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Canllawiau i ymgeiswyr sy'n cynnal arolygon ffotograffig cyffredinol at 

ddibenion cynllunio 
 
Cyflwyniad 
 
Mae Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd (GAPS) wedi sefydlu’r egwyddor o ofyn am 
arolygon ffotograffig, neu gofnodion ffotograffig, gan ymgeiswyr fel rhan o’r broses gynllunio 
er mwyn cadw trwy gofnod ffurf wreiddiol neu gymeriad penodol ein hadeiladau hanesyddol.   
 
Mae'n bwysig deall mai'r cofnodion arolwg ffotograffig hyn yw'r unig ddogfennaeth o 
adeiladau sydd wedi goroesi cyn eu haddasu, eu hadfer, eu trosi neu eu dymchwel.  O’r 
herwydd mae’n bwysig dilyn y canllawiau isod er mwyn caniatáu’r Cofnod Amgylchedd 
Hanesyddol Rhanbarthol (CAH) a gedwir gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, ac archif 
y Cofnod Henebion Cenedlaethol a gedwir gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC), i 
guradu cofnod unigryw a fydd ar gael yn gyhoeddus i’w astudio ac i gyfeirio ato yn y dyfodol. 
 

Costau 
 
Disgwylir i ymgeiswyr cynllunio dalu am yr arolwg ffotograffig a'i gwblhau. 
 
Gellir penodi ffotograffwyr neu archaeolegwyr proffesiynol, yn enwedig lle nad oes mynediad i 
offer camera addas, neu os ceir anawsterau technegol, ond gallai hyn gynyddu cost yr arolwg. 
 

Dulliau 
 
Rhaid ystyried amodau goleuo priodol er mwyn cynhyrchu ffotograff clir.  Argymhellir 
defnyddio fflach safonol dan do i oleuo'r golygfeydd mewnol, fodd bynnag ystyrir bod 
fflachiadau oddi ar y camera yn cynhyrchu'r delweddau gorau, lle maent ar gael.  Argymhellir 
defnyddio treipod, yn enwedig mewn amodau golau gwael.  
 
Ffotograffiaeth Ddigidol 
 
Dylid tynnu llun cydraniad uchel, gan ddefnyddio camera sydd ag o leiaf 10 megapicsel.  Dylid 
gosod ansawdd y ddelwedd mor uchel â phosibl.  Yn ddelfrydol bydd camerâu yn cymryd 
delweddau fel TIFF a bydd y ffeiliau canlyniadol yn cael eu cadw mewn fformat ffeil tiff (heb ei 
gywasgu) ar gyfer sefydlogrwydd archifol.  Os nad yw hyn yn bosibl yna bydd delwedd jpeg o 
ansawdd uchel yn dderbyniol. Ni ddylid cyflenwi ffeiliau RAW a/neu PDFs. Ni argymhellir 
camerâu ffôn. Nid yw dyfnder ffocws sydd ei angen i greu delwedd cofnod adeilad yn foddhaol 
fel arfer yn bosibl wrth ddefnyddio camera ffôn oherwydd y lens fach. 
 
Ffotograffiaeth wlyb (traddodiadol) 
 
Dylid tynnu ffotograffau traddodiadol gan ddefnyddio ffilm print lliw fformat 35mm o ansawdd 
uchel.  Mae ffilm ASA 200 yn safon dda ar gyfer y rhan fwyaf o amodau golau ond dylid 
defnyddio ASA 400 lle mae amodau golau yn wael. Gellir cyflwyno ffotograffau ffisegol, gan 
gynnwys y rhai ar ffurf llyfrau lluniau ac ati, yn ychwanegol i'r CAH ynghyd â'r ffotograffau 
digidol.  
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Sut i greu cofnod ffotograffig 
 
Ffotograffau 
 
Dylid tynnu ffotograffau o'r holl ddrychiadau wal allanol a mewnol, gofodau mewnol, a 
ffotograffau manwl o du mewn y to.  
 
Dylai'r cofnod gynnwys ffotograffau cyffredinol i leoli'r adeilad(au) o fewn y safle a chysylltu'r 
adeilad neu grŵp o adeiladau â'i dir a'i adeiladau cysylltiedig, lle bo'n briodol.   
 
