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Mae Datblygiad Deiliaid Tai yn ymwneud â gwaith a wneir o fewn cwrtil tŷ, gan gynnwys estyniad neu 

addasiad i’r annedd, gwaith adeiladu neu addasiadau a wneir i dai allan, codi triniaethau ffiniol a gwaith 

eraill o fewn y cwrtil preswyl.    

 

Mae dylunio da yn hanfodol o ran cynnal a gwella’r amgylchedd adeiledig o’m hamgylch. Mae Awdurdod 

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn annog dylunio priodol mewn datblygiadau deiliaid tai er 

mwyn sicrhau bod cymeriad ac ymddangosiad y trefi, y pentrefi a’r cefn gwlad yn cael eu gwarchod a’u 

gwella. Caiff lleoedd eu llunio gan yr amgylchedd adeiledig, felly mae’n hanfodol sicrhau bod pob 

addasiad ac estyniad, waeth pa mor fach ydynt, yn cael ei ddylunio’n briodol i gynnwys nodweddion ac 

ymddangosiad yr ardaloedd amgylchynol. 

 

Mae dylunio priodol yn ofyniad ar gyfer pob datblygiad newydd yng Nghymru. Gall sicrhau bod 

addasiadau i eiddo wedi’u dylunio’n dda gynyddu gwerth cyffredinol yr annedd, gwella’r ardal leol a 

diwallu anghenion newidiol y preswylwyr.  

 

Cynhyrchwyd y canllaw hwn i ddangos, mewn egwyddor, yr hyn a fyddai’n cael ei ystyried yn ddyluniad 

deiliaid tai priodol gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’n rhoi canllawiau 

cyffredinol ar ddylunio i ddeiliaid tai sy’n dymuno gwneud addasiadau ac estyniadau i’w heiddo. 

Argymhellir bod pobl yn dilyn y canllaw hwn, pa un a oes angen caniatâd cynllunio neu beidio.  

 

Mae Adran 2 y ddogfen hon yn darparu gwybodaeth gyffredinol i’w hystyried cyn ymgeisio am ganiatâd 

cynllunio a dylunio eich cynigion.  

Mae Adran 3 yn nodi’r canllawiau dylunio i ddeiliaid tai o ran y gwahanol fathau o addasiadau ac 

estyniadau. Mae hefyd yn crybwyll y materion sydd angen eu hystyried wrth gynllunio eich cynigion, 

megis yr effaith y gallai estyniad neu addasiad ei chael ar eiddo cyfagos.  

Mae Adran 4 yn darparu rhagor o wybodaeth i sicrhau bod eich datblygiad yn briodol o ran dyluniad, 

maint a graddfa o fewn y Parc Cenedlaethol.  

 

Pan gaiff y Canllaw Dylunio hwn i Ddeiliaid Tai ei fabwysiadu, bydd y cynnwys yn cael ei ystyried wrth 

bennu ceisiadau cynllunio deiliaid tai. Gall cais gael ei wrthod os nad yw’r cynigion yn cyd-fynd â’r 

wybodaeth yn y ddogfen hon. Dylai pob datblygiad o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hefyd 

gydymffurfio â pholisïau perthnasol y Cynllun Datblygu Lleol (Rhagfyr 2013) a Chanllawiau Cynllunio 

Atodol pellach. 

 

 
 

                                                                                          Golygfa o stryd yn Aberhonddu    

 

1. Cyflwyniad 
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2.1 Hawliau Datblygu a Ganiateir  
 

O dan Ran 1 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995, fel y’i 

diwygiwyd yn 2013, nid oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer addasiadau ac estyniadau penodol. Gellir 

gwneud yr addasiadau a’r estyniadau penodol hyn gan ddefnyddio eich hawliau datblygu a ganiateir i 

ddeiliaid tai. Paratowyd nodyn cyngor gan Lywodraeth Cymru sy’n darparu canllawiau ar yr hawliau 

datblygu a ganiateir i ddeiliaid tai ac a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau deiliaid tai 

penodol. Gellir gweld y nodyn cyngor hwn trwy’r ddolen isod. Sicrhewch eich bod yn cyfeirio at yr 

adran ar ardaloedd gwarchodedig yn yr arweinlyfr, sy’n berthnasol i ddatblygu mewn Parc 

Cenedlaethol: 

http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/ceisiadau/cyn-gwneud-cais/ 

 

 

Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio nad yw eich hawliau datblygu a ganiateir wedi’u cyfyngu oherwydd un 

o’r pwyntiau canlynol:  

• Mae’r eiddo mewn Ardal Gadwraeth;  

• Mae’r eiddo yn ddarostyngedig i Gyfarwyddyd Erthygl 4; 

• Mae’r eiddo yn Adeilad Rhestredig, neu  

• Mae gan yr eiddo amod cynllunio ar y cais gwreiddiol ar gyfer adeiladwaith y tŷ neu unrhyw 

ganiatâd dilynol a all gyfyngu neu ddileu eich hawliau datblygu a ganiateir. 
 

 

2.2 Cyngor cyn ymgeisio 
 

Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn annog trafodaethau cyn ymgeisio â darpar ymgeiswyr fel y cam 

cyntaf tuag at gael caniatâd cynllunio. Gall y broses hon nodi materion posibl ac mae’n gyfle i ymgeiswyr 

eu datrys cyn cyflwyno cais.  

 

Rydym yn cynnig cyngor cyn ymgeisio i ddeiliaid tai ac aelodau o’r cyhoedd sy’n ystyried mân 

ddatblygiadau deiliaid tai trwy ein cymorthfeydd cynllunio wythnosol. Rydym yn cynnal dwy 

gymhorthfa, un bob dydd Mercher yn ein swyddfeydd yn Aberhonddu ac un bob ail a phedwerydd 

dydd Mawrth rhwng 2pm a 3pm yn y Siop Un Stop, Neuadd y Dref, y Fenni. 

 

Pan fyddwch yn dod i gymhorthfa cynllunio, bydd angen i chi ddod â chymaint â phosibl o wybodaeth 

gennych. Bydd gwybodaeth fel disgrifiad o’r datblygiad, ffotograffau, darluniadau a chynlluniau yn 

ddefnyddiol iawn. Po fwyaf o wybodaeth y gallwch ei darparu, mwyaf yn y byd o wybodaeth fydd gan 

ein swyddog cynllunio dynodedig i allu asesu eich cynnig yn erbyn polisïau cynllunio presennol. I gael 

rhagor o wybodaeth am gymorthfeydd cynllunio, edrychwch ar ein Nodyn Cyngor Cynllunio 6, sydd 

yn <http://www.bannaubrycheiniog.org/> . 
 

 

2.3 Y Broses Ymgeisio 

 

2.3.1 Ceisiadau Cynllunio 
 

Rydym ni, yr awdurdod cynllunio statudol ar gyfer ardal Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn 

cael oddeutu 800 o geisiadau cynllunio bob blwyddyn ac mae’n rhaid i ni eu pennu yn unol â’r Cynllun 

 

2. Canllawiau Cyffredinol 
 

http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/ceisiadau/cyn-gwneud-cais/
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Datblygu a fabwysiadwyd: y Cynllun Datblygu Lleol (Rhagfyr 2013), ynghyd ag unrhyw ystyriaethau 

cynllunio eraill. 

 

2.3.2 Sut ydw i’n cyflwyno cais dilys? 
 
Er mwyn gwneud yn siŵr bod modd cofrestru eich cais fel un dilys, bydd angen i chi ystyried eich 

prosiect yn ofalus er mwyn sicrhau eich bod yn gwybod pa wybodaeth sydd ei hangen. Mae’r Parc 

Cenedlaethol yn mabwysiadu’r gofynion dilysu cenedlaethol (o dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 

(Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012).  

 

Dyma’r gofynion dilysu sylfaenol ar gyfer cais cynllunio deiliad tŷ: 

 

• Ffurflen gais deiliad tŷ – gan sicrhau fod pob rhan o’r ffurflen gais wedi’i llenwi. 

• Cynllun Lleoliad y Safle – I raddfa o 1:1250 neu 1:2500, gydag amlinelliad coch i ddangos cwrtil 

yr eiddo. 

• Cynllun Gosodiad y Safle – I raddfa o 1:200 neu 1:500 

• Gweddau presennol ac arfaethedig – I raddfa o 1:100 neu 1:50 

• Cynlluniau Llawr presennol ac arfaethedig – I raddfa o 1:100 neu 1:50 

• Ffi ymgeisio o £190 

• Unrhyw wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen - e.e. Arolwg Cwmpasu Cychwynnol o 

Ystlumod, Arolwg Llawn o Ystlumod, Arolwg Coed, manylion tirweddu (ymhlith pethau eraill). 

 

Os byddwch yn methu â darparu’r wybodaeth ofynnol ar ôl cael cyfle i ddarparu unrhyw wybodaeth 

sydd ei hangen o hyd, ni fydd eich cais yn cael ei gofrestru a bydd yn annilys. Er mwyn sicrhau bod eich 

cais yn ddilys, darllenwch ein dogfen, Gofynion Dilysu Lleol, sy’n rhestru’r manylion a’r dogfennau sydd 

eu hangen ar gyfer gwahanol geisiadau. Mae’r dogfennau hyn ar ein gwefan, ynghyd â’n Nodiadau 

Cyngor Cynllunio (PANs) sy’n rhoi cyngor amrywiol o ffioedd cynllunio i’n gweithdrefnau gorfodi. 

 

Mae hefyd yn bosibl cyflwyno ceisiadau cynllunio ar-lein trwy’r Porth Cynllunio a thalu’r ffi ar gyfer 

gwneud cais cynllunio gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd. Fel arall, gallwch lenwi’r ffurflenni cais 

I APP sylfaenol cenedlaethol a’u cyflwyno neu eu postio i’n swyddfa, ynghyd â’r holl ddogfennau ategol. 

Gellir lawrlwytho’r ffurflenni o’n gwefan (http://www.bannaubrycheiniog.org/ ). 

 

2.3.3 Beth sy’n digwydd i fy nghais? 
 

Pan fydd y cais wedi dod i law, caiff yr wybodaeth ei chofrestru yn gyntaf a’i throsglwyddo i’n Prif 

Swyddogion Cynllunio a fydd yn dyrannu eich cais i un o’n Swyddogion Cynllunio. Bydd y Swyddog 

Cynllunio dynodedig yn dilysu’r cais yn erbyn y Gofynion Dilysu Lleol.  

 

Pan fydd yn ddilys, bydd y Swyddog Cynllunio dynodedig yn prosesu’r cais yn unol â’r Ddeddfwriaeth 

Gynllunio. Bydd y Swyddogion yn ymgynghori ag ymgyngoreion anstatudol (e.e. Cynghorau 

Tref/Cymuned, Awdurdodau Priffyrdd) a sefydliadau fel Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru i gael 

eu barn ar y datblygiad arfaethedig. Gall y sefydliadau hyn ddarparu sylwadau ac awgrymu amodau a 

fydd yn cael eu hystyried wrth wneud y penderfyniad. Bydd y Swyddog Cynllunio sydd wedi’i ddynodi 

i’ch cais hefyd yn cynnal ymweliad safle. 

 

Caiff cymdogion y safle datblygu eu hysbysu o’r cais trwy lythyr a hysbysiad safle a gaiff ei arddangos, a 

rhoddir 21 o ddiwrnodau iddynt ymateb a rhoi sylwadau ar y cynnig. Cyhoeddir manylion pob cais ar 

ein gwefan a chaiff ei diweddaru bob dydd. Gellir hefyd weld cynlluniau a sylwadau’r ymgyngoreion ar-

lein. Mae copi papur o’r ffeil yn ein pencadlys yn Aberhonddu a gellir ei weld trwy gysylltu â’r tîm 

Gweinyddiaeth Gynllunio ar 01874 620431. 

 

http://www.bannaubrycheiniog.org/
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Wrth ystyried y cais, mae’n rhaid i’r Swyddog ystyried polisïau perthnasol y Cynllun Datblygu a 

Fabwysiadwyd, a fydd yn ystyried pob agwedd ar y datblygiad arfaethedig, gan gynnwys unrhyw 

sylwadau gan ymgyngoreion a chymdogion. 

 

2.3.4 Pwy sy’n gwneud y penderfyniad? 
 

Caiff mwyafrif y ceisiadau eu penderfynu gan Swyddogion awdurdodedig (e.e. Cyfarwyddwr Cynllunio) 

dan bwerau a ddirprwyir iddynt gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol dan y Cynllun Dirprwyo 

cymeradwy. Bydd y swyddog cynllunio dynodedig yn ysgrifennu adroddiad ac yn argymell a ddylid rhoi 

caniatâd cynllunio neu beidio. Caiff pob adroddiad ac argymhelliad ei adolygu gan Brif Swyddog 

Cynllunio, cyn cael ei benderfynu’n ffurfiol gan Swyddog awdurdodedig. 

 

Gellir atgyfeirio ceisiadau ar gyfer datblygiadau mawr, gwyriadau o bolisi’r cynllun datblygu, neu 

geisiadau sy’n destun gwrthwynebiadau gan ymgyngoreion neu sy’n codi materion perthnasol, at ein 

Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy (PAROW) i gael penderfyniad arnynt. Bydd ceisiadau 

y mae gan Aelodau neu Swyddogion fudd personol ynddynt hefyd yn cael eu hatgyfeirio at ein pwyllgor 

PAROW. Mae’r PAROW yn cwrdd pob 6 wythnos ac mae agendâu'r pwyllgor i’w gweld ar ein gwefan  

(http://www.bannaubrycheiniog.org/). 

 

Os bydd cais sydd o ddiddordeb i chi yn ymddangos ar yr agenda ar gyfer y PAROW, gallwch ddod i’r 

cyfarfod i weld y drafodaeth neu edrych ar we ddarllediad byw o’r cyfarfod ar wefan yr Awdurdod 

Parc Cenedlaethol. O dan amgylchiadau penodol, gallwch gymryd rhan a siarad yn gyhoeddus yng 

nghyfarfod y PAROW. Mae’r Weithdrefn Siarad Cyhoeddus ar gyfer siarad gerbron y PAROW i’w 

gweld ar ein gwefan. 

 

2.3.5 Beth os nad wyf yn hoffi’r penderfyniad? 
 

Os nad ydych yn fodlon â’r penderfyniad neu’r amodau a osodwyd ar eich cais cynllunio, mae gennych 

chi’r hawl i apelio i’r Arolygiaeth Gynllunio yng Nghynulliad Cymru. Mae gan ymgeisydd chwe mis o 

ddyddiad y penderfyniad i gyflwyno apêl. Nid oes gan drydydd partïon yr hawl i apelio. Gellir gweld 

Nodyn Cyngor Cynllunio 13 (PAN13) sy’n ymwneud ag apeliadau cynllunio ar ein gwefan 

(http://www.bannaubrycheiniog.org/ ).  

 

 

2.4 Mathau eraill o geisiadau 
 

Os yw eich eiddo yn Adeilad Rhestredig neu mewn Ardal Gadwraeth, mae’n bosibl y bydd hefyd angen 

i chi wneud cais ar gyfer y caniatâd canlynol: 

Caniatâd Ardal Gadwraeth - Os yw eich cynigion yn cynnwys dymchwel adeilad neu wal o fewn 

ardal gadwraeth, mae’n bosibl y bydd angen caniatâd ardal gadwraeth arnoch. Os oes gennych unrhyw 

gwestiynau ynghylch hyn, dylech gysylltu ag Uwch Swyddog Treftadaeth (Cadwraeth Adeiladau) y Parc 

Cenedlaethol am gyngor. 

Caniatâd Adeilad Rhestredig – Os yw eich cynigion yn cynnwys addasiadau/estyniadau mewnol 

neu allanol i Adeilad Rhestredig neu eu bod o fewn cwrtil Adeilad Rhestredig, bydd angen Caniatâd 

Adeilad Rhestredig arnoch. Os credir bod yr addasiadau yn waith trwsio neu’n waith adnewyddu 

cyffelyb gallai’r gwaith gael ei eithrio, ond dylid cael cyngor Uwch Swyddog Treftadaeth (Cadwraeth 

Adeiladau) y Parc Cenedlaethol.  

 

Os cynigir diwygiadau i gais a ganiateir, mae dulliau y gellir addasu cynlluniau cymeradwy heb orfod 

gwneud cais cynllunio newydd sbon. Mae dau ddull ffurfiol o wneud newidiadau i gais a gymeradwywyd, 

ac mae’r broses briodol i’w dilyn yn dibynnu ar gyfyngiadau’r safle a’r math o ddiwygiadau a gynigir.   

http://www.bannaubrycheiniog.org/
http://www.bannaubrycheiniog.org/
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Cais ar gyfer amrywio amod (Adran 73) – Os credir bod y diwygiadau arfaethedig yn berthnasol 

i’r caniatâd cynllunio, yna bydd angen cais i amrywio’r amod priodol. Mae gan y cais hwn ofynion dilysu 

tebyg i’r cais deiliaid tai ar gyfer caniatâd cynllunio, gyda ffi o £190 a chyfnod penderfynu o 8 wythnos. 

