Arweiniad i ymgeiswyr sydd yn ymgymryd ag arolygiadau ffotograffig
cyffredinol i bwrpas cynllunio
Cyflwyniad
Mae Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd wedi sefydlu’r egwyddor o ofyn am
arolygiadau ffotograffig, neu gofnodion ffotograffig, gan ymgeiswyr fel rhan o’r broses
cynllunio er mwyn cadw trwy gofnod ffurf gwreiddiol neu gymeriad penodol ein hadeiladau
hanesyddol.
Mae’n bwysig deall bod y cofnodion arolygiadau ffotograffig hyn yn gweithredu fel yr unig
ddogfennaeth parhaol o’r adeiladau cyn iddynt gael eu newid, eu hatgyweirio, eu trawsnewid
neu eu dymchwel. Gan hynny, mae’n bwysig bod y canllawiau isod yn cael eu dilyn er mwyn
caniatau i Gofnod yr Amgylchedd Hanesyddol (CAH) a gynhelir gan Ymddiriedolaeth
Archaeolegol Gwynedd, a’r Cofnod Henebion Cenedlaethol a gynhelir gan Gomisiwn Brenhinol
Henbion Cymru, guradu cofnod unigryw fydd ar gael i’r cyhoedd ar gyfer astudio a chyfeirio ato
yn y dyfodol.

Costau
Disgwylir i ymgeiswyr cynllunio dalu am a chwblhau’r arolwg ffotograffig.
Gellir apwyntio ffotograffwyr neu archaeolegwyr proffesiynol, yn enwedig pryd nad oes modd
sicrhau mynediad at offer camera addas, neu pebai anawsterau technegol, ond mae’n debyg
bydd hyn yn ychwanegu’n sylweddol at gost yr arolwg.

Dulliau
Rhaid cymryd amgylchiadau golau i ystyriaeth er mwyn cynhyrchu ffotograff clir. Argymhellir
defnyddio fflach safonol tu mewn i adeilad er mwyn goleuo’r golygfeydd mewnol, ond credir
bod fflachiadau off-gamera, pan fo hynny’n bosib, yn cynhyrchu’r delweddau gorau.
Argymhellir defnyddio trybedd, yn enwedig mewn golau isel.
Ffotograffiaeth Gwlyb (traddodiadol)
Dylid cymryd ffotograffau traddodiadol gan ddefnyddio ffilm print lliw fformat 35mm o
ansawdd uchel. Byddai ffilm ASA 200 yn safon addas ar gyfer y rhan fwyaf o amgylchiadau
golau, ond dylid defnyddio ASA 400 pan fo’r golau’n isel.
Ffotograffiaeth Digidol
Dylid cymryd ffotograff o eglurdeb uchel, gan ddefnyddio camera gydag o leiaf 10 megapixel.
Dylid sicrhau ansawdd delwedd cyn uched â phosib. Yn ddelfrydol, bydd camerau yn cymryd
delweddau fel TIFF neu RAW a bydd y ffeiliau a gynhyrchir yn cael eu harbed mewn fformat
ffeil tiff (heb gywasgu) er mwyn sicrhau sefydlogrwydd archifol. Pe na bai hyn yn bosib, yna
byddai delwedd jpeg o answadd uchel yn dderbyniol. Ni ddylid cyflwyno ffeiliau RAW. Rhaid
safio’r ffeiliau i CD/DVD a dylid cynnwys cynlluniau a gwybodaeth ffotograffau/ffotograffydd.
Croesewir ffotograffau copi caled (h.y. wedi eu printio) gan Gofnod yr Amgylchedd Hanesyddol,
ond nid ydynt yn hanfodol. Ystyrir y delweddau digidol fel y prif copi.
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Pe baech yn dymuno cyflwyno copi wedi ei brintio, defnyddiwch bapur ffotograffig o ansawdd
dda sydd ddim mwy na A4 mewn maint. Dylai’r papur fod o leiaf 250gsm. Croesewir llun-lyfrau
wedi eu cynhyrchu’n fasnachol hefyd.

