effaith weledol yn ystod y dydd. Bydd cynllun methodoleg y canllawiau cynllunio hyn 
yn cynorthwyo'r dylunydd i ddefnyddio dull tebyg, ond drwy amnewid cyfrifiad neu 
fesuriad, y gellir ei ailadrodd,  o faint ffisegol golau, er mwyn ategu'r dull 
annhechnegol, gwrthrychol a ddarperir gan eraill. Fodd bynnag, ar brydiau gall 
ystyriaethau o ran cyfeiriadedd unedau goleuo ddarparu gwahanol flaenoriaethau 
gweledol yn ystod y nos i'r rhai a gynhyrchir gan dechnegau estheteg gweledol yn 
ystod y dydd, ac mae'n bwysig dynodi golygfannau gwahanol a dewisiadau gosod yn 
ystod y cam cynnar hwn. 

Pryd bynnag y mae angen datganiad goleuo ynghyd ag asesiad o effaith ar y tirlun, 
mae'n bwysig cynnal yr un golygfannau tirlun critigol, ond efallai y bydd angen 
cynnwys pwyntiau ychwanegol, yn ddibynnol ar gyfeiriadedd dylunio terfynol yr 
unedau goleuo, pan welir eu bod yn sensitif yn ystod y nos. 

Yr eiddo preswyl sy'n agos i'r datblygiad newydd yw'r olygfan bwysicaf bob amser 
oherwydd bod yna gyfyngiadau cymeradwy ar oleuni ffenestri. Fodd bynnag, yn aml 
mae angen asesiadau cyfyngu tywyn ar olygfannau pell, sydd â golwg clir o'r 
datblygiad. Yn aml, maint dwyster y golau gweledol hwn yw sail cwynion. Os mai dim 
ond un cyfeiriad gweledol critigol sy'n bodoli gall y dylunydd goleuo ddefnyddio hyn i 
gyfeirio golau oddi wrth y cyfeiriad hwnnw, ond nid ar draul golygfannau eraill llai 
critigol. 

O bob golygfan gritigol bydd pwysigrwydd y 5 amcan cyfyngu golau, a ddisgrifir yn 
ddiweddarach ym mhwynt 11, sef gorlifiad, tywyn yr awyr, golau i ffenestri 
ystafelloedd gwely, dwyster ffynhonnell llinell welediad a disgleirdeb adeiladau, yn 
amrywio, yn unol â gwahanol olygfannau a buddiant pobl. Bydd cynnwys tabl 
pwysigrwydd, y rhoddir enghraifft ohono isod, yn yr adroddiad dylunio goleuo yn 
dangos ymagwedd gyntaf y dylunydd tuag at ddadansoddi risg gweledol mewn 
perthynas â'r derbynyddion sensitif critigol. 

 

Tabl 3.1    Tabl pwysigrwydd nodweddiadol i dderbynnydd sensitif 

Lleoliad y 
Derbynnydd 

Gorlifiad Tywyn yr 
awyr 

Golau drwy 
Ffenestri 

Dwyster 
Ffynhonnell 

Goleuder 
Adeilad 

Ffinio â'r safle Uchel Dim Uchel Uchel Uchel 

Agos i'r safle Canolig Isel Canolig Uchel Canolig 

Nepell o’r safle Isel Canolig Isel Uchel Isel 

Ymhell o'r safle Dim Uchel Dim Uchel Dim 
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 4. Goleuadau Presennol 

Mae yna oblygiadau deublyg i gyfrifo neu fesur amodau goleuadau presennol. 

A. Mae rhai gwerthoedd cyfyngu golau yn seiliedig ar uchafswm terfynau 
y gellir eu caniatáu. Mae effeithiau goleuadau yn gronnol, ac os yw goleuni 
ffenestr breswyl gyfagos eisoes wedi cyrraedd uchafswm yr amcan cyfyngu a 
argymhellir, dylai'r datblygiad newydd ddangos ei fod wedi cael ei ddylunio i 
ddarparu ar gyfer dim cynnydd o ran effaith goleuder ar yr eiddo cyfagos. Os 
na fu ymweliad â'r safle, bydd yr elfen bwysig hon yn cael ei cholli. 

Felly, ar brydiau mae'n amhriodol dim ond nodi mewn cais cynllunio na fydd y 
lefel yn codi'n uwch na'r terfyn heb nodi'r maen prawf sylfaenol presennol. 
Felly, dylai pob cais cynllunio dybio nad oes cofnod wedi ei gadw o werthoedd 
goleuni presennol a chyflwyno gwerthoedd sy'n perthyn i feintiau a fesurwyd 
neu a gyfrifwyd ar y safle, 

B. Oni bai bod yr awdurdod cynllunio lleol wedi cynhyrchu cynllun ffiniau 
parth amgylcheddol yn ystod y nos (gweler pwynt 5 canlynol) mae'n ofynnol 
bod y dylunydd goleuo yn asesu amodau goleuder presennol amgylchedd yr 
ardal fel y gellir dangos bod y dyluniad newydd yn cynnig cystal os nad gwell 
na'r amodau presennol. 