Cais ar gyfer mân ddiwygiadau amherthnasol – Os credir bod yr addasiadau neu ddiwygiadau 

arfaethedig i’r cynllun yn rhai bychain ac yn amherthnasol i’r caniatâd cynllunio, yna gellir cyflwyno cais 

ar gyfer mân ddiwygiadau amherthnasol. Mae ffurflen yn gysylltiedig â’r cais hwn ac mae’n gofyn am 

gynlluniau a gwybodaeth berthnasol er mwyn gallu dod i benderfyniad. Mae ffi o £30 ar gyfer mân 

ddiwygiad amherthnasol i gais deiliaid tai gyda chyfnod penderfynu o 28 o ddiwrnodau.   

 

Gellir cael ffurflenni cais ar ein gwefan yn 

http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/ceisiadau/ffurflenni-cais/ neu drwy’r porth cynllunio yn 

https://www.planningportal.co.uk/wales_cy/   

I gael rhagor o wybodaeth am fath penodol o gais, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ymweld â gwefan 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: http://www.bannaubrycheiniog.org/  

 

2.5 Dymchwel 

Fel arfer, nid yw dychwel adeilad yn cael ei ystyried fel ‘datblygiad’, felly nid oes angen caniatâd cynllunio 

fel arfer. O dan amgylchiadau penodol, bydd angen i’r Awdurdod Cynllunio Lleol gymeradwyo’r gwaith 

o ddymchwel adeiladau penodol cyn i’r gwaith dymchwel ddechrau. Mewn achosion o’r fath, mae’n 

rhaid i chi wneud cais i’r awdurdod cynllunio i gael penderfyniad ynghylch a fydd angen cymeradwyaeth 

ymlaen llaw ar gyfer y dull dymchwel ac unrhyw waith adfer arfaethedig ar y safle. Diben y rheoliad 

hwn yw rhoi’r cyfle i Awdurdodau Cynllunio Lleol reoleiddio manylion gwaith dymchwel er mwyn 

lleihau effaith y gweithgaredd hwnnw ar fwynderau lleol. Bydd yr Awdurdod hefyd yn sicrhau bod yr 

ymgeisydd wedi cynnal yr arolygon rhywogaethau priodol er mwyn sicrhau nad effeithir ar unrhyw 

rywogaethau a warchodir gan ddymchweliad yr adeilad.   

Er na fydd angen caniatâd cynllunio i ddymchwel adeilad bob amser, mae’n bosibl y bydd angen caniatâd 

arall (gweler adran 2.4).  

 

 2.6 Rheoliadau Adeiladu 

Bydd angen caniatâd cynllunio ac, yn y rhan fwyaf o achosion, gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu cyn 

y gellir dechrau ar unrhyw waith adeiladu ar safle. Nid yw Rheoli Adeiladu yn swyddogaeth a gyflawnir 

gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol gan ei bod yn cael ei gweinyddu gan yr Awdurdodau Unedol 

perthnasol. Mae rhestr o’r Awdurdodau Unedol, ynghyd â’r manylion cyswllt, ar ddiwedd y canllaw 

hwn. 

 

 

2.7 Deddf Wal Gydrannol 1996 
Os yw’r gwaith yr ydych yn cynnig ei wneud ar ffin eich eiddo a bod angen mynediad o’r eiddo cyfagos, 

bydd angen i chi wirio eich cyfrifoldebau a’ch hawliad o dan Ddeddf Wal Gydrannol 1996. Mae’r 

manylion ar wefan y llywodraeth fel a ganlyn: 

https://www.gov.uk/party-wall-etc-act-1996-guidance 

 

 
 

 

3. Canllawiau Dylunio ar gyfer eich cynnig 
 

http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/ceisiadau/ffurflenni-cais/
https://www.planningportal.co.uk/wales_cy/
http://www.bannaubrycheiniog.org/
https://www.gov.uk/party-wall-etc-act-1996-guidance
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3.1 Egwyddorion Dylunio Da 
 
Mae paragraff 4.11.1 o Bolisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016) yn diffinio dylunio fel “y 

berthynas rhwng pob elfen o’r amgylchedd naturiol a’r amgylchedd adeiledig. I sicrhau 

datblygu cynaliadwy, mae'n rhaid i ddylunio fynd y tu hwnt i estheteg a rhaid iddo gynnwys 

agweddau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd y datblygiad. Mae hyn yn cynnwys y 

modd y caiff ei adeiladu, ei weithredu a’i reoli, a’i berthynas â’r hyn sydd o’i gwmpas”. 

Mae dylunio da yn broses o ddeall lle a’i gyd-destun yn ofalus. Er bod dylunio yn oddrychol, mae nifer 

o brif egwyddorion y gellir eu dilyn sy’n codi safon datblygiad deiliad tŷ arfaethedig, a dylai arwain at 

wella Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gyffredinol.  

Nid yw dylunio yn ymwneud yn unig ag ymddangosiad adeilad, y modd a’r lle y caiff ei adeiladu; gall 

dylunio gwael gael effaith niweidiol ar y ffordd yr ydym yn byw ein bywydau ac yn gweithredu yn yr 

amgylcheddau o’n hamgylch. Mae dylunio da yn cynnwys addasiadau ac estyniadau i eiddo sy’n gwella’r 

ardal leol, yn cysylltu’n dda â’r annedd wreiddiol, ac sydd wedi’u creu yn dda yn eu rhinwedd eu hunain. 

Mae’n rhaid iddynt hefyd ddefnyddio deunyddiau o ansawdd a bodloni gofynion y deiliad tŷ. Mae dylunio 

da hefyd yn helpu i leihau biliau ynni, osgoi gwastraffu adnoddau naturiol a gwneud defnydd mwy 

effeithlon o dir.  

Fel arfer, bydd eich cynnig yn dderbyniol os nad yw’n:  

- Niweidio cymeriad neu ymddangosiad yr ardal;  

- Niweidio cymeriad yr annedd presennol;  

- Effeithio’n afresymol ar eich cymdogion trwy edrych dros eu heiddo neu eu cysgodi, yn 

effeithio’n ormesol arnynt, neu’n effeithio ar eu hawl i olau dydd; 

- Achosi problemau diogelwch ar y briffordd, megis gwneud y mynediad i’r eiddo yn beryglus 

neu drwy golli lle parcio ar y safle mewn ardal lle byddai’n beryglus parcio ar y stryd;  

- Gwrthdaro â’r polisïau a fabwysiadwyd yn y Cynllun Datblygu Lleol   

Wrth ystyried ceisiadau cynllunio, ni all y Cyngor ystyried:  

- Yr effaith ar werth eiddo cyfagos;  

- Dadleuon ynghylch ffiniau preifat a hawliau tramwy preifat;  

- Cyfamodau cyfreithiol preifat;  

- Barn breifat. 

Nid yw’r canllawiau hyn yn rhestr gyflawn ac mae’n rhaid ystyried pob achos ar sail ei rinweddau unigol. 

Mewn rhai achosion, gall fod rhesymau da dros beidio â’u dilyn. Gall datrysiadau dylunio llawn 

dychymyg gael eu cyflwyno sy’n helpu i oresgyn unrhyw broblemau a ddaw i’r golwg. Fodd bynnag, 

mae’n bwysig cael cysondeb yn y penderfyniadau cynllunio, felly byddai angen cyfiawnhad clir dros wyro 

o’r canllawiau a nodwyd uchod. 

Maint, Graddfa a Màs 
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Mae maint, graddfa a màs cyffredinol estyniadau ac addasiadau yn hanfodol wrth bennu a ydynt yn 

dderbyniol. Fel arfer, dylai estyniad neu adeilad ychwanegol fod yn eilradd i’r tŷ gwreiddiol (o ran 

uchder, dyfnder a lled) heblaw dan amgylchiadau eithriadol. Dylai estyniadau gael cyfrannau tebyg i’r 

adeilad gwreiddiol, ond ar raddfa lai o faint, ac ni ddylai leihau’r mwynderau y tu allan i’r eiddo yn 

sylweddol. 

O ran toeau newydd, dylai’r steil a’r raddfa gyflenwi’r adeilad gwreiddiol bob amser, er enghraifft, fel 

arfer, dylid dim ond defnyddio toeau talcenni slip os oedd talcenni slip ar yr adeilad gwreiddiol. Dylai’r 

to cael ei godi mewn modd sy’n cyd-fynd â tho’r adeilad gwreiddiol. Pan gynigir toeau fflat, mae’n rhaid 

eu dylunio’n sensitif, a byddant yn fwy tebygol o gael eu hystyried yn dderbyniol gyda chynigion cyfoes 

yn hytrach na gyda chynlluniau traddodiadol. 

Dylai unrhyw estyniadau neu addasiadau gadw at nodweddion, dyluniad/deunyddiau, graddfa a 

chydrannau presennol y brif annedd ac ni ddylent fod yn anghytbwys ag anheddau eraill cysylltiedig. 

Dylid ystyried y rheolau cyffredinol canlynol wrth ddylunio estyniad: 

• Ni chaniateir estyniadau blaen y tu hwnt i linell yr adeilad fel arfer 

• Mae lleiniau cornel yn amlwg iawn. Gall adeiladau ar leiniau cornel fod yn anodd eu hehangu 

a bydd angen sgiliau dylunio arbennig  

• Ni ddylai lleoliad, graddfa a chyfeiriad estyniadau edrych dros a chysgodi ardaloedd preifat tai 

a gerddi cyfagos i lefel annerbyniol  

• Ni ddylai datblygiad newydd ormesu’r cymdogion, felly dylai gael ei osod yn ôl o holl ffiniau’r 

safle a bod ar raddfa briodol  

• Ni ddylai unrhyw ran o estyniad hongian dros ffin (e.e. cafnau dŵr ac ati, balconïau), oni bai 

bod rheswm da dros wneud hynny (bydd angen hysbysu perchnogion tir eraill)  

• Dylid lleoli estyniadau, pan fo’n bosibl, mewn modd sy’n cadw’r coed a’r perthi presennol   

• Dylai estyniadau fod ar raddfa briodol ac mewn lleoliad sy’n sicrhau y cedwir digon o ardd  

• Ni ddylai estyniadau arwain at golli lle parcio oddi ar y stryd y tu ôl i’r llinell adeiladu er mwyn 

cadw golygfa / cymeriad yr ardal pan fo’n briodol  

• Ni ddylai estyniadau atal yr hyn a welir yn naturiol o’r stryd, ac yn benodol, dylid gallu gweld 

drysau ffrynt o’r stryd  

 

3.2 Deall lle’r ydych chi’n byw 

Bydd eich eiddo yn cyfrannu at gymeriad ac ymddangosiad cyffredinol yr ardal y mae ynddi. Wrth 

ystyried gwneud estyniad neu addasiad i’ch tŷ, dylech feddwl am yr effaith y gall unrhyw gynnig ei chael 

ar yr amgylchoedd cyffredinol. Mae’n bwysig bod estyniad neu addasiad yn cael ei ddylunio’n briodol i 

gyd-fynd ag ymddangosiad eich tŷ a’r olygfa o’r stryd. Isod ceir rhai pwyntiau i’w hystyried wrth 

ddylunio eich cynnig: 

- Llinell adeiladu a thopograffi eich stryd, a chydnabyddiaeth o uchder adeiladau a’r gwagle 

rhyngddynt; 

- Steil a siâp y toeau y gellir eu gweld yn eich stryd; 

- Patrymau deunyddiau allanol a ddefnyddiwyd ar eich tŷ ac ar adeiladau amgylchynol (h.y. 

llechen, carreg, bric, pren); 

- Unrhyw gysondeb o ran y ffordd y mae drysau a ffenestri yn agor; 
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- Unrhyw ffurfiau adeiladu sy’n amlwg dro ar ôl tro yn eich stryd ac ystyriaeth o ran a yw eich 

cynnig yn adlewyrchu’r ffurf hwn; 

- Bod unrhyw goed, perthi, waliau a phatrwm gerddi presennol yn cael eu hystyried wrth 

ddylunio eich cynnig, er mwyn sicrhau bod unrhyw ddatblygiad yn cyfrannu yn gadarnhaol i 

gymeriad golygfa’r stryd a thirwedd ehangach y Parc Cenedlaethol.   

 

 

 

 

 

 

 

  Lluniau sy’n dangos y golygfeydd stryd cyferbyniol yn y Parc Cenedlaethol 

 

3.3 Codi estyniad i’ch tŷ 

Mae’n bosibl na fydd angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer mân estyniadau i anheddau. Mae 

adran 2.1 yn darparu rhagor o wybodaeth am hawliau datblygu a ganiateir.  

Pa un a oes angen caniatâd cynllunio neu beidio, dylai gwelliant i eiddo ei gwneud hi’n haws i fyw ynddo, 

ond hefyd dylai gadw neu wella cymeriad ac ymddangosiad yr eiddo. Gall estyniadau mawr ar ochr neu 

gefn yr annedd gael effaith sylweddol ar eiddo cyfagos yn ogystal ag ar y prif adeilad. Gall cynllunio da 

a dylunio gofalus olygu manteision trwy greu preifatrwydd, sgrinio neu adlewyrchu golau’r haul a golau 

dydd i mewn i ystafelloedd sy’n bodoli eisoes. Dylai prif elfennau’r to, y waliau a’r ffenestri  gyfuno yn 

y fath fodd fel bod yr effaith gyffredinol ar yr un raddfa a’r adeilad presennol heb effeithio’n niweidiol 

ar ei gydbwysedd pensaernïol. Drwy osod wal yr estyniad 150mm o brif linell adeilad y llinell adeiladu 

wreiddiol, gellir mynegi cymeriad yr hen a’r newydd. 

Mae toeau serth yn nodwedd draddodiadol ac ymarferol o dai yng Nghymru ac yn rhoi synnwyr 

gweledol o gadernid a gorffeniad i’r adeilad. Mae toeau serth nid yn unig yn edrych yn well, ond gyda 

ffelt o dan lechi neu deils, mae’n darparu dwbl yr amddiffynfa yn erbyn y tywydd. Er mwyn cyd-fynd â’r 

prif dŷ, dylai to estyniad arfaethedig fod yr un mor serth ac wedi’i wneud o’r un deunyddiau; ac oni bai 

bod lefelau tir anghyffredin, dylai llinell do'r estyniad fod yn is nag un y prif adeilad. Fel arfer, nid ystyrir 

bod estyniadau â thoeau fflat yn dderbyniol, ond ceir achosion penodol pan fydd to fflat yn dderbyniol 

oherwydd safle penodol neu ddyluniad arall. 
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3.3.1 Estyniadau dau lawr 

 Mae estyniadau dau lawr yn fwy o faint ac yn fwy amlwg nag 

estyniadau un llawr; felly, gallant effeithio’n fwy ar ymddangosiad 

a chymeriad cyffredinol annedd letyol a’r ardal amgylchynol. 

Mae’n rhaid i unrhyw estyniadau dau lawr fod yn gymesurol o ran 

maint a graddfa’r eiddo lletyol a strwythur y to; ni ddylai ormesu 

unrhyw eiddo cyfagos a dylid cadw digon o le ar gyfer amwynder 

y tu allan. Gallant gael effaith fwy o faint ar ymddangosiad a 

chymeriad cyffredinol yr annedd letyol a’r ardal amgylchynol. 

Felly, mae’n hanfodol sicrhau bod eich cynnig yn briodol. 

 

 

Estyniadau blaen dau lawr  

 

 

                

 

 

 

 

Gweler adrannau 3.6.4 am ragor o fanylion ar estyniadau porth.  

  

Ni ddylai estyniadau blaen dynnu’r sylw oddi ar olygfa 

ehangach y stryd na’i newid. Fel arfer, nid yw estyniadau i 

du blaen adeilad yn dderbyniol pan fyddai estyniad blaen 

yn tarfu ar linell adeiladu amlwg.  

Er mwyn i estyniad ar du blaen eich eiddo fod yn 

dderbyniol, byddai angen iddo gael ei ddylunio’n dda er 

mwyn sicrhau nad yw’r cynnig yn cael effaith niweidiol ar 

gymeriad ac ymddangosiad yr eiddo a’r olygfa stryd 

ehangach. Gall estyniad i du blaen eiddo newid cymeriad 

yr annedd wreiddiol a tharfu ar y llinell adeiladu ar y stryd 

honno; fel arfer, byddai ychwanegiadau derbyniol i flaen 

yr annedd yn cynnwys porth neu estyniad bychan, ond 

caiff pob achos ei ystyried ar ei rinweddau ei hun.    

Fel arfer, mae prif wedd annedd breswyl yn wynebu’r 

briffordd ac yn cynnwys y drws a ddefnyddir i gael 

mynediad i’r eiddo; byddai angen caniatâd cynllunio ar 

gyfer unrhyw estyniad arfaethedig i’r wedd flaen hon.  