Sut i greu cofnod ffotograffig
Ffotograffau
Dylid cymryd ffotograffau o weddluniau pob wal allanol a mewnol, mannau mewnol, a
ffotograffau manwl o du mewn i’r tô.
Dylai’r cofnod gynnwys ffotograffau cyffredinol er mwyn lleoli’r adeilad(au) o fewn y safle, a
chysylltu’r adeilad neu gasgliad o adeiladau gyda’r tîr ac unrhyw adeiladau cysylltiedig, ble
bynnag mae hynny’n briodol.
Dylid tynnu lluniau manwl o nodweddion sydd o ddiddordeb arbennig (e.e. grisiau, meini
dyddio, gwahaniaethau amlwg yn adeiladwaith wal, ffenestri a drysau - boed wedi eu cau i fyny
neu beidio, lle tân, peiriannau a gosodiadau eraill, fframiau pren, manylion addurniadol).
Os yn bosib, dylid gosod graddfa maint mewn ffotograffau manwl, ond nid yw hyn yn hanfodol.
Cynllun Annodedig
Dylai’r ffotograffau fod ynghlwm ag o leiaf un cynllun annodedig – cynllun llawr gan bensaer o’r
adeilad fel ag y mae, pe bai hynny ar gael. Pan fo llawer o ffotograffau wedi eu cymryd, neu
pebai angen cofnodi adeiladau eang neu nifer sylweddol o adeiladau, efallai mai doeth fyddai
defnyddio mwy nag un cynllun er mwyn sicrhau eglurdeb.
Dylid labelu’r cynllun(iau) gydag enw a chyfeiriad neu gyfeirnod grid y safle, y dyddiad pryd
cymerwyd y ffotograffau, a rhif y cais cynllunio. Pe cynhyrchir mwy nag un cynllun, dylid nodi
hyn hefyd (e.e. Cynllun 1 o 3).
Yn ddelfrydol, bydd cynllun yn cael ei gyflwyno fel ffeil ddigidol hefyd.

Canlyniadau
Er mwyn rhwyddhau cyfeirio atynt, dylid rhifo ffotograffau – boed ddigidol neu ar ffilm. Dylid
defnyddio’r rhifau hyn er mwyn lleoli’r ffotograffau ar y cynllun(iau). Dylai’r cynllun(iau)
ddangos y mannau o ble cymerwyd y ffotograffau yn ogystal â’r cyfeiriad y’i cymerwyd. Dylid
gosod rhifau cyfeirio’r ffotograffau ar gefn y copïau print ynghyd â disgrifiad byr o’r lleoliad. Ar
gyfer delweddau digidol, dylai’r rhifau cyfeirio ffurfio rhan o enw’r ffeil, gydag unrhyw
wybodaeth ddisgrifiadol ychwanegol wedi ei chynnwys mewn dogfen croes-gyfeiriedig. Ni
ddylid cyflwyno delweddau o safon isel neu aneglur. Dylid sicrhau delweddau ailddodiad i’w
cynnwys yn y gofnod derfynol.

Cyflwyno ffotograffau
Dylid cynhyrchu tri chopi o’r arolwg ffotograffig. Dylid eu hanfon i :
• Y swyddfa gynllunio berthnasol;
• Archifydd CHCC, Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion
Cymru, Plas Crug, Aberystwyth, SY23 1NJ (01970 621200);
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•

Archaeolegydd Rheoli Datblygiad, Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd
(GAPS), Craig Beuno, Ffordd y Garth, Bangor, Gwynedd LL57 2RT (01248 370926).

Cofnodion ffotograffig wedi eu cymeradwyo
Cadarnheir bod y ffotograffau a’r cynlluniau annodedig wedi eu derbyn gan GAPS, a bydd yr
awdurdod cynllunio’n cael ei hysbysu bod yr amod wedi ei ateb.

