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1.1.1 Lluniwyd y Briff Datblygu hwn gan The 
Urbanists ar ran Collins Developments 
(Pontrilas) Ltd. Fe’i lluniwyd mewn 
ymgynghoriad â swyddogion o 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog a Chyngor Tref Talgarth. 

1.1.2 Prif nod y Briff Datblygu hwn yw llywio agweddau 
ffisegol unrhyw gynigion yn y dyfodol ar safle Hen Ysbyty 
Canolbarth Cymru a chreu datblygiad o ansawdd uchel 
fydd yn parchu treftadaeth a gosodiad tirweddol y safle. 

1.1.3 Mae’r Briff hefyd yn ceisio: 

• Pennu gweledigaeth ac egwyddorion dylunio clir i lywio 
cyflawniad unrhyw gynigion dylunio;

• Darparu fframwaith cydgysylltiedig er mwyn cynorthwyo i 
sicrhau datblygiad o ansawdd uchel; 

• Cynorthwyo gyda’r broses o ddylunio’n fanwl a gwneud 
penderfyniadau yn y cyfnod cyn cyflwyno cais cynllunio; a 

• Sicrhau parhad a chysondeb mewn ansawdd dros amser. 

1.1 Pwrpas y Briff 
1.1.4 Bwriedir i ddylunwyr ac eraill sy’n cyflwyno’r datblygiad 

ddefnyddio’r ddogfen hon fel dogfen briffio. Bwriedir i 
swyddogion rheoli datblygu hefyd ddefnyddio’r ddogfen 
i’w helpu i benderfynu a yw cynllun wedi bodloni’r 
trothwyon ansawdd a nodwyd yn y ddogfen hon ac mewn 
canllawiau cynllunio perthnasol eraill. 

1.1.5 Nodir yn y Briff sut mae’r dyheadau cyffredinol ar gyfer 
safle Hen Ysbyty Canolbarth Cymru yn cyflawni Amcanion 
Dylunio Da TAN12, sef: 

• Mynediad - creu datblygiad hawdd mynd ato a 
chynhwysfawr, sy’n cynnwys mynediad at fannau gwyrdd 
a chyfleusterau chwarae; 

• Cymeriad - sicrhau datblygiadau amrywiol a deniadol 
â strwythur organig a phensaernïaeth draddodiadol, 
gosodiad gwyrdd a phlanhigion newydd integredig, ac 
sy’n parchu treftadaeth yr ardal (gan gynnwys yr ysbyty ei 
hun ac Ardal Gadwraeth Talgarth); 

• Diogelwch Cymunedol - darparu parth cyhoeddus 
deniadol, diogel a gweithgar, sy’n cael ei oruchwylio ac sy’n 
annog ymdeimlad o warchodaeth gymunedol; 

• Symud - sefydlu datblygiad eglur, deniadol â chysylltiadau 
da sy’n annog pobl i gerdded a beicio ac sy’n hyrwyddo 
gwasanaeth bws; 

• Chynaliadwyedd Amgylcheddol - defnyddio’r dyluniad i 
hyrwyddo bywydau hapus ac iach, o gynllun deniadol â 
chysylltiadau da sy’n annog dulliau cynaliadwy o deithio, 
hyd at sicrhau bod cyfeiriadedd ac adeiladwaith yr adeilad 
yn lleihau’r galw am ynni hyd yr eithaf, a hyd at osodiad 
gwyrdd sy’n cefnogi bioamrywiaeth a dulliau draenio 
cynaliadwy.
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 Y Cyd-destun o ran Polisi Cynllunio  

1.2.1 Y Cynllun Datblygu ar gyfer yr ardal yw Cynllun Datblygu 
Lleol Parc Bannau Brycheiniog (2007-2022). Mabwysiadwyd 
y Cynllun gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ar 17 Rhagfyr 
2013. Yn unol â gofynion Adran 69 o Ddeddf Cynllunio a 
Phrynu Gorfodol 2004, cychwynnodd yr Awdurdod Parc 
Cenedlaethol ei adolygiad o’r ddogfen ar 17 Rhagfyr 2017. 

1.2.2 Nodir Talgarth fel anheddiad allweddol yn y Cynllun 
Datblygu Lleol. Mae mannau o’r fath “yn cyflawni rôl 
strategol wrth wasanaethu eu poblogaethau preswyl ac 
aneddiadau amgylchynol, gan ddarparu cysylltiadau ag 
ardaloedd gwasanaeth mwy y tu allan i Ffiniau’r Parc, a 
dylanwadu arnynt”. O ran datblygu, mae’r Cynllun yn nodi 
y bydd defnydd preswyl a chyflogaeth wedi’i leoli mewn 
aneddiadau allweddol er mwyn cynnig cyfleoedd tai a 
chyflogaeth sy’n hygyrch heb orfod dibynnu’n ormodol ar 
gar preifat. 

1.2.3 O fewn y Cynllun, mae’r safle wedi’i nodi’n safle tir llwyd 
ac wedi’i ddyrannu o dan Bolisi 24 SP5 ar gyfer tai (93 o 
anheddau 20% ohonynt yn fforddiadwy) a Pholisi 33 ar 
gyfer cyflogaeth (3,500 metr sgwâr o B1 neu D2). Mae’r 
safle hefyd wedi’i ddynodi yn rhan o Ardal Gadwraeth 
Talgarth, sydd wedi’i nodi o dan Bolisi 18. Darperir 
gwybodaeth bellach am Arfarniad Ardal Gadwraeth 
Talgarth yn ddiweddarach yn y ddogfen hon. 

1.2 Y Cyd-destun Cynllunio 

 Hanes Cynllunio  

1.2.4 Yn 2012, cyflwynwyd ceisiadau am ganiatâd cynllunio 
ac ardal gadwraeth ar gyfer datblygiad defnydd cymysg 
ar y safle (cyf: 12/07922/FUL a 12/07690/CAC). Roedd y 
ceisiadau’n cynnig “defnydd tai, cyflogaeth a chymunedol, 
gan gynnwys: 76 o unedau preswyl (C3), 5 o unedau byw 
a gwaith (B1/C3) ac 18 o randai ymddeol 1-2 ystafell wely 
(C3), Cyfleuster Gofal/Iechyd (rhandai ac ynddynt hyd 
at 70 o welyau) (C2/D1). trawsnewid y ‘Bloc Gweinyddol’ 
blaen yn 4 rhandy (C3), trawsnewid y Capel a fyddai’n 
cael ei gadw i greu adeilad cymunedol amlddefnydd (D2) 
a swyddfeydd (B1), trawsnewid y Marwdy a fyddai’n cael 
ei gadw yn swyddfeydd (B1), ffyrdd a llwybrau mewnol, 
rhandiroedd newydd, creu pafiliwn criced newydd, 
ffordd fynediad, maes parcio a chyrtiau tennis, tirweddu a 
mannau agored cyhoeddus, systemau draenio cynaliadwy, 
datgymalu (dymchwel) hen adeiladau ward presennol a 
gwaith, gwasanaethau a chyfleustodau cysylltiedig”.  

1.2.5 Gwrthodwyd caniatâd i’r ceisiadau ym mis Mai 2013 am y 
rhesymau canlynol: 

• Tai Fforddiadwy: Mae’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy, 
oherwydd y nifer fach o unedau a gynigir a’r dull a 
awgrymir i’w gwaredu, yn groes i bolisi.  

•  Diogelwch Priffyrdd: Bydd maint a graddfa’r datblygiad, 
a’i bellter oddi wrth wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus, 
a dyluniad manwl y briffordd nad yw’n cynnwys digon o 

fannau parcio i wasanaethu’r datblygiad, yn cael effaith 
andwyol ar ddiogelwch y briffordd.  

• Effaith ar Ardal Gadwraeth: Ni ddarparwyd digon o 
wybodaeth i gyfiawnhau cynigion i ddymchwel adeiladau 
sydd yn rhan annatod o Ardal Gadwraeth Talgarth; 

• Unedau Gwaith Byw: Nid yw’r unedau gwaith byw 
arfaethedig yn darparu 51% neu fwy o’r arwynebedd llawr 
ar gyfer yr elfen gwaith; 

 
• Strategaeth Aneddiadau: Byddai’r datblygiad arfaethedig, 

oherwydd ei faint, ei raddfa, ei leoliad a’i amseriad yn 
gysylltiedig â gwaith i ystyried y Cynllun Datblygu Lleol, 
yn niweidio’r strategaeth aneddiadau a ffafrir yn y Cynllun 
Datblygu Lleol. 

  
1.2.6 Cyflwynwyd cais am dŷ ystlumod pwrpasol (12/07795/FUL) 

hefyd yn 2012. Rhoddwyd caniatâd yn amodol ar gytundeb 
a106, na chafodd ei gwblhau’n derfynol. Cafodd y cais ei 
waredu’n ddiweddarach o dan Erthygl 29 (15) Gorchymyn 
Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefnau Rheoli Datblygu) 
(Cymru) 2012, ym mis Ebrill 2015
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 Datblygiad Preswyl Blaenorol  

1.3.1 Roedd y Datganiad Dylunio a Mynediad a gynhwyswyd yn 
y ceisiadau blaenorol yn rhoi trosolwg o gymeriad y cynllun 
arfaethedig o ran ei ddyluniad. Roedd y prif nodweddion 
yn cynnwys: 

• Datblygu ffurf ac adeiladwaith trefol sy’n dangos dylanwad 
ffurf a chymeriad trefol gwreiddiol y safle, ond sydd hefyd 
yn seiliedig ar gymeriad a golwg Talgarth. 

• Darparu cymeriad adeiledig wedi’i ddiffinio gan y dyhead 
i greu strwythur pentrefi newydd gyda hierarchaeth yn 
gysylltiedig a symudiad ac integreiddio i’r dirwedd. Roedd 
yr ardaloedd cymeriad yn cynnwys y Stryd Fawr (ffurfiol), y 
Lôn Gefn a Chraidd y Pentref (lled wledig) a’r Ymyl Wledig 
a’r Fferm (gwledig). 

• Defnydd o anheddau 2 a 2.5 llawr yn bennaf, gyda defnydd 
anfynych o anheddau 3 llawr er mwyn helpu i greu 
eglurder a chanfod y ffordd. Defnyddio anheddau deulawr 
wrth ymyl anheddau presennol. 

• Triniaethau ar y drychiadau sydd a’u gwreiddiau yn y 
bensaernïaeth gynhenid ac sy’n adlewyrchu ei symlrwydd 
(ee, meintiau ffenestri, manylion cadarn a llai addurnol, a 
defnydd o rendr wyneb carreg).  

1.3 Y Cyd-destun Dylunio 

• Cadw’r man agored o amgylch y capel presennol er mwyn 
creu canolbwynt ar gyfer digwyddiadau cymunedol. 

 
• Darparu strategaeth ar gyfer y dirwedd a oedd yn adeiladu 

ar y seilwaith gwyrdd aeddfed presennol drwy blannu coed 
yn lle rhai sy’n cael eu colli, i gryfhau grwpiau presennol o 
goed; creu grwpiau newydd o goed wedi’u hymgorffori 
ym mharth y cyhoedd; defnyddio coed sy’n enghreifftiau 
o rywogaethau brodorol o amgylch ymyl y safle; plannu 
coed perllan i’r de o’r safle; atgyfnerthu perimedr y safle 
drwy blannu gwrychoedd a choed gwrych bob hyn a hyn; 
a sefydlu lleiniau llydan o wrychoedd er mwyn sefydlu 
coridorau fforio i ystlumod sy’n cysylltu cynefinoedd 
ystlumod â thir forio sy’n gyfagos â’r safle. 

• Darparu tŷ ystlumod pwrpasol o fewn y cynllun i gynnwys 
clwydfannau ystlumod yn adeiladau’r hen ysbyty.

 Adolygiad gan Swyddogion 

1.3.2 Roedd yr Adroddiad i’r Pwyllgor ar gyfer ceisiadau 
12/07922/ FUL ac 12/07690/CAC yn ymdrin â rhinweddau 
dylunio y cynllun arfaethedig yn nhudalennau 88 i 90. 
Dyma’r materion dylunio penodol y cyfeiriwyd atynt yn y 
dadansoddiad:

• Mae’r ardal adeiledig wedi’i chyfyngu’n fwriadol i’r ardal 
ganolog a ddatblygwyd eisoes. 

• Ni allai’r cynllun preswyl arfaethedig ailadrodd trefn esielon 
yr hen ysbyty. 

• Nid yw graddfa na chrynhoad yr adeiladau yn debygol o 
achosi datblygiad goramlwg yn y dirwedd, yn enwedig 
o gymharu â graddfa, crynhoad a dwysedd yr adeiladau 
presennol. 

• Cefnogir ystod o fathau o dai. 

• Dylid datrys y berthynas wael rhwng yr adeilad gweinyddol 
a’r bloc o fflatiau ymddeol er mwyn sicrhau bod yr adeilad 
gweinyddol yn ganolbwynt. 

• Dylid darparu digon o dir amwynder agored preifat ar gyfer 
pob annedd. 

1.3.3 1.3.3 O ran dyluniad, mae’r Adroddiad i’r Pwyllgor yn casglu 
bod “y cynnig i raddau helaeth yn briodol o ran dyluniad, 
gosodiad, graddfa a lleoliad, ac nid yw’n debygol o amharu 
rhyw lawer ar y dirwedd na’r amgylchedd cyfagos” (t.90). 
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Cynllun 1.1 Uwchgynllun Darluniadol y Cais Blaenorol Delwedd 1.1 Brasluniau a Drychiadau’r Mathau o Dai yn y Cais Blaenorol

Tŷ Haarth - cynllun anghymesur

Tŷ Mynediad Uniongyrchol 

Tŷ arfaethedig math 1c

Tŷ arfaethedig math 4a

Tŷ arfaethedig math 1C + 1B

Tŷ arfaethedig math 6a

Tŷ Hir

Tŷ Hail 
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1.4 Strwythur y Briff 

Pennod 1 - CYFLWYNIAD 

1.4.1 Mae Pennod 1.4.1 yn amlinellu pwrpas a strwythur y Briff 
Datblygu a’r modd y dylid ei ddefnyddio. Mae’r bennod 
hon yn disgrifio’r weledigaeth a’r dyheadau ar gyfer y safle 
er mwyn sicrhau bod y cynllun yn creu ymdeimlad cryf o 
gymeriad a’i fod yn lle deniadol i fyw. 

Pennod 2 - DADANSODDIAD O’R SAFLE 

1.4.2 1.4.2 Mae Pennod 2 yn rhoi dadansoddiad manwl o’r 
safle, gan drafod llifogydd, y dirwedd, ecoleg ac ati. 
Daw’r bennod i ben gyda chrynodeb o’r prif gyfleoedd a 
chyfyngiadau. 

Pennod 3 - Y CYD-DESTUN 

1.4.3 1.4.3 Mae Pennod 3 yn cynnwys dadansoddiad o’r cyd-
destun o amgylch y safle, a’i gymeriad unigryw. 

Pennod 4 - YMGYNGHORI 

1.4.4 Mae Pennod 4 yn darparu gwybodaeth am y gwahanol 
randdeiliaid dan sylw a chamau’r ymgynghoriad, a’r modd 
y defnyddiwyd y mewnbwn hwnnw yn sail ar gyfer y 
dyluniad yn y briff hwn. that input informed the design set 
out within this brief.

Pennod 5 - UWCHGYNLLUN CYSYNIADOL 

1.4.5 Mae Pennod 5 yn amlinellu’r Prif Gynllun a’r egwyddorion 
dylunio sydd wrth wraidd yr egwyddorion a’r paramedrau 
manylach yn y penodau dilynol. 

Pennod 6 - ELFENNAU CYFFREDIN 

1.4.6 Mae Pennod 6 yn trafod agweddau ar y datblygiad a 
ystyrir yn ‘Elfennau Cyffredin’, gan gynnwys: hierarchaeth 
strydoedd, symudiad, parcio, cynaliadwyedd 
amgylcheddol a’r dirwedd. 

Pennod 7 - HYFYWEDD A DATBLYGIAD 

1.4.7 Mae Pennod 7 yn darparu gwybodaeth am gydrannau sy’n 
creu sail ar gyfer hyfywedd y cynigion dylunio. 

1.5 Adeiladu am Oes 12 
1.5.1 Safon ar gyfer y diwydiant yw Adeiladu am Oes 12 

sydd wedi helpu cymunedau lleol, awdurdodau lleol 
a datblygwyr i gydweithio gyda’r amcan cyffredinol o 
greu mannau da i fyw ynddynt. Mae Adeiladu am Oes 12 
Cymru wedi’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru a Chomisiwn 
Dylunio Cymru ac yn ategu gofynion Polisi Cynllunio 
Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio. 

1.5.2 Mae’r ddogfen hon yn myfyrio ar y meini prawf adeiladu 
am oes drwy’r holl benodau er mwyn amlygu lle ystyriwyd 
y 12 cwestiwn adeiladu am oes, lle bônt yn berthnasol, 
wrth greu’r briff hwn. 
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Cwestiwn Adeiladu am Oes 12 

1. Cysylltiadau

2. Cyfleusterau a Gwasanaethau

3. Trafnidiaeth Gyhoeddus 

Cysylltiadau â Pholisi Cynllunio Cymru  

Integreiddio i’r gymdogaeth

-

4.11.7

8.1.4, 8.7.1, 9.1.2

Cysylltiadau â TAN 12 

5.11.2, 5.11.6

5.9.1, 5.11.1

4.1.3, 5.9.3

4. Bodloni’r gofyn am dai yn lleol 9.1.1 -

5. Cymeriad

6. Gweithio gyda’r safle a’i gyd-destun

7. Creu strydoedd a mannau wedi’u diffinio’n dda

Creu lle 

4.11.9

9.3.4

-

5.11.2, 5.11.5

4.3, 4.5, 4.9, 4.8, 5.6,.2, 5.11.3, 5.17.6

5.11.4, 5.11.5, 5.14.3

8. Hawdd canfod eich ffordd 4.11.11 4.14,

9. Strydoedd i bawb

10. Parcio ceir

11. Mannau cyhoeddus a phreifat

Stryd a chartref 

8.2.1, 8.2.2, 8.4.1

8.4.2

-

5.9.4

5.11.7

4.10, 5.11.4, 5.14.1, 5.17.6

12. Storfeydd allanol ac amwynder - -

Pennod 1.0, 2.0, 5.0 & 6.0

Pennod 1.0

Pennod 1.0 & 2.0

Pennod 1.0 & 4.0

Pennod 2.0, 3.0, 5.0 & 6.0

Pennod 2.0, 3.0, 5.0 & 6.0

Pennod 5.0 & 6.0

Pennod 3.0, 5.0 & 6.0

Pennod 2.0, 3.0, 4.0

Pennod 6.0

Pennod  6.0

Briff Datblygu FMWH

Bwrdd 1.1 Tabl cydnawsedd building for Life

Bydd strwythur y Briff Datblygu wedi’i seilio ar ganllawiau yn ‘Adeiladu am Oes 12’ Cymru: 

1.5 Adeiladu am Oes 12 

Pennod 3.0, 5.0 & 6.0
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1.6.1 Ailddatblygu hen Ysbyty Canolbarth Cymru gan greu cymuned newydd gynaliadwy a fydd yn ailsefydlu cysylltiadau cryf â Thalgarth ac yn 
creu datblygiad o ansawdd uchel sy’n unigryw yn yr ardal leol, sy’n parchu cymeriad a hanes y safle. 