 

Enghraifft o estyniad dau lawr gyda tho 
serth  

Enghraifft o estyniad blaen dau lawr 
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Estyniadau ochr dau lawr 

Dylai estyniadau i ochr eiddo sengl neu dŷ pâr ddilyn y meini prawf isod: 

✓ Mae’n rhaid i’r estyniad gael ei osod yn ôl o’r wedd flaen i ganiatáu ar gyfer toriad amlwg rhwng 

yr estyniad presennol ac arfaethedig. Fel arfer, credir bod 150mm yn ôl yn dderbyniol; 

✓ Mae’n rhaid i uchder crib a bondo’r estyniad fod yn is na’r prif grib a bondo er mwyn osgoi’r 

effaith o gerlannu; 

✓ Mae’n rhaid i estyniad dau lawr gael to slip neu serth i gyd-fynd â’r gwreiddiol o ran math a 

siâp y to; 

✓ Dylai’r estyniad fod yn gydnaws â’r annedd lletya o ran graddfa, dyluniad a gorffeniad;  

✓ Dylai nodweddion y prif eiddo gael eu hadlewyrchu o fewn estyniad arfaethedig, gan gynnwys 

elfennau fel steil a maint yr agoriadau, gorffeniadau’r wal, y bondo a’r crib. 

✓ Dylai’r estyniad fod i ffwrdd o ffin ochr yr eiddo; 

✓ Mae’n rhaid i estyniad ochr i eiddo ar lain cornel fod yn eilradd i’r prif annedd. Dylai gynnwys 

digon o agoriadau i sicrhau nad yw gweddau amlwg iawn yn wag ac yn cael effaith niweidiol ar 

ymddangosiad yr ardal.   

✓ Os yw eich eiddo yn dŷ pâr, mae’n rhaid i estyniad ochr fod o faint priodol er mwyn sicrhau 

nad yw’r eiddo lletyol yn edrych yn anghytbwys â’r annedd cysylltiedig.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Enghraifft o estyniad ochr dau lawr                                                                                                              

Estyniadau cefn dau lawr  

Dylai estyniadau i gefn eiddo sengl neu dŷ pâr ddilyn y meini prawf isod: 

✓ Mae’n rhaid i uchder crib a bondo’r estyniad fod yn is na’r prif grib a bondo er mwyn parhau i 

fod yn eilradd i’r eiddo gwreiddiol; 

✓ Mae’n rhaid i unrhyw estyniad dau lawr gael to slip neu serth i gyd-fynd â’r gwreiddiol o ran 

math a siâp y to; 

✓ Dylai’r estyniad fod yn gydnaws â’r annedd letyol o ran graddfa, dyluniad a gorffeniad; 

✓ Mae’n rhaid i’r estyniad fod yn eilradd ac yn briodol o ran maint a graddfa i’r eiddo gwreiddiol; 
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✓ Mae’n rhaid ystyried y pellter rhwng y ffenestri arfaethedig 

a’r eiddo cyfagos er mwyn sicrhau nad yw’r cynnig yn cael 

effaith niweidiol ar fwynderau a phreifatrwydd eich 

cymdogion; 

✓ Dylai estyniad arfaethedig adlewyrchu nodweddion y prif 

eiddo, gan gynnwys elfennau fel steil a maint yr agoriadau, 

gorffeniadau’r waliau, y bondo a’r crib; 

✓ Dylid codi’r estyniad i ffwrdd o ffin yr eiddo; 

✓ Dylid cadw digon o ardd a mwynderau y tu allan i’r eiddo; 

✓ Ni ddylai’r estyniad arfaethedig effeithio’n negyddol ar 

rywogaethau a warchodir.  

 

 

 

 

 

3.3.2 Estyniadau un llawr 

 Mae estyniadau un llawr sydd wedi’u dylunio’n dda yn darparu 

mwy o le byw, ac fel arfer yn cael ychydig iawn o effaith ar yr 

eiddo lletyol, anheddau cyfagos a’r ardal amgylchynol. Mae’n rhaid 

i estyniadau un llawr fod yn briodol o ran maint a graddfa er 

mwyn sicrhau nad ydynt yn cael effaith negyddol ar gymeriad ac 

ymddangosiad y brif annedd; gan ddefnyddio deunyddiau sy’n 

cydweddu neu rai priodol. Os yw eich estyniad arfaethedig yn 

gorgyffwrdd â man parcio presennol, dylech ystyried ail-leoli’r lle 

parcio o fewn cwrtil eich eiddo er mwyn sicrhau eich bod yn 

cadw digon o le parcio (2-3 lle, yn dibynnu ar faint eich eiddo). 

Estyniadau blaen un llawr 

Fel arfer, ni chefnogir estyniadau i wedd flaen eiddo a gall fod yn anodd eu cymhwyso. Fodd bynnag, 

gall estyniadau bychain sy’n ymddwyn fel cyntedd neu borth mynedfa fod yn dderbyniol, yn unol â 

dyluniad cyffredinol y cynnig. Tu blaen yr eiddo yw’r rhan fwyaf amlwg a gweladwy o fewn y stryd fel 

arfer, a gall gynnwys prif nodweddion y tŷ; felly, nid yw estyniadau mawr yn debygol o gael eu derbyn, 

yn enwedig mewn rhes o anheddau sy’n debyg i’w gilydd. 

Mae’n bosibl y gallai estyniadau un llawr fod yn dderbyniol ar y wedd flaen: 

✓ Os nad yw’r tai yn y stryd yn debyg i’w gilydd; 

✓ Os na fydd y cynnig yn cael effaith niweidiol ar gymeriad yr eiddo lletyol neu’r ardal gyffredinol;  

✓ Os yw’r annedd wedi’i gosod ymhell y tu ôl i ffin flaen y cwrtil; 

✓ Os byddai’r cynnig yn cydweddu â’r annedd letyol o ran graddfa, dyluniad a gorffeniad. 

Enghraifft o estyniad cefn dau lawr  

Enghraifft o estyniad cefn dau lawr  

Enghreifftiau o estyniadau ochr a chefn 
un llawr  
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I gael rhagor o wybodaeth am byrth, gweler adran 3.6.4. 

Estyniadau ochr un llawr  

Mae estyniadau ochr un llawr yn ddull poblogaidd o gynyddu arwynebedd llawr preswyl eiddo. Mewn 

achosion pan fydd yr estyniad ar ffin gydag eiddo cymydog, bydd yn rhaid ystyried mwynderau’r 

cymydog wrth ddylunio’r estyniad. Fel rheol, ni ddylai estyniadau i’r ochr fod yn fwy na lled yr eiddo 

lletyol er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn eilradd ac yn briodol o ran maint. 

Yn gyffredinol, bydd estyniad ochr un llawr yn dderbyniol: 

✓ Pan ddefnyddir deunyddiau sy’n cydweddu â’r annedd bresennol; 

✓ Pan na fyddai’r estyniad yn cael effaith niweidiol ar fwynderau neu breifatrwydd eiddo cyfagos; 

✓ Pan fo’r estyniad yn briodol o ran maint, graddfa a 

dyluniad yr eiddo a’r llain wreiddiol; 

✓ Pan fydd goleddf to'r estyniad yn cydweddu (lle’n 

bosibl) â goleddf to'r eiddo gwreiddiol; 

✓ Pan fyddai’r estyniad yn cael ei godi yn ôl o brif 

wedd y prif dŷ er mwyn caniatáu ar gyfer toriad 

gweledol rhwng yr annedd bresennol a’r estyniad 

arfaethedig. 

Estyniadau cefn un llawr 

Mae estyniadau un llawr i gefn eiddo yn ddull cyffredin iawn o gynyddu arwynebedd llawr preswyl tŷ. 

Mewn achosion lle bydd yr estyniad yn cael ei osod ar ffin gyda chymydog, bydd yn rhaid rhoi ystyriaeth 

i breifatrwydd a mwynderau’r cymydog wrth ddylunio’r estyniad. Bydd dyfnder yr estyniad yn dibynnu 

ar y cyswllt sydd gan yr eiddo â’r annedd cyfagos: os yw’r estyniad wedi’i gris-osod i ffwrdd o’r ffin, 

mae’n bosibl y bydd cynllun mwy o faint o’r wal gefn yn fwy derbyniol. 

Yn gyffredinol, byddai estyniad cefn un llawr yn dderbyniol: 

✓ Pan fydd y deunyddiau a ddefnyddir yn cydweddu â’r 

annedd bresennol; 

✓ Pan na fyddai’r estyniad yn cael effaith niweidiol ar 

fwynderau na phreifatrwydd eiddo cyfagos; 

✓ Pan fydd yr estyniad yn briodol o ran maint, graddfa a 

dyluniad yr eiddo a’r llain wreiddiol. 

Gweler adran 3.11 am ragor o wybodaeth am fwynderau 

cymdogion a’r rheol 45 gradd.  

3.3.3 Ffenestri Dormer  

Pan na fydd digon o uchder o fewn lle to presennol, efallai fod modd creu mwy o le trwy osod ffenestri 

dormer. Fel arfer, bydd ffenestri dormer yn dderbyniol: 

✓ Os nad ydynt yn rhy fawr;  

✓ Os cânt eu gorffen mewn deunyddiau sy’n cydweddu â’r eiddo lletyol;  

✓ Os ydynt yn briodol o ran graddfa ac ymddangosiad;  

Enghraifft o estyniad ochr un llawr  

Enghraifft 1 o estyniad llithren gath un 
llawr yn y cefn  
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✓ Os ydynt yn gymesur â’r ffenestri oddi tanynt ac yn draddodiadol eu steil sy’n cyd-fynd â 

chymeriad yr adeilad? 

 Mae’r enghreifftiau uchod yn dangos dormer â thalcen (chwith) a dormer â chaead (de): 

Enghreifftiau o ffenestri dormer  

 3.3.4 Pyrth 

Mae’n llawer rhatach darparu lobïau mynediad os gellir eu ffurfio o fewn yr adeilad presennol. Ond 

pan fydd angen adeiladu un yn allanol, dylai fod gan y porth siâp traddodiadol â manylion syml a thaclus. 

Wrth ddylunio’r porth, mae’n bwysig bod y cynnig: 

✓ Yn adlewyrchu cymeriad y tŷ a’r ardal amgylchynol; 

✓ Yn gymesurol i raddfa’r tŷ a dylai osgoi dominyddu’r tŷ gormod; 

 Dylid eu dylunio fel bod y manylion a’r toeau yn adlewyrchu siâp a steil y rhai presennol 

 

 

 

  

  3.3.5 Estyniadau mewn lleoliadau cefn gwlad  

Enghreifftiau o byrth 
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Caiff datblygu yng nghefn gwlad ei reoli’n llym trwy rinwedd polisi CYD LP1 y Cynllun Datblygu Lleol 

(2013). Noda’r polisi hwn fod angen i gynigion ar gyfer datblygu mewn lleoliadau cefn gwlad gyfrannu’n 

gadarnhaol at eu lleoliad gwledig a gwella ansawdd y dirwedd heb effeithio’n niweidiol ar fywyd gwyllt, 

harddwch naturiol, treftadaeth ddiwydiannol, asedau amgylcheddol na bioamrywiaeth yr ardal. 

Mae CYD LP1 (1) (a) yn edrych ar estyniadau i anheddau mewn cefn gwlad agored. Ystyrir na fyddai 

cynigion ar gyfer estyniad i annedd yn y cefn gwlad agored a fyddai yn cynyddu maint yr annedd 

wreiddiol fwy na 30% yn cydymffurfio â Pholisi CYD LP1. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn diffinio’r 

annedd wreiddiol fel yr annedd a oedd yn bodoli ar 1 Gorffennaf 1948 os cafodd ei hadeiladu cyn y 

dyddiad hwnnw, ac fel y’i hadeiladwyd os cafodd ei hadeiladu ar ôl y dyddiad hwnnw. 

Felly, os yw eich tŷ chi y tu allan i ffiniau’r anheddiad a ddangosir yn y mapiau a gynhwyswyd yn y 

Cynllun Datblygu Lleol (sydd i’w gweld ar ein gwefan: 

http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/strategaeth-a-pholisi/cynllun-datblygu-lleol-parc-

cenedlaethol-bannau-brycheiniog/) ni ddylai’r estyniad i’r eiddo olygu bod yr annedd yn fwy na 30% o’i 

maint gwreiddiol. Yr annedd wreiddiol yw’r hyn a oedd yn bodoli ar 1 Gorffennaf 1948 os cafodd ei 

hadeiladu cyn y dyddiad hwnnw, ac fel y’i hadeiladwyd os cafodd ei hadeiladu ar ôl y dyddiad hwnnw.  

Wrth asesu cynigion i wneud estyniadau i anheddau yng nghefn gwlad, y brif ystyriaeth yw bod eu 

cymeriad a’u hymddangosiad yn cael eu diogelu. Yn ymarferol, er mwyn cydymffurfio â pholisïau 27 a 

CYD LP1 y Cynllun Datblygu Lleol, golyga hyn fod angen i bob cynnig i wneud estyniad i anheddau yng 

nghefn gwlad: 

✓ Fod yn llawer llai na’r annedd bresennol; 

✓ Bod yn is na’r annedd bresennol o ran uchder y crib a’r bondo; a  

✓ Bod yn eilradd i’r annedd bresennol, gyda ffurf wreiddiol yr annedd yn amlwg ar ôl cwblhau’r 

gwaith newydd. 

Os yw eich eiddo yn y wlad, gellir cael rhagor o wybodaeth ynghylch gwneud estyniad i’ch tŷ a pholisi 

CYD LP1 y Cynllun Datblygu Lleol (2013) yn y Canllaw Cynllunio Atodol, ‘Galluogi Datblygiadau 

Priodol yng Nghefn Gwlad’ (a gymeradwywyd gan NPA ar 22 Mai 2015) sydd ar ein gwefan: 

http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/strategaeth-a-pholisi/canllawiau-cynllunio-atodol/ 

Os cyflwynir cais cynllunio sy’n golygu bod yr annedd yn fwy na 30% o faint yr annedd wreiddiol, a bod 

hynny’n cael ei ystyried yn dderbyniol ac yn cael ei gymeradwyo, yna mae’n rhaid rhoi gwybod i’r  

Pwyllgor Mynediad Cynllunio a Hawliau Tramwy (PAROW) i’w bennu fel gwiriad o Bolisi CYD LP1 a 

nodwyd yn y Cynllun Datblygu Lleol (2013). 

 

 

3.4 Tai Allan a Garejys 

Mae’n rhaid defnyddio garejys a thai allan at ddibenion sy’n ymwneud â mwynhad eich tŷ, nid at 

ddibenion masnachol na phreswyl. Dylai lleoliad a dyluniad yr adeiledd arfaethedig fod yn addas i 

gymeriad yr eiddo ac ymddangosiad yr ardal o’i amgylch. 

Y brif egwyddor wrth ddylunio eich garej neu dŷ allan yw ystyried maint a lleoliad cyffredinol yr 

adeiledd. Mae’n hanfodol fod yr adeilad yn eilradd i’r annedd letyol o ran graddfa, gan sicrhau bod steil 

http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/strategaeth-a-pholisi/cynllun-datblygu-lleol-parc-cenedlaethol-bannau-brycheiniog/
http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/strategaeth-a-pholisi/cynllun-datblygu-lleol-parc-cenedlaethol-bannau-brycheiniog/
http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/strategaeth-a-pholisi/canllawiau-cynllunio-atodol/
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a goleddf y to yn cyd-fynd â’r prif dŷ. Mae adeileddau â thoeau serth yn well na rhai â thoeau fflat, cyn 

belled nad ydynt yn dominyddu neu’n cynyddu màs yr adeilad. 

Yn gyffredinol, ni ddylai’r tŷ allan neu’r garej fod o flaen prif wedd yr annedd a dylai fod i ffwrdd o’r 

ffiniau cyfagos os credir y bydd yn effeithio’n niweidiol ar fwynderau’r cymdogion. 

Os yw eich cynnig yn ymwneud â garej preswyl, mae’n hanfodol eich bod yn ystyried y darpariaethau 

parcio a throi ar y safle, ac unrhyw effaith bosibl y byddai’r datblygiad yn ei chael ar ddiogelwch y 

briffordd. Os yw’r cynnig yn cynnwys mynediad i’r brif ffordd, byddem yn eich annog i gysylltu â’r adran 

briffyrdd o fewn yr Awdurdod Lleol perthnasol cyn cyflwyno’r cais. Bydd hyn yn golygu y gallwch  

drafod eich cynnig a chael yr adran briffyrdd i ymdrin â’r materion yn uniongyrchol, megis gostwng 

ymylon y palmant. 

Isod ceir enghreifftiau o garejys a ystyrir yn dderbyniol ar y cyfan, yn unol â chyfyngiadau’r safle unigol. 

 

 

Fel arfer, bydd garej/tŷ allan un llawr â tho 

serth yn dderbyniol mewn egwyddor (yn 

unol â chyfyngiadau’r safle) 

Nid yw tŷ allan/garej yn dderbyniol bob 

amser oherwydd yr effaith weledol y 

gallai ei chael ar gymeriad ac 

ymddangosiad yr eiddo a’r ardal. Mewn 

rhai achosion, byddai to fflat yn 

dderbyniol oherwydd ei gyswllt â’r prif 

dŷ, y cwrtil preswyl neu’r eiddo cyfagos. 
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Gall garejys ar wahân, sengl neu ddwbl fod yn dderbyniol, ond mae’r rhain fel arfer yn ymwneud ag 

eiddo a chanddynt ddigon o le i fwynderau. Dylai garejys ar wahân fod yn eilradd o ran maint a graddfa’r 

annedd letyol o fewn y safle ac, yn y rhan fwyaf o achosion, byddai’r garej yn bellach yn ôl na’r brif 

wedd. Mae’n hanfodol fod goleddf y to a'r agoriadau yn gymesurol i faint a graddfa’r adeilad, gan 

ddefnyddio’r deunyddiau priodol.    

