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1. Cyflwyniad 
 

1.1 Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn yn rhoi canllawiau dylunio i’r hyn a elwir yn fras yn ddatblygiad 
'mewnlenwi'.  Fel arfer, mae’r math hwn o ddatblygiad yn cynnwys tri phrif fath: 
 

 Datblygu safleoedd bwlch mewn ffryntiad stryd; 

 Datblygu tir cefn; ac 

 Ailddatblygu safle (lle cynigir amnewid adeilad presennol). 
 

1.2 Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r defnydd o CCA i amlinellu’r canllawiau manwl ar y modd y bydd polisïau'r 
cynllun datblygu yn cael eu defnyddio mewn amgylchiadau neu ardaloedd penodol. Rhaid i’r CCA fod yn gyson â 
pholisïau’r cynllun datblygu a chanllawiau polisi cynllunio cenedlaethol. Mae’r CCA yn helpu i sicrhau bod gwell 
dealltwriaeth o rai polisïau a chynigion, a'u bod yn cael gweithredu'n fwy effeithiol. Nid oes ganddynt yr un 
statws â'r cynllun datblygu a fabwysiadwyd, ond maent yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau 
cynllunio. 
 

1.3 Yn gyffredinol mae’r math hwn o ddatblygiad fel arfer ar raddfa fach (10 uned neu lai), ond gall fod eithriadau ar 
gyfer cynigion i ddatblygu nifer uwch o unedau (10 - 25), lle bydd y canllawiau yn y ddogfen hon yn berthnasol. 
Dylai cynigion datblygu ar gyfer 10+ uned hefyd ystyried y canllawiau a geir yn y CCA Canllawiau Dylunio Preswyl 
Caerdydd. Bydd angen Datganiad Dylunio a Mynediad ar gyfer cynigion o'r fath.    
 

1.4 Yr amcanion trosfwaol ar gyfer y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yw bod datblygiad mewnlenwi: 
 

 Yn diogelu amwynder preswyl, i ddeiliaid presennol a newydd; 

 Yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at greu cymunedau, lleoedd a gofodau unigryw; 

 O ddyluniad da sy'n cwmpasu egwyddorion cynaliadwyedd; 

 Yn ymateb i gyd-destun a chymeriad yr ardal; 

 Yn gwneud defnydd effeithlon o dir llwyd. 
 

1.5 Ysgrifennwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yn y cyd-destun datblygu cynaliadwy ehangach a amlinellir ym 
Mholisi Cynllunio Cymru Llywodraeth Cymru a NCT 12: Dylunio. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi 
egwyddorion y Llawlyfr Strydoedd a Llawlyfr Strydoedd 2. Dylai'r rhain gael eu defnyddio mewn datblygiad 
mewnlenwi. 
 

1.6 Noda Polisi Cynllunio Cymru y dylai datblygiadau geisio lliniaru canlyniadau newid yn yr hinsawdd trwy adeiladu 
ymwrthedd i mewn i'r amgylchedd naturiol ac adeiledig. Un elfen o ddatblygu cynaliadwy yw cynnwys defnydd 
effeithlon o adnoddau. Mae'r defnydd o dir a ddatblygwyd yn flaenorol (tir llwyd) yn hyrwyddo defnydd 
effeithiol o dir ac yn helpu i leihau'r galw am safleoedd maes glas. Fodd bynnag, mae angen cydbwyso 
rhinweddau’r math hwn o ddatblygiad gyda nifer o ystyriaethau dylunio. Gwrthwynebir datblygiadau amhriodol 
a fyddai'n niweidio cymeriad ac amwynder preswyl yr ardaloedd preswyl presennol. 

 

1.7 Mae'r canllawiau hyn yn atodol yn bennaf i Bolisi KP5 (Dylunio Cynaliadwy o Ansawdd Da) Cynllun Datblygu Lleol 
Caerdydd a fabwysiadwyd (2006-2026), er y gall polisïau eraill y cynllun datblygu fod yn berthnasol hefyd. 

 

1.8 Gofynnir am gyfraniadau ar ddatblygiadau sy'n cynnwys 5 annedd neu fwy neu ar safleoedd sy'n fwy na 0.1 
hectar. Cyfeirier at bolisi H3: Tai Fforddiadwy y Cynllun Datblygu Lleol a'r CCA Rhwymedigaethau Cynllunio am 
fanylion pellach. 

 

1.9 Ceir rhagor o ganllawiau cynllunio yn www.caerdydd.gov.uk/cynllunio  
 

1.10 Gellir cael manylion pellach ynglŷn â deddfwriaeth, canllawiau a pholisïau'r cynllun datblygu yn Atodiad A. 

http://www.cardiff.gov.uk/planning
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2. Diffiniadau a dull dylunio ar gyfer mewnlenwi   
 

2.1 Mae datblygiad mewnlenwi yn cynnwys tri phrif fath fel arfer: 

 

 Datblygu safleoedd bwlch mewn ffryntiad stryd (t.5); 

 Datblygu tir cefn (t.7); 

 Ailddatblygu safle (t.9). 

 

2.2 Yn aml, mae pob un o'r tri math o ddatblygiad yn arwain at ddefnydd dwysach o dir; felly, mae angen ystyried 

defnyddiau tir cyfagos, y cynnydd posibl mewn defnydd neu weithgaredd penodol, a chynhyrchu cerbydau a 

cherddwyr. Dylai'r cyd-destun a'r treflun/ dirwedd gyfagos ddylanwadu ar ddwysedd priodol y datblygiad. 

 

2.3 Rhaid i bob datblygiad fod o ddyluniad da a gwneud cyfraniad cadarnhaol at y treflun/tirwedd cyfagos. Dylai hyn 

ddigwydd yn dilyn gweledigaeth glir o’r project a nodwyd ar ôl dadansoddiad manwl o'r hyn sy'n briodol i’r cyd-

destun. Gellir mynegi’r ymateb dylunio mewn nifer o ffyrdd, ond dylai bob amser wneud cyfraniad cadarnhaol i 

gyd-destun yr ardal. 
 

2.4 Fel arfer mae datblygiadau mewnlenwi yn digwydd o fewn amgylchedd adeiledig, ond mewn mannau sy'n fwy 

gwledig o ran cyd-destun. Rhaid i'r gosodiad tirwedd hysbysu lleoliad a thriniaethau ffin unrhyw ddatblygiad. 
 

2.5 Gellir gofyn am fesurau ychwanegol i wneud safle’n dderbyniol ar gyfer datblygu. Gallai enghreifftiau o hyn 

gynnwys tirlunio neu oleuadau. Gellir gofyn am gyfraniad ariannol tuag at welliannau i'r llwybr mynediad neu i 

ardaloedd sydd union tu allan i'r safle. 
 

2.6 Mae'r adran ganlynol yn nodi’r prif nodweddion sy'n berthnasol i'r tri math o ddatblygiad mewnlenwi, ac mae’n 

amlygu pwyntiau penodol sydd angen eu hystyried. Dylai hyn gael ei ddarllen ar y cyd ag amcanion cyffredinol 

dylunio da a nodir yn Adran 3. 
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Datblygu safleoedd bwlch mewn ffryntiad stryd   

 
2.7 Gall datblygiad mewnlenwi sy'n digwydd o fewn bwlch mewn ffryntiad adeiledig presennol gael effaith 

sylweddol ar ymddangosiad stryd sefydledig, felly rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i sut y bydd y cynllun yn ymwneud 

â'i gyd-destun. 

 

 

 

 

   Enghreifftiau o safleoedd blwch gyda ffryntiad stryd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mae'r datblygiadau mewnlenwi hyn yn llwyddiannus yn defnyddio elfennau o ddylunio cyfoes tra hefyd 

yn ymateb i gymeriad a chyd-destun o ran: 

 
Manylion pensaernïol 

Mae'r dyluniad yn ailddyfeisio’r gwahanol 

siapiau a nodweddion yn yr adeiladau 

cyfagos mewn modd cyfoes, megis dyluniad 

ffenestri. 

 
Triniaeth y ffin 

Mae wal fechan sy'n cynnwys y prif 

fynedfeydd o'r stryd yn cynnal cymeriad a 

gweithgarwch ar y stryd. 

 
Parcio 

Ymgorfforwyd parcio yn y plot mewn modd 

tebyg i'r tai cyfagos ac nid yw'n dominyddu'r 

olygfa stryd. 

 

Graddfa a màs 

Priodol i aneddiadau cyfagos. 
 
Llinell adeiladu 

Mae'n cynnal llinell adeiladu bresennol yn 

y stryd. 

 
Deunyddiau 

Mae'r prif ddeunyddiau  wynebu yn 

adlewyrchu'r deunyddiau yn y tai cyfagos, 

tra bod y deunyddiau ychwanegol a 

ddewiswyd ar gyfer manylion llai yn 

ategu’r adeilad a'r strydlun. 
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Enghreifftiau gwael o ddatblygiad safleoedd bwlch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safle bwlch cyn ei ddatblygu 
 
 

 

 

 

 

 

Mae'r ddwy enghraifft yn methu ag 

ymateb i gymeriad presennol yr 

amgylchoedd, sy'n cynnwys: 

 

 Patrwm cryf o adeiladau; 

  Llinell adeiladu glir; 

 Triniaeth ffin gyson ar hyd 

ffryntiad y stryd; 

 Cymesuredd tai cyson; 

 Garejys i barcio yn y cefn. 
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 Datblygu tir cefn (gan gynnwys lonydd cefn) 

 
2.8 Mae datblygu tir cefn yn cyfeirio at y gwaith o ddatblygu tir sydd yn gorwedd y tu ôl i adeilad/ llinell bresennol o 

eiddo sy'n wynebu priffordd. Gall tir o'r fath gynnwys ardal gyda rhai strwythurau presennol fel garejys, gardd 

gefn sengl neu gasgliad o rannau cyfagos o erddi cefn. Fel arfer mae’r term yn berthnasol i ardaloedd preswyl yn 

bennaf. Mae’n annhebygol y cefnogir cynigion datblygu sydd â’r mynediad pennaf o lonydd cefn oni bai y gellir 

dangos y byddai'r trefniant mynediad i gerddwyr (goleuadau stryd, diogelwch priffyrdd a gwyliadwriaeth) ac 

amodau byw (golau, rhagolygon, edrych drosodd, ac ansawdd y gofod amwynder) yn dderbyniol.  