1.6 Datganiad Gweledigaeth 

AXONOMETRIC SKETCH OF SCHEME

Cynllun 1.2 Braslun Cysyniadol Delwedd 1.2    Cynllun Bras
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1.0CYFLWYNIAD

Symudiad

• Yn hyrwyddo dulliua gwyrdd o deithio a symud 

• Yn rhoi’r flaenoriaeth i gerddwyr a beicwyr dros gerbydau ac yn creu am-

gylcheddau diogel iddynt drwy ddefnyddio dulliau addas i arafu traffig.

• Yn arfer mynediad i bawb gyda mynediad newydd i gerddwyr a beiciau. 

• Gweithredu arwynebau a rennir mewn modd synhwyrol a chynhwysol (i 

gerbydau a cherddwyr) gyda phalet syml o ddeunyddiau fel bo modd eu 

cynnal a’u cadw’n rhwydd. 

• Hierarchaeth glir o strydoedd, lonydd a chwrtiau i hyrwyddo eglurder. 

• Yn darparu ffordd gyswllt ganolog sy’n cysylltu’r stryd fel eu bod yn dod 

at ei gilydd ar lawnt canolog a chanolbwynt i’r gymdogaeth. 

• Darparu amrywiaeth o fannau parcio, gyda’r rhan fwyaf ohonynt ar y 

cwrtil.

Adeiladau

• Yn defnyddio mathau safonol o dai gyda drychiadau newydd sydd yn 

draddodiadol ac yn berthnasol i’r cyd-destun oddi amgylch. 

• Yn hyrwyddo tai fforddiadwy fel rhan greiddiol o’r datblygiad. 

• Yn cynnig amrywiaeth, o fflatiau un ystafell wely i dai pum ystafell wely, 

wedi’u gwasgaru’n wastad ar draws y safle. 

• Yn creu cyfleoedd i aros a byw yn lleol. 

• Yn defnyddio tai sy’n cynnwys cymysgedd o adeiladau deulawr, dau lawr 

a hanner, a thrillawr. 

• Yn ymgorffori mathau o ddyluniad tai sy’n helpu i droi corneli, gyda 

drychiadau ‘gweithredol’. 

• Yn mabwysiadu’r defnydd o ddeunyddiau perthnasol a ddefnyddir ar 

draws y safle cyfan. 

• Yn sicrhau parhad ac yn creu undod o fewn y strydlun 

• Yn darparu anheddau sy’n cynnwys nodweddion effeithlonrwydd ynni. 

Mannau Agored 

• Yn sicrhau cysylltiadau gofodol â’r dirwedd oddi amgylch. 

• Yn ymgorffori ardal borth laswelltog i’r gymdogaeth, sy’n 

cysylltu ardaloedd chwarae anffurfiol, hawliau tramwy 

cyhoeddus a mannau amwynder. 

• Yn hyrwyddo tirweddu a phlannu coed newydd ym mhob 

rhan o’r datblygiad. 

• Yn cydnabod ac yn cadw blociau coetir hanesyddol. 

• Yn cadw gwrychoedd presennol lle bo modd gan eu 

hatgyfnerthu â phlanhigion newydd. 

• Yn lleoli nodweddion ffiniau mewn mannau synhwyrol er 

mwyn amddiffyn rhag prifwyntoedd. 

• Yn integreiddio ardaloedd chwarae i strategaeth ehangach y 

dirwedd. 

Plan or Image

Egwyddor 1.1  

Oes gan y datblygiad 
gymysgedd o fathau o dai a 
daliadaethau sy’n gweddu i 
ofynion lleol? 

Rhan o’r weledigaeth ar gyfer y safle yw creu cymysgedd addas o dai ar 
gyfer yr ardal. Mae’r argymhellion a nodwyd yn y briff hwn yn cynnwys 
argymhelliad y dylai math a daliadaeth y tai ymateb i anghenion lleol, ac y 
gellir sefydlu hyn drwy drafodaethau a’r awdurdod lleol. 

ADEILADU AM OES 12 - CWESTIWN 4 - BODLONI’R ANGEN AM DAI YN LLEOL 

1.7 Egwyddorion Dylunio Cyffredinol 

Egwyddor 1.2  Egwyddor 1.3 
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1.0CYFLWYNIAD

Lleoliad y Safle 

1.7.1 Mae safle’r cais yn cynnwys 13.62 hectar (33.65 erw) o 
dir a ddatblygwyd o’r blaen ac dir uchel i’r de ddwyrain 
o Dref Marchnad Talgarth. Mae’r dref a’r safle ym Mharc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, wrth odre gogledd 
orllewinol y Mynyddoedd Duon, sy’n creu cefndir dramatig. 

1.7.2 Mae cefnffordd yr A479 yn gwasanaethu’r dref, sydd rhwng 
tref hanesyddol Aberhonddu i’r de orllewin a’r Gelli Gandryll 
i’r gogledd ddwyrain. 

1.7.3 Mae mwyafrif helaeth y safle yn cynnwys adeiladau gwag 
ac adfeiliedig hen Ysbyty Canolbarth Cymru, a’i dirwedd 
Fictoraidd a’i gae criced cysylltiedig a chyrtiau tennis 
adfeiliedig. 

1.7.4 Mae’r safle ar ymyl y Mynyddoedd Duon ac wedi’i 
amgylchynu’n bennaf gan dir ffermio agored, gydag ambell 
glwstwr o dai pâr a thai sengl i’r de orllewin. I ogledd 
ddwyrain y safle ceir tŷ fferm ac adeiladau amaethyddol 
cysylltiedig Ysgubor Wernfawr. 

1.7.5 Mae ffordd breifat yn mynd drwy’r safle, rhwng llinell 
ogleddol adeiladau’r ysbyty a’r capel. Mae ffin ogleddol y 
safle am y terfyn â lôn wledig sy’n ymdroelli i lawr i’r dref. 
I dde-orllewin y safle ceir gwarchodfa natur Pwll y Wrach. 
Mae coetir hynafol Coed y Parc tua milltir i’r gogledd 
ddwyrain o’r safle. 

1.7 Cyflwyniad i’r Safle 

Cynllun 1.4 Cynllun Lleoliad y  Cyd-destun Cyfagos

Talgarth

Y Safle
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A479
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Ym Mhennod 2, ceir dadansoddiad manwl o’r safle sy’n trafod llifogydd, 
y dirwedd,  ecoleg ac ati. Daw’r bennod i ben drwy roi crynodeb o’r prif 

gyfleoedd  a’r cyfyngiadau.

2.0 DADANSODDIAD O’R SAFLE       16     

2.1 Llifogydd         18

2.2 Ecoleg          19

2.3 Tirwedd         21

2.4 Mynediad a Symudiad         23

2.5 Topograffi          24

2.6 Cyflwr y Tir a Halogiad             25

2.7 Treftadaeth          26

2.8 Cyfleoedd a Chyfyngiadau         31
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2.0 DADANSODDIAD O’R SAFLE

2.1.1 Er bod y safle rhwng dwy afon i’r 
gogledd (Cwm Rhyd Elywe) a’r de (Afon 
Ennig), mae mapiau Cyfoeth Naturiol 
Cymru yn dangos nad oes unrhyw risg 
o lifogydd o fewn ffiniau’r safle. 

2.1.2 Dangosir y risg o lifogydd o afonydd, gan gynnwys parthau 
llifogydd 2 a 3 ar y cynllun i’r dde (wedi’u dangos mewn 
glas golau). Mae’r cynllun yn dangos nad yw’r parthau 
llifogydd hyn ond ar gyrion yr afonydd eu hunain, fwy na 
thebyg oherwydd topograffi’r ardal. 

2.1 Llifogydd

Terfyn y Safle

Cwm Ryhd Elywe 

River Ennig

Cynllun 2.1 Cynllun Parth Llifogydd 2 a 3 (Ffynhonnell: Cyfoeth Naturiol Cymru)

UG1688 | Hen Ysbyty Canolbarth Cymru, Talgarth | Briff Datblygu
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2.0DADANSODDIAD O’R SAFLE

2.2.1 Mae’r Safle’n agos at safleoedd dynodedig 
statudol ac anstatudol, gan gynnwys Safle 
o Ddiddordeb Arbennig (SoDdGA) Pwll y 
Wrach. Ceir hefyd Safle Geoamrywiaeth o 
Bwys Rhanbarthol - SGBRh Pwll y Wrach 
(Rhif Adnabod 695) - a Gwarchodfa Natur 
Ymyl Ffordd, wedi’i dynodi gan Gyngor Sir 
Powys.  

2.2.2 Nid yw yr un math o gynefin ar y safle yn cynnal cymunedau 
o blanhigion sydd yn brin neu’n nodedig ar raddfa leol neu 
genedlaethol. 

2.2.3 Mewn arolygon a gynhaliwyd yn 2011, nodwyd bod y safle yn 
cynnal poblogaeth sylweddol o ystlumod yn rhai o’r adeiladau 
presennol. Mewn arolwg diweddaru o ystlumod yn ystod y 
dydd a chyda’r hwyr yn 2017, cadarnhawyd bod y boblogaeth 
o ystlumod pedol lleiaf i raddau helaeth fel yr oedd yn 2011. 
Gan hynny, bydd y tŷ ystlumod wedi’i gynllunio’n arbennig a 
gynigiwyd yn wreiddiol, gyda thwnel gaeafgysgu integredig 
yn cael ei ddarparu eto. Bydd planhigion ychwanegol hefyd yn 
gwella’r cysylltiadau i’r ystlumod â’r ‘SoDdGA’ gyfagos, a choetir 
hynafol Pwll y Wrach. 

2.2.4 Mewn arolygon blaenorol o’r safle, gwelwyd nad oedd unrhyw 
bathewod, madfallod cribog, amffibiaid nac ymlusgiaid eraill 
ar y safle. Ceir amrywiaeth o rywogaethau o adar ar y safle, er 
bod rhai mathau o rywogaethau i’w cael yn fwy eang, ac o werth 
lleol yn unig. Bydd angen cynnal arolygon pellach i gefnogi cais 
cynllunio.   

2.2 Ecology

Cynllun 2.2   Cynllun Ecoleg Cynllun 2.3   Cynllun Ecoleg 
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Cynllun 2.4   Cynllun Tirwedd y Cyd-destun Ehangach
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2.0DADANSODDIAD O’R SAFLE

2.3.1 Mae amryw o haenau yn nodweddu 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
gan gynnwys daeareg, llystyfiant, 
patrymau caeau ac aneddiadau, 
adeiladau a chysylltiadau hanesyddol a 
diwylliannol. 

2.3.2 Mae’r parc yn cynnwys clytwaith o dir gwledig 
amaethyddol, tir comin helaeth, bryniau amlwg, llynnoedd, 
camlesi ac afonydd troellog, gyda mân goetiroedd 
brodorol, lonydd gwledig, gwrychoedd a waliau cerrig, 
ac aneddiadau gwasgaredig hwnt ac yma. Gyda’i gilydd, 
mae’r nodweddion ffisegol hyn yn y dirwedd yn creu tirlun 
cydnaws. 

2.3.3 Dyma nodweddion o bwys yn nhirwedd yr ardal: 

• Pwll y Wrach, gwarchodfa natur SoDdGA a choetir hynafol 
sydd yn union i’r de o’r safle, ac a nodweddir gan goetir 
serth sy’n disgyn i lannau Afon Ennig. 

• Coed y Parc, coetir hynafol i’r gogledd o’r safle ar ben y bryn. 

• Oherwydd ei leoliad uchel, mae’n nodwedd o bwys yn y 
dirwedd am filltiroedd i’r gorllewin a’r gogledd, a hefyd o 
gyfeiriad safle’r cais.

2.3 Y Dirwedd 
2.3.4 Ar raddfa leol, mae’r dirwedd o amgylch y safle yn cynnwys 

nifer o ddyffrynnoedd cul a dwfn, gydag ardaloedd o goetir 
yn ymestyn tuag at ddyffryn eang Afon Gwy i’r gogledd o 
Dalgarth. Ceir perthynas gref rhwng Afon Ennig sydd yn 
bwydo Afon Gwy, esgeiriau coetir y dyffrynnoedd, y tir 
pantiog, y lonydd gwledig cul gyda gwrychoedd ar hyd eu 
hymylon a chlytwaith o gaeau dôl a hen berllannau gydag 
adeiladau ‘yn nythu’ yn y dirwedd. Mae coed hefyd yn elfen 
bwysig o gymeriad y dirwedd. 

2.3.5 Bydd y nodweddion tirwedd lleol hyn, yn enwedig clytwaith 
y caeau a’r adeiladau sy’n ‘nythu’ yn y dirwedd yn cael eu 
dehongli yn nyluniad y safle, fel byd yr ailddatblygiad yn 
cyfrannu mewn modd cadarnhaol at ansawdd a chymeriad 
y dirwedd ehangach. 

 

Delwedd 2.2     Coed y Parc  
     (Ffynhonnell: www.thegreenvalleys.org) 

Delwedd 2.1     Rhaeadr Pwll-y-Wrach  
                (Ffynhonnell: www.cavinguk.co.uk)
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2.0DADANSODDIAD O’R SAFLE

2.4.1 Mae gwasanaeth bws lleol yn cysylltu 
Aberhonddu a Henffordd (rhif. 39). 
Mae’r gwasanaeth yn gweithredu 
o ddydd Llun i ddydd Sadwrn gan 
godi teithwyr fel arfer rhwng 9.30am 
a 6pm. Mae Gwasanaeth y Fenni i 
Lanfair ym Muallt (rhif X12) yn darparu 
gwasanaeth ar ddydd Mawrth a dydd 
Iau.  

2.4.2 Nid oes unrhyw gysylltiadau trên drwy Dalgarth, ond ceir 
gorsafoedd yn y Fenni ac wrth ymyl Llanfair ym Muallt. 

2.4.3 Mae cyfres o lwybrau troed cyhoeddus yn cysylltu’r dref 
â’r Parc Cenedlaethol cyfagos, Coetiroedd Hynafol a 
Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (‘SoDdGA’). 
Ceir cyfleoedd i gysylltu llwybrau cyhoeddus sydd yn torri 
ar draws safle’r cais. 

 Capasiti’r Priffyrdd 

2.4.4 Mae dyraniad y CDLl o 93 o anheddau a 3500 metr sgwâr 
o B1/D2 yn cael ei ddefnyddio’n sail ar gyfer y symudiadau 
traffig sylfaenol. Mae hyn yn gyfwerth â chyfanswm o 890 
o symudiadau traffig dyddiol i’r safle ac oddi yno. Dylid 
pennu hyn fel uchafswm y cerbydau wrth ailddatblygu’r 
cynllun. 

2.4 Mynediad a Symudiad 

Cynllun 2.6   Llwybrau priffyrdd allweddol

Allwedd

Terfyn y Safle

Llwybrau cyhoeddus

Llwybr di-draffig ar y
Rhwydwaith Beicio  
Cenedlaethol

Llwybr ar y ffordd ar y 
Rhwydwaith Beicio  
Cenedlaethol

Llwybrau cyhoeddus

Prif lwybrau cerbydau I 
ganol trefi
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2.5.1 Mae adeiladau presennol yr ysbyty 
ar adran gymharol wastad o’r safle. I’r 
de a’r de ddwyrain o’r adeiladau, mae 
gan y safle arglawdd serth sy’n codi o 
oddeutu 176m AOD i 181m AOD. Mae’r 
caeau agored i’r de a’r de ddwyrain 
wedyn yn parhau i godi hyd at oddeutu 
188m AOD. i’r gorllewin, mae’r safle 
yn disgyn o lwyfandir yr adeiladau ar 
172 AOD i oddeutu 167m AOD wrth y 
fynedfa i’r safle.

Cynllun 2.7    Cynllun Topograffi 
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 Cyflwr y Tir 

2.6.1 Mae mapiau daearegol yn dangos bod y safle ar 
ddyddodion diamicton Defensaidd. Gall y dyddodion 
rhewlifol hyn amrywio o ran eu natur a’u lamineiddiad, ond 
yng nghyffiniau safle’r cais maent yn cynnwys llawer iawn 
o glai. Cefnogir hyn gan fapiau dyfrhaen sy’n dangos mai 
strata anghynhyrchiol yw’r dyddodion ar yr wyneb (sy’n 
dynodi lefelau uchel o glai). 

2.6.2 Mae’r mapiau daearegol hefyd yn dangos bod y safle 
mewn ardal sy’n cynnwys creigwely Carreg Laid Raglan. 
Mae creigwely ar ffurf carreg silt a charreg laid, ac nid yw’n 
cynnwys unrhyw ffawtiau. 

2.6.3 Datgelodd ymchwiliad tyllau turio ar y safle fod tir gwneud 
yn bresennol, ond ar sail yr ymchwiliadau ystyrir bod hyn 
wedi’i gyfyngu i ardaloedd o dan y wyneb caled a’r slabiau 
presennol. 

2.6.4 Mae’r potensial am dir wedi’i weithio (wedi’i aflonyddu) yn 
gymedrol, gan fod gwaith torri a lefelu wedi’i gyflawni er 
mwyn datblygu’r safle yn wreiddiol. Mae gweithgarwch 
torri a lefelu pellach yn debygol o fod yn gysylltiedig 
ag adeiladu uned y 1950au i’r dwyrain o’r safle, a’r bloc 
swyddfeydd cysylltiedig yn 1970au, a’r uned warws a 
swyddfa unllawr i’r gorllewin ar ryw bryd tua diwedd y 
1960au. Mae llwybrau dwythell helaeth o dan wyneb y 
safle. Ceir potensial am wagleoedd ac ansefydlogrwydd yn 
gysylltiedig â’r dwythellau hyn. 

2.6 Cyflwr y Tir a Halogiad 
2.6.5 Ni ystyrir bod y safle yn beryglus o ran peryglon 

sefydlogrwydd tir cywasgadwy. Ystyriwyd bod y potensial 
am gwymp tir, tirlithriad, tywodlif, clai sy’n crebachu neu’n 
chwyddo yn isel iawn. 

2.6.6 Nid oes unrhyw weithgarwch chwarela wedi’i gofnodi ar 
y safle, er bod amryw o gloddfeydd  glo brig wedi cael eu 
gweithredu yn yr ardal leol. Mae’r agosaf ohonynt 25 metr 
oddi wrth ffin y safle. 

 Hydroddaeareg

2.6.7 Mae’r dyddodion arwynebol gwaelodol (TILLD) wedi’u 
dosbarthu’n strata anghynhyrchiol. Haenau o graig neu 
ddyddodion drifft yw’r rhain, nad ydynt yn athraidd iawn 
ac nad ydynt yn cael unrhyw effaith o bwys ar y cyflenwad 
dŵr nac ar lif gwaelodol afonydd. Mae’r creigwely Carreg 
Laid Raglan oddi tanynt wedi’i ddosbarthu’n ddyfrhaen 
eilaidd A. Mae’r rhain yn haenau athraidd a all gynnal 
cyflenwadau dŵr ar raddfa leol yn hytrach na strategol, 
ac mewn rhai achosion maent yn ffynhonnell bwysig o lif 
gwaelodol mewn afonydd. 

2.6.8 Nid yw’r safle mewn ardal diogelu tarddiad dŵr. Ni 
chofnodwyd unrhyw ddigwyddiadau llygredd mewn 
dyfroedd rheoledig yng nghyffiniau’r safle. 