 

3.5 Lletyau preswyl a rhandai ategol  

Fel arfer, mae rhandai preswyl yn darparu llety sydd fwy neu lai ar wahân i’r prif annedd, gan fod yn 

gysylltiedig ac yn ddibynnol ar yr eiddo lletyol ar yr un pryd. Wrth ystyried rhandy preswyl, mae’n 

rhaid i’r Awdurdod fod yn fodlon na all y llety fodoli heb fod yn ddibynnol ar y brif annedd ac nad yw’n 

ymddangos ei fod yn creu uned o lety ar wahân i fyw ynddo o fewn cwrtil yr eiddo. Bydd yr Awdurdod 

yn disgwyl i unrhyw gynigion ar gyfer rhandai ddilyn y gofynion canlynol: 

✓ Cydymffurfio â safonau'r Awdurdod ar gyfer estyniadau i annedd o ran maint, graddfa, dyluniad 

a mwynderau cyfagos. 

✓ Parhau i fod yn eilradd i’r brif annedd  

✓ Bod o fewn cwrtil yr annedd letyol  

✓ Dibynnu ar yr un mynediad a rennir gan y prif annedd  

✓ Bod dan yr un berchnogaeth â’r prif annedd  

✓ Cael cyswllt ymarferol â’r prif annedd (h.y. dylai’r meddiannydd fod yn berthynas dibynnol i 

breswylwyr y prif annedd) 

Os ydych yn ystyried adeiladu garej 

integredig i estyniad arfaethedig dau 

lawr, mae’n rhaid i chi sicrhau bod 

yr estyniad yn parhau i fod yn 

eilradd o ran maint a graddfa i’r 

eiddo presennol a bod deunyddiau a 

gorffeniadau priodol yn cael eu 

defnyddio. 

Os ydych yn ystyried adeiladu 

garej un llawr cysylltiedig i’ch 

eiddo, mae’n rhaid i chi sicrhau 

bod yr estyniad yn briodol o 

ran maint a graddfa, 

deunyddiau a gorffeniadau, 

ynghyd â goleddf a dyluniad y 

to.  
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✓ Ni ddylai fod unrhyw wahaniad o ffiniau nac o’r ardd rhwng cwrtil y prif annedd a’r rhandy  

✓ Dylai fod digon o le parcio ar gyfer y prif annedd a’r rhandy cysylltiedig.  

Os rhoddir caniatâd cynllunio ar gyfer llety preswyl ategol, byddai amodau cynllunio yn gysylltiedig â’r 

penderfyniad i reoli nifer y meddianwyr yn y llety a’r cyswllt â’r eiddo lletyol. Mewn rhai achosion, gall 

fod angen i’r datblygiad gael ei reoli gan gytundeb cyfreithiol adran 106. 

 

3.6 Ffenestri yn y to 

Mae ffenestri yn y to yn darparu golau naturiol i mewn i do’r eiddo ac maen nhw’n fwy syml ac yn llai 

ymwthiol na gosod ffenestri dormer. Dylai’r gwaith o osod ffenestri yn y to ddilyn y canllawiau canlynol: 

✓ Pan fydd mwy nag un ffenestr yn cael ei gosod yn y to, dylent gael eu gosod mewn lleoedd 

tebyg a chyd-fynd â’i gilydd o ran dyluniad a maint; 

✓ Dylid gosod y ffenestri yn gyfwyneb â gorchudd y to er mwyn sicrhau na fyddant yn cael effaith 

annerbyniol ar gymeriad yr eiddo; 

✓ Os yw eich eiddo mewn Ardal Gadwraeth, bydd disgwyl i chi ddefnyddio ffenestri to o ddull 

‘cadwraeth’. 

Mae’n bosibl y bydd angen arolygon ecolegol cyn addasu unrhyw ran o’r to er mwyn sicrhau na fyddai’r 

cynnig yn effeithio ar unrhyw rywogaethau a warchodir, megis ystlumod. Cyfeiriwch at adran 3.14 

(Ecoleg) i gael rhagor o wybodaeth am arolygon ecolegol.  

 

Enghraifft o ffenestri to o fewn arwyneb y to  

 

3.7 Triniaethau ffiniol 

Mae triniaethau ffiniol, yn enwedig ffiniau blaen yr annedd, yn cael effaith sylweddol ar gymeriad ardal 

a golygfa’r stryd. Dylid ystyried yn ofalus unrhyw addasiadau i waliau, ffensys neu reiliau o ran eu 

hymddangosiad, lleoliad a diogelwch.  

Dylai pob gât, wal neu ffens o flaen yr annedd fod yn ddigon isel i weld trostynt. Dylai’r uchder sicrhau 

nad yw ardaloedd cyhoeddus, megis llwybrau cerdded, yn cael eu hamgáu yn ormodol gan gyfaddawdu 

diogelwch cerddwyr. Mae waliau a ffensys uchel 1.8 metr yn darparu diogelwch da yn y cefn. Dylid 

gallu cloi mynedfeydd ochr. 
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Mae’r dyluniad a’r math o ddeunyddiau a ddefnyddir fel dull amgáu a gwahanu ffiniau yn dibynnu ar 

swyddogaeth yr adeiledd a thraddodiadau a chymeriad lleoliad penodol. Yn gyffredinol, bydd cerrig 

naturiol a ddefnyddir mewn modd traddodiadol lleol, naill ai fel wal â morter neu wal cerrig sych, yn 

gwneud ffin briodol mewn cefn gwlad agored, pentref neu dref. 

 

Enghreifftiau o waliau cerrig  

Dyma enghreifftiau o ffensys ffiniol sy’n dderbyniol ar y cyfan o fewn y Parc Cenedlaethol: 

✓ Mae ffensys syml, post a rheilen wedi’u staenio yn addas i lawer o safleoedd cefn gwlad neu 

bentref; 

✓ Mae ffensys palis wedi’u staenio yn wyn neu’n dywyll a’u cynnal a chadw’n dda yn draddodiadol 

ac yn gweddu i leoliad mewn pentref;  

✓ Mae rheiliau haearn wedi’u paentio’n ddu, gyda sylfaen wal garreg neu beidio, yn addas i 

bentrefi neu drefi. 

 

Dyma driniaethau ffiniol y dylid eu hosgoi: 

x Waliau cerrig artiffisial neu sgrin goncrit â gormod o fanylion arnynt 

x Ffens ddolen gadwyn ar byst concrit  

 

Ni ddylid grisio ffensys neu waliau ar safleoedd â llethrau serth. Dylai top y ffens neu’r dull amgáu  gyd-

fynd â goledd y ddaear.  
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3.8 Balconïau a therasau 

Bydd cynigion sy’n creu llwyfan uwch ond yn dderbyniol pan na fyddant yn edrych yn uniongyrchol 

dros erddi cymdogion a phan fyddant yn cyd-fynd â chymeriad yr eiddo lletyol. Gall gosod sgriniau yn 

strategol helpu weithiau pan na fydd modd osgoi edrych dros eiddo. Mewn ardaloedd â phoblogaeth 

uchel, gall fod yn anodd codi’r nodweddion hyn heb achosi problemau o ran preifatrwydd i eraill yn yr 

ardal. 

Fel arfer, bydd angen caniatâd cynllunio pan fyddwch yn defnyddio to fflat presennol fel balconi neu 

deras. Byddai defnyddio estyniad to fflat fel lle mwynderau preswyl ar y tu allan yn cael ei ystyried yn 

yr un modd â chais i gael balconi neu deras uwch newydd.  

Os ydych yn ystyried cynnwys balconi neu ddeciau ar eich eiddo, fe’ch cynghorir yn gryf, cyn cyflwyno 

eich cais cynllunio, i drafod â phob cymydog y gall hyn effeithio arnynt.  

 

Enghraifft o falconi Juliet  
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3.9 Newidiadau i adeilad amaethyddol a addaswyd 

 

Enghraifft o adeilad amaethyddol cysylltiedig a addaswyd 

Pan roddir caniatâd i droi adeiladau gwledig yn rhai preswyl am y tro cyntaf, mae’n arferol gosod 

amodau sy’n cael gwared ar yr hawliau datblygu arferol a ganiateir o ran gwneud estyniad i’r adeilad 

neu ei addasu. Yn gyffredinol, golyga hyn y bydd angen caniatâd cynllunio i wneud unrhyw newidiadau 

i adeilad gwledig a addaswyd.  

Mae’n rhaid i addasiadau ac estyniadau i drosi adeiladau amaethyddol fod yn sensitif i natur wledig ac 

amaethyddol yr eiddo. Fel arfer, caiff cynigion sy’n ymwneud ag eiddo o’r fath eu hystyried yn fwy 

sensitif nag addasu neu wneud estyniad i annedd arferol. Mae’n annhebygol iawn y bydd heulfannau a 

phyrth yn cael eu caniatáu gan eu bod yn ddomestig iawn yr olwg. Yn yr un modd, nid yw addasiadau 

sy’n tynnu neu’n cuddio prif nodweddion, megis yr agoriadau gwreiddiol, yn debygol o gael eu hystyried 

yn ffafriol. 

Mae’n hanfodol fod adeiladau a drosir yn cadw eu hymddangosiad a’u cymeriad cyffredinol, gan gadw 

ffurf debyg, defnyddio deunyddiau priodol a defnyddio’r agoriadau a’r gosodiadau presennol. Mae’n 

bosibl y bydd yn dderbyniol codi estyniad i adeilad gwledig a addaswyd mewn rhai achosion, ond, ni all 

unrhyw addasiad newid cymeriad a ffurf wreiddiol yr eiddo yn sylweddol, ac mae’n rhaid iddo 

gyfrannu’n gadarnhaol at ymddangosiad yr adeilad cyffredinol. Os nad yw adeilad yn ddigon mawr i 

gynnwys yr holl lety gofynnol, gellir ychwanegu mwy o le mewn ffurf briodol a fyddai’n cyd-fynd â’r 

dull, y deunyddiau a’r manylion presennol. Fel eithriad, gall estyniad gyferbynnu ag un neu ragor o’r 

elfennau hyn, ar yr amod bod yr effaith gyffredinol yn cydweddu ac nad yw’r datblygiad yn niweidio 

cymeriad yr adeilad.   

 

3.10 Deunyddiau Allanol 

Dylai’r adeilad a’r deunyddiau gorffenedig a ddewisir adlewyrchu cymeriad yr eiddo a’r ardal. Yn 

gyffredinol, dylai’r deunyddiau gyd-fynd â rhai’r tŷ er mwyn sicrhau rhywfaint o gydlyniad rhwng yr 

adeilad gwreiddiol a’r estyniad. Yn aml, bydd y deunyddiau a ddefnyddir mewn estyniad neu addasiad 

yn pennu ei ymddangosiad a’i effaith ar olygfa’r stryd. Gall defnyddio brics, cerrig, llechi, teils a hyd yn 

oed forter nad ydynt yn cydweddu’n dda ddifetha dyluniad da a bod yn rhy amlwg yn y stryd. Mae’r to 

yn elfen bwysig oherwydd y to yn aml yw’r rhan fwyaf gweladwy. Pan fydd to’r annedd wreiddiol wedi’i 
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orchuddio â llechi naturiol, nid yw’n briodol defnyddio llechi ffug ar do’r estyniad, er y cydnabyddir na 

chaiff rhai deunyddiau eu gwneud mwyach. Gall ailddefnyddio’r llechi presennol neu gael gafael ar rai 

ail-law ateb y broblem. 

Os yw eich eiddo mewn Ardal Gadwraeth, edrychwch ar Arfarniad yr Ardal Gadwraeth ar gyfer eich 

ardal ar ein gwefan i gael rhagor o fanylion ar addasiadau allanol priodol i adeiladau: 

http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/treftadaeth2/treftadaeth-adeiledig/ardaloedd-cadwraeth/ 

Gorffeniadau wal allanol  

Mae’r deunyddiau a’r gorffeniadau a ddewisir ar gyfer estyniad yn bwysig iawn a dylent gyd-fynd mor 

agos â phosibl â’r deunyddiau a ddefnyddiwyd yn yr adeilad gwreiddiol. Yn y rhan fwyaf o achosion, 

mae’n debygol y bydd modd cael y brics neu’r cerrig sy’n cyd-fynd orau o ran lliw, ansawdd ac arlliw. 

Os gellir achub ac ailddefnyddio deunyddiau, gall hyn fod o gymorth i gyfuno’r hen a’r newydd. Mewn 

rhai achosion, gall fod yn dderbyniol defnyddio deunyddiau modern o ansawdd uchel sy’n cyferbynnu’n 

gadarnhaol â gorffeniad yr eiddo presennol. Dylai’r deunyddiau a ddefnyddir integreiddio â nodweddion 

dymunol y traddodiadol, gan gofio bod traddodiadau yn amrywio mewn gwahanol rannau o’r Parc 

Cenedlaethol, a gofynion ymarferol bywyd modern.  

 

 

 

 

 

 

Enghraifft o ddefnyddio rendrad llyfn 

                       

Drysau a ffenestri 

Gall manylion amhriodol ar ffenestri ddifetha estyniad sy’n dderbyniol fel arall a gwneud i’r ychwanegiad 

ymddangos yn anghyson. Dylai pob ffenestr a drws newydd barchu cymeriad ac ymddangosiad y tŷ 

gwreiddiol. Dylid talu sylw arbennig i’r gweddau ochr a blaen. Dyma rai manylion y dylid eu hystyried: 

 

✓ Y maint, y deunyddiau a’r dyluniad cyffredinol; 

✓ Lleoliad y ffenestri a’r drysau o fewn yr adeilad;  

✓ Manylion silffoedd a thopiau ffenestri. 

 Mae ffenestri a manylion yn amrywio o un tŷ i’r llall. Mae’n hanfodol 

sicrhau bod y rhai hynny a ddewisir ar gyfer estyniad yn adlewyrchu’r 

annedd letyol. 

Enghraifft o ddefnyddio carreg naturiol  

Enghraifft o fanylion ffenestr 

http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/treftadaeth2/treftadaeth-adeiledig/ardaloedd-cadwraeth/
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Dylid hefyd ystyried nodweddion hanesyddol adeilad wrth wneud gwaith ar ffenestri a drysau 

presennol. Dylid cadw nodweddion pensaernïol megis ffenestri blaen hen siopau er mwyn diogelu 

natur hanesyddol yr eiddo a golygfa’r stryd.   

Enghreifftiau o ffenestri derbyniol 

Dylai dyluniad, steil a deunyddiau unrhyw ffenestri arfaethedig mewn estyniad gyd-fynd â’r rhai hynny 

sydd yn yr eiddo lletyol os oes modd, neu wella’r agoriadau presennol. Dylai lleoliad y ffenestri 

arfaethedig hefyd adlewyrchu cymeriad yr annedd bresennol, gydag agoriadau a dyluniad bariau 

ffenestri o faint tebyg pan fo’n briodol. Ceir mathau amrywiol o ffenestri a fyddai’n cael eu hystyried 

yn dderbyniol fel arfer. Gweler isod enghreifftiau o steiliau priodol: 

Steil ffenestr hynach a hanesyddol: 

 

Steil ffenestr fodern: 

 

Enghreifftiau o fathau o ddrysau derbyniol  

Dylai dyluniad, steil a deunyddiau unrhyw ddrysau arfaethedig mewn estyniad gyd-fynd â’r rhai hynny 

sydd yn yr eiddo lletyol os oes modd, neu wella’r agoriadau presennol. Ceir mathau amrywiol o 

ddrysau a fyddai’n cael eu hystyried yn dderbyniol fel arfer ledled y Parc Cenedlaethol, ac mae’r rhain 

yn amrywio yn ôl nodweddion y prif eiddo. Isod ceir enghreifftiau o’r mathau amrywiol o ddrysau 

ledled Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: 

Enghreifftiau o fanylion ffenestri 
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Gorffeniadau to  

Dylai’r toeau gyd-fynd â phrif do'r annedd letyol o ran siâp, goleddf a deunyddiau. Yn gyffredinol, dylai 

manylion y to, gan gynnwys ffasgiâu, soffitiau a chafnau dŵr ac ati, ynghyd â’r ymylon, fod yr un peth â 

manylion yr annedd bresennol. Os yw to’r tŷ gwreiddiol wedi’i orffen mewn llechen naturiol, ni fyddai’n 

briodol defnyddio llechi artiffisial ar do’r estyniad. Ond, cydnabyddir na chaiff rhai deunyddiau eu 

gweithgynhyrchu mwyach. 

Dylai gorffeniad y to a’r deunyddiau adeiladu adlewyrchu cymeriad yr annedd letyol a’r ardal. Gall llechi 

a theils nad ydynt yn cyd-fynd yn dda fod yn niweidiol i ymddangosiad cyffredinol yr eiddo.  

