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1. Cyflwyniad  

 

1.1 Nod y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yw helpu ymgeiswyr i ddeall rhai o ofynion ac 

ystyriaethau'r broses gynllunio a datblygiadau sy'n gysylltiedig â rhandiroedd yn y gymuned.   

 

Gall rhandiroedd fod yn lleoedd gwych i aelodau cymuned gyfarfod â'i gilydd, cynhyrchu 

bwyd cynaliadwy, byw bywydau iachach a chynnal bywyd gwyllt. 

 

Caiff rhandiroedd eu hystyried yn amaethyddol. Ni fyddai angen caniatâd cynllunio i 

ddefnyddio maes amaethyddol fel rhandir. Fodd bynnag, nid yw rhandir yn fenter 

amaethyddol, ac ni ellir ei ystyried yn un chwaith. Felly, byddai angen caniatâd cynllunio ar 

gyfer adeiladau, gwelyau uchel neu i gynnal gwaith peirianneg i ddarparu llwybrau mynediad, 

lleoedd parcio neu adeiladau.   

 

Dim ond os yw tir y rhandir yn perthyn i awdurdod lleol neu'n cael ei gynnal a'i gadw 

ganddo y gellir caniatáu datblygiad. Gellir ystyried cynghorau cymuned yn awdurdod lleol. 

Rhoddir yr hawliau datblygu hyn a ganiateir o dan Ran 12 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a 

Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) 1995. 

 

1.2 Caiff pob cais cynllunio ei ystyried yn erbyn nifer o bolisïau. Mae rhai polisïau'n rhai 

cenedlaethol a bennir gan Lywodraeth Cymru, tra bod eraill yn bolisïau lleol a bennir gan y 

cynllun datblygu a fabwysiadwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: y 

Cynllun Datblygu Lleol. Diben y polisïau yw sicrhau bod datblygiadau'n digwydd yn y lle 

cywir ac nad ydynt yn cael effaith niweidiol, yn bennaf ar dirwedd y Parc Cenedlaethol, ac 

ar faterion eraill megis cynaliadwyedd, preifatrwydd, diogelwch ar y priffyrdd, ecoleg ac 

archeoleg.   

 

Gall cael trafodaeth cyn cyflwyno cais fod yn arbennig o ddefnyddiol er mwyn helpu 

ymgeiswyr ac asiantiaid i nodi materion ac i gael cyngor ar y wybodaeth y bydd ei hangen i 

ategu cais cynllunio. Mae'r Awdurdod yn cynnig gwasanaeth cyn ymgeisio y codir tâl 
amdano. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cyd-destun y Polisi 

 

Diben statudol cyntaf swyddogaeth gynllunio Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw diogelu a 

gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parciau Cenedlaethol 

(Adran 1 o Ddeddf yr Amgylchedd 1995). 

 

Mae gan y broses o ddarparu rhandiroedd rôl fwyfwy pwysig i'w chwarae wrth sicrhau 

datblygu cynaliadwy.   

 

Mae'r adran hon yn nodi'r ddeddfwriaeth a'r polisïau perthnasol y dylai ymgeiswyr fod yn 

ymwybodol ohonynt pan fyddant yn ystyried gwneud cais am ganiatâd cynllunio. Dylid 

sylweddoli pa mor berthnasol yw'r wybodaeth isod, ac mae'n bwysig bod lleoliad 

rhandiroedd a'u heffeithiau posibl yn cael eu hystyried yn ofalus, megis yr effaith ar fywyd 

gwyllt ac anheddau sydd yno'n barod. Er enghraifft, os caiff rhandir ei ystyried yn 

anghynaliadwy, mae'n bosibl na fydd caniatâd cynllunio yn cael ei roi ar gyfer seilwaith 

ategol. 

 

2.1 Polisi a Deddfwriaeth Genedlaethol Cymru  

 

Ar 1 Ebrill 2016, daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gyfraith. Mae'n rhaid i 

bob corff cyhoeddus ymdrechu i gyflawni saith nod llesiant, sef:  

 

1. Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang – Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella 

llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai 

gwneud peth o'r fath gyfrannu'n gadarnhaol at lesiant byd-eang. 

 

2. Cymru lewyrchus – Cymdeithas arloesol, 

gynhyrchiol, carbon isel sy'n cydnabod y terfynau sydd 

ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn 

defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur 
(gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac 

sy'n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn 

economi sy'n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd 

cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a 

gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas. 