 Hydroleg 

2.6.9 Nid oes unrhyw ganiatâd rhyddhau o bwys yng 
nghyffiniau’r safle. 

 Halogiad

2.6.10 Gwyddys bod y safle yn cynnwys llawer o ddeunydd 
inswleiddio thermol asbestos, sydd wedi’i ddifrodi’n fawr, 
ar hyd yr holl ddwythellau o dan yr wyneb, yr adeiladau 
a’r ardaloedd allanol. Mae’r deunydd hwn yn risg gyfredol, 
a bydd yn parhau i achosi risg sylweddol i bobl sy’n dod 
i gysylltiad ag ef onid yw’n cael ei dynnu o’r safle o dan 
reolaeth lawn a thrwyddedig. Oherwydd natur ansefydlog a 
chyflwr gwael yr adeiladwaith sy’n weddill, a’r problemau’n 
gysylltiedig â phrinder lle wrth weithio mewn dwythellau, 
ni fydd yr asbestos ond yn cael ei dynnu o’r safle os yw 
hynny’n digwydd yn rhan o waith rheoledig i ddatgymalu’r 
unedau cyfredol yn rhan o unrhyw waith i ailddatblygu’r 
safle. 
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2.7 Treftadaeth
 Hanes Talgarth 

2.7.1 Mae gan Dalgarth hanes cyfoethog, o ran ei thirwedd 
archaeolegol ehangach a’i chysylltiadau a’i holion ffisegol 
o fewn yr anheddiad ei hun. Yn rhan ogledd-orllewinol y 
Mynyddoedd Du ceir nifer o gloddweithiau cynhanesyddol 
a strwythurau cerrig, yn enwedig carneddau (mae carnedd 
hir Penyrwrlodd yn Nhrefeca yn enghraifft arbennig o dda 
o fath ‘Severn Cotswold’).  

2.7.2 Ymddengys fod Talgarth a’r ardal o’i hamgylch yn arbennig 
o bwysig yng nghyfnod ôl-Rufeinig yr ‘Oesoedd Tywyll’. 
Credir yn lleol mai’r ardal yw safle preswylfa frenhinol 
Brychan, Brenin Brycheiniog, yn y 5ed ganrif. Yn ôl 
traddodiad, claddwyd un o’i ferched, Gwendolen, ar safle’r 
eglwys ddiweddarach.  Ymddengys fod yr eglwys yn 
dyddio o’r 13eg ganrif a’r 14eg ganrif yn bennaf ac mae’n 
adeilad sylweddol.  Fe’i rhoddwyd i Briordy Aberhonddu 
gan dirfeddiannwr lleol ar ddiwedd yr 11eg ganrif. 

2.7.3 Mae arfarniad ardal gadwraeth Talgarth yn darparu 
gwybodaeth gynhwysfawr am hanes Talgarth: 

2.7.4 “Talgarth oedd canolfan weinyddol yr is-arglwyddiaeth 
Normanaidd neu’r cantref’ o’r un enw. Tyfodd yn dref 
fach gyda 73 o diroedd bwrdais yn 1309 a chafodd siarter 
bwrdeistref ar ddechrau’r 14eg ganrif. Mae’r Tower House, a 
saif mewn lleoliad pwysig ger croesfan yr afon, yn strwythur 
canoloesol trillawr ychydig yn enigmatig, a dim ond dwy 
enghraifft o’r math hwn o adeilad a geir yn yr ardal. Mae’n 
bosibl bod y bont gyfagos yn dyddio o ddiwedd y cyfnod 
canoloesol. Mae’r Old Radnor Arms, yn High Street, yn dŷ 
neuadd sy’n dyddio o ddiwedd y cyfnod canoloesol, yr oedd 
ganddo ffrâm bren yn wreiddiol. Mae Great Pothamel, i’r 
gogledd-ogledd-ddwyrain o’r dref, yn dŷ pwysig sy’n dyddio 
o ddiwedd y cyfnod canoloesol, gydag ysgubor â ffrâm bren 
sy’n dyddio o’r 17eg ganrif.   

2.7.5 Ceir sawl adeilad ôl-ganoloesol hefyd, yn enwedig Great 
House Farm a Great House Barn (y 17eg ganrif a’r 18fed 
ganrif). Mae gan Westy’r Bell fanylion pwysig sy’n dyddio o’r 
16eg ganrif. Mae’r Elms, ar Bronllys Road, yn dyddio o’r un 
cyfnod (ond gall fod ganddo elfennau cynharach) ac mae 
gan Swyddfa’r Post, yn High Street, graidd sy’n dyddio o’r 17eg 
ganrif. Cynrychiolir y 18fed ganrif a dechrau’r 19eg ganrif gan 
nifer o dai bonedd a ffermdai mwy o faint, megis Ashburnham 
House yn High Street. Y dref oedd canolbwynt y Diwygiad 
Methodistaidd yng Nghymru yn 1735, a arweiniwyd gan ddyn 

Delwedd 2.2     Eglwys Santes Gwendolen 

Delwedd 2.3     Tŷ Tŵr Talgarth
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2.7.6 Yr oedd caeau agored helaeth o amgylch Talgarth a Bronllys 
ond, yn Nhalgarth, mae’r rhan fwyaf o’r dystiolaeth o system 
cae agored wedi’i dileu gan y gweithgarwch amgáu tir a 
welwyd yn y 18fed ganrif a gwaith datblygu diweddar i’r 
gogledd o ganol y dref.  Mae’r rhan fwyaf o’r adeiladau yn y 
dref yn dyddio o ganol a diwedd y 19eg ganrif, sy’n adlewyrchu 
ei thwf sylweddol yn y cyfnod Fictoraidd. Mae Upper Enig 
House, ar Bell Street, yn enghraifft o dŷ pentref sy’n dyddio 
o ganol y 19eg ganrif a cheir grwpiau o dai teras o amgylch 
ymyl ddeheuol y fynwent, ar The Bank, ar hyd High Street, Bell 
Street a’r llwybrau rheiddiol deheuol. Cafodd Talgarth fudd 
mawr o ddyfodiad Tramffordd y Gelli Gandryll (y mae ei llinell 
i’w gweld o hyd y tu ôl i’r Elms ar Bronllys Road) ar ddechrau’r 
19eg ganrif ac, yn ddiweddarach, Reilffordd y Gelli Gandryll, 
Henffordd ac Aberhonddu yn 1862, a helpodd i atgyfnerthu 
ei swyddogaeth fel tref farchnad i’r ardal o’i hamgylch.  Mae 
Eglwys y Bedyddwyr yn dyddio o 1837; mae Neuadd y Dref yn 
dyddio o 1877 ac mae Bethlehem, sef yr eglwys Bresbyteraidd 
fawr, yn dyddio o 1850. Roedd melin ddŵr, a ddefnyddiwyd i 
ddechrau i wehyddu nwyddau gwlân ac, yn ddiweddarach, i 
falu ŷd, ac fel ysgol ac ysgoldy (1845), Gorsaf Heddlu a Llys 
Ynadon. 

2.7.7 Datblygiad pwysig ar ddiwedd y ganrif oedd adeiladu 
Ysbyty Canolbarth Cymru, i’r de-ddwyrain o’r dref, yn 1900. 
Caeodd y rheilffordd yn y 1960au, fel rhan o Adolygiad 
Beeching, ond mae adeiladau’r orsaf wedi goroesi’n rhannol 
ac ailddefnyddiwyd llawer o wely’r traciau fel ffordd yn 1974 
ac fel rhan o gynllun ffordd liniaru Talgarth, ar ddechrau’r 
21ain ganrif. Roedd 55 o siopau yn y dref ar ddechrau’r 20fed 
ganrif ond mae dirywiad economaidd wedi arwain at golli 
llawer o fusnesau. Fodd bynnag, mae gan y dref amrywiaeth 
o amwynderau modern a defnyddiau cymunedol, megis 
neuadd, ysgol fodern, gorsaf dân, llyfrgell, canolfan 
gymunedol (sy’n defnyddio adeilad yr hen ysgol gynradd), 
Canolfan Gwybodaeth ac Adnoddau Talgarth (TIRC), siopau 
(yn High Street ac ar ochr ogleddol y Sgwâr yn bennaf), 

2.7.8 Ceir sawl adeilad ôl-ganoloesol hefyd, yn enwedig Great House 
Farm a Great House Barn (y 17eg ganrif a’r 18fed ganrif). Mae 
gan Westy’r Bell fanylion pwysig sy’n dyddio o’r 16eg ganrif. 
Mae’r Elms, ar Bronllys Road, yn dyddio o’r un cyfnod (ond gall 
fod ganddo elfennau cynharach) ac mae gan Swyddfa’r Post, 
yn High Street, graidd sy’n dyddio o’r 17eg ganrif. Cynrychiolir 
y 18fed ganrif a dechrau’r 19eg ganrif gan nifer o dai bonedd 
a ffermdai mwy o faint, megis Ashburnham House yn High 
Street. Y dref oedd canolbwynt y Diwygiad Methodistaidd yng 
Nghymru yn 1735, a arweiniwyd gan ddyn lleol, sef Howell 
Harris, a sefydlodd gymuned Fethodistaidd o’r enw ‘Y Teulu’ 
yn Nhrefeca.   

Delwedd 2.3     Tŷ Tŵr Talgarth

Delwedd 2.8 Neuadd y Dref TalgarthDelwedd 2.9    Great House Barn Talgarth Delwedd 2.10 Melin Ddŵr Talgarth 
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 Hanes a Disgrifiad Ysbyty Canolbarth Cymru

2.7.9 Agorwyd yr ysbyty ym 1903, yn wreiddiol o dan yr enw 
‘Brecon and Radnor Counties Joint Lunatic Asylum’, ond 
ar ôl y Rhyfel Mawr derbyniwyd cleifion o Sir Drefaldwyn 
a newidiwyd yr enw i ‘Ysbyty Meddwl Siroedd Canolbarth 
Cymru’. Parhaodd y safle i gael ei ddefnyddio, ar wahân 
i gyfnod yn ystod yr Ail Ryfel Byd pan gaffaelwyd y safle 
gan y fyddin, hyd y 1990au pan gafodd gwasanaethau eu 
cwtogi a’u trosglwyddo i safleoedd eraill; caewyd yr olaf o’r 
wardiau ym 1999. 

2.7.10 Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys 
wedi cynnal asesiad desg archaeolegol o safle hen 
Ysbyty Canolbarth Cymru. Lluniwyd yr asesiad er 
mwyn disgrifio’r amodau archaeolegol sylfaenol 

wedi’u cofnodi o’r blaen. Nodir bod y tebygolrwydd 
o ddyddodion archaeolegol claddedig yn isel.  

2.7.13 Mae adeiladau’r ysbyty wedi’u lleoli mewn modd sy’n creu 
cynllun ‘glöyn byw’ cymesur, gyda chyfres o bafiliynau 
wedi’u lleoli ar y naill ochr a’r llall i’r fynedfa ganolog a 
blociau neuadd, wedi’u cysylltu â choridorau. Er bod 
estyniadau ac adeiladau modern wedi’u hadeiladu ar 
wahanol gyfnodau, ceir ymdeimlad o gymeriad yr 20fed 
ganrif yn yr ysbyty o hyd.  

2.7.14 Mae Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth yn rhoi disgrifiad 
trylwyr o’r ysbyty. Dyma’r disgrifiad hwnnw: 

2.7.15 “Mae adeiladau gwreiddiol yr ysbyty yn rhai deulawr 
ac unllawr, ac mae gan floc y brif fynedfa bresenoldeb 

Delwedd 2.10 Cae Rygbi ger Ysbyty Canolbarth Cymru Delwedd 2.9                    Capel Ysbyty Canolbarth Cymru  

y gellid dylunio cynnig datblygu yn eu herbyn.  

2.7.11 Nodir yn yr asesiad fod adeiladau’r prif ysbyty, y capel, y 
marwdy a’r adeilad gwasanaeth oll wedi’u rhestru’n lleol, 
a bod 90% o’r safle yn Ardal Gadwraeth Talgarth. Nodai 
hefyd fod yr ysbyty yn nhirwedd hanesyddol gofrestredig 
Canol Gwy. Mae’r safle yn cynrychioli 1% o’r ardal cymeriad 
tirwedd. 

2.7.12 Nodir yn yr asesiad na cheir unrhyw henebion nac 
adeiladau rhestredig yn ardal y datblygiad, er bod rhai i’w 
cael yn y cyffiniau a’i bod hi’n debygol y ceir rhyngwelededd 
rhyngddynt a’r safle. Mae’r asesiad hefyd yn datgelu 
nad oes unrhyw dystiolaeth o asedau treftadaeth o 
fewn ardal y datblygiad, ar wahân i’r asedau hynny sy’n 
gysylltiedig â’r ysbyty, a’r potensial am asedau nad ydynt 
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Delwedd 2.11 Bloc Adain Ysbyty Canolbarth Cymru Delwedd 2.12 Bloc Adain Ysbyty Canolbarth Cymru 

pensaernïol gwirioneddol, gyda chynllun E, deg bae, canol 
dau fae bargodol â phortsh, ac arno glocdwr addurniadol 
a baeau ar ogwydd ar y llawr gwaelod yn y baeau allanol. 
Mae’r arddull yn nodweddiadol o arddull glasurol addasedig 
sy’n perthyn i ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif, 
gyda ffenestri codi, ac elfennau brodorol sy’n dyddio o’r 17eg 
ganrif yn y talcen canolog. Mae’r deunyddiau yn cynnwys 
rwbel tywodfaen patrymog, tywodfaen pinc a ddefnyddiwyd 
ar gyfer addurniadau a thoeon llechi.   

2.7.16 Ceir adeiladau unllawr atodol hefyd, a adeiladwyd gan 
ddefnyddio deunyddiau tebyg, gyda thoeon slip a ffenestri 
haearn amlgwarelog unigryw a rhosaddurnau yn ffurfio 
uniadau’r bariau gwydro. Mae’r marwdy hefyd yn adeilad 
unllawr, ond gyda ffenestri codi pren. Mae simnai ystafell 

y boeler yn amlwg, a chanddi doriad sgwâr sy’n meinhau 
a bandiau atgyfnerthu o haearn. Mae’r capel yn adeilad 
hirsgwar saith bae a adeiladwyd o dywodfaen a llechi mewn 
arddull lansed syml ac arno gromen lwfrog. Mae grŵp o 
adeiladau wedi’u rendro i’r dwyrain o’r prif floc, gyda ffenestri 
codi. Mae gan y tŷ mawr ar wahân, Chance Field, i’r gogledd-
orllewin o’r capel lawer o fanylion deniadol yn arddull Celf 
a Chrefft/y Frenhines Anne – wedi’i rendro â phlastr garw, 
ffenestri codi amlgwarelog, ffenestr gasment fawr sy’n nodi’r 
grisiau, baeau ar ogwydd a phortsh canolog sydd â phen 
bwaog cylchrannol. 

2.7.17 Mae mwyafrif helaeth adeiladau’r ysbyty bellach mewn 
cyflwr gwael. Aeth perchnogion ati’n ddyfal i dynnu llechi a 
phlwm oddi ar y rhan fwyaf o’r adeiladau, gan achosi difrod 
sylweddol ac anhrwsiadwy i’r holl adeiladau hynny. Mae 

Delwedd 2.13 Lluniau o du mewn yr adeilad 

swm sylweddol o asbestos hefyd yn bresennol yn y system 
ddraenio sy’n gwasanaethu adeiladau’r ysbyty. Oherwydd 
cyflwr a chynllun mewnol y rhan fwyaf o adeiladau’r 
ysbyty, ni fydd hi ond yn bosibl cadw’r capel a’r adeilad 
gweinyddol. Bydd angen cynnal asesiad treftadaeth manwl 
ar ôl cwblhau’r cynigion datblygu yn derfynol. 
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2.8.1 Mae’r cynllun ar y dudalen flaenorol yn rhoi crynodeb 
gweledol o rai o’r prif gyfleoedd a chyfyngiadau ar y safle y 
dylid eu hystyried drwy’r broses ddylunio. 

2.8.2 Ceir dau bwynt mynediad i gerbydau i’r safle, i’r gogledd 
ddwyrain a’r de orllewin o’r safle, sydd o natur agored ac 
â’r potensial i gael eu cadw a’u defnyddio fel prif fynedfa 
i’r safle. 

2.8.3 Mae dwy fynedfa arall bresennol ar ymyl deheuol y safle 
hefyd yn cynnig cyfle i greu mynedfeydd eilaidd i gerbydau. 

2.8.4 Mae gan ddau eiddo ger ymyl orllewinol y safle draciau 
mynediad sy’n gysylltiedig â’r ffordd gyswllt bresennol sy’n 
rhedeg drwy’r safle. Mae angen cadw’r traciau mynediad 
hyn i gynnal mynediad i’r eiddo dan sylw. 

 
2.8.5 Ceir mynedfeydd anffurfiol presennol i gerddwyr ar ffiniau’r 

safle yn y gogledd ar de. Dylid cadw’r mynedfeydd hyn a 
chreu mynedfeydd newydd i gerddwyr er mwyn hwyluso 
cysylltiadau â Hawliau Tramwy Cyhoeddus i’r gogledd a’r 
de o’r safle. Mae hyn yn gyfle i greu cysylltiadau gweddol 
uniongyrchol rhwng yr hawliau tramwy cyhoeddus, a dylid 
ystyried hynny o fewn y dyluniad er mwyn creu cysylltedd 
ac athreiddedd cryf. 

2.8.6 Mae’r cae rygbi presennol yn anaddas i’w ddatblygu gan ei 
fod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer chwaraeon ac yn weledol 
iawn. Dylid felly ei gadw fel amwynder lleol. 

2.8.7 Lle bo modd, dylid cadw llystyfiant presennol oddi mewn 
i ffiniau’r safle, ac ar hyd ei ymylon. Dylid hefyd plannu 
coetir newydd a sbesimenau o goed sy’n briodol i’r Ardal 
Gadwraeth i gyd-fynd â strwythur tirweddol y safle a’r hyn 
sydd o’i amgylch, ac ychwanegu ato. 

2.8.8 Mae’r safle’n cynnal poblogaeth sylweddol o ystlumod 
yn rhai o’r adeiladau presennol. Dylid plannu coed 
ychwanegol mewn modd strategol, er mwyn gwella’r 
cysylltiadau i’r ystlumod â’r SoDdGA cyfagos a choetir 
hynafol Pwll y Wrach. 

2.8.9 Mae’r Ysbyty ei hun wedi’i leoli ar ran wastad o’r safle, ac 
mae’r tir yn llethru’n gyflym ger ymyl deheuol yr ysbyty. I’r 
de a’r de ddwyrain o’r adeiladau, mae’r safle yn cynnwys 
arglawdd serth sydd yn codi o oddeutu 176m AOD i 181 
AOD. Mae’r caeau agored i’r de a ‘r de ddwyrain wedyn 
yn parhau i godi hyd at oddeutu 188m AOD. i’r gorllewin, 
mae’r safle yn disgyn o lwyfandir yr adeiladau ar 172 AOD 
i oddeutu 167m AOD wrth y fynedfa i’r safle. Mae rhan 
helaeth o’r Ysbyty wedi dadfeilio ac wedi’i halogi’n ddifrifol 
gan asbestos. O’r strwythurau presennol sydd ar y safle, 
argymhellir na ddylid ond cadw’r capel a blaen yr adeilad 
gweinyddol, gan nad yw’n ddichonadwy cadw mwyafrif yr 
adeiladau am resymau strwythurol neu ariannol. 

