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1.0 Cyflwyniad 

1.1 Sut mae defnyddio’r ddogfen hon 
1.1.1 Dylid darllen y ddogfen hon ynghyd â’r ddogfen Cyflwyniad i Ardaloedd 

Cadwraeth ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain WEBLINK, y gellir ei 
lawrlwytho o wefan y Parc Cenedlaethol. Mae’r ddogfen hon yn cynnwys 
esboniad o ddiben a methodoleg y prosiect hwn, ynghyd â chyflwyniad 
cyffredinol i hanes, tirwedd, adeiladau a ffurfiau anheddu, a’r cyd-destun 
cynllunio a deddfwriaethol, gan gynnwys arweiniad ynghylch pa ddatblygu a 
reolir a pha ganiatadau y mae’u hangen. 

1.1.2 Mae’r ddogfen hon, Cyngor Ynghylch Camau  Effeithlonrwydd Ynni 
mewn Ardaloedd Cadwraeth, Canllaw Cynllunio ac Ymarferol wedi’i 
pharatoi er mwyn ymateb i’r argyfwng newid yn yr hinsawdd presennol, gan 
roi cyngor ymarferol ynghylch sut i wella perfformiad ynni adeiladau 
traddodiadol ac o arwyddocâd lleol heb niweidio eu cymeriad arbennig na’u 
gweithrediad technegol. 

1.1.3 Yn ychwanegol at y ddwy ddogfen hyn mae dogfennau Gwerthusiad a  
Chynlluniau Rheolaeth yr Ardaloedd Cadwraeth wedi’u paratoi ar gyfer pob 
un o 14 Ardal Gadwraeth y Parc Cenedlaethol. Ceir y dogfennau hyn yma: 
WEBLINK. 

1.1.4 Dylid darllen y ddogfen hon ar y cyd â’r ddogfen Gyflwynol a’r Gwerthusiad 
a Chynlluniau Rheolaeth yr Ardaloedd Cadwraeth unigol. 

1.1.5  Bwriad y ddogfen hon yw darparu canllaw ynghylch adeiladau 
traddodiadol a hanesyddol mewn ardaloedd cadwraeth. 

1.2 Effeithlonrwydd Ynni mewn Adeiladau Traddodiadol a 
Hanesyddol: Trosolwg 
1.2.1 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyrraedd ‘Statws Carbon sero-

net’ erbyn 20301. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i’n stoc adeiladau a’r 

1https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-07/a-route-map-for-decarbonisation-across-the-welsh-public-sector.pdf

01 Mae adeiladau hanesyddol yn cyfuno ynni corfforedig â chymeriad a hanes. 

diwydiant adeiladu, gan yr amcangyfrifir bod adeiladau’n gyfrifol am 35-
45% o’r cyfanswm allyriadau carbon.2 

2Sturgis a Papakosta (2017). Wholelife carbon for the builtenvironment - https ://www.r i cs.org/uk/upholding-professional-standards/sec tor-standards/building-surveying/whole-life- carbon-assessment-for-the-built-environment/
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1.2.2 Adeiladwyd traean o stoc dai Cymru cyn 1919.  O ganlyniad, mae angen 
rhaglen eang o ôl-osod, ac yn anochel bydd angen i hyn gynnwys adeiladau 
hanesyddol, gan sicrhau ar yr un pryd ddiogelu’r hyn sy’n eu gwneud yn 
arbennig. 

1.2.3 Ym Mharc Cenedlaethol Eryri mae 1,919 adeilad rhestredig, (12 Gradd I, 
116 Gradd II* a 1,788 Gradd II), 14 Ardal Gadwraeth a llawer o adeiladau 
hanesyddol o arwyddocâd lleol. 

1.2.4 Cyffredin yw tybio bod adeiladau hŷn yn ‘anodd eu trin’, ond dengys profion 
tros lawer o flynyddoedd bod modd gwella’n sylweddol ond i’r ymyraethau 
fod yn gydymdeimladol ac yn caniatáu i’r adeilad weithredu fel y 
bwriadwyd.     

Adeiladau Hanesyddol neu Adeiladau Traddodiadol? 

1.2.5 Nid gweithredol yn unig yw adeiladau hanesyddol. Maent yn cyfoethogi ein 
bywydau ac yn cyfrannu at ymdeimlad o le a hunaniaeth ddiwydiannol. 
Maent yn gadarn ac yn addasadwy, hefyd, ond eu deall a’u trin â gofal a 
pharch.   

1.2.6 Fel y dywedwyd yn flaenorol, mae traean adeiladau domestig Cymru o 
adeiladwaith traddodiadol. Mae’r ffigur hwn yn fwy pan ystyrir adeiladau 
nad ydynt yn ddomestig, gan gynnwys rhai masnachol, eglwysig, 
diwydiannol a diwylliannol. Ni olyga hynny eu bod, o raid, o fwy o 
arwyddocâd hanesyddol, ond y’u cynlluniwyd fel yr amlinellir yn yr adran 
ganlynol, a bod angen eu trin mewn modd sy’n adlewyrchu hyn. 

1.2.7 Yn gyffredinol, dynodir adeiladau o waith traddodiadol fel y rhai a godwyd 
cyn 1919, ac sy’n defnyddio waliau carreg, â thoeau ar oleddf o lechi, teils 
neu wellt/brwyn. Fel arfer, mae’r ffenestri yn rhai codi neu adeiniog, sengl 
mewn fframiau pren. Mae waliau cerrig wedi’u plastro â chalch, a gwneir y 
lloriau a’r parwydydd o bren, fel arfer. Cynllunnir y cyfan i ganiatáu cyfnewid 
anwedd a symudiad awyr trwy awyru goddefol. Gw. adran 2.0. 

1.2.8 Bernir, fodd bynnag, bod nifer sylweddol o’r adeiladau hyn (ac ambell un 
mwy cyfoes)  o bwys hanesyddol. Gellir ennill y pwysigrwydd hwn mewn 
sawl ffordd, a diogelir y pwysicaf trwy restru statudol, gan ddod yn 
‘adeiladau rhestredig’. Diogelir eraill fel rhan o ardal gadwraeth. Mae’r 
Rheoliadau Adeiladu’n cydnabod, hefyd, fod angen darpariaeth arbennig yn 
yr achosion hyn. 
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1.3 Effeithlonrwydd Ynni ac Ôl-osod 
1.3.1 Diffiniad ôl-osod, fel arfer, yw newid neu ychwanegu at adeiladau er mwyn 

lleihau faint o ynni a ddefnyddiant. Bwriedir i hyn leihau defnyddio carbon a 
bod o fudd i breswylwyr trwy ostwng y galw am ynni.   

1.3.2 Bu ôl- osod o gwmpas ers talwm, ond mae gwaith anystyriol cyn heddiw 
wedi arwain at sawl canlyniad nas bwriadwyd, gan gynnwys: 

● Mae deunyddiau, ymylwaith a gosod gwael wedi arwain at leithder a
llwydni, gwaethygu ansawdd aer y tu mewn, ac effeithio ar iechyd
dynol.

● Achoswyd difrod i adeiladau hanesyddol ac i’w pwysigrwydd.

● Gall defnyddio deunyddiau ag ôl troed carbon sylweddol, megis
smentiau/concrit neu inswleiddiadau byrddau polywrethan olygu y gall
yr effaith amgylcheddol cyfan fod yn fwy na’r lleihad defnydd a geir.
Hynny yw, mae carbon ymgorfforedig y gwaith yn fwy na’r arbedion.

1.3.3 Yn fwy diweddar bu symudiad sylweddol tuag at ddefnyddio deunyddiau 
sy’n hanfodol llai eu carbon ymgorfforedig ac yn addasach eu defnyddio 
mewn adeiladau traddodiadol. Dylai hynny alluogi prosiectau ôl-osodi fod 
yn ‘addas at eu diben’, yn nhermau arbedion ynni, a charbon ymgorfforedig 
y deunyddiau a ddefnyddir yn y gwaith, fel ei gilydd.  

1.3.4 Ystyriaeth bwysig arall yw defnydd technolegau cynaliadwy neu 
‘adnewyddadwy’ ar gyfer gwasanaethu adeiladau. Er bod peth o hyn ar 
raddfa fawr (ffermydd gwynt, er enghraifft), bydd micro-gynhyrchu ar gyfer 
adeiladau unigol, grwpiau o adeiladau neu ar raddfa gymunedol yn hanfodol 
er mwyn cyflawni’r rhaglen sero-carbon. Gall y rhain fod yn addas ar gyfer 
eu defnyddio mewn adeiladau a gosodiadau traddodiadol a hanesyddol, 
ond mae angen dealltwriaeth, gofal, a sylw ar fanylion.  

1.3.5 Dylid cofio nad yw effeithlonrwydd ynni ynglŷn â’r saernïaeth neu’r 
gwasanaethau’n unig. Mae ynglŷn â’r modd y defnyddir adeiladau, a bydd 
angen i hyn newid, hefyd, er mwyn wynebu’r argyfwng hinsawdd.  
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1.4 Taro’r Cydbwysedd Iawn 
1.4.1 Mae angen taro cydbwysedd rhwng cael buddion trwy gynyddu 

effeithlonrwydd ynniadeiladau traddodiadol a hanesyddol a pheri difrod i’r 
amgylchedd hanesyddol. 

1.4.2 Her fawr yw taro’r cydbwysedd iawn rhwng budd a niwed. Er mwyn osgoi 
niwed, mae’n hanfodol, yn gyntaf, deall pam mae adeilad neu safle o bwys. 
Yna gall hynny fod yn rhan hanfodol o gynllunio ar gyfer effeithlonrwydd 
ynni. 

1.4.3 Ystyrir yr egwyddor hon a ffactorau eraill yn Adran 2.0 Deall. 

1.5 Cyfyngiadau’r canllaw hwn 
1.5.1 Bwriedir i’r canllaw hwn helpu’r rhai sy’n gyfrifol am adeiladau i ofyn y 

cwestiynau cywir. Mae llawer o ffactorau i’w hystyried wrth ddiffinio’r ateb 
cywir, ond bwriedir i’r ddogfen hon roi trosolwg o bethau pwysig eu 
hystyried a darparu rhai enghreifftiau o wahanol arddulliau. 

Understand Design Check Install Support/Moni
tor 

02 Bydd cynllun cydlynol yn debycach o esgor ar ganlyniad llwyddiannus (Gw. Adran 6.0)

1.5.2 Dylid ystyried nodiadau’r adrannau caniatadau a chydsyniadau a pheryglon 
yn ofalus, a dylid ceisio cyngor ac arweiniad proffesiynol addas ym mhob 
achos.  
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2.0 Deall 

2.1 Yr Hierarchaeth Ynni 
2.1.1 Mae’r hierarchaeth ynni’n set syml o egwyddorion a ddylai, yn gyffredinol, 

fod yn sylfaen ar gyfer unrhyw raglen gwaith ôl-osod neu wella ynni. Yr 
egwyddor yw dechrau gan leihau’r galw am ynni (trwy droi gwres i lawr, er 
enghraifft), yna camau goddefol fel atal drafftiau neu inswleiddio, o flaen 
gwaith drytach fel bwyleri a thechnolegau adnewyddadwy (Gw. Ffig 03). 

2.1.2 Sicrha’r egwyddorion hyn leihau’r galw am ynni cyn canfod dulliau mwy 
cynaliadwy diwallu’r galw hwnnw. Bwriedir i  hyn osgoi ‘gorfanylu’ systemau 
cynhyrchu gwres/ynni, a’r gwastraff canlyniadol.    

2.1.3 Mae ffactorau eraill mewn adeiladau traddodiadol a hanesyddol, fel 
pwysigrwydd treftadaeth a’r effaith arni, a all effeithio ar yr hierarchaeth; ond 
dylai egwyddorion lleihau’r galw a chamau effeithlonrwydd ynni addas fod â 
blaenoriaeth yn wastad. 

2.2 Sut mae Adeiladau Traddodiadol yn Gweithio 
Lleithder a gwlybaniaeth mewn adeiladau traddodiadol

2.2.1 Er mwyn aros yn sych, mae adeiladau a godwyd yn y dull traddodiadol yn 
dibynnu ar drwch y waliau a’r lloriau a defnyddio deunyddiau sy’n hydraidd i 
anwedd, gan ganiatáu i’r waliau ‘anadlu’. 

2.2.2 Pan fo’n wlyb, mae’r wal yn amsugno gwlybaniaeth o’r glaw, tir gwlyb, awyr 
laith neu weithgareddau mewnol. Wrth i’r tywydd sychu, mae hydreiddedd y 
deunyddiau i anwedd, ynghyd ag awyru da, yn caniatáu i’r gwlybaniaeth 
anweddu. Mae hyn yn atal y waliau rhag cadw lleithder, ac yn caniatáu 
iddynt sychu. 

03 Yr Hierarchaeth Ynni 

04 Mae adeiladau traddodiadol yn rheoli lleithder trwy anweddiad. 

2.2.3 Mae lloriau traddodiadol yn gweithio yn yr un modd, â deunyddiau hydraidd 
i anwedd sy’n caniatáu anweddu trwy wyneb y llawr, gan reoleiddio 
gwlybaniaeth mewnol ac yn y ddaear. 
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 05 Mae adeiladau traddodiadol yn llwyddo i reoli gwlybaniaeth trwy hydreiddedd ac 
anweddiad anwedd. 
 

06 Gall cynnal a chadw gwael a newidiadau diweddarach leihau gallu adeiladau 
traddodiadol i reoli lleithder, efo rhai o’r problemau canlyniadol a ddangosir ma. 
 

Llechi wedi llithro neu’u 
torri: dŵr yn dod i mewn 
ac yn pydru preniau. 

Nwyddau dŵr glaw heb eu 
cynnal a’u cadw’n iawn: 
dŵr yn dod i mewn ac yn 
trwytho’r waliau. 

Waliau llawn dŵr: gwaith 
pren gosodedig yn pydru. 

Rendrau neu bwyntio sment 
yn cadw dŵr gan atal wal 
rhag sychu, ac yn peri 
dirywiad gwaith cerrig.  

