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1. Cyflwyniad 

 
1.1  Pwrpas y Canllawiau hyn 

 

1.1.1 Dyma Ganllawiau Cynllunio Atodol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

mewn perthynas â’r dirwedd a datblygu. Mae’n un o gyfres o ddogfennau sy’n darparu 

gwybodaeth ategol ynghylch gweithredu’r Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd gan yr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol.   

 

1.1.2 Dynodwyd y Parc Cenedlaethol yn dirwedd warchodedig ym 1957 ar sail ei harddwch 

naturiol a’r cyfleoedd y mae’n eu cynnig ar gyfer hamdden awyr agored. Mae arwynebedd y 

Parc yn 520 milltir sgwâr ac o fewn y ffiniau hynny ceir ystod amrywiol a rhyfeddol o fathau 

o dirwedd o werth eithriadol. Heddiw caiff yr ardal ei chydnabod yn dirwedd weithiol fyw, 

un a luniwyd gan y cydadwaith rhwng dyn a’r tir trwy hanes. Y cydadwaith hwn rhwng 

anghenion dyn a’r dirffurf naturiol sy’n achosi rhai o’r heriau mwyaf sylweddol o ran rheoli 

tirwedd warchodedig.    

 

1.1.3 Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn ceisio sicrhau dyfodol cynaliadwy i’n cymunedau a’r 

dirwedd arbennig hon trwy geisio rheoli graddfa’r newid yn y dirwedd a achosir gan 

ddatblygiadau. Rydym yn gwneud hyn trwy ddisgwyl y safonau dylunio uchaf ym mhob 

datblygiad newydd, gan gynnwys ystyriaeth ofalus i leoliad a safle o fewn y dirwedd. Trwy’r 

lefel hon o graffu, mae’r Awdurdod yn gallu sicrhau nad yw’r un datblygiad yn digwydd a 

allai beryglu cyfanrwydd harddwch naturiol yr ardal. Gyda hyn mewn cof, mae’r canllawiau 

hyn wedi cael eu paratoi i ddarparu manylder o ran sut y gellir gwarchod a gwella cymeriad 

y dirwedd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog trwy’r broses gynllunio. Mae’n 

erfyn ymarferol ar gyfer darpar ymgeiswyr i helpu i roi arweiniad iddynt a llywio’u gwaith o 

ran sicrhau dyluniad o ansawdd uchel sy’n ymateb i’r dirwedd mewn modd sy’n gweddu i 

dirwedd eithriadol y Parc Cenedlaethol. 

 

1.1.4 Cafodd y canllawiau hyn eu goleuo gan Asesiad manwl o Gymeriad Tirwedd y Parc 

Cenedlaethol a gwblhawyd gan Fiona Fyfe Associates ym mis Awst 2012. Mae’r Asesiad o 

Gymeriad y Dirwedd yn cynnwys proffiliau ardal cymeriad ar gyfer ardaloedd pendant 

ledled y parc sydd wedi’u hatodi wrth y canllawiau hyn ac a fydd yn sail i asesu effaith 

datblygiadau ar y dirwedd. Ceir eglurhad pellach o’r Asesiad o Gymeriad y Dirwedd yn 

Adran 4 o’r canllawiau hyn a gellir gweld y ddogfen gyfan ar wefan yr Awdurdod.  

 

1.2 Cwmpas y Canllawiau 

 

1.2.1 Mae’r canllawiau hyn wedi cael eu cymeradwyo gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol i gael 

eu defnyddio fel Canllawiau Cynllunio Atodol. Mae hyn yn golygu bod cynnwys y ddogfen 

hon yn ystyriaeth berthnasol wrth ddilysu a phenderfynu ar yr holl geisiadau cynllunio 

perthnasol. Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol hefyd wedi penderfynu defnyddio’r 
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canllawiau hyn wrth ystyried datblygiadau ymylol (h.y. y datblygiadau hynny sydd wedi’u 

lleoli’r tu allan i ardal weinyddol y Parc Cenedlaethol, ond yn agos iawn ati) lle mae cynnig 

yn un o raddfa ac arwyddocâd a allai effeithio ar ansawdd tirwedd y Parc Cenedlaethol. 
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2. Tirwedd 

 

2.1 Beth yw Tirwedd? 

 

2.1.1 Mae tirwedd yn golygu’r profiad canfyddiadol o fod o fewn yr amgylchedd sy’n ein 

hamgylchynu. Mae’n brofiad synhwyraidd yn gymaint ag y mae’n un corfforol. Yn unol â 

hynny mae’r Confensiwn Tirweddau Ewropeaidd yn disgrifio tirwedd fel:  

 

Ardal, fel y’i canfyddir gan bobl, y mae ei chymeriad wedi deillio o weithrediad ffactorau naturiol 

a/neu ddynol a’r cydadwaith rhwng y ffactorau hynny. 