2.8.10  Mae’r safle cyfan yn Ardal Gadwraeth Talgarth, ar wahân i 
ardal fechan yn rhan ddeheuol y safle. Mae Arfarniad Ardal 
Gadwraeth Talgarth, a luniwyd gan y Cyngor (Rhag 2010) 
(AAGT) yn nodi bod angen i unrhyw gynllun ar y safle 
gadw ac/neu wella cymeriad a golwg yr ardal gadwraeth. 

2.8.11 Dylid adolygu’r arfarniad ardal gadwraeth wrth gynhyrchu 
unrhyw gynigion dylunio ar gyfer y safle. Gall canllawiau 
gwerthfawr ynghylch deunyddiau lleol priodol, manylion 
pensaernïol a chymeriad y dirwedd fod o gymorth i lywio 
cynigion tuag at ddyluniad sydd yn parchu cymeriad yr 
ardal gadwraeth a’i naws am le, ac yn cyfrannu at hynny. 

2.8 Cyfleoedd a Chyfyngiadau
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Mae Pennod 3 yn trafod y dadansoddiad o’r cyd-destun oddi amgylch a’i
gymeriad unigryw.
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3.1 Dadan soddiad o’r Cyd-destun a Chynsail Bensaernïol       34
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3.1.1 Mae Arfarniad Ardal Gadwraeth 
Talgarth yn diffinio pa rinweddau sydd 
gan Dalgarth sydd yn ei gwneud yn 
deilwng o statws ardal gadwraeth. 
Y mae hefyd yn rhoi arweiniad ar 
gymeriad pensaernïol yr ardal.  

Diddordeb Arbennig yr Ardal Gadwraeth 

3.1.2 Mae’r arfarniad yn nodi’r canlynol fel asedau arbennig o 
bwysig:

• Lleoliad gwych a thirwedd amrywiol o ansawdd uchel, ar 
lethrau gorllewinol y Mynyddoedd Du, lle mae’r tir uwch a 
dyffrynnoedd endoredig i’r dwyrain o’r craidd hanesyddol 
a chwrs Afon Ennig o’r pwys pennaf; 

• Archaeoleg cyfoethog o bosibl drwy’r cyfnod canoloesol 
cynnar hyd at ddatblygiadau trafnidiaeth a thechnolegol 
y 19eg ganrif; 

• Cynllun tref sydd wedi goroesi gydag eglwys y plwyf a’r 
ddau fan croesi afon canoloesol yn ganolbwynt iddo;  

• Treflun cymhleth a grëwyd gan effeithiau cynllun ffyrdd, 
topograffi, graddfa a lleoliad adeiladau a llawer o fanylion 
bach ond llawn cymeriad; 

3.1 Dadansoddiad o’r Cyd-destun a’r Gynsail Bensaernïol 

• 22 o Adeiladau Rhestredig, y mae dau ohonynt, sef eglwys 
y plwyf a Tower House, yn rhestredig Gradd II*; 

• Tua 40 o adeiladau a rhesi eraill sy’n bwysig yn lleol, sydd 
â gwerth treflun a grŵp ac sydd â manylion gwreiddiol 
sydd wedi goroesi’n gyflawn, gan gynnwys y tri chapel sy’n 
dyddio o’r 19eg ganrif, yr hen Ysgol Gynradd a’r hen orsaf 
reilffordd, hen Lys Ynadon; nifer o safleoedd masnachol 
â blaenau siopau pren sy’n dyddio o’r 19eg ganrif; tai 
sy’n dyddio o’r 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif; ac 
adeiladau fferm; 

• Sawl grŵp cydlynol o adeiladau rhestredig ac adeiladau 
sy’n bwysig yn lleol, yn enwedig o amgylch y Sgwâr; pen 
dwyreiniol High Street; ger Enig Villa ar Penbont Road; ar 
ochr ogleddol Back Lane ac ar hyd School Street a Heol yr 
Eglwys, gan gynnwys eglwys y plwyf a’r fynwent; 

• Deunyddiau adeiladu lleol, o’r Hen Dywodfaen Coch a 
brics lleol a, hyd at ddiwedd y 19eg ganrif, rendr calch; 
ceir rhannau hir o furiau terfyn o gerrig llanw hefyd, a 
phalmentydd traddodiadol a throthwyon setiau; 

• Llawer o fanylion adeiladu sy’n cyfrannu at natur unigryw’r 
ardal leol, fel blaenau siopau, gwaith haearn, ysgrifen 
arwyddion, ffenestri codi a drysau panelog, cyrn a photiau 
simnai a theils crib addurniadol; ac 

• Agosrwydd adeiladau hen Ysbyty Canolbarth Cymru, sy’n 
gyfadail pwysig o adeileddau a adeiladwyd at y diben ar 
ddechrau’r 20fed ganrif a leolir mewn tirwedd o ansawdd 
uchel gallai grŵp da o adeiladau ar hyd Bronllys Road gael 
eu cynnwys hefyd. 

Dadansoddiad Cymeriad  

3.1.3 O ran cymeriad, mae’r Arfarniad yn nodi’r canlynol:

• Cynlluniau adeiladau - Fel arfer ar ymyl y ffordd neu y tu ôl i 
ofodau bach blaen. Yr eithriad i hyn yw eglwys y plwyf a thri 
chapel sydd ar eu tir eu hunain, a chyfres o anheddau hŷn 
ar ongl sgwâr i linell y ffordd. Mae’r cynlluniau yn amrywio 
yn ôl oedran, newidiadau strwythurol a swyddogaeth. 

• Deunyddiau adeiladu - Yn adlewyrchu’r rhai sydd ar 
gael yn yr ardal leol, ac yn ddiweddarach yn y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif, y gellid eu cludo Delwedd 3.1         Eglwys Santes Gwendolen
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ar dramffordd, rheilffordd a ffordd. Mae tywodfaen, yn 
enwedig, i’w weld yn amlwg.  Mae gan eglwys y plwyf 
amrywiol gyfuniadau o slabiau llwyd, coch a brown o Hen 
Dywodfaen Coch, dibatrwm neu wedi’u gosod yn fras 
i greu patrymau (gyda’r waliau wedi’u hamddiffyn gan 
haenau o wyngalch tan y bedwaredd ganrif ar bymtheg). 
Mae’r rhan fwyaf o’r strwythurau eraill sy’n dyddio o’r 
cyfnod canoloesol, dechrau’r ail ganrif ar bymtheg a’r 
ddeunawfed ganrif yn dangos defnydd o dywodfeini lleol, 
fel arfer o gerrig llanw gwahanol neu wedi’u gosod yn fras 
i greu patrymau, gyda chonglfeini a phennau ffenestri a 
drysau wedi’u naddu’n fwy gofalus. Yn y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg, defnyddir tywodfaen ar y cyd â brics addurnol 
- conglfeini a phennau drysau a ffenestri. Nodir ei bod hi’n 
debygol bod rhai o’r brics wedi’u cynhyrchu o gerrig llaid 
a chlai lleol. Ceir defnydd helaeth wedi’i wneud o rendr i 
amddiffyn cerrig llanw bregus. Yn wreiddiol defnyddiwyd 
rendr calch, wedyn plastr ar ddechrau’r bedwaredd ganrif 
ar bymtheg ac wedyn sment (llyfn, plastr garw a Thyrolaidd) 
yn yr ugeinfed ganrif.  

• Ffenestri a drysau - Ffenestri codi pren yw’r math mwyaf 
cyffredin o ffenestr, gydag enghreifftiau amlgwarelog sy’n 
dyddio o’r ddeunawfed ganrif neu ddechrau’r bedwaredd 
ganrif ar bymtheg, yn amrywio rhwng ddechrau’r 19eg 
ganrif yn aml, yn amrywio rhwng 3/6, 6/6 neu 8/8 o 
gwarelau. Ffenestri codi pren yw’r math mwyaf cyffredin 
o ffenestr, gydag enghreifftiau amlgwarelog sy’n dyddio 
o’r ddeunawfed ganrif neu ddechrau’r bedwaredd ganrif 
ar bymtheg, yn amrywio rhwng 3/6, 6/6 neu 8/8 o gwareli. 

Mae gan fwyafrif y tai ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif ffenestri codi 2/2, 
yn aml gyda chyrn atgyfnerthu ar y bar canol, a cheir 
amrywiadau mewn mathau gwydrog ymylol (‘marginally 
glazed’) ac unedau Edwardaidd a ffenestri uchaf 
amlgwarelog a rhannau isaf cyferbyniol sydd â dau gwarel.

• Toeau - Yn draddodiadol roedd toeon wedi’u gwneud o 
slabiau tywodfaen graddedig neu deils (yr unig enghraifft 
yw’r to newydd sydd i’w weld ar Felin Talgarth) ond yn 
y bedwaredd ganrif ar bymtheg cyflwynwyd llechi o 
Ogledd Cymru a theils clai, y mae llawer ohonynt wedi’u 
disodli gan deils concrid.  Mae’r rhan fwyaf o doeon yn 
doeon ‘cwmpawd’ dau oleddf gyda thalcenni sy’n cael 
eu hamddiffyn gan ymylon bondo pren. Mae’n bosibl 
bod toeon sy’n dyddio o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg wedi’u haddurno â theils crib wedi’u proffilio’n 
gain. Mae ffenestri dormer yn brin, a’r math mwyaf 
cyffredin yw hanner dormer wedi’i osod mewn talcennig.  
Mae cyrn simnai wedi’u gwneud o gerrig neu frics wedi’u 
rendro, gyda photiau clai syml. 

• Ffiniau -  Mae gan y dref lawer o enghreifftiau da o waliau 
o rwbel tywodfaen, sydd â chorneli a darnau terfyn a 
ddewiswyd yn ofalus fel arfer. Ceir sawl enghraifft o 
gerrig naturiol mawr sydd wedi’u hymgorffori mewn wal. 
Ceir sawl enghraifft o reiliau terfyn a gatiau da o haearn 
gyr a haearn bwrw sy’n dyddio o’r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg. Y mathau mwyaf cyffredin o reiliau yw’r pennau 
gwaywffyn neu’r pigau syml, sydd wedi’u gosod fel arfer 
ar waliau sliperi isel, ond gwelir rheiliau cylch ac arfbeisiau 
addurniadol Fictoraidd isel ar waliau hefyd. 

• Arwynebau - Yn cynnwys darnau o slabiau tywodfaen ac 
ymylfeini, ac ardaloedd o setiau cerrig. 

Delwedd 3.3         Fferm Great House, Talgarth  
                    (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth) 

Delwedd 3.2       Great Barn House Talgarth
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Materion

3.1.4 Er ei bod yn glir bod gan yr Ardal Gadwraeth gymeriad 
treftadol cyfoethog, a sawl ased ffisegol, nodir hefyd 
yn yr Arfarniad fod cyfres o faterion yn gysylltiedig â’r 
Ardal Gadwraeth. Nodir yn yr Arfarniad fod “Talgarth ar 
groesffordd economaidd ac amgylcheddol”, a chyfeirir 
at adeiladau adfeiliedig fel problem neilltuol oherwydd 
diffyg defnydd neu ddefnydd annigonol ohonynt. Roedd 
materion pellach y cyfeiriwyd atynt yn cynnwys gwaith 
ansensitif wrth drawsnewid anheddau heb eu rhestru, 
gyda ffenestri a drysau amhriodol, ailbwyntio gyda morter 
sment a defnyddio rendr gweadog. 

Canllawiau Dylunio 

3.1.5 Er mwyn helpu i sicrhau datblygiadau sy’n briodol i’r Ardal 
Gadwraeth, mae’r Arfarniad yn rhoi canllawiau ar ddylunio 
datblygiadau newydd ac ar ailddefnyddio adeiladau 
presennol. Dyma grynodeb o’r canllawiau hynny, o ran 
datblygiadau preswyl: 

• Cynlluniau a graddfa  - Dylai cynlluniau adlewyrchu maint 
plotiau a dylai pob annedd wynebu tir y cyhoedd, naill ai 
ar ymyl y palmant neu y tu ôl i ofodau blaen bach, a chael 
mannau parcio y ceir mynediad atynt o dramwyfeydd ochr 
ac/neu drwy fynedfeydd bwaog. Gall adeiladau â thalcenni 
sy’n wynebu’r stryd fod yn ganolbwynt achlysurol a gall 
adeiladau siâp L fod yn briodol, ar yr amod y caiff y man 
amgaeedig ei ddylunio mewn modd priodol. Fel rheol, 
dylai fod gan adeiladau ddau lawr, ond ystyrir bod unedau 
deulawr gyda ffenestri dormer yn y to ac unedau tri llawr 
yn dderbyniol. Anogir peidio datblygu cynlluniau un llawr. 

• Dwysedd ac amlinelliad - Anogir peidio datblygu 
ffryntiadau rhy fawr neu hir sydd yn brin o fanylion. Dylid 
torri ffasadau i lawr drwy newid llinell y to a defnyddio 
deunyddiau gwahanol. Dylid amrywio’r amlinelliad, gyda 
nodweddon fertigol fel simneiau, ffenestri dormer a theils 
crib yn creu diddordeb. Dylai crib toeau fod yn gyfochrog 
â llinell sgwâr, neu ar ongl sgwâr i linell y ffordd, ac ystyrir 
bod mathau talcennog a slip yn dderbyniol. 

• Deunyddiau - Byddai’r defnydd o Hen Dywodfaen Coch 
sy’n adlewyrchu’r ystod o liwiau presennol yn adlewyrchu 
traddodiadau lleol. Mae’r defnydd o frics o sawl lliw ar gyfer 
manylion megis conglfeini a llin-gyrsiau fod yn dderbyniol, 
ar yr amod bod i’r system liwiau rywfaint o resymeg weledol. 
Fel arfer, anogir peidio adeiladu ffasadau wedi’u gwneud yn 
gyfan gwbl o frics, oni ellir dangos amgylchiadau eithriadol, 
a phryd hynny dylid ystyried lliwiau a dulliau bondio ar 
enghreifftiau hanesyddol. Ystyrir ei bod hi’n dderbyniol 
defnyddio rendr, a ffafrir gorffeniadau llyfn. Os defnyddir 
rendr seiliedig ar sment, dylai fod wedi’i orffen â cherrig lliw 
gwyn, llwydwyn neu lwyd. Dylai toeau fod wedi’u gwneud 
o lechi Cymreig neu ddewis arall sy’n dderbyniol, o ran lliw, 
maint a gwead. Dylai simneiau fod wedi’u gwneud frics 
gyda photiau clai.  

Delwedd 3.4      Brasluniau o’r Dreflun yn Nhalgarth 
                 (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth) 

Delwedd 3.5      Gwahanol liwiau Tywodfaen yn Nhalgarth  
                 (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth) 
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• Ffenestri a drysau - Dylent fod yn rhai pren fel arfer, gyda 
phatrymau bar cwarel a thrwch proffiliau’r fframiau yn 
adlewyrchu’r mathau traddodiadol. Dylai ffenestri codi naill 
ai fod yn amlgwarelog gan gynnwys dwy uned gyfartal 
neu gyda gwydr llai yn y rhan uchaf, dylai bariau fod yn 
gul a dylai cyfrannedd y cwareli gyd-fynd ag enghreifftiau 
hanesyddol. Dim ond corn bargodol syml a ddylai fod gan 
y rheiliau cwrdd uchaf pan fydd adeiladau sy’n dyddio o 
ganol neu ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a 
dechrau’r ugeinfed ganrif yn cael eu hatgyweirio neu pan 
fydd adeiladau newydd yn ceisio adlewyrchu eu manylion. 
Dylai drysau fod wedi’u gwneud o bren. Fel arfer byddai 
gan ddrysau panelog bedwar panel suddedig, gydag 
amgylchynau wedi’u mowldio neu ganolau ‘fielded’ ac 
uchel, fel arfer dau banel uwch uwchben pâr llai o faint. Gall 
fod gan fathau â chwe phanel barau llai o faint uwchben ac 
o dan y pâr canol, a gall fod y rhai uchaf yn baneli gwydr. 
Gellir defnyddio ffenestri linter plaen i roi golau. Dylid osgoi 

drysau masgynyrchedig nodweddiadol â nifer o baneli a 
ffenestri linter ‘Sioraidd’ integredig.  

• Portshys a chanopïau - Adlewyrchu traddodiadau lleol 
symlrwydd a defnyddioldeb, naill ai gyda chanopïau fflat 
gyda bracedi neu doeau ar oledd gyda chyneilyddion.

• Gwteri a phibellau dŵr - Mae’n well defnyddio cynnyrch 
metel na chynnyrch plastig. 

• Ffiniau - Gan amlaf, gyda waliau o gerrig llanw sydd rhwng 
metr (gyda rheiliau haearn o bosib) a dau fetr o uchder 
neu’n uwch (ar gyfer waliau cynnal). Dylai meini copa 
adlewyrchu arddulliau lleol, wedi’u gorffen â slab gwastad 
neu estyll fertigol (o faint tebyg neu yn arddull ‘ceiliog ac 
iâr’). Gall waliau brics neu waliau wedi’u rendro fod yn 
briodol ar yr amod y caiff gweadau a lliwiau eu dewis yn 
ofalus. Gellid ystyried gwrychoedd mewn lleoliadau mwy 
‘gwledig’. 

• Tirweddu - Anogir hyn, yn enwedig ar hyd neu’n gyfagos 
â ffiniau ac mewn mannau o flaen adeiladau. Dylai 
planhigion a choed adlewyrchu mathau lleol, a dylid osgoi 
rhywogaethau anfrodorol. O ran tirweddau caled, ystyrir 
bod setiau cerrig, slabiau o dywodfaen, ymylon brics a gro 
oll yn briodol. 

Delwedd 3.6       Braslun o Waliau Cerrig ar Ffiniau yn Nhalgarth  
       (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth) 

Delwedd 3.6       Cyfansoddiadau deunydd gwahanol yn Nhalgarth  
       (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth)
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Mae Pennod 4 yn rhoi gwybodaeth am y gwahanol randdeiliaid dan sylw
a chamau’r ymgynghoriad, a’r modd y cyfrannodd hwnnw at y dyluniad 

a nodwyd yn y briff hwn.

4.0 YMGYNGHORI        38

4.1 Ymgynghoriad â’r Awdurdod Lleol         40

4.2 Ymgynghoriad â’r Gymuned Leol         41

4.3 Ymgynghoriad Masnachol          42



4040

4.0 YMGYNGHORI

UG1688 | Hen Ysbyty Canolbarth Cymru, Talgarth | Briff Datblygu

4.1.1 Cynhaliwyd cyfarfod ag Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar 6 
Rhagfyr 2017. Cyflwynwyd trosolwg 
i’r Awdurdod o’r cynllun arfaethedig a 
oedd yn cynnwys cyfres o gynlluniau 
cyd-destunol; cynllun cyfleoedd a 
chyfyngiadau; cynllun cyllideb tir 
gydag amserlen; cynllun hierarchaeth 
ffyrdd a chynllun mannau a strydoedd 
allweddol.  

4.1.2 Yna cynhaliwyd trafodaeth o amgylch y bwrdd ar y prif 
faterion a ganlyn: 

• Nifer arfaethedig o anheddau. Bydd yr ymagwedd 
arfaethedig yn arwain at nifer fwy o anheddau nag a 
ddyrannwyd yn y Cynllun Datblygu Lleol, er mwyn sicrhau 
datblygiad hyfyw. Nodwyd hefyd y byddai’r safle yn 
cynnwys anheddau mewn ardaloedd nad oeddent wedi’u 
cynnwys wrth ddyrannu. Roedd cynyddu nifer yr anheddau 
a’r gofod a fyddai yn eu cynnwys y tu hwnt i’r adeiladau 
presennol yn cael ei gefnogi mewn egwyddor gan yr 
Awdurdod, a oedd yn cydnabod y byddai’r anheddau yn 
dal i fod wedi’u cynnwys yn yr ardal a ddyrannwyd ar gyfer 
defnydd cymysg. 