Adneuo’r cofnodion
Adneuir y cofnodion a dderbynir gan GAPS gyda Chofnod yr Amgylchedd Hanesyddol (CAH)
lleol. Mae’r CAH yn gofyn bod Trwydded Adneuwr yn cael ei gwblhau er mwyn caniatau
defnydd a rhannu’r delweddau yn y dyfodol, a byddant yn cyflwyno trwydded mewn ateb i
unrhyw gofnod ffotograffig a dderbynir. Dewis arall fyddai cyflwyno llythyr eglurhaol priodol
(gweler esiamplau yn Cwestiynau a Ofynnir yn Aml). Pan fo llythyr eglurhaol addas wedi ei
gyflwyno, nid oes angen cyflwyno Trwydded Adneuwr.
Help
Am wybodaeth bellach, chwiliwch yn Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

Crynodeb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nid oes angen arbenigedd proffesiynol
Rhaid i’r ymgeisydd ysgwyddo’r costau
Gellir defnyddio ffotograffeg traddodiadol (gwlyb) neu delweddau digidol o safon uchel
Nid oes angen lluniau print ar gyfer delweddau digidol – dylid eu cyflwyno ar CD/DVD
Dylid defnyddio fflach ar gyfer mannau mewnol pan fo’r golau’n isel
Dylid cyflwyno delweddau digidol fel ffeiliau Tiff pryd bynnag bo hynny’n bosib
Dylai’r ffotograffau arddangos holl weddluniau allanol a mewnol, mannau mewnol, a
ffotograffau manwl o du mewn i’r tô
Mae angen delweddau ehangach er mwyn dangos lleoliad y safle
Dylid cyflwyno cynllun annodedig
Mae angen tri chopi o’r gofnod
Cymeradwyir y cofnodion gan Wasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd

