Uned PDZ

Math

1.1

Penrhyn y Santes
Anne

Ffordd Arfordirol Ffordd Arfordirol ar gyfer mynediad at y goleudy

Poblogaeth

Lleol

1.1

Penrhyn y Santes
Anne

Adeilad
Rhestredig

Gorsaf Delegraff

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol effeithio ar y nodwedd yn ystod y

Adeilad
Rhestredig

Odyn Galch yn Mill Haven

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol nodwedd hanesyddol hon. Felly

Hen Oleudy a Safle Rheoli

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol nodwedd hanesyddol hon. Felly

1.1

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Lleoliad

1.1

Penrhyn y Santes
Anne

Hanesyddol

1.1

Little Castle Point

Heneb Restredig Bryngaer, Heneb Restredig

Hyd at 2025

NAI - Erydiad yn debygol o arwain
at ddifrod a cholli ffordd a
mynediad wedyn. Felly mân
effaith negyddol.

Hyd at 2055

NAI - Erydiad yn debygol o arwain
at ddifrod a cholli ffordd a
mynediad wedyn. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod yr
cyfnod cyntaf. Felly effaith niwtral. ail gyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o

NAI - Gall erydiad beri colli'r
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli'r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y effeithio ar y nodwedd yn ystod yr
cyfnod cyntaf. Felly effaith niwtral. ail gyfnod. Felly effaith niwtral.

Hyd at 2105

NAI - Erydiad yn debygol o arwain
at ddifrod a cholli ffordd a
mynediad wedyn. Felly mân
effaith negyddol.
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y
trydydd cyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Gall erydiad beri colli'r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli'r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

1.1

Dale, Tir Mawr

Archeoleg

Safle gweithio fflint (Neolithig, Mesolithig)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Dale, Tir Mawr

Archeoleg

Darganfyddfa (Mesolithig)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Dale, Tir Mawr

Archeoleg

Beddrod crwn, Twmpath llosg (Oes yr Efydd; Cyn
Hanes)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Great Castle Head

Heneb Restredig Bryngaer, Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Gall erydiad beri colli; r

1.1

Cenedlaethol nodwedd hanesyddol hon. Felly

NAI - Gall erydiad beri colli; r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli; r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.
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effaith negyddol sylweddol.
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Cofnodi.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y
trydydd cyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Gall erydiad beri colli'r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli'r

Lliniaru

Cloddio a
chofnodi.

Cloddio a
chofnodi.

Annex A1

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

1.1

Arfordir Sir Benfro

Arfordir
Treftadaeth

Arfordir Treftadaeth

Cymeriad y Dirwedd
ac Amwynder
Gweledol

Cenedlaethol yn ôl prosesau naturiol yr arfordir.

1.1

Bae Westdale

Hanesyddol

Anheddiad cynnar gadawedig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

1.1

The Hooksies

Hanesyddol

Anheddiad agored

1.1

Hoopers Point

Hanesyddol

1.1

Hoopers Point

1.1

Traeth Marloes

Uned PDZ

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

NAI - Bydd y safle’n cael datblygu NAI - Bydd y safle’n cael datblygu
yn ôl prosesau naturiol yr arfordir.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.

NAI - Bydd y safle’n cael datblygu
yn ôl prosesau naturiol yr arfordir.
Felly effaith niwtral.

Lleol

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y effeithio ar y nodwedd yn ystod yr
cyfnod cyntaf. Felly effaith niwtral. ail gyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y
trydydd cyfnod. Felly effaith niwtral.

Safle Amddiffyn

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

Hanesyddol

Maes Tanio

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

Hanesyddol

Melin Greatmire

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Grisiau’n debygol o gael eu
difrodi neu golli oherwydd erydiad
gan atal mynediad at y traeth yn y
fan hon. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Grisiau’n debygol o gael eu
difrodi neu golli oherwydd erydiad
gan atal mynediad at y traeth yn y
fan hon. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

Lliniaru

1.1

Traeth Marloes

Mynediad

Mynediad at y traeth

Poblogaeth

Lleol

NAI - Grisiau’n debygol o gael eu
difrodi neu golli oherwydd erydiad
gan atal mynediad at y traeth yn y
fan hon. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Ynys y Geifr

Heneb Restredig

Mynachlog / Anheddiad Amgaeëdig Heneb
Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Dim newid mewn prosesau
presennol. Gall cynnydd yn lefel y
môr arwain at foddi’r llong
Cenedlaethol
ddrylliedig fel nad yw yn y parth
rhynglanwol a’i chadw’n hwy. Felly
effaith niwtral.

NAI - Dim newid mewn prosesau
presennol. Gall cynnydd yn lefel y
môr arwain at foddi’r llong
ddrylliedig fel nad yw yn y parth
rhynglanwol a’i chadw’n hwy. Felly
effaith niwtral.

NAI - Dim newid mewn prosesau
presennol. Gall cynnydd yn lefel y
môr arwain at foddi’r llong
ddrylliedig fel nad yw yn y parth
rhynglanwol a’i chadw’n hwy. Felly
effaith niwtral.

1.1

Traeth Albion

Llong Ddrylliedig
Llong Ddrylliedig
Warchodedig

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

2

Annex A1

Uned PDZ

1.1

Lleoliad

Math

Nodwedd

Watery Bay

Heneb Restredig Heneb Restredig

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol nodwedd hanesyddol hon. Felly

NAI - Gall erydiad beri colli’r

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lliniaru

effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

Cloddio a
chofnodi.

1.1

Jack Sound

Heneb Restredig Caer Bentir Deer Park Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

1.1

Haven Point

Hanesyddol

Gwylfa

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y effeithio ar y nodwedd yn ystod yr
cyfnod cyntaf. Felly effaith niwtral. ail gyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y
trydydd cyfnod. Felly effaith niwtral.

1.1

Martins Haven

Hanesyddol

Man glanio

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

1.1

Fferm West Hook

Hanesyddol

Cronfa dd r

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

1.1

Carreg Howney

Hanesyddol

Gwylfa

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

1.1

Hopgang

Hanesyddol

Chwarel Ganoloesol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

1.1

Musselwick Mouth

Hanesyddol

Chwarel Ôl-ganoloesol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
mân effaith negyddol.

1.1

Musselwick Mouth

Hanesyddol

T r gwylio maes bomio a thanio i’r awyr yn yr Ail
Ryfel Byd, dinistriwyd bellach

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y effeithio ar y nodwedd yn ystod yr
cyfnod cyntaf. Felly effaith niwtral. ail gyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y
trydydd cyfnod. Felly effaith niwtral.

1.1

Tower Point

Heneb Restredig Rhathlan Tower Point Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.
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NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.
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Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

1.1

Huntsmans Leap

Hanesyddol

T r gwylio maes bomio a thanio i’r awyr yn yr Ail
Ryfel Byd, dinistriwyd bellach

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y effeithio ar y nodwedd yn ystod yr
cyfnod cyntaf. Felly effaith niwtral. ail gyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y
trydydd cyfnod. Felly effaith niwtral.

1.1

Castle Head

Heneb Restredig Lloc amddiffynedig Castle Head Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

1.1

Mill Haven

Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Cerflun bach, Odyn Galch Adeilad Rhestredig Cadw Hanesyddol
(Etifeddiaeth
a Rhathlan Mill Haven Heneb Restredig
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

1.1

Marloes

Archeoleg

Sarn (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Sain Ffraid

Archeoleg

Cyfundrefn gaeau (Anhysbys)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Sain Ffraid

Archeoleg

Cylfat (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Talbenni

Archeoleg

Bryngaer (Oes yr Haearn)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Talbenni

Archeoleg

Cerflun (Modern)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Sain Ffraid

Archeoleg

Bryngaer (Oes yr Haearn)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Uned PDZ
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Hyd at 2025

4

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lliniaru

Annex A1

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

1.1

Sain Ffraid

Archeoleg

Safle gweithio fflint (Neolithig, Mesolithig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

1.1

Talbenni

Archeoleg

Darganfyddfa (Mesolithig)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Uned PDZ

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Talbenni

Archeoleg

Beddrod crwn, Twmpath llosg (Oes yr Efydd; Cyn
Hanes)

1.1

Y Garn

Archeoleg

Sarn (Ôl-ganoloesol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Breudeth

Archeoleg

Cyfundrefn gaeau (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Breudeth

Archeoleg

Cylfat (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Breudeth

Archeoleg

Odyn galch (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Walton West

Archeoleg

Bryngaer (Oes yr Haearn)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.1

Walton West

Archeoleg

Cerflun (Modern)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.
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Uned PDZ

1.1

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Haroldston West

Llwybr Troed

Llwybr Troed yr Arfordir

Poblogaeth

Lleol

NAI - Hawl dramwy gyhoeddus yn
NAI - Hawl dramwy gyhoeddus yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y
y cyfnod hwn. Felly effaith
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
niwtral.

NAI - Hawl dramwy gyhoeddus yn
debygol o gael ei cholli’n rhannol i
erydiad yn y cyfnod hwn. Felly
mân effaith negyddol.

Parciau a Gerddi
Castell Sain Ffraid
Hanesyddol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli maint nodweddion y parc a
gardd hanesyddol. Felly effaith
negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli maint nodweddion y parc a
gardd hanesyddol. Felly effaith
negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli maint nodweddion y parc a
gardd hanesyddol. Felly effaith
negyddol sylweddol.

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Gall erydiad beri colli’r

Odyn Galch ym Mhorth Sain Ffraid

Cenedlaethol nodwedd hanesyddol hon. Felly

effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

Cenedlaethol

NAI - Erydiad a chynnydd yn lefel y
môr yn annhebygol o effeithio ar y
nodwedd yn ystod y cyfnod cyntaf.
Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad a chynnydd yn lefel y
môr yn annhebygol o effeithio ar y
nodwedd yn ystod yr ail gyfnod.
Felly effaith niwtral.

NAI - Gall cynnydd yn lefel y môr
beri difrodi neu golli’r nodwedd
hanesyddol. Felly effaith
negyddol sylweddol.

1.1 / 1.2

1.2

Porth Sain Ffraid

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

1.2

Nolton

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Pentref bach gyda llawer o nodweddion archeolegol
Hanesyddol
a hanesyddol, gan gynnwys eglwys, mynwentydd,
(Etifeddiaeth
capel a th r ac adeiladu rhestredig
Ddiwylliannol)

1.2

Sain Ffraid

Archeoleg

Carreg arysgrifedig (Canoloesol cynnar)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.2

Sain Ffraid

Archeoleg

Capel (Canoloesol, Canoloesol cynnar)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.2

Sain Ffraid

Archeoleg

Odyn galch (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.2

Sain Ffraid

Archeoleg

Mynwent (Canoloesol cynnar)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

1.2

Nolton

Llithrfa a
Mynediad

Llithrfa

Asedau Materol

Lleol

NAI - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

NAI - Bydd amddiffynfeydd i reoli
mynediad yn cael eu cynnwys yn y
polisi hwn. Felly mân effaith
gadarnhaol.

NAI - Bydd amddiffynfeydd i reoli
mynediad yn cael eu cynnwys yn y
polisi hwn. Felly mân effaith
gadarnhaol.
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Cofnodi.

Annex A1

Uned PDZ

1.2

2

2.1

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

NAI - Morglawdd yn debygol o fod
NAI - Morglawdd yn debygol o gael
wedi cael ei golli i erydiad yn y
ei golli i erydiad yn y cyfnod hwn fel
cyfnod hwn fel bod y bae’n dod yn
bod y bae’n dod yn fwy diogel.
fwy diogel. Felly mân effaith
Felly mân effaith gadarnhaol.
gadarnhaol.

Nolton

Traeth

Morglawdd bach

Poblogaeth

Lleol

NAI - Morglawdd yn debygol o
ddal i adlewyrchu tonnau gan
gynyddu materion llifogydd ac
erydiad. Felly effaith niwtral.