O ganlyniad, wal llawn dŵr 
yn cynyddu’r gwlybaniaeth 
a’r lleithder y tu mewn.   

Tir wedi’i godi ac wynebau 
anhydraidd yn gyrru 
gwlybaniaeth i mewn i’r wal. 

Slab concrit newydd a 
chwrs tamprwydd yn atal 
anweddu o’r wyneb ac yn 
gyrru lleithder i mewn i’r 
waliau.   



12 
Camau Effeithlonrwydd Ynni mewn Ardaloedd Cadwraeth – Canllaw Cynllunio ac Ymarferol.

2.2.4 Gwelir lleithder yn broblem sylweddol mewn adeiladau traddodiadol a 
chyfeirir ato, yn aml, fel rheswm dros wneud newidiadau cyfoes anaddas; 
ond gan amlaf, newid diweddarach sydd wedi achosi’r broblem y sylwyd 
arni. 

2.2.5 Nid rhaid i adeiladau o saernïaeth draddodiadol fod yn llaith, ond rhaid eu 
deall. Maent yn gweithio mewn modd gwahanol i adeilad cyfoes, ac mae 
angen eu trin yn wahanol. Â gofal, gall hyn esgor ar amgylchedd cynnes, 
sych, iach o ansawdd da. 

2.2.6 Sylwer nad oes un math ‘safonol’ o adeiladu traddodiadol, ac y dylid deall 
pob un adeilad yn iawn, gan ystyried adeiladwaith, cyfeiriadedd, newid 
diweddarach, cyflwr a ffactorau eraill. 

Awyru 

2.2.7 Er mwyn sicrhau anweddu digon o wlybaniaeth mae awyru digonol mewn 
adeilad traddodiadol yn hanfodol ar gyfer deunydd yr adeilad a llesiant ei 
breswylwyr fel ei gilydd. 

2.2.8 Honnir yn aml mai dymunol yw bod adeilad cyfoes yn aerdyn, ond mewn 
hen adeiladau mae drafftiau o ffenestri, drysau a ffliwiau simdde agored yn 
darparu awyru hanfodol. 

2.2.9 Mae preswylio cyfoes, yn enwedig ystafelloedd ymolchi, ceginau ac ati yn 
creu rhagor o wlybaniaeth hefyd, gan wneud awyru’n fwy pwysig fyth er 
osgoi dal awyr gynnes, laith yn yr adeilad, gan arwain at gyddwysiad a thwf 
dichonol llwydni. 

2.2.10 Mae gan hydreiddedd y deunyddiau i anwedd ran i’w chwarae mewn rheoli 
gwlybaniaeth mewnol. Mae deunyddiau traddodiadol yn caniatáu i 
wlybaniaeth o’r tu mewn fynd i’r adeiladwaith hefyd, gan anweddu’n 
ddiweddarach wrth i amgylchiadau ganiatáu, gan reoli’r amgylchedd 
mewnol yn naturiol. 

Newidiadau Diweddarach Difrodus 

2.2.11 Gall newidiadau cyfoes annoeth, er cystal y bwriad, arwain at gadw 
gwlybaniaeth yn yr adeiladwaith ac effeithio ar ddiddordeb hanesyddol 
adeilad traddodiadol. Yn aml mae newidiadau’n arwain at gau wal a fu’n 
hydraidd i anwedd mewn haen anhydraidd.  

07 Twf llwydni mewn adeilad rhestredig wedi’i achosi gan gyfuniad o gynnal a 
chadw gwael, deunyddiau anaddas a diffyg awyru.  

08 Mae pwyntio â sment yn achosi i waith cerrig ddirywio, yn enwedig cerrig 
meddalach.
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2.2.12 Mae newidiadau a welir yn aml yn cynnwys taenu caenau anhydraidd ar 
waliau anadladwy, megis rendrau sment, plastr cyfoes, paentiau 
thermoplastig cyfoes a morterismentaidd yn lle deunyddiau traddodiadol 
calchaidd. Yn aml, selir simneiau a gosodir ffenestri dwbl di-awyriad.  

2.2.13 Mae’r caenau a’r newidiadau hyn yn arwain at ‘amgáu’ adeiladwaith 
traddodiadol, gan atal anweddiad gwlybaniaeth (gan achosi llwydni), a 
gwlybaniaeth yn mynd i mewn i’r wal (a ddichon achosi cyddwysiad a 
llwydni). Mewn achosion eithafol mae’r rhain wedi’u cysylltu â phroblemau 
anadlu ac iechyd eraill. O ran cyffelybiaeth, meddyliwch am lapio sbwng 
mewn bag plastig. Bydd yn cymryd amser llawer hwy i sychu nag un yn yr 
awyr agored, a gallai fagu llwydni yn y cyfamser. 

2.2.14 Mae cadw lleithder yn yr adeiladwaith yn broblem ar gyfer y preswylwyr, a 
gallai achosi pydredd (gwlyb neu sych) a hwyluso ymosodiad pryfed (pryf 
pren). Onid eir i’r afael yn iawn â hynny, gall achosi dirywiad yr adeiladwaith 
yn y pen draw. 

2.2.15 Bwriedir i’r ddogfen hon ystyried gwelliannau thermol i eiddo traddodiadol, 
a’r pwynt pwysig cyntaf yw deall bod waliau gwlyb yn dargludo gwres yn 
llawer cynt na waliau sychion. Mae hyn yn cynyddu colli gwres yn ystod 
tywydd oer ac at gynnydd biliau gwresogi. Tanlinella hyn yr angen am 
weithio â’r egwyddorion sylfaenol sut ddylai adeilad traddodiadol 
weithio. 

Pwynt Allweddol i’w Ystyried.

Wrth ystyried gwaith gwella ynni adeilad traddodiadol, dylai’r deunyddiau a’r arddull 
ymateb i’r modd y mae’r adeilad yn gweithio, gan sicrhau y gall ‘anadlu’ a’i fod 
wedi’i awyru’n ddigonol, gan leihau cyddwysiad a pheryglon eraill. 

09 Mae nwyddau dŵr glaw, heb eu cynnal a’u cadw’n iawn, yn dal gwlybaniaeth 
a gallant achosi trwytho pren a phydredd canlyniadol.
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2.3 Pwysigrwydd Cynnal a Chadw Da 
Beth yw Cynnal a Chadw? 

2.3.1 Yn ôl Cadw, ‘Mae cynnal a chadw yn golygu cynnal archwiliadau rheolaidd i 
archwilio cyflwr eich adeilad a'i amgylchoedd, a gwneud gwaith atgyweirio 
amserol os caiff namau eu canfod.’.3 

2.3.2 Nid oes angen bod yn arbenigwr er mwyn bwrw golwg cyffredinol, dim ond 
gwybod yr hyn y dylid cadw golwg amdano ag agwedd drylwyr. Os oes 
problemau mwy difrifol, neu arbennig o gymhleth, efallai y dymunech 
ymgynghori â phensaer neu syrfëwr cymwys, addas. 

2.3.3 Dylid archwilio’n rheolaidd, ond yn enwedig wedi tywydd garw (glaw mawr, 
eira neu wynt mawr, er enghraifft). Os yw landeri, nwyddau dŵr glaw, cwteri 
a draeniau wedi’u tagu, gall difrod ac ymdreiddiad lleithder ganlyn yn fuan. 

2.3.4 Mae cadw golwg ar doeau (lle bo hynny’n ddiogel) yn hanfodol, hefyd. 
Chwiliwch am lechi wedi’u symud o’u lle, neu arwyddion ymdreiddiad dŵr y 
tu mewn, edrychwch ar waith plwm y simdde a mannau eraill. 

2.3.5 Pethau eraill i chwilio amdanynt yw bod rendr neu gaenau paent wedi cracio 
neu lacio, a allai ganiatáu dŵr i mewn. 

2.3.6 Ceir cyngor da ynghylch sut i gynnal, cadw ac archwilio gan sawl corff, gan 
gynnwys y ‘Society for the Protection of AncientBuildings’.4 

2.3.7 Nid yw’n debyg fod angen caniatâd ar gyfer cynnal a chadw syml, 
beunyddiol, hyd yn oed os yw’r adeilad wedi’i restru neu mewn ardal 
gadwraeth; ond os oes angen trwsio helaethach, mae angen ymgynghori â 
swyddog cadwraeth y Parc Cenedlaethol yn gyntaf. 

Pam mae Cynnal a Chadw’n Bwysig? 

2.3.8 Bydd cynnal a chadw’n diogelu’r adeilad at y dyfodol, gan arbed pres trwy 
drwsio yn hytrach nag ail-lunio. 

2.3.9 Mae cadw’r elfennau a’r adeiladwaith gwreiddiol o fudd hanfodol i’r 
amgylchedd, hefyd, gan adlewyrchu’r carbon a ymgorfforwyd yn yr 
adeiladwaith presennol. 

3https://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/asedau-hanesyddol/adeiladau-rhestredig/gofalu-am-eich-adeilad-rhestredig
4https://www.spab.org.uk/advice/preventative-maintenance

10 Mae cynnal a chadw gwael ar nwyddau dŵr glaw yn peri i ddŵr ymdreiddio, 
ac y mae rendr cyfoes yn gwaethygu hynny. 
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2.3.10 Bydd cynnal a chadw rheolaidd yn lleihau perygl problemau mwy difrifol, 
hefyd, fel pydredd sych, ac yn osgoi traul a thrafferth trwsio sylweddol. 

2.3.11 Mae defnyddio cynnal a chadw rheolaidd i atal mewnlifiad dŵr (trwy gynnal 
a chadw nwyddau dŵr glaw, draeniau a chaenau’n rheolaidd) o gymorth i 
adeiladwaith adeilad traddodiadol weithio fel y bwriadwyd. Cofiwch fod 
waliau gwlybion yn dargludo gwres yn gynt o lawer na rhai sychion, gan 
gynyddu colli gwres yn ystod tywydd oer a chynyddu biliau gwresogi hefyd. 

2.3.12 Dywed BS7913: 2013 (Canllaw Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol) y gall 
waliau fod 30% yn llai ynni-effeithlon os ydynt yn wlyb. Dywed y Canllaw, 
hefyd: ‘Ffordd fwyaf effeithiol sicrhau effeithlonrwydd a chynaliadwyedd ynni 
yw cadw adeiladauhanesyddol mewn cyflwr da fel y parhaont gyhyd ag y bo 
modd, nad oes angen eu disodli ac nad ydynt yn dioddef gan ddirywiad y 
gellid ei osgoi, ac y byddai angen ynni a charbon i’w gywiro … ’.  

2.4 Arwyddocâd Adeiladau Hanesyddol 
Hanesyddol ynteu Traddodiadol? 

2.4.1 Fel y dywedwyd ar ddechrau’r ddogfen hon, mae traean adeiladau 
domestig Cymru o adeiladwaith traddodiadol. Ni olyga hynny eu bod o 
arwyddocâd hanesyddol mawr, ond eu bod wedi’u cynllunio i weithredu fel 
yr amlinellwyd uchod, a bod angen eu trin mewn modd sy’n adlewyrchu 
hyn. 

2.4.2 Bernir, fodd bynnag, bod nifer sylweddol o’r adeiladau hyn (a rhai mwy 
cyfoes) o arwyddocâd hanesyddol. Gellir bod yn arwyddocaol mewn sawl 
ffordd, ac y mae’r pwysicaf wedi’u diogelu trwy restru statudol, gan ddod yn 
‘adeiladau rhestredig’. Diogelir eraill fel rhan o ardal gadwraeth. 

Adeiladau Rhestredig 

Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 

Dylai cynnal a chadw fod yn brif flaenoriaeth, gan ei fod yn dwyn budd nid yn unig 
yn nhermau adigelu’r adeiladwaith ac arbed arian ar waith trwsio, ond yn nhermau 
treulio ynni a chynaliaddwyedd, hefyd. 
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2.4.3 Mae adeiladau hanesyddol yn rhan werthfawr o’n treftadaeth gyfunol ni. 
Maent o gymorth i greu cymeriad neilltuol Cymru ac yn cyfrannu at ein 
hunaniaeth ddiwylliannol a’n hymdeimlad o le. 

2.4.4 Diogelir adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig trwy 
restru. Nid yw adeiladau rhestredig yn draddodiadol o raid, er bod y 
mwyafrif ar hyn o bryd: gallant fod o unrhyw gyfnod rhwng y canol oesoedd 
a heddiw. Gallant fod yn ddomestig, yn ddiwydiannol, yn ddinesig neu’n 
eglwysig. Mae rhestru’n dangos bod adeilad o bwys cenedlaethol neu 
ryngwladol. 

2.4.5 Nid yw rhestru’n gysylltiedig â rhagoriaeth bensaernïol neu oed adeilad yn 
unig. Gellir ei restru oherwydd ei gysylltiad â rhywun, neu ryw weithgaredd 
neu dechnoleg, neilltuol arwyddocaol. Mae rhestru o gymorth i’w diogelu er 
budd cenedlaethau’r dyfodol. 

2.4.6 Bydd ar y rhan fwyaf o waith ar adeiladau rhestredig angen caniatâd adeilad 
rhestredig, a dylid ceisio cyngor swyddog cadwraeth y Parc Cenedlaethol. 

Ardaloedd Cadwraeth 

2.4.7 Mae ardaloedd cadwraeth yn rhannau neilltuol o’r amgylchedd hanesyddol 
a ddynodwyd gan awdurdodau cynllunio lleol yn rhinwedd eu diddordeb 
pensaernïol neu hanesyddol arbennig. Mae 14 Ardal Gadwraeth ym Mharc 
Cenedlaethol Eryri, ac Arfarniadau Ardal Cadwraeth (sydd ynglŷn â’r canllaw 
hwn) ar eu cyfer. 

2.4.8 Amcan dynodi ardaloedd cadwraeth yw sicrhau nad yw’r cymeriad yn cael 
ei ddifrodi, ei ddileu na’i danseilio gan newidiadau anaddas i’r elfennau sy’n 
llunio’r ardal. Gall hyn gynnwys newidiadau fel ôl-osod ynni, felly mae angen 
ystyried cymeriad arbennig pob un ardal cyn cynnig camau. 