Rhestr Wirio
PR1 – Cyngor
perthnasol
PR2 – CBHC
PR3 – GAPS

Ffotograffau, Cynllun Annodedig, Cyfeirnod Cynllunio
Ffotograffau, Cynllun Annodedig, Manylion
Ffotograff/Ffotograffydd, Llythyr Eglurhaol CHC, Cyfeirnod
Cynllunio
Ffotograffau, Cynllun Annodedig, Manylion
Ffotograff/Ffotograffydd, Llythyr Eglurhaol GAPS/CAH YAG,
Cyfeirnod Cynllunio
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Arweiniad i ymgeiswyr sydd yn ymgymryd ag arolygiadau ffotograffig
cyffredinol i bwrpas cynllunio
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml
I bwy dylwn anfon y cofnod arolwg ffotograffig ? Pam ?
1) Dylech anfon un copi i’r Cyngor sydd yn ymdrin â’ch cais. Caiff ei gadw yn eu ffeiliau
cynllunio.
2) Dylech anfon un copi i’r Cofnod Henebion Cendelaethol. Dyma’r gronfa archif swyddogol ar
gyfer cofnodion archaeolegol yng Nghymru.
3) Dylech anfon un copi i Wasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd. Byddant hwy yn
cymeradwyo’r cofnod ac yn cydnabod eich bod wedi ateb yr amod a osodwyd ar eich cais
cynllunio. Byddant yn trosglwyddo’r copi hwn o’r cofnod ffotograffig i’r Cofnod yr Amgylchedd
Hanesyddol lleol.
Beth fydd yn digwydd i’m cofnod ffotograffig wedi i mi ei gyflwyno ?
1) Bydd y cyngor perthnasol yn adneuo’r cofnod gyda’u ffeiliau cynllunio ac yn ei gadw yn unol
â’u polisiau. Gall hyn olygu bod y cofnodion yn cael eu cadw hyd byth.
2) Bydd y CBHC yn ymgorffori’r wybodaeth yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymu gan
adneuo’r cofnodion a gyflwynwyd yn yr archifau ar gyfer astudiaeth a chyfeirio atynt yn y
dyfodol.
3) Bydd Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol lleol yn dal eu gafael yn eich cofnod ffotograffig ac
yn ymgorffori’r wybodaeth ym mas-data‘r CAH a chasgliadau ehangach. Bydd y cofnodion ar
gael arlein i’r cyhoedd trwy gyfrwng Archwilio yn gymaint a’ch bod wedi nodi bod hyn yn
dderbyniol gennych.
Pam mae’n bwysig creu cofnod ffotograffig ?
Bydd yn ffurfio rhan o archif unigryw i’r cenedlaethau sydd i ddod. Er fod cynlluniau datblygu
yn arwain at golli’r ffabrig gwreiddiol, ni fydd y wybodaeth yn cael ei golli, yn gymaint â’i fod yn
cael ei gofnodi a’i gyflwyno fel cofnod ffotograffig.
Oes modd i mi gyflwyno fy nghofnod ffotograffig fel llun-lyfr ?
Pe baech yn dymuno cyflwyno canlyniadau eich arolwg ffotograffig fel llun-lyfr a gynyrchwyd
yn fasnachol, byddai CAH yn croesawu hyn gan ei fod yn ffordd hawdd o ymgynghori â’r
cofnodion a grewyd. Dylai ymgorffori’r cynllun(iau) a grewyd i leoli’r delweddau. Ond nid yw’n
angenrheidiol cyflwyno copïau caled o’r delweddau, gan bydd y ffeiliau digidol yn cael eu
hystyried fel y prif gopi.
Sut mae creu Tiff?
Gellir creu delweddau Tiff/Tif (Tagged Image File Format) mewn o leiaf 2 ffordd :
1) Mae’n bosib bod eich camera yn caniatau i chi gymryd delweddau yn y modd yma –
gwiriwch ddewislen ei camera.
2) Gallwch ddefnyddio meddalwedd delweddu (meddalwedd pwrpasol fel Adobe Photoshop,
neu feddalwedd arall a gyflwynwyd gyda’ch camera, neu gallwch ddefnyddio rhyddwedd fel
GIMP neu Irfanview) i newid o RAW neu JPEG.
Sut mae tynnu llun jpeg o ansawdd uchel ?
Gan ddefnyddio’r ddewislen ar eich camera digidol, gwiriwch bod y botwm “image quality”
wedi ei osod i’r ansawdd uchaf bosib.
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Beth yw gweddlun wal ?
Gweddlun wal yw maint fertigol gweledol y wal o’r ddaear/llawr i’r to/nenfwd.
A fydd fy arolwg ffotograffig yn cael ei gadw am byth ?
Bydd. Mae CAH a’r CCHC yn awyddus i gadw’n barhaol y wybodaeth a ddaw trwy gyfrwng
cofnod arolwg ffotograffig. Efallai bydd rhai cynghorau’n cadw’r wybodaeth hyd byth; efallai
bydd eraill yn dilyn amserlen dargadw (h.y. byddant yn cael gwared o’r cofnodion ar ddyddiad
penodol yn unol â pholisi’r cyngor).
Pwy sy’n berchen ar yr hawlfraint ?
Bydd y ffotograffyd yn aros yn berchen ar hawlfraint y ddelwedd. Mae’n bwysig bod enw’r
ffotograffydd a’r dyddiad y cymerwyd y ffotograff yn gynwysedig gyda’r cofnod ffotograffig.
Sut allaf ganiatau i eraill weld y cofnod ffotograffig rydw i wedi greu ?
Trwy gyflwyno’ch cofnod gyda llythyr eglurhaol yn caniatau defnydd o’r delweddau, neu trwy
gwblhau trwydded adneuwr gan CAH/CCHC, gallwch sicrhau bod eraill yn gallu gweld y
delweddau rydych wedi greu.
Beth yw trwydded adneuwr ?
Defnyddir trwydded adneuwr i roi manylion sut yn union bydd eich delweddau’n cael eu
defnyddio a’u rhannu. Mae’n cynnig caniatad ysgrifenedig i CAH ddefnyddio delweddau
unigolyn neu fudiad allanol hefyd. Nid oes angen cwblhau Trwydded Adneuwr pan fo’ch llythyr