 

2.9 Dylai unrhyw gynigion o fewn safleoedd tir cefn adlewyrchu maint nodweddiadol o ddatblygu tir cefn yn yr ardal 

leol. Fel rheol gyffredinol, dylai datblygu tir cefn fod yn ffurf israddol o ddatblygiad (yn is nag eiddo sy’n 

wynebu'r tu blaen). Rhaid i ddyluniad datblygu tir cefn fod yn seiliedig ar ddealltwriaeth glir o’r effeithiau a gaiff 

y math hwn o ddatblygiad ar gymeriad ac amwynder preswyl. Y problemau a all godi, ac sydd rhaid eu hosgoi 

neu eu lleihau i lefel dderbyniol, yw:  
 

 Colli preifatrwydd ac ehangder; 

 Colli golau dydd; 

 Mynediad annigonol; 

 Colli mannau gwyrdd/ gardd; 

 Amgáu gwasanaethau 

cyfleustodau cyhoeddus;  

 Colli parcio ceir; 

 Peryglu datblygiadau yn y dyfodol 

trwy ddatblygiad tameidiog. 

 Wynebwedd wael ar ffryntiau 

'anweithredol' neu lonydd cefn 

 

2.10 Gallai safleoedd tir cefn fod â nifer sylweddol o ffryntiau 'anweithredol' o amgylch ffin y safle (h.y. ffensys neu 

waliau), y bydd rhaid eu cymryd i ystyriaeth yn y dyluniad. Dylai cynlluniau wneud y defnydd gorau o olygfeydd 

dymunol i drigolion. Gallai rhai safleoedd priodol (yn enwedig safleoedd tir cefn) ystyried trefnu adeiladau o 

amgylch cwrt canolog i dai allu edrych allan arnynt. 

 

2.11 Mae datblygiad tandem yn fath o ddatblygiad tir cefn lle mae un tŷ newydd yn cael ei osod yn uniongyrchol y tu 

ôl i un arall, drwy naill ai rhannu'r un dramwyfa/mynediad neu dramwyfa/mynediad ychwanegol. Mae'r math 

hwn o ddatblygiad yn gyffredinol annerbyniol oherwydd yr effaith ganlyniadol ar amwynder preswyl y tai 

cyfagos. Lle mae plotiau o faint digon mawr, gellir ystyried cynigion a gynllunnir mewn modd sensitif er mwyn 

cyfyngu ar eu heffaith ar eiddo cyfagos.  

 

 

          Datblygiad Tandem  

 

 

  
Ni ddylai datblygiad gael effaith niweidiol 
ar amwynder preswylwyr cyfagos. Felly 
fel arfer mae datblygiad tandem yn 
annerbyniol. 
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Enghraifft tir cefn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r datblygiad tir cefn hwn yn cynnwys tir yng nghefn y prif dŷ. Ystyrir ei fod yn llwyddiannus o ran: 

 

Graddfa 

Mae'r anheddau newydd ar raddfa israddol ac 

mae goleddf y to yn adlewyrchu un y prif dŷ. 

 
Cynllun 

Mae digon o bellter amwynder rhwng y tŷ 

presennol a'r anheddau newydd. 

 
Gardd 

Gadawyd y prif dŷ gyda gardd breifat y gellir ei 

defnyddio. Mae gan y tair annedd newydd 

fannau amwynder preifat bach unigol yn y cefn. 

 
Deunyddiau 

Mae'r deunyddiau y prif dŷ wedi cael eu 

cynnal drwy’r datblygiad. 

 

Edrych drosodd 

Mae'r ffenestr ar drychiad ochr y tai newydd yn 

creu rhywfaint o edrych drosodd i'r ffordd ochr. 

 
Ffin 

Mae ochr yr adeiladau tir cefn yn agos at y 

briffordd ac yn briodol ar gyfer y lleoliad ochr y 

stryd penodol hwn. Cynhwyswyd peth tirlunio er 

mwyn gwella’r ffin. 

 
Parcio 

Integreiddwyd cwrt parcio y tu ôl i'r garej fel rhan 

o ddyluniad y datblygiad. Nid yw'r garej ei hun yn 

rhy ddominyddol yn y stryd oherwydd y dewis o 

ddeunyddiau tebyg.  

 

Yn y cyd-destun hwn, sef ochr stryd israddol, mae 

garej sy'n wynebu'r briffordd yn dderbyniol, ond 

ni fyddai hyn fel arfer yn dderbyniol ar stryd gyda 

ffryntiadau tai cryf. 
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Ailddatblygu safle / safleoedd cornel 

 
2.12 Gall ailddatblygu safle olygu ailddatblygu unrhyw fath o adeilad, ond mae cynigion i ailddatblygu tai trwy 

amnewid tai gwreiddiol gyda rhai mwy o faint, rhannu plotiau mawr i ddau blot llai ac ailddatblygu plotiau 

annedd sengl/aml-annedd ar gyfer fflatiau yn dod yn fwyfwy cyffredin. 
 

2.13 Mae'n bwysig cael cydbwysedd rhwng cynnal cymeriad cadarnhaol sefydledig stryd breswyl a chyflwyno tai 

ychwanegol. Er mwyn osgoi effaith 'gorlenwi trefol', rhaid i unrhyw gynigion: 
 

 Gynnal gofod amwynder defnyddiol neu ardd ar gyfer anheddau/ deiliaid newydd yn ogystal ag unrhyw 

anheddau/ deiliaid presennol; 

 Cynnal gofod rhwng adeiladau sy'n parchu patrwm y gosodiad yng nghyffiniau'r safle; 

 Cynnal graddfa a maint sy'n parchu adeiladau yng nghyffiniau'r safle priodol; 

 Parchu llinell adeiladu, a bod o ddyluniad sy'n ategu'r strydlun presennol.  
 

2.14 Yn aml mae dwysedd safle yn golygu bod angen cynnwys parcio ceir ychwanegol o fewn ffin y safle. Mae dylunio 

parcio yn ystyriaeth bwysig gyda phob datblygiad mewnlenwi (gweler yr adran ar Barcio), ond gall y dwyseddau 

uned cynyddol greu problemau penodol o ran ailddatblygu safle. Mae gerddi blaen yn bwysig ar gyfer 

bioamrywiaeth, mwynderau, draenio, cymeriad y stryd, ac felly ni ddylai parcio amharu ar y meysydd hyn os 

ydynt yn cyfrannu at gymeriad yr ardal.  

 

2.15 Dylai parcio gael ei ddylunio a'i leoli i annog y defnydd o ffryntiad stryd i gael mynediad at anheddau. Ni 

dderbynnir cynigion sy'n creu ffryntiau a ddominyddir gan geir sy'n niweidio'r strydlun, a/neu greu ffryntiau 

gwag ar y llawr gwaelod. 

 

 

 

Enghraifft o ailddatblygu gwael 

 

  
 

 

 

Cyn 

 

Safle presennol sy'n cynnwys patrwm cryf o 

dai sengl 2-lawr cyn datblygu. 

 

 

 

 

 
Ar ôl 
 
Ailddatblygu annerbyniol sy'n methu ag 

ymateb i'r graen trefol a chymeriad 

presennol yr ardal. 

 

Hefyd ni ddylai parcio ddominyddu'r 

ffryntiad. 
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Enghraifft o ailddatblygu – safle ar gornel 
 
 
Cyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar ôl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mae'r datblygiad yn cynnal lle priodol rhwng 

anheddau ac mae o raddfa a màs priodol ar 

safle ar gornel. 

 

Mae'r adeilad wedi ei osod yn ôl i mewn i'r plot 

i ymateb i gymeriad yr ardal. 

 

Mae’r defnyddiau a manylion yn ymateb i'r 

cyd-destun lleol; gan ailddehongli’r cymeriad 

Edwardaidd a geir ar Ffordd Penylan mewn 

arddull gyfoes. Mae hyn yn amlwg mewn 

deunyddiau to, bargodion dyfnion a goleddfau 

serth, defnydd o gerrig naturiol wedi’u cyfuno 

â rendrad lliw carreg, ffenestri bae sy’n estyn 

allan a ffenestri fertigol gyda fframiau tenau. 
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3. Amcanion dylunio da  
 

3.1 Dylai dyluniadau da gofleidio egwyddorion sefydledig dylunio a datblygu cynaliadwy a gwneud cyfraniad 

cadarnhaol at greu cymunedau, lleoedd a gofodau unigryw. 

 

3.2 Mae datblygiad mewnlenwi angen rhoi sylw arbennig i gyd-destun, nodweddion gofodol golygfa stryd 

bresennol, a pherthynas yr adeilad gyda lle. Dylid defnyddio’r amcanion dylunio canlynol fel canllawiau ar gyfer 

cyflawni dylunio da. Dylid ystyried yr amcanion ar y cyd â'r wybodaeth briodol a gynhwysir yn y CCA Canllawiau 

Dylunio Preswyl Caerdydd.  
 

Adeiladau cynaliadwy 
 

3.3 Gall unrhyw ddwysáu datblygiad ar safle arwain at y posibilrwydd o gael systemau gwresogi ynni-effeithlon mwy 

arloesol a dichonadwy. Dylid archwilio’r potensial hwn er mwyn lleihau allyriadau carbon o'r datblygiad a 

gwrthbwyso effaith amgylcheddol dwysáu. 
 

3.4 Gall cyfleoedd am ddatblygiadau defnydd cymysg cydnaws mewn lleoliadau priodol helpu i greu cymunedau 

cynaliadwy, a chefnogir y rhain gan Lywodraeth Cymru (NCT 12 a PCC). Dylai adeiladau a ddyluniwyd i fod yn 

addas a hyblyg gael eu hystyried ar safleoedd priodol. Os yw amgylchiadau cymdeithasol neu economaidd yn 

newid yn y dyfodol, mae adeiladau a ddyluniwyd i ddarparu ar gyfer newid yn fwy tebygol o allu cael eu trosi i 

ddefnyddiau amgen. 

 

Ansawdd byw 

 

3.5 Rhaid i fewnlenwi, datblygiad tir cefn ac ailddatblygu safleoedd arwain at greu lleoedd da i fyw. Rhaid i hyn gael 

ei ddangos drwy ansawdd y gofod byw mewnol; gofod amwynder preifat; a thrwy gadw at yr egwyddorion sy’n 

ymwneud â mynediad, diogelwch, ac eglurder. 