Adeiladau o Arwyddocâd Lleol 

2.4.9 Nid yw pob adeilad o arwyddocâd wedi’i ddiogelu gan gamau statudol 
rhestru neu ardal gadwraeth. Gellir barnu bod adeiladau eraill o arwyddocâd 
lleol, a dylai’r arddull gadw eu rhinweddau arbennig mewn cof. 

Diffinio Arwyddocâd 

2.4.10 Mae diffinio arwyddocâd yn golygu deall gwerth adeilad neu ei le i 
dreftadaeth, a sut y mae’r rhain yn cyfuno i gyrraedd graddfa gyffredinol o 

5 https://www.snowdonia.gov.wales/planning/heritage-and-planning/conservation-areas 
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arwyddocâd. Mae Egwyddorion Cadwraeth Cadw yn cynnig arweiniad eglur 
at sut i wneud hyn.5 

2.4.11 Yn gyffredinol, Egwyddorion Cadwraeth Cadw yw: 

1. Rheolir asedau hanesyddol er mwyn cynnal eu gwerthoedd.

2. Mae deall arwyddocâd asedau hanesyddol yn hanfodol.

3. Mae’r amgylchedd hanesyddol yn adnodd a gydrennir.

4. Bydd pawb yn medru ymuno mewn cynnal yr amgylchedd hanesyddol.

5. Rhaid i benderfyniadau ynghylch newid fod yn rhesymol, yn dryloyw ac
yn gyson.

6. Mae dogfennu penderfyniadau a dysgu ganddynt yn hanfodol.

2.4.12 Gweithredir yr egwyddorion hyn wrth gadw a gwella/rheoli ased (neu grŵp o 
asedau) hanesyddol, er mwyn sicrhau eu cadw a’u gwella/rheoli mewn 
modd cynaliadwy. Mae penderfyniadau cytbwys a chyfiawnadwy ynghylch 
newid yr amgylchedd hanesyddol yn dibynnu ar ddeall pwy sy’n 
gwerthfawrogi gwahanol asedau hanesyddol a pham y gwnânt hynny, gan 
arwain at ddatganiad eglur o’u harwyddocâd, a chyda hynny, medru deall 
effaith y newid arfaethedig ar yr arwyddocâd hwnnw. 

2.4.13 Deellir arwyddocâd trwy ddiffinio gwerth yn erbyn pedwar gwerth 
treftadaeth sefydledig: 

● Gwerth Tystiolaethol yw dichonoldeb lle i dystio i
weithgaredd dynol yn y gorffennol.

● Mae Gwerth Hanesyddol yn deillio o’r modd y gellir cysylltu
pobl, digwyddiadau ac agweddau ar fywyd y gorffennol â’r
presennol trwy le.

● Mae Gwerth Esthetaidd yn deillio o’r ffyrdd y mae lle yn
ysgogi pobl yn synhwyrol ac yn ddeallusol.

● Mae Gwerth Cymunedol yn deillio o ystyr lle i’r bobl sy’n
uniaethu ag ef, neu i ba rai y mae’n rhan o’u profiad neu’u cof
cyfun.

5https://cadw.gov.wales/advice-support/conservation-principles/conservation-principles 
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2.4.14 Yn ychwanegol, mae’r Arfarniadau Ardal sydd ynghyd â’r canllaw hwn, o 
gymorth i ddiffinio cymeriad arbennig yr ardal gadwraeth, adeiladau 
allweddol, deunyddiau, ayyb. Mae angen ystyried y rhain oll wrth gynllunio 
camau ôl-osod ynni addas. 

3.0 Lleihau Defnydd Ynni mewn Adeiladau 
Traddodiadol a Hanesyddol. 

3.1 Trosolwg. 
3.1.1 Bydd lleihau defnydd ynni mewn adeiladau traddodiadolyn hanfodol fel rhan 

o’r rhaglen hinsawdd ehangach, ac os y’i gwneir yn gywir, gall ddwyn 
buddion gwirioneddol i berchnogion a deiliaid trwy wneud adeiladau’n 
gyffyrddus i fyw ynddynt a thrwy arbedion biliau ynni dichonol. 

3.1.2 Mae llawer ffactor sy’n dylanwadu ar ddefnydd ynni mewn adeiladau. Mae’r 
rhain yn cynnwys: 

● Ffactorau ymddygiadol y preswylwyr wrth ddefnyddio ynni, gan
gynnwys lefelau gwresogi, goleuo ac offer.

● Cyfeiriadedd a ffactorau topograffig.

● Cyflwr a chynnal a chadw’r adeilad.

● Perfformiad saernïaeth yr adeilad.

● Gwasanaethau’r adeilad (gwresogi, goleuo ayyb).

Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 

Wrth ystyried gwaith gwella ynni adeilad neu safle hanesyddol, boed yn rhestredig, 
mewn ardal gadwraeth neu’n ased treftadaeth yn y farn leol, ni ddylai’r gwaith 
effeithio er gwaeth ar yr hyn sy’n rhoi arwyddocâd i’r adeilad. Er mwyn gwneud 
hyn, y cam allweddol cyntaf yw sicrhau deall arwyddocâd yr adeilad, yr ardal a’r safle 
yn drylwyr cyn cynnig unrhyw waith.   
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● Yn y mwyafrif o achosion bydd cyfuniad o’r ffactorau uchod yn arwain
at ateb addas, gan ddilyn yr Hierarchaeth Ynni a drafodwyd uchod, a
chan ystyried rhinweddau arbennig yr adeilad o dan sylw. Gellir rheoli
hyn orau trwy baratoi cynllun Tŷ Cyfan neu  Ôl-osod ynni. Ystyrir
paratoad hynny yn ddiweddarach yn y ddogfen hon, yn Adran 6.0.
Trafodir y ffactorau hyn yn fanylach isod.

Defnyddio ynni’n fwy effeithlon. 

3.1.3 Wrth ystyried lleihau faint o ynni a ddefnyddir, mae angen amgyffrediad ac 
ymwybyddiaeth o sut ddefnyddir ynni a sut y gellid ei ddefnyddio’n fwy 
effeithlon. Dylai hyn fod yn fan cychwyn cyn ystyried newid yr adeilad.  

3.1.4 Mae sawl dewis i’w hystyried a all leihau defnydd a threuliant ynni heb 
newid adeilad yn sylweddol. Gallai ychydig enghreifftiau gynnwys: 

● Troi’r thermostat i lawr. Gall pob gradd ychwanegol o wresogi gynyddu
defnydd ynni gan rhwng 6% a 8%.

● Defnyddiwch offer mewn modd mor effeithlon ag y bo modd. Mae
oergelloedd yn gweithio orau pan yn llawn, a gallwch ostwng
tymheredd golchi dillad, er enghraifft.

● Defnyddiwch lenni, cloriau ac offer atal drafftiau.

● Diffoddwch offer a goleuadau pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

● Gosodwch fylbiau DAG ynni-effeithlon yn lle rhai eraill.

Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 

Wrth ystyried gwaith gwella ynni, mae angen cofio amryw ffactorau y gellir eu dwyn 
ynghyd a’u hystyried yn drwyadl trwy Gynllun Tŷ Cyfan neu Ôl-osod Ynni. 
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3.1.5 Ceir canllaw camau syml trwy’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni neu sefydliadau 
cyffelyb.6 

Ffactorau eraill 

3.1.6 Gall lleoliad a chyfeiriadedd adeilad effeithio’n fawr ar ei berfformiad. Gall 
tirwedd Eryri fod yn agored iawn, a’r tywydd yn hynod amrywiol. 

3.1.7 Bydd ochrau sy’n wynebu’r de yn cael budd naturiol o fod yn llygad yr haul. 
Gall ochrau sy’n wynebu prif gyfeiriad y gwynt a’r glaw gadw gwlybaniaeth 
am hydoedd. Fel y sylwyd eisoes, gall hyn waethygu perfformiad thermol y 
wal.  

3.1.8 Gall diogelu waliau hynod agored helpu perfformiad, ac mae sawl gwahanol 
ffordd o wneud hynny. Mae technegau traddodiadol yr ardal yn cynnwys 
llechi crog, a all gynnwys inswleiddiadanadladwy y tu ôl lle ystyrir fod 
hynny’n iawn; rendrau calch garw (nid chwipio â graean, sy’n 
ddiweddarach), a gwyngalchu.    

6https://energysavingtrust.org.uk/hub/quick-tips-to-save-energy/

Pwynt Pwysig i’w Ystyried.

Addasu disgwyliadau ynghyd â phatrymau byw, gweithio a defnyddio yw’r dulliau 
lleihau treuliant ynni hawsaf a mwyaf cynaliadwy a chost-effeithiol.  

Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 

Ystyriwch gyd-destun a chyfeiriadedd yn ofalus. Gellir diogelu waliau sy’n wynebu 
gwaethaf y tywydd, lle bo hynny’n addas, ond osgowch ddefnyddio deunyddiau 
anhydraidd fel rendr sment neu bwyntio sment. Ystyriwch rendrau calch, llechi crog 
neu dechnegau addas eraill, a cheisiwch gyngor addas.  

Arddull ‘Tŷ Cyfan’, gan greu Cynllun Ôl-osod Ynni 

3.1.9 Gall problemau ganlyn os cymerir camau effeithlonrwydd ynni fesul un heb 
ystyried sut y byddant yn rhyngweithredu. Gall ychwanegu ffenestri dwbl ac 
atal drafftiau, er enghraifft, gynyddu problemau lleithder os nad ydych wedi    

Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 
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 darparu awyru addas neu ystyried pa mor ‘anadladwy’ yw saernïaeth yr 
adeilad.    

3.1.10 Bwriedir i’r arddull ‘ôl-osod tŷ cyfan’ osgoi’r trafferthion hyn. Mae’n bwysig 
edrych yn ofalus ar bob agwedd, gan gynnwys arwyddocâd yr adeilad, 
ymddygiad,  a chyfeiriadedd, yn ogystal â materion yn ymwneud ag 
adeiladwaith megis   inswleiddiad, atal drafftiau, awyru a gwresogi er mwyn 
creu cynllun trefnus. 

3.1.11 Gall prosiectôl-osod fod yn waith mawr, gan ddibynnu ar y canlyniad a 
ddymunir. Gallai hyn olygu cyflogi pensaer neu ymgynghorydd arbenigol 
sy’n deall adeiladau traddodiadolacôl-osodcynaliadwy’n iawn er mwyn 
datblygu’r prosiect.  

3.1.12 Gall cost prosiect ôl-osodymddangos yn frawychus, weithiau. Mae rhai 
cynlluniau ar gael a all helpu â’r gost, gan ddibynnu ar raddfa’r cynlluniau, y 
math o adeilad ac amryw ffactorau eraill.

Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 

Ceisiwch gyngor proffesiynol addas i ddechrau, a cheisiwch ddatblygu cynllun cyfun 
sy’n cynnwys yr holl gamau, gan ystyried ffactorau treftadaeth yn ogystal â 
chaniatadau angenrheidiol, hefyd.   
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Inswleiddiad waliau 
mewnol, anadlawy yn 
ddichonol. 

Inswleiddio gwagle’r llofft. 
Sicrhau rheoli 
gwlybaniaeth.  

Inswleiddio ffliwiau rhag 
bwyleri neu stofau. Cyflau 
ar simneiau.  

Gwaith Gwella Ynni Dichonol. 

Inswleiddio’r llawr isaf yn 
ddichonol, rhwng distiau 
neu â llawr soled, 
anadladwy. Sicrhau cynnal 
a chadw awyriad lloriau 
crog.  

Inswleiddiad waliau 
allanaol, anadlawy yn 
ddichonol.  

Gallai paneli ffotofoltäig 
neu gyfarpar ynni 
adnewyddadwy fod yn 
addas ar lethrau toeau 
anamlwg, neu ar wahân ac 
o olwg yr adeilad. 

Selio ffenestri, caeadau, llenni 
neu wydro eilaidd rhag drafftiau. 
Gallai unedau ffenestri dwbl da 
fod yn bosibl tan rai 
amgylchiadau.   

Selio drysau rhag drafftiau. 

Darparu bwyleri a systemau 
gwresogi ynni-effeithlon.  

Gallai cyfarpar ynni 
adnewyddadwy fod yn bosibl o’i 
leoli’n sensitif.   
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3.2 Saernïaeth Adeilad 
Rhydd yr adran hon drosolwg byr o rai o’r camau effeithlonrwydd ynni y 
gellir eu hôl-osod ar adeiladau traddodiadol. Bwriedir iddo fod yn grynodeb. 
Wrth wneud gwaith ôl-osod ynni dylid yn wastad geisio cyngor proffesiynol 
addas ar gyfer sefyllfa neilltuol.  

Inswleiddiad Waliau 

3.2.1 Mae sawl dull inswleiddio waliau adeilad traddodiadol. Yn bennaf, 
inswleiddiad wal allanol, a roddir ar wyneb allanol y wal soled, ac 
inswleiddiad wal fewnol, a roddir ar yr wyneb mewnol. Sylwer fod gosod 
inswleiddiad ar waliau soled yn gamp dechnegol, a dylid ceisio cyngor 
arbenigol yn wastad.   

3.2.2 Mae mathau eraill (inswleiddiad chwyth wal ddwbl, neu inswleiddiadar gyfer 
paneli adeiladau ffrâm bren, er enghraifft), ond allanol a mewnol yw’r 
mathau mwyaf tebygol i’w hystyried ar gyfer mathau traddodiadol o 
adeiladau Eryri, gan eu bod o waith cerrig, yn bennaf. 

3.2.3 Cyn penderfynu ar inswleiddio wal, mae’n bwysig ystyried y bydd adeiladu 
traddodiadol yn perfformio’n well nag a dybir, yn enwedig lle bo wal wedi’i 
chynnal a’i chadw’n dda, yn sych ac yn gweithredu fel y bwriadwyd (gw. 
‘sut mae adeiladau traddodiadol yn gweithio’). 