eglurhaol yn cynnwys y geiriau : Mae CAH yn ateb gofynion Deddf Amddiffyn Data 1998.
A ddylwn ymgymryd â’r gwaith fy hun ?
Gall yr ymgeisydd ymgymryd â’r gwaith ei hun, yn gymaint nad yw’n teimlo bod y gwaith yn rhy
gymhleth neu pe na bai ganddo’r offer camera priodol. Nod y canllawiau hyn yw helpu
unigolion i ymgymryd â’r gwaith heb orfod cyflogi archaeolegwyr proffesiynol.
A ddylwn ofyn i’m pensaer ymgymryd â’r gwaith ?
Pe baech yn dymuno cyflogi’ch pensaer i ymgymryd â’r gwaith, mae croeso i chwi wneud felly,
yn gymaint â’i fod yn glynnu at y canllawiau a gynigir yma.
A ddylwn gyflogi archaeolegydd proffesiynol i ymgymryd â’r gwaith ?
Pe baech yn dymuno cyflogi archaeolegydd proffesiynol i ymgymryd â’r gwaith mae croeso i
chwi wneud felly, yn gymaint â’i fod yn glynnu at y canllawiau a gynigir yma.
A allaf ddefnyddio’r camera sydd ar fy ffôn symudol ?
Nid ydym yn argymhell defnyddio camera ffôn. Oherwydd y lens fechan, nid yw’n bosib sicrhau
y dyfnder ffocws sy’n angenrheidiol er mwyn creu delwedd cofnod adeilad.
Pwy yw Gwasnaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd ?
Mae Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd (GAPS) yn adran annibynnol o
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd. Bydd swyddogion GAPS yn ymdrin ag unrhyw faterion
sydd yn ymwneud â datblygiadau yng ngogledd-orllewin Cymru. Hwy sydd yn rhoi cyngor i’r
awdurdodau unedol ar archaeoleg, ac yn monitro gwaith archaeolegol a ymgymerir yn yr ardal
(http://www.heneb.co.uk/gaps.html)
Pwy yw Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd ?
Ffurfiwyd yr Ymddiriedolaeth yn 1974 fel elusen addysgiadol er mwyn rhoi gwybodaeth i’r
cyhoedd ar faterion archaeolegol , er mwyn ymateb i’r bygythiadau cynyddol sydd i archaeoleg
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yn yr ardal, ac er mwyn addysgu yn synnwyr mwyaf eang y gair. Bellach mae’n cynnig amrediad
eang o wasanaethau archaeolegol, ac mae’n meddu ar stôr sylweddol o wybodaeth am
archaeoleg a thirweddau hanesyddol gogledd-orllewin Cymru (www.heneb.co.uk)
Pwy yw Comiwsiwn Brenhinol Henbion Cymru ?
Y Comisiwn Brenhinol yw’r corff ymchwilio a’r archif cenedlaethol ar gyfer amgylchedd
hanesyddol Cymru. Y Comisiwn sydd yn rhoi’r arweiniad er mwyn sicrhau bod treftadaeth
archaeolegol, adeiledig a morwrol Cymru’n cael ei gofnodi gydag awdurdod, ac mae’n
ymgyrchu i hyrwyddo deall a gwerthfawrogi’r dreftadaeth hon yn genedlaethol ac yn
rhyngwladol (http://www.rcahmw.gov.uk/HI/CYM/Hafan)
Beth yw Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol ?
Mae Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol (CAH) wrth wraidd unrhyw waith archaeolegol yng
ngogledd-orllewin Cymru. Mae’n cynnwys gwybodaeth - yn bennaf ar ffurf data-bas
cyfrifiadurol wedi ei gysylltu â mapio digidol - sydd yn ymwneud â holl agweddau’r amgylchedd
hanesyddol o’r dystiolaeth gynharaf sydd o weithgaredd dynol hyd at y presenol, gan gynnwys
safleoedd, adeiladau, tirweddau a gwrthrychau archaeolegol. Caiff ei uwchraddio’n gyson, a
gellir ymgynghori â’r Cofnod yn swyddfeydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd ym
Mangor, neu arlein trwy gyfrwng Archwilio. Cefnogir y CAH gan gasgliad cyfeiriadol yn cynnwys
mapiau, llyfrau, cylchgronnau, delweddau a ffeiliau digidol neu gopi caled arall.
Beth yw Archwilio?
Gwefan yw Archwilio sydd yn cynnig mynediad i ddata’r pedwar CAH. Gellir defnyddio dulliau
arlein syml er mwyn pori yng nghofnodion y CAH, a hynny at bwrpas ymchwil nad yw’n
fasnachol. Mae’r data a ddangosir yn cynrychioli casgliad o’r meysydd sydd wedi eu cofnodi yn
y system fewnol (http://www.cofiadurcahcymru.org.uk/arch/)
Oes gennych chi unrhyw argymhellion pellach ynghylch tynnu ffotograffau ?
Wrth gymryd ffotograff, ystyriwch beth fydd y defnydd a wneir o’r ddelwedd. Mae’n hanfodol
bwysig sicrhau bod ffotograffau mewn ffocws ac nad ydynt yn rhy dywyll nac wedi cael gormod
o olau. Peidiwch a chymryd lluniau yn syth i’r haul, gan fod hyn yn gallu peri llosg i’r lens a
difrod i’r camera. Os nad oes manylyn strwythurol neu addurniadol penodol ar y waliau, mae’n
gyffredinol well (a haws) cymryd lluniau o fannau mewnol yn hytrach na gweddluniau.
Allaf i annodi’r cynlluniau fy hun ?
Yn gymaint bod y wybodaeth yn ddarllenadwy a chlir, mae’n dderbyniol i chi annodi’r
cynlluniau er mwyn dangos lleoliad y ffotograffau. Dylid cyflwyno cynlluniau fel ffeil digidol pan
fo’r ffotograffau’n cael eu cyflwyno’n ddigidol.
Rwyf yn awyddus i gyflwyno ffotograffau wedi eu printio – sut allaf wneud hyn ?