 

2.1.2 Mae’r dull cyfannol hwn yn cwmpasu ffactorau naturiol sy’n ymwneud â’r dirwedd (e.e. 

daeareg, geomorffoleg, ecoleg), ffactorau diwylliannol (e.e. archeoleg, anheddiad) a 

rhinweddau canfyddiadol ac esthetig (e.e. lliw, llonyddwch, garwedd). Mae Ffigur 1 isod yn 

dangos sut y mae’r cydrannau amrywiol hyn yn rhan o’r dirwedd.  

 

 
Ffigur 1 Cydrannau’r Dirwedd 
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2.2  Pam Ystyried Tirwedd?  

 

2.2.1 Mae ymchwil ddiweddar gan Natural England yn nodi bod tirweddau sy’n cael gofal da ac 

yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr yn hanfodol i les cymdeithasol a chymdeithas sy’n iach yn 

economaidd (Landscape: Beyond the View, NE 2012). Trwy roi ystyriaeth ddyladwy i ffurf 

a gweithrediad y dirwedd, gallwn reoli’r hyn sy’n unigryw ac o werth gan ddefnyddio’i 

hadnodd i sicrhau bywyd o ansawdd uchel i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol.   

 

2.2.3 Bydd datblygiad sy’n ymateb i osodiad y dirwedd yn teimlo’n iawn i’w ddefnyddwyr terfynol 

yn y pen draw. Heb os bydd datblygiad nad yw’n rhoi ystyriaeth ddyladwy i’w amgylchedd 

yn creu man negyddol ac anneniadol.   

 

 

2.3 Beth yw Cymeriad Tirwedd? 

 

2.3.1 Gellir diffinio cymeriad tirwedd fel y patrwm pendant, adnabyddadwy a chyson o elfennau 

yn y dirwedd sy’n gwneud un dirwedd yn wahanol i un arall (yn hytrach nag yn well neu’n 

waeth). Yn fras, gallwn adnabod yn hawdd bod y profiad o dirwedd fynyddig yn wahanol i 

olygfeydd arfordirol. Mae cymeriad tirwedd yn diffinio’r nodweddion ar yr amgylcheddau 

hyn sy’n eu gwneud yn wahanol. Mae’n erfyn ar gyfer adnabod a disgrifio amrywiad yng 

nghymeriad tirweddau, gan amlygu’r cyfuniadau unigryw o elfennau a nodweddion sy’n 

gwneud pob tirwedd yn wahanredol. Mae asesiad o gymeriad y dirwedd, yn bwysig ar gyfer 

y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn, yn darparu erfyn a all fod o gymorth i reoli newid o 

fewn y dirwedd.   
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3. Cyd-destun Polisi 

 

3.1 Polisi Cynllunio  

 

3.1.1 Mae datblygu’n digwydd o fewn gosodiad tirweddol, a chan hynny, ffordd allweddol o reoli 

newid yn y dirwedd yw trwy’r system gynllunio. Caiff tirweddau a datblygu eu hystyried ar 

bob lefel mewn Polisi Cynllunio. Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yn ceisio darparu 

canllawiau ymarferol ar gyfer datblygwyr ynghylch gweithredu deddfwriaeth a pholisi mewn 

perthynas â’r effaith ar y dirwedd o fewn ac ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog. 

 

3.2 Dynodiad y Parc Cenedlaethol 

 

3.2.1 Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi’i ddynodi oherwydd ansawdd ei dirwedd. 

Y fframwaith deddfwriaethol cyfredol yw Deddf yr Amgylchedd 1995, sy’n nodi bod gan yr 

Awdurdod ddau ddiben statudol, sef: 

 

 Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y 

Parc Cenedlaethol; 

 Hybu cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall a mwynhau’r Parc Cenedlaethol. 

 

  Mae gan y Parc Cenedlaethol ddyletswydd statudol hefyd, sef: 

 Ceisio meithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol. 

 

3.2.2 Nid dim ond yr Awdurdod Parc Cenedlaethol sy’n gyfrifol am warchod y Parc 

Cenedlaethol. Mae Adran 62(2) o Ddeddf yr Amgylchedd yn nodi y dylai unrhyw 

Awdurdod perthnasol roi sylw i ddibenion y Parc Cenedlaethol wrth gyflawni unrhyw 

swyddogaethau mewn perthynas â thir, neu sy’n effeithio ar dir, yn y Parc Cenedlaethol. 

Mae Awdurdodau Perthnasol yn cynnwys cyrff cyhoeddus, adrannau’r Llywodraeth, 

awdurdodau lleol ac ymgymerwyr statudol.  

 

3.2.3 Yn unol ag egwyddor Sandford, o dan amgylchiadau lle ceir gwrthdaro na ellir ei ddatrys 

rhwng dau ddiben statudol y Parc Cenedlaethol, yna’r ddyletswydd i warchod harddwch 

naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc sy’n cael blaenoriaeth. 