3.2.4 Mae tystiolaeth, hefyd, am brosiectau lle gosodwyd inswleiddiad wal soled 
heb ddeall ffiseg adeilad yn llawn. Mae hyn wedi arwain at broblemau 
dybryd â chyddwysiad, gorgynhesu yn yr haf, a cholli buddion cadw gwres 
a galluoedd oeri waliau soled. Gall gosod camau arbed ynni’n wael a diffyg 
hyfforddiant mewn medrau eu gosod fod yn broblem, hefyd, ac mae angen 
ystyried hynny. 

3.2.5 Ceir isod drosolwg o’r mathau o inswleiddiadâ ffactorau y dylid eu 
hystyried. 

Inswleiddio Wal Allanol 

3.2.6 Yn gyntaf, mae’n bwysig sylwi ei fod yn debyg y bydd angen caniatâd 
cynllunio ar gyfer inswleiddio wal allanol (gw. caniatadau). Mae’n annhebyg 
o fod yn dderbyniol ar adeiladau lle bo’r deunydd (cerrig rwbel, er enghraifft)
yn bwysig i’r adeilad a’i arwyddocâd, neu’n bwysig i ansawdd arbennig yr
ardal.

12 Inswleiddiad Wal Allanol 

13 Inswleiddiad Wal Fewnol. 
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3.2.7 Yn gyffredinol, ystyrir inswleiddiad allanol yn llai o ‘fenter’, yn nhermau 
technegol, na mewnol. Mae sawl rheswm dros hyn: 

● Mae’n cadw’r wal soled yn un ‘gynnes’, sy’n lleihau peryglon
cyddwysiad yn fawr.

● Gwna’r gorau o fàs thermol y gwaith cerrig trwy storio gwres a
gynhyrchwyd y tu mewn a’i ollwng pan fo’r tymheredd yn disgyn.

3.2.8 Yn amlwg, mae gan inswleiddiad allanol effaith fawr ar olwg allanol adeilad. 
Mae’n annhebyg iawn o fod yn addas lle mae golwg allanol wal gerrig (er 
enghraifft) yn bwysig. Mae cloriannu’r effaith ar dreftadaeth yn allweddol, 
felly. 

3.2.9 Lle bernir bod inswleiddiad allanol yn addas, mae rhai materion pwysig i’w 
hystyried: 

● Rhaid datrys problemau lleithder presennol yn gyntaf, a chaniatáu
amser i’r wal gerrig sychu.

● Dylai’r inswleiddiad a’r gorffeniad fod yn anadladwy er mwyn caniatáu
symudiad lleithder trwy’r wal a’r inswleiddiadat y tu allan.

● Rhaid i’r math o orffeniad acinswleiddiadystyried cyfeiriadedd y safle, a
pha mor agored i’r tywydd yw. Mewn mannau agored, er enghraifft,
gallai ystyried gorffeniad fel llechi crog neu chwipio garw dros yr
inswleiddiad fod yn addas, gan eu bod yn dygymod yn well â’r
amgylchiadau.

● Bydd ymestyn dyfnder wal yn effeithio ar ymylwaith y bargodion, yn
ogystal ag agoriadau ffenestri, pibellau a landeri dŵr glaw, ac yn y
blaen. Mae angen sylwi’n ofalus ar fanylion ymylwaith a simneiau.

● Rhaid i’r haen fod yn ddi-fwlch, gan y gall mannau lle mae oerni’n
pontio arwain yn hawdd at leithder a chyddwyso y tu mewn.

● Fel arfer, bydd angen i waelod yr inswleiddiadfod yn uwch na lefel y
ddaear, er mwyn osgoi sugno dŵr i mewn i’r inswleiddiad.

3.2.10 Mae llawer math gwahanol o inswleiddiad allanol ar werth ac y mae 
amlinellu’r holl ddewisiadau y tu hwnt i orchwyl y ddogfen hon, ond disgrifir 
esiampl yn yr astudiaethau achos sy’n dilyn. 
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Inswleiddiad Wal Fewnol 

3.2.11 Mae angen ystyried inswleiddiad mewnol yn ofalus. Bydd yn arwain at golli 
manylion hanesyddol fel cornisiau a bordiau wal lle bo’r rheiny, a gall 
effeithio golwg tai hanesyddol er gwaeth onid eir ati’n ofalus. 

3.2.12 Gall fod yn ddewis da, fodd bynnag, lle bo golwg allanol adeilad yn fwy 
sensitif. Weithiau, er enghraifft, yn achos ardal gadwraeth, lle mae 
deunyddiaeth y tu allan yn ffactor allweddol. Dyma’r arddull mwyaf cyffredin 
pan addesir adeiladau carreg amaethyddol neu ddiwydiannol, er enghraifft. 

3.2.13 Mae sawl perygl technegol wrth osod inswleiddiadmewnol heb ystyried 
priodol. Y ddau brif berygl yw: 

● Cyddwysiad gwagleol wedi’i achosi gan anwedd dŵr a gynhyrchir yn
fewnol (ceginau, ystafelloedd ymolchi, ayyb).

● Cynnydd lleithder oherwydd curlaw (gwlybaniaeth wedi’i gadw yn y wal
am gyfnod hwy).

Gall y ddwy sefyllfa arwain at broblemau dybryd, yn enwedig lle bo pren 
gosodedig yn bresennol. 

3.2.14 Eto, dylid osgoi systemau a fydd, yn gyffredinol, yn arwain at ‘selio’ wal. 
Gall systemau hydraidd (defnyddio byrddau ffibr pren a phlastr calch 
anadladwy y tu mewn, er enghraifft) fod o gymorth i reoli’r gwlybaniaeth yn 
y wal; ond mae angen eu hystyried yn benodol ym mhob un achos. 

Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 

Arwyddocâd a chyd-destun, golwg allanol. A yw’r waliau’n sych a phob gwaith 
cynnal, cadw a draenio wedi’i wneud? Ystyriwch gyfeiriadedd ac agoredrwydd, a 
fydd ag effaith fawr ar yr arddull. Ystyriwch ymylwaith ogylch agoriadau a simneiau, 
ac osgoi pontydd oerni. Cymerwch gyngor proffesiynol ynghylch cyddwysiad. 
Defnyddiwch ddeunyddiau addas ar gyfer adeiladau traddodiadol. 

14 Wrth inswleiddio waliau allanol, mae mannau cyfarfod yn hollbwysig. Gall fod 
yn anodd atal oerni rhag pontio ffenestr, gan fod angen inswleiddio’r ciliau.     

3.2.15 Mewn mannau agored iawn gwell peidio ag inswleiddio’n fewnol, yn 
gyffredinol, ond canolbwyntio ar gadw’r waliau’n sych gan fod y peryglon yn 
sylweddol.  
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Plastrau a Rendrau Calch Inswleiddiol 

3.2.16 Gall plastrau inswleiddiol fod yn ddewis da lle bo gofod mewnol yn gyfyng 
ac inswleiddiadyn amhosibl.  

3.2.17 Ni ddylid eu defnyddio yn lle plastrau hanesyddol, onid yw’r gwreiddiol y tu 
hwnt i’w drwsio,  a byddai angen caniatâd ar gyfer eu defnyddio mewn 
adeilad rhestredig. 

3.2.18 Mae amryw wahanol fathau o ‘ychwanegion’ inswleiddio: plastrau cywarch, 
mwclis gwydr, ayyb. 

3.2.19 Mae rendrau allanol inswleiddiol, fel corc-galch, yn dod yn fwy poblogaidd 
hefyd. Gallant fod yn feddal a hawdd eu difrodi, felly ddim yn addas, efallai, 
ar gyfer man nesaf at lwybr prysur, er enghraifft. 

Inswleiddiad Lloriau 

3.2.20 Fel arfer mae gan adeiladau traddodiadolloriau pren soled neu grog. 

3.2.21 Gall lloriau gyfrannu’n fawr at ansawdd arbennig adeiladau hanesyddol, felly 
fel yn achos unrhyw waith ôl-osod, rhaid eu hystyried yn y cyd-destun 
hwnnw’n gyntaf.  

3.2.22 Gellir colli peth wmbredd o wres trwy loriau, yn enwedig mewn adeiladau â 
lloriau pren crog. 

3.2.23 Cyn gweithio ar hen lawr, mae mynd i’r afael â lleithder yn hanfodol. Gallai 
hyn gynnwys camau fel delio â lefelau tir allanol a godwyd, neu osod 

15 Mae lloriau hanesyddol yn cyfuno cymeriad â’r gallu i ddeall defnyddiau 
cynnar. Dyma ddraen yn llawr llaethdy o’r 18fed ganrif.    

16 Pydredd mewn llawr pren crog (yr enghraifft hwn o’r 19eg ganrif), wedi’i 
achosi gan gau agoriad awyru a chodi lefel y tir y tu allan.     

Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 

Manylion mewnol, nodweddion hanesyddol. A yw’r waliau’n sych a phob gwaith 
cynnal, cadw a draenio wedi’i wneud? Ystyriwch gyfeiriadedd ac agoredrwydd, a 
fydd ag effaith fawr ar yr arddull. Ystyriwch ymylwaith ogylch agoriadau a simneiau, 
ac osgoi pontydd oerni. Cymerwch gyngor proffesiynol ynghylch cyddwysiad. 
Defnyddiwch ddeunyddiau addas ar gyfer adeiladau traddodiadol. 

draeniau cwteri cwsg allanol, ond ni ddylai gynnwys cyrsiau atal lleithder na 
dulliau dal lleithder eraill. 
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3.2.24 Hyd yn ddiweddar arferid gosod slabiau concrit anaddas yn lle’r rhan fwyaf 
o hen loriau, a’r rheiny’n cynnwys cwrs lleithder polythen. Tuedd hwn yw
gyrru lleithder i’r waliau cyfagos, gan bydru bordiau wal a gwaith pren isel,
yn ogystal â’r cysyniad hwnnw a gamddeellir mor aml, ‘lleithder sy’n codi’.
Gw. Ffig 06.

3.2.25 Y mae rŵan systemau anadladwy fel concrit calch (gw. astudiaethau achos 
a Ffig 18)7. Mae’r rhain yn gweithio’n dda lle mae angen llawr gwaelod 
wedi’i inswleiddio, a lle nad oes cwrs lleithder yn y waliau. Yn gyffredinol, 
mae’r system yn cynnwys: 

● Agreg ewyn-gwydr wedi’i lapio mewn geoweolyn.

● Concrit calch (calch ac agreg) a all gynnwys gwresogi o dan y llawr.

● Fel arfer mae angen haen denau o ddeunydd calch anadladwy os oes
angen carped (yn hytrach na llechi nei deils).

● Cyfunir y system, yn aml, â draeniau cudd/tir y tu allan er mwyn helpu
rheoli gwlybaniaeth yn y waliau a’r ddaear.

3.2.26 Lle bo radon, mae angen ystyried rhagor ynghylch defnyddio llawr 
anadladwy. Mae’n bosibl addasu’r system i gynnwys  sỳmp a rhwystr, ond 
dylid ceisio cyngor arbenigol yn wastad. 

3.2.27 Fel arfer mae inswleiddio lloriau pren yn golygu codi estyll. Mae angen 
ystyried hyn yn ofalus os ydynt yn hen neu’n sensitif, gan y gall codi beri 
difrod. Gellir gosod inswleiddiad addas rhwng y distiau. Mae angen cynnal 
hwn, a gellir gwneud hynny gan bilen aerdyn neu stribedi, gan ddibynnu ar y 
math o inswleiddiad a ddewisir. 

Mae’n hanfodol sicrhau bod digon o awyru o dan y llawr pren. Darperir hyn, 
fel arfer, gan friciau neu rwyllau awyru yn y waliau. Gall codi lefelau tir, neu 
awydd atal drafftiau, arwain at eu cau ymhen amser; ond gall hyn arwain at 
bydru’r gwaith llawr pren.  

7https://www.limecrete.net/faqs/

17 Inswleiddio llawr pren crog. Rhaid cadw awyru digonol o dan y llawr er 
mwyn lleihau peryglon dal lleithder a phydredd pren.  Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 

Ydi’r llawr o bwys hanesyddol? Oes angen ei godi? Ydi problemau draeniad allanol a 
dŵr daear wedi’u datrys? Chwiliwch ddyfnder y sylfeini a’r archeoleg danddaearol 
hefyd.   
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Toeau 

3.2.28 Amcangyfrifir y gall tŷ golli chwarter o’i wres drwy’r to, felly dylai’r elfen hon 
fod wastad ar ben y rhestr ar gyfer inswleiddio. 

3.2.29 Gall ychwanegu inswleiddiad at ofod gwag llofft fod yn gymharol syml a 
chost-effeithiol, ond lle preswylir taflodau mae’r ystyriaethau’n gymhlethach. 

3.2.30 Sylwer: pan fo lloft yn cael ei haddasu’n ystafell drigiannol, neu lle bwriedir 
ail-doi sylweddol, rhaid gwella perfformiad thermol y to presennol a 
chadarnhau unrhyw ofynion caniatâd cynllunio. Ymgynghorwch â swyddog 
adeiladu’r awdurdod lleol am ragor o fanylion. 

3.2.31 Dengys Ffig. 19 isod y mathau mwyaf cyffredin o inswleiddiad a defnydd 
gofod to. 

3.2.32 Mae nifer fawr o ffactorau i’w hystyried wrth inswleiddio toi, gan gynnwys: 

● Mae awyru’n hanfodol, a rhai ei ystyried yn ofalus cyn gwneud
unrhyw waith inswleiddio to.

● Mae cryn berygl cyddwysiad oni chynllunnir cynnydd yr
inswleiddiad yn ofalus.

● Ydi’r to o bwys hanesyddol? Gall inswleiddio ar lefel y distiau,
er enghraifft, effeithio er gwaeth ar yr adeiladwaith neu newid
gorffeniad y to, a all effeithio, yn ei dro, ar fanylion eraill.

● Ystyriwch gyflwr y to. Gallai trwsio ar yr un pryd â gwneud
gwaith inswleiddio fod yn gost-effeithiol, ond peidiwch â
thynnu to hanesyddol oni bo wir raid.

● Wrth ystyried pilenni toi, mae’n bwysig deall a oes ystlumod
yno. Os oes, bydd yn bwysig defnyddio’r bilen a’r ymylwaith

18 Mae lloriau concrit calch yn ddewis amgen addas yn lle concrit, a gallant 
reoleiddio lleithder yn effeithiol. Gw. astudiaethau achos hefyd.