 

Dylunio cynhwysol 

 

3.6 Dylai pob datblygiad gael ei ddylunio drwy ddefnyddio dull dylunio cynhwysol. Golyga hyn y dylai atebion 

dylunio ddarparu mynediad i'r ystod ehangaf bosibl o bobl, ac na ddylai fod unrhyw rwystrau sy'n creu ymdrech 

a gwahanu gormodol. Ceir rhagor o gyngor am hyn yn NCT 12: Dylunio para. 5.3 a Symudedd Cynhwysol (Yr 

Adran Drafnidiaeth, 2002). 
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Cymeriad a chyd-destun 
 

3.7 Fel canllaw cyffredinol i bob datblygiad preswyl, mae'r CCA Canllawiau Dylunio Preswyl yn nodi'r rhestr ganlynol 

o nodweddion dylunio a ddylai fod yn sail i ddadansoddiad cymeriad: 
 

 Patrymau lleol amlwg o strydoedd a mannau agored 

 Perthynas graen trefol/ ffurf adeiledig 

 Golygfeydd lleol neu strategol 

 Amlen yr adeilad: graddfa, maint, ffurf, uchder, ffurf y to 

 Manylu a chyfoeth gweledol: proffiliau ffenestri, gwaith coed, mynedfeydd adeiladau, deunyddiau 

 Cynllun: lled y plot, gosodiad yn ôl  

 Nodweddion topograffaidd, microhinsoddol ac ecolegol 

 Patrymau lleol y dirwedd: triniaethau gardd ffrynt, coed stryd 

 

3.8 Mae angen i ddatblygiad mewnlenwi fod yn sensitif i'w gyd-destun. Mewn ardaloedd preswyl lle ceir patrwm 

presennol a ffurf datblygiad clir, mae'n bwysig bod adeiladau newydd, tirweddu a thriniaethau ffiniol (e.e. 

giatiau, rheiliau, waliau a gwrychoedd) yn ategu cymeriad y cyffiniau. Mae angen ennill dealltwriaeth drylwyr o’r 

manylion yn y strydlun sy'n cyfrannu at ffurf a chymeriad yr ardal, ac ymateb yn briodol iddynt. 

 

3.9 Dylid cynnwys triniaeth o’r ffiniau, gan gynnwys y dull a ddefnyddir gan gerddwyr/ cerbydau i symud o'r adeilad 

i'r stryd, yn y dadansoddiad cymeriad fel rhan o batrymau lleol y dirwedd. Dylai’r datblygiad ymateb i’r gyfran o 

"ffryntiau gweithredol" (megis mynedfeydd) i flaenau 'anweithredol' (megis waliau uchel a ffasadau gwag) yn y 

stryd bresennol. Yn gyffredinol, dylai datblygiadau wneud y mwyaf o ffryntiau gweithredol, megis mynedfeydd i 

gerddwyr i unedau llawr gwaelod. 
 

3.10 Rhaid i gynigion sy'n effeithio ar gefn gwlad ymateb yn sensitif i'r cyd-destun tirlun. Mae ardaloedd cefn gwlad 

o'r fath yn bodoli o fewn ffin aneddiadau mewn nifer o ardaloedd, gan gynnwys coridorau afonydd. Rhaid i 

unrhyw gynigion mewnlenwi gael eu lleoli mewn ffordd sensitif a’u tirlunio’n briodol i barchu’r amgylchedd cefn 

gwlad a golygfeydd i mewn i'r cefn gwlad. 
 

3.11 Rhaid i gynigion barchu’r graen trefol ac ystyried patrymau lleol amlwg strydoedd a mannau agored gan 

gynnwys: 

 

 Elfennau o ffurf y stryd (organig neu reolaidd), 

 Prif gynllun y tai (teras, tai pâr neu ar wahân), 

 Meintiau gardd 

 

3.12 Dylai deunyddiau (lliw, gwead a maint) a ddefnyddir ar gyfer toi, waliau, drysau a fframiau ffenestri ymateb i’r 

adeiladau neu ddeunydd  wynebu dominyddol yn yr ardal; dylai deunyddiau naill ai gyd-fynd yn union neu fod 

yn ategol.  
 

3.13 Dylai ffenestri datblygiadau newydd gyd-fynd â maint, cyfrannau, dyluniad a rhythm manylion yr eiddo cyfagos. 

Dylai'r llinell doeau gynnwys dyluniad a goleddf toeau priodol, uchder crib, lefel y bargod, a dylid talu sylw i 

unrhyw fanylion perthnasol eraill yn y strydlun. 
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Mewnlenwi newydd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dyma ailddatblygiad clwb 

cymdeithasol. Mae tu ôl i res 

o dai teras presennol lle ceir 

ardal helaeth wedi’i phlannu 

sy'n cynnwys nifer o 

Orchmynion Cadw Coed.  

 

Ar ymyl Caeau Pontcanna a 

Pharc a Gardd Hanesyddol 

Llandaf, mae wedi ymateb 

yn llwyddiannus i elfennau o 

derasau Fictoraidd yr ardal 

ehangach ac mae’n talu sylw 

manwl i fanylion.  

 

 

Mae'r parcio wedi'i 

integreiddio'n sensitif 

gyferbyn â'r tai ymysg y coed 

aeddfed. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhai enghreifftiau o 

gymeriad hanesyddol 

nodweddiadol a geir mewn 

strydoedd cyfagos ac 

Ardaloedd Cadwraeth 

cyfagos. 
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Ymateb i gymeriad a chyd-destun 

 
 
  

Mae’r datblygiad mewnlenwi hwn, sydd ar 

wahân i’r terasau presennol, yn 

wrthgyferbyniad amlwg o ran steil 

pensaernïol, deunyddiau a sut mae’n 

gweddu â’r stryd. Nid yw’r defnydd o 

ffenestri bae mawr cyferbyniol yn gyfan 

gwbl lwyddiannus, fodd bynnag, mae 

lleoliad y plât ar y gornel a’r gwahaniad 

gweledol rhwng yr adeiladau, ynghyd â’r 

dehongliad modern yn gyfraniad 

cadarnhaol i gymeriad y stryd. 

 

Mae'r rendrad gwyn yn cyd-fynd â lliw y 

ffenestri bae ar y tai teras cyfagos ac mae 

deunydd a lliw y to yn ychwanegu elfen o 

barhad rhwng yr adeiladau. 
 

 

 

Mae'r datblygiad mewnlenwi hwn yn 

ddehongliad modern ar ffurf y teras 

Fictoraidd cyfagos. Mae'n cynnwys 

mynedfeydd i gerddwyr ym nhu blaen y tai 

i annog strydoedd gweithredol ac ymateb i 

gymeriad yr ardal. Byddai ffenestri mwy 

wedi gwella’r estheteg ymhellach. 

 

Mae'r adeilad yn troi'r gornel gyda nifer o 

ffenestri ar gyfer edrych dros y stryd. Mae 

storio biniau wedi’i integreiddio yn y 

dyluniad. 
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Ymateb i gymeriad a chyd-destun 

 

 

 

 

Mae gan y stryd hon ddau ddatblygiad 

mewnlenwi cyfochrog gydag ymateb dyluniad 

gwahanol i’r cyd-destun: 

 

 
Mae’r datblygiad bwlch pen teras ar y safle yn 

cyfateb i'r gwaith brics yng ngweddill y teras, ac 

yn parhau â manylion y to. Mae'r drws cilannol 

a thriniaeth y ffin wal frics yn cyfateb i arddull 

presennol gweddill y teras.   

 

Mae rhythm y ffenestri ychydig yn wahanol i’r 
eiddo cyfagos oherwydd cyfyngiadau lled y plot 
cul, fodd bynnag mae’r adeilad hwn yn 
gweddu’n dda â’r cymeriad presennol.  Parheir i 
ddefnyddio’r un steil ffiniol. 

 

 

 

 
 

Wrth ymyl pen y teras mae ailddatblygiad 

cyfoes o gerbyty.  

 

Er ei bod yng nghefn y prif dŷ, mae hefyd yn 

wynebu stryd ochr. 

 

Mae'n ymateb yn dda i’w gyd-destun ac i 

amrywiaeth o wahanol elfennau yn y strydlun. 
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Plot adeiladu a llinell adeiladu  
 

3.14 Dylai cymarebau plotiau adlewyrchu'r rhai cyffredinol mewn eiddo cyfagos. Dylai faint o ddatblygiad sy'n estyn 

yn ôl i safle adleisio rhythm y stryd a pharchu'r adeiladau cyfagos presennol er mwyn lleihau effaith ormesol 

unrhyw ddatblygiad. 

 

3.15 Mae'r gofod rhwng adeiladau cyfagos yn aml yn cael cymaint o effaith ar gymeriad yr ardal â ffurf yr adeiladau 

eu hunain. Rhaid i blotiau fod yn ddigon llydan i gynnwys adeiladau sy'n cyd-fynd yn dda â’r stryd a rhoi 

gwahaniad gweledol digonol lle bo'n briodol. Lle bo ffiniau plotiau presennol yn ffurfio rhan amlwg o'r strydlun, 

dylid cadw’r ffiniau hyn a’u hailadrodd trwy ddyluniad adeiladau priodol a thriniaeth o’r dirwedd. Dylid parchu 

unrhyw olygfeydd a fistâu cyhoeddus arwyddocaol yn y strydlun, gan gynnwys rhwng a thu hwnt i’r adeiladau, 

sy'n cyfrannu at gymeriad yr ardal. 
 

3.16 Dylai datblygiadau geisio ymateb i'r llinell adeiladu gyffredinol a grëir gan y prif ffryntiau tai, gan ystyried sut y 

mae'r adeiladau yn cael eu gosod yn ôl o'r stryd ac unrhyw rythmau neu batrymau datblygiad presennol, neu 

allwthiadau.  
 

3.17 Dylid cynnal dyfnder cyffredinol y ffryntiad lle mae'n nodwedd o'r ardal sy'n cyfrannu at gymeriad ac 

ymddangosiad unigryw y stryd. 

 
 

Llinell adeiladu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plot adeiladu  

 

 

 
  

Parheir y ffurf teras a llinell yr adeiladau. 

Rhannwyd yr adeilad mewnlenwi hwn yn ei 

hanner yn weledol er mwyn cynnal rhythm yr 

adeiladau yn y stryd.  