Talbenni

Archeoleg

Bwthyn (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Lleol

NAI - Erydiad yn debygol o arwain
at ddifrod a cholli ffordd a
mynediad wedyn uwchlaw
Musselwick. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Erydiad yn debygol o arwain
at ddifrod a cholli ffordd a
mynediad wedyn uwchlaw
Musselwick. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Erydiad yn debygol o arwain
at ddifrod a cholli ffordd a
mynediad wedyn uwchlaw
Musselwick. Felly mân effaith
negyddol.

HTL - Byddai’r briffordd drwy’r
traeth, y llithrfa a glan y môr yn
cael eu cynnal, gan gynnal yr Aber
Bach fel cymuned gynaliadwy.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

MR – Mae angen ailgloriannu
defnydd a strwythur y pentref isaf i
gadw defnyddiau’r blaendraeth er
mwyn cynnal yr Aber Bach fel
cyfanrwydd. Felly mân effaith
gadarnhaol.

Nolton

Ffordd Arfordirol Ffordd Arfordirol

Asedau Materol

2.1

Nolton

Eiddo

Eiddo Preswyl, Tafarn a Maes Parcio

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Byddai’r briffordd drwy’r
traeth, y llithrfa a glan y môr yn
cael eu cynnal, gan gynnal yr Aber
Bach fel cymuned gynaliadwy.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

2.1

Talbenni

Archeoleg

Pwll glo mân (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

2.1

Talbenni

Archeoleg

Bwthyn (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

2.2

Haroldston West

Archeoleg

Pont (Ôl-ganoloesol, Modern)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

2.2

Haroldston West

Archeoleg

Pentref (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.
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Uned PDZ

2.11

Lleoliad

Tyddewi

Math

Eiddo

Nodwedd

Eiddo preswyl a masnachol a meysydd carafanau

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Poblogaeth

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Rhanbarthol

MR - Posibilrwydd perygl i eiddo i’r
de o Bont Niwgwl wrth i’r graean
dreiglo’n ôl. Fodd bynnag, bydd
mwy o berygl llifogydd yn golygu
MR - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar eiddo yn ystod y cyfnod nad yw’r eiddo hwn yn gynaliadwy
yn y cyfnod hwn. Byddai craidd
cyntaf. Felly effaith niwtral.
pentref Niwgwl yn dal i gael ei
amddiffyn. Felly effaith negyddol
gymedrol.
MR - Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd
symud graean yn sicrhau
mynediad ar hyd y ffordd hon ac y
byddai’n cael ei cholli i bob diben.
Byddai angen symud y maes
parcio tua’r tir wrth i’r draethell
symud tua’r tir. Felly effaith
negyddol gymedrol.

Hyd at 2105

MR – Byddai caffi ym mhen
deheuol y maes parcio, Pinch
Cottage, eiddo yn y maes parcio
ac amryw eiddo ym mhentref
Niwgwl ym mhen gogleddol y
traeth mewn perygl erydiad. Felly
effaith negyddol gymedrol.

2.11

Ffordd Arfordirol Ffordd arfordirol a maes parcio

Poblogaeth

Rhanbarthol

2.3

Ffordd Arfordirol Ffordd Arfordirol

Asedau Materol

Rhanbarthol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y ffordd hon yn y cyfnod effeithio ar y ffordd hon yn yr ail
gyfnod. Felly effaith niwtral.
cyntaf. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd eiddo’n cael ei
warchod rhag erydiad trwy gynnal y
llinnell amddiffyn bresennol. Bydd
cynnydd yn lefel y môr yn cynyddu
perygl llifogydd i eiddo yn ne’r
pentref o’r môr ac o’r nant. Felly
mân effaith gadarnhaol.

MR / NAI – Bydd eiddo’n dal i gael
ei warchod rhag erydiad trwy
adlinio ardaloedd Pont Aberllydan
a Phont Haroldston lle nad oes
unrhyw eiddo. Byddai hyn rheoli
perygl llifogydd o’r ddwy nant yn
well. Fodd bynnag, byddai perygl
llifogydd llanwol yn parhau i eiddo
glan y môr. Felly mân effaith
gadarnhaol.

NAI - Erydiad yn debygol o beri
difrodi a cholli’r ffordd uwchlaw The
Settlands yn y pen draw. Felly
effaith negyddol gymedrol.

2.3

Tyddewi

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

HTL - Bydd eiddo’n cael ei
warchod rhag erydiad trwy gynnal
y llinnell amddiffyn bresennol.
Bydd cynnydd yn lefel y môr yn
cynyddu perygl llifogydd i eiddo yn
ne’r pentref o’r môr ac o’r nant.
Felly mân effaith gadarnhaol.

2.3

Walton West

Safle amddiffyn

Bwthyn (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Whitchurch

Llithrfa a
Mynediad

Rhanbarthol

HTL - Byddai mynediad at y traeth
yn cael ei gynnal trwy gadw llinell
bresennol yr amddiffynfeydd sy’n
cynnwys y llithrfa. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

HTL - Byddai mynediad at y traeth
yn cael ei gynnal trwy gadw llinell
bresennol yr amddiffynfeydd sy’n
cynnwys y llithrfa. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

MR - Dan yr adlinio arfaethedig
byddai’r llithrfa a’r amddiffynfeydd
cyfagos yn cael eu cynnal, gan
gadw mynediad at y traeth. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

Llithrfa

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Asedau Materol

8

Adleoli eiddo
busnes
masnachol.

MR / NAI - Byddai mynediad ar
hyd ffordd arfordirol yr A487 wedi
cael ei golli oherwydd erydiad a’r
Adleoli’r maes
grib raean yn treiglo’n ôl. Bydd
parcio a’r A487
gofyn bod y maes parcio wedi cael
tua’r tir.
ei symud i gynnal mynediad at y
traeth. Felly effaith negyddol
gymedrol.

MR - Bydd mynediad ar hyd y
ffordd yn cael ei gynnal trwy
symud graean ac mae perygl
erydiad i’r maes parcio’n
gyfyngedig. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

2.4

Lliniaru

Mae Walton Hill yn
rhoi mynediad
arall rhwng y
pentrefi.

Annex A1

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

2.4

Haroldston West

Archeoleg

Pont / Annedd (Ôl-ganoloesol, Modern)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

2.4

Whitchurch

Adeilad
Rhestredig

Broad Haven House Adeilad Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Cynnal yr eiddo hanesyddol
a’i amgylchoedd wrth gadw’r
amddiffynfeydd. Felly effaith
niwtral.

HTL - Cynnal yr eiddo hanesyddol
a’i amgylchoedd wrth gadw’r
amddiffynfeydd. Felly effaith
niwtral.

MR - Cynnal yr eiddo hanesyddol
a’i amgylchoedd wrth gadw’r
amddiffynfeydd yn y fan hon. Felly
effaith niwtral.

2.5

Walton West

Archeoleg

Pont (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

2.6

Walton West

Archeoleg

Odyn galch (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

2.7

Tyddewi

Heneb Restredig Bryngaer, Rhathlan Black Point Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

2.7

Tyddewi

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y effeithio ar y nodwedd yn ystod yr
cyfnod cyntaf. Felly effaith niwtral. ail gyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y
trydydd cyfnod. Felly effaith niwtral.

Rhanbarthol

NAI - Efallai y bydd angen newid
llinell bresennol y llwybr ychydig yn
NAI - Erydiad yn annhebygol o
y fan lle mae’n cyrraedd y traeth
effeithio ar linell bresennol y llwybr
oherwydd erydiad a threiglo’n ôl.
yn ystod y cyfnod cyntaf. Felly
Fodd bynnag, bydd cyfanrwydd
effaith niwtral.
llwybr yr arfordir yn cael ei gynnal.
Felly effaith niwtral.

NAI - Efallai y bydd angen newid
llinell bresennol y llwybr ychydig yn
y fan lle mae’n cyrraedd y traeth
oherwydd erydiad a threiglo’n ôl.
Fodd bynnag, bydd cyfanrwydd
llwybr yr arfordir yn cael ei gynnal.
Felly effaith niwtral.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Uned PDZ

2.7

Tyddewi

Llwybr Troed

Eiddo a Gwesty Druidston Haven

Hyd at 2025

Llwybr Troed yr Arfordir

Poblogaeth

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

2.7

Nolton

Archeoleg

Darganfyddfa (Paleolithig)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

2.7

Nolton

Archeoleg

Gwasgariad fflint (Cyn Hanes)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)
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Hyd at 2105

Lliniaru
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Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

2.7

Tyddewi

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

MR - Y bwriad yw cynnal yr
amddiffynfeydd sy’n gwarchod y
HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
ffordd a’r eiddo y tu cefn a
cael eu cynnal gan warchod eiddo
chaniatáu adlinio naturiol ym mhen
rhag erydiad. Felly effaith
gogleddol y bae lle nad oes unrhyw
niwtral.
eiddo. Felly mân effaith
gadarnhaol.

2.8

Tyddewi

Adeilad
Rhestredig

Nolton Haven Capel Adeilad Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd hon yn y
cyfnod cyntaf. Felly effaith
niwtral.

MR - Erydiad yn annhebygol o
MR - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd hon yn y
effeithio ar y nodwedd hon yn yr ail
trydydd cyfnod. Felly effaith
gyfnod. Felly effaith niwtral.
niwtral.

Capel Nolton

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

MR - Adeilad rhestredig yn

Tyddewi

Adeilad
Rhestredig

HTL - Adeilad rhestredig yn

2.8

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

2.8

Tyddewi

Llithrfa a
Mynediad

Llithrfa

Asedau Materol

2.8

Nolton

Archeoleg

Magl tanciau / Odyn galch (Modern, Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lliniaru

MR - Y bwriad yw cynnal yr
amddiffynfeydd sy’n gwarchod y
ffordd a’r eiddo y tu cefn a
chaniatáu adlinio naturiol ym mhen
gogleddol y bae lle nad oes unrhyw
eiddo. Felly mân effaith
gadarnhaol.

MR - Adeilad rhestredig yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Rhanbarthol

HTL - Byddai mynediad at y traeth
yn cael ei gynnal trwy gadw llinell
bresennol yr amddiffynfeydd sy’n
cynnwys y llithrfa. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

MR - Gyda’r adlinio arfaethedig
byddai’r llithrfa a’r amddiffynfeydd
cyfagos yn cael eu cynnal, gan
gadw mynediad at y traeth. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

MR - Gyda’r adlinio arfaethedig
byddai’r llithrfa a’r amddiffynfeydd
cyfagos yn cael eu cynnal, gan
gadw mynediad at y traeth. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gyda’r adlinio arfaethedig
mae’r ffyrdd yn aros dal i gael eu
gwarchod gan gynnal mynediad.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

MR - Gyda’r adlinio arfaethedig
mae’r ffyrdd yn aros dal i gael eu
gwarchod gan gynnal mynediad.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

2.8

Tyddewi

Maes Parcio

Ffordd a Maes Parcio

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Cynnal yr amddiffynfeydd
gan warchod y ffyrdd rhag erydiad
a chynnal mynediad. Heb eu
gwarchod byddai amddiffynfeydd
yn dechrau methu ond ni fyddai’r
ffordd wedi cael ei cholli eto. Felly
effaith niwtral.

2.9

Llanrhian

Llwybr Troed

Llwybr yr Arfordir

Poblogaeth

Cenedlaethol

NAI - Gall rhai darnau o’r llwybr
presennol gael eu colli i erydiad.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall rhai darnau o’r llwybr
presennol gael eu colli i erydiad.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

Adlinio rhywfaint
NAI - Gall rhai darnau o’r llwybr
o’r llwybr. Mae
presennol gael eu colli i erydiad.
digon o le i wneud
Felly effaith negyddol sylweddol
hyn.