Dylid tynnu lluniau llawn o nodweddion o ddiddordeb arbennig (e.e. grisiau, cerrig dyddiad, 
gwahaniaethau amlwg mewn ffabrig wal, ffenestri a drysau, p’un a ydynt wedi’u cau ai peidio, 
lleoedd tân, peiriannau a gosodiadau eraill, ffrâm bren, manylion addurniadol).   
 
Ni ddylid cynnwys pobl mewn ffotograffau.  
 
Os yw ar gael, dylid gosod rhoden wrth raddfa o fewn unrhyw luniau manwl, ond nid yw hyn yn 
hanfodol. 

 
Cynllun Anodedig 
 
Dylai’r ffotograffau ddod gydag o leiaf un cynllun graddedig anodedig – os yw ar gael, cynllun 
llawr pensaer o’r adeilad fel y mae.  Pan dynnir llawer o ffotograffau, neu lle mae adeiladau 
helaeth neu luosog yn cael eu cofnodi, efallai y byddai'n ddoeth defnyddio mwy nag un cynllun 
er eglurder.   
 
Dylid labelu’r cynllun(iau) ag enw a chyfeiriad neu gyfeirnod grid y safle, y dyddiad y tynnwyd y 
lluniau a rhif y cais cynllunio.  Os cynhyrchir mwy nag un cynllun, dylid nodi hyn hefyd (e.e. 
cynllun 1 o 3).  
 
Yn ddelfrydol bydd y cynllun(iau) hefyd yn cael eu darparu fel ffeil ddigidol. 
 

Canlyniadau 
 
Dylid rhifo ffotograffau er hwylustod, boed wedi'u tynnu'n ddigidol neu ar ffilm.  Dylid 
defnyddio'r rhifau hyn i leoli'r ffotograffau ar y cynllun(iau).  Dylai'r cynllun(iau) ddangos o ba 
bwyntiau y tynnir y ffotograffau a'r cyfeiriad y tynnir y ffotograffau ohonynt. Ar gyfer 
delweddau digidol, dylai cyfeirnodau fod yn rhan o enw'r ffeil gydag unrhyw wybodaeth 
ddisgrifiadol ychwanegol wedi'i darparu mewn dogfen groesgyfeiriol. Os ydych hefyd yn 
cyflenwi printiau, dylid copïo cyfeirnodau ffotograffau ar gefn y printiau ynghyd â manylion 
disgrifiadol cryno o'r lleoliad. Gall delweddau o ansawdd gwael neu niwlog olygu y bydd yn 
rhaid ail-wneud yr arolwg.   
 

Cyflwyno ffotograffau 
 
Dylid cynhyrchu tri chopi o'r arolwg ffotograffig.  Dylid anfon y rhain at:  

• yr Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol (Conwy, Eryri, Gwynedd, Ynys Môn).   

• Archifydd CHCC, Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion 
Cymru, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU (01970 621200) E-bost: 
helen.rowe@rcahmw.gov.uk*  

mailto:helen.rowe@rcahmw.gov.uk
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• Archaeolegydd Rheoli Datblygu, Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd (GAPS), 
Craig Beuno, Ffordd y Garth, Bangor, Gwynedd LL57 2RT (07920264232) E-bost: 
planning@heneb.co.uk  

 
Gellir cyflwyno’r ffeiliau, gan gynnwys y cynlluniau cysylltiedig a gwybodaeth 
ffotograff/ffotograffwyr yn y ffyrdd canlynol: 

• CD 

• DVD 

• USB 

• Trosglwyddo Ffeil (Wetransfer, Dropbox ac ati).  

• Printiau o Ansawdd Uchel (Rhaid darparu Ffotograffau Digidol o hyd) 
 

*Byddai’n well gan CBHC dderbyn y cofnod yn electronig. Cysylltwch â Helen Rowe yn 
uniongyrchol i drafod hyn.  
 

Cofnodion ffotograffig cymeradwy 
 
Bydd GAPS yn rhoi cymeradwyaeth anffurfiol i’r ymgeisydd bod y cofnod yn bodloni’r safonau 
gofynnol, fodd bynnag ni fydd yr amod yn cael ei ryddhau’n ffurfiol nes bod yr ymgeisydd yn 
cyflwyno cais rhyddhau i’r awdurdod cynllunio lleol perthnasol a’i fod wedi’i gymeradwyo 
ganddo.   