 

 5. Sefydlu Lleoliad Amgylcheddol (hanfodol) 

 

Mae'r adran hon yn gyfwerth, yn nhermau dylunio tirlun, â'r asesiad o gymeriad 
tirlun, ac mae Treftadaeth Naturiol Yr Alban yn darparu mapiau parth o werth 
pwysigrwydd i gymdeithas yn ystod y dydd. 

Mae gan bob cynllun sydd wedi ennill dynodiad Awyr Dywyll ffiniau parth 
amgylcheddol wedi'u diffinio'n fanwl, fel a ganlyn: 

E0: Goleuadau newydd wedi’u gwahardd - e.e. Craidd Awyr Dywyll 

E1: Ardaloedd tywyll cynhenid - e.e. Parth Byffer Awyr Dywyll, Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol 

E2: Gloywder ardal isel - e.e. Parth Allanol Awyr Dywyll - Lleoliadau 
gwledig neu bentrefi bychan 

Nid yw E3 ac E4 (yn CIE150:2005) yn berthnasol i'r amodau sy'n 
ddisgwyliedig mewn ardal sydd wedi ennill dynodiad Awyr Dywyll, neu'n 
agos iddi 

 

6. Crynodeb o'r Amodau Sylfaenol 

Tabl crynodeb sy'n dangos gwerthoedd a gyfrifwyd neu a fesurwyd mewn lleoliadau 
diffiniedig yw'r rhai hawsaf i'w deall a'u monitro. Fodd bynnag, os nad oes goleuadau 
eisoes yn yr ardal cyn cychwyn ar y datblygiad newydd, nid oes angen mesur hyn. 

Pan fo mesuriadau yn cael eu gwneud, dylai gwerthoedd goleuni ddangos a ydynt 
wedi cael eu mesur yn llorweddol neu'n fertigol, gan nodi ar ba uchder lefel y tir y'u 
mesurwyd. 
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7. Dadansoddi Tasg (hanfodol) 

Mae gan y rhan fwyaf o dasgau allanol amcan ansawdd goleuo penodol a 
gyhoeddwyd [5] fel gwerth a argymhellir, ond ar brydiau mae'n rhaid cymharu tasgau 
newydd â gweithgareddau presennol tebyg a gyhoeddwyd. Y pwynt allweddol yn y 
cam hwn yw dangos nad yw'r amcanion ansawdd dylunio goleuo yn rhy uchel drwy 
gymharu amcanion y dyluniad ag argymhellion goleuo tasgau tebyg. 

Gellir canfod enghraifft gynllunio reolaidd o hyn yn achos goleuo ar gyfer chwaraeon 
pan fo argymhellion yn bodoli ar gyfer gwahanol lefelau chwarae gemau unigol. Yn 
aml mae ceisiadau cynllunio yn dangos y goleuni cyfartalog y mae'r dyluniad wedi'i 
gyflawni heb ddatgan gofyniadau’r chwaraeon, ac maent felly o bosibl yn defnyddio 
mwy o ynni nag sydd angen. 

 

8. Amcanion Dylunio Goleuo (hanfodol) 

Dylai hyn fod ar ffurf adran fechan ble mae'r dylunydd yn creu darlun technegol o 
"baramedrau technegol y golau" a ragfynegir y dyluniwyd y datblygiad i'w cyflawni. 
Bydd ansawdd y golau yn cael ei ddisgrifio yn nhermau goleuni (cyfaint) a goleuder 
(disgleirdeb) a dylid ei gymharu ag amcan ansawdd golau a argymhellir sydd wedi ei 
gyhoeddi. 

Mae gan y dylunydd goleuo fynediad i nifer o ffynonellau o ddata cyhoeddedig a 
dylai nodi'r dogfennau ffynhonnell y tynnwyd y data ohonynt. Bydd dyluniad da yn 
cymharu argymhellion ansawdd golau â chyhoeddiadau eraill ac argymhellion mewn 
perthynas â thasgau cyfwerth pan nad yw tasg sy'n gweddu'n union wedi'i chanfod 
mewn data cyhoeddedig. 

 

9. Methodoleg Iteraidd Dylunio Goleuo 

Yn aml ceir mwy nag un dull o gyflawni'r un amcanion ansawdd goleuo, a bydd y 
dylunydd goleuo yn aml yn ystyried gwahanol ddulliau fel asesiad meddyliol yn ystod 
y cam cyn dylunio. Yn aml ni ystyrir bod yr amrywiol opsiynau yn deilwng o gael eu 
dogfennu, ac fel arfer dim ond un opsiwn a gyflwynir yn y cais cynllunio er mwyn 
symleiddio'r cam cymeradwyo. Erbyn hyn mae’n bwysig iawn dangos ystyriaeth 
wahanol yn arbennig pan fo goblygiadau o ran ynni trydan, a chaiff y pwynt hwn ei 
atgyfnerthu mewn pwynt diweddarach (gweler 13 - Sylwadau'r Dylunwyr). 