2.9

Llanrhian

Eiddo

Bythynnod ar glogwyn i’r de o’r traeth

Poblogaeth

Lleol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar yr eiddo yn ystod y
cyfnod cyntaf. Felly effaith
niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar yr eiddo yn ystod yr ail
gyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar yr eiddo yn ystod y
trydydd cyfnod. Felly effaith
niwtral.
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Lleoliad

Math

Nodwedd
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2.9

Mathri

Adeilad
Rhestredig

Olion pwll glo, Odyn Galch Adeilad Rhestredig
Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol effeithio ar y nodwedd yn ystod y

3.1

Mathri

Heneb Restredig Dinas Fach Lloc amddiffynedig Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Bydd y nodweddion
hanesyddol yn dal i gael eu
gwarchod ac nid yw llifogydd
llanwol yn eu peryglu. Ar hyn o
Cenedlaethol bryd mae’r odynnau calch yn
ddiamddiffyn a bydd llifogydd
achlysurol heddiw’n dod yn
amlach. Felly mân effaith
negyddol.

Uned PDZ

3.1

Granston

Adeilad
Rhestredig

3.1

Granston

Eiddo

3.1

Y Gribin, Solfach Isaf / Adeilad
Solfach Isaf
Rhestredig

Odyn galch ac adeiladu rhestredig

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lliniaru

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod yr
cyfnod cyntaf. Felly effaith niwtral. ail gyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y
trydydd cyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

HTL - Bydd y nodweddion
hanesyddol yn dal i gael eu
gwarchod ac nid yw llifogydd
llanwol yn eu peryglu. Ar hyn o bryd
mae’r odynnau calch yn
ddiamddiffyn a bydd llifogydd
achlysurol heddiw’n dod yn amlach.
Felly mân effaith negyddol.

HTL / MR - Bydd y nodweddion
hanesyddol yn dal i gael eu
gwarchod gyda’r adlinio yn Solfach
Isaf ac nid yw llifogydd llanwol yn
eu peryglu. Ar hyn o bryd mae’r
odynnau calch yn ddiamddiffyn a
bydd llifogydd achlysurol heddiw’n
dod yn amlach. Felly mân effaith
negyddol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd ar ochr
ogleddol yr harbwr yn cael eu
cynnal gan atal rhag erydu’r llethr
arfordirol sy’n gwarchod Solfach
Uchaf a’r cei. Byddai perygl
llifogydd llanwol yn Solfach Isaf yn
cynyddu oherwydd cynnydd yn lefel
y môr. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd ar ochr
ogleddol yr harbwr yn cael eu
cynnal gan atal rhag erydu’r llethr
arfordirol sy’n gwarchod Solfach
Uchaf a’r cei. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Erydiad yn annhebygol o

HTL - Bydd amddiffynfeydd ar
ochr ogleddol yr harbwr yn cael eu
cynnal gan atal rhag erydu’r llethr
arfordirol sy’n gwarchod Solfach
Uchaf a’r cei. Byddai perygl
llifogydd llanwol yn Solfach Isaf yn
cynyddu oherwydd cynnydd yn
lefel y môr. Heb eu cynnal ni
fyddai’r amddiffynfeydd presennol
wedi methu eto. Felly effaith
niwtral.

Eiddo preswyl a masnachol a thafarnau

Poblogaeth

Rhanbarthol

Odyn galch ar ochr ddeheuol yr aber

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol nodwedd hanesyddol hon. Felly

NAI - Gall erydiad beri colli’r

Cofnodi.

Tyddewi

Heneb Restredig Gwersyll Porth y Rhaw Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

3.1

Dinas

Llong Ddrylliedig
Llong Ddrylliedig
Warchodedig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Bydd safle’r llong ddrylliedig
yn aros heb ei gyffwrdd ac yn dal i
Cenedlaethol
ddatblygu’n naturiol. Felly effaith
niwtral.

NAI - Bydd safle’r llong ddrylliedig
yn aros heb ei gyffwrdd ac yn dal i
ddatblygu’n naturiol. Felly effaith
niwtral.

NAI - Bydd safle’r llong ddrylliedig
yn aros heb ei gyffwrdd ac yn dal i
ddatblygu’n naturiol. Felly effaith
niwtral.

3.1

Trefdraeth

Heneb Restredig Gwersyll Caerfai Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

3.1
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3.1

Lleoliad

Trefdraeth

3.1

3.1

Nanhyfer

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

NAI - Efallai y bydd angen newid
llinell bresennol y llwybr ychydig yn
y fan lle mae’n cyrraedd y traeth
oherwydd erydiad a threiglo’n ôl.
Fodd bynnag, bydd cyfanrwydd
llwybr yr arfordir yn cael ei gynnal.
Felly effaith niwtral.

NAI - Efallai y bydd angen newid
llinell bresennol y llwybr ychydig yn
y fan lle mae’n cyrraedd y traeth
oherwydd erydiad a threiglo’n ôl.
Fodd bynnag, bydd cyfanrwydd
llwybr yr arfordir yn cael ei gynnal.
Felly effaith niwtral.

Poblogaeth

Lleol

NAI - Efallai y bydd angen newid
llinell bresennol y llwybr ychydig yn
y fan lle mae’n cyrraedd y traeth
oherwydd erydiad a threiglo’n ôl.
Fodd bynnag, bydd cyfanrwydd
llwybr yr arfordir yn cael ei gynnal.
Felly effaith niwtral.

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parc Carafanau
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar gyfleusterau carafanau
a gwersylla yn y cyfnod cyntaf.
Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar gyfleusterau carafanau
a gwersylla yn yr ail gyfnod. Felly
effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar gyfleusterau carafanau
a gwersylla yn y trydydd cyfnod.
Felly effaith niwtral.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Ni fyddai polisi CRhT yn

Ffordd Arfordirol Caer o Oes yr Haearn a darganfyddiadau Neolithig

Cenedlaethol effeithio ar y nodwedd. Felly

NAI - Ni fyddai polisi CRhT yn
effeithio ar y nodwedd. Felly
effaith niwtral.

NAI - Ni fyddai polisi CRhT yn
effeithio ar y nodwedd. Felly
effaith niwtral.

Mynediad

Mynediad at y traeth

effaith niwtral.

Lliniaru

3.1

Nanhyfer

Adeilad
Rhestredig

Llawer o adeiladau crefyddol rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
y cyfnod cyntaf. Felly effaith
yr ail gyfnod. Felly effaith niwtral.
niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
y trydydd cyfnod. Felly effaith
niwtral.

3.1

Abergwaun

Adeilad
Rhestredig

Gradd 2 Adeilad Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
y cyfnod cyntaf. Felly effaith
yr ail gyfnod. Felly effaith niwtral.
niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
y trydydd cyfnod. Felly effaith
niwtral.

3.1

Abergwaun ac Wdig

Adeilad
Rhestredig

Cloddfa gopr fach segur, gyda’r olion ar ymyl y
clogwyn yn cael eu herydu

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
y cyfnod cyntaf. Felly effaith
yr ail gyfnod. Felly effaith niwtral.
niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
y trydydd cyfnod. Felly effaith
niwtral.

3.1

Abergwaun ac Wdig

Heneb Restredig Castell Heinif Heneb Restredig caer bentir

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

3.1

Abergwaun

Llwybr Troed

Llwybr Troed at y traeth

Poblogaeth

Lleol

NAI - Gall erydiad beryglu’r llwybr
troed. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beryglu’r llwybr
troed. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beryglu’r llwybr
troed. Felly mân effaith
negyddol.

3.1

Dinas

Heneb Restredig

Cylchoedd cutiau a Llociau Hynafol i’r gogleddorllewin o Garn llidi

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.
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Annex A1

Uned PDZ

Math

3.1

Llandudoch Wledig

Heneb Restredig Gwersyll Penmaendewi Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

3.1

Llandudoch Wledig

Adeilad
Rhestredig

3.1

Llandudoch Wledig

3.1

3.1

3.10

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Lleoliad

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
y cyfnod cyntaf. Felly effaith
yr ail gyfnod. Felly effaith niwtral.
niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
y trydydd cyfnod. Felly effaith
niwtral.

Heneb Restredig Caer bentir Castell Coch Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

Llandudoch Wledig

Heneb Restredig Caerau Pentir

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

Y Ferwig

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
y cyfnod cyntaf. Felly effaith
yr ail gyfnod. Felly effaith niwtral.
niwtral.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Caiff amddiffynfeydd ar ochr
orllewinol yr harbwr eu cynnal gan
warchod y safle hanesyddol, er na
fyddai’n cael ei golli heb ymyrryd
Cenedlaethol
yn y cyfnod hwn oherwydd na
fyddai’r amddiffynfeydd presennol
wedi methu eto. Felly effaith
niwtral.

HTL - Caiff amddiffynfeydd ar ochr
orllewinol yr harbwr eu cynnal gan
warchod y safle hanesyddol rhag
dirywio. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

HTL - Dan amgylchiadau eithriadol
HTL - Llifogydd ac erydiad yn
fe all adeilad rhestredig fod mewn
annhebygol o effeithio ar adeiladau
rhywfaint o berygl llifogydd ond
rhestredig yn y cyfnod hwn. Felly
mae hyn yn annhebygol. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.

Tower, Adeilad Rhestredig Cadw

Cymorth mordwyo

Penbryn

Heneb Restredig Chwarel Porthgain Heneb Restredig

3.10

Penbryn

Adeilad
Rhestredig

Adeiladau Rhestredig Cadw (T Mawr ac Odyn
Galch ar bwys Kiln House)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Llifogydd ac erydiad yn
annhebygol o effeithio ar adeiladau
Cenedlaethol
rhestredig yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

3.10

Llandysiliogogo

Eiddo

Eiddo a harbwr

Poblogaeth

Lleol

Safle treftadaeth, Adeiladau rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Cynnal amddiffynfeydd, gan
gadw’r nodweddion hanesyddol
a’u hamgylchoedd yn yr harbwr.
Cenedlaethol
O’u gadael ni fyddai’r
amddiffynfeydd presennol wedi
methu eto. Felly effaith niwtral.

3.10

Llanllwchaearn

Adeilad
Rhestredig

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Hyd at 2105

Lliniaru

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
y trydydd cyfnod. Felly effaith
niwtral.

HTL - Caiff amddiffynfeydd ar ochr
orllewinol yr harbwr eu cynnal gan
warchod y safle hanesyddol rhag
dirywio ac erydiad y llethr
arfordirol. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Eiddo a harbwr yn dal i gael HTL - Eiddo a harbwr yn dal i gael HTL - Eiddo a harbwr yn dal i gael
eu gwarchod. Felly effaith
eu gwarchod. Felly mân effaith
eu gwarchod. Felly mân effaith
niwtral.
gadarnhaol.
gadarnhaol.
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HTL - Cynnal amddiffynfeydd, gan
gadw’r nodweddion hanesyddol a’u
hamgylchoedd yn yr harbwr. Felly
effaith gadarnhaol sylweddol.

HTL - Cynnal amddiffynfeydd, gan
gadw’r nodweddion hanesyddol a’u
hamgylchoedd yn yr harbwr. Felly
effaith gadarnhaol sylweddol.

Annex A1

Uned PDZ

3.1

Lleoliad

Math

Nodwedd

Llanllwchaearn

Heneb Restredig Melin Aberfelin Heneb Restredig

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lliniaru

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

NAI - Mae eiddo’n debygol o fod
mewn o berygl erydiad y clogwyni.
Fodd bynnag, mae ansicrwydd
ynghylch hyn. Mae’n debygol y
bydd y ffordd i’r de naill ai wedi
cael ei difrodi neu ei cholli wrth i’r
clogwyni gilio yno. Felly effaith
negyddol gymedrol.

NAI - Mae eiddo’n debygol o fod
mewn o berygl erydiad y clogwyni.
Fodd bynnag, mae ansicrwydd
ynghylch hyn. Mae’n debygol y
Adleoli eiddo.
bydd y ffordd i’r de naill ai wedi
cael ei difrodi neu ei cholli wrth i’r
clogwyni gilio yno. Felly effaith
negyddol gymedrol.