Draeniau cwsg/tir 
allanol o gymorth i 
reoli lleithder yn y 
wal.  

Agreg ewyn-
gwydr wedi’i 
lapio mewn 
geoweolyn a 
slabyn concrit 
calch â gwresogi 
tanllawr.  

iawn gan nad yw pilenni anadladwy cyfoes yn addas i’w
defnyddio lle bo ystlumod.

Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 

Ydi’r to mewn cyflwr da? Ydi o o bwys hanesyddol? Hynny yw, â llechi sy’n lleihau 
tua’r grib, ei ffrâm wedi’i hasio â phegiau, gan gadw pwyntio calch oddi tano? Eto, 
dylid trwsio’n gyntaf.  Sicrhewch yn wastad fod digon o awyru a defnyddiwch y 
pilennau cywir lle bo hynny’n addas.  
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01 To oer, gofod lloft â neb yn byw yno, lle mae’r trawstiau’n agored i’r ochr isaf. Gellir 
gosod  inswleiddiadlloft, fel gwlân mwnol neu wlân defaid, ar lefel y nenfwd.

Mathau Mwyaf Cyffredin o Ofod Llofft 

Bargodion wedi’u 
hawyru

To Oer 
Awyriad 

02 Gofod to wedi’i breswylio’n rhannol. Math eithaf cyffredin yn Eryri. Ag 
angen inswleiddio gofalus yn y bondo ac ystyried awyru digonol. 

Inswleiddiad ar rannau 
goleddfol y to ac ar 
lefel y nenfwd. 

Awyriad uwch 
lefel y nenfwd.

Gofod to preswyl 
cynnes.

Inswleiddiad yn gyflin 
â’r trawstiau. Gall 
inswleiddio dros y 

trawstiau newid llinell 
y to.

Gofod to preswyl 
cynnes.

Bondo oer 
awyredig. To wedi’i 
ffurfio gan waliau 

pyst wedi’u 
hinswleiddio.

Gpfpdawyredig oer 
uwchlaw’r nenfwd.

03 To cynnes, gan ddangos inswleiddiad cyflin â’r trawstiau. Cynhwysir inswleiddiad 
dros y trawstiau weithiau, hefyd, ond bydd hyn yn codi llinell y to.

04 To cynnes, ystafell wedi’i ffurfio â nenfwd wedi’i hinswleiddio a waliau 
pyst. Gofodau oer awyredig y tu ôl ac uwchlaw’r nenfwd.  
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Ffenestri a Drysau. 

3.2.33 Mae ffenestri a drysau’n rhan bwysig o’r amgylchedd hanesyddol. Maent yn 
hanfodol i gymeriad llawer o adeiladau ac adeiladau cadwraeth. 

3.2.34 Yn aml, mae pwysau i osod ffenestri uPVC yn lle rhai pren. Mae uPVCyn 
wenwynig, yn aneffeithlon i’w gynhyrchu ac yn anodd ei ailgylchu. Yn aml, 
mae drysau dieisiau yn mynd i’r safle tirlenwi er gwaethaf amryw gynlluniau 
ailgylchu. Maen nhw’n difrodi golwg adeiladau traddodiadol ac ardaloedd 
cadwraeth gan amlaf, hefyd.9

3.2.35 Dylid dewis trwsio a gwella ffenestri presennol pob tro, am resymau 
hanesyddol ac amgylcheddol. 

3.2.36 Eto, gall defnyddio cloriau, cyrtenni trwchus neu lenni wneud 35- 60% o 
wahaniaeth i effeithlonrwydd thermol ffenestri. Mae ein hymddygiad ni’n 
ffactor enfawr, nid dim ond y deunyddiau! 

3.2.37 Gellir cymryd camau syml i wella hen ffenestri a drysau, gan gynnwys: 

● Gosod stribedi a seliau atal drafftiau.

● Gwydro eilaidd (ffenestri).

3.2.38 Mae sawl math o wydro eilaidd, o ddalennau magnetig syml sy’n clipio 
ymlaen, i ffenestri mewnol llawn (mewn fframiau metel, fel arfer). Bydd 
dewis system yn dibynnu ar amryw ffactorau, gan gynnwys manylion yr 
adeilad a sut ddefnyddir y ffenestri. 

3.2.39 Onid yw’r ffenestr wedi cadw gwydr hanesyddol (a gallwch fwrw amcan pa 
mor hen yw’r gwydr trwy edrych drwyddo a gweld faint mae’r olygfa wedi’i 
hystumio: mae gwydr sy’n ystumio yn aml yn hen wydr), a bod y gwydr yn 
gyfoes, efallai bod modd gosod uned gwydro dwbl fain. Mae unedau o tua 
14mm o ddyfnder ar gael yn rhwydd ac y mae rhai’n cynnwys gwydr 
hanesyddol.  

3.2.40 Gellir addasu rhai hen ffenestri’n ofalus, ond mae angen medr a gofal er 
mwyn llwyddo. Gw. Ffig. 24. Mae ystyriaethau pwysig yn cynnwys: 

● A yw’r rabed gwydro’n ddigon dwfn, ynteu a ellir ei ddyfnhau
ychydig i dderbyn uned gwydro dwbl fain?

9Suhr, M a Hunt, R (2013) The OldHouse Eco Handbook (SPAB). 

20 Mae drysau a ffenestri hanesyddol yn hanfodol bwysig i gymeriad adeiladau 
a threfi hanesyddol.    

21 Mae gosod ffenestri uPVC newydd yn andwyol o ran yr amgylchedd 
hanesyddol ac  ynni corfforedig y deunyddiau.     



31 
Camau Effeithlonrwydd Ynni mewn Ardaloedd Cadwraeth – Canllaw Cynllunio ac Ymarferol.

● Mae angen gofal wrth ddefnyddio pwti oel had llin ar unedau
gwydr dwbl. Bydd angen pwti amgen (wedi’i osod yn
draddodiadol) neu ddiogelu ymylon yr unedau.

● Mewn gosodiadau mwy sensitif, gall unedau gwydro dwbl
gynnwys gwydr hanesyddol ar y tu allan.

3.2.41 Os oes gan yr adeilad ffenestri cyfoes, yna dylid ystyried gosod rhai 
newydd, addasach, ac efallai bydd modd cynnwys unedau gwydro dwbl yn 
ogystal â’r camau a ddisgrifiwyd gynnau. 

3.3 Technolegau Adnewyddadwy 
3.3.1 Mae nifer gynyddol o dechnolegau adnewyddadwy ar y farchnad. Ceir isod 

grynodeb o’r mathau mwyaf cyffredin, a rhai ffactorau i’w hystyried wrth 
adolygu eu defnydd yng nghyd-destun adeiladau traddodiadol a 
hanesyddol ardaloedd cadwraeth.  

3.3.2 Mae gosod technoleg adnewyddadwy wastad yn gofyn am gyfraniad 
arbenigwr er sicrhau’r dechnoleg neu gyfuniad technolegau addasaf ar gyfer 
y safle o dan sylw. 

Paneli Ynni Haul Ffoto-foltäig. 

3.3.3 Mewn systemau ffoto-foltäignae goleuni sy’n taro’r gell yn cael ei drosi’n 
drydan yn uniongyrchol. Cyfunir sawl cell i greu panel, a phaneli i greu 
‘arrae’.  

3.3.4 Gellir defnyddio’r pŵer a gynhyrchir gan yr adeilad yn uniongyrchol ac 
allforio pŵer dros ben i’r Grid Cenedlaethol. 

3.3.5 Yn ddelfrydol ac i fod yn fwyaf effeithiol, dylid gosod paneli i wynebu rhwng 
y de-ddwyrain a’r de-orllewin, ar oleddf o 30-40 gradd. 

22 Gall gosod sliau ar ddrysau neu fframiau wneud gwahaniaeth mawr i 
ddrafftiau a cholli gwres, tra eto’n cadw golwg hen ddrws.     

23 Mae gosod seliau ar ffenestri codi a hanesyddol eraill yn eithaf syml ac yn 
gwneud gwahaniaeth enfawr i berfformiad thermol a diddosrwydd. 

Gosod seliau ar y drws neu ffrâm 
y drws. 

Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 

Ydi’r ffenestri’n bwysig i gymeriad yr adeilad neu’r ardal, neu a oes ganddyn nhw 
wydr hanesyddol? A oes modd eu trwsio? Os yw’r un o’r rhain yn wir, yna trwsio 
yw’r dewis gorau, debyg. Bydd y ffactorau hyn yn dylanwadu ar y dull gwella mwyaf 
addas.  
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3.3.6 Mae paneli wedi’u fframio fel arfer, ond maent ar gael mewn amrywiaeth 
eang o siapiau, meintiau a gorffeniadau. 

3.3.7 Gan amlaf gosodir paneli ar doeau adeiladau neu i sefyll ar fframiau. Yn 
amlwg, gall hyn fod ag oblygiadau ar gyfer golwg a chymeriad adeiladau 
hanesyddol a’u gosodiadau. 

3.3.8 Yn aml gall systemau ffoto-foltäig fod yn addas i’w defnyddio yn yr 
amgylchedd hanesyddol, ond dim ond lle na fydd gosod yn niweidio 
cymeriad yr adeilad, safle neu ardal gadwraeth. Mae cyfleoedd yn cynnwys: 

● Cafnau gwter neu doeau parapet nad ydynt yn gyffredinol weladwy.

● Adeiladau llai sensitif nad ydynt yn agos at olygfeydd allweddol.

● Gosodiadau ar eu traed eu hunain lle dichon eu sgrinio â thyfiant.

Ynni Haul Thermol (Dŵr Poeth). 

3.3.9 Mae paneli ynni haul dŵr poeth yn dechnoleg eithaf cyffredin rŵan 
oherwydd rhwyddineb cymharol eu gosod a’u cost isel. Mae systemau syml 
yn cynnwys casglwr ynni haul (y panel), pwmp dichonol i gylchredeg dŵr 
poeth, a silindr dŵr poeth. Yn aml mae’r silindr yn cyfuno dŵr poeth ynni 
haul ac o fwyler. 

3.3.10 Mae dau brif fath o banel, casglyddion gwastad a thiwb. Yn gyffredinol mae 
rhai tiwb yn fwy effeithlon ond yn ddrytach ac yn amlycach i’r golwg. 

3.3.11 Yn gyffredinol mae’r cyfeiriadedd fel yn achos paneliffoto-foltäig, ond gellir 
gosod tiwbiau ar waliau, sy’n gyfle ychwanegol ar gyfer eu lleoli o’r golwg.  

24 Y rhai achosion gallai gosod gwydro dwbl main i fariau gwydro gwreiddiol 
fod yn bosibl.  

25 Paneli ynni haul thermol a ffoto-foltäig y tu cefn i Neuadd Marchnad 
Caergybi.     

Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 

Arfarnu gan arbenigwr i benderfynu’r technolegau adnewyddadwy mwyaf addas i’w 
defnyddio. Os bernir bod ffoto-foltäigyn ddewis, yna adolygwch ddewisiadau ar gyfer 
y safle, cyfeiriadedd a lleoliadau, ystyriwch amlygrwydd, effaith ddichonol ar 
saernïaeth yr adeilad. Os yn ail-doi, dichon i baneli fod yn llai amlwg trwy eu gosod 
yn wastad â goleddf y to.   
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 Pympiau Gwres 

3.3.12 Mae pympiau gwres yn gweithio trwy amsugno gwres o’r amgylchedd a’i 
drosglwyddo i hylif, a gywesgir i godi ei dymheredd. Yna trosglwyddir y 
gwres hwn o’r hylif cywasgedig i’r system gwres canolog, i’w ddefnyddio ar 
gyfer cynhesu a dŵr poeth fel ei gilydd. 

3.3.13 Y prif wahaniaeth rhwng y ddau brif fath o bwmp gwres yw o ble y cânt y 
gwres. Mae pwmp gwres o’r awyr (PGA) yn amsugno gwres o’r awyr, a 
phwmp gwres daear (PGD) yn ei amsugno o’r ddaear. Mae mathau eraill ar 
gael, gan gynnwys gwres o ddŵr, a all ddefnyddio dŵr llynnoedd ac
afonydd. 10

3.3.14 Yn gyffredinol mae pympiau gwres daear yn fwy effeithlon (gan ddibynnu ar 

26 Gellir gosod paneli ynni haul ffoto-foltäigneu thermol i sefyll o olwg adeiladau 
a gosodiadau sensitif. [H] Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.    

27 Nid yw pympiau gwres ffynhonnell awyr yn olygus, ond gallant fod â rhan 
bwysig mewn ateb adnewyddadwy cyfun. Mae angen eu gosod yn ofalus yn yr 
amgylchedd hanesyddol.        

y to.

amgylchiadau’r safle) ond yn ddrytach eu gosod na rhai gwres awyr. 

Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 

Arfarnu gan arbenigwr i benderfynu’r technolegau adnewydddwy addasaf i’w 
defnyddio. Os bernir bod pympiau gwres yn ddewis, yna adolygwch ddewisiadau ar 
gyfer y safle, ystyriwch effaith weledol lleoliad y pwmp awyr, faint o le sydd ar gael ac 
a oes archeoleg danddaearol os ydych am bwmp daear. 

3.3.15 Mae pympiau gwres daear yn llai amlwg yn yr amgylchedd hanesyddol, ond 
rhaid ystyried archeoleg danddaearol. 

10 https://energysavingtrust.org.uk/air-source-heat-pumps-vs-ground-source-heat-pumps/  
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3.3.17 Mae gan gynhyrchu ynni trydan dŵr hanes hir yn Eryri a’r cylch. Ceir rhai o 
gynlluniau cynharaf y wlad gerllaw, ac y mae Cwm Dyli yn ymyl Beddgelert 
yn adeilad rhestredig Gradd II* erbyn hyn.11 

3.3.18 Yn fwy diweddar bu cynnydd cynlluniau micro-ddŵr graddfa lai, rhai gan 
gwmnïau cymunedol fel Ynni Anafon (http://www.anafonhydro.co.uk) yn 
Abergwyngregyn. 