 

 

3.3 Polisi Cenedlaethol  

 

3.3.1 Caiff Polisi Cynllunio Cenedlaethol ei nodi yn Polisi Cynllunio Cymru a gyhoeddwyd gan 

Lywodraeth Cymru (ar adeg ysgrifennu, Fersiwn Rhifyn 6, 2014) (y cyfeirir ato o hyn 

ymlaen fel ‘PCC’). Mae PCC, Pennod 5 yn nodi amcan Llywodraeth Cymru i warchod a 

gwella treftadaeth naturiol Cymru trwy warchod y dirwedd a bioamrywiaeth (5.1.2). Mae 

PCC yn cadarnhau bod Parciau Cenedlaethol, trwy eu dynodiad statudol, yn meddu ar y 
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statws uchaf o ran cael eu gwarchod rhag datblygiadau amhriodol. Gan hynny, dylai polisïau 

mewn cynlluniau datblygu a phenderfyniadau ynghylch rheoli datblygu o fewn Parciau 

Cenedlaethol roi pwys mawr ar warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a 

threftadaeth ddiwylliannol yr ardaloedd hyn (5.3.6). 

 

3.3.2 Mae PCC, Pennod 6 hefyd yn amlygu pwysigrwydd ystyried a gwarchod tirweddau 

hanesyddol yn y broses o wneud penderfyniadau cynllunio ac, yn arbennig, parciau a gerddi 

a’u gosodiadau sydd wedi’u cynnwys yng ‘Nghofrestr y Tirweddau, Parciau a Gerddi o 

Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng Nghymru’. 

 

3.3.3 Cydnabyddir nad yw dynodiad statudol o anghenraid yn gwahardd datblygiad, ond mae’n 

hanfodol bod effaith cynigion datblygu ar y dreftadaeth naturiol warchodedig yn cael ei 

hasesu’n llawn. Mae hyn yn cynnwys asesu effeithiau niweidiol ar y dirwedd a sut y gellir eu 

lleddfu (PCC, paragraffau 5.5.5 a 5.5.6).  

 

3.3.4 LANDMAP yw’r dull a fabwysiadwyd yn ffurfiol ar gyfer asesiadau o’r dirwedd yng 

Nghymru a Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r ymgynghorydd statudol ynghylch materion 

cynllunio sy’n ymwneud â’r dirwedd. 

 

3.4 Polisi Lleol  

 

3.4.1 Un o’r ffyrdd allweddol y mae’r APC yn cyflawni ei swyddogaeth statudol yw trwy reoli 

datblygiad priodol. Mae’r holl geisiadau o fewn y Parc Cenedlaethol, yn unol â Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y’i diwygiwyd), yn cael eu hystyried yn erbyn polisïau’r 

Cynllun Datblygu Lleol 2007-2022 a fabwysiadwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog ym mis Rhagfyr 2013 (‘y CDLl’). Tra bo’r CDLl yn integreiddio’r amcan i 

warchod y dirwedd ym mhob polisi a strategaeth, y polisïau allweddol y mae’r canllawiau 

hyn yn eu hategu yw:  

 

 Polisi 1 Datblygiad Priodol yn y Parc Cenedlaethol; a hefyd 

 Polisi Strategol 3 Diogelu’r Amgylchedd 

 

Caiff y rhain eu nodi isod. Mae’r CCA hyn hefyd yn berthnasol i lawer o bolisïau eraill yn y 

CDLl; caiff y rhain eu rhestru yn Atodiad 1 

 

Polisi 1 
Datblygiad Priodol yn y Parc Cenedlaethol 

 

Mae’n rhaid i bob cynnig am ddatblygiad neu newid defnydd tir neu adeiladau yn y 

Parc Cenedlaethol gydymffurfio â’r meini prawf canlynol, lle y bônt yn berthnasol i’r 

cynnig:  

 

i) bydd y raddfa, y ffurf, y dyluniad, y cynllun, y dwysedd, y dwysedd defnydd a’r 

deunyddiau a ddefnyddir yn briodol i’r amgylchedd ac yn cynnal neu’n gwella 

ansawdd a chymeriad Harddwch Naturiol, bywyd gwyllt, treftadaeth 
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ddiwylliannol ac amgylchedd adeiledig y Parc;  

 

ii) bydd y datblygiad arfaethedig yn cael ei integreiddio i’r dirwedd er 

bodlonrwydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol trwy blannu a rheoli 

rhywogaethau brodorol yn briodol neu drwy adeiladu nodweddion ffin priodol;   

 

iii) rhaid i’r datblygiad beidio â chael effaith annerbyniol ar fywiogrwydd a 

hunaniaeth economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac ieithyddol unrhyw 

gymuned, boed hynny yn ei rinwedd ei hun neu drwy effaith gronnol. 

 

iv) bydd y datblygiad arfaethedig yn hybu cyfleoedd ar gyfer gwarchod a gwella 

bioamrywiaeth/geoamrywiaeth trwy ddylunio a thirweddu priodol. 

 

v) bydd y datblygiad arfaethedig o fewn 400m o ardal lle y ceir man gwyrdd 

naturiol hygyrch. 