Simneiau 

Er bod ganddynt swyddogaeth ymarferol, gall cyrn a photiau simnai wella cymeriad ac ymddangosiad 

eich eiddo presennol. Os yw’r cynigion yn cynnwys darparu simneiau ychwanegol, awgrymir eu bod 

yn cydweddu ag unrhyw gyrn/potiau presennol o ran dyluniad a gorffeniad er mwyn cadw cymeriad yr 

annedd. Os yw eich cynnig yn cynnwys gosod simnai i mewn i do nad yw â chorn/pot ar hyn o bryd, 

gwnewch yn siŵr bod yr ychwanegiad yn briodol o ran maint a graddfa arwyneb y to a’r annedd a’i fod 

naill ai wedi’i osod ar ben y crib neu yng nghanol crib y to (gweler lluniau enghreifftiol isod). Mae angen 

caniatâd cynllunio i osod, addasu neu gael simnai newydd o fewn y Parc Cenedlaethol.  

Os ydych yn ystyried gosod ffliw i mewn i arwyneb to, mae’n bwysig sicrhau bod y corn wedi’i leoli 

mewn man priodol, yn ddelfrydol ar y wedd gefn, er mwyn lleihau’r effaith gyffredinol ar y tŷ. Os cynigir 

gosod ffliw dur gwrthstaen, gall y rhain gael effaith niweidiol ar gymeriad eiddo ac ar olygfa’r stryd, felly 

dylech ystyried paentio’r ffliw mewn lliw tywyll (e.e. mat du) er mwyn lleihau’r effaith.  

Enghreifftiau o steiliau drysau amrywiol  
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Enghreifftiau o steiliau simneiau 

 

3.11 Mwynderau Cymdogion 

Dylai dyluniad pob estyniad ystyried yr effaith ar adeiladau cyfagos. Dylai estyniadau i eiddo gadw o 

fewn pellter rhesymol i eiddo cyfagos, gan sicrhau nad yw’r cynnig yn edrych dros annedd gyfagos nac 

yn ei gormesu. 

Dylai estyniadau dau lawr gadw 10.5 metr rhwng wal gefn eiddo a’i ffin yn y cefn; a dylid cadw 21 o 

fetrau rhwng ffenestri ystafell gyfanheddol cefn tai sydd â’u cefnau at ei gilydd. Fel rheol, bydd angen 

hyn er mwyn osgoi edrych dros fwynderau cymdogion a’u diogelu. Yn achos tai mwy o faint neu 

batrwm datblygu sefydledig, mae’n bosibl na fydd y canllawiau uchod yn briodol. 

 
21 metr rhwng y gweddau estynedig cefn  10.5 metr rhwng y wedd gefn a’r ffin gefn 

 

Ni ddylai estyniadau fod yn ormesol i’ch cymdogion nac arwain at golli golau i eiddo cyfagos. Mae 

hynny’n annerbyniol. Fel rheol gyffredinol, ni ddylid lleoli estyniadau dau lawr yn agos iawn i’r ffin sy’n 

gyfagos i ardd eiddo cymydog. Dylai estyniadau dau lawr, os yw’n briodol, fod yn isradd i’r brif annedd 

a dylid cyfyngu ar eu maint er mwyn osgoi golwg gormesol, cysgodi sylweddol a cholli preifatrwydd, 

ac er mwyn osgoi effeithio’n niweidiol ar y cymdogion. 

Mae’r posibilrwydd y bydd eiddo cyfagos yn colli golau’r haul yn ystyriaeth gynllunio berthnasol. Ar y 

cyfan, ni ddylai estyniadau dau lawr fynd y tu hwnt i linell 45 gradd a gymerir o ymyl ffenestr llawr 

cyntaf agosaf ystafell gyfanheddol eiddo cyfagos. 
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Os yw eich cynnig yn cynnwys estyniad dau lawr, mae’n rhaid i chi ystyried yr effeithiau y gallai eu cael 

ar yr eiddo cyfagos o ran cysgodi neu eu hawl i olau dydd. Gellir defnyddio’r rheol 45 gradd i ddangos 

maint mwyaf derbyniol estyniad. Gellir defnyddio’r rheol hon i fesur dyfnder, lled ac uchder derbyniol 

cynnig; fodd bynnag, nodwch y gallai estyniad fodloni’r rheol 45 gradd ond dal i gael ei ystyried yn 

annerbyniol. 

Mae’r diagram isod yn dangos sut i ddefnyddio’r rheol 45 gradd: 

 
45° from the centre of the window 45° o ganol y ffenest 

Neighbouring boundary Ffin gyfagos 

Acceptable Derbyniol 

Unacceptable Annerbyniol 

 

Mae angen i unrhyw ffenestri llawr uchaf ystafelloedd cyfanheddol sy’n wynebu’r ochr gael eu lleoli neu 

eu dylunio yn ofalus er mwyn sicrhau nad ydynt yn peri problemau o ran edrych i mewn i eiddo cyfagos. 

 

3.12 Parcio a Diogelwch y Priffyrdd 

Ni ddylai estyniad effeithio’n andwyol ar ddiogelwch y priffyrdd na’r ddarpariaeth parcio. Ni ddylai 

gyfyngu nac effeithio ar unrhyw fynediad presennol, lle troi na lle parcio na gwelededd i ddefnyddwyr 

y priffyrdd. Pan fyddai estyniad yn cael ei adeiladu dros le parcio presennol, mae’n bosibl y byddai angen 

rhoi lle parcio newydd yn ei le o fewn ffiniau eich eiddo i safon sy’n dderbyniol i Adran Priffyrdd eich 

Awdurdod Lleol. 

 

3.13 Coed 

Dylid rhoi ystyriaeth i unrhyw goed y bydd yr estyniad yn effeithio arnynt, yn arbennig y rhai a 

warchodir gan Orchymyn Diogelu Coed. Dylai lleoliad adeiledd ac unrhyw wyneb caled cysylltiedig 

osgoi gorfod cael gwared ar neu niweidio unrhyw goed a gwreiddiau coed pwysig. 
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Mae Polisi 8 (Coed a Datblygiad) y Cynllun Datblygu Lleol (2013) yn nodi y bydd angen i gynigion ar 

gyfer datblygiad ar safleoedd sy’n cynnwys coed gyflwyno Arolwg Coed a Chynllun Diogelu Coed i 

gefnogi’r cynnig. 

 

 

3.14 Ecoleg 

Mae’n gyfrifoldeb ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i warchod, cadw a chyfoethogi 

bywyd gwyllt a’r amgylchedd naturiol wrth ystyried cynigion datblygu. Gellir effeithio’n andwyol ar 

rywogaethau a chynefinoedd sy’n agored i niwed o ganlyniad i ddatblygiad ac mae’n hanfodol ystyried 

effeithiau posibl y cynigion ar fywyd gwyllt ar safleoedd datblygu. Mae’n rhaid i estyniadau osgoi 

niweidio rhywogaethau gwarchodedig, megis ystlumod ac adar sy’n nythu (e.e. gwenoliaid, gwenoliaid 

bronwyn ac adar y to), oherwydd gall hyn fod yn drosedd. Os oes unrhyw bosibilrwydd y bydd unrhyw 

effeithiau andwyol, bydd angen cynnwys mesurau lliniaru neu wneud iawn am hynny. 

Mae gan y broses gynllunio a datblygu, felly, ran bwysig i’w chwarae wrth reoli a lleddfu’r pwysau y gall 

datblygiad ei roi ar fioamrywiaeth. Gan fod rhywogaethau gwarchodedig yn ‘ystyriaeth berthnasol’, ni 

all Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog benderfynu ar gais o’r natur hwn nes y cafwyd 

yr holl wybodaeth angenrheidiol am arolygon, dulliau lliniaru, gwneud iawn a chyfoethogi. Gall methu 

ag ymdrin â materion ecolegol arwain at wrthod cais cynllunio. 

Mae llawer o geisiadau gan ddeiliaid tai yn cynnwys addasiadau bach yn unig ac ni fyddant o reidrwydd 

yn effeithio ar rywogaethau gwarchodedig. Fodd bynnag, os yw’r cynnig yn cynnwys gosod ffenestri yn 

y to neu estyniad arfaethedig, sy’n amharu ar do neu fondo presennol yr eiddo, neu os yw Ecolegydd 

Cynllunio y Parc Cenedlaethol neu Cyfoeth Naturiol Cymru yn codi pryderon, byddai angen i’r 

ymgeisydd gomisiynu arolwg ecolegol rhagarweiniol i sefydlu a fydd y datblygiad arfaethedig yn effeithio 

ar rywogaethau gwarchodedig. Os na cheir tystiolaeth o bresenoldeb neu effeithiau, neu bosibilrwydd 

o hyn, dylid cyflwyno adroddiad yn nodi’r canfyddiadau, ynghyd ag unrhyw ddulliau cyfoethogi 

bioamrywiaeth addas. Gall hyn fod ar ffurf adroddiad mewn llythyr, os dymunir hynny 

Os ceir tystiolaeth o bresenoldeb neu effeithiau, neu bosibilrwydd o hyn, mae’n rhaid cynnal rhagor o 

arolygon ecolegol ar adeg briodol o’r flwyddyn er mwyn sefydlu a oes rhywogaeth yn bresennol, 

niferoedd a manylion megis union safleoedd nythu a phwyntiau mynediad i ystlumod. Dylai methodoleg 

yr arolygon ddilyn y canllawiau arfer gorau diweddaraf ar gyfer y rhywogaeth dan sylw. Mae’n rhaid i 

adroddiad terfynol gynnwys manylion am gamau lliniaru, gwneud iawn a chyfoethogi (gan gynnwys 

tirlunio os yw’n briodol). 
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I grynhoi, os oes angen cynnal arolygon, bydd angen i’r ymgeisydd gyflwyno adroddiad i Awdurdod 

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn nodi’r canlynol: 

- Asesiad gweledol llawn o’r safle am bresenoldeb rhywogaethau gwarchodedig (ystlumod, adar 

sy’n nythu ac ati) 

- Os oes angen, canlyniadau arolygon eraill i sefydlu a oes rhywogaethau yn bresennol 

- Strategaethau lliniaru a gwneud iawn ar gyfer unrhyw rywogaethau sy’n bresennol – bydd 

angen dangos y rhain ar luniadau pensaernïol hefyd 

- Dulliau cyfoethogi bioamrywiaeth y gellir eu hymgorffori. 

Nodwch y bydd y cofnodion biolegol a ddarperir yn yr adroddiad ecolegol yn cael eu hanfon i 

Wasanaeth Gwybodaeth am Fioamrywiaeth Powys a Bannau Brycheiniog. 

Dulliau Cyfoethogi Bioamrywiaeth 

Pan fo estyniad neu addasiad arfaethedig yn effeithio ar do a/neu fondo eiddo, byddai Ecolegydd 

Cynllunio y Parc Cenedlaethol yn ymgynghori ar y cais cynllunio. Pa un a oes angen cynnal unrhyw 

arolygon ecolegol ar y safle ai peidio, byddai gofyn am ddarparu o leiaf dau ddull cyfoethogi 

bioamrywiaeth. Caiff manylion y dulliau cyfoethogi eu sicrhau fel arfer trwy amod cynllunio sy’n sicrhau 

bod yr Awdurdod yn cael gwybodaeth am y math o ddull cyfoethogi (bocs ystlumod, bocs adar ac ati) 

a’i leoliad arfaethedig cyn dechrau’r gwaith datblygu. Gellir darparu’r manylion hyn a’u hystyried yn 

rhan o’r broses gwneud cais cynllunio; gall hyn osgoi costau ac amser ychwanegol. Mae darpariaeth 

dulliau cyfoethogi bioamrywiaeth trwy’r broses gwneud cais cynllunio yn cydymffurfio â pholisïau SP3, 

6 a 7 Cynllun Datblygu Lleol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (2013) a’r ddyletswydd 

bioamrywiaeth o dan Adran 6 o Ddeddf Amgylchedd (Cymru) 2016. 

 

3.15 Archaeoleg 

Mae tirwedd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi’i llunio a’i newid gan bobl ers miloedd o 

flynyddoedd, o’r oes gynhanes hyd heddiw. Mae’r bobl, ar hyd yr oesoedd, sydd wedi galw’r dirwedd 

hon yn gartref iddynt, wedi byw, gweithio a marw yma, a gall eu hôl ffisegol roi llawer o wybodaeth i 

ni am eu bywydau. Mae cyfoeth y dreftadaeth archaeolegol a adawyd i ni gan ein cyndeidiau yn 

cyfrannu’n bwysig i rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y bygythiad posibl i weddillion archaeolegol gan waith datblygu, 

ac mae cadw gweddillion archaeolegol a’u lleoliad yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar gais 

cynllunio, gan ganiatáu i’r system gynllunio reoli a chadw’r archaeoleg sydd yn y Parc Cenedlaethol. 

Mae rhagdybiaeth o hyd o blaid cadwraeth ffisegol gweddillion archaeolegol sydd o bwys cenedlaethol, 

yn eu lleoliad. Fodd bynnag, caiff yr achos dros gadwraeth gweddillion archaeolegol ei asesu ar 

rinweddau unigol pob achos, gan roi ystyriaeth i’r holl ystyriaethau polisi cynllunio, pwysigrwydd 

cynhenid y gweddillion archaeolegol yn erbyn ffactorau eraill, gan gynnwys yr angen am y gwaith 

datblygu arfaethedig. Ni fydd y rhan fwyaf o geisiadau cynllunio na gwaith datblygu yn effeithio’n 

sylweddol ar weddillion archaeolegol. 

Er mwyn gwneud penderfyniadau hollol gytbwys a rhesymol, mae angen i awdurdodau cynllunio gael 

yr holl wybodaeth am natur a phwysigrwydd y gweddillion archaeolegol a’u lleoliad, ac effaith bosibl y 

gwaith datblygu arnynt. Mae ymgynghori a thrafod ar gam cynnar rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol 
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Bannau Brycheiniog a’r datblygwyr yn bwysig iawn er mwyn sicrhau y rhoddir ystyriaeth lawn i 

anghenion archaeolegol mor gynnar â phosibl yn y prosesau datblygu. 

Pan nad oes digon o wybodaeth ar gael, neu pan fo’r gwaith datblygu arfaethedig mewn ardal 

archaeolegol sensitif (megis o fewn creiddiau ein haneddiadau hanesyddol, ger asedau treftadaeth 

dynodedig cenedlaethol gan gynnwys adeiladau a henebion rhestredig, neu ger safleoedd archaeolegol 

hysbys eraill) efallai bydd angen i ymgeiswyr roi rhagor o wybodaeth, cyn penderfynu ar y cais, am 

oblygiadau archaeolegol tebygol y gwaith datblygu, trwy gomisiynu Asesiad Swyddfa neu Werthusiad 

Maes. Mae’n bosibl y bydd angen hefyd i ymgeiswyr gynnwys darpariaethau i leihau neu gael gwared ar 

effaith y gwaith datblygu ar y gweddillion archaeolegol. Gall cynllunio a rheolaeth gadarnhaol helpu i 

reoli risg archaeolegol, sicrhau y gellir trefnu unrhyw asesiadau archaeolegol cyn ymgeisio neu cyn 

gwneud penderfyniad angenrheidiol, a llunio datrysiadau synhwyrol i ymdriniaeth â gweddillion 

archaeolegol pan fo gwrthdaro rhwng gwaith cadwraeth a gwaith datblygu. 

Gall gwaith archaeolegol hefyd fod yn ofynnol fel amod yn dilyn penderfyniad ar gais cynllunio, er mwyn 

sicrhau y caiff gweddillion archaeolegol eu gwarchod neu eu hymchwilio a’u cofnodi yn ofalus a 

chyhoeddi’r canlyniadau’n briodol. Mae angen i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog fod 

yn fodlon bod yr ymgeisydd wedi gwneud darpariaeth briodol a boddhaol ar gyfer y gwaith hwn. 

Mae Cof Cymru ac Archwilio yn darparu chwiliad ar fap ledled Cymru am safleoedd sydd o 

Ddiddordeb Archaeolegol. Cyn cyflwyno cais cynllunio, awgrymir y dylai deiliaid tai sicrhau nad oes 

unrhyw gyfyngiadau archaeolegol yn agos i’w heiddo trwy fynd i’r gwefannau canlynol: 

http://cadw.gov.wales/historicenvironment/recordsv1/cof-cymru/?skip=1&lang=cy 

http://www.cofiadurcahcymru.org.uk/arch/index_cym.html 

I gael rhagor o wybodaeth am hyn, ewch i’n gwefan: 

http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/treftadaeth2/heritage-and-planning-1/archaeology-and-

planning-1/ neu ffoniwch Archaeolegydd y Parc Cenedlaethol ar 01874 624437.  

 

3.16 Risg Llifogydd 

Pan fo’r eiddo y bwriedir rhoi estyniad iddo wedi’i leoli mewn ardal ddynodedig lle ceir perygl llifogydd, 

disgwylir ymdriniaeth briodol â’r mater o berygl llifogydd yn lluniad y cynnig. 