• Defnydd cyflogaeth. Cadarnhawyd mai’r bwriad oedd 

4.1 Ymgynghoriad â’r Awdurdod Lleol 
darparu defnydd cyflogaeth cyfyngedig ar y safle gan 
nad oedd rhyw lawer o alw am hynny, ac er mwyn sicrhau 
hyfywedd unrhyw gynllun. Cadarnhawyd y byddai hyn 
wedi’i gyfyngu i unedau byw gwaith o fewn y capel ac/neu 
o bosib trawsnewid y capel i greu defnydd yn gysylltiedig â 
thwristiaeth. Cadarnhawyd hefyd y byddai 600-700 o ofod 
cyflogaeth (defnydd B1 mae’n debyg), yn cael ei ddarparu 
ar safle depo Cyngor Sir Powys ym mhentref Talgarth yn 
lle hynny. Cadarnhaodd yr Awdurdod mai cyfanswm y 
dyraniad cyflogaeth ar gyfer ardal APCBB ar gyfer cyfnod 
y Cynllun oedd 1.46ha (heb gynnwys y dyraniad ar y safle) 
a bod deuparth y dyraniad hwnnw eisoes wedi’i ddarparu. 
Cadarnhawyd y byddai’n debygol y byddai’r Awdurdod yn 
bodloni’r cyfanswm dyrannu o 1.46 hectar yn sgil darparu 
defnydd cyflogaeth ar safle’r depo. Nododd y tîm datblygu 
mai B1 ac/neu D2 yw’r dyraniad cyflogaeth ar y safle, a 
phe bai’r holl ddarpariaeth a fyddai’n cael ei sicrhau o fath 
D2, byddai hynny’n debygol o greu llai o swyddi a budd 
economaidd na’r hyn sy’n cael ei ddarparu ar safle’r depo.    

• Nodyn ar ôl y cyfarfod: Cafwyd trafodaethau datblygedig â 
Chyngor Sir Powys ynghylch ailddatblygu safle hen depo’r 
Cyngor yn Nhalgarth er mwyn creu unedau cyflogaeth. 
Fodd bynnag, mae CSP bellach wedi penderfynu rhoi’r 
safle hwn ar y farchnad agored, sydd yn debygol iawn o 
arwain at ailddatblygu’r safle ar gyfer tai. Y cynnig felly 
yw trawsnewid yr hen adeilad gweinyddol i greu gofod 
swyddfa a’r capel i greu gofod i fusnesau newydd.  

• Cyflenwad tir dros bum mlynedd Cadarnhaodd yr 
Awdurdod nad oes gan yr ardal bum mlynedd o gyflenwad 
tir mwyach, a bod y cyflenwad yn debygol o ostwng eto 
dros gyfnod yr adroddiad monitro blynyddol. 

• Tai fforddiadwy. Am resymau’n ymwneud â hyfywedd, 
esboniwyd na fyddai’r safle yn bodloni gofyniad y CDLl i 
ddarparu 20% o dai fforddiadwy. Roedd yr Awdurdod yn 
cydnabod natur heriol y safle, a’r ffaith na fyddai’n bosibl 
bodloni gofyniad y polisi. Cadarnhawyd y byddai’r asesiad 
hyfywedd a gyflwynwyd gan y datblygwr yn cael ei brofi 
drwy ddefnyddio pecyn arfarnu’r Awdurdod, ac y byddai 
hyn yn cael ei ddefnyddio’n sail ar gyfer y ddarpariaeth 
fforddiadwy a fyddai’n cael ei geisio. 

• Treftadaeth. Gan fod yr adeiladau wedi’u rhestru’n lleol, 
gofynnodd yr Awdurdod am gofnod ffotograffig o’r 
adeiladau sydd i’w dymchwel, ac i arddangos y ffotograffau 
hynny yn y capel. Gofynnwyd hefyd y byddai cynllun 
presennol yr ysbyty yn cael ei ystyried wrth greu cynllun yr 
anheddau hynny a fyddai wedi’u lleoli yn amlen yr ysbyty 
presennol. 

  
• Ecoleg. Holodd yr Awdurdod a oedd arolygon ystlumod 

pellach wedi’u cynnal ac a ddylid cyflwyno arolwg cyfredol 
i gyd-fynd â’r cais. Cytunwyd y byddai’n ofynnol creu tŷ 
ystlumod (fel y cynigiwyd yn y cynllun preswyl gwreiddiol) 
fel cam lliniarol.   
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4.2.1 Cynhaliwyd cyfarfod gyda Chyngor 
Tref Talgarth ar 14 Chwefror 2018. 
Cyflwynwyd trosolwg o’r hanes 
datblygu i’r grŵp, yr ymagwedd 
gyfredol at lunio Briff Datblygu a 
fyddai’n gam cyntaf tuag at baratoi cais 
cynllunio, a’r ymagwedd at ddylunio a 
fyddai’n cael ei nodi yn y Briff Datblygu. 
Yn dilyn hyn cafwyd trafodaeth o 
amgylch y bwrdd yn canolbwyntio ar y 
materion allweddol a ganlyn:   

• Egwyddor ailddatblygu - Mae hi’n hen bryd ailddatblygu’r 
safle, a dylai’r gymuned leol a’r tîm datblygu gydweithio i 
sicrhau bod cynllun addas yn cael ei gyflawni. 

• Parcio ceir - Nodwyd hyn yn ystyriaeth allweddol, a 
nodwyd y dylid darparu mannau parcio digonol i 
breswylwyr ac ymwelwyr. Nodwyd na ddylai darpariaeth 
barcio ymwthio’n ormodol i’r strydlun, ac y dylid cyfyngu 
ar ddwysedd y cynllun fel nad yw hynny’n digwydd. 

• Tai fforddiadwy - Holwyd ynghylch nifer y tai fforddiadwy, 
ac argymhellwyd y dylid rhoi sylw i’r tai fforddiadwy sy’n 

4.2 Ymgynghoriad â’r Gymuned Leol  
cael eu darparu/y bwriedir eu darparu yn rhannau eraill 
o’r dref wrth ystyried y math o dai fforddiadwy i’w darparu 
ar y safle hwn. Holwyd a oedd Landlord Cymdeithasol 
Cofrestredig yn ymwneud â’r datblygiad ar hyn o bryd.     

• Teithio cynaliadwy - Oherwydd lleoliad y safle mae teithio 
cynaliadwy yn ystyriaeth allweddol, ac awgrymwyd y dylid 
cynnwys mesurau yn y cynigion datblygu. 

• Defnyddiau cyflogaeth - Nodwyd bod darparu defnyddiau 
cyflogaeth yn Nhalgarth yn bwysig, a phe bai cyflogaeth 
oddi ar y safle yn cael ei darparu, dylid ystyried darparu 
hynny’n gynnar yn y rhaglen raddol. 

• Mannau agored - Cefnogwyd yr egwyddor o gynnal 
mannau agored gwyrdd, er y nodwyd y byddai angen 
darpariaeth briodol ar gyfer rheoli a chynnal a chadw’r 
mannau hyn. 

• Effaith traffig - Wedi’i nodi fel ystyriaeth allweddol, a 
nodwyd y dylid cynnal asesiad llawn o effaith traffig er 
mwyn canfod a yw’r ffyrdd sy’n arwain at y safle yn addas 
i gynnwys nifer y cerbydau sy’n gysylltiedig â’r datblygiad.  

• Maint y datblygiad - Awgrymwyd y dylai’r datblygiad fod 
wedi’i leoli’n bennaf yn amlen Ysbyty Canolbarth Cymru.  

• Perchnogaeth ail gartref - Codwyd perchnogaeth ail gartref, 
a nodwyd nad oedd hynny’n ddymunol. 

• Draenio - Awgrymwyd bod capasiti’r rhwydwaith presennol 
yn llawn, ac y byddai angen gweithredu mesurau priodol 
er mwyn darparu ar gyfer y datblygiad a sicrhau digon o 
gapasiti. 

• Dylunio cynaliadwy - Holwyd a oedd ystyriaeth wedi’i rhoi i 
ymgorffori technolegau adnewyddadwy yn y datblygiad. .   
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4.3.1 Wrth baratoi’r Briff Datblygu, rydym 
wedi gofyn am gyngor oddi wrth 
McCartney’s sydd wedi goruchwylio 
gwerthiant safleoedd a datblygiadau 
amrywiol yn y rhanbarth. Dyma 
grynodeb o’r cyngor: 

• Dim llawer o alw am eiddo pum ystafell wely onid yw’n 
cynnwys tir; 

• Galw sylweddol am eiddo pedair ystafell wely (cymaint â 
40% o’r cyfanswm); 

 
• Galw cyson am eiddo 2 a 3 ystafell wely; 

• Dim llawer o alw am dai trefol 3 llawr; 

• Rhywfaint o alw am dai sengl deulawr a thrillawr i 
deuluoedd; 

• Galw mawr am fyngalos; 

• Dim llawer o alw am fflatiau ymddeol wedi’u cyfyngu i 
oedran;  

• Dim llawer o alw am fflatiau confensiynol, gan fod eiddo o’r 
fath yn fwy poblogaidd yng nghanol y dref lle gallwch gyrchu’r 
rhan fwyaf o wasanaethau eraill o fewn canllath neu ddwy.  

4.3 Ymgynghoriad Masnachol 

• Ceir galw cryf am blotiau hunanadeiladu/mân ddatblygwr 
unigol, gyda gwasanaeth; 

• Galw uchel am ffermydd hobi a llety byw hunangynhaliol 
yn creu galw am unedau gyda chlytiau cysylltiedig o dir. 

• Marchnad gynyddol i ymddeolwyr egnïol yn yr ardal, sy’n 
chwilio am dai helaeth gydag anecs i gynnwys perthnasau 
neu swyddfa gartref; 

• Galw am dai sy’n cynnwys swyddfeydd gartref y gellid 
eu haddasu yn y dyfodol i greu ystafell wely ar y llawr 
gwaelod, i breswylydd sy’n heneiddio neu’n sâl;  

• Bydd hi’n haws gwerthu’r tŷ os yw’n cynnwys garej yn 
hytrach na chysgodfa ceir; 

• Mae angen gofod /sied storio i dai heb garejys; a, 

• Byddai’r Capel yn werthadwy iawn o’i drawsnewid i 
ddibenion preswyl neu ei drawsnewid yn uned byw 
gwaith.
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Delwedd 4.1       Cynllun Bras
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Mae Pennod 5 yn rhoi amlinelliad o’r Uwchgynllun a’r egwyddorion 
dylunio cefndirol sydd yn sail i’r egwyddorion a’r paramedrau manylach 

yn y penodau dilynol.

5.0 UWCHGYNLLUN CYSYNIADOL       44

5.1 Esblygiad y Cysyniad         46



4646

5.0 UWCHGYNLLUN CYSYNIADOL 

UG1688 | Hen Ysbyty Canolbarth Cymru, Talgarth | Briff Datblygu 

5.1.1 Mae’r diagramau canlynol yn dangos 
esblygiad y broses ddylunio mewn 
modd cronolegol, gan arwain at y 
cynllun terfynol. 

5.1.2 Cyflwynwyd newidiadau i’r ymagwedd dylunio mewn 
ymateb i drafodaethau â rhanddeiliaid allweddol drwy 
gydol y broses o baratoi’r briff hwn. 

5.1.3 Dechreuodd y cysyniad dylunio ar gyfer y safle ar 
ffurf cynllun anffurfiol o drefn yr adeiladau a oedd yn 

5.1 Esblygiad y Cysyniad 
mabwysiadu priodoleddau trefol Tref Talgarth yn hytrach 
na Hen Ysbyty Canolbarth Cymru. Yr oedd hierarchaeth 
strydoedd a ffurf y cysyniad cychwynnol yn fwy organig, 
ac yn gwneud y defnydd mwyaf posib o’r arwynebedd yr 
oedd modd datblygu arno. Mae Delwedd 5.1 yn cyflwyno’r 
dyluniad cysyniadol gwreiddiol. 

5.1.4 Cyflwynwyd y dyluniad cychwynnol yn y cyfarfod cyntaf 
â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, cyn cyflwyno’r 
cais, ym mis Rhagfyr 2017 (gweler Adran 4). Yn dilyn y 
cyfarfod hwnnw, datblygwyd y cysyniad er mwyn ymateb 
i adborth. Mae Delwedd 5.3 yn dangos diweddariad o’r 
cysyniad. Dyma rai o’r prif ddiweddariadau i’r dyluniad 
cysyniadol. 

• Adlewyrchiad cryfach o’r ffurf adeiledig presennol - 
lleihau’r datblygiad i gyd-fynd yn fras ag amlen yr hen 
ysbyty, ac ymgorffori mwy o gymesuredd a ffurfioldeb o 
fewn y ffurf drefol. 

• Nodi a chadw mannau gwyrdd allweddol o fewn y 
safle - dylid cadw’r ardal o amgylch y capel yn wyrdd i 
leihau’r effaith ar yr ardal oddi amgylch, dylid cadw man 
agored canolog yng nghanol yr hen ysbyty a dylid darparu 
mannau agored yng nghorneli’r datblygiad. 

• Cadw llwybr gwyrdd i gerddwyr drwy’r safle - dylid 
cadw mannau gwyrdd o amgylch yr ysbyty lle bo modd er 
mwyn cadw cysylltiadau gwyrdd i gerddwyr drwy’r safle, 
gan gysylltu’r hawliau tramwy cyhoeddus sydd yn croesi 
ar ei draws. 

Delwedd 5.1        Diagram or’ Cysyniad Cychwynnol Delwedd 5.2        Braslun Cysyniadol Delwedd 5.3        Diagram o’r Cysyniad Terfynol
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5.0UWCHGYNLLUN CYSYNIADOL 

5.1.5 Mae ailddatblygu’r hen ysbyty yn 
golygu dymchwel bron bob un o’r 
adeiladau presennol, ar wahân i’r prif 
adeilad gweinyddol ar ymyl gogleddol 
y safle a’r hen Gapel sydd gyferbyn, yn 
agos at ffin y gogledd. Bydd y ddau 
adeilad yn cael eu cadw a’u hailwampio 
i’w defnyddio at ddibenion eraill, a 
chyda’i gilydd byddant yn graidd i’r 
datblygiad. 

5.1.6 Mae’r prif gynllun darluniadol ar gyfer y datblygiad newydd 
wedi dod i’r amlwg trwy ddeialog gydag Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Chyngor Sir Powys, 
ac mae’n adlewyrchu amlen ‘glöyn byw’ ffurfiol yr hen 
ysbyty a’r rhwydwaith o ffyrdd a llwybrau a fu unwaith 
yn gwasanaethu’r cyfleuster. Byddai’r uwchgynllun yn 
cynnwys oddeutu 125 o anheddau.   

5.1.7 Mae egwyddorion sylfaenol y cynllun wedi’u seilio ar 
grid syml o ffyrdd sy’n troi’n llai ffurfiol tuag at ymyl y 
datblygiad, fel bod ymylon y datblygiad yn edrych yn llai 
dwys o gymharu â’r craidd ac ymylon y gogledd, wrth 
edrych arno o’r de a’r dwyrain. 

5.1.8 O ran mynediad a symudiad, gwasanaethir y datblygiad 
gan yr un ffordd gyswllt a oedd yn gwasanaethu’r 

Ysbyty, gan gysylltu dwy fynedfa bresennol y safle 
yn y dwyrain a’r gorllewin. Mae’r ffordd honno’n 
bwydo cyfres o ffyrdd, lonydd a chyd-dramwyfeydd 
llai, sy’n gwasanaethu parseli unigol o ddatblygiad 
fel bo modd eu cyflwyno fesul cam dros amser.  

5.1.9 Bydd mwyafrif y llystyfiant a’r coed presennol yn cael 
eu cadw. Bydd gosodiad y safle yn y dirwedd ehangach 
yn parhau i fod yn ddisylw, a chan na fydd y datblygiad 
newydd yn cynnwys cynifer o loriau, bydd yn llai amlwg yn 
y dirwedd na’r ysbyty blaenorol. 

Delwedd 5.3        Diagram o’r Cysyniad Terfynol Gynllun 5.1       Braslun o’r Cynllun Terfynol
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Ym Mhennod 6, edrychir ar agweddau ar y datblygiad a ystyrir yn 
‘Elfennau Cyffredin’, gan gynnwys; hierarchaeth strydoedd, symud, 

parcio, cynaliadwyedd amgylcheddol a’r dirwedd.

6.0 ELFENNAU CYFFREDIN           48

6.1 Cymeriad y Stryd            50

6.2 Trefniadau Parcio            54

6.3 Mynediad a Symudiad           55

6.4 Uchder a Dwysedd Adeiladau          66

6.5 Diogelwch Deiliaid Tai           67

6.6 Strategaeth y Dirwedd           68

6.7 Strategaeth Draenio Cynaliadwy          70

6.8 Strategaeth Draenio Cynaliadwy          71

6.9 Fframwaith Cydnawsedd           72

6.10 Strwythurau Tirnod ac Egwyddorion Gofodol         73

6.11 Deunyddiau           74

6.12 Defnydd Cyflogaeth           76
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6.1.1 Dylai’r datblygiad newydd gael ei 
wasanaethu gan yr un ffordd gyswllt 
â’r ffordd a oedd yn gwasanaethu’r hen 
ysbyty, a dylai gadw ymdeimlad gwledig 
ar yr ymylon, a choridor wedi’i ddiffinio’n 
fwy eglur tuag at ganol y datblygiad.  

6.1.2 Gall y ffordd gyswllt gysylltu’r ddwy fynedfa bresennol 
yng ngogledd ddwyrain a gogledd orllewin y safle. O 
flaen y capel ac o amgylch y bloc gweinyddol, dylai’r stryd 
gadw cymeriad ‘craidd datblygiad’. Byddai’r ffordd wedyn 
yn bwydo cyfres o is-lonydd wedi’u diffinio’n eglur (heb 
lwybrau troed) a all gysylltu i gyd-dramwyfeydd preifat ar 
ymylon y datblygiad. 

6.1.3 Dylid cyfyngu’r ‘lonydd gwledig’ i ymylon allanol i gyd-fynd 
â’r cyd-destun oddi amgylch gan greu newid graddol o 
ymylon y datblygiad tuag at y canol. 

6.1.4 Wrth ddiffinio cymeriad y stryd, dylid cyfeirio at Arfarniad 
Ardal Gadwraeth Talgarth fel dogfen allweddol. Bydd 
hyn yn sicrhau bod cymeriad y stryd yn adlewyrchu’r 
nodweddion allweddol sydd i’w cael yng ngweddill 
Ardal Gadwraeth Talgarth. Mae’r paramedrau cymeriad 
ar y tudalennau a ganlyn wedi’u seilio ar nodweddion 
ar adeiladau allweddol a nodwyd yn yr Arfarniad Ardal 
Gadwraeth. 

6.1 Street Character

Cynllun 6.1     Ardaloedd Cymeriad Stryd

Allwedd Coridor llionol wedi’i Ddiffinio’n Eglur 

Craidd y Datblygiad 

Lôn Wledig  

Cyd-dramwyfeydd Preifat   

Lard 
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Lonydd gwledig 

Nodweddion: 

• Adeiladau deulawr yn bennaf wedi’u gosod yn ôl o ymyl y llwybr 
(2m-4m o’r ymyl). 