 

Mae’r bensaernïaeth yn fodern ac mae pob 

'hanner' y datblygiad yn gweddu rhwng dau 

adeilad o wahanol arddulliau pensaernïol ar y 

naill ochr a’r llall, ac mae’n gweithredu fel pontio 

rhyngddynt. 

 

 

 

 

Mae'r adeilad mewnlenwi modern hwn yn 

eistedd yn dda ar y safle cornel, gan ganiatáu 

gofod gwahanu rhwng y terasau hanesyddol a'r 

mewnlenwi. 

 

Mae'r llinell adeiladu yn gyson ac mae'r adeiladu 

yn gwthio’n ôl i bellter priodol i mewn i'r safle. 
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Llinell adeiladu  

 
Pan fo llinell adeiladu gyson sy’n ychwanegu at gymeriad y stryd, dylid ei chadw. 
 

 

 

 

Llinell adeiladu syth 
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Llinell adeiladu grisiog 
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Uchder, graddfa a màs 
 

3.18 Dylai datblygiadau mewnlenwi ystyried ac ymateb i uchder adeiladau presennol (nifer y lloriau ac uchder llawr 

i’r nenfwd), graddfa a màs adeiladau yn y stryd.  

 

3.19 Ar gyfer safle tir cefn, yn aml mae adeilad llai amlwg ar raddfa is o ran uchder yn fwy priodol i leihau’r effaith 

ormesol ar amwynder preswyl. Dylid ystyried lefel y tir oherwydd mae’r datblygiad yn debygol o gael mwy o 

effaith ar eiddo cyfagos pan gaiff ei leoli ar dir uwch. 
 

3.20 Efallai y gall rhai safleoedd priodol gynnwys adeiladau ychydig yn uwch os ydynt yn gwneud cyfraniad 

cadarnhaol at yr olygfa stryd, megis safleoedd cornel, ar brif ffyrdd, ac mewn ardaloedd dwysedd uwch gydag 

amrywiaeth o ran uchder a màs. Os cynigir adeilad uwch, dylai'r driniaeth derfynol ymwneud yn sensitif ag 

uchder yr adeiladau cyfagos fel na thorrir ar draws rhythm y stryd. Bydd hyn yn aml yn arwain at ostyngiad 

uchder priodol. Gellir defnyddio triniaethau gweddluniol cydymdeimladol i gysylltu dyluniadau arloesol neu 

fodern gyda chyd-destun mwy traddodiadol. Dylai toeau aros yn gymesur â'r rhai mewn adeiladau cyfagos i greu 

trosglwyddiad llwyddiannus rhwng datblygiadau newydd a'r rhai presennol.  
 

 
  

Mae'r ailddatblygiad cyfoes o safle hen 

garej yn cynnwys tai teras tri llawr. 

 

Mae’r uchder, graddfa a màs yn briodol i 

gyd-destun y safle, sy'n cynnwys plot cornel 

sylweddol, amrywiaeth o fathau, uchder a 

chymeriadau adeiladau presennol, wedi’u 

lleoli ar hyd prif lwybr cerbydau gyda ffordd 

gerbyd lydan. 

 
Nid yw'r cynnydd mewn uchder rhwng y tai 

deulawr presennol gyferbyn â’r datblygiad 

tri llawr yn ormesol o ystyried maint y stryd; 

mae’r uchder tri llawr yn helpu i greu 

ymdeimlad gwell o amgáu na'r tai deulawr 

gyferbyn.  
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Graddfa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nid yw uchder a màs y cynnig hwn yn ymateb i raddfa, màs a chymeriad cyson ar hyd y stryd. 

 
 

Dwysedd 
 

3.21 Gall mewnlenwi, datblygu tir cefn ac ailddatblygu safleoedd helpu i gynyddu effeithlonrwydd tir a lleihau'r galw 

am safleoedd tir glas fel yr amlinellir ym Mholisi Cynllunio Cymru a Chynllun Datblygu Lleol Caerdydd, Polisi KP5. 

Fodd bynnag, dylai dwysedd datblygiad, o ran graddfa a màs, yn ogystal â'r nifer a math yr unedau, amrywio yn 

ôl cymeriad a chyd-destun y safle a rhaid ymateb yn sensitif i raddfa, ffurf a màs datblygiadau presennol yn yr 

ardal. 

 

3.22 Pennir capasiti datblygu priodol safle gan y meini prawf canlynol: 
 

 Graen trefol presennol (patrwm strydoedd, plotiau ac adeiladau); 

 Cymeriad a chyd-destun yr ardal o gwmpas; 

 Yr angen i gadw a diogelu nodweddion naturiol a gwaith dyn o fewn y safle; 

 Yr angen i warchod preifatrwydd ac amwynder; 

 Cadw a/neu ddarparu lle ar gyfer gerddi digonol a darpariaeth barcio; 

 Agosrwydd at drafnidiaeth gyhoeddus. 
 

3.23 Yn gyffredinol, mae'r Cyngor yn cefnogi ystod o atebion dwysedd, ar yr amod eu bod yn cysylltu'n dda â'u 

hamgylchoedd. Fodd bynnag, bydd unrhyw gynnydd yn nwysedd llety presennol yn golygu y bydd angen 

ystyried yn ofalus atebion arloesol ar gyfer gofod amwynder y gellir ei ddefnyddio, darpariaeth parcio ceir, cadw 

beiciau a chyfleusterau storio sbwriel. 

 

3.24 Er mwyn lleihau'r angen i deithio trwy ddulliau amgen i geir preifat, anogir datblygiadau dwysedd uwch: 
 

 O fewn pellter cerdded i nodau trafnidiaeth gyhoeddus; 

 Ger coridorau  a wasanaethir yn dda gan drafnidiaeth gyhoeddus; 

 Mewn ardaloedd sydd â'r potensial i gael eu gwasanaethu gan drafnidiaeth gyhoeddus; 

 Yng nghanol y ddinas a chanolfannau ardal. 
 
Rhaid i geisiadau ar gyfer datblygiadau dwysedd uwch mewn lleoliadau o'r fath hefyd ystyried pob un o'r meini 

prawf dylunio a restrir ymhellach uchod. 
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3.25 Rhaid ystyried yn ofalus effaith unrhyw barcio ychwanegol sydd ei angen gan dai dwysedd uwch ac ni ddylai 

ddominyddu'r olygfa stryd (gweler adran Mynediad a Pharcio, am ganllawiau pellach). Rhagwelir y gallai 

datblygu mewn ardaloedd gyda gwell mynediad at wasanaethau a thrafnidiaeth gyhoeddus ymgorffori 

darpariaeth barcio lai, yn unol â'r CCA Mynediad, Cylchrediad a Pharcio1. 

 

Man agored, coed, bioamrywiaeth a thirweddu 

 

3.26 Caiff ceisiadau ar gyfer gwaith datblygu ar ardaloedd sy’n golygu colli tir gwyrdd neu agored eu hasesu yn erbyn 

y ffactorau canlynol a amlinellir yng Nghanllawiau Cynllunio Ategol  Seilwaith Gwyrdd (2017): 

 

 Darpariaeth leol bresennol o fannau agored 

 Gwerth swyddogaethol neu amwynder y man agored  

 Ansawdd y man agored  

 Unrhyw arwyddocâd cadwraeth hanesyddol neu natur ynghlwm wrth fan agored a allai gael ei golli  

 Unrhyw ddarpariaeth ddigolledu ar gyfer colli man agored.  

 

3.27 Yn ogystal â hyn, ceisir diogelwch i fannau agored a werthfawrogir am resymau cadwraeth hanesyddol, neu 

fannau sy'n cyfrannu at y dirwedd leol ac/neu arbenigrwydd yr ardal. 

 

3.28 Er mwyn cefnogi amcanion cynaliadwyedd, megis annog cerdded a beicio rhwng cymunedau ar lonydd glas 

llinellol, a diogelu dalfeydd carbon a hwyluso oeri anweddol, ni ddylai datblygiadau mewnlenwi ddigwydd mewn 

ardaloedd o fannau gwyrdd sy’n rhan o rwydwaith trefol o fannau gwyrdd. Dylai ymgeiswyr gyfeirio at 

Ganllawiau Cynllunio Ategol Seilwaith Gwyrdd (2017) am ganllawiau manwl.  
 

3.29 Mae coed a gwrychoedd yn cynnig buddion amwynder gweledol, yn darparu strwythur naturiol ac amgaead i 

safle, maent yn gartref, lloches neu le bwydo i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt, ac ystod amrywiol o fanteision 

amgylcheddol gan gynnwys gweithredu fel dalfa garbon, helpu draeniad naturiol, oeri'r aer ac amsugno 

llygredd. 

 

3.30 Gwrthwynebir datblygiad a fyddai'n achosi niwed annerbyniol i goed, coetiroedd a gwrychoedd. Mae cadw ac 

amddiffyn gofod tyfu i goed mawr, neu'r rhai sy'n gallu tyfu i faint mawr, yn arbennig o ddymunol gan fod y 

coed hyn yn darparu’r manteision mwyaf i amwynder gweledol, bioamrywiaeth, oeri, croniant carbon a draenio 

cynaliadwy. Dylai datblygwyr bob amser wirio p’un a yw coed ar, neu gerllaw, eiddo cyfagos yn destun i 

Orchymyn Cadw Coed. Bydd coed sydd ar, neu gerllaw safle, angen eu hasesu’n unol â’r CCA CCA Seilwaith 

Gwyrdd, cyn cyflwyno cais cynllunio. Rhaid i'r asesiad hwn hysbysu gosodiad a dyluniad y safle. 
 

3.31 Yn ogystal â choed, rhaid i'r cynllun safle ystyried yr holl nodweddion naturiol a lled-naturiol sy'n bodoli eisoes 

megis gwrychoedd, pridd agored a phridd â llystyfiant, a chyfraniad y nodweddion hyn. Mae cadw neu 

ymgorffori nodweddion o'r fath mewn datblygiad yn chwarae rhan hanfodol o ran sicrhau bod y datblygiad yn 

gyson ag egwyddorion datblygu cynaliadwy. 
 