 

Dyddodiad cofnodion 
 
Bydd cofnodion a dderbynnir gan GAPS yn cael eu hadneuo gyda’r Cofnod Amgylchedd 
Hanesyddol (CAH) rhanbarthol. Wrth gyflwyno cofnod ffotograffig, mae'r CAH yn gofyn am 
gynnwys llythyr eglurhaol yn cynnwys amodau priodol er mwyn caniatáu defnydd a lledaeniad 
y delweddau yn y dyfodol. Os na ddarperir llythyr eglurhaol, gall y CAH gysylltu â'r adneuwr i 
gwblhau Trwydded Adneuwr. Ceir enghraifft o lythyr eglurhaol ar Dudalen 4 y ddogfen hon.  

 
Cymorth 
 
Siaradwch â GAPS os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon. Gellir dod o hyd i rai 
cwestiynau cyffredin ar ddiwedd y ddogfen hon.  

  
 

 
Rhestr wirio 
 

PR1 – Awdurdod 
Lleol Perthnasol 

Ffotograffau, cynllun graddedig anodedig, Cyfeirnod 
Cynllunio 

 

PR2 – CBHC Ffotograffau, Cynllun graddedig anodedig, Manylion y 
ffotograff/ffotograffydd, Llythyr eglurhaol yr NMR, Cyfeirnod 
Cynllunio 

 

PR3 – GAPS Ffotograffau, cynllun graddedig anodedig, manylion 
ffotograff/ffotograffydd, Llythyr eglurhaol CAH GAPS/GAT, 
Cyfeirnod Cynllunio 

 

 
 

mailto:planning@heneb.co.uk
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Enghreifftiau / Templedi Llythyrau Eglurhaol 
 
Llythyr eglurhaol – CAH GAPS/GAT: 
 
 
Annwyl [Swyddog GAPS], 
  
Cyfeirnod Cynllunio [rhif y cais]; cyfeirnod GAPS [rhif-D]; [Enw Cais Cynllunio]; [Enw'r 
Awdurdod Cynllunio] 
 
Amgaeir y cofnod ffotograffig a grëwyd i fodloni amod sydd ynghlwm wrth y cais cynllunio 
uchod.  Tynnwyd y lluniau gan [Enw] ar [Dyddiad].  
 
Dymunaf roi’r eitemau i Gofnod Amgylchedd Hanesyddol (CAH) Rhanbarthol 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd. Gellir gosod yr eitemau yng nghasgliadau CAH a 
byddant ar gael i neu gellir eu copïo gan drydydd partïon at ddibenion ymchwil ac astudio 
preifat. Gall Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd sicrhau bod copïau o'r holl eitemau ar 
gael at ddibenion anfasnachol drwy'r We Fyd Eang yn ôl disgresiwn llwyr yr 
Ymddiriedolaeth. Hoffwn gadw hawlfraint. 
[DEWISOL: Hoffwn i chi gysylltu â mi bob tro y bydd ymholwr yn dymuno defnyddio’r 
eitem(au) ac eithrio ar gyfer ymchwil preifat.] 
 
Edrychaf ymlaen at gael eich cadarnhad o dderbyn a chydnabod derbyn y cofnod.  Byddaf yn 
cymryd yn ganiataol nad yw’r amod wedi’i gyflawni hyd nes y clywaf fod hyn yn wir. 
 
Yn gywir, 
 
[Enw'r Ymgeisydd] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 
Dogfen wedi ei diweddaru ddiwethaf gan Derby, S. , 04/04/2023 

  

Llythyr eglurhaol – CBHC: 
 
 
Annwyl NMRW, 
  
Cyfeirnod Cynllunio [rhif y cais]; [Enw Cais Cynllunio]; [Enw'r Awdurdod Cynllunio] 
 
Amgaeir y cofnod ffotograffig a grëwyd i fodloni amod sydd ynghlwm wrth y cais cynllunio 
uchod.  Tynnwyd y lluniau gan [Enw] ar [Dyddiad].  
 
Dymunaf roi’r eitemau i Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol 
Henebion Cymru. Gellir gosod yr eitemau yn yr archif gyhoeddus a byddant ar gael i neu gellir 
eu copïo gan drydydd partïon at ddibenion ymchwil ac astudio preifat. Gall CBHC sicrhau bod 
copïau o'r holl eitemau ar gael at ddibenion anfasnachol drwy'r We Fyd Eang yn ôl 
disgresiwn llwyr y Comisiwn.  Hoffwn gadw'r hawlfraint ac i chi gysylltu â mi bob tro y bydd 
ymholwr yn dymuno defnyddio’r eitem(au) ac eithrio ar gyfer ymchwil preifat. 
 