• Plotiau mawr i adlewyrchu meintiau a lleoliad plotiau datblygiad 
cyfagos i’r gogledd. 

• Mae adeiladau’n wynebu tir y cyhoedd. 
• Unedau pâr a sengl yn bennaf. 
• Cymysgedd o waliau cerrig byr a gwrychoedd ar ffiniau er mwyn 

creu gofod amddiffynnol. 
• Dwysedd is nag yn rhannau eraill y safle. 
• Defnyddio ffenestri dormer a simneiau yn achlysurol. 
• Ffenestri crom achlysurol ar eiddo allweddol. 
• Gall adeiladau â thalcenni sy’n wynebu’r stryd fod yn bwyntiau 

sylw achlysurol. 

Delwedd 6.1         Fferm Great House, Talgarth  
        (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth)

Delwedd 6.3        Tŷ Sengl Rendr Deulawr yn Nhalgarth  
        (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth) 

Delwedd 6.4         Braslun o Adeiladau sy’n Bwysig yn Lleol yn Nhalgarth  
         (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth) 

Delwedd 6.2         Braslun o Dreflun yn Nhalgarth  
         (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth) 

Cyn;;un 6.2 Cynllun Bras
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ELFENNAU CYFFREDIN

Coridor Llinol wedi’i Ddiffinio’n Eglur 

Nodweddion: 

• Cymysgedd o strwythurau 2 a 3 llawr. 
• Wedi’u gosod yn agos at ymyl y llwybr (1m - 2m yn ôl). 
• Adeiladau siâp L ar gorneli er mwyn sicrhau cymaint o oruchw-

yliaeth naturiol ag sy’n bosibl. 
• Adeiladau’n wynebu tir y cyhoedd. 
• Ffryntiad teras parhaus. 
• Strwythurau hanesyddol wedi’u cadw. 
• Waliau cerrig byr ar y ffiniau er mwyn creu gofod amddiffynnol. 
• Dwysedd uwch nag yn rhannau eraill y safle. 
• Ffryntiad grisiog gyda chymysgedd o dalcendoeau a thâl meini. 
• Defnydd achlysurol o ffenestri dormer. 
• Blaenoriaethu’r defnydd o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu yn y 

lleoliad hwn er mwyn cyfrannu hyd yr eithaf at natur unigryw’r 
ardal leol a’r cysylltiadau â hanes y safle. 

• Blaenoriaethu’r defnydd o fanylion pensaernïol yn y lleoliad hwn, 
gan mai dyma’r lleoliad amlycaf o fewn y safle. 

• Anogir defnyddio nodweddion fertigol amrywiol fel simneiau a 
dormerau. 

• Dylai cribau’r toeau fod yn gyfochr â llinell y ffordd, neu ar ongl 
sgwâr iddi. 

Delwedd 6.6        Braslun o Dreflun yn Nhalgarth  
        (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth) 

Delwedd 6.7           Braslun o Waliau Cerrig ar Ffiniau yn Nhalgarth  
          (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth) 

Delwedd 6.8        Braslun o Dreflun yn Nhalgarth  
        (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth) 

Cynllun 6.3         Cynllun Bras
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Craidd Datblygu 

Nodweddion: 

• Adeiladau 2 a 2.5 llawr i fframio’r sgwâr agored cyhoeddus yng 
nghanol y datblygiad. 

• Wedi’u gosod yn agos at ymyl y llwybr (1m - 2m yn ôl). 
• Cymysgedd o dai pâr a ffryntiadau teras parhaus. 
• Strwythurau hanesyddol wedi’u cadw. 
• Waliau brics byr ar y ffiniau er mwyn creu gofod amddiffynnol. 
• Dwysedd yn fwy cymedrol o gymharu â rhannau eraill y safle. 
• Ffryntiad grisiog gyda chymysgedd o dalcendoeau a thâl meini. 
• Blaenoriaethu’r defnydd o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu yn y 

lleoliad hwn er mwyn cyfrannu hyd yr eithaf at natur unigryw’r 
ardal leol a’r cysylltiadau â hanes y safle. 

• Strydoedd cul mewn rhai lleoliadau. 

Delwedd 6.8          Braslun o Dreflun yn Nhalgarth  
          (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth)  

Delwedd 6.10 Braslun o Dreflun yn Nhalgarth  
  (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth) 

Delwedd 6.11 Braslun o Dreflun yn Nhalgarth  
  (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth) 

Delwedd 6.9        Braslun o Dreflun yn Nhalgarth  
        (Ffynhonnell: Arfarniad Ardal Gadwraeth Talgarth) 

Cynllun 6.4      Cynllun Bras
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6.2.1 Ni fwriedir i’r Briff hwn fod yn or-
ragnodol, ond er mwyn cadw ‘natur 
drefol’ y datblygiad newydd a’i 
atal rhag mabwysiadu cymeriad 
maestrefol, bydd trefniadau parcio yn 
cael dylanwad mawr ar raddfa a natur y 
strydlun ym mhob rhan o’r datblygiad. 

6.2.2 Er mwyn darparu ar gyfer anghenion deiliaid tai cyfoes, 
dylid neilltuo un man parcio o leiaf i bob fflat, a dau fan 
parcio o leiaf i bob tŷ. Dylai’r rhain fod ar y plot, neu mewn 
lleoliad mor gyfleus ac mor agos at bob eiddo ag sy’n 
bosibl. 

6.2.3 Nid yw unedau tai â garejys mewnol ac arnynt angen 
tramwyfa 5m o flaen yr eiddo yn debygol o fod yn addas 
i’r datblygiad hwn

6.2.4 Yr hyn a ffafrir fydd cael mannau parcio wedi’u gosod yn ôl 
ac i’r ochr o’r eiddo ar gyfer tai sengl a phâr. Yn achos eiddo 
teras, dylid darparu mannau parcio ar ddarnau byr neilltuol 
o dirwedd o flaen yr eiddo, neu byddai darparu mannau 
mewn iardiau cyffredin diogel y tu ôl i’r eiddo yn well. 

6.2.5 Bydd garejys yn fwy na’r cyffredin er mwyn gallu parcio 
beiciau yn ddiogel, a bydd mannau storio diogel ar gyfer 
beiciau yn cael eu darparu ar gyfer eiddo heb garejys. 

6.2 Trefniadau Parcio 
Ar y Plot Wrth Ochr Annedd Sengl 

6.2.6 Mae hyn yn debygol o fod yn drefniant cyffredin ar gyfer 
anheddau ar wahân a dylid ei ddefnyddio os nad oes 
angen osgoi hynny am resymau cadarn sy’n ymwneud â 
dylunio trefol. 

• Bydd yn rhaid i fannau parcio ar blotiau fodloni safonau 
parcio. 

• Ffenestri ar flaen yr eiddo yn edrych dros y mannau parcio. 
• Gerddi ffrynt yn meddalu’r effaith weledol. 
• Gellir gosod modurdai yn ôl ymhellach fel y bo’n briodol. 

Ierdydd Parcio 

6.2.7 Dylid defnyddio’r amrywiad hwn i greu ffryntiad stryd 
mwy parhaus ar hyd y brif stryd, a lle bo’n briodol ar barseli 
datblygu. 

• Bydd modd gweld yr ierdydd o un annedd o leiaf (os yw 
maint y bloc yn caniatáu hynny). 

• No more than 8 spaces together.

Cynllun 6.5 Cynllun o’r Trefniadau Cynllun 6.6 Cynllun o’r Trefniadau 
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 Cerddwyr

6.3.1 Dylai’r strategaeth symud ystyried pob math o drafnidiaeth, 
ond rhoi pwyslais arbennig ar gerdded a beicio fel dewis 
cyntaf i breswylwyr. 

6.3.2 Dylid dylunio’r rhwydwaith o lwybrau i roi mwy o 
flaenoriaeth i gerddwyr a beicwyr na gyrwyr, fel y gall 
preswylwyr deimlo’n gyffyrddus a diogel wrth gerdded 
drwy’r datblygiad. 

6.3.3 Dylid cynnal hawliau tramwy cyhoeddus hyd at y safle a 
thrwyddo, ac ychwanegu atynt. 

6.3.4 Dylid defnyddio’r dilyniant hwn lle mae lled y ffyrdd 
yn lleihau a ffryntiadau’r adeiladau’n dod yn nes at eu 
hymyl er mwyn helpu i arafu cerbydau wrth iddynt fynd 
drwy’r datblygiad. O ganlyniad i hynny, bydd preswylwyr 
yn teimlo’n fwy diogel wrth gerdded a beicio drwy’r 
datblygiad gan ddefnyddio’r un ffyrdd. 

6.3.5 Dangosir tri math o ffordd yn y croestoriadau isod.   

Cynllun 6.7 Cynllun Symudiad Cerddwyr 

6.3 Mynediad a Symudiad 

 Llwybr Cyswllt Ffurfiol i Gerddwyr 

Llwybr Cyswllt Anffurfiol i Gerddwyr 

Cyswllt Gwyrdd

Allwedd
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6.3.6 Dylid mabwysiadu hierarchaeth o 
fathau o ffyrdd i hyrwyddo dulliau 
naturiol o dawelu traffig ac arafu 
cerbydau. 

6.3.7 Dylai’r uwchgynllun geisio diwallu anghenion pob math o 
drafnidiaeth, gan gynnig dewis o ddulliau teithio er mwyn 
lleihau achosion lle bydd pobl yn teithio’n unigol mewn 
car. 

6.3.8 Dylai’r ffordd gyswllt hwyluso dolen fynediad i fysus drwy’r 
safle, er mwyn cysylltu â phentref Talgarth a’r rhwydwaith 
trafnidiaeth cyhoeddus ehangach. 

6.3.9 Dylid sicrhau ei bod yn rhwydd i gerbydau fynd ar hyd 
y rhwydwaith ffordd, gan fodloni anghenion cerbydau 
gwastraff a brys, a’u dylunio er mwyn osgoi sefyllfa lle mae 
gyrwyr yn defnyddio ffyrdd llai i osgoi tagfeydd. 

Cynllun 6.8   Cynllun Symudiad Cerbydau a Hierarchaeth Strydoedd

Prif Stryd 

Is-stryd

Stryd Drydyddol

Tramwyfa Breifat

Mynedfa i’r lard
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6.3.10 Bydd cynnwys amrywiaeth o ran mathau stryd a hierarchaeth yn helpu i greu strydlun 
amrywiol ac unigryw. Mae’r mathau niferus o strydoedd yn torri hierarchaeth y 
datblygiad i lawr ac yn sensitif i’r dirwedd oddi amgylch. Gan hynny, dylid ystyried 
strydoedd yn gyfres o ofodau cydgysylltiedig. 

Canllawiau ar Strydoedd y Safle Cyfan 

6.3.11 Mae’r tabl isod yn dangos canllawiau sy’n berthnasol i’r holl strydoedd o fewn y datblygiad. Mae’r paramedrau yn cynnwys 
dimensiynau strydoedd, nodweddion arafu, deunyddiau, ardaloedd lle rhoddir y flaenoriaeth i gerddwyr a darpariaeth 
trafnidiaeth gyhoeddus. Dylid defnyddio’r rhain wrth ddylunio pob categori o ffordd. 

Uchafswm cyflymder  20mya  

Mabwysiadu   Dylid dylunio’r holl strydoedd a gofodau cyffredin hyd at safonau mabwysiadwy

Goleuo    Mae’n rhaid i’r holl oleuadau gyrraedd safon fabwysiadwy 

Cyfeiriadedd adeiladau    Ffryntiadau adeiladau i wynebu’r stryd lle bo modd, gydag anheddau cornel ar  
      gyffyrdd 

Bwrdd 6.1 Tabl Canllaw Strydoedd y Safle Cyfan 

Ydy’r cynllun wedi’i ddylunio fel ei 
bod yn hawdd dod o hyd i’ch ffordd 
o gwmpas? 

Nodir yn y briff hierarchaeth strydoedd bosibl fydd o gymorth i wella 
eglurder cyffredinol y safle. Bydd pennu hierarchaeth glir o strydoedd 
yn creu gwahaniaeth clir rhwng ardaloedd craidd, ardaloedd eilaidd ac 
ardaloedd ymylol, gyda mathau unigryw o dir cyhoeddus ar gyfer pob 
math o stryd. 

ADEILADU AM OES 12 - CWESTIWN 8 - HAWDD DOD O HYD I’CH FFORDD O GWMPAS 

• Mae’r datblygiad yn ymgorffori rhwydwaith cysylltiedig o 
strydoedd a chanddynt hierarchaeth glir, gan wella eglurder 
a’i gwneud hi’n haws i gerddwyr, beicwyr a gyrwyr cerbydau 
ganfod y ffordd. 

• Mae’r uwchgynllun yn arddangos amrywiaeth yng nghynllun 
y strydoedd, gyda’r brif stryd droellog yn helpu i bwysleisio’r 
golygfeydd newidiol, gan ddilyn y topograffi naturiol. Bydd 
strydoedd byrrach a thai cwrt hefyd wedi’u cynnwys er mwyn 
helpu i greu’r cymeriad mwy anffurfiol, ac yn effeithiol er 
mwyn fframio golygfeydd a chreu cip-olygfeydd. 

• Bydd ymgorffori deunyddiau a strydoedd rhannu arwynebau 
yn cyfrannu at greu tir cyhoeddus o ansawdd da ac o gymorth 
i arafu traffig, gan helpu i roi’r flaenoriaeth i symudiadau gan 
gerddwyr a beicwyr. 

• Bydd y rhan fwyaf o fannau parcio ar blotiau, a chynigir 
darparu mannau parcio ar gyfer y tai cwrt mewn clystyrau 
bychain gydag anheddau yn edrych drostynt. 

• Dylid cynnwys yr holl fannau parcio yn nyluniad y stryd fel nad 
yw’n cael lle rhy amlwg yn y strydlun. 

• Wrth greu tramwyfeydd preifat o fewn y datblygiad, llwyddir i 
sicrhau bod anheddau’n edrych dros dir gwyrdd mewn modd 
deniadol. 

Egwyddor 6.1  

Egwyddorion Dylunio Hierarchaeth Strydoedd
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Croesfannau i Gerddwyr  Cyffyrddol / setiau 

Dodrefn Stryd   Safleoedd bws, arwyddion, goleuadau, rheiliau a bolardiau dur 

Troedffordd   Bitmac

Cwrbiau    Concrit

Ffordd gerbydau   Bitmac, gydag uniadau/nodweddion pafin bloc 

 Y Brif Stryd 

DIMENSIYNAU A CHYFLYMDER DYLUNIO 

Ffordd gerbydau      6m

Troedffordd   2m a rennir gan feicwyr/cerddwyr ar hyd ochr y gogledd, troedffordd 1.8m i gerddwyr ar 

Llwybr Beiciau   2m a rennir gan feicwyr/cerddwyr ar hyd ochr y gogledd

DYLUNIO A SWYDDOGAETH 

Parcio     Ierdydd parcio y tu ôl i’r adeiladau, ar y plot. Darperir mannau parcio 2.2m x 6m i ymwelwyr

Llwybr Bysiau   Potensial i gynnwys llwybr bysiau

DEUNYDDIAU

Cyflymder Dylunio       20mya

Cymeriad a Swyddogaeth: 

6.3.12 Bydd cymeriad anffurfiol i’r stryd sy’n debyg i drefi neu 
bentrefi marchnad lleol bychain. Ei swyddogaeth strategol 
yw hwyluso llwybr bws posibl drwy’r safle. 

Swyddogaeth o ran Symudiad: 

6.3.13 Bydd y brif stryd yn creu llwybr canolog drwy’r datblygiad 
a chyswllt rhwng Stryd yr Eglwys a Ffordd yr Ysbyty. Bydd 
hefyd yn cynnwys llwybr troed/beiciau 2m ar yr ochr 
ogleddol a llwybr troed 1.8m ar ochr y de. 

Ffurf Adeiledig: 

6.3.14 Bydd y ffurf adeiledig a’r bensaernïaeth, gan gynnwys 
triniaethau’r drychiadau, yn adlewyrchu’r prif strydoedd 
eraill lleol gyda llinellau adeiladu, uchder adeiladau a 
tholuniau amrywiol.  

Y Dirwedd / Tir Cyhoeddus 

6.3.15 Mannau parcio ar stryd Bitmac. Llwybrau bitmac. Ffordd 
gerbydau bitmac. Gerddi ffrynt lawnt/gro o faint gweddol, 
gyda gwrychoedd neu lwyni/lleiniau preifatrwydd bloc, 
waliau a rheiliau isel. 

Parcio: 

6.3.16 Ardaloedd parcio bychain yn y cefn ar y plot. 

Bwrdd 6.2 Paramedrau’r Brif Stryd
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Adran 6.1 Darn o’r Brif Stryd 
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2m
6m

1.8m

Ydy strydoedd wedi’u dylunio 
mewn modd sy’n annog cerbydau 
i deithio ar gyflymder isel a’u 
galluogi i weithredu fel mannau 
cymdeithasol?

Mae canllawiau stryd yn argymell arafu traffig drwy gulhau ffyrdd, codi 
lefelau’r ffordd, rheoli parcio a chulhau gweledol.  Nodir yng nghanllawiau’r 
briff y dylid defnyddio’r technegau hyn mewn mannau allweddol, ac o 
amgylch y mannau hynny, fel bod cerbydau’n cael lle llai amlwg a chreu 
mannau mwy hyblyg i gerddwyr eu defnyddio a rhyngweithio ynddynt. 
Manylion i’w cytuno wrth drafod materion wedi’u cadw’n ôl. 

ADEILADU AM OES 12 - CWESTIWN 9 - STRYDOEDD I BAWB

Rhywfaint o amrywiaeth i’r llinell 
adeiladu ond fel arfer yn agos at y 

droedffordd er mwyn creu mannau 
caeedig ac efelychu’r cyd-destun 

Coed stryd priodol 

Y ffordd yn ddigon 
llydan i gynnwys 
llwybr bysiau 

Parcio ar y plot 
ar ochr yr eiddo 
a mannau parcio 
mewn iard ôl
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 Is-strydoedd 

Croesfan i Gerddwyr   Cyffyrddol (Arwyneb amgen) 

Dodrefn Stryd   Goleuadau, Arwyddion 

Troedffordd   Bitmac

Cwrbiau    Concrit

Cerbydffordd   Ffordd gerbydau Bitmac, gydag uniadau/nodweddion pafin bloc 

Cymeriad a Swyddogaeth: 

6.3.17 Y strydoedd eilaidd sy’n darparu’r prif lwybr mynediad at 
ymyl y safle o’r brif stryd. Caiff cymeriad mwy ffurfiol ei greu 
drwy blannu rhywfaint o goed a sicrhau llinell adeiladu 
sydd gan amlaf yn barhaus. 

Swyddogaeth o ran Symudiad:

6.3.18 Y strydoedd sy’n cynnwys rhannau llai prysur y datblygiad, 
ac fe’u dyluniwyd i fod yn amgylcheddau cyflymder isel. 

Ffurf Adeiledig: 

6.3.19 Ar hyd y strydoedd, ceir ffurf adeiledig reolaidd deulawr 
ac, ar brydiau, dau lawr a hanner, tuag at y cyffyrdd â’r brif 
stryd. 