3.32 Hyd yn oed pan nad oes colled o goed presennol, dylai dyluniad y datblygiad gael ei addasu i ddarparu ar gyfer 

coed newydd a thirlunio meddal sy’n briodol i'r lleoliad, graddfa a'r math o ddatblygiad. Dylai dyluniad y coed 

newydd sydd i’w plannu a thirlunio meddal gael ei hysbysu gan benodau 'Coed a Datblygu' a 'Phriddoedd a 

Datblygu' y CCA Seilwaith Gwyrdd. 

 
 

                                                 
1 Bwriedir defnyddio CCA Cynllunio a Pharcio yn lle’r CCA hyn o fewn y cyfnod y CDLl 
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Dylai nodweddion naturiol pwysig ddylanwadu ar gynllun y safle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Protected species 

 

3.33 Mae CCA Seilwaith Gwyrdd (2017) yn egluro’r camau y dylid eu cymryd os yw rhywogaethau gwarchodedig 

megis ystlumod ac adar nythu yn bresennol ar y safle. Mae’n bwysig nad ymgymerir â gwaith tan fod yr 

archwiliadau angenrheidiol wedi’u cwblhau. Dylid cynnal arolygon gan arolygwyr trwyddedig, profiadol sydd â 

chymwysterau addas yn unol â chanllawiau ac arfer gorau cyhoeddedig.  Os yw AGC yn debygol o gael ei 

effeithio gan y cynigion, dylai’r cais cynllunio gynnwys manylion am yr holl gamau lliniaru a fydd ar waith i 

wrthbwyso’r effeithiau a ragwelir.  
 

3.34 Gellir dod o hyd i wybodaeth ar Drwyddedu Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop yn 

https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/protected-species-licensing/european-protected-

species-licensing/?lang=cy.  

 
Triniaeth ffiniau  

 

3.35 Gall triniaeth ffiniau sy’n wynebu priffordd neu ofod cyhoeddus wneud cyfraniad sylweddol at gymeriad yr 

ardal. Mae'n effeithio’n weledol ar y strydlun, yn dylanwadu ar weithgarwch stryd ac yn effeithio ar gerddwyr a 

cherbydau. Dylai ffiniau greu rhyngwyneb llwyddiannus rhwng yr adeilad a'r stryd neu ofod agored, ac ni ddylai 

arwain at ffasadau gwag na chreu gofod marw. Dylai triniaethau ffiniau fod o ansawdd uchel, gan gydbwyso 

anghenion diogelwch a darparu gwyliadwriaeth naturiol da, ac ni ddylai greu ymdeimlad o 'gaer' i'r datblygiad. 

 

3.36 Mae rhoi sylw i fanylion yn arbennig o bwysig mewn safleoedd mewnlenwi a safleoedd ailddatblygu, oherwydd 

gall triniaeth ffin wael neu un sy'n gwyro oddi wrth y math cyffredinol o driniaeth ffiniau cyffredin yn yr ardal 

niweidio cymeriad presennol y stryd. Lle mae math clir o driniaeth ffiniau llwyddiannus yn bodoli yn yr ardal 

gyfagos, dylai'r cynnig gyd-fynd yn agos o ran maint a deunyddiau. Bydd angen i'r mynedfeydd ar hyd y ffin 

adlewyrchu rhythm a gosodiad mynedfeydd presennol yr ardal. 
 

https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/protected-species-licensing/european-protected-species-licensing/?lang=cy
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/protected-species-licensing/european-protected-species-licensing/?lang=cy
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3.37 Dylai triniaethau ffin ochr yn ochr â mannau cymunedol, megis ardaloedd parcio, fod o ansawdd uchel, ac yn 

rhai y gellir eu cynnal yn hawdd (h.y. waliau brics yn hytrach na ffensys gydag estyll clos). 

  
 

Dylid cynnal cymeriad y driniaeth ffiniau ar hyd y stryd 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cynllunio i atal troseddu 

 

3.38 Rhaid i bob datblygiad ddangos sut mae’n cyfrannu'n gadarnhaol tuag at amgylcheddau diogel a sicr (megis 

darparu gwyliadwriaeth naturiol, ynghyd ag ymdeimlad o berchnogaeth), a dylai'r mesurau hyn fod yn effeithiol, 

ac yn gymesur â'r ffactorau risg troseddu lleol. Dylid cyfeirio at y CCA Canllawiau Dylunio Preswyl. Gall Heddlu 

De Cymru ddarparu gwybodaeth am sut i gyrraedd dyfarniad 'Diogelu drwy Ddylunio'. Ceir rhagor o wybodaeth 

yn www.securedbydesign.com. 

 
Mynediad i gerbydau a pharcio 

 

3.39 Dylai datblygu cynaliadwy annog y defnydd o ddulliau amgen i'r car lle bo modd, fel cerdded, beicio a 

thrafnidiaeth gyhoeddus. Dylai darpariaeth parcio beiciau bob amser fod yn rhan annatod o ddyluniad y 

datblygiad. Dylid defnyddio egwyddorion Llawlyfrau Strydoedd 1 a 2, gan roi rhagor o ystyriaeth i swyddogaeth 

lle strydoedd. 

 

3.40 Cydnabyddir bod y car yn ddull cludiant pwysig ac mae angen ystyried parcio yn unol â'r CCA Mynediad, 

Cylchrediad a Safonau Parcio2. Ni ddylai parcio cerbydau a beiciau fod yn niweidiol i'r strydlun, bywiogrwydd 

trefol nac amgylchedd adeiledig hanesyddol. 
 

                                                 
2 Bwriedir ei ddisodli gan CCA Canllawiau Datblygu a Pharcio o fewn cyfnod y CDLl 
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3.41 Pan fo parcio ceir yn angenrheidiol, dylai'r ddarpariaeth gael ei hymgorffori’n effeithiol i ddyluniad y datblygiad 

yn ei gyfanrwydd ac ni ddylid ei gyflwyno’n ddiweddarach. Mae effaith dwysáu safle yn golygu efallai bod angen 

cynnwys parcio ceir ychwanegol o fewn ffin safle cyfyng. Anogir atebion dylunio arloesol sy'n lleihau'r effaith ar 

y strydlun ac ar amwynder eiddo cyfagos. Dylai parcio (ar gyfer datblygu safle bwlch yn arbennig) helpu i 

ddiffinio stryd sy’n ddeniadol ac a ddefnyddir yn helaeth, a hyrwyddo'r defnydd o fynedfeydd blaen anheddau. 

Ni dderbynnir cynigion sy'n creu ffryntiadau a ddominyddir gan geir sy'n niweidio'r strydlun a/neu greu 

ffryntiadau gwag ar y llawr gwaelod. 
 

3.42 Anogir y defnydd o ddeunyddiau athraidd mewn ardaloedd parcio a thramwyfeydd er mwyn creu draenio 

cynaliadwy. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn ardaloedd lle’r oedd llystyfiant yn arfer bod. Ni ddylai parcio 

ceir amharu ar ansawdd amwynder neu ofod naturiol. Efallai y bydd angen cael gwared â hawliau datblygu a 

ganiateir mewn rhai achosion i sicrhau nad yw’r palmant yn cael ei ddisodli gan balmant anhydraidd yn 

ddiweddarach. 
 

3.43 Gallai fod yn briodol i drefniadau mynediad presennol wasanaethu'r ailddatblygiad mewnlenwi lle mae'n helpu i 

gynnal ymddangosiad ffryntiad y stryd. Os yw mynediad newydd yn angenrheidiol, rhaid iddo gael ei leoli mewn 

man diogel a gweladwy, gyda lleiniau gwelededd clir wedi’u gosod yn ôl o gyffyrdd neu beryglon eraill. 
 

3.44 Dylai tramwyfeydd newydd fod yn briodol i'w cyd-destun. Dylai tramwyfeydd newydd sy'n gwasanaethu 

datblygiad gardd gefn gael eu lleoli i leihau unrhyw aflonyddwch sŵn neu aflonyddwch gweledol i anheddau 

cyfagos. 
 

3.45 Er mwyn gwneud defnydd effeithlon o dir mewn ardaloedd canolog ac ardaloedd eraill o ddwysedd uwch, 

anogir defnyddio’r nifer lleiaf o lefydd parcio yn unol â'r CCA Mynediad, Cylchrediad a Pharcio. Gall datblygiad 

mewn ardal ganolog (gweler CCA Parcio) beidio â chynnwys unrhyw ddarpariaeth barcio; fodd bynnag, bydd 

rhinweddau ac amgylchiadau pob cais cynllunio yn cael eu cymryd i ystyriaeth wrth gymhwyso safonau parcio. 

Mae hyn yn cynnwys parcio beiciau, darpariaeth parcio bathodyn glas, parcio i ymwelwyr, ac ystod o ffactorau 

lleoliadol a chyd-destunol. Ceir manylion yn y CCA Mynediad, Cylchrediad a Pharcio.  
 
 

 

Parcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymgorfforwyd mannau parcio 
ychwanegol yn sensitif i ffwrdd o’r 
stryd yn y datblygiad tir cefn hwn, a 
gellir eu gweld o du blaen yr anheddau 
newydd. 
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4. Amwynder preswyl a phreifatrwydd 
 

4.1 Rhaid i unrhyw fewnlenwi, datblygiad tir cefn neu ailddatblygu safle ystyried amwynder preswylwyr newydd a 

rhai’r dyfodol, yn ogystal â’r amwynderau sydd ar gael i drigolion cyfagos. 

 
Gerddi a gofod amwynder agored 

 
4.2 Dylai pob annedd breswyl newydd, yn ogystal ag anheddau presennol a effeithir gan y datblygiad, gynnal gofod 

amwynder allanol priodol y gellir ei ddefnyddio. Dylai’r gofod hwn gael ei integreiddio yn y cynigion dylunio, ac 

nid bod yn ‘ofod dros ben’ ar ôl cynllunio. 

 

4.3 Dylid dangos bod maint a math y gofod amwynder allanol yn briodol i'r math o ddatblygiad, ac i’r graen trefol yn 

yr ardal. 

 

4.4 Gall gofod amwynder ddarparu llawer o swyddogaethau gwahanol, megis lle diogel i blant chwarae, ardal 

arddwriaethol, neu le i eistedd y tu allan yn yr awyr iach. Bydd maint a natur y lle amwynder preifat neu lecyn a 

rennir yn dibynnu ar amrywiaeth o amgylchiadau cyd-destunol, megis y math o lety, ffurf, dwysedd, lleoliad a 

mynediad i fannau agored cyhoeddus gerllaw. Dylai gofod amwynder fod gerllaw neu'n agos at yr annedd, ac yn 

hygyrch i gadeiriau olwyn. 