3.1

Llanllwchaearn

Eiddo

Llwybr Troed, Ffordd ac Eiddo Preswyl

Poblogaeth

Rhanbarthol

NAI - Nid yw erydiad yn debygol o
effeithio ar unrhyw eiddo yn y
cyfnod cyntaf. Fodd bynnag, mae’r
ffordd yn agos iawn at ymyl y
clogwyn ac mewn perygl. Felly
effaith niwtral.

3.1

Granston

Archeoleg

T Cychod (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

3.1

Tyddewi

Archeoleg

Chwarel (Ôl-ganoloesol, Canoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

3.1

Tyddewi

Archeoleg

Darganfyddfa (Cyn Hanes)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

3.1

Llanllwchaearn

Heneb Restredig Caer Bentir Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

3.11

Llandysiliogogo

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Llifogydd yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Llifogydd yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Llifogydd yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Lleol

HTL - Bydd mur cynnal yr iard
longau’n cael ei chynnal gan osgoi
erydiad a chadw mynediad. Pe na
bai’r mur yn cael ei gynnal ac
oherwydd yr amgylchedd ynni isel
mae’n annhebygol y byddai
mynediad at y traeth yn cael ei
golli yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Y bwriad yw bod safle
presennol y draethlin yn cilio a
gadael i’r traeth dreiglo’n ôl yn
naturiol. Byddai hyn yn arwain at
golli mynediad presennol at y
traeth. Felly, er mwyn cynnal
mynediad, byddai angen ei
aildrefnu. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Y bwriad yw bod safle
presennol y draethlin yn cilio a
gadael i’r traeth dreiglo’n ôl yn
naturiol. Byddai hyn yn arwain at
golli mynediad presennol at y
traeth. Felly, er mwyn cynnal
mynediad, byddai angen ei
aildrefnu. Felly mân effaith
negyddol.

3.11

Llithrfa a
Mynediad

3 adeilad rhestredig Cadw (Odyn galch, Melin
Abercastell a blwch ffôn)

Llithrfa a ffordd fynediad

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS
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Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

MR - O fewn y polisi adlinio fe
fyddai darpariaeth ar gyfer
amddiffyn y llethr arfordirol er
mwyn gwarchod eiddo. Felly mân
effaith gadarnhaol.

MR - O fewn y polisi adlinio fe
fyddai darpariaeth ar gyfer
amddiffyn y llethr arfordirol er
mwyn gwarchod eiddo. Felly mân
effaith gadarnhaol.

Lliniaru

3.11

Llanina

Eiddo

Eiddo Preswyl

Poblogaeth

Lleol

HTL - Bydd mur cynnal yr iard
longau’n cael ei gynnal gan osgoi
erydiad a chadw mynediad;
llethrau, yn cynnal eiddo uwchlaw’r
traeth. Heb ei gynnal ni fyddai’n
effeithio ar eiddo yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

3.1

Llanarth

Heneb Restredig

Castell Coch Caer Bentir (ar Benmorfa) Heneb
Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

3.1

Llanddewi Aber-arth
Uchaf

Heneb Restredig Lloc amddiffynedig Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

3.1

Llansanffraid

Heneb Restredig Cofadail

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

Llansanffraid

Heneb Restredig Gwersyll Dinas Mawr Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Gall erydiad beri colli’r

3.1

Cenedlaethol nodwedd hanesyddol. Felly

NAI - Gall erydiad beri colli’r
NAI - Gall erydiad beri colli’r
Cloddio a
nodwedd hanesyddol. Felly effaith nodwedd hanesyddol. Felly effaith
chofnodi.
negyddol sylweddol.
negyddol sylweddol.

effaith negyddol sylweddol.

3.1

Llanychaearn

Adeilad
Rhestredig

Adeiladau milwrol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol colli’r nodwedd hanesyddol. Felly

3.1

Llanychaearn

Adeilad
Rhestredig

Goleudy a bythynnod rhestredig Adeiladau
Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol colli’r nodwedd hanesyddol. Felly

3.1

Aberystwyth

Adeilad
Rhestredig

Capel

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol colli’r adeilad rhestredig. Felly

3.1

Adeilad
Rhestredig

Cofeb

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol colli’r nodwedd hanesyddol. Felly

3.1

Ffordd Arfordirol Ffordd Arfordirol

Asedau Materol

Lleol

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

NAI - Erydiad yn annhebygol o beri NAI - Erydiad yn annhebygol o beri NAI - Erydiad yn annhebygol o beri
colli’r nodwedd hanesyddol. Felly colli’r nodwedd hanesyddol. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o beri NAI - Erydiad yn annhebygol o beri NAI - Erydiad yn annhebygol o beri
colli’r nodwedd hanesyddol. Felly colli’r nodwedd hanesyddol. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o beri NAI - Erydiad yn annhebygol o beri NAI - Erydiad yn annhebygol o beri
colli’r adeilad rhestredig. Felly
colli’r adeilad rhestredig. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o beri NAI - Erydiad yn annhebygol o beri NAI - Erydiad yn annhebygol o beri
colli’r nodwedd hanesyddol. Felly colli’r nodwedd hanesyddol. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.
NAI - Ffordd yn annhebygol o fod
NAI - Gall erydiad y clogwyni
NAI - Gall erydiad y clogwyni
mewn perygl o erydiad y clogwyni
beryglu’r ffordd. Felly mân effaith beryglu’r ffordd. Felly mân effaith
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
negyddol.
negyddol.
niwtral.
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Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lliniaru

3.11

Heneb Restredig Caer bentir Ynys y Castell Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

3.12

Arfordir
Treftadaeth

Coedwig foddedig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Bydd y safle’n dal i ddirywio
oherwydd erydiad a bydd cynnydd
yn lefel y môr yn ei foddi’n raddol.
Felly effaith negyddol gymedrol.

NAI - Bydd y safle’n dal i ddirywio
oherwydd erydiad a bydd cynnydd
yn lefel y môr yn ei foddi’n raddol.
Felly effaith negyddol gymedrol.

NAI - Bydd y safle’n dal i ddirywio
oherwydd erydiad a bydd cynnydd
yn lefel y môr yn ei foddi’n raddol.
Felly effaith negyddol gymedrol.

3.12

Llwybr Troed

Llwybr yr Arfordir a mynediad cerddwyr

Poblogaeth

Lleol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar lwybr yr arfordir yn y
cyfnod cyntaf. Felly effaith
niwtral.

NAI - Erydiad yn debygol o beri
colli rhannau o lwybr yr arfordir.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Erydiad yn debygol o beri
colli rhannau o lwybr yr arfordir.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

Adeilad
Rhestredig

Gorsaf Wrando am Longau Tanfor

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Cynnydd yn lefel y môr ac
erydiad yn annhebygol o effeithio
Cenedlaethol
ar y nodwedd hanesyddol. Felly
effaith niwtral.

NAI - Cynnydd yn lefel y môr yn
annhebygol o effeithio ar y
nodwedd hanesyddol ond gall
erydiad a threiglo’r traeth yn ôl beri
ei cholli. Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Erydiad a chynnydd yn lefel y
môr yn peryglu’r nodwedd
Cloddio a
hanesyddol. Felly effaith
chofnodi.
negyddol sylweddol.

Archeoleg

Harbwr (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle hanesyddol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Bydd y nodweddion
hanesyddol yn dal i gael eu
gwarchod ac nid yw llifogydd
llanwol yn eu peryglu. Mae erydiad
yn annhebygol o effeithio ar
Cenedlaethol fwyafrif y nodweddion hanesyddol.
Ar hyn o bryd mae’r odynnau calch
yn ddiamddiffyn a bydd llifogydd
achlysurol heddiw’n dod yn
amlach. Felly mân effaith
negyddol.

HTL - Bydd y nodweddion
hanesyddol yn dal i gael eu
gwarchod ac nid yw llifogydd
llanwol yn eu peryglu. Mae erydiad
yn annhebygol o effeithio ar fwyafrif
y nodweddion hanesyddol. Ar hyn o
bryd mae’r odynnau calch yn
ddiamddiffyn a bydd llifogydd
achlysurol heddiw’n dod yn amlach.
Felly mân effaith negyddol.

HTL - Bydd y nodweddion
hanesyddol yn dal i gael eu
gwarchod ac nid yw llifogydd
llanwol yn eu peryglu. Mae erydiad
yn annhebygol o effeithio ar fwyafrif
y nodweddion hanesyddol. Ar hyn
o bryd mae’r odynnau calch yn
ddiamddiffyn a bydd llifogydd
achlysurol heddiw’n dod yn
amlach. Felly mân effaith
negyddol.

HTL / NAI - Ond cael hyd i gyllid
lleol i gynnal y cei allanol byddai’r
llithrfeydd yn cael eu cynnal. Ffordd
fynedfa heb fod mewn perygl
llifogydd. Felly mân effaith
gadarnhaol.

HTL / NAI - Ond cael hyd i gyllid
lleol i gynnal y cei allanol byddai’r
llithrfeydd yn cael eu cynnal. Y
ffordd fynedfa mewn perygl
llifogydd rheolaidd. Felly mân
effaith negyddol.

3.12

3.4

3.3

3.5

Tyddewi

Heneb Restredig Cofeb ryfel, anheddiad Heneb Restredig

Llithrfa a
Mynediad

Llithrfa a ffordd fynediad

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Asedau Materol

Lleol

HTL - Cynnal y cei allanol a
llithrfeydd. Ffordd fynedfa heb fod
mewn perygl llifogydd. Felly
effaith niwtral.
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Adlinio’r llwybr
tua’r tir.

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

3.5

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Adeilad
Rhestredig

Odynnau calch, chwarel, cei mewnol, pont droed,
adeiladau ôl-ganoloesol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

3.8

Tyddewi

Hyd at 2025

HTL - Erydiad yn annhebygol o
Cenedlaethol effeithio ar adeiladau rhestredig.

Felly effaith niwtral.

NAI - Fodd bynnag, ni fyddai rheoli
Gorsaf RNLI yn rhan o’r polisi hwn
ac yn cael ei chynnal. Heb ymyrryd
ni fyddai effaith ar orsaf y bad
achub yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Hyd at 2055

Hyd at 2105

HTL - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig.
Felly effaith niwtral.

HTL - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig.
Felly effaith niwtral.

Asedau Materol

Rhanbarthol

NAI - Fodd bynnag, ni fyddai rheoli
Gorsaf RNLI yn rhan o’r polisi hwn
ac yn cael ei chynnal. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

NAI - Fodd bynnag, ni fyddai rheoli
Gorsaf RNLI yn rhan o’r polisi hwn
ac yn cael ei chynnal. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Llawer o adeiladau crefyddol rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Nid yw erydiad yn debygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig ar
NAI - Nid yw erydiad yn debygol o y clogwyni, a bydd gorsafoedd y
effeithio ar adeiladau rhestredig ar bad achub yn dal i gael eu
gwarchod oherwydd na fyddai’r
Cenedlaethol y clogwyni, a bydd gorsafoedd y
polisi hwn yn rhwystro rheoli
bad achub yn dal i gael eu
gwarchod. Felly effaith niwtral. Gorsaf RNLI a gwasanaeth fferi yn
amodol ar ganiatâd arferol. Felly
effaith niwtral.

NAI - Nid yw erydiad yn debygol o
effeithio ar adeiladau rhestredig ar
y clogwyni, a bydd gorsafoedd y
bad achub yn dal i gael eu
gwarchod oherwydd na fyddai’r
polisi hwn yn rhwystro rheoli
Gorsaf RNLI a gwasanaeth fferi yn
amodol ar ganiatâd arferol. Felly
effaith niwtral.