3.3.19 Nodweddiadol yw i gynlluniau fod â chored i ddargyfeirio’r dyfrffos, cafn 
neu bibell; adeilad tyrbin a generadur (i droi pŵer y dŵr yn drydan; a phibell 
all-lif i ddychwelyd y dŵr i’r dyfrffos. 

3.3.20 Bydd nifer y safleoedd addas yn gyfyngedig, ond gall gwahanol fathau o 
safleoedd hanesyddol, gan gynnwys rhai mewn ardaloedd cadwraeth, fod 
yn addas ar gyfer cynhyrchu trydan dŵr. Mae dichon defnyddio melinau, 
ffermydd a safleoedd eraill oll, a gwnaed hynny’n llwyddiannus.   

3.3.21 Gan ddibynnu ar raddfa’r cynllun, gall ‘pwerdai’ fod yn eithaf bach ac wedi’u 
llunio i eistedd yn gyffyrddus yn yr amgylchedd naturiol neu hanesyddol. 
Gallai adeiladau cyfoes, syml, â tho glaswellt efallai, neu ffurf fwy 
traddodiadol, fod yn addas, gan ddibynnu ar y cyd-destun. 

3.3.22 Fel arfer bydd angen trwydded tynnu dŵr ar gyfer dargyfeirio dyfrffos, a 
rhaid ystyried yr effaith ar fywyd gwyllt (yn arbennig pysgod), a rhaid cael 
y trwyddedau a’r caniatadau angenrheidiol.12 

11https://cadwpublic-api.azurewebsites.net/reports/listedbuilding/FullReport?lang=&id=20926
12https://historicengland.org.uk/images-books/publications/micro-ddŵrelectric-power-and-historic-environment/micro-ddŵrelectric-power/

28 Gall pwerdai micro-ddŵr fod yn fychan ac o’r golwg. Mae hwn yn Hafod-y-
Llan, Nant Gwynant. [H] Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.    

29 Gorsaf bwer Cwm Dyli ger Beddgelert (WikimediaCommons). 

Pwynt Pwysig i’w Ystyried. 

Ceisiwch yn wastad gyngor proffesiynol a chomisiynwch astudiaeth ddichonoldeb er 
mwyn penderfynu ymarferoldeb. A yw cynllun yn bosibl heb ddifrodi’r amgylchedd 
hanesyddol i radd annerbyniol? Gwiriwch drwyddedau tynnu dŵr, effaith weledol, ac 
ystyriaethau bywyd gwyllt/ecolegol.   

Micro-Ddŵr a Micro-Wynt 

3.3.16     Mae gan Eryri gyfleoedd naturiol ar gyfer micro-ddŵr.  Prin y caniateir 
tyrbinau gwynt yn y Parc Cenedlaethol (yn enwedig mewn ardal gadwraeth), 
felly nis trafodir yma. 
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3.4 Crynodeb 
3.4.1 Diogelach defnyddio gosodwyr â phrofiad o adeiladau hanesyddol ac 

wedi’u hardystio gan y Cynllun Ardystio Microgynhyrchu (CAM). Ceir rhestr 
o’r rhain ar wefan CAM yn www.microgenerationcertification.org. 

3.4.2 Ceir isod ddarlun syml â phwyntiau allweddol i’w hystyried wrth feddwl am 
osod technolegau adnewyddadwymewn adeiladau a gosodiadau 
hanesyddol. 

30 Micro-ddŵr 3.5kW o olwyn ddŵr. EskdaleMill, Cumbria (rhestredig Gradd 
II*).  
[H] Smith Engineering
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31 Ystyriaethau ynghylch 
gosodiadau adnewyddadwy 
yn yr amgylchedd 
hanesyddol.    
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4.0 Astudiaethau Achos 
Paratowyd yr astudiaethau achos isod â’r Natural Building Centre yn Llanrwst ac nid 
prosiectau’r awdur mohonynt. Ni fwriedir iddynt bennu’r arddull cywir ar gyfer 
adeilad neilltuol, y dylid ei seilio’n wastad ar asesiad cywir o ofynion a chyfleoedd yr 
adeilad neu’r safle unigol.   

Bwriedir i’r astudiaethau achos roi darlun ‘go iawn’ o’r problemau a’r cyfleoedd, ac 
amlygant rai arddulliau dichonol addas ar gyfer adeiladau traddodiadoly gellid eu 
hystyried. 

4.1 Inswleiddiad Wal Allanol 
Yr adeilad a’r sefyllfa 

4.1.1 Inswleiddiadwal allanol yw’r modd mwyaf effeithlon o inswleiddioadeilad 
waliau soled, oherwydd bod màs thermol y gwaith cerrig yn dal gwres yn y 
waliau ac ni chollir ond ychydig iawn o wres i’r tu allan. 

4.1.2 Yn aml bydd gosod inswleiddiad wal allanol fel y byrddau corc hyn yn 
golygu newidiadau sylweddol i’r eiddo. Efallai bydd angen ymestyn llinellau 
to, a ffenestri, nwyddau dŵr glaw a linteri newydd, er enghraifft. Ar y 
prosiect hwn, adferwyd y tŷ cyfan, y tu mewn a’r tu allan, felly’r oedd cyfle i 
wneud y newidiadau angenrheidiol a chael cymeradwyaethau cynllunio i 
wneud hynny. 

Yr arddull a  fabwysiadwyd, a phaham 

4.1.3 Mae gan y tŷ hwn ffrâm nenfforch o’r 15fed ganrif, â waliau briciau soled naw 
modfedd. Fe’i diweddarwyd â chynhyrchion anaddas ar ei gyfer, fel sment a 
phlastrau a phaentiau anhydraidd. Golygai natur y waliau, ynghyd â’r 
newidiadau diweddarach, y byddai’r adeilad wastad yn oer ac yn 
aneffeithlon iawn i’w wresogi. 

4.1.4 Yr oedd y cleientiaid yn awyddus i ddefnyddio cynhyrchion inswleiddio a 
system na fyddai’n dal gwlybaniaeth, nac yn golygu y collent ormod o ofod 
mewnol. Yr oedd yr adeilad wedi’i rendro eisoes yn y gorffennol, felly 
penderfynwyd gosod byrddau inswleiddio ar y tu allan a rendro trostynt. 
Gan fod angen gwaith arall fel to a ffenestri newydd, callaf peth fu gwneud y 
cwbl ar unwaith er mwyn creu amlen inswleiddio gyfan o gwmpas yr 
adeilad: arddull adeilad-cyfan. 

 32 Talcen nodweddiadol yn dilyn tynnu estyniad diweddarach. 

33 Gosod byrddau corca haenau o rendr. 
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Yr heriau a’r amcanion technegol 

4.1.5 Yn yr achos hwn, gosodwyd byrddau corc 100mm o drwch ar wyneb allanol 
y tŷ. Y dull yw ysgeintio haen  o galch ar y briciau neu’r rendr yn gyntaf er 
mwyn creu gafael da. Yna haen lynol y gwthir y byrddau iddi er mwyn creu 
gwely hollol asiedig ar gyfer y byrddau. Yna gosodir y byrddau’n fecanyddol 
gan ddefnyddio plygiau a wasieri inswleiddiedig. Gosodir rheilin gwaelod ar 
waelod y wal i gadw’r byrddau uwchlaw’r ddaear. Wedi gosod a lefelu’r 
byrddau, rhoddir dwy haen o blastr â rhwyllwaith rendr rhyngddynt. Taenir 
rendr calch dros yr haen sydd â’r rhwyllwaith, ac fe’i paentir â phaent allanol 
anadladwy.  

4.1.6 Os yw waliau’r adeilad sydd i’w drin yn gymharol wastad, mae’r dull hwn yn 
eithaf rhwydd ei ddefnyddio; ond â waliau tonnog ac anunion mae gosod y 
byrddau’n fwy o broblem, ac efallai bydd rhaid taenu ychydig haenau 
gwastatáu o rendr calch yn gyntaf. 

Canlyniadau a gwersi a ddysgwyd 

4.1.7 Canlyniad y prosiect hwn yw adeilad wedi’i drawsnewid, o dŷ fu unwaith yn 
oer ac yn anodd ei gynhesu i adeilad cyfoes ac ynni-effeithlon. Mae’r 
deunyddiau a ddefnyddiwyd yn yr adfer yn gynaliadwy ac wedi’u gwneud o 
ddeunyddiau naturiol heb gemegolion na chynhyrchion synthetig. Mae’r 
deunyddiau’n addas ar gyfer hen adeiladau waliau soled o saernïaeth 
draddodiadol, hefyd, oherwydd na ddaliant wlybaniaeth yn y waliau. 

4.1.8 Nid yw’r fath arddull yn rhad a dylid ei weld yn adferiad unwaith mewn oes, 
felly rhaid i fanylu a chyflawni’r gwaith fod yn gywir. Mae cyngor proffesiynol 
a chrefftwyr profiadol yn bwysig ar gyfer canlyniad da. 

4.1.9 Trwy osod yr inswleiddiady tu allan, caniateir mwy o hyblygrwydd mewnol, 
sy’n arbennig o bwysig lle ni ddylid gorchuddio nodweddion hanesyddol. 

4.2 Plastr Inswleiddiol (Calch Cywarch). 
Yr adeilad a’r sefyllfa 

4.2.1 Dyma hen adeilad nodweddiadol o Eryri, â waliau carreg soled o gerrig hap 
a morterau calch a phridd traddodiadol. Mae’r adeilad hwn yn un o’r 15fed 

ganrif ac fe’i gadawyd i fynd â’i ben iddo. Fe’i hadferwyd yn annedd 
domestig yn 2018. 

34 Byrddau corc wedi’u gosod cyn taenu haenau rendr. 

35 Yn dilyn taenu rendr calch a phaent anadladwy. 



39 
Camau Effeithlonrwydd Ynni mewn Ardaloedd Cadwraeth – Canllaw Cynllunio ac Ymarferol.

4.2.2 Mae’r adeilad yn y Parc Cenedlaethol mewn man cymharol gysgodol. 
’Roedd y rhan fwyaf o’r pwyntio calch a’r gwaith cerrig eto mewn cyflwr da, 
ac nid oedd angen ond ail-bwyntio rhannol gan ddefnyddio morter calch 
tebyg i’r hyn oedd yno er mwyn diddosi’r gwaith cerrig rhag y tywydd. Yn 
rhan o’r prosiect ’roedd ar yr adeilad angen to newydd, lloriau newydd a 
ffenestri pren newydd hefyd, ond gadawyd y waliau heb eu cyffwrdd, fwy 
neu lai, ar wahân i’r angen am blastr calch newydd y tu mewn.   

Yr arddull a  fabwysiadwyd, a phaham 

4.2.3  Yr arddull oedd taenu plastr yn uniongyrchol ar y garreg â phlastr calch 
inswleiddiolanadladwy. Dewiswyd plastr calch cywarch yn yr achos hwn, 
oherwydd bod y waliau’n sych a’i fod yn gynnyrch Prydeinig tebyg i rai 
plastrau traddodiadol a geir yn lleol, lle cymysgwyd torion neu wellt â 
phlastrau calch gwreiddiol. 

4.2.4 Taenwyd dwy haen 20mm o blastr calch cywarch yn yr achos hwn. 
Taenwyd y gyntaf yn uniongyrchol ar y garreg wedi iddi gael ei phwyntio â 
morter calch, ac yna cafodd ei garwhau’n barod ar gyfer yr haen nesaf. 
Taenwyd yr ail haen wedi i’r gyntaf sychu, yna’i llyfnu â thrywel i ddilyn 
amlinellau’r waliau. Wedi i’r plastr sychu fe’i paentiwyd â phaent clai 
anadladwy. 

Yr heriau a’r amcanion technegol 

4.2.5 Her y prosiect hwn oedd adfer adeilad hanesyddol gan ddefnyddio 
deunyddiau traddodiadol, gan ychwanegu peth inswleiddiad at yr adeilad ar 
yr un pryd. ’Roedd yn bwysig cynnal gallu’r waliau i reoleiddio gwlybaniaeth 
a pheidio â chreu unrhyw rwystrau a fyddai’n dal gwlybaniaeth neu golli dim 
o gymeriad yr adeilad.

4.2.6 Mae hwn yn adeilad rhestredig, felly’r oedd angen arddull mwy sensitif. 
Gellid bod wedi plastro â phlastr agreg calch arferol, a buasai hynny’n 
berffaith iawn, ond ni fyddai wedi gwella llawer ar rinweddau inswleiddiol y 
waliau. 

Canlyniadau a gwersi a ddysgwyd 

4.2.7 Mae gan blastr calch cywarch rai rhinweddau allweddol. Gall trwch o rhwng 
30mm a 40mm wella gwerth inswleiddiol wal soled draddodiadol gan hyd at 
30%. Gellir ei daenu’n ddwy haen a’i orffen â phlastr calch llyfnach. Arbedir 
cryn dipyn o lafur o gymharu â phlastrau calch traddodiadol, ond cymer fwy 

36 Gosod haen gyntaf o blastr. 

37 Plastr inswleiddio wedi’i osod â haen o baent clai anadladwy. 
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o amser i sychu. Mae’n hawdd iawn ei ddefnyddio ac o fudd i’r
amgylchedd. O sychu, mae ganddo wyneb cadarn ac yn rheoleiddio
lleithder yn effeithlon iawn, i bob golwg. Gallir ei brynu wedi ei gymysgu’n
barod gan amryw werthwyr, neu gellir cymysgu’r deunyddiau crai yn y man
a’r lle, ond mae angen contractwr profiadol, addas.

4.2.8 Os yw calch cywarch o dan ystyriaeth, rhaid i’r waliau aros yn sych. Dylid 
gwneud gwaith allanol yn gyntaf i gywiro unrhyw broblemau lleithder, gan 
gynnwys y nwyddau dŵr glaw, dŵr daear a thoeau. Defnyddir calch 
cywarch yn blastr mewnol yng Nghymru, fel arfer, ac o dan yr amgylchiadau 
cywir y mae’n ddewis fforddiadwy sydd o beth budd i inswleiddiad, heb 
lawer o effaith ar ofod mewnol a chymeriad. 