Mewn prosiectau mawr  ar brydiau defnyddir ardaloedd bach i dreialu cyfrifiadau er 
mwyn dangos lefelau goleuo nodweddiadol ar gyfer gwahanol opsiynau, ac ar gyfer 
pob dewis dylai'r dylunydd fod yn asesu goblygiadau tebygol creu sefyllfaoedd 
ymwthiol posibl yn achos preswylfeydd cyfagos. Mae gan Adroddiad CIE 150:2003 
siart llif cyffredinol sy'n dangos matrics o wendidau a buddion hysbys y gwahanol 
opsiynau dylunio, ac mae uchder mowntinau unedau goleuo yn cael cryn sylw yn y 
matrics. 

Wrth i'r dyluniad gael ei ddatblygu, gall y broses hon o ddylunio’n rhannol a 
chymeradwyo'n rhannol ddynodi'r angen i addasu'r dyluniad yn gynnar ac osgoi 
gwaith dylunio ofer sy'n aml yn digwydd os bydd y broses goleuo ymwthiol yn cael ei 
chynnal ar ddiwedd y broses ddylunio. Eto, nid yw'r broses o newid wrth i'r dyluniad 
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ddatblygu yn cael ei ddogfennu er mwyn osgoi cyflwyno gwendid tybiedig ym 
methodoleg y dyluniad, ond os caiff hyn ei ddogfennu'n gywir gall ddangos i'r 
cynllunwyr yr ystyriwyd pryderon allanol a sut y cyfyngwyd ar y dyluniad er mwyn 
ateb y pryderon. 

10. Rhagfynegiadau ynglŷn â Goleuni Llorweddol  (hanfodol) 

Ni ddylid ystyried bod unrhyw ddyluniad yn deilwng o gychwyn asesiad cais cynllunio 
os na gyfrifwyd lefel y golau. Mae'n un o dasgau hawddaf y broses ddylunio goleuo a 
dylai ddangos grid llorweddol o werthoedd a ragfynegir, nid yn unig ar gyfer ardal y 
dasg ond hefyd y gorlifiad y tu hwnt i ffiniau'r safle. Er nad oes cyfyngiadau ar 
werthoedd goleuni llorweddol ar ffiniau safle wedi'u cyhoeddi yn genedlaethol, mae 
nifer o awdurdodau lleol yn rhagnodi gwerth a bennir yn lleol wrth gyfyngu ar 
ddatblygiadau. Er bod gwerth y cyfyngiad ffiniau yn syml i'w fonitro a'i fesur, yn y 
cam ar ôl datblygu, ni ddylai gael blaenoriaeth ar y technegau cyfyngu diffiniedig 
cenedlaethol oherwydd gall hynny, os y'i defnyddir ar wahân, guddio materion 
pwysicach ynglŷn â golau ymwthiol a ddisgrifir ym mhwynt 11 (yn dilyn). 

Mae yna nifer o raglenni cyfrifiadurol ar gael heddiw all berfformio rhagfynegiadau 
goleuni llorweddol syml, fodd bynnag dim ond ychydig ohonynt sydd wedi 
integreiddio'r holl brosesau angenrheidiol er mwyn cyfrifo a dangos gwerthoedd 
effaith golau ymwthiol posibl fel yr amlinellir hynny ym mhwynt 11. Hefyd, er mwyn 
hwyluso adnabyddiaeth weledol o ardal y dasg mewn perthynas ag eiddo preswyl 
cyfagos, dylai'r meddalwedd cyfrifiadurol allu mewnforio dull mapio addas o'r ardal a 
dangos lleoliadau'r arsylwyr critigol allanol yr aseswyd y rhagfynegiadau ohonynt. 

Fel rheol, mae asesiadau a gyfrifir yn seiliedig ar werthoedd dwyster (a fesurir mewn 
labordy) sy'n pelydru ar wahanol onglau o'r uned oleuo. Mae gan bob uned oleuo ôl 
bys dosbarthiad golau ffotometrig, ac mae'r rhagfynegiadau a gyfrifir yn gywir dim 
ond ar gyfer gwneuthuriad a math yr uned oleuo benodol a ddewiswyd ar gyfer y 
cyfrifiad. Felly dylid cymryd gofal yn y cam cymeradwyo er mwyn sicrhau bod yr un 
gwneuthuriad a math o uned oleuo yn cael ei osod â'r hyn a gynigwyd yn y dyluniad. 
Ni ellir tybio bod unedau goleuo eraill yn cynhyrchu'r un effaith, a dylai caniatâd 
cynllunio bob amser fod yn amodol ar fath yr uned oleuo, uchder y mowntin, 
ansawdd, math a watiau'r lamp a chyfeiriadedd yr uned oleuo fel y cyfrifwyd hynny 
yn y rhagfynegiad. (Ailadroddir y pwysigrwydd ym mhwynt 17 - Rhestr o Unedau 
Goleuo) 

 