Y Dirwedd / Tir Cyhoeddus 

6.3.20 Tramwyfa bitmac Llwybrau Bitmac. Ffordd gerbydau 
bitmac. Gerddi blaen glaswelltog/glo o faint gweddol. 
Gwrychoedd isel/blociau plannu llwyni, plannu coed ar y 
plot. 

Parcio: 

6.3.21 Ar y plot ac o flaen yr eiddo mewn mannau dynodedig. 

DIMENSIYNAU A CHYFLYMDER DYLUNIODIMENSIYNAU 

Ffordd gerbydau   5.5m (4.8 lle bo’r ffordd yn culhau)   

Troedffordd   1.8m ar y ddwy ochr 

Llwybr Beiciau   Dim darpariaeth ffurfiol 

DYLUNIO A SWYDDOGAETH

Arafu Traffig   Darnau byr o ffordd, parcio ar y ffordd gerbydau, sgwariau addurnol a newid arwynebau,  
    culhau ffyrdd 

Llwybr Bws   Na

DEUNYDDIAU

Cyflymder Dylunio   20mya

Bwrdd 6.3 Paramedrau’r Is-strydoedd
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(4.8 at pinch)
1.8m

Adran 6.2 Darn o Is-stryd 

Parcio ar ochr eiddo Rhywfaint o amrywiaeth i’r llinell 
adeiladu ond fel arfer yn agos at y 

droedffordd er mwyn creu mannau 
caeedig ac efelychu’r cyd-destun 
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Croesfannau i Gerddwyr  Amh 

Dodrefn Stryd   Goleuadau, bolardiau, arwyddion 

Troedffordd   Asffalt lliw fel Gro Ulticolour Buff neu garreg galch Light Buff; neu bafin bloc 

Cwrbiau    Amh. sianelau draenio a phafinau cyferbyniol gyda setiau i ddiffinio ymyl y droedffordd 

Ffordd gerbydau   Asffalt lliw fel Ulticolour Buff Gravel neu garreg galch Light Buff; neu bafin bloc

DIMENSIYNAU A CHYFLYMDER DYLUNIO 

Ffordd gerbydau   4.8m

Troedffordd   1.8m ar un ochr, 1m o lain gwasanaeth ar yr ochr arall 

Llwybr Beicia   Dim darpariaeth ffurfiol 

DYLUNIO A SWYDDOGAETH 

Parcio    Ar y plot/stryd i ymwelwyr mewn mannau parcio dynodedig 

Arafu Traffig   Parcio ar y stryd, plannu coed, rhannu arwyneb 

Llwybr Bws   Na

DEUNYDDIAU

Cyflymder Dylunio     10mya

 Strydoedd Trydyddol/Tai Cwrt 
Cymeriad a Swyddogaeth:  

6.3.22 Mae’r strydoedd hyn o gymorth i ddiffinio’r is-ardaloedd 
cymeriad drwy greu gofod cyffredin cynhwysol, ac maent 
yn rhan o’r rhwydwaith athraidd o lwybrau a chanddynt 
gymeriad amrywiol ac anffurfiol 

Swyddogaeth o ran Symudiad: 

6.3.23 Bydd llif y traffig yn araf iawn, gan ei gwneud hi’n bosibl 
cymysgu cerddwyr a cherbydau. 

Ffurf Adeiledig: 

6.3.24 Deulawr fydd uchder yr adeiladau, gan amrywio’r ffurfiau 
adeiladu a’r llinellau adeiladu i greu naws anffurfiol

Y Dirwedd / Tir Cyhoeddus 

6.3.25 Tramwyfa bitmac a llain ochr ffordd. Llwybrau bitmac. 
Asffalt lliw neu ffordd gerbydau pafin bloc. Troedffyrdd, 
gerddi ffrynt glaswelltog gyda mân goed achlysurol. 

Parcio:

6.3.26 Ar y plot ac ar y stryd mewn mannau parcio dynodedig.

Bwrdd 6.4 Paramedrau Strydoedd Trydyddol / Arwynebau a Rennir
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Adran 6.3 Darn o Stryd Drydyddol/Arwyneb a Rennir 

7.6m

Parcio ar ochr eiddo
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Croesfan i Gerddwyr   Amh.

Dodrefn Stry   Goleuadau, Arwyddion 

Troedffordd   Bitmac neu bafinau bloc

Cwrbiau    Concrit / pafinau 

Ffordd Gerbydau   Bitmac neu bafinau bloc 

DIMENSIYNAU A CHYFLYMDER DYLUNIO

Ffordd gerbydau   4.8m yn culhau i 4.1m ar ôl 10m      

Troedffordd   Amrywiaeth, naill a’i wedi’u dylunio fel arwyneb i’w rannu neu gyda throedffordd fwy   
    diffiniedig sy’n cyd-fynd â’r cyffiniau a llwybrau symud gerllaw

Llwybr Beiciau   Ar y Ffordd Gerbydau 

DYLUNIO A SWYDDOGAETHLUNIO 

Parcio     Ar y plot 

Arafu Traffig   Arwynebau a rennir 

DEUNYDDIAU

Cyflymder Dylunio               10mya

 Tramwyfeydd a Lonydd Preifat 
Cymeriad a Swyddogaeth: 

6.3.27 At ei gilydd, bydd tramwyfeydd a lonydd preifat wedi’u 
lleoli tuag at ymyl y safle, fel arfer ar ffurf estyniadau bach 
i is-strydoedd a strydoedd tai cwrt. Ni fydd tramwyfeydd 
preifat yn rhan o’r briffordd fabwysiedig, ond fe’u cynhelir 
yn hytrach o dan berchnogaeth breifat.

Swyddogaeth o ran Symudiad:

6.3.28 Ni cheir rhyw lawer o symudiadau gan gerbydau ar hyd y 
strydoedd, os o gwbl, ac ni fydd hi’n ofynnol darparu digon 
o le i gerbyd gwastraff allu troi. 

Ffurf Adeiledig: 

6.3.29 Bydd strwythur y tramwyfeydd yn fwy llac, gan alluogi mwy 
o hyblygrwydd ac amrywio o ran y mathau o adeiladau. 

Y Dirwedd / Tir Cyhoeddus 

6.3.30 Bitmac a blociau pafin. Gerddi ffrynt glaswelltog gyda mân 
goed achlysurol. 

Parcio: 

6.3.31 Ar y plot.

Bwrdd 6.5 Private Drives and Lanes Street Parameters
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Adran 6.4 Ramedrau Stryd Tramwyfeydd a Lonydd Preifat 

Llinell adeiladu anffurfiol amrywiol 
sydd o gymorth i greu cymeriad lled 

wledig 

Ymyl feddal wedi’i thirweddu ar y 
ffordd gerbydau, wedi’i ffurfio gan 
wrychoedd newydd ac/neu gaeau 
bresennol i glustogi rhwng y datblygiad 

Llwybr cyswllt anffurfiol i gerddwyr 
gyda sawl annedd yn edrych drosto, 
sy’n wynebu allan ar ymylon gwyrdd. 
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6.4.1 Dylai ffurf y datblygiad gynnwys tai 
deulawr yn bennaf [crib 9m] gyda 
chyfle i gynyddu hynny i eiddo dau 
lawr a hanner ac ambell eiddo trillawr 
[crib 12m] mewn lleoliadau priodol, lle 
tybir ei bod hi’n briodol rhoi pwyslais ar 
raddfa a chrynhoad uwch 

6.4.2 Dylid gosod adeiladau uwch mewn lleoliadau tirnod 
er mwyn pwysleisio gosodiad neu ardal â chymeriad 
penodol, i fframio golygfeydd ac er mwyn helpu pobl i 
ganfod y ffordd mewn modd naturiol. 

6.4.3 Dylid ceisio sicrhau dwysedd datblygu uwch ar hyd ffordd 
gyswllt y fynedfa sy’n edrych dros yr ardal werdd naturiol 
a’r Capel. 

6.4.4 Dylai ardal y lonydd canolog gynnwys datblygiad o 
ddwysedd canolig.

6.4.5 Dylid annog datblygu dwysedd is o amgylch ymylon y 
datblygiad fel bod ymyl y datblygiad yn pontio’n briodol 
â’r ardal esgynnol o gefn gwlad sydd o amgylch y safle. 

6.4 Uchder a Dwysedd Adeiladau 

Cynllun 6.9    Cynllun Uchder Adeiladau

3 Llawr (15m at y grib)

2.5 Llawr (12m at y grib)

2 Llawr (9m at y grib)

1 Llawr (3m at y grib)

Allwedd
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6.5 Diogelwch Deiliaid Tai 

6.5.1 Dylai dylunio i atal troseddu a meithrin 
ymdeimlad mwy o falchder a diogelwch 
cymunedol fod yn flaenoriaeth 
allweddol yn yr uwchgynllun. Gellir 
atgyfnerthu hyn drwy greu ffiniau clir i 
wahanu gofod cyhoeddus, lled-breifat/
cyffredin a phreifat o fewn y cynllun. 

 Mynediad a Symudiad 

6.5.2 Dylai’r fframwaith symudiad anelu i greu ffiniau clir er 
mwyn gwahanu tir ‘cyhoeddus’ a thir ‘preifat’. Mae angen 
i’r uwchgynllun gefnogi fframwaith symudiad da er mwyn 
galluogi llwybrau uniongyrchol fydd yn arwain pobl i’w 
cyrchfan mewn modd sythweledol, waeth beth fo’u dull 
teithio, gan gynnwys ar droed, ar feic, ar drafnidiaeth 
gyhoeddus neu mewn car. 

 Cymuned Gynaliadwy 

6.5.3 Dylid defnyddio egwyddorion dylunio trefol clir er 
mwyn darparu cynllun eglur a chryf gydag egwyddorion 
cymuned gynaliadwy yn graidd i hynny. Mae hyn yn 
gysylltiedig â lleihau troseddu a diogelwch cymunedol. 

Perchnogaeth 

6.5.4 Ystyrir bod angen gwahaniaethu’n glir rhwng gofod 
cyhoeddus, lled breifat/cyffredin a phreifat yn y dyluniad 
a’r cynllun

6.5.5 Yn y dyluniad manwl dylid ystyried pa rwystrau ffisegol 
sy’n briodol i’w defnyddio, ac ymhle i’w lleoli, fel: giatiau, 
ffensys, waliau a gwrychoedd, er mwyn creu mannau 
diogel sydd hefyd yn ddeniadol. Dylid dangos y ffiniau 
hyn rhwng gofod cyhoeddus, cyffredin a phreifat mewn 
modd priodol, gan gynnwys rhwystrau seicolegol cynnil 
fel: newidiadau yn y pafin, yng ngwead/lliw arwynebau a 
newidiadau tirweddol. 

Components  Security Measures

Paneli gwydrog   I’w gwydro â gwydr lamineiddiedig yn unol â BSEN356:2000-P1A neu safon gyfatebol, sydd  
   hefyd yn rhan o ystod y gweithgynhyrchydd o setiau drws ardystiedig.

Gellir    Gosod tsiaeniau drws neu gyfyngwyr a phanel gwylio diogel .

Ffenestri   Cloeon gydag allweddi ar y llawr gwaelod, a ffenestri hawdd mynd drwyddynt. Defnyddio  
   gwydr lamineiddiedig lle bo angen gwydr diogelwch . 

Blychau llythyrau    Dylid gosod platiau llythyrau mewnol. 

Gweithgarwch 

6.5.6 Dylid dylunio tir cyhoeddus er mwyn creu amgylchedd 
ansawdd uchel sydd felly’n lleihau’r posibilrwydd am 
drosedd neu anhrefn. 

6.5.7 Dylai’r uwchgynllun sy’n seiliedig ar ddatblygu preswyl 
gynhyrchu cymysgedd o bobl o wahanol oedran, arferion 
byw a statws economaidd. Gall defnyddio amrywiaeth 
ac ystod o fathau o dai o ran maint, math, daliadaeth a 
fforddiadwyedd anheddau fod o gymorth i sicrhau hyn. 

Bwrdd 6.6 Tabl Mesurau Diogelwch
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6.6.1 Dylai ailddatblygu’r hen safle ysbyty 
yn llwyddiannus ddibynnu’n helaeth 
ar gadw cymaint o’i lystyfiant naturiol 
a’i orchudd coed presennol ag sy’n 
ymarferol bosibl Dylai gosodiad 
hanesyddol a llwyfandir presennol y 
safle chwarae rhan bwysig er mwyn 
sicrhau bod y datblygiad arfaethedig 
yn nythu yn y dirwedd, a dylai unrhyw 
waith tirweddu newydd adeiladu ar y 
gosodiad hwn er mwyn lleihau’r effaith 
weledol ar y dirwedd oddi amgylch 
hyd yr eithaf. 

6.6 Strategaeth Tirwedd 
6.6.2 Dylai gwaith tirweddu newydd geisio atgyfnerthu 

ffiniau llystyfiant presennol, gan helpu i wneud ymylon 
y datblygiad yn naturiol wrth edrych arnynt o’r de ac yn 
enwedig o dir uwch yn y dwyrain. 

6.6.3 Dylid integreiddio nodweddion gwanhau draenio naturiol 
mewn lleoliadau priodol o amgylch y safle a fyddai’n 
gwella ecoleg y cynllun a hefyd yn darparu nodweddion 
draenio cynaliadwy. 

6.6.4 Dylid cynnig ystod o fân ofodau agored yn y cynllun, o fân 
ofodau llai hyd at ofod ‘cymunedol’ canolog yng nghanol 
y datblygiad a all greu ffocws canolog sy’n adleisio’r naws 
yng nghynllun gwreiddiol yr ysbyty. I wrthbwyso hyn, dylid 
cael ardal eang naturiol o ofod gwyrdd sydd ochr yn ochr 
â’r ffordd gyswllt sy’n ymestyn o’r dwyrain i’r gorllewin, gan 
grisialu’r berthynas rhwng yr Adeilad Gweinyddol a’r Capel 
sydd gyferbyn. 

6.6.5 Dylid cyfeirio eiddo i greu ‘ymylon gweithredol’, er mwyn 
sicrhau bod cymaint ag sy’n bosibl o edrych dros fannau 
agored anffurfiol a hawliau tramwy cyhoeddus drwy’r 
datblygiad. 

6.6.6 Dylid darparu cysylltiadau mwy mân drwy lonydd 
anffurfiol a thai cwrt o fewn y datblygiad. 

6.6.7 Dylid cadw a gwella’r ardaloedd presennol o goetir 
sydd wrth ymyl y brif ffordd fynediad, gyda phlanhigion 
gwaelodol newydd a mesurau rheoli i gynyddu eu gwerth 
ecolegol a bioamrywiaeth. 

 Strategaeth Tirwedd Talgarth  

6.6.8 Ceir tirwedd aeddfed o amgylch safle hen Ysbyty 
Canolbarth Cymru, sy’n cynnwys llawer o goed pwysig 
sydd wedi’u gwarchod gan Orchymyn Diogelu Coed. Dylai’r 
cynigion tirweddu ar gyfer y safle barchu’r nodweddion 
hyn gan greu tirwedd newydd gref a naws am le ar gyfer 
cymuned y dyfodol. 

 Strategaeth Plannu Coed 

6.6.9 Dylai’r strategaeth arfaethedig gyflwyno coed newydd 
yn lle coed sydd yn/wedi marw, sy’n cryfhau grwpiau 
presennol o goed neu sy’n ffurfio grwpiau newydd o 
goed sydd wedi’u lleoli’n briodol ar dir y cyhoedd o 
fewn y datblygiad. O amgylch ymylon y datblygiad, 
dylid plannu coed sbesimen newydd - rhywogaethau 
brodorol yn bennaf - a fydd yn aeddfedu yn goed mawr 
hiroesol. Ar hyd ymyl y datblygiad yn y de, byddai’n briodol 
plannu planhigion newydd - rhywogaethau perllan yn 
bennaf. Dylai’r planhigion hyn greu cyswllt gweledol a 
swyddogaethol rhwng y ffurf adeiledig newydd a’r ardal 
werdd o gefn gwlad sy’n cael ei chadw. 
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6.6.10 O fewn y datblygiad, dylid plannu coed wedi’u lleoli’n 
ofalus ar raddfa addas er mwyn hidlo golygfeydd o’r ffurf 
adeiledig yn ofalus o’r tu allan i’r datblygiad. Dylid plannu’r 
rhan fwyaf o’r coed yn y mân ofodau o fewn y datblygiad, 
ac ar hyd y lôn werdd ar hyd ymyl deheuol y datblygiad. 

6.6.11 Dylid cadw a gwella’r ardaloedd presennol o goetir 
sydd wrth ymyl y brif ffordd fynediad, gyda phlanhigion 
gwaelodol newydd a mesurau rheoli i gynyddu eu gwerth 
ecolegol a bioamrywiaeth. 

 Plannu ar y Terfyn  

6.6.12 Dylid atgyfnerthu terfyn y safle mewn modd sensitif drwy 
blannu gwrychoedd newydd am yn ail â choed gwrych. Os 
bydd arolygon ecolegol yn nodi bod angen hynny, dylid 
creu coridorau fforio newydd i ystlumod ar ffurf lleiniau 
gwrych llydan. Dylai’r rhain gysylltu cynefinoedd newydd 
o ystlumod â thir fforio sydd wedi’i nodi yn gyfagos â 
therfyn y safle. 

Cynllun 6.10         Cynllun Tirwedd

Tir Gwledig Ymylol Agored (Glaswelltir Amaethyddol)

Gwaith Adfer PerllanGwaith Adfer Perllan

Rhandir

Prif Fynedfa wedi’l Chadw

Ardal i Gynnwys Tŷ Ystlumod a Gwaith Tirweddu Cysylltiedig 

Cae presennol

Gofod Agored Anffurfiol

Stiwdios Byw Gwaith

Coetir/Llystyiant Trwchus

Preswyl

Tir Hamdden Ffurfiol

Allwedd
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 Draenio Dŵr Wyneb 
 

6.7.1 Mae profion treiddio wedi cael eu 
cynnal, ac fe gafwyd canlyniadau 
cadarnhaol i’r profion hynny ar y cyfan. 
Er mwyn cydymffurfio â hierarchaeth 
SDCau, cynigir felly y dylid defnyddio 
ffosydd cerrig i ddraenio dŵr o’r rhan 
fwyaf o’r safle. Bydd y ffyrdd o fewn y 
datblygiad wedi’u mabwysiadu, felly 
bydd yn rhaid cael systemau ffos gerrig 
ar wahân, hy ffosydd cerrig priffordd 
mabwysiadwy a systemau ffos gerrig 
preifat.  

 
6.7.2 Bydd draeniau’r briffordd ar ffurf tanciau cellog a phant 

glaswelltog gyda ffos gerrig oddi tano. Bydd ffosydd cerrig 
preifat y cynnwys ffosydd cerrig traddodiadol o fewn y 
gerddi, ffosydd cerrig tanc cellog cyffredin mewn ardaloedd 
parcio a blancedi ymdreiddio o dan dramwyfeydd. 

 
6.7.3 Fel mesur ceidwadol yn y cam hwn, wrth gynnal profion 

ffos gerrig pellach, cynigir carthffos dŵr wyneb newydd 
sy’n gwasanaethu ardal orllewinol y safle a’r clwb rygbi, 
gan fod y canlyniadau ymdreiddio yn waelach yn y fan 
honno. Bydd y garthffos yn gollwng dŵr i’r cwrs dŵr i’r 

6.7 Strategaeth Draenio Cynaliadwy 
gogledd orllewin o’r safle, a bydd yn cael ei meddiannu’n 
orfodol gan Ddŵr Cymru. Byddai’r dŵr a fyddai’n cael ei 
ollwng wedi’i gyfyngu i gyfraddau dŵr ffo maes glas.