 

3. Cymru gydnerth – Cenedl sy'n cynnal ac yn 

gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag 

ecosystemau iach gweithredol sy'n cynnal cydnerthedd 

cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â'r gallu i 

addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd). 

 

 

4. Cymru iachach – Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a 

lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol. 

 

5. Cymru sy'n fwy cyfartal – Cymdeithas sy'n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth 

beth fo'u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a'u hamgylchiadau 

cymdeithasol-economaidd). 

 

6. Cymru o gymunedau cydlynus – Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau 

da. 
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7. Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu – Cymdeithas sy'n hyrwyddo ac yn 

gwarchod diwylliant, treftadaeth a'r Gymraeg ac sy'n annog pobl i gyfranogi yn y 

celfyddydau, chwaraeon a gweithgareddau hamdden. 

 

Nodyn Cyngor Technegol 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored (2006) 

 

Mae paragraffau 3.27 a 3.28 yn rhoi'r fframwaith polisi cenedlaethol ar gyfer rhandiroedd: 

 

“3.27 Mae rhandiroedd yn fannau gwyrdd pwysig mewn ardaloedd trefol a gwledig, a gall eu 

trin gyfrannu at gynaliadwyedd, darparu cyfleoedd ar gyfer hamdden, ymarfer corfforol a 

bwyd iach, gwella bioamrywiaeth ac annog rhyngweithio ymhlith gwahanol grwpiau yn y 

gymuned. Yn unol â darpariaethau Deddf Mân Ddaliadau a Rhandiroedd 1908, mae 

awdurdodau lleol a chynghorau tref a chymuned dan ddyletswydd i ddarparu digon o 

blotiau ar gyfer preswylwyr os credant fod galw am randiroedd garddio. Dylai awdurdodau 

sicrhau bod rhandiroedd statudol o fewn eu hardaloedd yn cael eu diogelu’n ddigonol, eu 

hyrwyddo a’u rheoli, a bod digon ohonynt i gwrdd â’r galw gan breswylwyr sy’n dymuno eu 

trin. Yn benodol, dylai pob safle o’r fath gynnwys elfen addas o gynefin bywyd gwyllt. Mae 

pwysigrwydd safleoedd cyfunedig rhandiroedd/compostio/bywyd gwyllt yn debygol o 

gynyddu, yn enwedig wrth i ddwysedd datblygiadau tai preswyl gynyddu. Dylai’r polisïau yn 

yr CDLl roi sylw i’r angen i ddarparu a diogelu safleoedd rhandiroedd/compostio/bywyd 

gwyllt pan fo prinder wedi ei nodi, ac i wella hygyrchedd safleoedd o’r fath i bob 

defnyddiwr. Gall fod yn briodol defnyddio Cytundebau Adran 106 i ddarparu rhandiroedd 

ar y cyd â chompostio a mannau gwyrdd naturiol." 

 

 

 

 

 

  



2.2  Polisi Cynllunio Lleol 

 

Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog (Rhagfyr 2013 – 2022)  

 

Diben statudol cyntaf swyddogaeth gynllunio Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw diogelu a 

gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parciau Cenedlaethol 

(Adran 1 o Ddeddf yr Amgylchedd 1995). 

 

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol (Rhagfyr 2013 – 2022) (CDLl) yn annog darparu rhandiroedd 

drwy nodau statudol a nifer o bolisïau.    

 

Diben yr adran hon yw egluro strategaeth ofodol a strategaeth aneddiadau'r Parc 

Cenedlaethol, a'r polisïau sy'n ategu egwyddor rhandiroedd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Strategaeth Ofodol: Byw cynaliadwy mewn Tirwedd Parc Cenedlaethol 

Caiff y mwyafrif o'r tir o fewn ffiniau'r Parc Cenedlaethol ei ystyried yn gefn gwlad ac mae'n 

destun rheolaethau cynllunio llym. Caiff tir nad yw'n gefn gwlad ei ystyried yn anheddiad. 

Mae Strategaeth Aneddiadau'r Parc Cenedlaethol yn ceisio sicrhau bod y rhan fwyaf o 

ddatblygiadau'n digwydd mewn lleoliadau cynaliadwy megis aneddiadau, ond nid yw hyn yn 

golygu na fyddai rhandiroedd sydd wedi'u lleoli'n briodol mewn lleoliadau cefn gwlad yn 

cael eu hannog.  
 

Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn sicrhau bod yr holl gymunedau yn y Parc 

Cenedlaethol yn cael sicrwydd dyfodol hanfodol a chynaliadwy ac y gallant ddiwallu eu 

hanghenion o ddydd i ddydd o fewn pob cymuned leol. Mae'r Parc Cenedlaethol am 

sicrhau bod pob datblygiad yn y Parc yn gallu addasu i effeithiau tebygol newid yn yr 

hinsawdd y tu hwnt i gyfnod y cynllun. Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn sicrhau bod pob 

datblygiad yn ystyried peryglon llifogydd yn y dyfodol, yn cael ei lleoli'n gall, yn ymateb i'r 



hinsawdd, yn cael ei adeiladu â deunyddiau cynaliadwy, yn defnyddio adnoddau'n effeithlon 

ac yn hygyrch i bawb am oes y datblygiad. 

 

Strategaeth Aneddiadau 

 

Gweledigaeth y Parc Cenedlaethol yw galluogi a helpu aneddiadau a nodir yn y Cynllun 

Datblygu Lleol i gynyddu eu cynaliadwyedd drwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer coetir 

cymunedol, rhandiroedd cymunedol a chynlluniau creu ynni cymunedol er mwyn gwella 

lefelau hunangynhaliaeth. Bydd y Parc Cenedlaethol yn annog datblygiadau o fewn ac yn 

agos i aneddiadau diffiniedig gan gynyddu cynaliadwyedd cymunedol, lleihau ein hôl-troed 

ecolegol a charbon a sicrhau dyfodol mwy bywiog ar gyfer Aneddiadau'r Parc 

Cenedlaethol. ((CDLl) paragraffau 4.6.2.5 a 4.6.3.2, 4.7.3, 4.7.3.2). 

 

Mae Strategaeth Aneddiadau'r Cynllun Datblygu Lleol yn defnyddio hierarchaeth 

aneddiadau i nodi pum math o anheddiad. Gan ddibynnu ar safle'r anheddiad yn yr 

hierarchaeth, caiff yr anheddiad ei ddiffinio naill ai fel Ffin Anheddiad neu fel Maint 

Anheddiad. Mae esboniad o'r Strategaeth Aneddiadau isod. Fodd bynnag, cyfeiriwch at y 

Cynllun Datblygu Lleol am fanylion llawn Strategaeth Aneddiadau'r Parc Cenedlaethol.  

 

Ymyl Aneddiadau 

 

Ceir polisi penodol ar gyfer datblygiadau yng nghefn gwlad ond sy'n cael eu hystyried i fod 

mewn lleoliad Ymyl Anheddiad. Oherwydd y rheolaethau llym sy'n gymwys i ddatblygiadau 

yng nghefn gwlad, dim ond datblygiadau eithriadol sy'n cael eu galluogi mewn lleoliad Ymyl 

Anheddiad, a chaiff hyn ei adlewyrchu ym mholisi perthnasol y CDLl: 'E LP1 Eithriadau 

Ymyl Anheddiad yn ymwneud â Chynaliadwyedd Cymunedol'. 

 

Mae polisi E LP1 yn galluogi cynigion datblygu sy'n hanfodol i gynaliadwyedd cymunedol 

a/neu sy'n cael effaith gyfyngedig ar yr amgylchedd mewn lleoliad Ymyl Anheddiad. Mae 

eithriadau derbyniol wedi'u cyfyngu i nifer o ddefnyddiau sydd wedi'u rhestru yn y polisi, ac 
mae Maen Prawf 2 yn ymwneud ag aneddiadau: 'Cynigion sy’n ymwneud â chynhyrchu 

bwyd yn lleol i wasanaethu’r Anheddiad a’i gymuned ehangach'. 

 

Cefn Gwlad  

 

Un o brif ddibenion y system gynllunio yw hyrwyddo datblygiadau amgylcheddol-

gynaliadwy, a chaiff mathau penodol o ddatblygiadau eu galluogi yng nghefn gwlad gan bolisi 

CYD LP1, Galluogi Datblygiad Priodol. Mae Maen Prawf 7 o CYD LP1 yn galluogi 'cynigion 

yn ymwneud â chynhyrchu bwyd yn lleol sy’n briodol i’r lleoliad cefn gwlad o ran graddfa a 

chymeriad, gan gynnwys darparu adeiladau fferm newydd lle y gellir profi bod angen 

amaethyddol yn hanfodol.' 