Arfordir
Treftadaeth

Coedwig foddedig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Mae’r safle ar y blaendraeth
ac, felly, bydd yn dal i ddirywio
oherwydd erydiad ac yn cael ei
foddi’n gynyddol gyda chynnydd yn
lefel y môr. Felly effaith
negyddol gymedrol.

MR - Mae’r safle ar y blaendraeth
ac, felly, bydd yn dal i ddirywio
oherwydd erydiad ac yn cael ei
foddi’n gynyddol gyda chynnydd yn
lefel y môr. Felly effaith negyddol
gymedrol.

MR - Mae’r safle ar y blaendraeth
ac, felly, bydd yn dal i ddirywio
oherwydd erydiad ac yn cael ei
foddi’n gynyddol gyda chynnydd yn
lefel y môr. Felly effaith negyddol
gymedrol.

Archeoleg

Darganfyddfa (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Rhanbarthol

HTL - Bydd amddiffynfeydd sy’n
gwarchod y maes parcio a’r orsaf
achub ar hyn o bryd yn cael eu
cynnal gan ganiatáu mynediad at a
defnydd o’r traeth. Pe na bai’r
amddiffynfeydd yn cael eu cynnal
ni fyddai llawer o effaith ar y maes
parcio. Felly effaith niwtral.

MR - Bydd y polisi hwn yn golygu
aildrefnu’r maes parcio a mynediad
at y traeth gyda’r nod o gynnal
atyniad naturiol a defnydd y traeth.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

MR - Bydd y polisi hwn yn golygu
aildrefnu’r maes parcio a mynediad
at y traeth gyda’r nod o gynnal
atyniad naturiol a defnydd y traeth.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

Adeilad
Rhestredig

3.6

3.8

Nodwedd

Gorsaf Bad
Achub /
Achubwyr

3.6

3.8

Math

Traeth

Gorsaf Bad Achub

Traeth a llwybr yr arfordir a maes parcio

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Poblogaeth
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Lliniaru

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

Math

Gorsaf Bad
Achub /
Achubwyr

3.8

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

MR - Ni fyddai unrhyw linell
benodol yn cael ei diffinio ar gyfer
amddiffyn yn y dyfodol ac, fel y
HTL - Bydd amddiffynfeydd sy’n
cyfryw, er mai bwriad y polisi fyddai
gwarchod yr orsaf achub ar hyn o Adlinio Rheoledig, y nod fyddai un
bryd yn cael eu cynnal. Felly mân o gilio cynyddol ac addasu defnydd
yr ardal. Nid yw swyddogaeth
effaith gadarnhaol.
gorsaf y bad achub yn debygol o
gael ei cholli ond byddai angen ei
symud. Felly effaith niwtral.

Hyd at 2105

MR - Ni fyddai unrhyw linell
benodol yn cael ei diffinio ar gyfer
amddiffyn yn y dyfodol ac, fel y
cyfryw, er mai bwriad y polisi
fyddai Adlinio Rheoledig, y nod
fyddai un o gilio cynyddol ac
addasu defnydd yr ardal. Nid yw
swyddogaeth gorsaf y bad achub
yn debygol o gael ei cholli ond
byddai angen ei symud. Felly
effaith niwtral.

Gorsaf Achubwyr

Asedau Materol

Lleol

3.8

Heneb Restredig Capel Padrig Sant Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

MR - Dan y cynllun hwn y bwriad
HTL - Bydd y safle hanesyddol yn
yw dal i warchod rhywfaint ar y
dal i gael ei warchod, er na fyddai
safle hanesyddol hwn y byddai
Cenedlaethol effaith arno yn y cyfnod hwn hyd yn
cyfran sylweddol ohono’n cael ei
oed gyda pholisi o ddim ymyriad.
golli i erydiad fel arall. Felly effaith
Felly effaith niwtral.
gadarnhaol sylweddol.

3.9

Ffordd Arfordirol Ffordd Arfordirol a maes parcio

Poblogaeth

Rhanbarthol

MR - Wrth reoli cilio’r draethlin
bydd y traeth a mynediad ato’n
cael ei gynnal. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

MR - Wrth reoli cilio’r draethlin
bydd y traeth a mynediad ato’n
cael ei gynnal. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

MR - Wrth reoli cilio’r draethlin
bydd y traeth a mynediad ato’n
cael ei gynnal. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Archeoleg

Odyn galch (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

MR - Nid yw erydiad na llifogydd
MR - Nid yw erydiad na llifogydd yn MR - Nid yw erydiad na llifogydd yn
yn debygol o beryglu eiddo yn y
debygol o beryglu eiddo yn y
debygol o beryglu eiddo yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Eglwys Brynach Sant Adeiladau Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Bydd yr amddiffynfeydd sy’n
gwarchod y safle hanesyddol hwn
yn cael eu cynnal. O dderbyn y
Cenedlaethol byddai’r mur sy’n gwarchod y
nodwedd yn annhebygol o fethu yn
y cyfnod hwn gyda pholisi NAI,
aseswyd effaith niwtral.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

3.9

3.9

Llanrhian

4.12

Adeilad
Rhestredig

4.12

Heneb Restredig Heneb Restredig, Eglwys

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

HTL - Safle hanesyddol yn
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
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MR - Dan y cynllun hwn y bwriad
yw dal i warchod rhywfaint ar y
safle hanesyddol hwn y byddai
cyfran sylweddol ohono’n cael ei
golli i erydiad fel arall. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd yr amddiffynfeydd sy’n
gwarchod y safle hanesyddol hwn
yn cael eu cynnal. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd yr amddiffynfeydd sy’n
gwarchod y safle hanesyddol hwn
yn cael eu cynnal. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Safle hanesyddol yn

HTL - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Lliniaru

Annex A1

Uned PDZ

4.12

Lleoliad

Math

Eiddo

Nodwedd

Eiddo preswyl

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Poblogaeth

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lleol

HTL - Bydd yr amddiffynfeydd sy’n
gwarchod y pentref yn cael eu
cynnal gan atal colli eiddo a
chymeriad y lle. O beidio â chynnal
ni fyddai’r amddiffynfeydd yn
methu yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Bydd yr amddiffynfeydd sy’n
gwarchod y pentref yn cael eu
cynnal gan atal colli eiddo a
chymeriad y lle. Felly mân effaith
gadarnhaol.

HTL - Bydd yr amddiffynfeydd sy’n
gwarchod y pentref yn cael eu
cynnal gan atal colli eiddo a
chymeriad y lle. Felly mân effaith
gadarnhaol.

4.13

Llwybr Troed

Llwybr yr Arfordir

Poblogaeth

Rhanbarthol

NAI - Mae’n debygol y bydd
NAI - Ar ei linell bresennol gall
erydiad y traeth a threiglo’n ôl yn
NAI - Nid yw erydiad yn debygol o
erydiad effeithio ar lwybr yr arfordir
peri colli llinell bresennol llwybr yr
effeithio at lwybr yr arfordir yn y
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
arfordir. Felly effaith negyddol
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
negyddol sylweddol.
sylweddol.

4.14

Llithrfa a
Mynediad

Llithrfa tua’r môr o Fferm T Canol

Asedau Materol

Lleol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y llithrfa yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

4.15

Eiddo

4.15

Llithrfa a
Mynediad

4.15

Adeilad
Rhestredig

Eiddo Preswyl

Clwb Hwylio a Llithrfa

Adeiladau Rhestredig Cadw (T Mawr ac Odyn
Galch ar bwys Kilnhouse)

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Mae erydiad yn debygol o
beri colli’r llithrfa fel man mynediad
gweithredol at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

Rhanbarthol

MR / HTL - Y tu ôl i’r brigiad craig
yn y Parrog byddai’r adlinio’n dal i
ganiatáu talu’n breifat am
amddiffynfeydd i eiddo. Tua’r
dwyrain ac ar hyd y pentir bydd yr
amddiffynfeydd yn cael eu cynnal.
O beidio â’i chynnal byddai’r
amddiffynfa bresennol yn dirywio
yn ystod y cyfnod hwn ond ni
fyddai’n methu i’r fath raddau â
bod erydiad yn peryglu eiddo.
Felly effaith niwtral.

MR / HTL - Y tu ôl i’r brigiad craig
yn y Parrog byddai’r adlinio’n dal i
ganiatáu talu’n breifat am
amddiffynfeydd i eiddo. Tua’r
dwyrain ac ar hyd y pentir bydd yr
amddiffynfeydd yn cael eu cynnal.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

MR - Y tu ôl i’r brigiad craig yn y
Parrog byddai’r adlinio’n dal i
ganiatáu talu’n breifat am
amddiffynfeydd i eiddo. Fodd
bynnag, efallai na fydd modd
gwneud hyn. Mae’r adlinio
arfaethedig i weddill y lan mewn
ymateb i fethu cynnal yr
amddiffynfeydd. Fodd bynnag, nid
yw ei faint yn hysbys. Mae’n
debygol y bydd hyn yn peri colli
rhai eiddo, efallai’r Clwb Hwylio.
Felly effaith negyddol gymedrol.

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal gan sicrhau
mynediad at y d r a dal i
ddefnyddio’r clwb hwylio. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal gan sicrhau
mynediad at y d r a dal i
ddefnyddio’r clwb hwylio. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

MR - Wrth i’r amddiffynfeydd ddod
yn anghynaliadwy byddai gofyn
aildrefnu’r clwb hwylio a mynediad
y llithrfa. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Wrth i’r amddiffynfeydd gael
eu cynnal bydd yr adeiladau’n dal i
gael eu gwarchod. Byddai’r
amddiffynfeydd presennol yn
Cenedlaethol dirywio yn ystod y cyfnod hwn
gyda pholisi NAI ond ni fyddent yn
methu i’r fath raddau ac i beryglu’r
adeiladau rhestredig. Felly
aseswyd yr effaith yn niwtral.

Poblogaeth
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Lliniaru

Adlinio’r llwybr
tua’r tir.

Adlinio’r clwb
hwylio a chadw
golwg ar erydiad
ac eiddo yn Feidr
Brenin.

MR - Gall adlinio’r ardal hon
HTL - Wrth i’r amddiffynfeydd gael
effeithio ar yr adeiladau rhestredig.
eu cynnal bydd yr adeiladau’n dal i
Yn bendant bydd effaith ar eu
Cofnodi.
gael eu gwarchod. Felly effaith
hamgylchoedd. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.
negyddol sylweddol.

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

NAI - Gall erydiad beryglu un eiddo
(Riverslea) yn y cyfnod hwn. Gall
hyn ofyn amddiffyn yn lleol. Felly
mân effaith negyddol.

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Bydd y rhagfur yn cael ei
gynnal gan amddiffyn y maes
parcio yn y cyfnod hwn. Heb ei
gynnal ni fyddai’r rhagfur yn methu
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Mae’r effaith ar y maes
parcio’n dibynnu ar faint yr adlinio,
sy’n dibynnu ar ddatblygiad naturiol
y Bennet, ond mae’n debygol y
byddai effaith ar ran o’r maes
parcio. Felly effaith negyddol
gymedrol.

NAI - Mae’n debygol y byddai’r
maes parcio’n cael ei golli heb ei
adlinio. Fodd bynnag, o dderbyn
Adlinio’r maes
pwysigrwydd yr ardal, mae’n
parcio tua’r tir.
debygol y byddai’r maes parcio’n
dal i weithredu wrth ei symud tua’r
tir. Felly effaith niwtral.