 

4.5 Dylai tai a fflatiau ar y llawr gwaelod a fydd yn gwasanaethu fel llety i deuluoedd gynnwys gofod amwynder 

preifat amgaeedig a diogel. Dylai gofod amwynder o'r fath fesur o leiaf 10.5m o ddyfnder neu 50m2 ar y cyfan, 

ond adlewyrchu'n gyffredinol yr hyn sy'n nodweddiadol o'r ardal gyfagos. 

 

4.6 Gall mathau o ofod amwynder a rennir megis gerddi to, terasau to, gerddi cymunedol a mannau ar gyfer 

chwarae fod yn addas mewn rhai mathau o ddatblygiad. Pan fo cynnig o faint neu natur sy'n sbarduno gofynion 

penodol ar gyfer mannau agored cyhoeddus (gan gyfeirio at y CCA Seilwaith Gwyrdd), dylid ceisio hyn ar y safle 

lle bynnag y bo'n ymarferol. 

 

4.7 Mae angen rhoi ystyriaeth i gadw coed presennol a phriddoedd llystyfiant gweithredol (e.e. glaswellt, llwyni, 

neu ardal ar gyfer tyfu llysiau), a chyflwyno coed a phriddoedd newydd fel rhan o ofod amwynder lle bo hynny'n 

ymarferol. Cyfeirier at yr adran ar 'Fannau agored, coed, tirlunio a thriniaeth ffiniau'. 

 

4.8 Dylai tai presennol yr effeithir arnynt gan ddatblygiad newydd gadw meintiau gardd rhesymol (yn y tu blaen a’r 

cefn), sy’n briodol i’r tŷ a'r ardal gyfagos. Ni ddylid gadael eiddo sydd wedi cyfrannu tir ar gyfer datblygiad tir 

cefn neu ddatblygiad mewnlenwi heb erddi rhesymol a defnyddiadwy neu fannau parcio lle mae ganddynt 

eisoes y fath gyfleuster. Dylid cadw mynediad presennol i gerddwyr a cherbydau. 
 

 

Gofod Amwynder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma enghraifft o ofod amwynder a rennir sy’n cael ei 

ddefnyddio'n dda o fewn datblygiad bloc perimedr, 

Coin Street, Llundain. 

Mae gan yr unedau llawr gwaelod fannau preifat 

unigol sy'n cefnu ar y man cymunedol preifat a rennir 

gan bob un o'r deiliaid.  
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Preifatrwydd, edrych drosodd a chysgodi  
 

4.9 Dylai datblygiadau newydd ganiatáu preifatrwydd digonol ar gyfer deiliaid yr adeiladau arfaethedig yn ogystal ag 

eiddo cyfagos. Fel arfer, dylid cynnal o leiaf 21m rhwng prif ffenestri i ystafelloedd byw. Fodd bynnag, efallai ei 

fod yn bosibl cyflawni preifatrwydd drwy gyfuniad o bellter gwahanu; sefyllfa a golygwedd ystafelloedd 

cyfanheddol priodol; sgrinio; cyfeiriadedd yr adeilad; lleoli ffenestri; maint ac arddull y ffenestri; a lleoliad 

gerddi. Bydd angen i gynigion dylunio ddangos sut y darparwyd lefel ddigonol o breifatrwydd i ystafelloedd byw 

ym mhob annedd. Dylai'r isafswm pellter edrych drosodd o ffenestr ystafell gyfanheddol i ardal gardd annedd ar 

wahân fod yn 10.5m. Nid yw dibynnu ar ffenestri aneglur gwydr neu ffenestri nad ydynt yn agor yn ddull a ffefrir 

i gyflawni preifatrwydd. 

 

4.10 Ffefrir anheddau â golygwedd ddeuol (lle ceir ffenestri ar ddwy wal allanol) yn hytrach nag unedau â golygwedd 

unigol. Bydd rhagdybiaeth yn erbyn unedau â golygwedd unigol oni bai y dangosir bod y cynllun yn caniatáu 

golau dydd ac awyru digonol i bob ystafell gyfanheddol. 

 

 

Preifatrwydd 

 

 

 

  

 

 

Dengys datrysiadau dylunio arloesol, fel y gwelir gan 

Accordia yng Nghaergrawnt, nad oes rhaid i gowrt cul 

beryglu preifatrwydd os yw’r ffenestri wedi eu 

dylunio a’u gosod yn groesgam. Mae'r mannau cul, 

trefol hyn yn llwyddiannus yma oherwydd 

amrywiaeth o ffactorau dylanwadu, gan gynnwys: 

 

 Mae'r adeiladau o osodiad a graddfa briodol; 

 

 Mae'r tai cowrt yn ffurfio rhan o hierarchaeth 

gynllunio strydoedd; 

 

 Ategir y culni gan fannau cowrt llydan a rennir 

yn y cefn, 

 

 Mae'r cowrt yn fan cyhoeddus agored agos 

iawn, o ansawdd dda ac yn hygyrch. 

 

Mae 21m yn caniatáu 

preifatrwydd a grëir gan 

bellter 
 
 
Os yw ongl y cylchdro yn 
fwy na 30 gradd, gallai 
anheddau gael eu gosod 
ychydig yn agosach at ei 
gilydd. Mae angen cymryd 
uchder adeiladau i 
ystyriaeth. 

21m 
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4.11 I ddiogelu mwynderau preswylwyr presennol, ni ddylai cynigion arwain at niwed annerbyniol o ran lefel 

ormesol, cysgodi nac edrych dros eiddo cyfagos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rheolau 25 / 45  

 

4.12 Mae'r asesiad o olau haul a golau dydd yn seiliedig ar y Canllawiau BRE a gyflwynir yn Cynllunio Safle ar gyfer 

Golau Dydd a Golau Haul - canllawiau arfer da. 
 

4.13 Er bod newidiadau i hawliau datblygu a ganiateir wedi caniatáu rhai mathau o ddatblygiadau mewnlenwi a allai 

fynd dros ben y safonau hyn, lle bo cyfle’n bodoli i reoli, byddwn yn defnyddio'r safonau mewn modd rhesymol. 
 

4.14 Weithiau caiff y canllawiau hyn eu defnyddio'n hyblyg gan ein bod yn cydnabod y gellir darparu golau i fannau 

byw drwy gyfrwng nifer o ddulliau nad ydynt efallai’n amlwg o'r dulliau asesu, tra gallai sefyllfaoedd treflun 

penodol yn rhesymol haeddu rhywfaint o hyblygrwydd yn eu defnydd. Fel y cyfryw, defnyddir y safonau i 

ddechrau fel sbardun i wahodd cyfiawnhad pellach i ddyluniad.  
 

4.15 Gwrthwynebir datblygiadau nad ydynt yn bodloni’r safonau hyn heb gyfiawnhad pellach neu fesurau rhesymol 

arall yn eu lle i ddarparu golau digonol. Mae'r safonau yr un mor berthnasol i effeithiau ar adeiladau newydd a 

phresennol, a dylid eu hasesu’n unol â hynny. Ni fydd y safonau'n berthnasol i effeithiau o ganlyniad i uchder 

mân dalcenni. Lle nad yw'r safonau'n cael eu bodloni, ceisir ffyrdd o wella'r sefyllfa i'r safon ofynnol.  
 

Ystafelloedd yr effeithir arnynt   

 

4.16 Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i ystafelloedd cyfanheddol sydd, yn ôl y cynllun gosodiad, yn brif fannau 

byw yn ystod y dydd. Ni fydd asesiadau yn ymwneud â cheginau bach (lle nad oes gofod ychwanegol i ddarparu 

ardal fwyta ddigon mawr ar gyfer bwrdd a chadeiriau - fel arfer ardal o 2m² yn ychwanegol at y gofod cegin), 

toiledau, ystafelloedd ymolchi, mannau cylchrediad, stordai neu leoedd tebyg. Dim ond os ydynt yn rhan o'r 

gofod byw yn ystod y dydd y caiff ystafelloedd sy'n cynnwys gwelyau eu cynnwys mewn asesiad. Ni fydd 

ystafelloedd sy'n cynnwys mwy nag un ffynhonnell effeithiol o olau, fel ffenestri ar ffasadau eraill, ffynhonnau 

neu diwbiau golau yn cael eu cynnwys mewn unrhyw asesiad.  

 
 

 
 
 

Mae'r cynnig hwn yn rhy ormesol 
ar yr eiddo cyfagos. 
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 Rheol 25 gradd  
 

4.17 Mae’r asesiad cyntaf yn ymwneud â ffenestri sy’n wynebu adeiladau eraill neu strwythurau perthnasol. Bydd 

adeilad neu strwythur sylweddol yn rhwystro golau rhesymol i ffenestr berthnasol os yw’n torri llinell sy’n 

ymestyn i fyny o ganol y ffenestr berthnasol 25 gradd o’r llorweddol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.18 Os oes rhwystr, bydd angen i ymgeiswyr brofi na fydd y ffenestri yn cael eu heffeithio'n andwyol gan y strwythur 

hwn drwy fesur y golau dydd gan ddefnyddio’r ‘Skylight Indicator’ neu’r asesiadau Waldram a nodir yng 

nghyhoeddiad BRE. Ni ddylai'r mesur o olau dydd sy’n cyrraedd ffenestr ddisgyn o dan 27%. Mae cymwysiadau 

meddalwedd yn bodoli i helpu gydag asesiad o'r fath.  

 

4.19 Os yw’r ffenestr mewn drws gwydr, gall y llinell darddu o 2 fetr uwchben y llawr neu lefel llawr perthnasol. 
 

4.20 Os yw adeilad newydd yn gwella’r sefyllfa bresennol, gellir defnyddio’r safonau'n hyblyg, a dylid darparu 

astudiaethau cyn ac ar ôl.  

 
 Y rheol 45 gradd 
 

4.21 Mae’r ail asesiad yn ymwneud ag unrhyw estyniadau o linell adeiladu bresennol, a ffenestri a effeithir gan yr 

estyniad hwn.  

 

4.22 Bydd estyniad yn rhwystro golau rhesymol i ffenestr berthnasol os yw’n torri llinell sy’n  ymwthio 45 gradd yn 

llorweddol (wedi’i asesu mewn cynllun) a fertigol  (wedi’i asesu mewn drychiadau perthnasol) o ganol y ffenestr.  
 