 

Rhandiroedd a Datblygiadau Tai Preswyl Newydd 

 

Mae polisi 61, Dwysedd Anheddau, yn ymwneud â datblygiadau tai preswyl. Mae'r polisi yn 

ei gwneud yn ofynnol i bob datblygiad tai preswyl gael ei ddatblygu ar ddwysedd lleiaf o 30 

annedd yr hectar, lle mae hyn yn gydnaws â chymeriad presennol yr ardal. 

 

Caniateir lefelau is na’r targed lleiaf dim ond lle y profir nad oes modd cyflawni’r dwysedd 

hwn yn sgil cynnwys mesurau i wella cynaliadwyedd y cynllun na ellir eu lleoli ar dir y tu 

allan i’r dyraniad. (Polisi 61 y Cynllun Datblygu Lleol).   

 



Mae paragraff 8.12.4 yn cynnwys rhestr o'r eithriadau posibl i'r dwysedd hwn, ac mae'r 

rhestr yn cynnwys darparu lle ar gyfer rhandiroedd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ystyriaethau Cynllunio a Rhandiroedd  

 
Mae'r adran hon yn rhoi ychydig o arweiniad ar yr agweddau mwyaf cyffredin ar randiroedd 

a seilwaith ategol, ond nid yw'r rhestr yn hollgynhwysol.   

 

3.1 Lleoliad 

 

Rhaid lleoli'r rhandir fel bod modd ei ystyried yng nghyd-destun y pentref neu'r anheddiad. 

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol (Rhagfyr 2013 – 2022) yn nodi'r aneddiadau drwy'r 

Strategaeth Aneddiadau. Ni fydd adeiladau, ffyrdd na seilwaith arall sy'n gofyn am ganiatâd 

cynllunio yn cael eu cefnogi pan fo rhandir wedi'i leoli'n anaddas.   

 

Mae agweddau eraill ar leoliad yn bwysig, megis yr effaith ar anheddau cyfagos, 

bioamrywiaeth, nodweddion dŵr, hyd yn oed archeoleg a allai fod o dan yr wyneb.   

 

3.2 Mynediad 

 

Rhaid i'r llwybr i'r safle fod yn ddiogel i bobl sy'n cerdded i'r rhandir. Rhaid i unrhyw 

fynediad i gerbydau fod yn ddiogel, ac mae'n annhebygol y bydd cael gwared ar rannau 

helaeth o wrychoedd i ddarparu rhandir yn cael ei gefnogi. Mae cael gwared ar wrychoedd 

yn niweidiol i fioamrywiaeth a chymeriad a golwg yr ardal. 

 

3.3 Ffyrdd a Pharcio 

 



Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cydnabod efallai y bydd angen i rai pobl yrru i 

randir, a bydd angen i unrhyw le parcio gael ei ddarparu o fewn ardal y rhandir. Yr 

arwyneb mwyaf addas ar gyfer y lle parcio fyddai palmant athraidd.   

 

Mae'r math mwyaf priodol o lwybr yn debygol o fod yn un sy'n gadael i laswellt dyfu yn y 

canol rhwng y ddau drac. Byddai palmant athraidd hefyd yn arwyneb addas ar gyfer y 

llwybr. 

 

Ni ddylid defnyddio cerrig mân gyda phalmant athraidd. Y rheswm dros hyn yw ei bod yn 

anodd cael gwared ar gerrig mân os rhoddir y gorau i ddefnyddio rhandir, ac mae cerrig 

mân hefyd yn debygol o wasgaru sy'n gwneud torri glaswellt agos yn anodd. 

 

 

3.4 Adeiladau 

 

Mae'n debygol y bydd y gymdeithas randiroedd am storio rhai offer cynnal a chadw megis 

peiriannau torri glaswellt a pheiriannau palu. 

 

Bydd dyluniad, deunyddiau a deunyddiau gorffenedig unrhyw adeilad yn dibynnu ar 

gymeriad yr ardal o'i gwmpas a pha mor weladwy fydd yr adeilad. Po fwyaf yw'r pellter 

rhwng y rhandir a ffin y pentref, y lleiaf tebygol y byddai codi adeilad yn cael ei gefnogi.   

 

Mae siediau ar gyfer rhandiroedd unigol yn annhebygol o fod yn dderbyniol, gan fod 

niferoedd uchel o siediau yn annhebygol o fod yn ddeniadol. Yn anffodus, mae siediau 

rhandiroedd yn aml yn ddeniadol i ladron. 