Asedau Materol

HTL / AL - Byddai’r holl
amddiffynfeydd yn yr harbwr, gan
HTL - Byddai’r holl amddiffynfeydd HTL - Byddai’r holl amddiffynfeydd gynnwys y morgloddiau, yn cael eu
yn yr harbwr, gan gynnwys y
yn yr harbwr, gan gynnwys y
cynnal, gan ganiatáu dal i
morgloddiau, yn cael eu cynnal,
morgloddiau, yn cael eu cynnal,
ddefnyddio’r harbwr. Mae
Cenedlaethol
gan ganiatáu dal i ddefnyddio’r
gan ganiatáu dal i ddefnyddio’r
posibilrwydd symud y llinell ymlaen
harbwr. Felly effaith gadarnhaol harbwr. Felly effaith gadarnhaol o fewn terfynau presennol yr
harbwr, fyddai’n cynyddu ei wrth
sylweddol.
sylweddol.
economaidd. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

Asedau Materol

HTL - Bydd amddiffynfeydd
presennol yn yr harbwr ac i’r
Parrog yn cael eu cynnal i sicrhau
cadw mynediad. Heb ymyrryd o
gwbl ni fyddai’r amddiffynfeydd
sy’n gwarchod mynediad y ffordd
Cenedlaethol a’r rheilffordd at yr harbwr wedi
methu, gan ddal i warchod y
llwybrau mynediad rhag erydiad.
Byddai’r ffordd ar draws y Parrog
yn cael ei gorlifo’n amlach, ond
heb gyfyngu’n sylweddol ar
fynediad. Felly effaith niwtral.

Eiddo

Poblogaeth

4.2

4.2

Harbwr / Marina

Rheilffordd

Harbwr

Ffordd a Rheilffordd

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

NAI - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei golli
oherwydd cynnydd yn lefel y môr
nac erydiad yn y cyfnod hwn. Dim
ond mewn perygl o ddigwyddiad
1:2 flynedd gyda chynnydd o 2m yn
lefel y môr. Felly effaith niwtral.

NAI - Gall erydiad beryglu un eiddo
(Riverslea) yn y cyfnod hwn. Gall
hyn ofyn amddiffyn yn lleol. Felly
mân effaith negyddol.

4.16

Maes Parcio a chwrs golff

NAI - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei golli
oherwydd cynnydd yn lefel y môr
nac erydiad yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Lliniaru

NAI - Nid yw cynnydd yn lefel y
môr yn debygol o beryglu’r eiddo
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Heneb Restredig Yr Hen Gastell Heneb Restredig

Maes Parcio

Hyd at 2105

Lleol

4.16

4.17

Hyd at 2055

NAI - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei golli
Cenedlaethol oherwydd cynnydd yn lefel y môr
nac erydiad yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Eiddo Preswyl

Hyd at 2025

20

HTL / MR - Bydd amddiffynfeydd
yn yr harbwr yn cael eu cynnal gan
warchod y rheilffordd a’r ffyrdd yno.
Er mwyn ymladd yn erbyn cynnydd
yn lefel y môr a mwy o lifogydd yn
y Parrog, byddai’r ffordd yn cael ei
hailadeiladu fel pont dros Waun
Wdig, gan agor yr ardal hon i orlifo
llanwol. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

HTL / AL / MR - Bydd
amddiffynfeydd yn yr harbwr yn
cael eu cynnal gan warchod y
rheilffordd a’r ffyrdd yno. Er mwyn
ymladd yn erbyn cynnydd yn lefel y
môr a mwy o lifogydd yn y Parrog,
byddai’r ffordd yn cael ei
hailadeiladu fel pont dros Waun
Wdig, gan agor yr ardal hon i orlifo
llanwol. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

HTL / MR - Byddai gweithrediad y
porthladd yn cael ei gynnal a
byddai eiddo’n cael ei warchod.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - Erydiad yn annhebygol o

HTL - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y gwesty yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

HTL / AL - Erydiad yn annhebygol
o effeithio ar y gwesty yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

MR - Gall llifogydd eithriadol
effeithio ar adeiladau rhestredig,
ond yn annhebygol o gael eu colli.
Felly effaith niwtral.

MR - Adeiladau rhestredig islaw
lefel llanw MHWS, ac felly’n
debygol o gael eu colli yn y cyfnod Cofnodi.
hwn. Felly effaith negyddol
sylweddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Tref Wdig - Eiddo

Poblogaeth

Rhanbarthol

4.2

Gwesty

Gwesty Fishguard Bay

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol effeithio ar y gwesty yn y cyfnod

HTL - Cynnydd yn lefel y môr yn
annhebygol o effeithio ar adeiladau
Cenedlaethol
rhestredig yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Abergwaun ac Wdig

4.4

4.4

Lliniaru

HTL / MR - Byddai gweithrediad y
porthladd yn cael ei gynnal a
byddai eiddo’n cael ei warchod.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

Eiddo

4.3

Hyd at 2105

HTL - Byddai gweithrediad y
porthladd yn cael ei gynnal a
byddai eiddo’n cael ei warchod.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

4.2

4.3

Hyd at 2055

hwn. Felly effaith niwtral.

Adeilad
Rhestredig

Bridge Cottages Adeiladau Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Archeoleg

Safle amddiffyn (Modern)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

Eiddo

Eiddo Preswyl

Poblogaeth

Lleol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar eiddo yn y cyfnod hwn. effeithio ar eiddo yn y cyfnod hwn. effeithio ar eiddo yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y ffordd yn y cyfnod
hwn. Fodd bynnag, gallai methiant
mewn rhai mannau beri difrod lleol.
Felly mân effaith negyddol.

Mwy o berygl erydiad cyflymach
oherwydd cynnydd yn lefel y môr
yn effeithio ar y ffordd ac yn atal
Adlinio’r ffordd
mynediad. Fodd bynnag, mae cryn
ansicrwydd. Felly effaith
negyddol gymedrol.

Ffordd Arfordirol Ffordd Arfordirol

Asedau Materol

Rhanbarthol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y ffordd yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

4.4

Abergwaun ac Wdig

Archeoleg

Gwylfa gwylwyr y glannau / Chwarel

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

4.4

Abergwaun

Archeoleg

Annedd

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.
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Uned PDZ

4.6

4.6

Lleoliad

Math

Eiddo

Nodwedd

Eiddo preswyl

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Poblogaeth

Hyd at 2025

Rhanbarthol

HTL - Byddai’r eiddo’n cael ei
warchod rhag erydiad trwy gynnal
yr amddiffynfeydd a fyddai hefyd yn
cadw cymeriad y pentref trwy
gynnal y ffordd a’r cei. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

HTL - Bydd y ffyrdd arfordirol yn
dal i gael eu gwarchod gan gynnal
mynediad i’r pentref. Heb ymyrryd,
byddai effaith sylweddol ar
fynediad yn annhebygol yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

HTL / MR - Bydd y ffordd arfordirol
i’r de o’r harbwr yn dal i gael ei
HTL - Bydd y ffyrdd arfordirol yn
gwarchod. Mae’n annhebygol y
dal i gael eu gwarchod gan gynnal
bydd llinell bresennol ceg yr afon
mynediad i’r pentref. Felly effaith
yn aros ond bydd mynediad at yr
gadarnhaol gymedrol.
eiddo’n cael ei gynnal. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

Asedau Materol

Rhanbarthol

4.6

Adeilad
Rhestredig

Amryw Adeiladau Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Bydd y cei, y bond ac eiddo
rhestredig yn dal i gael eu
Cenedlaethol
gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

4.8

Adeilad
Rhestredig

Hen Gaer

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol nodwedd hanesyddol hon. Felly

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol nodwedd hanesyddol hon. Felly

4.9

Heneb Restredig Hen Gaer Heneb Restredig

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parc Carafanau
Gwersylla

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Poblogaeth

Hyd at 2105

HTL - Byddai’r eiddo’n cael ei
warchod rhag erydiad trwy gynnal
yr amddiffynfeydd a fyddai hefyd
yn cadw cymeriad y pentref trwy
gynnal y ffordd a’r cei. Heb
amddiffynfa mae erydiad neu
lifogydd llanwol yn annhebygol o
beryglu’r eiddo. Felly effaith
niwtral.

Ffordd Arfordirol Ffordd Arfordirol

4.8

Hyd at 2055

NAI - Gall erydiad beri colli’r
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
effaith negyddol sylweddol.

Rhanbarthol

MR - Byddai adlinio’r
amddiffynfeydd yn dal i amddiffyn
yr eiddo. Yn ogystal, byddai’r
cymeriad yn cael ei gynnal. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

HTL - Bydd y cei, y bond ac eiddo
rhestredig yn dal i gael eu
gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL / MR - Bydd y cei, y bond ac
eiddo rhestredig yn dal i gael eu
gwarchod, tra bydd ceg yr afon yn
cael ei haildrefnu islaw’r bont.
Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

Cofnodi.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

Cloddio a
chofnodi.

NAI - Gall erydiad beryglu’r
adeiladau ym mhen gogleddol y
maes carafanau ynghyd â rhai
NAI - Nid yw erydiad yn debygol o lleiniau carafanau sefydlog sy’n
agos at ymyl y clogwyn. Mae hyn
beri unrhyw golled yng
ngweithrediad y maes carafanau yn dibynnu ar sut fydd cyflymder
erydiad yn ymateb i gynnydd yn
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
lefel y môr. Fodd bynnag, bydd
niwtral.
gweithrediad y safle at ei gilydd yn
cael ei gynnal. Felly effaith
niwtral.
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Lliniaru

NAI - Bydd erydiad yn peryglu mwy
ar yr adeiladau ym mhen gogleddol
y maes carafanau ynghyd â rhai
lleiniau carafanau sefydlog sy’n
agos at ymyl y clogwyn. Mae hyn
yn dibynnu ar sut fydd cyflymder
erydiad yn ymateb i gynnydd yn
lefel y môr. Fodd bynnag, bydd
gweithrediad y safle at ei gilydd yn
cael ei gynnal. Felly effaith
niwtral.

Annex A1

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

4.9

Abergwaun

Archeoleg

Chwarel lechi (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

4.9

Dinas

Archeoleg

Magnelfa arfordirol (Modern)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

4.9

Dinas

Archeoleg /
Bryngaer (Castell Ynys Dinas (Gorllewin)
Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Bydd yr amddiffynfa wedi
dirywio a dechrau methu yn y
cyfnod hwn. Fodd bynnag, nid yw’n
debygol y bydd effaith sylweddol ar
fynediad at y traeth. Byddai ardal y
maes parcio, gan gynnwys y llithrfa
a’r ffordd i’r gogledd o hyn, yn
agored i erydiad. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Bydd yr amddiffynfa wedi
methu yn y cyfnod hwn a, heb
aildrefnu’r ffordd a’r maes parcio,
bydd llai o fynediad at y traeth.
Mae mwyafrif y maes parcio a’r
ffordd yn union y tu ôl i’r traeth yn
debygol o fod wedi cael eu colli
trwy erydiad. Felly mân effaith
negyddol.

Uned PDZ

4.9

Hyd at 2025

Maes Parcio

Maes Parcio, llithrfa, ffordd

Poblogaeth

Lleol

HTL - Bydd cynnal yr amddiffynfa
bresennol yn y cyfnod hwn yn
cadw mynediad at y traeth. Heb eu
cynnal, ni fydd amddiffynfeydd
wedi methu yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Hyd at 2055

Hyd at 2105

4.9

Trefdraeth

Archeoleg

Harbwr (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

4.9

Trefdraeth

Archeoleg

Odyn galch (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

4.9

Trefdraeth

Archeoleg

Glanfa, Harbwr (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

MR - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

MR - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

4.9

Trefdraeth

Archeoleg

Llithrfa (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

MR - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

MR - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.
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Uned PDZ

4.13

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Traeth Aberfforest

Adeilad
Rhestredig

Odyn galch ar Draeth Aberfforest

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol nodwedd hanesyddol hon. Felly

Hyd at 2025

NAI - Gall erydiad beri colli’r

Hyd at 2055

Hyd at 2105

effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith negyddol sylweddol.