Mae Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol (CAH) yn hapus i dderbyn ffotograffau print yn ogystal
â ffeiliau digidol. Printiwch y delweddau gan ddefnyddio papur ffotograffig o ansawdd dda gyda
lleiafswm gsm o 250. Mae CAH yn hapus i dderbyn llun-lyfrau wedi eu cynhyrchu’n fasnachol
pe baech yn dymuno cyflwyno yn y fformat hwn, ond gofynir i chi gynnwys copi digidol o’r
cynllun a hwnnw’n cynnwys y cyfeirnod cynllunio a chyfeirnod GAPS (e.e. D1234). Rhaid
cyflwyno ffeiliau digidol hefyd.
Oes angen i mi gyflwyno datganiad dull neu fanyleb i’r Cyngor ?
Fel arfer nid yw’r math yma o waith yn gofyn cyflwyno datganiad dull na manyleb. Os caiff hyn
ei gynnwys fel rhan o’ch amodau, cysylltwch â GAPS os gwelwch yn dda.
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O ble allaf i gael mwy o wybodaeth am gofnodi adeiladau hanesyddol ?
Darparodd English Heritage ddogfen arweiniad yn 2006 Understanding Historic Buildings: A
Guide to Good Recording Practice. Gellir ei lawrlwytho o :
https://www.english-heritage.org.uk/publications/understanding-historic-buildings/
A fydd unrhyw un yn gwirio’r cofnod ffotograffig a greaf cyn i mi ei gyflwyno ?
Bydd staff Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd yn hapus i gynnig adborth ar gopi
drafft cyn i chi gyflwyno’r cofnod terfynol. Gan na all GAPS dderbyn atodiad ebost sydd yn fwy
na 7MB, efallai byddai’n well trosglwyddo gwybodaeth trwy gyfrwng CD/DVD neu trwy
ddefnyddio gwefan trosglwyddo ffeiliau. Cysylltwch yn uniongyrchol â GAPS er mwyn trafod
defnyddio gwefannau trosglwyddo ffeiliau.
Pwy fydd yn gyfrifol am gymeradwyo’r cofnod ffotograffig ?
Bydd staff Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd yn eich hysbysu pan fo’ch cofnod
arolwg ffotograffig yn cyfarfod â’r safonnau angenrheidiol. Byddant hefyd yn hysbysu’r cyngor
perthnasol a bydd yr amod wedi ei ateb.
Beth dylid ei gynnwys yn fy llythyr eglurhaol ?
Gweler engreifftiau o lythyrrau eglurhaol isod – maent yn cynnwys paragraff yn caniatau
defnyddio a rhannu delweddau. Gellir addasu rhain a’u hanfon i’r sefydliad perthnasol gyda’r
cofnod cyflawn a chymeradwyedig. Pebai’n well gennych dderbyn trwydded adneuo gan CAH
a/neu CBHC yn hytrach nag anfon llythyr gyda’r geiriad yma, nodwch felly a bydd YAG a CBHC
yn hapus i anfon trwyddedau i chi ei gwblhau.
Llythyr Eglurhaol – GAPS/CAH YAG:
Annwyl [Swyddog GAPS],
Cyfeirnod Cynllunio [rhif cais]; cyfeirnod GAPS [rhif D]; [Enw’r Cais Cynllunio]; [Enw’r
Awdurdod Cynllunio]
Amgaeeaf y cofnod ffotograffig a grewyd er mwyn cyfarfod ag amod a osodwyd ar y cais
cynllunio uchod. Tynnwyd y ffotograffau gan [Enw] ar [Dyddiad].
Hoffwn gyflwyno’r eitemau i Gofnod yr Amgylchedd Hanesyddol (CAH) lleol a gynhelir gan
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd. Gellir gosod yr eitemau yng nghasgliadau’r CAH a
gallant fod ar gael neu eu copio fel bo modd i eraill eu defnyddio ar gyfer ymchwil neu
astudiaeth breifat. Gall Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd sicrhau argaeledd copiau o’r
holl eitemau ar gyfer defnydd nad yw’n fasnachol trwy gyfrwng y We Byd Eang, a hynny ar
ddisgresiwn llwyr Ymddirieolaeth. Hoffwn gadw’r hawlfraint.
[DEWISOL: Hoffwn gael fy hysbysu pob tro bydd ymholwr yn dymuno defnyddio eitem(au) ar
gyfer unrhyw bwrpas heblaw ymchwil preifat.]
Edrychaf ymlaen at dderbyn cadarnhad eich bod wedi derbyn ac yn cymeradwyo’r cofnod.
Cymeraf yn ganiataol nad yw’r amod wedi ei ateb hyd nes y clywaf gennych fod hyn wedi
digwydd.
Yr eiddoch yn gywir,
[Enw’r Ymgeisydd]
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Llythyr Eglurhaol – CBHC :
Annwyl CHCC,
[Enw’r Cais Cynllunio]; [Enw’r Awdurdod Cynllunio]
Amgaeeaf y cofnod ffotograffig a grewyd er mwyn cyfarfod ag amod a osodwyd ar y cais
cynllunio uchod. Tynnwyd y ffotograffau gan [Enw] ar [Dyddiad].
Hoffwn gyflwyno’r eitemau i Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol
Henebion Cymru. Gellir gosod yr eitemau yn yr archif gyhoeddus a gallant fod ar gael neu eu
copio fel bo modd i eraill eu defnyddio ar gyfer ymchwil neu astudiaeth breifat.
Gall CBHC sicrhau argaeledd copiau o’r holl eitemau ar gyfer defnydd nad yw’n fasnachol
trwy gyfrwng y We Byd Eang, a hynny ar ddisgresiwn llwyr y Comisiwn. Hoffwn gadw’r
hawlfraint, a hoffwn gael fy hysbysu pob tro bydd ymholwr yn dymuno defnyddio eitem(au)
ar gyfer unrhyw bwrpas heblaw ymchwil preifat.
Edrychaf ymlaen at dderbyn cadarnhad eich bod wedi derbyn y cofnod.
Yr eiddoch yn gywir,
[Enw’r Ymgeisydd]