11. Cyfrifiadau Golau Ymwthiol (hanfodol) 

Mae CIE:150:2003 a nodiadau cyfarwyddyd ILP yn darparu cyfyngiadau technegol 
ar olau strae a gydnabyddir yn genedlaethol a rhyngwladol ar gyfer dylunwyr goleuo, 
cynllunwyr a swyddogion iechyd amgylcheddol. Gellir ystyried y cyfyngiadau hyn fel 
yr hyn sy'n cyfateb yn dechnegol i faint gweledol a gellid asesu  bod gwerthoedd sy'n 
uwch na'r argymhellion yn achosi "niwsans". Felly, dylai'r dyluniad gael ei wneud 
tra'n monitro'r gwerthoedd cyfrifedig yma fel proses profi a chynnig iteraidd wrth i'r 
dyluniad ddatblygu. Ar brydiau caiff y cyfrifiadau golau ymwthiol eu gwneud ar 
ddiwedd y broses ddylunio. Fodd bynnag, pryd bynnag y gwneir y gwiriadau yma, ni 
ddylid derbyn unrhyw gais cynllunio nad yw'n amlinellu gwerthoedd cyfrifedig ar gyfer 
pob un o'r canlynol, neu o leiaf y tri cyntaf. 

A     Mae'n debyg mai dwyster golau ar linell welediad uniongyrchol yw prif sail 
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cwynion posibl oherwydd bod hynny'n aml yn cynhyrchu tywyn tramgwyddus. 
Hwn yw'r golau sy'n pelydru o uned olau i gyfeiriad penodol ac mae'r 
cyfyngiadau a nodir [3&4] yn berthnasol i werthoedd dwyster a welir yn allanol 
tuag at y safle. Mae'n arferol cyfrifo bod y dyluniad yn lliniaru'r gwerthoedd 
cyfyngu a argymhellir o'r prif olygfannau a nodir yn yr AEA ac unrhyw 
olygfannau ychwanegol a ddewisir gan y dylunydd goleuo. Mae'r tabl isod yn 
dangos y terfynau dwyster ar gyfer pedwar parth amgylcheddol yn ystod y 
nos. Mae'r safle wedi ei bennu eisoes ym mhwynt 5. 

 

Dangosyddion perfformiad disgwyliedig 

Dwyster Ffynhonnell E0 E1 E2 

Uchafswm Cyn Cyrffyw     (cd) 0 2500 7500 

Uchafswm Ar Ôl Cyrffyw     (cd) 0 0 500 

 

B     Gellir rhagfynegi'r golau sy'n ymwthio drwy ffenestri eiddo drwy gyfrifo 
gwerthoedd ar rid fertigol sy'n cynrychioli ffenestr, neu gyfres o ffenestri. Mae'r 
terfynau a argymhellir yn ychwanegol i'r hyn sy'n bodoli eisoes, cyn y 
datblygiad. Os bydd y terfynau cyn datblygu eisoes wedi eu cyrraedd, bydd 
angen i'r dyluniad newydd ddangos, drwy gyfrifiadau, na fydd y datblygiad 
newydd yn darparu dim ymwthiad golau ychwanegol. 

 

Dangosyddion perfformiad disgwyliedig 

Rheoli Ymwthio E0 E1 E2 

Uchafswm Cyn Cyrffyw     (lux) 0 2 5 

Uchafswm Ar Ôl Cyrffyw     (lux) 0 0 1 

 

 

Mae A a B uchod yn elfennau hanfodol o ran profi y bydd y datblygiad newydd a 
gynigir yn lliniaru'r rhan fwyaf o bryderon trigolion. Mewn achosion pan fo angen i'r 
datblygiad ddefnyddio goleuadau drwy'r nos, dylid dewis y gwerthoedd cyfyngu "ar 
ôl cyrffyw" mwy llym fel y terfyn uchaf. 

 

C     Gall cymhareb y golau tuag i fyny amrywio rhwng gwahanol unedau goleuo, yn 
ddibynnol ar ongl eu gogwydd a dosbarthiad golau'r trefniant gosod a fwriedir. 
Er bod y gwerthusiad yn cynnwys elfen tuag i fyny uniongyrchol y golau o'r 
gosodiad cyfan, nid yw'n cynnwys y golau a adlewyrchir tuag i fyny o'r ddaear. 
Nid yw'r ILP na'r CIE wedi dynodi na mesur yr elfen adlewyrchol hon 
oherwydd nad yw mwy nag un datblygiad yn gorchuddio'r un tir. Fel rheol 
gyffredinol, po fwyaf tywyll yw'r adeilad neu wyneb y tir, isaf yn y byd fydd yr 
elfen a adlewyrchir tuag i fyny. 
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Rheoli Tywyn yr 
Awyr 

E1 E2 

Cymhareb Golau 
Tuag i Fyny 

0% 2.5% 

 

Mewn ardaloedd y tu allan i ardal Awyr Dywyll ddynodedig mae cyfrifiad cymhareb y 
golau uniongyrchol tuag i fyny ar gyfer y gosodiad cyfan, a dylai'r cais a gynigir nodi 
codiad unedau goleuo unigol y seilir y cyfrifiad arnynt. Mae nifer o unedau goleuo o 
safon dda yn cynhyrchu cymhareb golau tuag i fyny o 0% ar ogwydd o 0 gradd, ond 
dim ond gogwydd o 100 sydd ei angen arnynt i gynhyrchu cymhareb golau tuag i 
fyny o 2.5%.  
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Gofynion 

Awyr Dywyll 

Parth PC  
  
 

Dosbarth 

Tywyn 
 

Uchafswm dwyster  goleuol 
mewn cd/klm 

Disgrifiad annhechnegol  
o reoli golau uned oleuo  
pan fo wedi'i 
osod Ar 70 0az Ar 80 0az

 Ar 90 0az
 Ar 95 0az

 

Rhwng y Parth 
Craidd a'r clwstwr 
agosaf o boblogaeth 
>900. 