4.3 Inswleiddiad Llawr Soled 
Yr adeilad a’r sefyllfa 

4.3.1 ’Roedd y prosiect hwn yn ysgubor Gymreig draddodiadol, nodweddiadol, 
wedi’i hadeiladu o garreg a morter calch, â llawr pridd. Yn allanol ’roedd y 
gwaith draenio wedi’i wneud, gan gynnwys gosod draeniau tir i reoli llif dŵr 
o’r tir cyfagos a ddaeth i mewn i’r adeilad yn y gorffennol wedi glaw mawr. 

4.3.2 ’Roedd y llawr eto i’w deimlo braidd yn llaith, ond ni safai dŵr yno wedi 
glaw mawr. Dymunai’r perchen osod llawr inswleiddiedig â gorffeniad calch 
byddar  cadarn, fel y gallai ddefnyddio’r gofod yn weithdy, ond gyda golwg 
dichonol ar ddatblygu’r adeilad yn y dyfodol. 

4.3.3 Nid oedd problem radon (y dylid ei wirio, yn wastad), ac yn gyffredinol 
’roedd yr adeilad yn dda ei gyflwr. ’Roedd arwynebedd y llawr tua 60 medr 
sgwâr, a gwnaed y gwaith ddiwedd yr hydref ar dywydd gwlyb.  

Yr arddull a  fabwysiadwyd, a phaham 

4.3.4 Yr arddull efo’r llawr hwn oedd cadw pethau mor syml ag y bu modd, a 
phalu i lawr cyn lleied ag y bu modd, rhag tanseilio sylfeini’r ysgubor. 

4.3.5 Dewiswyd agreg gwydr ewynedig eilgylch, a elwir yn raean inswleiddio 
hefyd. Mae gan y deunydd hwn dri gallu pwysig mewn un 
cynhyrchyneilgylch. 

4.3.6 Mae’n gweithio cystal â rwbel seilio, lle mae’r agreg ysgafn, onglog yn cloi 
â’i gilydd pan wesgir ef, ond heb dorri. Mae’n inswleiddiwr da iawn, 

38 Agreg inswleiddio, geoweolyn i’w weld ar yr ymylon. 

39 Gosod slabyn concrit calch. 
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oherwydd dal cymaint o awyr i mewn yn y gwydr ewynedig o sfferau 
caeedig. Yn olaf, mae’r agreg yn fwlch capilarïaidd, ac ni all dŵr ddringo i 
fyny trwy’r deunydd ysgafn i gyrraedd y slab. Nid oes angen rhwystr plastig 
ar y dull hwn, felly nid yw’n dal gwlybaniaeth nac yn ei wthio i’r ochr tua’r 
waliau.   

4.3.7 Â haenau o 250mm o leiaf ar gyfer yr is-haen a’r haen calch byddar â’i 
gilydd, mae ei ddyfnder yn gymaint neu’n llai na llawr concrit inswleiddio 
arferol.  

Yr heriau a’r amcanion technegol 

4.3.8 Rhinwedd y system hon yw pa mor rhwydd yw ei gosod. Y rhan anodd yw 
palu’r llawr yn gyntaf. O’i balu, gosodir haen o geoweolyn dros y pridd 
noeth, yna’r graean inswleiddiol, a wesgir heb ei falurio. Ar yr wyneb 
gwasgedig rhoddir haen arall o geoweolyn er mwyn atal deunyddiau mân 
rhag syrthio i lawr i’r graean oddi isod. Yna taenir trwch 100mm yr haen 
calch byddar , a gellir un ai ei adael neu’i orchuddio pan fo’r calch byddar 
wedi sychu. 

4.3.9 Mae’r system hwn yn arbennig o addas ar gyfer systemau gwresogi sy’n 
defnyddio dŵr i gynhesu tan loriau. Gosodir y pibellau i rwyll ar ail haen y 
geoweolyn rhwng yr is-haen a’r calch byddar. Trosglwyddir y gwres i’r 
slabyn dwys yn hytrach na’r haen inswleiddiol oddi tano. 

Canlyniadau a gwersi a ddysgwyd 

4.3.10 O safbwynt effeithlonrwydd a rhwyddineb defnyddio mae’r system hon yn 
gweithio’n dda iawn. Mae’r agreg inswleiddiol yn ysgafn a gellir ei dollti’n 
syth ar y llawr, heb haenau anodd eu ffitio o fyrddau inswleiddiol a philen 
blastig. Yn bwysig, nid yw’r system hon yn amharu ar saernïaeth 
draddodiadol  adeiladau waliau soled, oherwydd ni ddelir y gwlybaniaeth yn 
y llawr, ac y mae’r agreg inswleiddiol yn gweithredu fel bwlch capilarïaidd. 

4.3.11 Pe bai dŵr yn cynyddu, gan ddod i fyny o’r ddaear neu o dan y slabyn, 
oherwydd cau draen, efallai, neu dywydd eithafol, gall y dyfnder 150mm - 
200mm o agreg ganiatáu i’r dŵr sefyll a draenio ymaith pan fo’n sychach, 
heb ddifrodi’r haen calch byddar. Os yw cynhyrchion inswleiddiol eraill yn 
gwlychu, rhaid eu palu i fyny a gosod rhai newydd.   

4.3.12 Mae’r system hon wedi’i chymeradwyo gan adrannau rheoli adeiladu 
awdurdodau lleol (sylwer fod angen caniatâd o hyd), a gellir amcangyfrif y 

40 Llawr gorffenedig 

41 Talcen cyn codi ffrâm bren fewnol. 
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gwerthoedd inswleiddiol er mwyn rhoi dyfnder ar gyfer yr agreg. Mae’r 
deunyddiau ar gael yn rhwydd, a’r gallu technegol angenrheidiol yn 
gymharol rwydd.  

4.4 Inswleiddiad Waliau Mewnol 
Yr adeilad a’r sefyllfa 

4.4.1 Golygai’r prosiect hwn adfer tŷ adfeiliedig yn annedd un llofft â gofod byw 
cynllun agored. Nid yw’r adeilad wedi’i restru ac ni fu erioed yn annedd 
gynt, felly rhaid iddo gyrraedd yr un gofynion inswleiddiad llym ag un a 
adeiladwyd o’r newydd.  

4.4.2 Ar ddechrau’r prosiect ’roedd yr adeilad yn adfail llwyr, heb ond y pedair wal 
yn sefyll. Er nas rhestrwyd, bernid bod y tu allan iddo o bwys pensaernïol, 
felly ni ddylid newid ei olwg.Golygai hyn fod rhaid i’r holl inswleiddiad 
gofynnol ar gyfer digoni’r rheoliadau adeiladu gael ei osod yn fewnol, gan 
gynnwys y waliau, y to a’r llawr.  

Yr arddull a  fabwysiadwyd, a phaham 

4.4.3 Mynnai Rheoli Adeiladu bod y waliau’n cyrraedd safonau inswleiddio 
cyfoes. Ni fuasai modd cyrraedd y nod inswleiddio hwn heb ddim ond taenu 
plastr inswleiddiol yn syth ar y waliau. 

4.4.4 Gall adeiladau waliau soled o saernïaeth draddodiadol trosglwyddo 
gwlybaniaeth o’r tu mewn i’r tu allan trwy gapilarïaeth y morter calch. Mae 
trwch y waliau’n caniatáu iddynt wlychu, a phan beidia’r glaw dechreuant 
sychu ar unwaith. Cyfeirir ar y math hwn o wal, yn aml, fel un a all anadlu. 
Yn y prosiect hwn ’roedd yn hanfodol peidio ag amharu ag anaddled y wal, 
ac ychwanegu’r inswleiddiad angenrheidiol ar gyfer ufuddhau i’r rheoliadau 
ar yr un pryd.  

4.4.5 Er mwyn cynnal anadlwyedd y wal, rhaid oedd defnyddio dim ond 
deunyddiau inswleiddio y gall anwedd hydreiddio drwyddynt. Cynlluniwyd 
deunyddiau fel gwlân defaid, pren cywasgedig, plastrau calch a philenni 
anadladwy clyfar i gydweithio i adael i wlybaniaeth dreiddio trwy’r wal.     

Yr heriau a’r amcanion technegol 

42 Ffrâm bren a philen fewnol. 

43 Gosod byrddau gwlân pren a philen. 
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4.4.6 Yn fewnol ’roedd y waliau’n eithaf anunion, ac anodd fuasai gosod bwrdd 
soled, trwchus fel corc neu ffibr pren yn uniongyrchol ar y wal heb adael 
bylchau y tu ôl. 

4.4.7 Mabwysiadwyd dull gosod ffrâm 100mm o ddyfnder o breniau fertigol yn 
erbyn pob wal allanol (wedi’i hynysu rhag unrhyw arwyneb llaith). ‘’Roedd y 
preniau fertigol  yn sefyll yn rhydd, ac yn sownd wrth y llawr a’r nenfwd, ond 
nid yn uniongyrchol wrth y wal. Yna cuddiwyd y gwaith trydanol a’r pibellau 
cyntaf y tu cefn i’r pyst fertigol. Cyn eu gosod, pwyntiwyd y waliau â morter 
calch i lenwi unrhyw dyllau, yna gosodwyd pilen anadladwy tros wyneb y 
wal ac asiwyd yr uniadau â thâp. 

4.4.8 Gosodwyd 100mm o inswleiddiad gwlân rhwng y preniau fertigol, yna 
styffylwyd pilen anadladwy arall at y preniau a chaewyd yr uniadau â thâp 
i’w selio ynghau. Tros y bilen hon sgriwiwyd byrddau gwlân cywasgedig 
25mm at y preniau â wasieri dur gloyw. Plastrwyd yr uniadau yn y byrddau’n 
gyntaf, ac fe’u hatgyfnerthwyd â haen o galch byddar jiwt. Yna plastrwyd y 
byrddau â haen o blastr calch cywarch masglog 6mm, wedi’i dilyn gan haen 
blastr lefn 3mm i ddarfod.      

Canlyniadau, a gwersi a ddysgwyd 

4.4.9 Yr oedd yr arddull a fabwysiadwyd ar gyfer inswleiddiad wal fewnol yn y 
prosiect hwn yn gweddu i’r adeilad. ’Roedd y cynllun mewnol yn syml ac yn 
sgwâr, ond y waliau’n anunion, felly ’roedd gosod preniau fertigol yn haws 
na gosod byrddau’n uniongyrchol ar y waliau. ’Roedd gosod preniau yn 
caniatáu gosod  yr holl drydanwaith a phlymwaith cyntaf a’r systemllethu 
tân a chuddio’r cyfan.  

4.4.10 Yr oedd y gwerthoedd inswleiddiada gafwyd yn rhagorol, gan wneud yr 
adeilad yn ynni-effeithlon. Bonws ychwanegol y deunyddiau inswleiddio a 
ddefnyddiwyd yw eu gallu i reoli lleithder mewnol trwy amsugno a gollwng 
gwlybaniaeth, sy’n creu amgylchedd mewnol iachach.  

4.4.11 Mae gorffeniadau’r wynebau’n llyfn ac yn gyfoes, ac y mae teimlad cyfoes 
i’r eiddo, gan adlewyrchu addasiad cyfoes. Collwyd tua 140mm o ofod 
mewnol ar bob un wal. 

4.5 Inswleiddiad To Cynnes 
Yr adeilad a’r sefyllfa 

 44 Gorffeniad plastr wedi’i gwblhau. 

45Inswleiddiad to cynnes. Bu adnewyddu’r to o gymorth i benderfynu’r arddull. 
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4.5.1 Gw. 4.4 

Yr arddull a  fabwysiadwyd, a phaham 

4.5.2 Y gofyniad ar gyfer y to oedd iddo fod wedi’i inswleiddio’n dda iawn ag 
inswleiddiad hynod gadarn. Yr un mor bwysig oedd yr awydd i wneud y to 
goleddfog mor effeithlon ag y bu modd wrth reoleiddio lleithder trwy’r 
deunyddiau adeiladu o fewn y to. Y deunyddiau inswleiddio a phlastro a 
ddewiswyd ar gyfer yr adeiladu hwn fu cynhyrchion ffibr naturiol sydd â 
gwerthoedd inswleiddiad da ac a all amsugno a gollwng gwlybaniaeth 
hefyd. Gan fod y to goleddfog yn gymaint o arwynebedd wyneb yr adeilad, 
callaf peth fu ei wneud mor anadladwy ag y bu modd, a chreu amgylchedd 
mewnol cyfoes, eang ac iach. 

4.5.3 Yr arddull amgen fuasai defnyddio deunyddiau nad ydynt yn anadladwy, 
gan orfod dibynnu rhagor ar awyru mecanyddol er mwyn rheoli 
gwlybaniaeth o fewn yr eiddo. 

Yr heriau a’r amcanion technegol 

4.5.4 Er mwyn cyrraedd safonau inswleiddiad cyfoes ar gyfer y to, defnyddiwyd 
inswleiddiad 200mm gwlân defaid wedi’i osod rhwng y distiau, yna dwy 
haen dyn o blastr calch ffibr pren. Gosodwyd pilen anadlyddol uwch y 
distiau, a gwrth-stribedi ar y to cyn gosod llechi. Gosodwyd pilen 
anadlyddol rhwng y byrddau ffibr pren a’r distiau, hefyd, i fod yn aerdyn a 
rheoli rhagor ar anwedd.   

4.5.5 Defnyddiwyd byrddau tafod a rhigol, a olygai nad oedd llawer o wastraff 
oherwydd nad oedd angen eu torri at y trawst. Plastrwyd yr holl asiadau â 
phlastr calch byddar jiwt yn gyntaf, yna dwy haen o blastr calch. ’Roedd y 
gorffeniad yn llyfn, yn siarp ac yn gyfoes, ac wedi’i baentio â phaent clai 
anadladwy.  