Edrychaf ymlaen at dderbyn eich cadarnhad derbyn. 
 
Yn gywir, 
 
[Enw'r Ymgeisydd] 
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Enghraifft o Gofnod Ffotograffaidd 
 
Nod y ddogfen hon yw arwain ymgeiswyr i ddarparu cofnod ffotograffig da ac mae'n 
cynnwys cyngor a sylwebaeth yn bennaf.  Yr elfennau hanfodol sy'n ofynnol gan Wasanaeth 
Cynllunio Archaeolegol Gwynedd a Chofnod Amgylchedd Hanesyddol (CAH) Gwynedd yw'r 
cynllun anodedig a delweddau o ansawdd uchel. 
 
Mae’r ymgeisydd a’r ffotograffydd wedi rhoi caniatâd i’r defnydd hwn o’u cofnod 
gynhyrchu’r canllaw hwn. 
 
Cyflwynwyd cofnod llun yn cynnwys ffeiliau delwedd ddigidol unigol a chynllun anodedig 
 

 
 
 
Cynllun pensaer anodedig yn dangos lleoliad pob ffotograff a ddarparwyd 

 
 
Rydym yn croesawu cynlluniau sy’n dangos yr holl ddelweddau sy’n rhan o’r cofnod 
ffotograffig, hyd yn oed y rhai a dynnwyd o bellter, fel y gwelir yn nelwedd 151 yn y cynllun 
hwn. Rydym yn hapus i dderbyn cynlluniau sydd wedi'u labelu'n ddigidol neu â llaw. 
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Detholiad o'r ffotograffau a ddarparwyd wedi'u labelu â'r rhifau a ddangosir ar y cynllun  
 

Sylwer, mae'r ffotograffau a ddangosir isod ar gyfer arweiniad yn unig. Rhaid i gofnodion 
lluniau a gyflwynir gynnwys ffeiliau delwedd unigol ac ni ddylid eu cyflwyno mewn dogfen 

Word neu debyg. 
 
 

 
Delwedd 1C9A8151 

 
Delwedd 1C9A8180 
 

 
 

 

 
Delwedd 1C9A8195 

 
Delwedd 1C9A8198 

  

  

 
Delwedd 1C9A8238 

 
Delwedd 1C9A8229 
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Cwestiynau Cyffredin 

 
At bwy y dylwn anfon fy nghofnod o arolwg ffotograffig wedi'i gwblhau? Pam? 
1) Mae angen i chi anfon un copi at yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) sy'n delio â'ch cais.  
Bydd hwn yn cael ei gadw yn eu ffeiliau cynllunio. Bydd angen i chi hefyd gyflwyno cais 
rhyddhau amod i'r ACLl. 

2) Mae angen ichi anfon un copi at CBHC.  Hwy yw'r archifdy swyddogol ar gyfer cofnodion 

archaeolegol yng Nghymru.  
3) Mae angen anfon un copi i Wasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd.  Byddant yn 
adolygu'r cofnod ac yn rhoi gwybod i chi os oes angen unrhyw olygiadau. Byddant yn 
trosglwyddo copi o'r cofnod ffotograffig i'r CAH Rhanbarthol. 
 
Beth fydd yn digwydd i'm cofnod ffotograffig ar ôl i mi ei gyflwyno? 
1) Bydd yr ACLl perthnasol yn adneuo’r cofnod gyda’r ffeiliau cynllunio ac yn ei gadw yn unol 
â’u polisïau. Gall hyn olygu bod cofnodion yn dragwyddol (h.y. am byth). 
2) Bydd CBHC yn ymgorffori’r wybodaeth yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ac yn 
adneuo’r cofnodion a ddarparwyd yn yr archifau ar gyfer astudiaeth ac ymgynghoriad yn y 
dyfodol.   
3) Bydd y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol Rhanbarthol yn cadw eich cofnod ffotograffig ac yn 
ymgorffori'r wybodaeth yng nghronfa ddata CAH a chasgliadau ehangach.  Bydd y cofnodion ar 
gael ar-lein i’r cyhoedd drwy Archwilio os ydych wedi nodi bod hyn yn dderbyniol. 
 