 

SP3 Diogelu’r Amgylchedd – Polisi Strategol 

Mae’n rhaid i bob cynnig am ddatblygiad neu newid defnydd tir neu adeiladau yn y 

Parc Cenedlaethol ddangos nad yw’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith 

annerbyniol ar y canlynol, nac yn amharu arnynt, nac yn atal mwynhad ohonynt; 

a) nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol fel y’u nodwyd yng Nghynllun 

Rheoli’r Parc Cenedlaethol 1. 

b) asedau ecoleg a bioamrywiaeth o fewn safleoedd dynodedig a thu hwnt iddynt 

(gweler Polisïau 6, 7 ac 8) 

c) yr amgylchedd dŵr (gweler Polisi 11) 

d) geoamrywiaeth, gan gynnwys Geoparc Ewropeaidd Fforest Fawr 

e) treftadaeth ddiwylliannol a hanesyddol, gan gynnwys Safle Treftadaeth y Byd  
Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, Parciau, Gerddi a Thirweddau Hanesyddol 

Cofrestredig (gweler Gwarchod yr Amgylchedd Hanesyddol isod) 

f) cymeriad y dreftadaeth adeiledig, gan gynnwys adeiladau rhestredig, ardaloedd 

cadwraeth a nodweddion archaeolegol (gweler Gwarchod yr Amgylchedd 

Hanesyddol isod). 

h) y rhwydwaith pwysig o gyfleusterau hamdden a mannau agored cyhoeddus 

(gweler hefyd SP15 a pholisïau manwl ategol). 

i) ansawdd pridd ac aer (gweler Polisïau 13 ac 14). 

j)  Tir Amaethyddol Gradd 1, 2, 3a 
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3.5 Statws Awyr Dywyll 

 
3.5.1 Mae Ardal y Parc Cenedlaethol yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol, sy’n golygu bod yr 

Awdurdod yn bwriadu gwarchod awyr y nos, lleihau gwastraff ynni, helpu i warchod bywyd 

gwyllt y nos a chynyddu ymwybyddiaeth o seryddiaeth. Gan hynny mae’r Awdurdod yn 

ceisio sicrhau bod pob datblygiad yn y dyfodol yn ystyried ei effaith ar y dirwedd yn ystod y 

nos. Mae canllawiau drafft i’w cael ar hyn o bryd o ran sut y gellir dylunio datblygiad mewn 

modd sy’n cyfyngu ar effeithiau goleuadau ymwthiol. Mae’r APC wedi cynhyrchu canllawiau 

ynghylch datblygu a chynlluniau goleuadau. Cyfeiriwch at ein gwefan i gael mwy o 

wybodaeth. 
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4. Asesiad o Gymeriad y Dirwedd 

  

4.1 Asesiad o Gymeriad Tirwedd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

 

4.1.1 Ym mis Awst 2012 rhoddodd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol gomisiwn i Fiona Fyfe 

Associates gynnal Asesiad o Gymeriad Tirwedd ardal y Parc Cenedlaethol. Gan ddefnyddio 

System Gwybodaeth Ddaearyddol LANDMAP Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn ogystal ag 

arsylwadau maes, fe wnaeth yr Asesiad o Gymeriad y Dirwedd adnabod pum math eang o 

dirwedd yn y Parc Cenedlaethol: 

 Ucheldir;  

 Dyffrynnoedd Ucheldirol;  

 Dyffrynnoedd Cyfannedd;  

 Iseldir; a  

 Mynyddoedd a Dyffrynnoedd.   

 

4.1.2 O fewn y mathau hyn o dirweddau, adnabuwyd pymtheg Ardal Cymeriad Tirwedd fel a 

ddangosir ar fap 1 isod. Mae gan bob un ei chymeriad, ei hunaniaeth a’i hymdeimlad o le ei 

hun sy’n deillio o’r cyfuniadau arbennig o elfennau naturiol a diwylliannol ynddi. Yr 

Ardaloedd Cymeriad Tirwedd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw: 

ACT 1: Godreon Dyffryn Tywi 

ACT 2: Y Mynydd Du  

ACT 3: Fforest Fawr 

ACT 4: Bro’r Sgydau a’r Dyffrynnoedd Deheuol 

ACT 5: Isafonydd Gorllewinol Afon Wysg 

ACT 6: Dyffrynnoedd Canol Afon Wysg 

ACT 7: Y Bannau Canolog 

ACT 8: Dyffrynnoedd Cronfeydd Dŵr Talybont a Thaf 

ACT 9: Mynyddoedd Llangatwg a Llangynidr 

ACT 10: Ceunant Clydach 

ACT 11: Dyffryn Dwyreiniol Afon Wysg 

ACT 12: Ysgyryd Fawr a Phen-y-fâl 

ACT 13: Y Mynyddoedd Duon 

ACT 14: Godreon Dyffryn Gwy 

ACT 15: Copa a Llethrau Blorens 

 