Canlyniadau, a gwersi a ddysgwyd 

4.5.6 Gweithiodd yr arddull yn dda iawn ar gyfer y prosiect hwn, oherwydd bu 
angen to newydd, a olygai y gellid adeiladutrychau o inswleiddiad i mewn i’r 
cynllun cyn dechrau. Yr oedd y deunyddiau yn ysgafn ac yn hawdd eu 
defnyddio, a gwnaed yr holl gynhyrchion o ddeunyddiau naturiol nad 
oeddent yn ymgorffori llawer o ynni. Gellir cael gwared â’r holl ddeunyddiau 
yn rhwydd yn y dyfodol, heb ganlyniadau niweidiol i’r blaned. Yr oedd yr holl 

46 To newydd a philen. 

47 Plastr a gorffeniad. 

gynhyrchion yn ardystiedig, a chymeradwywyd y system gan adran rheoli 
adeiladu’r awdurdod lleol. 
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5.0 Caniatadau 

5.1 Trosolwg 
5.1.1 Ceir isod grynodeb byr o’r prif ganiatadau sy’n effeithio ar waith ôl-osod yn 

yr amgylchedd hanesyddol. Sylwch y gallai fod angen caniatadau eraill, gan 
ddibynnu ar natur a math y gwaith a wneir. 

5.2 Caniatâd Adeilad Rhestredig 
5.2.1 Adeiladau rhestredig yw’r rhai a gynhwysir ar restr genedlaethol yr 

Adeiladau o Ddiddordeb Pensaernïol neu Hanesyddol Arbennig. Maent 
wedi’u diogelu’n neilltuol, a byddai angen caniatâd adeilad rhestredig ar 
gyfer newidiadau sy’n effeithio ar gymeriad yr adeilad megis un o 
ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, fel deunyddiau, manylion 
a gorffeniadau, allanol neu fewnol. 

5.2.2 Mae’n debyg y bydd angen caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer y rhan fwyaf 
o’r gwaith ffisegol a drafodir yn y ddogfen hon. Dylid ceisio cyngor 
Swyddog Cadwraeth Eryri yn wastad cyn bwrw ymlaen ag unrhyw waith ôl-
osodneu saernïol. 

5.2.3 Ydi’r adeilad wedi’i restru? Edrychwch ar gronfa wybodaeth Cadw: 
https://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/cof-cymru

5.3 Cynllunio 
5.3.1 Bydd angen caniatâd cynllunio ffurfiol ar gyfer mwyafrif y camau sylweddol 

a ddisgrifir yma. 
5.3.2 Ceir trosolwgcryno o’r sefyllfa ganiatadau debygol yn Ffig. 50. Dylid 

cadarnhau hyn yn wastad â swyddogion cynllunio’r Parc Cenedlaethol. 

5.4 Rheoliadau Adeiladu 
5.4.1 Mae Rheoliadau Adeiladu Cymru’n cydnabod yr angen i drin adeiladau 

hanesyddol a thraddodiadol yn wahanol. Mae’r rheoliadau’n gwneud y 
darpariaethau penodol canlynol sydd o gymorth yng nghyd-destun 

48 Golwg o’r tu mewn wedi’i gwblhau. 

49 Golwg o’r tu allan wedi’i gwblhau. 

defnyddio’r technegau cywir ar gyfer  adeiladau hanesyddol a 
thraddodiadol: 
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5.4.2 Adeiladau hanesyddol a thraddodiadollle bo ystyriaethau arbennig yn 
berthnasol (12.2) a 12.2.1. Yn ychwanegol, mae ystyriaethau arbennig yn 
berthnasol i waith ar y tri dosbarth canlynol o adeiladau presennol nad 
ydynt wedi’u heithrio:  

a) o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol, ac a gyfeirir atynt yn
ystyriaeth berthnasol yng nghynllun datblygu neu fframwaith
datblygu lleol yr awdurdod lleol; neu

b) o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol ac o fewn parciau
cenedlaethol, ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol,
parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig, libartau henebion
cofrestredig, a safleoedd treftadaeth y byd; neu

c) o saernïaeth draddodiadol ag adeiladwaith hydraidd sydd yn
amsugno gwlybaniaeth ac yn caniatáu ei anweddu’n rhwydd.

Anheddau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 

a) adfer cymeriad hanesyddol adeilad a fu’n destun newid
anaddas blaenorol, fel amnewid ffenestri neu ddrysau, er
enghraifft; neu

b) ailadeiladu adeilad hanesyddol blaenorol, yn dilyn tân neu
lenwi safle bwlch mewn rhes, er enghraifft; neu

c) alluogi adeiladwaith adeiladau hanesyddol i ‘anadlu’ er mwyn
rheoli gwlybaniaeth a dirywiad tymor hir dichonol.

5.4.3 (12.2.6) Wrth asesu anheddau o ddiddordeb hanesyddol a phensaernïol lle 
gall fod ystyriaethau arbennig, mae’n bwysig bod y Corff Rheoli Adeiladu’n 
ystyried cyngor swyddog cadwraeth yr awdurdod lleol, yn enwedig lle bo ar 
y gwaith angen caniatâd cynllunio a/neu ganiatâd adeilad rhestredig.  

5.4.4 Mae’r geirio hwn yn ei gwneud yn bosibl cael trafodaeth â’r swyddog Rheoli 
Adeiladu a mabwysiadu atebion sy’n addas ar gyfer adeiladau traddodiadol. 

5.5 Caniatadau Eraill 
5.5.1 Fe all y bydd angen caniatadau eraill, yn enwedig lle bo bywyd gwyllt. 

Argymhellir ymgynghori cynnar ag ecolegydd yr awdurdod lleol a Chyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC). 
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Development). efa 

50 Dangoseg gofynion 
caniatâd tebygol. Dylid 
gwirio amgylchiadau 
penodol â’r Parc 
Cenedlaethol.   
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6.0 Cynllunio ar gyfer CamauÔl-osod 

6.1 Gwneud Cynllun Tŷ Cyfan neu Ôl-osodYnni 
6.1.1 Mae’n hanfodol bod ag agwedd gydgysylltiedig at ôl-osod, ac y dylai hyn 

ystyried y ffactorau a drafodwyd yn flaenorol, gan gynnwys: 

● Deall yr adeilad.

● Deall y modd y mae’r preswylwyr yn defnyddio, cynnal a
gweithredu’r adeilad.

● Camau adeiladwaith syml fel atal drafftiau.

● Camau cymhlethach fel inswleiddio , gwydro eilaidd, ayyb.

● Gwasanaethu gosodiadau, offer rheoli ac adnewyddadwyon.

6.1.2 Mae’r holl elfennau hyn yn gyd-ddibynnol, ond mae angen eu dwyn oll 
ynghyd mewn arddull ‘tŷ cyfan’ am ganlyniadau llwyddiannus. Yn gryno: 
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Understand Design Check Install Support/Monitor 

Deall 

Sut yr adeiladwyd yr 
adeilad. 

Defnydd yr adeilad yn 
awr ac yn y dyfodol. 

Cyfeiriadedd, 
gosodiad, 
agoredrwydd. 

Perfformiad ynni 
presennol. 

Deall gwerth 
treftadaeth, 
arwyddocâd a 
sensitifrwydd. 
Gofynion cynllunio, 
adeilad rhestredig,

Cynllunio 

Diffinio strategaeth sy’n 
cynnwys yr holl elfennau 
ond sy’n ofalus lle bo 
ansicrwydd neu 
wrthdaro. 

Yn dilyn arddull adeilad 
cyfan/cyfun. 

Manyleb fanwl ac union 
wedi’i pharatoi gan 
arbenigwr mewn gwella 
adeiladau traddodiadol. 

Gwirio 

Sicrhau ystyried pob 
ffactor. 

Sicrhau cael caniatadau a 
thrwyddedau 
angenrheidiol.  

Sicrhau bod  y 
contractwyr a 
awgrymwyd yn deall yr 
arddull a bod arolygu’n 
rhan hanfodol o’r gwaith. 

Adolygiad trylwyr o 
gynigion. 

Gosod 

Sicrhau bod gan 
gontractwyr y medrau 
a’r ddealltwriaeth 
angenrheidiol ar gyfer 
ôl-osod mewn  
adeiladau 
traddodiadol a 
hanesyddol. 

Yr hyn yw defnydd yr 
adeilad. 

Cyflogi pobl â 
medrau addas i 
arolygu’r gwaith a 
sicrhau rheoli 
ansawdd.  

Profion angenrheidiol 
ac archwiliadau rheoli

Arolygu 

Llawlyfr ac 
argymhellion eglur ar 
gyfer perchnogion/ 
defnyddwyr.  

Hyfforddiant mewn 
defnyddio. 

Caniatáu am adborth 
a dysgu o berfformiad 
mewn defnyddio, gan 
fwydo i mewn i 
asesiad ehangach o 
gamau gwella.  

51 Arddull ôl-osod Tŷ Cyfan neu Adeilad 
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7.0 Lle Mae Canfod Rhagor? 

7.1 Ffynonellau Cyhoeddedig 
7.1.1 Mae rhai arweinlyfrau a chyhoeddiadau da iawn a all ddarparu arweiniad a 

manylion ychwanegol. Mae’r rhain yn cynnwys: 
● Short Guide Fabric Improvements for Energy Efficiency in

Traditional Buildings, Historic Scotland (2013)

● Energy Efficiency in Historic Buildings (AICARR), Associazione
Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldament, 2014

● Energy Efficiency and Historic Buildings: How to Improve
Energy Efficiency by David Pickles, Historic England.

● Energy Efficiency and Historic Buildings: Secondary Glazing
for Windows by David Pickles, Historic England.

● Energy Efficiency and Historic Buildings: Insulating Solid
Walls, by David Pickles, Historic England.

● Energy Efficiency and Historic Buildings: Insulating Suspended
Timber Floors, by David Pickles, Historic England.

● Energy Efficiency and Historic Buildings: Insulating Solid
Ground Floors, by David Pickles, Historic England.

● Energy Efficiency and Historic Buildings: Heat Pumps,
Caroline Cattini, Historic England (2017).

NB these Historic England guides are available for download,
see link below (7.4).

● Energy Efficiency Solutions for Historic Buildings by Alexander
Troi, Birkhauser (2014)

● The Old House Eco Handbook Marianne Suhr a Roger Hunt,
(SPAB).

7.2 SustainableTraditionalBuildingsAlliance 
7.2.1 https://stbauk.org 
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7.2.2 Amcana’r  STBA ddatblygu polisi, canllawiau a hyfforddiant i leihau peryglon 
i’r eithaf a chynyddu i’r eithaf fuddion i adeiladau traddodiadol a’u 
perchnogion, gan ganolbwyntion ar bum maes allweddol: 

● Iechyd y preswyliwr.

● Iechyd a pharhauster yr adeiladwaith.

● Y treuliant ynni a briodolir i’r adeilad/preswyliwr.

● Yr effaith ar ein cymunedau a’n diwylliant.

● Yr effaith ar yr amgylchedd naturiol.

7.2.3 Mae’r STBA yn hyrwyddo’r arddull ‘tŷ cyfan’, ac ag amrywiaeth o gyngor 
defnyddiol iawn sydd ar gael trwy’u gwefan. 

7.3 Cadw 
7.3.1 https://cadw.llyw.cymru 
7.3.2 Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Maent 

yn cyhoeddi rhai canllawiau da yn ogystal â gosod treftadaeth yng nghyd-
destun yr argyfwng hinsawdd trwy Yr Amgylchedd Hanesyddol a Newid 
Hinsawdd: 

Cynllun Addasu’r Sector.13 
7.3.3 Mae Cadw’n cyhoeddi arweiniad defnyddiol ynghylch Ardaloedd 

Cadwraeth, hefyd: https://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/asedau-
hanesyddol/ardaloedd-cadwraeth

7.4 Historic England 
7.4.1 https://historicengland.org.uk 
7.4.2 Historic England sy’n cyfateb i Cadw yn Lloegr. Mae Historic England yn 

darparu amrywiaeth eang o ddogfennau cymorth ac ymchwil sy’n cynnig 
cyngor ac arweiniad ynghylch trwsio, cadwraeth, a chamau gwella ynni. 
Gweler: https://historicengland.org.uk/advice/technical-advice/energy-
efficiency-and-historic-buildings/ 

13https://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/newid-hinsawdd/addasu-i-newid-hinsawdd
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7.5 Historic Environment Scotland 
7.5.1 https://www.historicenvironment.scot 
7.5.2 Historic Environment  Scotland (HES) sy’n cyfateb i Cadw yn yr Alban. Mae 

HES, yn neilltuol, yn darparu amrywiaeth eang o ddogfennau cymorth ac 
ymchwil sy’n cynnig cyngor ac arweiniad ynghylch cadwraeth a chamau 
gwella ynni, gan gynnwys amryw astudiaethau achos llawn gwybodaeth: 
https://www.historicenvironment.scot/archives-and-
research/publications/?searchPubText=energy 

7.6 Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB). 
7.6.1 www.spab.org.uk 
7.6.2 Mae’r Society for the Protection of Ancient Buildings yn darparu cyngor 

rhagorol am gadwraeth, a chynnal a chadw yn neilltuol: 
https://www.spab.org.uk/sites/default/files/maintenance-
toolkit/Maitenance%20Calendar_4.pdf 

7.7 Hyfforddiant, Cyflenwyr a Gwneuthurwyr Arbenigol 
7.7.1 Mae Canolfan Tywi yn cynnig cyrsiau a chyngor ynghylch cadwraeth, trwsio 

a gwella adeiladau traddodiadol, a hynny yn y ganolfan yn Llandeilo ac ar-
lein: www.tywicentre.org.uk 

7.7.2 Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth yn darparu arweiniad a 
hyfforddiant ymarferol: https://cat.org.uk 

7.7.3 Mae Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru yn hyrwyddo datblygiad 
medrau adeiladu traddodiadol a materion cynaliadwyedd parthed pob hen 
adeilad ledled Cymru:https://www.wtbf.co.uk 

7.7.4 Mae Tŷ Mawr Lime yn gynlluniwyr, gwneuthurwyr a dosbarthwyr 
deunyddiau a systemau adeiladu ecogyfeillgar:https://www.lime.org.uk 

7.7.5 Mae Mike Wye yn gyflenwyr, yn wneuthurwyr, yn ymgynghorwyr ac yn 
gontractwyr sy’n cyflenwi cynhyrchion a gwasanaethau cynaliadwy a 
chadwraethol:  https://www.mikewye.co.uk/about/ 