4.23 Dylai estyniadau gyda tho ar oleddf gael eu hasesu o ganol yr oleddf. Gellir defnyddio’r mesur hwn hefyd i asesu 

ffenestri perthnasol mewn cwrt. Gall ffenestri sy’n wynebu cael eu hasesu drwy ddefnyddio'r dull 25 gradd 
 

4.24 Mae’n arbennig o bwysig osgoi effaith twnnel, lle’r effeithir ar ffenestr gan estyniadau ymwthiol o ddau 

gyfeiriad.  
 
 

250 

 

Mae'r llinell 25 gradd yn ymwthio o ganol y ffenestr berthnasol. Yn yr achos hwn mae’r cynllun yn 
dderbyniol. 
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Golau haul 
 

4.25 Bydd ffenestri sy'n wynebu o fewn 90 gradd i'r de yn cael rhywfaint o olau haul uniongyrchol am ryw gyfnod y 

dydd, os nad oes rhwystr. 

 

4.26 Bydd dyluniad sensitif mannau byw yn sicrhau bod pob annedd â phrif ystafell fyw yn gallu derbyn swm 

rhesymol o olau haul uniongyrchol. 
 
 

 

 

Ni ddylai llinell 45 
gradd sy’n ymwthio 
o ganol y ffenestr yn 
y drychiad a’r cynllun 
daro’r estyniad 
perthnasol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yn yr achosion hyn, 
mae'r cynllun yn 
dderbyniol o ran 
drychiad a chynllun. 
 

 

 

450 

450 
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5. Ardaloedd cadwraeth ac adeiladau rhestredig  
 

5.1 Ni fydd datblygiad o fewn ardal gadwraeth, neu sy'n effeithio ar osodiad ardal gadwraeth, yn cael ei ganiatáu 

oni bai ei fod yn diogelu neu'n gwella cymeriad neu ymddangosiad yr ardal.  

 

5.2 Mae pob un o’r 26 Gwerthusiad Ardal Gadwraeth a fabwysiadwyd gan y Cyngor (2004-2009) yn amlinellu 

arwyddocâd hanesyddol yr ardal, yn cynnwys asesiad o gymeriad, ac yn argymell cyfleoedd i wella’r cymeriad 

hwnnw. Mae'r rhain hefyd yn cynnwys canllawiau pellach i berchnogion tai a rhai sy'n datblygu cynllunio o fewn 

ardal gadwraeth. Cafodd y gwerthusiadau (sydd ar gael yn www.caerdydd.gov.uk/cadwraeth) eu mabwysiadu 

yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, a dylid eu darllen ar y cyd â'r CCA hwn. 

 

5.3 Fel arfer bydd angen caniatâd Ardal Gadwraeth i ddymchwel adeilad mewn ardal gadwraeth. Mae Polisi 

Cynllunio Cymru a Chylchlythyr 61/96 (i'w ddisodli yn 2017 gan Nodyn Cyngor Technegol 24: Yr Amgylchedd 

Hanesyddol) yn darparu mwy o wybodaeth.  

 

5.4 Mae angen Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer dymchwel, addasu neu osod estyniad os yr effeithir ar 

gymeriad adeilad rhestredig statudol. Dim ond pan maent yn ymwneud yn sensitif â'r adeilad a gwarchod ei 

gymeriad  y bydd newidiadau i adeiladau rhestredig yn dderbyniol. Wrth asesu cais, mae’n ofyniad statudol ar y 

Cyngor i roi sylw arbennig i ddymunoldeb cadw'r adeilad neu ei leoliad neu unrhyw nodweddion o ddiddordeb 

pensaernïol neu hanesyddol arbennig sy'n perthyn iddo. 

 

5.5 Ar wahân i adeiladau a restrir gan Cadw, mae'r Cyngor yn dal rhestr o adeiladau yng Nghaerdydd sydd wedi eu 

rhestru’n lleol. Diben rhestru lleol yw sicrhau bod diddordeb pensaernïol neu hanesyddol pwysig lleol adeilad yn 

cael ei gydnabod. Ceir mwy o wybodaeth yn www.caerdydd.gov.uk/cadwraeth.  

 

 

http://www.caerdydd.gov.uk/cadwraeth
http://www.caerdydd.gov.uk/cadwraeth
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6. Storio sbwriel 
 

6.1 Rhaid gwneud darpariaeth ddigonol ar gyfer cyfleusterau ailgylchu gwastraff bwyd, gardd a gwastraff cyffredinol 

o fewn canllawiau CCA Casglu Gwastraff a Chyfleusterau Storio y Cyngor. Bydd angen hefyd cynnwys mynediad 

priodol i gasglu lle mae angen i’r anheddau preswyl arfaethedig ddefnyddio cyfleusterau gwastraff cymunedol.   

 

6.2 Dylai atebion arloesol ar gyfer rheoli gwastraff gael eu hintegreiddio i ddyluniad y datblygiad, a dylid ei gyflawni 

gyda'r effaith leiaf ar ansawdd a bywiogrwydd tir y cyhoedd, ac amwynder preswylwyr presennol a rhai’r 

dyfodol. Lle bo modd, dylai pob cyfleuster storio gwastraff fod yng nghefn yr annedd. Mewn sefyllfaoedd lle 

mae gwastraff yn cael ei storio yn nhu blaen yr eiddo, rhaid iddo gael ei sgrinio’n addas o'r briffordd. 
 

6.3 Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i benderfynu ar y cynwysyddion gwastraff sydd eu hangen ar gyfer datblygiadau 

preswyl newydd. Gellir cael manylion pellach am y cynwysyddion gofynnol yn y CCA Casglu Gwastraff a 

Chyfleusterau Storio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dylai storio sbwriel ac ailgylchu gael 
ei integreiddio’n feddylgar i’r 
datblygiad.   
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Atodiad A: Cyd-destun polisi    
 

7.1 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi polisi cynllunio defnydd tir Llywodraeth Cymru mewn perthynas â 

hyrwyddo cynaliadwyedd trwy ddylunio da. Mae a wnelo dylunio da â mwy nag estheteg datblygu yn unig - mae 

hefyd yn cynnwys agweddau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd y datblygiad, gan gynnwys ei 

adeiladu, gweithredu a rheoli, a'i berthynas â'r ardal o'i amgylch. 

 

7.2 Mae Pennod 9 (Tai) yn amlinellu'r polisïau ar ddylunio tai fforddiadwy o ansawdd dda, ac mae’n cynghori y gallai 

mewnlenwi sensitif o fylchau bach fod yn dderbyniol, er y bydd hyn yn dibynnu ar gymeriad yr amgylchoedd. Ni 

ddylid caniatáu datblygiadau mewnlenwi ansensitif, gan gynnwys newidiadau ac addasu, a fyddai'n niweidio 

cymeriad neu amwynder ardal. 
 

7.3 Mae Polisi Cynllunio Cymru (gweler Penodau 4 a 9) yn darparu gwybodaeth benodol ar ddatblygiad mewnlenwi 

yng nghefn gwlad. 
 

7.4 Dylid cynhyrchu amgylcheddau diogel trwy ddylunio da, ac mae awdurdodau lleol dan rwymedigaeth gyfreithiol 

i ystyried yr angen i atal a lleihau trosedd ac anhrefn yn yr holl benderfyniadau a wneir ganddynt. Gall atal 

troseddau ac ofn troseddau fod yn ystyriaethau perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. 
 

7.5 Mae Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 12: Dylunio yn rhoi cyngor ar sut y gall y system gynllunio hyrwyddo 

cynaliadwyedd trwy ddylunio da. Dylai dylunio da yn yr amgylchedd adeiledig a naturiol gyflwyno cynaladwyedd 

amgylcheddol, datblygiad economaidd a chynhwysiant cymdeithasol. Mae angen i adeiladau a lleoedd gael eu 

dylunio'n dda, bod yn hyblyg ac addasadwy, gan sicrhau ansawdd uchel tir y cyhoedd, strydoedd bywiog a 

chymdogaethau gweithredol. 

 

7.6 Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol cael Datganiad Dylunio a Mynediad (DDM) gyda cheisiadau ar gyfer 

pob annedd newydd. Dylai'r DDM gynnwys arfarniad dylunio llawn o'r safle a bydd angen iddo ddangos sut mae 

gofynion cynaliadwyedd wedi eu cymryd i ystyriaeth fel rhan o'r broses ddylunio. Yn dilyn hyn, dylai egluro a 

chyfiawnhau amcanion a chysyniadau sylfaenol y cynnig datblygu, a sut y bydd hyn yn cael ei adlewyrchu drwy’r 

cyfan o’r cynllun. Mae NCT 12: Dylunio yn rhoi amlinelliad o gynnwys bras DDM am ganiatâd cynllunio a 

chaniatâd adeilad rhestredig. 

 

7.7 Mae NCT 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd paragraff 6.2, yn nodi y dylai datblygiadau newydd gael eu cyfeirio 

at ffwrdd o barth C, ac ni ddylid caniatáu datblygiad newydd o fewn parthau C1 ac C2 oni bai bod yr awdurdod 

cynllunio yn barnu ei fod yn cael ei gyfiawnhau yn y lleoliad hwnnw. Fel rhan o'r cyfiawnhad hwn, dylai 

ymgeisydd gynnal a chyflwyno asesiad canlyniadau llifogydd (ACLl) cyn penderfynu ar gais sy'n bodloni'r meini 

prawf a nodir yn NCT 15. Mae NCT 15 hefyd yn datgan na ddylai datblygiadau hynod agored i niwed (megis 

defnydd preswyl) ddigwydd ym mharth C2. 
 

7.8 Mae’r Llawlyfrau Strydoedd 1 a 2 (yr Adran Drafnidiaeth, 2007; 2010) yn cael eu cymeradwyo gan Lywodraeth 

Cymru ac yn rhoi pwyslais ar swyddogaeth lle strydoedd. Mae'n argymell y dylai dylunwyr roi blaenoriaeth uwch 

i anghenion cerddwyr, beicwyr a defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus dros gerbydau modur. 
 

7.9 Ysgrifennwyd Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru (2017) fel canllaw cyflym gan Gomisiwn Dylunio 

Cymru, i gynorthwyo'r rhai sy'n gysylltiedig ag ysgrifennu a chyflwyno ceisiadau am ganiatâd cynllunio neu 

ganiatâd adeilad rhestredig yng Nghymru. 