Esiampl o Gofnod Ffotograffig gyda chynllun
Gweler y ddogfen atodol.

Esiampl o Gofnod Ffotograffig
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Nod y ddogfen hon yw cynnig arweiniad i ymgeiswyr er mwyn cynhyrchu cofnod ffotograffig
dda, ac mae’n cynnwys cyngor a sylwadau. Y prif gydrannau sydd yn angenrheidiol i
Wasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd a Cofnod yr Amgylchedd Archaeolegol (CAH)
wynedd yw’r cynnun annodedig a delweddau o ansawdd uchel.
Cydestun
Bu’r adeilad y bwriedir ei addasu i fod yn annedd yn Ynysgain Ganol, ffermdy cofrestredig
Gradd II yn dyddio o gychwyn neu ganol y 19eg ganrif, yn adeilad amaethyddol ategol a
adeiladwyd tua’r un pryd â’r ffermdy mae’n debyg, ac mae bellach dan berchnogaeth ar
wahân. Mae’n dangos yn glir ar Fap Arolwg Ordnans 1889, ac o’r herwydd fe’i hystyrir o
ddiddoredb hanesyddol. Gofynnodd Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd (GAPS)
am gofnod ffotograffig fel bo modd creu cofnod archif cyn yr addasiad er mwyn diogelu’r
wybodaeth sy’n gynhenid i’r adeilad, er mae’n bur debyg caiff yr adeilad ei hun ei newid fel
rhan o’r gwaith addasu.
Mae’r ymgeisydd a’r ffotograffydd wedi rhoi caniatad i’w cofnod gael ei ddefnyddio er mwyn
cynhyrchu’r ddogfen arweiniad yma.
Cynllun Annodedig Pensaer yn dangos lleoliad pob ffotograff a gyflwynwyd