G6* 350 100 0 0 Gosodiad cwbl ynysig 
ym mharth 
amgylcheddol E1 

Byffer preswyl 
rhwng canol y dref 
a'r gweddill gwledig 
(neu ganol tref â 
>900) 

G5- 

deilliannol 

350 100 5 0 Gosodiad ynysig 

Canol Tref â 
phoblogaeth o >900 
(ac eithrio goleuadau 
strydoedd steil 
treftadaeth) 

G4 500 100 10 0 Gosodiad rhannol 
ynysig 

Steil dysgl 
treftadaeth 

G4 500 100 10 0  

Steil nwy treftadaeth G4+ 500 100 20 0 
 

Allanol am 5 milltir y 
tu hwnt i ffiniau'r 
Parc (lampau < 
20,000 lwmen) 

G3 . 100 20 2.5% Gosodiad rhannol 
ynysig ym mharth 
amgylcheddol E2 

Pob uned oleuo â 
lampau sy'n fwy na 
20,000 lumen rhwng 
ffiniau'r Parth Craidd 
a phellter o 5 milltir 

G6** 350 100 0 0 Gosodiad cwbl ynysig 
beth bynnag fo'r parth 
amgylcheddol yn ystod 
y nos. 

 

Ch     Mae effaith tywyn, fel y'i gwelir gan arsyllwr allanol, yn cael ei reoli drwy 
gyfyngu ar y dwyster a welir fel y disgrifir yn A. Fodd bynnag, ar brydiau mae angen 
cynnal ail asesiad tywyn yn achos goleuadau chwaraeon er mwyn gwarchod 
buddiannau'r rhai sy'n gwylio ac yn chwarae. Mae'r broses gyfrifo hon yn 
ychwanegol at yr hyn a wneir yn A ac nid yw'n werthusiad a wneir yn hytrach na 
hynny. 
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Efallai y bydd angen gwerthusiad tywyn ychwanegol arall er mwyn gwarchod 
buddiannau gyrwyr cerbydau. Mae'r term Cynyddran Trothwy wedi'i gyfyngu i 
gyfrifiadau asesu ansawdd goleuadau strydoedd am o leiaf 15 mlynedd, ond erbyn 
hyn mae'r defnydd ohono yn cael ei ymestyn er mwy sicrhau nad yw gyrwyr 
cerbydau yn croesi cynyddran trothwy o 15% o osodiadau oddi ar y ffordd a leolir yn 
agos at ffyrdd cyhoeddus. Eto, mae hwn yn asesiad ychwanegol ac nid yn un y gellir 
ei gynnal yn hytrach na'r gofynion a ddisgrifir yn A, a dylid ei gynnal fel proses 
gronnol gyda'r ddarpariaeth goleuadau strydoedd presennol yn cael ei chynnwys yn 
y cyfrifiad. 

D     Fel rheol, cynhelir asesiad o oleuder adeiladau dim ond yn achosion 
strwythurau sy'n cael eu trawsnewid yn bensaernïol yn ystod y nos drwy ddefnyddio 
technegau goleuo. Mae lliwiau a gwead gwahanol wynebau yn adlewyrchu golau i 
wahanol raddau, a dylai cyfrifiad goleuder gynnwys rhestr o liwiau wyneb a'r 
nodweddion ffactor adlewyrchu a dybir yn y broses gyfrifo. 

Dd     Yn gyffredinol nid oes angen cyfrifo effaith gyfunol golau uniongyrchol a golau 
a adlewyrchir tuag i fyny oherwydd nad oes terfynau cenedlaethol neu ryngwladol y 
gellir eu defnyddio i benderfynu ar lwyddiant neu fethiant y dyluniad goleuo 
arfaethedig. Hefyd, dim ond ychydig iawn o algorithmau meddalwedd sydd ar gael 
sy'n darparu'r cyfleuster cyfrifo hwn. Fodd bynnag, gellir ei ddefnyddio'n effeithiol i 
ddangos cymhariaeth weledol rhwng technegau hen a newydd o ran gosod 
goleuadau. Gellir hefyd ei ddefnyddio i ddangos y gwahaniaeth mewn 
adlewyrchiadau tuag i fyny pan fo'r goleuadau newydd wedi'u dylunio law yn llaw â 
thechnegau tirlunio er mwyn lleihau effaith golau a adlewyrchir tuag i fyny drwy 
leihau'r arwynebedd a ddynodir ar gyfer tirlunio caled.  Gall rhai meysydd chwaraeon 
pob tywydd adlewyrchu mwy o olau tuag i fyny na gwellt naturiol o ganlyniad i'r 
gyfradd uchel o dywod a ddefnyddir yn y rhwyll. Mewn achosion fel hyn ni ddylai'r 
cynnydd mewn golau tuag i fyny gael ei briodoli'n llwyr i ddylunio goleuo gwael. Os 
dangoswyd bod yr elfen uniongyrchol tuag i fyny yn llai na'r ganran terfyn a 
argymhellir ar gyfer y parth amgylcheddol penodol, yna gellir asesu bod y cynnydd 
mewn awra tuag i fyny yn ganlyniad i natur wyneb y datblygiad. 