 

7.10 Gwerthusiadau Ardaloedd Cadwraeth Caerdydd - Diffinnir ardal gadwraeth fel ardal o ddiddordeb pensaernïol 

neu hanesyddol arbennig, y mae’n ddymunol cadw neu wella ei chymeriad neu olwg. Mae'r Cyngor wedi paratoi 

chwech ar hugain o werthusiadau ardal gadwraeth y dylid eu darllen ar y cyd â'r CCA hwn. 

http://gov.wales/docs/desh/publications/170724-design-and-access-statements-guidance-cy.pdf
http://www.caerdydd.gov.uk/Cadwraeth
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Atodiad B: Cysylltiadau  

Cyngor Dinas Caerdydd 

www.caerdydd.gov.uk/cynllunio     
cynllunio@caerdydd.gov.uk    
(029) 22 330800 

 
Sefydliadau eraill 

 
Cadw – Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru 
www.cadw.cymru.gov.uk 
 

Comisiwn Dylunio Cymru – Sefydliad cenedlaethol sy'n darparu gwasanaeth Adolygu Dylunio a chanllawiau dylunio 

www.dcfw.org 
 
Cyngor Dylunio - Cefnogaeth dylunio a chyngor i ddiwydiant a chymunedau 
www.designcouncil.org.uk 
 

Gwobrau Dylunio Tai - Cydnabod rhagoriaeth wrth ddylunio a chynllunio cartrefi newydd 

info@hdawards.org  

 

Sefydliad Tirwedd - Corff siartredig ar gyfer penseiri tirwedd 

www.landscapeinstitute.org 

 
Cymorth Cynllunio Cymru - Mudiad elusennol annibynnol sy'n helpu unigolion a chymunedau ledled Cymru i gymryd 

rhan fwy effeithiol yn y system gynllunio 

www.planningaidwales.org.uk 

 
RSAW - Cymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru yw sefydliad rhanbarthol Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain 

(RIBA) 

www.architecture.com/RIBA/Contactus/OurUKoffices/Wales/Wales 

 
RICS Cymru - Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. 

www.rics.org/wales 

 
Diogelu drwy Ddylunio - Cynllun gwobr a reolir gan Fentrau Atal Troseddu Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu  

www.securedbydesign.com   Ymgynghorwyr Dylunio Atal Troseddau Heddlu De Cymru: 01656 761893 NEU 01656 
761888 
 

http://www.cardiff.gov.uk/planning
mailto:cynllunio@caerdydd.gov.uk
http://www.cadw.cymru.gov.uk/
http://www.dcfw.org/
http://www.designcouncil.org.uk/
mailto:info@hdawards.org
http://www.landscapeinstitute.org/
http://www.planningaidwales.org.uk/
http://www.architecture.com/RIBA/Contactus/OurUKoffices/Wales/Wales
http://www.rics.org/wales
http://www.securedbydesign.com/
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Atodiad C: Sylwadau ac ymatebion ymgynghori  
 

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y CCA rhwng XX Ionawr - XX Chwefror 2017. Rhoddwyd hysbysiad yn y wasg yn 

XXPAPERXX ar XX Ionawr 2017, a rhoddwyd hysbysiadau a chopïau o'r Canllawiau drafft yn holl lyfrgelloedd Caerdydd ac 

yn Neuadd y Ddinas a Neuadd y Sir. Hefyd cyhoeddwyd y canllawiau drafft ar wefan y Cyngor. 

 

Anfonwyd llythyrau'n cyhoeddi bod ymgynghori yn cael ei gynnal ar y Canllawiau drafft at holl gynghorwyr Caerdydd, 

Llywodraeth Cymru, Cynghorau Cymuned yng Nghaerdydd, a'r canlynol y gwyddys sydd â diddordeb cyffredinol mewn 

cynllunio yng Nghaerdydd neu ddiddordeb posibl yn y Canllawiau hyn. 
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Atodiad D: Sylwadau ac Ymatebion i’r Ymgynghoriad 
 

Tudalen / para Sylwadau  Ymateb 

Adran 3 

 
Awgrymu nodi y dylai arolygon ar gyfer rhywogaethau 

gwarchodedig gael eu cynnal gan arolygwyr 

trwyddedig, profiadol sydd â chymwysterau addas yn 

unol â chanllawiau ac arfer gorau cyhoeddedig.   Os 

yw AGC yn debygol o gael ei effeithio gan y cynigion, 

dylai’r cais cynllunio gynnwys manylion am yr holl 

gamau lliniaru a fydd ar waith i wrthbwyso’r effeithiau 

a ragwelir.   

 

Cytuno. Testun a 
ychwanegwyd ym 
mharagraffau 3.33 a 3.34 
 

Adran 3 
 

Awgrymu nodi y gellir dod o hyd i wybodaeth ar 

Drwyddedu Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop yn 

https://naturalresources.wales/permits-and-

permissions/protected-species-licensing/european-

protected-species-licensing/?lang=cy  

Cytuno. Testun a 
ychwanegwyd fel para 3.33 

 

Cyffredinol 

 
Ni chyfeirir at risg llifogydd.  Ystyried y dylid cyfeirio at 

yr angen posibl i gyflwyno Asesiad Canlyniadau 

Llifogydd (ACLl) os yw safle’r cais wedi’i leoli o fewn 

Parth C fel y diffinnir gan y Map Cyngor Datblygu 

(MCD) ac y dylai’r gwaith datblygu ystyried gofynion 

Nodyn Cyngor Technegol 15: Gwaith Datblygu a Risg 

Llifogydd (NCT15) (Gorffennaf 2004).  

Anghytuno – mae’r wybodaeth 
hon yn para 7.7 

 

7.7 Gwall teipio, (Asesiad Canlyniad Llifogydd)  Wedi’i gywiro  

Tudalen 10 

(Enghraifft 

ailddatblygu – 

safle cornel) 

Mae’r enghraifft a ddarperir o’r datblygiad safle 
cornel ar Pen-y-lan Road yn adeilad diddorol ac yn 
deilwng o’i le yn y strydlun.  Fodd bynnag, mae angen 
rhagor o eglurhad i’r honiad ei fod yn ailddehongli 
steil Edwardaidd eiddo cyfagos.  Mae angen gwneud y 
ddadl ‘ailddehongli’ yn gliriach gan fod hyn yn 
allweddol i lawer o wrthwynebiadau.  Ym mha ffordd 
y mae’r enghraifft hon yn ailddehongli’r 
bensaernïaeth Edwardaidd?  Heb eglurder o’r fath, 
mae’n dod yn asesiad goddrychol sydd, ym mhrofiad 
llawer o aelodau a chynrychiolwyr wardiau, yn 
dueddol o fod yn asesiad swyddogion.  
 
 

Eglurder wedi’i roi i’r 

enghraifft er mwyn osgoi 

amheuaeth:   

 

Mae hyn yn amlwg mewn 

deunyddiau to, bargodion 

dyfnion a goleddfau serth, 

defnydd o gerrig naturiol 

wedi’u cyfuno â rendrad lliw 

carreg, ffenestri bae sy’n estyn 

allan a ffenestri fertigol gyda 

fframiau cul.  

Tudalen 14 – yr 

enghraifft ar y 

brig  

Ar y llaw arall, mae enghraifft o’r datblygiad 
mewnlenwi yn llai llwyddiannus ac mewn gwirionedd 
nid yw’n ddigon golau i weddu â’r adeiladau 
cymdogol.  Mewn ymgais ddealladwy i osgoi pastiche, 
mae’r ffenestri bae blaen yn rhy amlwg.  
 
 

Cytunwyd nad yw’r cynllun yn 
llwyddiannus ym mhob ystyr.   
Nodyn yn ymwneud â’r baeau 
wedi’i ychwanegu at yr 
anodiad ar gyfer yr enghraifft 
hon.   

Tudalen 15 – yr 

enghraifft ar y 

brig  

Mae enghraifft gyntaf tudalen 15 hefyd yn dempled 
gwael ar gyfer sut y dylid cynnal cydlyniad ag 
adeiladau presennol.  Mae’r honiad yn y CCA nad yw’n 
‘niweidio’r strydlun’, yn ymddangos yn anghynaladwy.  
Dylid dod o hyd i enghraifft arall, gwell.  

Diwygiwyd yr esboniad drwy 
gael gwared ar y cyfeiriad at y 
strydlun.  Fodd bynnag, mae 
hyn dal i gael ei ystyried yn 

https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/protected-species-licensing/european-protected-species-licensing/?lang=en
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/protected-species-licensing/european-protected-species-licensing/?lang=en
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/protected-species-licensing/european-protected-species-licensing/?lang=en
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enghraifft briodol i’w 
chynnwys.   

Diagramau llinell 

adeiladau yn 

nhudalennau 17-

18 

Yn olaf, er ein bod ni’n cydnabod pwysigrwydd y 
datblygiad mewnlenwi wrth gyfrannu at ein cyflenwad 
dai, rydym hefyd yn teimlo y dylai hyn fod ar draul 
pensaernïaeth dda a chysondeb o ran dylunio.  
Byddem ni felly’n hoffi gweld mwy o ganllawiau mwy 
eglur ar ddyfnder datblygiadau mewnlenwi, efallai 
nad ydynt yn rhy amlwg o’r stryd ond sy’n torri’r llinell 
dai amlwg pan gânt eu gweld o du cefn i eiddo neu 
erddi cymdogol.  Mae’n un peth i sicrhau bod blaen y 
stryd yn aros yn gydlynol.  Rydym yn credu y dylid rhoi 
llawer o bwyslais ar y cefn hefyd ac, ar hyn o bryd, 
mae’r CCA hyn yn methu â gwneud hynny.  
 

Mae’r canllawiau sy’n 
ymwneud â llinellau adeiladau 
yn sôn yn bennaf am gymeriad 
y strydoedd o ran 
safbwyntiau’r cyhoedd.  Caiff 
pryderon yn ymwneud â 
dyfnder datblygiadau ac o ran 
amlygrwydd o’r tu ôl eu 
hasesu fesul achos yn dibynnu 
ar breifatrwydd, edrych 
drosodd a gorchuddio.  Fel y 
cyfryw, ni ystyrir bod angen 
unrhyw ddiwygiad.  
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