Rydym yn croesawu yr holl ddelweddau sydd yn ffurfio cofnod ffotograffig, hyd yn oed y rhai
hynny a gymerwyd o bell fel delwedd 151 ar y cynllun hwn. Rydym yn hapus i dderbyn
cynlluniau sydd wedi eu labelu’n ddigidol neu gyda llaw.
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Ffotograffau wedi eu labelu gyda’r rhifau a ddangosir ar y cynllun

Delwedd 1C9A8151

Delwedd 1C9A8157

Delwedd 1C9A8159

Delwedd 1C9A8162

Delwedd 1C9A8180

Delwedd 1C9A8182

Delwedd 1C9A8189

Delwedd 1C9A8193
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Delwedd 1C9A8195

Delwedd 1C9A8198

Delwedd 1C9A8215

Delwedd 1C9A8216

Delwedd 1C9A8217

Delwedd 1C9A8222

Delwedd 1C9A8225

Delwedd 1C9A8229
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Delwedd 1C9A8230

Delwedd 1C9A8232

Delwedd 1C9A8233

Delwedd 1C9A8234

Delwedd 1C9A8236

Delwedd 1C9A8238

Dylai cofnodion ffotograffig gynnwys delweddau cydestun ehangach yn dangos yr adeilad yn
ei dirwedd. Dylent ddangos gweddluniau allanol a mewnol, mannau mewnol ac unrhyw
fanylion sydd yn diffinio neu’n uwchraddio cymeriad yr adeliad(au) yn unol â’r cais cynllunio.
Dylai enw pob delwedd (neu’r labelu, pebai ffotograffiaeth traddodiadol wedi ei ddefnyddio)
gydfynd â’r rhifau a ddefnyddir ar y cynllun. Ma enwau’r ffeiliau yng nghofnod ffotograffig
adeilad ategol Ynysgain Ganol wedi eu harddangos yn y ddogfen hon er mwyn pwysleisio rhif
y ddelwedd fel bo modd eu cysylltu gyda’r rhai a ddangosir ar y cynllun annodedig. Yn
gymaint bod y cysylltiad rhwng y ddau yn glir yn y cofnod ffotograffig a gyflwynir i GAPS a
CAH Gwynedd, nid yw enwau’r ffeiliau’n hanfodol bwysig.
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys detholiad o’r 68 delwedd a gyflwynwyd fel rhan o’r cofnod
ffotograffig hwn. Cyflwynwyd y delweddau ar ffurf digidol, a maint ar gyfartaledd y
delweddau ansawdd uchel hyn yw 9MB. Cofnodwyd dyddiad cymryd y delweddau gan y
camera. Mae’r ymgeisydd a’r ffotograffydd wedi rhoi caniatad i’r cofnod hwn gael ei osod
yng nghasgliadau Cofnod Yr Amgylchedd Hanesyddol Gwynedd.
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