12. Cymharu'r Dyluniad â'r Waelodlin (hanfodol) 

Bydd methodoleg ddylunio gadarn yn cynnal yr asesiadau hynny a ddisgrifiwyd 
eisoes ym mhwynt 11 fel rhan o broses iteraidd wrth ffurfio'r dyluniad. Mae'r broses 
iteraidd yn cynnwys darparu asesiadau treial o ganlyniadau tebygol gwahanol 
drefniadau goleuo mewn pocedi treialu bychain mewn prosiectau mawr. Fel hyn 
gellir fformiwleiddio'r asesiad effaith, mewn meintiau a gyfrifir yn dechnegol,  wrth i'r 
dyluniad ddatblygu. 

Oherwydd bod rhai o'r gwerthoedd rheoli golau gorlifiad yn seiliedig ar ganlyniadau 
goleuo cronnol, mae'n bwysig gwneud cyfrifiadau neu gynnal asesiadau mesur 
amrywiol o'r trefniant goleuo presennol er mwyn dangos nad yw gorlifiad y dyluniad 
newydd yn creu gwrthdaro nac yn cynhyrchu gwerthoedd rhy uchel pan y'u 
hychwanegir at y trefniant presennol. 

Os cyfrifwyd neu mesurwyd bod y trefniant goleuo presennol yn cynhyrchu 
gwerthoedd golau ymwthiol rhy uchel ac nad yw'n ffurfio rhan o ddatblygiad newydd, 
efallai y bernir ei bod yn annheg cyfyngu gormod a chosbi'r datblygiad newydd am 
dechnegau gorloeuo cenhedlaeth flaenorol. Fodd bynnag, efallai y bydd yn bosibl 
annog y datblygiad newydd i gynyddu cwmpas yr asesiad golau er mwyn darparu 
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trefniadau amgen fel bod y goleuadau presennol yn lleihau'r effaith ble gwelir bod y 
gwerthoedd golau cyfunol yn uwch na'r terfyn ymwthio a argymhellir. 

13. Sylwadau'r Dylunwyr 

Yn aml bydd dyluniad cadarn yn ystyried gwahanol elfennau a chymwysiadau yn 
ystod y cam o ffurfio'r dyluniad, ond efallai mai dim ond un fersiwn derfynol o'r cais 
cynllunio fydd ar gael i'w dderbyn neu ei wrthod. Wrth ddarparu sylwadau, ar ffurf 
atodiad, gall y dylunydd amlinellu rhai neu’r holl ddewisiadau goleuo a ystyriwyd 
ynghyd â'r rhesymau yn seiliedig ar dechnegau goleuo dros beidio dewis rhai o'r 
opsiynau. Ar brydiau gall hyn helpu'r swyddog cynllunio i wneud penderfyniad heb 
orfod dychwelyd y cynnig yn ôl at y dylunydd er mwyn rhoi cynnig ar rywbeth 
gwahanol. 

14. Delweddu Golygfan 

Yn ychwanegol at y cyfrifiadau sy'n angenrheidiol er mwyn profi nad yw'r dyluniad yn 
cynhyrchu golau ymwthiol tuag at y golygfannau critigol, gall cynhyrchu model 
amgylcheddol wedi'i oleuo ychwanegu symlrwydd gweledol i'r hyn all fod, i lawer, yn 
gyflwyniad technegol cymhleth iawn. 

Mae yna nifer o becynnau meddalwedd delweddu ar gael nawr, ond mae creu model 
electronig yn broses lafurus ac nid yw pob prosiect yn caniatáu'r gorbenion hyn. 

15. Taith Rithwir 

"Eisin ar y gacen" yn unig yw cynhyrchu taith rithwir a gellir ond ei darparu o 
ganlyniad i gynhyrchu model electronig fel y disgrifir hynny yn 14. Fodd bynnag, ei 
phrif fantais yw y gellir ystyried a "gweld" gwahanol olygfannau yn ogystal â'r rhai 
critigol. 

16. Rhestr o Liwiau Wyneb 

Mae pob gwaith celf rhithwir electronig yn dibynnu ar gynhyrchu model electronig o 
wynebau ac mae ambell feddalwedd yn cynhyrchu delweddau real iawn. Nid oes 
gan feddalwedd cyfrifo golau, sy'n defnyddio'r ôl bys dosbarthu golau sy'n perthyn yn 
benodol i fodel unigol o uned oleuo a gynhyrchir gan wneuthurwr, ystod mor eang o 
weadau wyneb ag sydd gan feddalwedd delweddu, ac nid oes gan honno gyfleuster 
cyfrifo golau. Mae meddalwedd cyfrifo golau yn dibynnu ar y dylunydd i greu union yr 
un lliw naturiol yn ystod y dydd a ffactor adlewyrchu yn ystod y nos er mwyn creu'r 
model. 