4.1.3 Mae proffiliau wedi cael eu datblygu ar gyfer pob un o’r pymtheg Ardal Cymeriad Tirwedd 

a ddisgrifir o ran ei lleoliad a chyd-destun; datblygiad hanesyddol; nodweddion 

gwahanredol; cydrannau LANDMAP; aneddiadau; golygfeydd allweddol; rhinweddau 

arbennig; ffactorau sy’n ei gwneud yn sensitif; cyfraniadau at wasanaethau ecosystem ac 

Isadeiledd Gwyrdd a grymoedd ar gyfer newid yn y dirwedd. Mae proffil pob ardal 

cymeriad tirwedd yn gorffen â strategaeth rheoli a chanllawiau rheoli a argymhellir i 

warchod a chryfhau ei chymeriad tirwedd. Felly mae Asesiad o Gymeriad y Dirwedd yn 
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darparu erfyn ychwanegol ar gyfer asesu effeithiau a hwyluso’r broses o warchod a gwella 

tirweddau yn y Parc Cenedlaethol. 

 

4.1.4 Caiff y proffiliau manwl ar gyfer Ardaloedd Cymeriad Tirwedd eu nodi yn Atodiad 3 o’r 

ddogfen hon a dylid cyfeirio atynt wrth benderfynu ym mha Ardal Cymeriad Tirwedd y 

mae eich datblygiad a/neu ar ba Ardal Cymeriad Tirwedd y gallai gael effaith.   

 

4.1.5 Mae’r APC wrthi ar hyn o bryd yn datblygu cyfleuster ar-lein yn seiliedig ar System 

Gwybodaeth Ddaearyddol a fydd yn galluogi ymgeiswyr i benderfynu ym mha Ardal 

Cymeriad Tirwedd y mae eu cynnig. Y gobaith yw y bydd hon ar gael ym mis Medi 2014. 
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Map 1 Ardaloedd Cymeriad Tirwedd
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5.  Y Dirwedd a Datblygu  

  

5.1 Tirwedd yn y Broses Ddylunio 

 

5.1.1 Dylai fod cyswllt annatod rhwng dyluniad da a chyd-destun tirweddol. Gall dyluniad sy’n 

ymateb i’r dirwedd wella cymeriad y dirwedd. Bydd dyluniad nad yw’n cyd-fynd â’r dirwedd 

yn effeithio’n negyddol ar y profiad o’r dirwedd ac yn arwain at greu man aflwyddiannus ac 

annefnyddiadwy. Mae dealltwriaeth am gymeriad y dirwedd yn hanfodol i’r broses ddylunio 

a dyma ddylai fod y man cychwyn mewn unrhyw gynllun datblygu. Ceir asesiad manwl o 

gymeriad tirwedd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn atodiad 3 o’r ddogfen hon.  

 

5.1.2 Anogir ymgeiswyr a/neu ddatblygwyr i asesu effaith eu datblygiad ar yr ardal cymeriad 

tirwedd arbennig y mae wedi’i leoli ynddi. Lle mae safle arbennig ar neu’n agos at ffin ardal 

cymeriad tirwedd arall, neu lle mae effeithiau gweledol posibl yn eang, mae’n rhaid ystyried 

effaith y datblygiad ar yr holl ardaloedd cymeriad tirwedd perthnasol hefyd. 

5.1.3 Yn arbennig dylid adolygu cynigion yn erbyn y strategaeth ar gyfer yr ardal cymeriad 

tirwedd berthnasol a dangos mewn unrhyw ddogfennaeth ategol ar gyfer cais cynllunio 

(e.e. Datganiad Dylunio a Mynediad, Datganiad Cynllunio Ategol) sut y mae cynigion wedi 

cael eu goleuo gan yr Asesiad o Gymeriad y Dirwedd a sut y maent yn ymateb iddo.  

5.1.4 Gallai’r set ganlynol o gwestiynau fod y gymorth i ymdrin â chymeriad y dirwedd wrth 

ddechrau’r broses ddylunio. Wrth ateb y cwestiynau hyn mae’n bwysig meddwl am 

effeithiau cronnol posibl datblygiad presennol, o’i ystyried ar y cyd â’r cynnig.   

i) A yw’r math o ddatblygiad, ei raddfa neu ei ffurf yn debygol o achosi newid gweladwy 

i’r safle a’i ardal leol, yn unigol neu drwy effaith gronnol ar y cyd â datblygiad 

presennol?  

ii) A fyddai’r datblygiad yn effeithio’n uniongyrchol ar unrhyw nodweddion gwahanredol, 

yn unigol neu drwy effaith gronnol?  

iii) A fyddai datblygiad neu ddefnydd tir yn gwrthdaro â strategaeth yr ardal neu’n ei 

hategu, yn unigol neu drwy effaith gronnol? 

iv) Pa newidiadau i’r datblygiad sydd wedi cael eu hymgorffori i liniaru unrhyw effaith 

bosibl ar y dirwedd? 

v) Sut fyddai’r cynnig yn gwarchod a/neu’n gwella’r Ardal Cymeriad Tirwedd? 