Pam ei bod yn bwysig creu cofnod ffotograffig? 
Bydd yn rhan o archif unigryw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  Er y gallai cynigion datblygu 
arwain at golli ffabrig gwreiddiol, ni fydd y wybodaeth yn cael ei cholli os caiff ei chofnodi a'i 
chyflwyno fel cofnod ffotograffig. 
 
A allaf gyflwyno fy nghofnod ffotograffig fel llyfr lluniau? 
Os hoffech gyflwyno canlyniadau eich arolwg ffotograffig fel llyfr ffotograffau wedi'i 
gynhyrchu'n fasnachol, byddai'r CAH yn croesawu hyn gan ei fod yn ffordd hawdd o edrych ar y 
cofnodion a grëwyd. Dylai ymgorffori'r cynllun(iau) a grëwyd i leoli'r delweddau. Bydd angen i 
chi gyflwyno ffotograffau digidol unigol o hyd.   
 
Sut ydw i'n creu tiff? 
Gellir creu delweddau Tiff/Tif (Fformat Ffeil Delwedd wedi’u Tagio) drwy o leiaf 2 ddull: 
1) Efallai y bydd eich camera yn caniatáu ichi dynnu delweddau yn y math hwn o ffeil – 
gwiriwch y ddewislen ar eich dyfais. 
2) Gallwch ddefnyddio meddalwedd delweddu (meddalwedd perchnogol fel Adobe Photoshop, 
neu feddalwedd arall a gyflenwir gyda'ch camera, neu gallwch ddefnyddio rhadwedd fel GIMP 
neu Irfanview) i drosi o RAW neu JPEG. 
 
Sut mae cymryd jpeg o ansawdd uchel? 
Gan ddefnyddio'r ddewislen ar eich camera digidol, gwiriwch fod “ansawdd y ddelwedd” wedi'i 
osod i'r safon uchaf posibl. 
 
Beth yw drychiad wal? 
Yn syml, drychiad wal yw maint fertigol gweladwy'r wal o'r ddaear/llawr i'r to/nenfwd. 
 
Pwy sy'n cadw hawlfraint? 
Bydd y ffotograffydd yn cadw hawlfraint y ddelwedd. Mae'n bwysig bod enw'r ffotograffydd a 
dyddiad y ffotograff yn cael eu cynnwys gyda'r cofnod ffotograffig. 

https://cbhc.gov.uk/
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Pwy ddylai wneud y gwaith? 
Gallwch chi, yr ymgeisydd, wneud y gwaith yn unol â’r canllawiau yn y ddogfen hon. Os hoffech 
i drydydd parti wneud y gwaith hwn ar eich rhan (pensaer, archaeolegydd proffesiynol) mae 
croeso i chi wneud hynny cyn belled eu bod yn cadw at y canllawiau perthnasol.  
 
A allaf ddefnyddio'r camera ar fy ffôn? 
Nid argymhellir camerâu ffôn. Nid yw dyfnder ffocws sydd ei angen i greu delwedd cofnod 
adeilad yn foddhaol fel arfer yn bosibl wrth ddefnyddio camera ffôn oherwydd y lens fach. 
 
Pwy yw Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd? 
Mae Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd (GAPS) yn adran ymreolaethol o 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd.  Mae swyddogion GAPS yn delio ag unrhyw faterion 
archaeolegol sy'n ymwneud â datblygu yng ngogledd orllewin Cymru.  Nhw yw cynghorwyr yr 
awdurdodau unedol ar archaeoleg, ac maent yn monitro gwaith archaeolegol sy’n cael ei 
wneud yn yr ardal (http://www.heneb.co.uk/wnewplanning.html).   
 
Pwy yw Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd? 
Ffurfiwyd yr Ymddiriedolaeth yn 1974 fel elusen addysgol i hysbysu'r cyhoedd ar faterion 
archaeolegol, i ymateb i fygythiadau cynyddol i archaeoleg yr ardal, ac i addysgu yn yr ystyr 
ehangaf. Mae bellach yn cynnig ystod eang o wasanaethau archaeolegol ac mae gan ei staff 
wybodaeth leol fanwl am archaeoleg a thirweddau hanesyddol gogledd-orllewin Cymru 
(http://www.heneb.co.uk/windex.html).  
 