Mae rhagor o gyngor ac arweiniad ar gael ar wefan Llywodraeth y DU: 

https://www.gov.uk/prepare-for-a-flood/improve-your-propertys-flood-protection   

 

 

 

 

 

http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/treftadaeth2/heritage-and-planning-1/archaeology-and-planning-1/
http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/treftadaeth2/heritage-and-planning-1/archaeology-and-planning-1/
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3.17 Rhestr Wirio i Ddeiliaid Tai wrth Wneud Cais 

 

Sicrhewch eich bod yn ymdrin â’r pwyntiau canlynol ac yn eu cynnwys ynghyd â’ch cais fel deiliad tŷ 

am ganiatâd cynllunio er mwyn bodloni’r meini prawf perthnasol a nodir yn nogfen ddilysu Llywodraeth 

Cymru: Gwneud Cais am Ganiatâd Cynllunio a Chaniatadau Cysylltiedig Eraill: 

• Llenwi’r ffurflen ‘cais deiliad tŷ am ganiatâd cynllunio’, gan sicrhau eich bod wedi llofnodi a 

dyddio’r datganiad ar bob copi gofynnol; 

• Sicrhau bod y Dystysgrif briodol a’r Dystysgrif Daliad Amaethyddol wedi’u llenwi, eu llofnodi 

a’u dyddio’n gywir (Os yw unrhyw ran o’r datblygiad arfaethedig ar dir nad ydych yn 

berchennog arno, dylech lenwi adran B y dystysgrif a chyflwyno hysbysiad i’r perchnogion); 

• Talu’r ffi o £190; 

• Darparu cynllun lleoliad safle wedi’i lunio i’r raddfa gydnabyddedig o 1:1250 neu 1:2500, gan 

nodi’r raddfa ar y cynllun. Dylid dangos safle’r cais yn glir mewn coch (fel arfer, ffin gardd yr 

eiddo fyddai safle’r cais ar gyfer datblygiad deiliad tŷ, ond ni fyddai’n cynnwys padogau neu 

gaeau cyfagos). 

• Darparu bod gweddau presennol ac arfaethedig yr eiddo, wedi’u llunio i raddfa gydnabyddedig 

o 1:50 neu 1:100. Dylech gynnwys pob gwedd y bydd y cynnig yn effeithio arni. 

• Darparu cynlluniau llawr presennol ac arfaethedig yr eiddo, wedi’u llunio i raddfa 

gydnabyddedig o 1:50 neu 1:100. Os yw’n gynnig am estyniad dau lawr, dylid darparu cynlluniau 

llawr ar gyfer y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf. 

• Os oes unrhyw addasiadau wedi’u cynnig i lefelau’r tir ar y safle, nodwch y rhannau presennol 

ac arfaethedig i raddfa gydnabyddedig o 1:50 neu 1:100. 

• Os bydd eich cynnig yn amharu ar do eich eiddo, efallai bydd angen cynnal arolwg ecolegol 

rhagarweiniol, ynghyd ag unrhyw arolygon canlynol angenrheidiol. 

• Os yw eich eiddo mewn ardal llifogydd, efallai bydd angen cynnal asesiad o berygl llifogydd. 

• Os yw’r cynnig yn agos at unrhyw goed, neu’n effeithio arnynt ar y safle, efallai bydd angen 

cynnal arolwg coed. 
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4.1 Rhestr o Bolisïau Perthnasol y Cynllun Datblygu Lleol (2013) 

Nid yw’r rhestr isod o bolisïau yn gynhwysfawr. Mae’n cynnwys y polisïau mwyaf perthnasol i ddatblygiad deiliad 

tŷ yn y Parc Cenedlaethol. Mae holl bolisïau’r Cynllun Datblygu Lleol i’w gweld ar ein gwefan trwy ddilyn y ddolen 

ganlynol: <http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/strategaeth-a-pholisi/cynllun-datblygu-lleol-parc-

cenedlaethol-bannau-brycheiniog/> 

SP1 Polisi’r Parc Cenedlaethol 

Bydd angen i ddatblygiadau yn y Parc Cenedlaethol gydymffurfio â’r dibenion a’r dyletswyddau statudol a nodir 

mewn deddfwriaeth, a chaiff ei ganiatáu os bydd yn: 

a) cadw ac yn cyfoethogi Harddwch Naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc; a/neu’n 

b) darparu ar gyfer, neu’n cefnogi, dealltwriaeth a mwynhad rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol mewn 

modd nad yw’n niweidio’r rhinweddau hynny; ac yn 

c) cyflawni’r ddau ddiben uchod ac yn cynorthwyo lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol. 

 

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, pan fyddant yn briodol i’r cynnig: 

i) mae graddfa, ffurf, lluniad, cynllun, dwysedd, arddwysedd defnydd a defnydd deunyddiau yn briodol i’r 

lleoliad ac yn cynnal neu’n gwella ansawdd a chymeriad Harddwch Naturiol, bywyd gwyllt, treftadaeth 

ddiwylliannol ac amgylchedd adeiledig y Parc; 

ii) mae’r datblygiad arfaethedig wedi’i integreiddio yn y dirwedd gan fodloni Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol trwy blannu a rheoli’n briodol, rhywogaethau brodorol neu drwy adeiladu nodweddion 

ffiniau priodol; 

iii) nid yw’r datblygiad arfaethedig yn effeithio’n annerbyniol ar fywiogrwydd a hunaniaeth economaidd, 

gymdeithasol, ddiwylliannol ac ieithyddol unrhyw gymuned, boed yn ei rinwedd ei hun neu drwy effaith 

gronnus; 

iv) mae’r datblygiad arfaethedig yn hyrwyddo cyfleoedd cadwraeth a gwella bio/geoamrywiaeth trwy 

gynllunio a thirweddu priodol; 

v) mae’r datblygiad arfaethedig o fewn 400 metr i fan gwyrdd naturiol y mae’n hawdd ei gyrraedd. 

 

Polisi 6 Bioamrywiaeth a Datblygiad 

Bydd y datblygiad dim ond yn cael ei ganiatáu pan: 

1. fydd y datblygwr yn profi a bodloni Awdurdod y Parc Cenedlaethol na fydd colled neu ymrannu 

annerbyniol nac effaith annerbyniol arall ar gynefin neu nodwedd tirwedd a/neu ynysu cynyddol ar 

rywogaeth bwysig fel y rhestrir o dan Adran 42 o Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau 

Gwledig (cynefinoedd a rhywogaethau sydd o bwys mawr yng Nghymru), NEU 

 

4. Rhagor o Wybodaeth 
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2. A   pan fo’r datblygwr yn nodi cynefinoedd a nodweddion tirwedd o bwys i fywyd gwyllt ar y safle ac yn 

darparu ar gyfer creu, rheoli’n gadarnhaol, adfer, gwella neu wneud iawn am y cynefinoedd a’r 

nodweddion hyn er mwyn sicrhau bod y safle yn cynnal ei bwysigrwydd cadwraeth natur; a  

B   darperir yn llawn ar gyfer rheolaeth cynefinoedd a nodweddion y safle sydd o werth cadwraeth natur 

yn y dyfodol. Bydd hyn yn cael ei sicrhau naill ai drwy Rwymedigaethau Cynllunio neu drwy orfodi 

Amodau Cynllunio; ac 

C   nid oes unrhyw golled/tarfu annerbyniol ar nodweddion llinol (e.e. perthi, lleiniau coetir). Dylai 

datblygiad geisio gwella nodweddion cynefinoedd llinol (e.e. perthi, lleiniau coetir) ‘coridorau tywyll’ a 

nythfeydd ystlumod. 

Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ei gwneud yn ofynnol i arfarnu pob datblygiad yn unol â’r polisi hwn i 

gyfoethogi bioamrywiaeth trwy’r cynllun, yn unol â chyfarwyddyd y Strategaeth Rhwymedigaeth Gynllunio. 

 

Polisi 7 Rhywogaethau Bywyd Gwyllt Gwarchodedig a Phwysig 

Bydd cynigion ar dir neu adeiladau sy’n cynnal rhywogaethau gwarchodedig neu bwysig yn cael eu caniatáu yn 

unig: 

i. Pan fo’r angen am y datblygiad yn drech na phwysigrwydd cadwraeth natur y safle, ac yn 

achos rhywogaethau gwarchodedig Ewropeaidd, y bodlonir y meini prawf ar gyfer llacio o 

dan y Rheoliadau Cynefinoedd; 

ii. Pan gaiff dulliau cadarnhaol eu darparu o gyfrannu at dargedau cadwraeth rhywogaethau a 

chynefinoedd; a 

iii. Pan mae’r datblygwr yn profi ac yn bodloni Awdurdod y Parc Cenedlaethol 

a) y bydd y tarfu ar y rhywogaeth a’r cynefin o ran yr effaith ar oroesiad a photensial atgenhedlu y 

rhywogaeth neu swyddogaeth y cynefin mor fach â phosibl; neu 

b) y darperir ardaloedd eraill i gynnal o leiaf y lefelau presennol o boblogaethau neu faint presennol y 

cynefin y mae’r cynnig yn effeithio arnynt. 

 

Polisi 8 Coed a Datblygiad 

Bydd angen i gynigion datblygu ar safleoedd sy’n cynnwys coed ddarparu Arolwg Coed a Chynllun Gwarchod 

Coed i gefnogi’r cynnig. Bydd caniatâd yn cael ei roi pan fo Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn fodlon: 

a) Y cedwir coed a’u systemau gwreiddiau (gan gynnwys pridd cysylltiedig) ac y cânt eu gwarchod yn ddigonol 

cyn, yn ystod, ac ar ôl y gwaith datblygu; a/neu 

b) Pan fo Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cytuno i symud coed yn rhan o’r cynllun datblygu, mae’n rhaid rhoi 

coed newydd priodol ar y safle yn eu lle gan ddefnyddio coed brodorol, lleol. Bydd Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol yn cytuno ar y cynllun plannu coed newydd, gan gynnwys manylion y plannu a’r gofal dilynol, cyn 

dechrau’r gwaith datblygu. 

Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn defnyddio Amodau Cynllunio a/neu Rwymedigaethau Cynllunio i sicrhau 

unrhyw ddulliau lliniaru/gwneud iawn/gwella o ran coed a chynigion datblygu. 
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Polisi 12 Llygredd Golau 

Bydd cynigion sydd angen gosod goleuadau yn cynnwys cynllun goleuo llawn ac yn cael eu caniatáu: 

a) pan fo’r golau arfaethedig yn briodol i’w ddiben; a 

b) pan nad oes effaith andwyol sylweddol yn unigol neu ar y cyd ar 

i) cymeriad yr ardal 

ii) trigolion lleol; 

  iii) defnyddwyr cerbydau; 

iv) cerddwyr; 

 v) bioamrywiaeth;  

vi) gwelededd awyr y nos; a 

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

 

Polisi 15 Adeiladau Rhestredig 

 

Bydd pob cais am ganiatâd ar adeilad rhestredig yn cael ei benderfynu yn unol â’r Polisi Cenedlaethol a nodir yng 

Nghylchlythyr 61/96. 

Bydd cynigion am ganiatâd cynllunio sy’n effeithio ar adeilad rhestredig neu ei gwrtil, gan gynnwys addasu, ymestyn 

neu newid defnydd, boed yn fewnol neu’n allanol, ond yn cael eu cefnogi pan fydd modd dangos na fydd unrhyw 

niwed sylweddol i gymeriad a lleoliad hanesyddol neu bensaernïol arbennig yr adeilad neu’r nodwedd hanesyddol. 

1. Addasu/Newid/Ymestyn/Newid Defnydd adeilad rhestredig 

Bydd addasu, newid, ymestyn neu newid defnydd adeilad rhestredig dim ond yn cael ei ganiatáu pan 

fodlonir y meini prawf canlynol: 

a) Mae’r cynnig yn dal i gadw cyfraniad yr adeilad i gymeriad y Parc Cenedlaethol. 

b) Mae’r deunyddiau a’r gorffeniadau a ddefnyddiwyd yn y gwaith adeiladu yn cyd-fynd ym mhob agwedd 

â rhai y strwythur presennol. 

c) Mae’r cynnig yn cydymffurfio â phob polisi perthnasol arall yn y cynllun hwn a’r canllawiau 

 cenedlaethol 

ch) Ni fyddai’r datblygiad yn effeithio’n andwyol ar leoliad adeilad rhestredig neu adeilad o bwys lleol. 

 

Bydd angen cynnal arolwg strwythurol annibynnol er mwyn profi cadernid strwythur yr adeilad neu er mwyn 

ystyried a fyddai’r gwaith arfaethedig yn arwain at waith ailadeiladu mawr neu sylweddol. 

Dylai Ceisiadau Cynllunio sy’n cynnwys gwaith ar adeiladau rhestredig gynnwys manylion yr holl newidiadau a 

gwaith arall i ddangos effaith y cynnig ar olwg, cymeriad, ffabrig hanesyddol a lleoliad yr adeilad a chynnwys, pan 

fo’n berthnasol, arolygon rhywogaeth ac unrhyw fanylion lliniaru arfaethedig. 

 

Polisi 16 Dymchwel Adeiladau Rhestredig 

 

Bydd dymchwel neu ddymchwel yn rhannol adeilad rhestredig ond yn cael ei ganiatáu dan yr amgylchiadau mwyaf 

prin pan fo’r Awdurdod wedi’i argyhoeddi na ellir cadw’r adeilad neu’r rhan ohono, neu nad yw’n werth ei gadw, 

a phan gyflwynwyd tystiolaeth gref: 

i) bod ymdrechion gwirioneddol i gynnal defnyddiau presennol yr adeilad a dod o hyd i ddefnyddiau 

ymarferol newydd wedi methu; 

ii) nad yw cadwraeth ar ffurf perchnogaeth elusennol neu gymunedol yn bosibl neu’n addas; a 

iii) y byddai ei ailddatblygu yn cyflwyno manteision cynllunio sylweddol i’r gymuned a fyddai’n drech na 

cholli’r adeilad rhestredig. 
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Mae’n rhaid i Awdurdod y Parc Cenedlaethol fod yn gwbl fodlon y bydd y bwriad i ailddefnyddio’r safle yn golygu  

manteision i gymeriad neu amwynder yr ardal leol neu’r Parc Cenedlaethol ehangach, sy’n drech na cholli’r 

adeilad. Yn achos diffyg gofal bwriadol o Adeiladau Rhestredig sydd mewn perygl, bydd Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol yn cymryd camau i ddiogelu’r adeilad(au). 

 

Pan fo adeilad newydd i gael ei adeiladu yn lle adeilad o’r fath, bydd angen llunio a chytuno ar gontract ailddatblygu 

rhwng y datblygwr ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol. 

 

 

Polisi 17 Lleoliad Adeiladau Rhestredig 

 

Ni fydd cynigion datblygu a fyddai’n effeithio’n andwyol ar leoliad adeilad rhestredig yn cael eu caniatáu. 

 

Polisi 18 Diogelu Adeiladau o Bwys Lleol 

 

Bydd datblygiad sy’n effeithio ar adeiladau sy’n gwneud cyfraniad pwysig i gymeriad a diddordeb yr ardal leol fel 

y nodir yn y rhestr leol, yn cael ei gymeradwyo os na fydd effaith andwyol sylweddol ar olwg nodweddiadol, 

uniondeb pensaernïol neu leoliad yr adeilad. 

 

Polisi 19 Datblygiad sy’n effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth 

 

Bydd datblygiad newydd a newidiadau i adeiladau presennol mewn Ardal Gadwraeth neu sy’n effeithio ar Ardal 

Gadwraeth dim ond yn cael eu caniatáu pan fydd yn cadw neu’n gwella cymeriad neu olwg yr ardal a phan fydd 

y dyluniad, yr holl ddeunyddiau adeiladu, cyfrannau a manylion yn briodol i’r Ardal Gadwraeth. 

 

Bydd dymchwel neu ddymchwel sylweddol unrhyw adeilad neu adeiledd nad yw’n rhestredig mewn Ardal 

Gadwraeth sy’n destun caniatâd Ardal Gadwraeth dim ond yn cael ei ganiatáu pan fo’r cyfiawnhad cryfaf. Pan fo 

adeilad newydd i gael ei adeiladu yn lle adeilad o’r fath, bydd angen llunio a chytuno ar gontract ailddatblygu cyn 

rhoi caniatâd ardal gadwraeth. 

 

SP11 Dylunio Cynaliadwy  

 

Bydd angen i bob cynnig ar gyfer datblygiadau ymdrin ag egwyddorion dylunio cynaliadwy trwy ddangos eu bod 

yn: 

 

a) bodloni gofynion Cenedlaethol a lleol, pan fo rhai wedi’u diffinio, ar gyfer dylunio cynaliadwy neu uwch 

b) gallu dangos y rhoddwyd ystyriaeth i ddefnyddio, a phan fo’n briodol, osod ffynonellau ynni adnewyddadwy. 

 

CYD LP1 Galluogi Datblygiad Priodol 

 

Bydd angen i gynigion ar gyfer datblygiad mewn lleoliadau cefn gwlad gyfrannu’n gadarnhaol i’w lleoliad cefn 

gwlad a chyfoethogi ansawdd y dirwedd heb effeithio’n andwyol ar fywyd gwyllt, harddwch naturiol, treftadaeth 

ddiwylliannol, asedau amgylcheddol neu fioamrywiaeth yr ardal. 

 

Mae’n rhaid i bob cynnig ar gyfer datblygiad mewn lleoliadau cefn gwlad ddangos sut maent yn ymateb i’r 

materion a nodir yn 4.9.2 a sut y bydd y cynllun yn cyfrannu at gyflawni Gweledigaeth Dyfodol Cefn Gwlad 15 

mlynedd. 



Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Canllawiau Cynllunio Atodol: Polisi 27 

Canllawiau Dylunio i Ddeiliaid Tai 

 

35 
 

 

Y tu allan i’r setliadau diffiniedig yn y Cynllun Datblygu Lleol bydd y ffurfiau canlynol o ddatblygiad yn cael eu 

caniatáu yn amodol ar bob Polisi perthnasol arall yn y Cynllun Datblygu Lleol: 

 

1. Cynigion sy’n manteisio ar wella stoc adeiladau presennol a/neu’n defnyddio tir a ddatblygwyd yn flaenorol 

a/neu’n ailddefnyddio adeiladau segur, gan gynnwys: 

 

a) Cynigion ar gyfer estyniad i aneddiadau preswyl sy’n briodol o ran graddfa a dyluniad i’r lleoliad cefn gwlad pan 

fyddai hyn yn arwain at gynnydd net o ddim mwy na 30% o faint gwreiddiol yr annedd (gweler Polisi 27). 

 

b) Cynigion i ailsefydlu adeiladau segur i’r defnyddiau buddiol canlynol i) Defnydd Masnachol, Chwaraeon, 

Twristiaeth neu Hamdden NEU ii) Tai Fforddiadwy i ddiwallu angen a nodwyd NEU iii) Bydd y cynnig yn darparu 

Anheddiad Menter Wledig i ddiwallu angen hanfodol y ceir tystiolaeth ohono 

 

Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol dim ond yn ystyried cynigion i ailsefydlu adeiladau segur i’w defnyddio fel 

tai ar y farchnad agored mewn achosion lle mae tystiolaeth ar gael i Awdurdod y Parc Cenedlaethol nad yw’r 

angen am y gwaith addasu at y dibenion uchod ar gael yn yr ardal leol. 

 

c) Cynigion ar gyfer dymchwel ac adeiladu adeiladau newydd, pan fyddai’r camau hyn: 

 

i) yn arwain at gynnydd net o ddim mwy na 30% o faint gwreiddiol yr annedd 

ii) yn arwain at adeilad newydd â llai o effaith ar yr amgylchedd 

iii) yn arwain at beidio â cholli gwasanaethau cymunedol a/neu weithgarwch masnachol 

yn y setliad; a 

iv) bwriedir i’r adeilad newydd ddiwallu angen tai a nodwyd yn y gymuned. 

 

2. Cynigion sy’n atgyfnerthu ac yn gwella darpariaeth cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol gan wasanaethu’r 

ardal leol a gwrthod cynigion a fyddai’n arwain at golli gwasanaeth/cyfleuster cymunedol (gweler Polisi 50). 

 

3. Cynigion i alluogi llety preswyl i ddiwallu angen Menter Wledig hanfodol. 

 

4. Cynigion i alluogi Menter Wledig ac arallgyfeirio ffermydd (gweler hefyd Polisi 38 a Pholisi 43). 

 

5. Cynigion ar gyfer atyniadau twristiaeth neu weithgarwch hamdden lle ceir tystiolaeth o angen am leoliad cefn 

gwlad yn hanfodol i’w swyddogaeth (gweler Polisi 48). 

 

6. Cynlluniau datblygu effaith isel, yn unol â Datblygiad Un Blaned a nodir yn Nodyn Cyngor Technegol 6 (gweler 

hefyd Polisi 46).  

 

7. Cynigion sy’n ymwneud â darparu cynnyrch bwyd lleol ar raddfa a chymeriad sy’n cyd-fynd â’r lleoliad cefn 

gwlad, gan gynnwys darparu adeiladau fferm newydd pan ellir profi bod angen amaethyddol yn hanfodol. 

 

8. Cynigion sy’n ymwneud â darparu ynni adnewyddadwy, a’r raddfa, y math a’r effaith yn cyd-fynd â’r lleoliad 

cefn gwlad (gweler hefyd SP9). 

 

Polisi 27 Estyniadau Tai ac Adeiladau Atodol 

 

Bydd estyniadau ac adeiladau atodol yn cael eu caniatáu: 

a) pan fo’r cynnig yn briodol i raddfa, cynllun a lleoliad yr annedd gwreiddiol; 

b) pan na fydd lleoedd parcio ar y safle yn cael eu colli a phan fo modd darparu digon o leoedd parcio ar y 

safle ar gyfer yr annedd estynedig; 
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c) pan gedwir lle amwynder preifat sy’n gymesur yn rhesymol i faint arfaethedig yr annedd; a 

ch) pan nad yw eiddo cyfagos yn colli ei breifatrwydd yn sylweddol. 

 

Yng nghefn gwlad, bydd adeiladau newydd sy’n atodol i ddefnydd domestig annedd yn cael eu rhoi mewn grŵp 

gyda’r annedd. 
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4.2 Gwybodaeth Gysylltu Ddefnyddiol a Chyfeiriadau Gwe 

Manylion cysylltu Adran Gynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: 

Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, 

Powys, LD3 7HP  

Ffôn: 01874 620431 

Cyfeiriad E-bost: planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk   

Gwefan: www.beacons-npa.gov.uk    

 

Manylion cysylltu â gwefannau defnyddiol eraill: 

- Cyngor Sir Powys 01874 612009 www.powys.gov.uk  

- Cyngor Sir Gaerfyrddin 01267 234567 www.carmarthenshire.gov.uk  

- Cyngor Sir Fynwy 01633 644644 www.monmouthshire.gov.uk  

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 01495 350555 www.blaenau-gwent.gov.uk  

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 01443 442100 www.rhondda-cynon-taff.gov.uk  

- Cyngor Bwrdeistref Torfaen 01495 762200 www.torfaen.gov.uk  

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 01685 725000 www.merthyr.gov.uk  

- Porth Cynllunio www.planningportal.gov.uk  

- Llywodraeth Cymru – Adran Gynllunio http://wales.gov.uk/topics/planning/?lang=en  

- Arolygiaeth Gynllunio 02920 823889 www.planning-inspectorate.gov.uk  

- Cofrestrfa Tir 01792 355000 www.landregistry.gov.uk  

- Cyfoeth Naturiol Cymru 0300 065 3000 www.naturalresourceswales.gov.uk  

- Cadw 01443336000 www.cadw.gov.wales 
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4.3 Rhestr o Dermau Cynllunio 
 

Bwriad yr adran hon yw eich helpu i ddeall y geiriau a’r termau a ddefnyddir yn y canllaw hwn a'r system gynllunio 

yn gyffredinol. 

 

Mabwysiedig/Cynllun Datblygu Mabwysiedig - Mae’r cynllun datblygu wedi’i gwblhau, cafodd ei archwilio 

gan Arolygwr Llywodraeth Cymru a chytunwyd arno gan yr Awdurdod, a gellir ei ddefnyddio at ddibenion rheoli 

datblygiadau. 

 

Apêl/Apelydd – Caiff ymgeisydd am ganiatâd cynllunio apelio yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod Cynllunio 

Lleol. Gellir hefyd cyflwyno apêl os nad yw awdurdod cynllunio yn penderfynu ar gais o fewn cyfnod penodedig 

ac yn erbyn amod a orfodir ynghlwm wrth ganiatâd. Yr unigolyn sy’n cyflwyno’r apêl yw’r apelydd. Yr Arolygiaeth 

Gynllunio sy’n penderfynu ar apeliadau. 

 

Ymgeisydd – Yr unigolyn sy’n llofnodi ac yn cyflwyno’r ffurflenni cais am ganiatâd. Caiff asiant gyflwyno ceisiadau 

ar ran yr ymgeisydd. 

 

Rheoliadau Adeiladu - Mae rheoliadau adeiladu yn pennu safonau ar gyfer dylunio a chodi adeiladau. Eu bwriad 

yw cadw pobl mewn adeiladau ac o’u cwmpas yn ddiogel ac yn iach. Maent hefyd yn ymdrin â dulliau arbed ynni 

ac yn darparu mynediad i bobl anabl i’r adeiladau a’r cyffiniau. 

 

Tystysgrif o Gyfreithlondeb Defnydd neu Ddatblygiad Arfaethedig neu Bresennol – Gall pobl wneud 

cais i gael gwybod a oes angen caniatâd cynllunio ar ddatblygiad arfaethedig ai peidio, neu a yw datblygiad 

presennol yn gyfreithlon o ran cynllunio. Os ydyw, rhoddir y Dystysgrif gan yr awdurdod cynllunio lleol, fel na 

fydd angen caniatâd cynllunio ar wahân ar y datblygiad arfaethedig ac na all fod yn destun camau gorfodi. 

 

Adroddiad y Pwyllgor/Adrodd i’r Pwyllgor – Cyn cyflwyno cais gerbron y pwyllgor cynllunio, mae’r 

swyddog sy’n ymdrin â’r cais yn llunio adroddiad i esbonio’r materion a’r rhesymau dros yr argymhelliad. Mae fel 

arfer yn cynnwys crynodeb o ymatebion yr ymgynghorai a thrydydd partïon (cyhoeddus) i’r cais, yn darparu 

dadansoddiad o’r materion a’r polisïau perthnasol, ac yn gwneud argymhelliad i’w gymeradwyo neu ei wrthod. 

Ychwanegir amodau neu resymau dros wrthod, i’r argymhelliad hefyd. 

 

Cynghorau Tref a Chymuned – Y corff gweinyddol lleol mewn ward, tref neu ardal gymuned. Ymgynghorir 

â’r rhain fel rheol ynglŷn â materion cynllunio. Fe’u gelwir yn blwyfi yn Lloegr. 

 

Amodau – Yn gysylltiedig â chaniatâd cynllunio, mae amodau yn rheoli sut y dylid cyflawni gwahanol rannau o 

ddatblygiad. Gellir defnyddio amodau i reoli llawer o bethau – deunyddiau adeiladu, tirweddu a mynediad yw rhai 

enghreifftiau. Gall y rhain fod yn: 

Amodau datganiad e.e. – Bydd pob agwedd ar y datblygu yn cael ei gynnal yn unol â’r cynlluniau a gymeradwywyd 

(rhifau lluniadau NP1v1, NP2v1, NP5v1 a NP6v1), oni chytunir fel arall yn ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol; 

neu 

Amodau cyn dechrau e.e. – Cyn dechrau’r gwaith datblygu bydd manylion am yr holl saernïaeth newydd ar raddfa 

1:20 yn cael eu cyflwyno a’u cymeradwyo yn ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Bydd y gwaith datblygu yn cael 

ei wneud yn unol â’r manylion a gymeradwywyd; neu 

Amodau cyn meddiannu neu ddefnydd buddiol e.e. – Cyn caniatáu defnyddio neu feddiannu’r annedd, a phob 

tro ar ôl hynny, bydd y ffenestri sydd wedi’u nodi â “X” ar y cynlluniau a gymeradwywyd yn defnyddio gwydr tywyll yn 

unig. Rheswm: Er mwyn diogelu amwynder preswyl eiddo cyfagos; neu 

Amodau parhaus/cyfyngedig e.e. – Caiff yr annedd ei feddiannu yn unig gan unigolyn sy’n gweithio, neu a oedd yn 

gweithio, yn gyfan gwbl neu’n bennaf yn yr ardal leol ym maes amaethyddiaeth neu goedwigaeth,  neu gan weddw unigolyn 

o’r fath ac unrhyw ddibynyddion preswyl. 

 

Ardaloedd Cadwraeth – Rhannau o drefi neu bentrefi yw ardaloedd cadwraeth sy’n arbennig oherwydd eu 

pensaernïaeth neu eu hanes. Mae Awdurdodau Cynllunio Lleol yn dynodi ardaloedd cadwraeth er mwyn cadw 
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neu wella eu rhinweddau arbennig. Disgwylir safon dylunio uwch yn yr ardal, a rheolir unrhyw ddymchwel 

adeiladau neu gwympo coed. 

 

Ymgynghori/Ymgynghoriad – Gofyn i bobl neu sefydliadau am eu barn ar rywbeth. Gofynnir fel arfer am 

sylwadau ar fater penodol (megis cais cynllunio), neu gyfres o faterion, neu ddogfen ddrafft (megis cyfranogiad 

cyhoeddus wrth baratoi cynllun). Gall ymgynghoriad fod yn anffurfiol. Gall gynnwys pawb mewn ardal, neu grŵp 

bach o bobl neu grwpiau. 

 

Halogi/Tir Halogedig – Tir sydd wedi’i lygru neu ei niweidio mewn rhyw ffordd gan ei wneud yn anaddas neu 

anniogel i ddatblygu arno. Gellir dim ond datblygu arno ar ôl ei ddadhalogi. 

 

Cynghorydd Sir - Gwleidydd a etholwyd yn lleol. Fe’i gelwir yn aml yn Aelod o’r awdurdod. Mae Awdurdod y 

Parc Cenedlaethol yn cynnwys 24 o aelodau, 16 o gynghorwyr wedi’u penodi gan yr awdurdodau lleol a 

chanddynt dir yn y Parc Cenedlaethol h.y. Powys (8 aelod), Sir Fynwy (2 aelod), Sir Gaerfyrddin (2 aelod), Merthyr 

Tudful (1 aelod), Torfaen (1 aelod), Blaenau Gwent (1 aelod) a Rhondda Cynon Taf (1 aelod). Hefyd, mae 

Llywodraeth Cymru yn penodi 8 aelod sydd â phrofiad neu wybodaeth arbenigol mewn maes arbennig, megis 

amgylchedd, twristiaeth, ffermio neu waith cymunedol. Cyfnod y swydd i aelodau’r awdurdod lleol yw 4 blynedd 

fel rheol, tan etholiadau nesaf y llywodraeth leol, a 4 blynedd i aelodau penodedig Llywodraeth Cymru (hyd at 

uchafswm o dri thymor). 

 

Cwrtil – Tir angenrheidiol sy’n amgylchynu ac yn atodol i adeilad y mae ei angen arno i gyflawni ei swyddogaeth 

ac er mwynhad, er enghraifft, gardd ddomestig annedd neu fuarth storio ffatri. Dangosir cwrtil tŷ fel arfer ar y 

gweithredoedd teitl a chyfeirir ato fel Cwrtil Preswyl yr annedd. 

 

Hysbysiad o Benderfyniad – Y llythyr ffurfiol sy’n rhoi gwybod am benderfyniad ar gais cynllunio. 

 

Pwerau Dirprwyedig - Pŵer a roddir i swyddogion cynllunio penodol (y Cyfarwyddwr Cynllunio, neu 

Bennaeth Rheoli Datblygiad neu Brif Swyddogion Cynllunio fel rheol) i benderfynu ar gais heb orfod ei gyfeirio 

i’r pwyllgor cynllunio yn unol â Chynllun Dirprwyo clir. 

 

Gwyro/Gwyriadau – Datblygiad arfaethedig nad yw’n cydymffurfio â’r polisïau a nodir mewn cynllun datblygu 

mabwysiedig. Yn yr achosion hyn, hysbysebir y cais i bob pwrpas ar y safle ac yn y wasg leol. 

 

Datganiad Dylunio a Mynediad – Adroddiad byr sy’n cael ei gyflwyno gyda’r cais cynllunio ac yn ei gefnogi i 

esbonio’r broses sydd wedi arwain at y cynnig datblygu, er mwyn egluro a chyfiawnhau’r cynnig mewn modd 

strwythuredig. 

 

Datblygiad – Diffiniad cyfreithiol datblygiad yw cynnal gwaith adeiladu, cloddio, peirianneg neu weithrediadau 

eraill mewn, ar, o dan neu dros dir, a gwneud newid sylweddol i ddefnydd adeiladau neu dir arall (Adran 55 o 

Ddeddf 1990); mae hyn yn cynnwys bron pob gweithgaredd adeiladu a newid defnydd. 

 

Rheoli Datblygiad – Y broses lle mae awdurdod cynllunio lleol yn cael ceisiadau cynllunio, yn ystyried eu 

rhinweddau ac yn gwneud penderfyniad arnynt. Mae penderfyniadau rheoli datblygiad wedi’u seilio ar y cynllun 

datblygu ac ystyriaethau pwysig eraill. 

 

Cynllun Datblygu - Y ddogfen sy’n defnyddio geiriau a mapiau cynigion i nodi polisïau a chynigion yr awdurdod 

cynllunio lleol ar gyfer gwaith datblygu yn y dyfodol yn ei ardal gynllunio. Fel rheol mae’n edrych pymtheng 

mlynedd i’r dyfodol ac yn cynnwys polisïau ar gyfer safleoedd penodol ac ar gyfer gwahanol fathau o ddatblygiad. 

Mae cynlluniau datblygu yn cynnwys Cynlluniau Datblygu Lleol, Cynlluniau Datblygu Unedol, Cynlluniau 

Fframwaith a Chynlluniau Lleol. Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau cynllunio yng Nghymru wedi rhoi eu Cynllun 

Datblygu Lleol ar waith erbyn hyn. 

 

Polisïau’r Cynllun Datblygu – Fel rheol mae polisïau wedi’u cynnwys yn y cynllun datblygu. Maent yn nodi sut 

y dylid rheoli gwahanol fathau o ddatblygiadau a defnydd o’r tir. Gall polisïau fod ar gyfer ardal fach, ar gyfer math 

o ddatblygiad neu fod yn gymwys i ardal gyfan y cynllun. 