 Draenio Dŵr Budr 
 
6.7.4 Bydd y rhwydwaith carthffosiaeth yn cael ei osod o dan 

gytundeb mabwysiadu A104 â Dŵr Cymru. Cynigir gwyro 
dŵr budr sy’n draenio o’r safle i’r draen dŵr budr presennol 
ar Ffordd yr Ysbyty, a oedd yn gwasanaethu’r hen ysbyty. 

 
6.7.5 Mae’r draen presennol ar y safle ac ar Ffordd yr Ysbyty 

yn gwasanaethu eiddo domestig arall gerllaw, a byddai 
wedi cael ei drosglwyddo i berchnogaeth Dŵr Cymru, y 
tu hwnt i derfyn y safle, yn rhan o’r cynllun i Drosglwyddo 
Carthffosydd Preifat yn 2011. 

 
6.7.6 ‘Mae trafodaethau cyn cynllunio wedi bod yn mynd 

rhagddynt â Dŵr Cymru ac maent bellach wedi cadarnhau 
y bydd digon o gapasiti draenio budr ar gyfer cynnig y briff 
datblygu o fewn y rhwydwaith carthffosydd cyhoeddus, 
o gael gwared â’r gollyngiadau dŵr wyneb sydd yn llifo i’r 
garthffos gyfun ar hyn o bryd’. 
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 Ecoleg 

6.8.1 Yn y cynigion datblygu blaenorol, 
nodwyd cyfres o Dderbynyddion 
Ecolegol o Werth, yr ystyriwyd ei 
bod hi’n debygol y byddai’r cynigion 
yn effeithio arnynt. Roedd y rhain 
yn cynnwys ystlumod pedol lleiaf, 
rhywogaethau eraill o ystlumod ac 
adar sy’n nythu. Mae’r Derbynyddion 
hyn wedi’u gwarchod ac mae angen 
gweithredu mesurau penodol, yn 
enwedig yn ystod y cyfnod adeiladu, 
er mwyn sicrhau bod y rhywogaethau 
hyn wedi’u diogelu ac nad eir yn groes i 
ddeddfwriaeth. O blith y Derbynyddion, 
ystyrir mai’r tylwyth o ystlumod pedol 
lleiaf yw’r pwysicaf oherwydd ei werth 
ar raddfa genedlaethol. 

6.8.2 Mae’r glwydfan i ystlumod pedol lleiaf yn Ysbyty Talgarth 
wedi dirywio llawer dros y blynyddoedd diwethaf wrth 
i’r adeiladau ddadfeilio. Mae’r gwaith ailddatblygu 
cynhwysfawr a gynigir ar y safle yn cynnig cyfle 

6.8 Cynaliadwyedd Amgylcheddol 
gwirioneddol a chyffrous i gadw’r tylwyth o ystlumod 
pedol lleiaf yn Ysbyty Talgarth. Rhagwelir y bydd darparu 
clwydfan newydd i ystlumod, wedi’i dylunio i sicrhau’r 
amodau gorau posib i ystlumod pedol lleiaf sy’n magu 
ac yn gaeafgysgu, nid yn unig yn fodd i sicrhau bod y 
tylwyth yn goroesi dros y tymor hir, ond hefyd yn debygol 
o ehangu’r tylwyth hwnnw. 

6.8.3 Daeth yr asesiad blaenorol i’r casgliad y bydd y cynigion, 
yn amodol ar weithredu’r mesurau a nodwyd (ac ar 
sicrhau’r mesurau hynny lle bo angen drwy osod amod 
cynllunio neu greu cytundeb cyfreithiol wedi’u geirio’n 
addas), yn creu effeithiau buddiol hirdymor o ran ecoleg 
a chadwraeth natur. 

6.8.4 Mewn astudiaethau a gwaith cwmpasu ecolegol a 
gynhaliwyd fel llinell sylfaen yn y gorffennol (yn gysylltiedig 
â’r cais blaenorol) ar y cyd â Chyngor Cefn Gwlad Cymru 
ac Ecolegydd o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, nodwyd SoDdGA Pwll y Wrach, ystlumod 
pedol lleiaf, rhywogaethau eraill o ystlumod ac adar yn 
nythu fel y prif ystyriaethau ecolegol a oedd yn gysylltiedig 
ag ailddatblygu safle’r Ysbyty. Yn ogystal â’r rhain, nodwyd 
derbynyddion ecolegol eraill na fyddai’r cynigion yn 
effeithio arnynt i raddau sylweddol, ond y cynigiwyd 
mesurau rhagofalus ar eu cyfer, er mwyn sicrhau bod y 
datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r warchodaeth 
gyfreithiol a roddir i rywogaethau neilltuol. Dyma’r 
derbynyddion hynny: gwrychoedd, coed, prysgwydd ac 
adar sy’n nythu. Yn sgil y mesurau hyn, bydd ymagwedd 

gyfannol yn cael ei mabwysiadu wrth ystyried yr effaith ar 
asedau ecolegol. 

  
 
 Adeiladau Cynaliadwy 

6.8.5 Mae ymchwil a gynhaliwyd gan Lywodraeth y DU yn y 
blynyddoedd diwethaf wedi dangos mai Rheoliadau 
Adeiladu yw’r dull mwyaf priodol o sicrhau cartrefi 
cynaliadwy ac ynni-effeithlon. 

6.8.6 Mae targedau mwy llym ar gyfer U-werthoedd waliau, 
lloriau, toeau, ffenestri a drysau, ynghyd â phontio thermol 
a thyndra aer bellach wedi’u nodi er mwyn lleihau gofynion 
ynni anheddau newydd. 

6.8.7 Mae hyn yn golygu mabwysiadu ymagwedd ‘ffabrig yn 
gyntaf’ wrth ddylunio ac adeiladu er mwyn creu cartrefi 
hynod inswleiddiedig ac aerglos sydd yn sicrhau bod cyn 
lleied o wres ag sy’n bosibl yn cael ei golli. Er mwyn helpu i 
gyflawni hyn, dylai ffurf yr adeiladau fod yn gymharol syml. 
Bydd y dyluniadau arfaethedig yn coleddu’r egwyddorion 
hyn. 

6.8.8 Mae’r cynllun arfaethedig hefyd yn golygu bod cyfran 
fawr o’r tai wedi’u lleoli tua’r gogledd / de gan olygu bod 
modd manteisio i’r eithaf ar ynni solar goddefol a chreu 
cyfle i osod paneli PV solar a thermol solar ar lethrau to sy’n 
wynebu’r de. 
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6.9.1 Dylid creu’r datblygiad yn seiliedig ar 
fframwaith eglurder [gweler gyferbyn] 
sy’n amlygu cyfres o barthau cymeriad.  
Dylid trefnu’r rhain o amgylch adeiladau 
o bwys, mannau agored neu olygfeydd 
a vistas at nodweddion y tu allan i’r 
datblygiad. Byddai’r rhain yn gwneud y 
datblygiad yn fwy eglurder a nodedig 
ac yn creu naws am le. 

6.9.2 Gellir defnyddio deunyddiau ffasâd cyferbyniol, uchder 
adeiladau cyferbyniol, lleoli adeiladau yn ôl neu linellau 
to unigryw er mwyn gwahaniaethu rhwng pob parth neu 
ofod cymeriad. 

6.9.3 Lle bo canolbwynt neu adeilad tirnod [fel y Capel] yn 
mynnu gosodiad arbennig, dylid bod angen defnyddio 
palet cydgysylltiedig o ddeunyddiau ar dir y cyhoedd ac yn 
y dodrefn stryd o’i amgylch. 

6.9.4 Yn yr un modd, dylai’r man gwyrdd canolog y bwriedir iddo 
adleisio ysbryd cynllun yr hen ysbyty fod yn ganolbwynt 
allweddol o weithgarwch, a bydd angen triniaeth arbennig 
ar yr adeiladau sy’n ei hwynebu ac sydd o’i amgylch i 
atgyfnerthu pwysigrwydd y gofod. 

6.9 Fframwaith Eglurder 

Cynllun 6.11         Cynllun Ardaloedd Cymeriad

Allwedd

Stryd Fawr

Ymyl Gwledig

Sgwâr Canolog

Ymyl Creiddiol
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6.10.1 Dylid sefydlu cyfres o strydluniau 
unigryw ar gyfer y datblygiad. Dylai 
hyn fod yn seiliedig ar linellau adeilad 
cyferbyniol a chribau to amrywiol sydd 
yn nodweddu pentref Talgarth. 

6.10.2 I’r un graddau, dylid mabwysiadu adeiladau allweddol a 
nodweddion tirnod [fel y twr Cloc ar yr adeilad Gweinyddol 
neu goeden arwyddocaol] er mwyn pwysleisio pyrth neu 
ganolbwyntiau allweddol, neu i ddiffinio golygfeydd 
allweddol, a fydd o gymorth i ganfod y ffordd. 

6.10.3 Yn yr un modd, dylid adeiladu unedau agwedd ddeuol 
ar gorneli stryd sydd yn ‘troi corneli’ er mwyn osgoi creu 
ffasadau plaen heb unrhyw nodweddion, a sicrhau cymaint 
o weithgarwch ag sy’n bosibl ar ffryntiadau er mwyn 
gwella’r oruchwyliaeth naturiol a chynyddu diogelwch 
cymunedol. 

6.10 Strwythurau Tirnod ac Egwyddorion Gofodol 

Cynllun 6.12           Cynllun Eglurder

Allwedd

Gofod Mawr Anffurfiol Allweddol

Mân Ofod Anffurfiol Allweddol

Gofod mawr Ffurfiol Allweddol

Strwythur Tirnod

Lôn Werdd

Coridor Cul
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6.11 Deunyddiau

6.11.1 Dylai deunyddiau adeiladu o 
fewn unrhyw gynnig adlewyrchu’r 
deunyddiau sydd ar gael yn yr ardal 
gyfagos. Mae’r cynllun ar y dde yn 
dangos strategaeth deunyddiau sy’n 
ymateb i’r cyd-destun lleol ac ehangach, 
gyda defnydd cryfach o rendr i’r gogledd 
o’r safle ger y ffermydd, waliau wyneb 
carreg patrymog wedi’u hailgylchu ar 
hyd y brif stryd ac o amgylch amlen yr 
ysbyty, a brics coch i’r de wrth ymyl yr 
Hospital Villas presennol.  

6.11.2 Dylai’r deunyddiau a gynigir roi sylw i Arfarniad Ardal 
Gadwraeth Talgarth (AAGT) sydd yn cynnal dadansoddiad 
ychwanegol o ddeunyddiau a golwg datblygiadau, 
ac argymhellion yn sail ar gyfer datblygu yn yr Ardal 
Gadwraeth yn y dyfodol. Mae’r Arfarniad hefyd yn rhoi 
arweiniad ar fanylion pensaernïol priodol a chymeriad y 
dirwedd, yn ogystal â deunyddiau lleol er mwyn datblygu 
yn yr Ardal Gadwraeth yn y dyfodol. 

 

Cynllun 6.13         Cynllun Ardaloedd Cymeriad

Allwedd

Brics Coch

Carreg solet

Hanner carreg

Rendr

Conglfeini



UG1688 | Hen Ysbyty Canolbarth Cymru, Talgarth | Briff Datblygu 75

6.0ELFENNAU CYFFREDIN 

Adran 6.5 Cynllun Ardaloedd Cymeriad

Adran 6.6 Cynllun Ardaloedd Cymeriad

6.11.3 Dylid ailddefnyddio’r garreg bresennol ar y safle ar bob 
cyfle. Dylid defnyddio rendr hefyd i gyd-fynd â’r garreg ac 
i leihau gwelededd yr adeiladau hyn yn yr ardal ehangach, 
fel y dangosir ar y strydluniau ar yr ochr dde. 

6.11.4 Dylai unrhyw ddeunyddiau ar gyfer trin ffiniau o fewn y safle 
gydweddu â’r deunyddiau a ddefnyddir ar yr adeiladau. 
Cynigir waliau rendr wedi’u gorchuddio â charreg ar gyfer 
y ffiniau llai amlwg a ffensys pren anffurfiol. Bydd y toeau 
wedi’u gwneud o deils llechi wedi’u hailgyfansoddi. Mae 
Cynllun 6.14 yn dangos dosbarthiad deunyddiau ar draws 
y safle. 

6.11.5 Atgyfnerthir symlrwydd yr adeiladau drwy ddefnyddio 
manylion syml a chadarn. Dylid defnyddio manylion 
addurnol pensaernïol sydd i’w cael yn Nhalgarth o fewn 
y cynnig i gryfhau’r cysylltiad rhwng y dref a’r datblygiad. 

6.11.6 Mae’r manylion allweddol yn adlewyrchu’r manylion 
cynhenid lleol. Mae’r rhai a fabwysiadwyd ar gyfer yr 
adeiladau arfaethedig yn cynnwys:

• Ffenestri gyda chonglfeini carreg ar y prif ddrychiadau. 
• Silffoedd ffenestr cerrig ar y prif ddrychiadau. 
• Ffenestri gyda chonglfeini rendr cyferbyniol ar y prif ddry 

 chiadau rendr. 
• Bargodion to wedi’u torri ac ymylon morter. 
• Ffenestri dyfnach i wneud drychiadau’r adeilad yn fwy  

 diddorol. 
• Ffenestri casment syml. 
• Simneiau brics fel ffliw ar gyfer y stofiau llosgi coed. 
• Manylion talcen blaen syml. 
• Defnydd cyfyngedig o hanner dormerau ar leiniau all-
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6.12 Defnydd Cyflogaeth 

6.12.1 Ystyriwyd cyfleoedd amrywiol i 
ddarparu cyflogaeth ar ac oddi ar y 
safle. Cafwyd trafodaethau datblygedig 
â Chyngor Sir Powys ynghylch 
ailddatblygu hen safle depo’r Cyngor 
yn Nhalgarth i greu unedau cyflogaeth, 
ond yn anffodus mae Cyngor Sir Powys 
bellach wedi penderfynu rhoi’r safle ar y 
farchnad agored, sydd yn debygol iawn 
o olygu y bydd yn cael ei ailddatblygu 
ar gyfer tai. Mae trafodaethau ag 
asiant lleol a swyddogion Cyngor 
Sir Powys ynghylch cyfleoedd eraill 
yn Nhalgarth wedi parhau, ond heb 
ddwyn unrhyw ffrwyth. Mae’r sylw felly 
wedi troi yn ôl at archwilio’r hyn y gellir 
ei ddarparu ar y safle heb danseilio 
hyfywedd cyffredinol y datblygiad.  

Delwedd 6.10       Bydd yr hen adeilad gweinyddol yn cael ei drawsnewid i greu gofod swyddfa.
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6.12.2 Y cynnig yw trosi’r hen adeilad gweinyddol i greu gofod 
swyddfa tua 500metr sgwâr, trawsnewid y capel yn unedau 
i fusnesau newydd ac/neu’n unedau gwaith byw sy’n 
cynnwys cyfanswm o tua 400 metr sgwâr, a dylunio nifer 
o anheddau mewn modd sy’n galluogi gweithio o gartref. 

6.12.3 Bydd y datblygiad yn sicrhau manteision economaidd 
uniongyrchol ac anuniongyrchol sylweddol yn ystod y 
gwaith adeiladu a’r feddiannaeth ddilynol ar ffurf swyddi 
newydd fydd yn cael eu creu yn ogystal â chynnydd mewn 
gwariant ar nwyddau a gwasanaethau lleol. Er enghraifft, 
bydd arwynebedd cyflogaeth newydd y safle yn cynhyrchu 
oddeutu 40 o swyddi newydd llawnamser (ffynhonnell: 
Homes and Communities Agency Employment Densities 
Guide) tra bydd o leiaf 100 o swyddi cyfwerth ac amser 
llawn yn cael eu creu dros y cyfnod adeiladu o oddeutu 
8 mlynedd (ffynhonnell: House Builders Federation - The 
Economic Footprint of UK House Building.) 

6.12.4 Bydd y datblygiad yn cael ei gynnal fesul cam er mwyn 
sicrhau bod cyflogaeth yn cael ei darparu yng nghyfnodau 
cynnar y datblygiad. 

 

Delwedd 6.11   Bydd y capel yn cael ei drawsnewid i greu unedau cychwyn busnes
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Mae Pennod 7 yn rhoi trosolwg o hyfywedd masnachol y 
cynllun, a’r ffactorau a fydd yn llywio’r math o ddatblygiad a 

ddarperir ar y safle. 

7.0 HYFYWEDD A DATBLYGIAD       78

7.1 Dadansoddiad o Hyfywedd       80
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7.1.1 Anogir darparu tai ar safleoedd tir 
llwyd fel y safle hwn mewn polisi 
a fabwysiadwyd yn lleol ac yn 
genedlaethol, ond mae pawb yn 
gwybod pa mor heriol yw hynny o ran 
hyfywedd, ac nid yw’r safle hwn yn 
wahanol yn hynny o beth. 

7.1.2 Ceir nifer o gostau anarferol. Er enghraifft, mae’r safle yn 
cynnwys swm sylweddol o asbestos, a hynny’n bennaf ar 
ffurf ynysydd ar bibellau o fewn tua 1km at ddwythellau 
tanddaearol. Mae hyn ynddo’i hun yn gostus i’w symud, 
ond hefyd yn golygu bod yn rhaid tynnu’r adeiladau oddi 
wrth ei gilydd fesul darn, yn hytrach na’u dymchwel, sydd 
yn cynyddu’r costau clirio i raddau sylweddol. Nid yw’r 
farchnad dai yn Nhalgarth yn arbennig o gryf ychwaith, 
a phroses gymharol araf fydd gwerthu unrhyw dai. Mae’r 
ffactorau hyn oll yn cael effaith negyddol ar hyfywedd 
cyffredinol y datblygiad, i’r graddau na ellir bodloni 
gofynion dyrannu polisi’r CDLl. Ar ben hynny, yn ôl cyngor 
gan asiant lleol, mae’n debyg na fydd rhyw lawer o alw am 
ddarpariaeth cyflogaeth ar y safle. 

7.1.3 Fel un o’r dyraniadau mwyaf yn y CDLl ar gyfer tai, mae 
angen i’r Awdurdod hefyd fod yn fodlon bod unrhyw 

7.1 Dadansoddiad o Hyfywedd 
gynnig sy’n cael ei seilio ar y Briff Datblygu hwn, a’i lywio 
ganddo, yn gynnig y gellir ei gyflawni yn y pen draw. 

7.1.4 Mae’r dadansoddiad wedi dangos na fydd cynnig datblygu 
ond yn hyfyw, ac felly’n gyflawnadwy, o newid y gofynion 
polisi dangosol i gynyddu nifer y tai, a lleihau’r defnydd 
cyflogaeth. Mae’r Briff Datblygu hwn yn adlewyrchu’r 
asesiad hwnnw. 

7.1.5 Roedd proses ymgynghori’r BD a’r sylwadau a gafwyd yn 
dangos bod darparu tai fforddiadwy yn flaenoriaeth gref 
gan y gymuned leol a’r Cyngor Tref. O ganlyniad i hynny, 
mae’r cynnig wedi cael ei adolygu a bydd 20% o gyfanswm 
y tai yn awr yn dai fforddiadwy i bobl leol.
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Delwedd 7.1          Photograph of  type of development that would be delivered.
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