4.15

Trefdraeth

Archeoleg

Odyn galch (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

4.15

Trefdraeth

Archeoleg

Well (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

4.15

Trefdraeth

Archeoleg

Buarth glo (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

4.15

Trefdraeth

Archeoleg

Cwt cyfarpar achub bywyd (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

4.15

Trefdraeth

Archeoleg

Warws (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

4.15

Trefdraeth

Archeoleg

Iard longau / Porthladd (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

4.15

Trefdraeth

Archeoleg /
Ondara House
Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

4.15

Trefdraeth

Archeoleg

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Bwthyn (Ôl-ganoloesol)
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Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

4.15

Parrog Trefdraeth

Adeilad
Rhestredig

Ondara House

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Safle hanesyddol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle hanesyddol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

4.15

Parrog Trefdraeth

Adeilad
Rhestredig

Odyn Galch fach (Maes Parcio Parrog)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Safle hanesyddol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle hanesyddol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
Cofnodi.
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

4.15

Parrog Trefdraeth

Adeilad
Rhestredig

Kiln Cottage ar y blaendraeth

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Safle hanesyddol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle hanesyddol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
Cofnodi.
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

4.16

Nanhyfer

Archeoleg

Stordy, Annedd, Pont Lanio (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

5.1

Haroldston West

Heneb Restredig Caer Bentir Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

NAI - Mae’r ffordd yn agos at ben
clogwyni â thyfiant arnynt, sy’n
sefydlog ac yn erydu’n araf iawn.
Mae’n annhebygol y bydd effaith ar
y ffordd yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Mae’r ffordd yn agos at ben
clogwyni â thyfiant arnynt, sy’n
sefydlog ac yn erydu’n araf iawn.
Mae’n annhebygol y bydd effaith ar
y ffordd yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Uned PDZ

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

5.1

Walton West

Ffordd Arfordirol Ffordd Arfordirol

Asedau Materol

Rhanbarthol

NAI - Mae’r ffordd yn agos at ben
clogwyni â thyfiant arnynt, sy’n
sefydlog ac yn erydu’n araf iawn.
Mae’n annhebygol y bydd effaith ar
y ffordd yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

5.1

Llandudoch Wledig

Archeoleg

Darganfyddfa (Rhufeinig, Oes yr Haearn)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

5.1

Llandudoch Wledig

Archeoleg

Capel (Canoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

5.1

Llandudoch Wledig

Archeoleg

Gwylfa gwylwyr y glannau (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)
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Uned PDZ

Math

5.1

Walton West

Heneb Restredig Caer Bentir Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

5.3

Aberteifi

Archeoleg

Cei (Ôl-ganoloesol)

5.10

Walton West

Adeilad
Rhestredig

5.10

Walton West

Arfordir
Treftadaeth

5.12

5.12

5.15

Nolton

Mathri

Tyddewi

Eiddo

Adeilad
Rhestredig

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Lleoliad

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

Adeiladau Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei golli
Cenedlaethol oherwydd cynnydd yn lefel y môr
nac erydiad yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei golli
oherwydd cynnydd yn lefel y môr
nac erydiad yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei golli
oherwydd cynnydd yn lefel y môr
nac erydiad yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Ardal Tirwedd Arbennig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Nid oes disgwyl i’r polisi NAI
ar lannau Llandudoch beri colli na
newid cymeriad yr Ardal
Gadwraeth. Felly effaith niwtral.

NAI - Nid oes disgwyl i’r polisi NAI
ar lannau Llandudoch beri colli na
newid cymeriad yr Ardal
Gadwraeth. Felly effaith niwtral.

NAI - Nid oes disgwyl i’r polisi NAI
ar lannau Llandudoch beri colli na
newid cymeriad yr Ardal
Gadwraeth. Felly effaith niwtral.

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Ychydig o berygl colli eiddo
oherwydd llifogydd sydd a bydd
gwarchod rhag erydiad yn parhau.
Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd mwy o berygl llifogydd
yn peri difrodi amryw eiddo
diwydiannol ar hyd y lan dan
amgylchiadau mwy eithafol. Bydd
gwarchod rhag erydiad yn parhau.
Felly effaith negyddol gymedrol.

HTL - Mae’r eiddo ar y glannau’n
debygol o gael llifogydd rheolaidd
yn y cyfnod hwn. Bydd gwarchod
rhag erydiad yn parhau. Felly
effaith negyddol gymedrol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Byddai’r amddiffynfeydd
presennol rhag llifogydd yn cael eu
cynnal a’u gwella os bydd angen
gan warchod yr adeiladau
Cenedlaethol rhestredig. Heb eu gwella byddai’r
amddiffynfeydd presennol yn dal i
warchod y nodweddion gyda NAI
yn y cyfnod hwn. Felly aseswyd yr
effaith yn niwtral.

HTL - Byddai’r amddiffynfeydd
presennol rhag llifogydd yn cael eu
cynnal a’u gwella os bydd angen
gan warchod yr adeiladau
rhestredig. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

HTL - Byddai’r amddiffynfeydd
presennol rhag llifogydd yn cael eu
cynnal a’u gwella os bydd angen
gan warchod yr adeiladau
rhestredig. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Nid yw erydiad na chynnydd
yn lefel y môr yn debygol o
Cenedlaethol effeithio ar yr adeilad rhestredig yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Erydiad yn debygol o
NAI - Nid yw erydiad na chynnydd
ddechrau difrodi’r adeilad
yn lefel y môr yn debygol o effeithio
Cloddio a
rhestredig wrth i’r llethr y tu cefn i
ar yr adeilad rhestredig yn y cyfnod
chofnodi.
draeth y Mwnt gael ei ddileu. Felly
hwn. Felly effaith niwtral.
effaith negyddol sylweddol.

Eiddo i’r De o’r afon

Llawer o adeiladau rhestredig a Heneb Restredig

Heneb Restredig Nodweddion crefyddol, corffdy, capel
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a) systemau
rhybuddio llifogydd
yn gynnar. b)
adleoli eiddo
masnachol.
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Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

5.15

Trefdraeth

Ffordd Arfordirol Y ffordd uwchlaw traeth y Mwnt

5.15

Y Ferwig

Archeoleg

5.15

Trefdraeth

5.2

5.2

5.3

Traeth, grisiau concrid a phont distiau pren

Heneb Restredig Heneb Restredig, Eglwys

Trefdraeth

5.3

5.3

Mynediad

Chwarel (Ôl-ganoloesol, Canoloesol)

Adeilad
Rhestredig

Maes Parcio

Trefdraeth

Storfa cyfarpar rocedi

Maes Parcio

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

NAI - Bydd erydiad wedi peri colli’r
ffordd uwchlaw’r traeth gan atal
mynediad i’r maes parcio, capel a
pharc carafanau. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Bydd erydiad wedi peri colli’r
ffordd uwchlaw’r traeth gan atal
mynediad i’r maes parcio, capel a
pharc carafanau. Felly mân
effaith negyddol.

Asedau Materol

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
effeithio ar y ffordd wrth i’r
clogwyni gilio. Mae hyn yn dibynnu
ar gyflymu erydiad oherwydd
cynnydd yn lefel y môr. Felly mân
effaith negyddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

Poblogaeth

Lleol

NAI - Gall y grisiau mynediad gael
eu colli ger troed y llethr oherwydd
erydiad cyflym y clogwyni. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Bydd rhagor o’r grisiau
mynediad presennol yn cael eu
colli oherwydd cilio cyflym y
clogwyni. Bydd yn anodd cynnal
mynediad at y traeth. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Bydd rhagor o’r grisiau
mynediad presennol yn cael eu
colli oherwydd cilio cyflym y
clogwyni. Bydd yn anodd cynnal
mynediad at y traeth. Felly mân
effaith negyddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Safle hanesyddol yn

NAI - Safle hanesyddol yn

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

NAI - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

Poblogaeth

MR - Erydiad neu gynnydd yn lefel
y môr yn annhebygol o effeithio ar
Cenedlaethol
y maes parcio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

MR - Erydiad neu gynnydd yn lefel
y môr yn annhebygol o effeithio ar
y maes parcio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

MR - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y maes parcio yn y
cyfnod hwn. Gall cynnydd yn lefel y
môr beri llifogydd dan
amgylchiadau eithriadol. Felly
mân effaith negyddol.

MR - Mae’r adlinio arfaethedig yn
rhan o’r amcan i gynnal gorsaf y
bad achub. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

MR - Mae’r adlinio arfaethedig yn
rhan o’r amcan i gynnal gorsaf y
bad achub. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei
golli oherwydd erydiad na
chynnydd yn lefel y môr yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei
golli oherwydd erydiad na
chynnydd yn lefel y môr yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeilad rhestredig yn y
effeithio ar adeilad rhestredig yn yr
cyfnod cyntaf. Felly effaith
ail gyfnod. Felly effaith niwtral.
niwtral.

Gorsaf Bad
Achub /
Achubwyr

Gorsaf RNLI

Asedau Materol

MR - Mae’r adlinio arfaethedig yn
rhan o’r amcan i gynnal gorsaf y
bad achub. Heb ymyrryd nid yw
Cenedlaethol erydiad neu dreiglo’r twyni’n ôl yn
debygol o effeithio ar orsaf y bad
achub yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Eiddo

Eiddo Preswyl

Poblogaeth

Lleol
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cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei
golli oherwydd erydiad na
chynnydd yn lefel y môr yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
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NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar adeilad rhestredig yn y
trydydd cyfnod. Felly effaith
niwtral.

Annex A1

Uned PDZ

5.3

Lleoliad

Trefdraeth

5.3

5.4

5.4

5.4

Nodwedd

Ffordd Arfordirol Ffordd Arfordirol

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Asedau Materol

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Rhanbarthol

NAI - Erydiad yn annhebygol o beri
difrod i’r ffordd yn y cyfnod hwn. Ni
fydd y perygl llifogydd ychwanegol
oherwydd cynnydd yn lefel y môr
yn amharu’n sylweddol ar
fynediad. Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o beri
difrod i’r ffordd yn y cyfnod hwn.
Bydd y perygl llifogydd ychwanegol
oherwydd cynnydd yn lefel y môr
yn amharu rhywfaint ar fynediad.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Erydiad yn annhebygol o beri
difrod i’r ffordd yn y cyfnod hwn.
Bydd cynnydd yn lefel y môr yn
achosi llifogydd rheolaidd o’r ffordd
gan amharu ar fynediad at eiddo i’r
gogledd. Felly mân effaith
negyddol.

HTL - Bydd y mur cynnal yn cael ei
gynnal gan gadw’r ffordd a
mynediad. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

MR - Gyda’r polisi hwn byddai’r
ffordd yn cael ei chynnal. Fodd
bynnag, byddai llifogydd llanwol
ger Nant-y-ferwig yn amharu’n
gyfnodol ar fynediad. Felly mân
effaith negyddol.

Ffordd Arfordirol Ffordd Arfordirol

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Bydd y mur cynnal yn cael ei
gynnal gan gadw’r ffordd a
mynediad. Heb ymyrryd bydd
mynediad yn dal ar gael yn y
cyfnod hwn oherwydd y bydd mur
y ffordd yn aros ac effaith llifogydd
llanwol yn gyfyngedig. Felly
effaith niwtral.

Trefdraeth

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei golli oherwydd erydiad na
chynnydd yn lefel y môr yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
golli oherwydd erydiad na
chynnydd yn lefel y môr yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
golli oherwydd erydiad na
chynnydd yn lefel y môr yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Trefdraeth

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parc Carafanau
Gwersylla

Rhanbarthol

MR - Nid oes dim o’r parc
carafanau’n debygol o gael ei golli
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Efallai y bydd angen addasu’r
parc carafanau ar gyfer adlinio.
Fodd bynnag, byddai ei weithrediad
a’i leoliad yn cael ei gynnal i bob
diben. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

MR - Efallai y bydd angen addasu’r
parc carafanau ar gyfer adlinio.
Fodd bynnag, byddai ei
weithrediad a’i leoliad yn cael ei
gynnal i bob diben. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Trefdraeth

Llithrfa a
Mynediad

Lleol

NAI - Mae’n annhebygol y bydd
effaith ar y ddwy lithrfa ar ochr
orllewinol yr aber i’r gogledd o
Landudoch yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Gall cynnydd yn lefel y môr
ddechrau effeithio ar y llithrfeydd
gan gyflymu erydiad yn yr aber.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Mae’n debygol y bydd y
llithrfeydd wedi cael eu colli
oherwydd cyfuniad o gynnydd yn
lefel y môr ac erydu glannau’r
aber. Felly mân effaith negyddol.