5.1.5 Dim ond ceisiadau sy’n achosi effeithiau cadarnhaol ar nodweddion diffiniedig ACT y bydd 

yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn gallu eu cefnogi. Felly mae’n hanfodol, wrth ystyried y 

cwestiynau uchod, bod ymgeiswyr yn rhoi sylw i ddyluniad y cynllun er mwyn sicrhau 
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canlyniadau cadarnhaol o’r dechrau un. Cynghorir ymgeiswyr i ddilyn y map proses yn 

adran 5.3 isod. 

5.1.6 Mae Ffig. 2 yn dangos enghraifft ddamcaniaethol sy’n enghreifftio sut y gellir cymhwyso 

ystyriaethau o ran cymeriad y dirwedd i ddatblygiad amaethyddol. Yn y cais gwreiddiol, 

mae’r ysgubor newydd yn ymwthiol o ran ei heffaith weledol yn y dirwedd ac yn arwain at 

golli ysgubor draddodiadol, terfynau caeau hanesyddol a’u bioamrywiaeth gysylltiedig. Fodd 

bynnag, trwy ystyried materion sy’n ymwneud â chymeriad y dirwedd ar y cam dylunio, 

gellir ymgorffori’r ysgubor yn y dirwedd mewn modd mwy cynnil, heb golli nodweddion 

hanesyddol ar y dirwedd a chan wella’r cysylltiadau â bioamrywiaeth. Er y rhoddir yr 

enghraifft hon ar gyfer adeilad amaethyddol, mae’r dull yn gweithio ar gyfer datblygiadau o 

fathau ac ar raddfeydd gwahanol ac mewn lleoliadau gwahanol. 
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Ffigur 2 Dyluniad priodol yn y dirwedd 
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5.2 Sicrhau Datblygiad Priodol 

 

5.2.1 Yn unol â Pholisïau 1 a SP3 yn y CDLl, mae’n rhaid i bob datblygiad yn y Parc Cenedlaethol 

fod wedi’i ddylunio mewn modd sy’n sicrhau na fydd unrhyw effeithiau negyddol ar 

harddwch naturiol yr ardal.   

5.2.2 Mae’r canlynol yn nodi rhai o’r ystyriaethau cyffredinol o ran y dirwedd y bydd yr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol yn eu defnyddio wrth asesu ceisiadau cynllunio. Atgoffir 

ymgeiswyr, wrth asesu eu cynnig o ran yr effeithiau ar y dirwedd, y dylid rhoi ystyriaeth 

ddyladwy i’r effeithiau cronnol sy’n codi ar y cyd â datblygiadau eraill yn yr ardal:   

i) A yw’r datblygiad yn gydnaws â’r ardal amgylchynol o ran graddfa, maint, ffurf, 

dwyster, lleoliad, cynllun, cyfochredd, ansawdd ac addasrwydd defnyddiau, 

gwedd, microhinsawdd a dwyster y defnydd o adeiladau/tir a’r lle rhwng 

adeiladau?  

ii) A yw nodweddion allweddol ar y dirwedd yn cael eu gwarchod, e.e. coed, perthi 

a llystyfiant arall ac yn cael eu hintegreiddio’n ddigonol yn y cynnig datblygu? 

iii) A oes potensial i greu nodweddion newydd ar y dirwedd sy’n ymdoddi i’r 

cymeriad tirwedd diffiniedig presennol? 

iv) Sut fydd y datblygiad newydd yn ffurfio amgylchedd adeiledig sy’n gwella 

cymeriad gwahanredol y dirwedd? 

v) A yw’r cynnig yn cynnal gorchudd tir nodweddiadol? A yw’n ymateb i 

gyfuchliniau a gweadau naturiol y dirwedd, gan gynnal ei gwerth ecolegol a 

diwylliannol? 

vi) Sut mae’r cynllun yn rhoi anogaeth i greu/rheoli ‘tirweddau mosaig’ trwy adfer 

amrywiaeth o gynefinoedd lled-naturiol? 

vii) A yw’r datblygiad yn achosi difrod sylweddol i olygfeydd pwysig i mewn i, allan o, 

neu ar draws aneddiadau a chefn gwlad agored? 

viii) A fydd y cynnig o gymorth i reoli tir yn well trwy, er enghraifft, ddefnyddio 

technegau ffermio cynaliadwy? 

ix) A yw nodweddion cadwraeth natur yn cael eu gwarchod a’u gwella ac a oes 

darpariaethau’n cael eu gwneud ar gyfer eu rheoli yn y dyfodol? 

x) A yw’r datblygiad yn peryglu ardaloedd llonydd a adnabuwyd trwy, er enghraifft, 

gynlluniau goleuadau amhriodol, neu ddatblygiad anghydweddol (e.e. cynigion 

sy’n creu sŵn)? 

xi) A yw’r cynnig yn effeithio ar ddaeareg leol, y math o bridd a draeniad? 