 

Draenio - Y modd y mae dŵr (brwnt ac wyneb) yn symud o amgylch ac oddi ar safle. Gellir naill ai gyfeirio dŵr 
brwnt i’r brif system neu i waith triniaeth preifat (e.e. tanc carthion). Cyfeirir dŵr wyneb fel rheol i afonydd, 
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nentydd neu lynnoedd ar ôl arafu’r llif gan ddefnyddio Systemau Draenio Cynaliadwy, ffosydd cerrig, tanciau 

arafu, cronbyllau ac ati. 

 

Gorfodi/Hysbysiad Gorfodi - Mae awdurdod cynllunio lleol yn defnyddio ei bwerau gorfodi i sicrhau y 

cyflawnir holl delerau ac amodau penderfyniad cynllunio. Defnyddir camau gorfodi hefyd i reoli datblygiad nad 

yw wedi cael caniatâd cynllunio ond y mae angen caniatâd arno. Mae hysbysiad gorfodi yn nodi'r camau y mae 

angen eu cymryd i wneud rhywbeth yn iawn, neu i reoli gweithgaredd nad oes caniatâd cynllunio ar ei gyfer. 

 

Deddf Rhyddid Gwybodaeth – Mae hon yn rhoi hawl gyfreithiol i unrhyw unigolyn ofyn am, a chael, y rhan 

fwyaf o wybodaeth sydd gan awdurdodau cyhoeddus. 

 

Cais Llawn - Cais cynllunio sy’n cynnwys holl fanylion cynnig datblygu. Cyfeirir ato weithiau fel cais manwl, a 

gall gael caniatâd cynllunio llawn. Nid oes unrhyw faterion sydd wedi’u cadw i’w trafod a’u cymeradwyo yn 

ddiweddarach (gweler ‘Caniatâd Amlinellol’). 

 

Ystafell Gyfanheddol - Unrhyw ystafell lle mae rhywun yn cysgu, coginio, byw neu fwyta. Nid yw mannau 

amgaeedig megis cyfleusterau bath neu doiled, ystafelloedd gwasanaethau, coridorau, ystafelloedd golchi dillad, 

cynteddau, ystafelloedd cyfleustodau neu fannau tebyg wedi’u cynnwys yn y diffiniad hwn. 

 

Gwrandawiad – Gwrandawiad apêl cynllunio a gynhelir mewn modd strwythuredig, ond nad yw mor ffurfiol 

ag ymchwiliad lleol. 

 

Awdurdod Priffyrdd – Yr adran sy’n gyfrifol am gynnal a chadw ffyrdd cyhoeddus a mynediad atynt, palmentydd 

a lleiniau. 

 

Deddf Hawliau Dynol – Mae’r Ddeddf Hawliau Dynol yn diogelu hawliau dynol pobl. Hawliau dynol yw’r 

rhyddid a'r gwerthoedd sylfaenol y mae gan bawb yr hawl iddynt. Mae hefyd yn cyfyngu rhai hawliau unigol, i 

warchod nodweddion gwarchodedig a hawliau eraill a'r gymuned ehangach. 

 

Adolygiad Barnwrol – Pan fo’r Uchel Lys yn asesu a yw penderfyniad gan awdurdod cynllunio yn rhesymol. 

Rhoddir rhai penderfyniadau cynllunio ar brawf gan Adolygiad Barnwrol. 

 

Tirweddu/Cynigion Tirweddu – Yn cynnwys planhigion, coed, llwybrau ac adeileddau. Dylid paratoi cynnig 

tirweddu ar gyfer darnau o dir na fydd yn cael eu defnyddio i adeiladu arnynt. Mae’n aml yn ffurfio rhan o gais 

cynllunio, a gall gynnwys cynlluniau gerddi, waliau a ffensys, coed a mannau plannu, ac arwynebau ffordd a 

phalmentydd ‘caled’. 

 

Sylwadau Hwyr – Llythyr gwrthwynebu neu gefnogi a ddaw i law ar ôl cyfnod ymgynghori penodedig. Weithiau 

gellir dal i ystyried y sylwadau. 

 

Caniatâd Adeilad Rhestredig – Mae angen y caniatâd hwn i addasu neu wneud estyniad i adeilad rhestredig, 

pan fyddai’r gwaith yn effeithio ar gymeriad neu ddiddordeb arbennig yr adeilad. Mae angen caniatâd hefyd ar 

gyfer gwneud unrhyw waith i adeiladau eraill yng nghyffiniau adeilad rhestredig – cyfeirir at yr adeiladau hyn fel 

adeiladau cwrtil. 

 

Adeilad Rhestredig – Adeilad sydd wedi’i ddiogelu rhag gwaith datblygu oherwydd ei ddiddordeb hanesyddol 

arbennig neu ei bensaernïaeth. Mae gan awdurdodau cynllunio lleol restr o’r adeiladau rhestredig yn ei ardal, a 

gall y cyhoedd weld y rhestr hon. 

 

Cynllun Datblygu Lleol – Math o gynllun sydd wedi disodli’r system Cynllun Datblygu Unedol. Mae pob 

awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru wedi paratoi, archwilio neu roi eu cynlluniau datblygu lleol ar waith. Hwn 

fydd y cynllun datblygu statudol ar gyfer ardal awdurdod cynllunio lleol. Dylai gynnwys gweledigaeth a strategaeth 

eang, yn ogystal â pholisïau ar gyfer gwahanol ardaloedd a mathau o ddatblygiad. Bydd yn nodi tir sy’n addas ar 

gyfer datblygiad newydd, ac yn nodi cynigion ar gyfer meysydd newid a gwarchod allweddol. Bydd polisïau a thir 

datblygiad yn cael eu dangos ar fap, o’r enw Map Cynigion. 

 

Awdurdod Cynllunio Lleol – Yr awdurdod neu’r cyngor lleol sy’n gyfrifol am baratoi cynlluniau neu wneud 

penderfyniadau cynllunio ar gyfer yr ardal honno. Ar hyn o bryd, mae pum awdurdod ar hugain yng Nghymru, 
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sy’n cynnwys y tri Pharc Cenedlaethol. Mae’r awdurdodau cynllunio hefyd yn ymdrin â materion gwastraff a 

mwynau. 

 

Cynllun Lleol – Hen ffurf ar gynllun datblygu sy’n nodi polisïau manwl a chynigion ar gyfer datblygu a defnyddio 

tir. Mewn rhai awdurdodau, defnyddir cynlluniau lleol o hyd i lywio penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. 

 

Perthnasol/Ystyriaethau Perthnasol – Os yw rhywbeth yn berthnasol mae angen rhoi ystyriaeth iddo cyn 

gwneud penderfyniad. Mae dynodi a yw rhywbeth yn berthnasol ai peidio yn aml yn dibynnu ar yr achos unigol. 

 

Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol – Y ddogfen bolisi bwysicaf oll ar gyfer y Parc Cenedlaethol. Mae’n gynllun 

ar gyfer ardal ddaearyddol y Parc ac nid ar gyfer unrhyw awdurdod unigol, ac fel dogfen strategol drosfwaol, 

mae’n cydlynu ac yn integreiddio cynlluniau, strategaethau a chamau eraill yn y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys 

y Cynllun Datblygu Lleol. 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru – sydd wedi disodli ac erbyn hyn yn cyflawni swyddogaethau Cyngor Cefn Gwlad 

Cymru, Asiantaeth Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru. Hwn yw’r corff statudol ar gyfer 

gwarchod yr Amgylchedd yng Nghymru. 

 

Cais Cynllunio Amlinellol - Ceir cyflwyno ceisiadau Amlinellol i gael gwybod a yw egwyddor datblygiad ar 

safle yn dderbyniol. Os yw cynnig yn cael caniatâd Amlinellol, bydd angen cymeradwyo manylion y datblygiad yn 

ddiweddarach. Fel arfer, fe’i defnyddir ar gyfer ceisiadau mwy yn unig. 

 

Datblygu a Ganiateir/Hawliau Datblygu a Ganiateir – Mae mathau penodol o ddatblygu nad oes angen 

caniatâd cynllunio arnynt. Mae’r rhain yn cynnwys gwaith bach, a gwaith nad yw’n effeithio rhyw lawer ar bobl 

eraill. Mae’r Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir yn nodi’r gwaith y gellir ei wneud heb orfod ymgeisio 

am ganiatâd cynllunio. 

 

Arolygydd Cynllunio – Cynlluniwr profiadol a benodir gan yr Arolygiaeth Gynllunio. Mae’r Arolygydd yn 

gwneud penderfyniadau cynllunio annibynnol ar ran Llywodraeth Cymru. Mae arolygwyr yn ystyried achosion 

apêl, ac yn profi cadernid cynlluniau datblygu ar y cam archwilio. Maent hefyd yn gwneud penderfyniadau mewn 

ymchwiliadau cyhoeddus i gynigion mwy. Mae arolygwyr yn ysgrifennu adroddiadau sy’n ystyried yr holl 

dystiolaeth gynllunio, ac yn penderfynu ar achosion. 

 

Arolygiaeth Gynllunio – Asiantaeth annibynnol sy’n gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’n gyfrifol am 

brosesu apeliadau cynllunio a gorfodi, ac yn cynnal ymchwiliadau i gynlluniau datblygu lleol. Mae hefyd yn ymdrin 

ag adeiladau rhestredig ac apeliadau hysbysebu, yn ogystal ag adrodd ar geisiadau a gaiff eu ‘galw i mewn’ gan 

Lywodraeth Cymru. 

 

Caniatâd Cynllunio - Cymeradwyaeth ffurfiol gan awdurdod cynllunio lleol y caiff datblygiad arfaethedig fynd 

yn ei blaen. Bydd amodau yn cael eu rhoi yn aml. Fel arfer, mae angen dechrau’r datblygiad o fewn amser penodol 

i roi’r caniatâd. Gall Caniatâd Cynllunio fod yn llawn neu’n amlinellol. 

 

Polisi Cynllunio Cymru – Mae’n nodi’r fframwaith polisi cenedlaethol ar gyfer cynllunio defnydd tir yng 

Nghymru ac mae’n cynnwys llawer o wahanol feysydd cynllunio. Caiff ei baratoi a’i ddiweddaru gan Lywodraeth 

Cymru i roi dealltwriaeth glir i awdurdodau cynllunio lleol ac eraill am sut y dylai’r system weithio. 

 

Trafodaethau Cyn Ymgeisio – Trafodaethau a gaiff eu cynnal cyn cyflwyno cais am ganiatâd. Swyddogion yr 

awdurdod cynllunio lleol a’r unigolyn sy’n meddwl am ddatblygu cynnig sydd fel arfer ynghlwm wrth y 

trafodaethau hyn. Gallant wella ansawdd cais ac fe’u hystyrir yn arfer da gan fwyaf. 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus – Yn rhoi gwybod i aelodau’r cyhoedd am gais cynllunio, neu am gynlluniau yn y 

dyfodol ar gyfer ardal. Mae fel arfer yn cynnwys gofyn i bobl wneud sylwadau o fewn cyfnod penodedig. Rhoddir 

ystyriaeth i sylwadau cyn gwneud penderfyniad. 

 

Ymchwiliad Cyhoeddus – Gwrandawiad ffurfiol a gynhelir gan arolygydd cynllunio ynglŷn â mater cynllunio. 

Gall ymwneud â chynllun datblygu lleol neu apêl. Caiff aelodau’r cyhoedd fod yn bresennol mewn ymchwiliadau 

cyhoeddus fel arsylwyr, a gellir hefyd eu gwahodd i roi sylwadau ar fater. 
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Argymhelliad – Mae swyddog cynllunio yn gwneud argymhelliad i’r pwyllgor cynllunio. Fel arfer, fe’i rhoddir 

tua diwedd adroddiad y pwyllgor ar y cais cynllunio. Yr argymhelliad yw barn broffesiynol y swyddog cynllunio, 

ond nid oes yn rhaid i’r pwyllgor dderbyn y penderfyniad a argymhellir ar yr amod bod ganddynt resymau cadarn 

dros ei wrthod. Fel arfer, yr argymhelliad yw gwrthod, cymeradwyo neu ohirio. 

 

Sylwadau – Sylwadau a gyflwynir i awdurdod cynllunio lleol. Gallant naill ai gefnogi rhywbeth, neu wrthwynebu 

rhywbeth. Gwneir sylwadau fel arfer mewn cysylltiad â chaniatâd cynllunio, neu bolisi arfaethedig mewn cynllun 

datblygu ar gyfer yr ardal. 

 

Materion a Gedwir yn Ôl – Materion sy’n ymwneud â datblygiad arfaethedig y bydd angen penderfynu arnynt 

yn ddiweddarach. Y materion a gedwir yn ôl yw Golwg, Graddfa, Mynediad, Tirweddu a Chynllun. Mae’r rhain 

yn faterion a gedwir yn ôl oherwydd bod angen eu cymeradwyo o hyd. 

 

Cytundeb Adran 106 – Cytundeb cyfreithiol o dan adran 106 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Mae 

cytundebau adran 106 yn gytundebau cyfreithiol rhwng awdurdod cynllunio a datblygwr sy’n sicrhau y gwneir 

gwaith ychwanegol penodol sy’n gysylltiedig â datblygiad, e.e. man chwarae newydd, symiau gohiriedig tuag at Dai 

Fforddiadwy ac ati. Gellir hefyd ei ddefnyddio i reoli datblygiad lle na ellir defnyddio amod (e.e. sicrhau bod tai 

Cydberchnogaeth yn parhau felly hyd yn oed ar ôl eu gwerthu i brynwyr olynol). 

 

Hysbysiad Atal – Hysbysiad cyfreithiol a ddosberthir gan yr awdurdod cynllunio lleol sy’n ceisio atal rhywun 

rhag datblygu neu gynnal gweithgaredd. Fe’i defnyddir yn rhan o bwerau gorfodi. 

 

Sui generis - Gair Lladin sy’n disgrifio defnydd tir, neu adeilad nad yw mewn Dosbarth Defnydd penodol. Ymhlith 

yr enghreifftiau o ddefnyddir a gaiff eu hystyried yn sui generis mae theatrau, siopau golchi dillad, siopau arddangos 

a gwerthu ceir a gorsafoedd tanwydd. 

 

Canllawiau Cynllunio Atodol – Canllawiau manwl a baratoir gan yr awdurdod cynllunio lleol i gefnogi polisïau 

a chynigion. 

 

Datblygu Cynaliadwy - ‘Datblygu cynaliadwy yw datblygiad sy'n diwallu anghenion y presennol heb beryglu 

gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.’ Mae’r system gynllunio yn bwysig ar gyfer 

datblygu cynaliadwy - gall gyflwyno ffyrdd mwy cynaliadwy o fyw a gweithio. Gall hefyd annog mathau newydd o 

ddatblygu sy’n defnyddio llai o ynni. 

 

Nodiadau Cyngor Technegol – Caiff Nodiadau Cyngor Technegol eu paratoi a’u diweddaru gan Lywodraeth 

Cymru, ac maent yn darparu rhagor o fanylder ynglŷn â pholisïau cynllunio cenedlaethol. Maent yn ymdrin â maes 

penodol o gynllunio, megis tai fforddiadwy, perygl o lifogydd, neu warchod natur. 

 

Trydydd Parti - Parti sydd â diddordeb yn y cais heblaw'r ymgeisydd. Fel rheol, rhywun sy’n cefnogi neu’n 

gwrthwynebu cais cynllunio. 

 

Gorchymyn Diogelu Coed – System i sicrhau cadwraeth coeden neu grŵp o goed sydd â gwerth amwynder 

cydnabyddedig. Fel arfer, ni cheir torri na chwympo coed sy’n destun gorchymyn diogelu coed heb ganiatâd yr 

awdurdod cynllunio lleol. 

 

Cynllun Datblygu Unedol – Cynllun sy’n ymdrin ag ardal gyfan awdurdod cynllunio lleol. Mae’n disodli’r hen 

fframwaith a chynlluniau lleol. Mae’n cynnwys polisïau ar gyfer holl ardal y cynllun, ac yn nodi tir ar gyfer gwahanol 

fathau o ddatblygu. Mae Cynlluniau Datblygu Lleol yn disodli Cynlluniau Datblygu Unedol yng Nghymru. 

 

Dosbarthiad Defnydd – Mae cyfraith cynllunio yn dosbarthu gwahanol ffyrdd o ddefnyddio tir ac adeiladau yn 

wahanol Ddosbarthiadau Defnydd. Nid oes angen caniatâd cynllunio i newid defnydd darn o dir, neu adeilad o 

un defnydd i ddefnydd arall yn yr un Dosbarthiad Defnydd. Fodd bynnag, bydd angen caniatâd cynllunio fel rheol 

i newid o un Dosbarthiad Defnydd i un arall. 

 

Amwynder Gweledol – Y cyfraniad a wneir gan y golwg sydd ar le i sut y mae’r cyhoedd yn ei fwynhau. Mae 

ardal ag amwynder gweledol uchel yn ddymunol a deniadol i edrych arni. 
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Sylwadau Ysgrifenedig - Datganiad ysgrifenedig sy’n nodi sylwadau, neu ddadleuon o blaid neu yn erbyn 

rhywbeth. Y ffordd symlaf o broses apêl i’r Arolygiaeth Gynllunio gan nad oes angen Gwrandawiad nac 

Ymchwiliad arno. 