Dylid darparu dadansoddiad cyffredinol o wynebau'r model electronig ar ffurf rhestr 
sy'n cynnwys yr holl liwiau wyneb, drwy roi disgrifiad cyffredinol o liwiau, cyfeirnod 
cyfesurynnau coch / melyn / glas a nodweddion y ffactor adlewyrchu. 

Yn y cam ymgeisio nid yw'r wybodaeth hon yn angenrheidiol er mwyn dadansoddi 
cydymffurfiad â'r dadansoddiadau rheoli golau mwyaf cyffredin, ond mae'n bwysig 
pan fo angen dadansoddi goleuder adeiladau. Mae hefyd yn bwysig o ran dangos pa 
fersiwn o'r cynllun lliwiau a ddefnyddiwyd yn y cyfrifiad, yn arbennig os bu nifer o 
newidiadau o ran deunyddiau adeiladu yn ystod y cam o ddylunio'r strwythur. 

17. Rhestr o unedau goleuo (hanfodol) 

Mae'r rhestr hon yn elfen hanfodol yng ngham cynllunio'r datblygiad a'r cam adeiladu 
dilynol. Dylai'r rhestr gynnwys lleiafswm o 5 eitem sy'n dangos potensial pelydrau 
golau'r unedau golau unigol mewn perthynas â'r canlynol:- 
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A Math dosbarthiad golau'r unedau goleuo (yn aml bydd hyn yn gynwysedig 
yn rhif catalog y gwneuthurwr) 

B     Math y lamp a'r watiau 

C     Uchder y mowntin 

Ch Cyfeiriad y cyfeiriadedd (rhwng 0 a 3590 gyda 00 mewn perthynas â phwynt 
a ddatganwyd yn y cynllun datblygu. Mae rhai algorithmau cyfrifo 
meddalwedd yn defnyddio Gogledd ac eraill yn defnyddio Dwyrain fel 00, ond 
mae pob un yn defnyddio cyfeiriad gwrthglocwedd wrth i'r ongl gynyddu.) 

D Gogwydd unedau goleuo (rhwng 0 a 900 a po fwyaf yr ongl hon y mwyaf 
fydd y potensial o gynhyrchu golau ymwthiol) 

Mewn ambell i feddalwedd cyfrifo rhoddir y cyfeiriadedd a'r gogwydd fel cyfesuryn 
x,y,z cyfansawdd mewn perthynas â'r prif grid cyfrifo, e.e. ar faes chwaraeon, ac 
mae hyn ar brydiau yn ei gwneud yn anodd cynnal asesiad gweledol cyflym o 
gyfeiriadedd a chodiad yr unedau golau mewn perthynas ag eiddo pell y tu allan i 
ffiniau'r safle. Mae gan y rhan fwyaf o brosesau cyfrifo meddalwedd broses trosi 
awtomatig, ac er bod y dylunydd efallai wedi defnyddio cyfesuryn x,y,z  er mwyn 
anelu'r holl lifoleuadau yn gywir, mewn perthynas â'r wyneb chwarae, gall y 
feddalwedd drosi'r rhif 3 dimensiwn hwn yn awtomatig i gynrychioliad nodiannol 2 
ongl o'r un annel lleoliadol heb bod angen mwy o waith dylunio. Mae'r system 2 ongl 
yn haws i'w delweddu yn y cam gwerthuso cais cynllunio.   Ni allai hyd yn oed y 
dadansoddiad symlaf fynd yn ei flaen pe na bai un o'r eitemau hyn ar y rhestr. 

Yn aml caiff rhestrau o golofnau ac unedau goleuo eu llunio ar wahân i'r wybodaeth 
a gynhwysir yn y broses gyfrifo er mwyn hwyluso cyflwyno'r lluniadau contract. Yn 
aml, mae'r rhestrau hyn yn cynnwys gwybodaeth sy'n berthnasol i'r cylchedau 
dosbarthu trydanol, ond dylent o leiaf gynnwys yr un wybodaeth matrics 5 ffordd y 
disgrifir uchod yn achos gwaith adeiladu dan gontract. 