5.2.3 Weithiau gall fod yn bosibl lliniaru effeithiau datblygiad ar y dirwedd mewn modd addas 

i greu datblygiad sy’n ymdoddi i’w amgylchoedd. Dylai mesurau lliniaru o’r fath gael eu 
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hymgorffori mewn cynllun datblygu o’r dechrau un ac anogir ymgeiswyr i gynnal 

trafodaeth cyn ymgeisio gyda Swyddogion Cynllunio i drafod opsiynau posibl. Bydd yr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol yn gwneud yn siŵr bod mesurau lliniaru a/neu wella o’r 

fath yn cael eu sicrhau trwy amodau cynllunio a rhwymedigaethau cynllunio. 

5.2.4 Lle ystyrir bod asesiad manwl o’r dirwedd ac agweddau gweledol yn angenrheidiol, 

cynghorir ymgeiswyr i gyfeirio at ganllawiau arfer gorau a ddarperir yn Guidelines for 

Landscape and Visual Impact Assessment (Trydydd Rhifyn), Y Sefydliad Tirwedd a’r Sefydliad 

Rheoli ac Asesu Amgylcheddol (2013) 

5.3 Map Proses 

 

5.3.1 Mae Ffigur 3 isod yn nodi map proses i ymgeiswyr ei ddilyn i sicrhau bod cynigion 

datblygu’n rhoi ystyriaeth ddyladwy i gymeriad y dirwedd. 

 

5.3.2 Anogir ymgeiswyr i drafod unrhyw gynllun datblygu gyda’r adran gynllunio cyn cyflwyno 

cais cynllunio. I gael manylion pellach ynghylch y broses ar gyfer cael cyngor cyn-ymgeisio 

cyfeiriwch at Nodyn Cyfarwyddyd Taliadau am Gyngor Cynllunio Cyn-ymgeisio’r 

Awdurdod sydd ar gael ar y wefan. 

 

5.3.3 Cynghorir ymgeiswyr hefyd i adolygu’r wybodaeth yn y Nodyn Cyngor Cynllunio 

‘Cynlluniau Tirwedd’ a gyhoeddwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

cyn cyflwyno cais cynllunio. 
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Atodiad 1  

Polisïau Perthnasol yn y Cynllun Datblygu Lleol 

 

 SP1 Polisi’r Parc Cenedlaethol 
 

 SP2 Datblygiad Mawr yn y Parc Cenedlaethol – Polisi Strategol 
 

 SP3 Diogelu’r Amgylchedd – Polisi Strategol 
 

 SP5 Tai 
 

 Polisi 3 Safleoedd o Bwysigrwydd Ewropeaidd 
 

 Polisi 4 Safleoedd o Bwysigrwydd Cenedlaethol 
 

 Polisi 5 Safleoedd o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur 
 

 Polisi 6 Bioamrywiaeth a Datblygiad 
 

 Polisi 7 Rhywogaethau Gwyllt Pwysig a Warchodir 
 

 Polisi 8 Coed a Datblygiad 
 

 Polisi 9: Coetiroedd a Choed Hynafol 
 

 Polisi 12 Llygredd Golau 
 

 Polisi 15: Adeiladau Rhestredig  
 

 Polisi 16: Dymchwel Adeiladau Rhestredig  
 

 Polisi 17: Gosodiad Adeiladau Rhestredig  
 

 Polisi 18: Diogelu Adeiladau o Bwysigrwydd Lleol 
 

 Polisi 19: Datblygiad sy’n effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth 
 

 Polisi 20: Parciau a Gerddi Hanesyddol 
 

 Polisi 21: Tirweddau Hanesyddol 
 

 Polisi 22: Ardaloedd ar gyfer Gwerthusiad Archaeolegol 
 

 SP9 Ynni Adnewyddadwy 
 

 B LP1 Datblygiad Priodol Aberhonddu 
 

 K LP1 Datblygiad Priodol yn yr Aneddiadau Allweddol 
 

 S LP2 Datblygiad Priodol mewn Aneddiadau 
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 LGS LP2 Datblygiad Priodol mewn Aneddiadau Twf Cyfyngedig 
 

 E LP1 Eithriadau Ymyl Anheddiad yn ymwneud â Chynaliadwyedd Cymunedol 
 

 CYD LP1 Galluogi Datblygiad Priodol 
 

 Polisi 25 Adnewyddu Cyn Anheddau yng Nghefn Gwlad 
 

 Polisi 26 Dymchwel ac Amnewid Anheddau 
 

 Polisi 27 Estyniadau i Dai ac Adeiladau Atodol 
 

 SP6 Tai Fforddiadwy 
 

 Polisi 31 Safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr 
 

 SP12 Lles Economaidd 
 

 Polisi 35 Datblygiad sy’n Creu Cyflogaeth 

 