Pwy yw Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru? 
Y Comisiwn Brenhinol yw’r corff ymchwilio a’r archif cenedlaethol ar gyfer amgylchedd 
hanesyddol Cymru. Mae ganddo’r rôl arweiniol o ran sicrhau bod treftadaeth archaeolegol, 
adeiledig a morwrol Cymru yn cael ei chofnodi’n awdurdodol, ac mae’n ceisio hyrwyddo 
dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o’r dreftadaeth hon yn genedlaethol ac yn rhyngwladol 
(https://cbhc.gov.uk/).  
 
Beth yw'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol? 
Mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (CAH) yn sail i unrhyw waith archaeolegol yng ngogledd 
orllewin Cymru.  Mae’n cadw gwybodaeth, yn bennaf mewn cronfa ddata gyfrifiadurol sy’n 
gysylltiedig â mapiau digidol, yn ymwneud â phob agwedd ar yr amgylchedd hanesyddol o’r 
dystiolaeth gynharaf o weithgarwch dynol hyd heddiw.  Mae'n cael ei ddiweddaru'n barhaus, 
ac mae ar gael i'w weld naill ai yn swyddfeydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd ym 
Mangor neu ar-lein drwy Archwilio (https://archwilio.org.uk/wp/cy/).  
 
Beth yw Archwilio? 
Archwilio yw’r wefan sy’n darparu mynediad at ddata o bedwar CAH Cymru.  Gellir defnyddio 
offer chwilio syml ar y we i ymchwilio i gofnodion CAH ar gyfer ymchwil anfasnachol.  Mae’r 
data a ddangosir yn cynrychioli detholiad o feysydd a gofnodwyd yn y system fewnol 
(https://archwilio.org.uk/wp/cy/). 
 
A oes gennych unrhyw awgrymiadau pellach am dynnu lluniau? 
Ystyriwch ddefnydd terfynol y ddelwedd pan fyddwch yn tynnu llun.  Mae'n hollbwysig sicrhau 
bod ffotograffau mewn ffocws ac nad ydynt yn rhy dywyll nac wedi ei goroleuo.  Peidiwch â 
thynnu lluniau yn syth i'r haul, gall hyn arwain at 'fflamio' lens a gall niweidio'r camera. Oni bai 
bod unrhyw fanylion strwythurol neu addurniadol penodol ar y waliau, yn gyffredinol mae'n 
well (ac yn haws) tynnu lluniau o ofodau mewnol yn hytrach na gweddluniau. 

http://www.heneb.co.uk/wnewplanning.html
http://www.heneb.co.uk/windex.html
https://cbhc.gov.uk/
https://archwilio.org.uk/wp/cy/
https://archwilio.org.uk/wp/cy/
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A allaf i anodi'r cynlluniau fy hun? 
Cyn belled â bod y wybodaeth yn ddarllenadwy ac yn glir mae'n dderbyniol i chi anodi'r 
cynlluniau i ddangos lleoliad y ffotograffau.  Dylid darparu cynlluniau fel ffeil ddigidol os yw'r 
ffotograffau'n cael eu cyflenwi'n ddigidol. 
 
Rwyf am gyflenwi ffotograffau printiedig – sut ddylwn i wneud hyn? 
Mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (CAH) yn hapus i dderbyn ffotograffau printiedig yn 
ogystal â ffeiliau digidol. Argraffwch y delweddau gan ddefnyddio papur ffotograffig o ansawdd 
da gydag isafswm gsm o 250.   
 
Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth am gofnodi adeiladau hanesyddol? 
Cynhyrchodd English Heritage ganllawiau yn 2006 Understanding Historic Buildings: A Guide to 
Good Recording Practice, y gellir ei lawrlwytho o https://historicengland.org.uk/images-
books/publications/understanding-historic-buildings/heag099-understanding-historic-
buildings/)  
 
A fydd unrhyw un yn gwirio'r cofnod ffotograffig yr wyf wedi'i wneud cyn ei gyflwyno? 
Bydd staff Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd yn hapus i roi adborth ar gopi drafft 
cyn cyflwyno'r cofnod terfynol.  
 
 

https://historicengland.org.uk/images-books/publications/understanding-historic-buildings/heag099-understanding-historic-buildings/
https://historicengland.org.uk/images-books/publications/understanding-historic-buildings/heag099-understanding-historic-buildings/
https://historicengland.org.uk/images-books/publications/understanding-historic-buildings/heag099-understanding-historic-buildings/