18. Defnyddio Ynni 

Ar hyn o bryd nid oes gan y llywodraeth ddeddfwriaeth sy'n delio â'r cyfyngiadau ar 
lwyth trydanol goleuadau allanol, sy'n cyfateb i'r hyn sy'n bodoli mewn Rheoliadau 
Adeiladu ar gyfer prosiectau goleuo mewnol. Er gwaetha'r diffyg argymhellion o ran 
terfynau mae yna ddau werth y gallai methodoleg ddylunio dda eu defnyddio i 
ddangos effeithlonrwydd y goleuo arfaethedig, yn arbennig pan gynllunnir i'r 
goleuadau gael eu gosod yn lle hen drefniant sy'n bodoli. Mae'r ddau werth yn 
berthynol i arwynebedd sgwâr y datblygiad gyda'r cyntaf a'r pwysicaf yn dangos y 
llwyth trydanol a ddosbarthwyd ar draws arwynebedd y safle mewn watiau am bob 
metr sgwâr. Mae'n debygol mai'r gwerth hwn fydd mesuriad allweddol 
effeithlonrwydd y gosodiad yn yr un modd y mae Rheoliadau Adeiladu yn ceisio 
cyfyngu ar ddefnyddio ffynonellau golau llai effeithlon.   

Yr ail ddull efallai fyddai dangos cyfanswm lwmina'r lampau am bob metr sgwâr y 
datblygiad er mwyn ceisio profi bod defnyddio unedau goleuo â dosbarthiad llai 
effeithlon wedi'i liniaru yn y dyluniad. 

Ni all y naill ddull na'r llall ddangos sut y lliniarwyd golau ymwthiol uniongyrchol ac ni 
ddylid eu defnyddio ar draul y dulliau uniongyrchol a ddisgrifiwyd eisoes fel ffactor 
rheoli goleuadau, oherwydd mai eu prif bwrpas yw dangos ffactor rheoli ynni yn unig, 
ac isod dangosir canlyniadau prosiectau cerrig milltir diweddar a ddefnyddiodd 
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unedau goleuo â rheolaeth goleuo o safon uchel. Bydd unedau goleuo rhad yn 
arwain at fwy o watiau am bob metr sgwâr. 

Mae gan ddylunwyr goleuo allanol ddewis da o ran defnyddio ffynonellau golau ynni 
effeithlon, ac yn wahanol i ddylunio goleuo mewnol, dim ond ar adegau prin iawn y 
defnyddir ffynonellau golau effeithlonrwydd isel, megis halogen twngsten, yn allanol 
ac eithrio mewn gosodiadau domestig. Fodd bynnag, dylai'r watiau a ollyngir o 
lampau gyfrannu at y cyfanswm pŵer cysylltiedig a ddefnyddir gan yr offer rheoli 
gollyngiad. Gellir gweld rhestr o watiau lampau a watiau cylchedau cysylltiedig yn 
www.lcads.com 

 

19. Rhestr o Broffiliau Unedau Goleuo 

Yn achos prosiectau mawr, yn aml mae angen defnyddio gwahanol fathau o unedau 
goleuo er mwyn goleuo ardal yn effeithiol ac effeithlon. Mae'r rhan fwyaf o'r deunydd 
a gynhyrchwyd hyd yma wedi bod yn dechnegol iawn ac mae'r rhestr hon yn un o'r 
ychydig rai y gellir ei chyflwyno mewn modd syml a gweledol iawn. 

Dylai'r rhestr ddangos delwedd ddarluniadol yn ogystal â chyfeirnod dylunio, rhif 
catalog y gwneuthurwr, math y lamp a'r watiau a chategori lled pelydr yr 
adlewyrchydd. 

 

Fel rheol mae gwneuthurwyr unedau golau yn cynhyrchu taflenni data cyfansawdd ar 
gyfer eu hystod o unedau, ond ar brydiau gall y rhain fod yn rhy gyffredinol i'w 
cynnwys mewn cais cynllunio ac nid ydynt yn ddigon manwl er mwyn eitemeiddio'r 
union fodel a dosbarthiad y pelydrau a gynigir ar gyfer yr holl fathau o unedau goleuo 
sy'n gynwysedig yn y dyluniad. 

20. Cynllun (hanfodol) 

Dyma'r eitem olaf mewn cynllun methodoleg dylunio da 20 pwynt ac ar brydiau 
dyma'r unig eitem yr ystyrir ei bod yn hanfodol gan rai datblygwyr wrth gyflwyno 
cais cynllunio. Mae hyn yr un mor hanfodol â'r cyflwyniadau cyfrifo a ddisgrifiwyd 
eisoes, ac mae'n fath arall o ddelweddu o safbwynt y cais cynllunio, ond mae’n 
ddogfen gontract yn y cam adeiladu. 

Dylai'r cynllun ddangos lleoliadau'r holl golofnau a'r unedau goleuo newydd yn 
ogystal â chyfeirnod ar gyfer pob lleoliad er mwyn darparu perthynas â'r golofn a'r 
rhestr o unedau goleuo a ddisgrifir ym mhwynt 17, a dylid dangos cyfeiriadedd pob 
uned oleuo â llinell estynedig o leoliad y mowntin. 

Yn aml mae cynlluniau yn cael eu gwneud dim ond er mwyn cynnwys ffiniau'r safle, 
ond ar gyfer astudiaethau o olau ymwthiol neu asesiadau amgylcheddol mae'n 
bwysig cynnwys y tirlun, eiddo a'r trefniadau goleuo presennol amgylchynol er mwyn 
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hwyluso creu darlun ehangach fydd yn hwyluso gwneud penderfyniad ystyriol yn y 
cam ymgeisio. 
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