 

Mae clwb yn annhebygol o gael ei gefnogi, oherwydd dylid osgoi codi adeiladau ar gyfer 

sefydliadau gwahanol o fewn cymuned. Mae hyn er mwyn cynnal hyfywedd adeiladau 

presennol yn y gymuned neu sicrhau nad yw unrhyw adeilad yn y gymuned yn un 

neilltuedig. 
 

Gallai cyfleusterau toiled fod yn dderbyniol os nad oes cyfleusterau cyhoeddus yn agos.  

Gall toiled compostio fod yn dderbyniol, ond dylid cysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru i 

drafod dulliau o drin ysgarthion. Bydd angen ystyried lleoliad a dyluniad toiled yn ofalus. 

 

 

3.5 Bioamrywiaeth 

 

Mae Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn mynnu bod Awdurdodau Lleol, 

wrth ymgymryd â'u swyddogaethau, yn ceisio "cynnal a gwella bioamrywiaeth" a hefyd yn 

ceisio "hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau".   

 

Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cynnal a gwella bioamrywiaeth drwy'r 

system gynllunio. Wrth gyflwyno cais cynllunio sy'n gysylltiedig â rhandir, bydd yn 

angenrheidiol darparu lle i flodau gwyllt dyfu o fewn ardal y rhandir. Byddai pwll bywyd 

gwyllt yn cael ei groesawu hefyd os bydd yn bosibl ei gynnal a sicrhau diogelwch plant.  

 

Dylid ceisio cadw ffiniau caeau a gwrychoedd presennol. 

 

Mae darparu cychod gwenyn hefyd yn ddefnyddiol, gan fod nifer y gwenyn yn lleihau a bod 

gwenyn yn beillwyr. Mae'n annhebygol y bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer niferoedd 



bach o gychod gwenyn neu unrhyw strwythurau cynhaliol nad ydynt wedi'u cysylltu â'r 

ddaear. 

 

 

3.6 Cyflenwad Dŵr  

 

Mae lleoliad cyflenwad dŵr yn 

rhywbeth pwysig i'w ystyried. 

Argymhellir cysylltu â Dŵr Cymru i 

gadarnhau'r gost ar gyfer cysylltu â 

chyflenwad dŵr presennol. Mewn 

rhai achosion, gall fod yn fwy 

defnyddiol darparu ffynhonnell ddŵr 

amgen megis twll turio. Mae'n bosibl 

pweru pympiau sy'n gysylltiedig â 

thwll turio â phaneli ffotofoltäig. 

Byddai angen caniatâd cynllunio ar 

gyfer tyllau turio a seilwaith 

cysylltiedig. 

 

Pan fo angen unrhyw fath o drwydded neu ganiatâd i echdynnu dŵr gan Cyfoeth Naturiol 

Cymru, mae'n bwysig cael trafodaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru cyn gwneud cais am un.  

 

Efallai y bydd dulliau o storio dŵr, megis ciwbiau dŵr, yn angenrheidiol. Bydd angen 

ystyried nifer a lleoliad unrhyw giwbiau cyn cyflwyno cais cynllunio. 

 

 

 

3.7 Diogelwch 

 

Mae diogelwch yn fater pwysig, oherwydd gall pobl fandaleiddio a/neu ddwyn o randiroedd. 

Ni fyddai goleuadau nos parhaol ar randir yn cael eu cefnogi. Fodd bynnag, gall rhai 

goleuadau sy'n synhwyro symudiadau i atal gweithgareddau troseddol neu 

wrthgymdeithasol fod yn dderbyniol. Byddai angen yr holl fanylion fel rhan o gais cynllunio. 
 

Yn aml, nid yw ffensys diogelwch yn ddeniadol, a gallant fod yn ormesol oherwydd eu 

huchder. Mae codi ffensys diogelwch yn annhebygol o gael ei gefnogi.   

 

 

 

3.8 Ffensys 

 

Mae Rhan 2 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 

(Diwygio) 1995 yn galluogi codi ffensys, ond ceir cyfyngiadau o ran uchder y ffens 

arfaethedig, uchder y ffens wreiddiol os bydd angen ei newid a ffyrdd dosbarthiadol agos. 

Bydd angen i olwg y ffens fod yn briodol ar gyfer ei lleoliad ac, o ystyried natur wledig y 

Parc, byddai ffens postyn a gwifren yn briodol. 

 

 Enghreifftiau o ffensys addas 



 
 

 
 