 Polisi 36 Galluogi Defnydd Cyflogaeth Dosbarth Defnydd B y tu allan i Ffiniau Aneddiadau 

a Meintiau Aneddiadau 
 

 Polisi 38 Arallgyfeirio Ffermydd 
 

 Polisi 39 Cyfleusterau Marchogol 
 

 Polisi 40 Storio Carafanau 
 

 Polisi 41 Adeiladau Fferm a Choedwigaeth Newydd 
 

 SP14 Twristiaeth Gynaliadwy 
 

 Polisi 45 Adeiladau Newydd ar gyfer Llety Gwyliau 
 

 Polisi 46 Llety Gwyliau Heb Fod yn Barhaol 
 

 Polisi 47 Safleoedd Newydd neu Estynedig ar gyfer Carafanau Teithio, Cerbydau 

Gwersylla a Phebyll  
 

 Polisi 48 Canolfannau Gweithgareddau Awyr Agored Newydd neu Estynedig 
 

 Polisi 53 Rhwymedigaethau Cynllunio 

 
 SP16 Seilwaith Cynaliadwy 

 
 Polisi 54 Llinellau Pŵer a Phiblinellau 

 
 Polisi 55 Telathrebu 

 
 Polisi 56: Cyflenwad Dŵr a Charthffosiaeth ar gyfer Datblygiad Newydd 

 

 Polisi 58 Systemau Draenio Cynaliadwy 
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 Polisi 59 Effeithiau Traffig 

 
 SP17 Trafnidiaeth Gynaliadwy  

 
 Polisi 64 Compostio 

 
 Polisi 65 Diogelu Mwynau 

 
 Polisi 66 Pyllau Benthyg 

 
 Polisi 67 Deunyddiau Gwastraff, Eilaidd ac wedi’u Hailgylchu 
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Atodiad 2  

Rhestr Termau 

Agweddau – Un o themâu’r haenau o wybodaeth am y dirwedd.  Mae LANDMAP yn rhoi 

sylw i bum Agwedd wahanol, sef Daearegol, Tirwedd, Cynefinoedd Tirwedd, Gweledol a 

Synhwyraidd, Tirwedd Hanesyddol, Tirwedd Ddiwylliannol 

 

Ardal Agwedd – Ardal ddaearyddol arwahanol â chymeriad cymharol homogenaidd wedi’i 

nodi o fewn agwedd arbennig. Mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol fe’i cynrychiolir 

gan un polygon.    

 

Ardal Cymeriad Tirwedd (ACT) Ardal ddaearyddol ddigamsyniol sy’n arddangos patrwm 

cymharol gyson o elfennau yn y dirwedd gan felly ffurfio cyfangorff homogenaidd. 

 

Asesiad o Gymeriad y Dirwedd – asesiad o’r dirwedd i ddiffinio ardaloedd o fath 

homogenaidd yn ardaloedd cymeriad unigryw. 

 

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Canllawiau a gynhyrchwyd i roi gwybodaeth fanwl 

am weithredu polisïau neu faes polisi penodol. 

 

Cymeriad – Patrwm digamsyniol, adnabyddadwy a chyson o elfennau yn y dirwedd sy’n 
gwneud un dirwedd yn wahanol i un arall (yn hytrach nag yn well neu’n waeth). 

 

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) – Cynllun datblygu statudol ar gyfer yr ardal, sy’n nodi 

polisïau cynllunio manwl ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol. Caiff yr holl benderfyniadau 

cynllunio o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog eu penderfynu yn erbyn polisïau’r 

CDLl. 

 

Elfen – Cydran ffisegol o’r dirwedd a all fod yn arwyddocaol, o ran gwerth esthetig ac ystyr 

diwylliannol (e.e. perth, coeden, ffordd) 

 

Gwelliant – camau gweithredu sy’n ofynnol i wella cymeriad ardal (e.e. adfer) 

 

LANDMAP – Adnodd tirwedd sy’n seiliedig ar System Gwybodaeth Ddaearyddol yw 

Landmap, lle caiff nodweddion a rhinweddau’r dirwedd a dylanwadau ar y dirwedd eu 

cofnodi a’u gwerthuso mewn set ddata sy’n gyson yn genedlaethol. I gael mwy o 

wybodaeth gweler http://www.ccw.gov.uk/landmap  

 

Nodwedd – Elfen wahanredol neu amlwg o fewn ardal cymeriad 

 

Polisi Cynllunio Cymru (PCC) Canllawiau polisi trosfwaol a gynhyrchwyd gan 

Lywodraeth Cymru. Maent yn nodi amcanion a pholisi cynllunio Cenedlaethol. 

 

Rhwymedigaethau Cynllunio mae’r rhain, a adwaenir hefyd fel cytundebau Adran 106 o 

dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y’i diwygiwyd) yn fanteision a allai fod yn 

rhai o fath arall neu fod ar ffurf cyfraniadau ariannol. Mae cytundebau Adran 106 yn 

ymgymeriadau cyfreithiol rwymol sy’n ceisio sicrhau bod datblygiad yn dderbyniol, trwy 

sicrhau cyfraniadau i wneud iawn am ganlyniadau negyddol datblygiad. 

http://www.ccw.gov.uk/landmap
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System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) – Casgliad digidol o ddata sy’n arddangos 

gwybodaeth ar ffurf ofodol 

 

 

 

 

 

 

 