Rhanbarthol

HTL / NAI - Gall erydiad effeithio ar
rai eiddo yng ngogledd
HTL / NAI - Eiddo’n annhebygol o
Llandudoch, ond nid y mwyafrif.
gael ei golli oherwydd erydiad na
Oherwydd mai dim ond ychydig
chynnydd yn lefel y môr yn y
eiddo fyddai dan sylw caiff yr
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
effaith ei asesu fel mân effaith
negyddol.

HTL / NAI - Gall erydiad effeithio ar
rai eiddo yng ngogledd
Llandudoch, ond nid y mwyafrif.
Oherwydd mai dim ond ychydig
eiddo fyddai dan sylw caiff yr
effaith ei asesu fel mân effaith
negyddol.

Rhanbarthol

HTL - Bydd y ffordd yn dal i gael ei
gwarchod rhag erydiad ac ni fydd
llifogydd yn fater sy’n codi. Heb
ymyrryd o gwbl ni fyddai’r mur
cynnal wedi methu yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd y ffordd yn dal i gael ei
gwarchod rhag erydiad. Fodd
bynnag, bydd llifogydd rheolaidd yn
amharu ar fynediad i eiddo i’r
gogledd. Felly mân effaith
negyddol.

5.3

5.3

Math

Trefdraeth

Trefdraeth

Eiddo

Eiddo

Llithrfeydd a mynediad at yr aber

Eiddo preswyl

Ffordd Arfordirol Ffordd
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Poblogaeth

Asedau Materol

Poblogaeth

Asedau Materol
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HTL - Bydd y ffordd yn dal i gael ei
gwarchod rhag erydiad ac ni fydd
llifogydd yn fater sylweddol. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

Lliniaru

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

HTL - Byddai amddiffynfeydd
presennol rhag llifogydd yn cael eu
cynnal a’u gwella os bydd angen i
warchod ardaloedd y glannau rhag
cynnydd yn lefel y môr. Felly mân
effaith gadarnhaol.

HTL - Byddai amddiffynfeydd
presennol rhag llifogydd yn cael eu
cynnal a’u gwella os bydd angen i
warchod ardaloedd y glannau rhag
cynnydd yn lefel y môr. Felly mân
effaith gadarnhaol.

5.6

Trefdraeth

Eiddo

Eiddo i’r gogledd o Afon Teifi

Poblogaeth

Lleol

HTL - Byddai amddiffynfeydd
presennol rhag llifogydd yn cael eu
cynnal a’u gwella os bydd angen i
warchod ardaloedd y glannau rhag
cynnydd yn lefel y môr. Felly
effaith niwtral.

5.6

Trefdraeth

Llwybr Troed

Llwybr Troed

Poblogaeth

Lleol

NAI - Erydiad na llifogydd llanwol NAI - Erydiad na llifogydd llanwol NAI - Erydiad na llifogydd llanwol
yn annhebygol o effeithio ar y
yn annhebygol o effeithio ar y
yn annhebygol o effeithio ar y
llwybr troed. Felly effaith niwtral. llwybr troed. Felly effaith niwtral. llwybr troed. Felly effaith niwtral.

Gweddillion t cyn-Normanaidd

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Mae’r safle hanesyddol o
fewn y parth rhynglanwol a bydd
Cenedlaethol cynnydd yn lefel y môr yn peri
dirywiad. Felly effaith negyddol
sylweddol.

HTL - Mae’r safle hanesyddol o
fewn y parth rhynglanwol a bydd
cynnydd yn lefel y môr yn peri
dirywiad. Felly effaith negyddol
sylweddol.

HTL - Mae’r safle hanesyddol o
fewn y parth rhynglanwol a bydd
cynnydd yn lefel y môr yn peri
dirywiad. Felly effaith negyddol
sylweddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu

Cenedlaethol golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu

Felly effaith negyddol sylweddol.

Felly effaith negyddol sylweddol.

Poblogaeth

Lleol

5.8

Trefdraeth

Adeilad
Rhestredig

5.9

Trefdraeth

Heneb Restredig Lloc amddiffynedig Heneb Restredig

5.9

Abergwaun ac Wdig

6.1

6.1

Eiddo

Ffordd Arfordirol

Abergwaun

Adeilad
Rhestredig

Anheddau a Cliff Hotel

Y Weinyddiaeth Amddiffyn; Y Sefydliad Awyrennau
Asedau Materol
Brenhinol

Adeilad Rhestredig Cadw ' Dolwen'

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Felly effaith negyddol sylweddol.

Lliniaru

Cofnodi.

Cloddio a
chofnodi.

NAI - Gall erydiad cyflymach
NAI - Erydiad yn annhebygol o beri NAI - Erydiad yn annhebygol o beri
oherwydd cynnydd yn lefel y môr
difrod i’r gwesty, nac eiddo arall. difrod i’r gwesty, nac eiddo arall.
beri difrod i ran o’r Cliff Hotel. Felly
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
mân effaith gadarnhaol.

NAI - Mae’r Llwyfan Tanio Efelychu
Llong a rhai rhannau eraill o’r
NAI - Ni fydd erydiad yn effeithio ar NAI - Ni fydd erydiad yn effeithio ar
ganolfan sy’n agos at y clogwyni’n
Cenedlaethol y nodwedd hon yn y cyfnod hwn.
y nodwedd hon yn y cyfnod hwn.
debygol o fod mewn perygl erydiad
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
negyddol gymedrol.
NAI - Bydd y polisi HTL ar yr
amddiffynfeydd cyfagos yng
nghefn Traeth Dolwen yn cyfyngu
ar erydiad y clogwyni islaw’r
adeilad rhestredig ac yn ei
Cenedlaethol
warchod felly. O dderbyn y byddai
erydiad yn annhebygol o effeithio
ar adeiladau rhestredig yn y
cyfnod hwn, aseswyd yr effaith fel
niwtral.
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NAI - Bydd y polisi HTL ar yr
amddiffynfeydd cyfagos yng
nghefn Traeth Dolwen yn cyfyngu
ar erydiad y clogwyni islaw’r
adeilad rhestredig ac yn ei
warchod felly. O dderbyn y byddai
erydiad yn annhebygol o effeithio
ar adeiladau rhestredig yn y cyfnod
hwn, aseswyd yr effaith fel niwtral.

Adleoli rhan o’r
ganolfan
awyrennau. Felly,
byddai’r
swyddogaeth yn
aros.

NAI - Bydd y polisi HTL ar yr
amddiffynfeydd cyfagos yng
nghefn Traeth Dolwen yn cyfyngu
ar erydiad y clogwyni islaw’r
adeilad rhestredig ac yn ei
warchod felly. Felly mân effaith
gadarnhaol.

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

6.1

Penbryn

Eiddo

Eiddo Preswyl

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Trwy gynnal yr
amddiffynfeydd byd eiddo Aberporth yn dal i gael eu gwarchod.
Heb eu hamddiffyn ni fyddai’r
eiddo mewn perygl yn y cyfnod
hwn. Felly aseswyd yr effaith yn
niwtral.

6.2

Llangrannog

Iard gychod /
longau

Clwb Cychod

Asedau Materol

Lleol

HTL - Trwy gynnal yr
amddiffynfeydd bydd y clwb
hwylio’n dal i allu gweithredu. Felly
mân effaith gadarnhaol.

HTL - Trwy gynnal yr
amddiffynfeydd bydd y clwb
hwylio’n dal i allu gweithredu. Felly
mân effaith gadarnhaol.

HTL - Trwy gynnal yr
amddiffynfeydd bydd y clwb
hwylio’n dal i allu gweithredu. Felly
mân effaith gadarnhaol.

Rhanbarthol

HTL - Trwy gynnal yr
amddiffynfeydd bydd mynediad at
y ddau draeth yn cael ei gynnal. Ni
ddylai uchder y traethau fod yn
fater sy’n codi yn y cyfnod hwn.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - Trwy gynnal yr
amddiffynfeydd bydd mynediad at y
ddau draeth yn cael ei gynnal. Ni
ddylai uchder y traethau fod yn
fater sy’n codi yn y cyfnod hwn.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - Trwy gynnal yr
amddiffynfeydd bydd mynediad at
y ddau draeth yn cael ei gynnal.
Wrth i lefel y môr gynyddu bydd
lleihad yn lled y traeth sydd ar gael
i’w ddefnyddio. Felly effaith
negyddol gymedrol.

Lleol

NAI - Gall erydiad y clogwyn
effeithio ar ardd yr eiddo yn Ogof
NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar eiddo yn y cyfnod hwn. effeithio ar eiddo yn y cyfnod hwn. Dwnsh ond nid yw’n debygol o
effeithio ar yr eiddo ei hun. Felly
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
effaith niwtral.

Lleol

NAI - Erydiad y clogwyn yn
annhebygol o effeithio ar y llwybr
troed yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Erydiad y clogwyn yn
annhebygol o effeithio ar y llwybr
troed yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Mae rhai rhannau o’r llwybr
yn debygol o ddod yn anniogel
oherwydd erydiad yr arfordir gan
beri bod angen ei adlinio. Felly
effaith negyddol sylweddol.

Lleol

NAI - Erydiad y clogwyni’n
annhebygol o effeithio ar y parciau
carafanau yn y cyfnod hwn. Fodd
bynnag fe all rhai o leiniau’r
carafanau sefydlog fod mewn
perygl a mynd yn anniogel. Felly
effaith niwtral.

NAI - Mae’n debygol y bydd
erydiad yn peri bod rhai safleoedd
carafanau presennol yn mynd yn
anniogel. Fodd bynnag, ni fydd
effaith ar weithrediad y safleoedd
at ei gilydd. Felly effaith niwtral.

NAI - Mae’n debygol y bydd
erydiad yn peri bod rhai safleoedd
carafanau presennol yn mynd yn
anniogel. Fodd bynnag, ni fydd
effaith ar weithrediad y safleoedd
at ei gilydd. Felly effaith niwtral.

Rhanbarthol

HTL - Byddai’r amddiffynfeydd
presennol yn cael eu cynnal yn
ystod y cyfnod hwn, gan gadw
swyddogaeth adloniadol y traeth.
Felly effaith niwtral.

MR - Y bwriad fyddai caniatáu cilio
pen gorllewinol y lan ond cynnal y
ffordd i’r dwyrain. Bydd hyn yn
cadw mynediad at y traeth. Fodd
bynnag, mae’r debygol y daw’r
traeth yn serthach ac yn llai
tywodlyd. Felly effaith negyddol
gymedrol.

MR - Y bwriad fyddai caniatáu cilio
pen gorllewinol y lan ond cynnal y
ffordd i’r dwyrain. Bydd hyn yn
cadw mynediad at y traeth. Fodd
bynnag, mae’r debygol y daw’r
traeth yn serthach ac yn llai
tywodlyd. Felly effaith negyddol
gymedrol.

6.3

6.3

6.3

Llangrannog

Llanina

Llanina

Eiddo

Llwybr Troed

Traeth

Eiddo Preswyl

Llwybr yr Arfordir

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parc Carafanau
Gwersylla

6.3

6.3

Traeth

Llanina

Traeth

Traeth
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Poblogaeth

Poblogaeth

Poblogaeth

Poblogaeth

Poblogaeth
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HTL - Trwy gynnal yr
amddiffynfeydd byd eiddo Aberporth, yn enwedig y rhai uwchlaw
Traeth Dyffryn, yn dal i gael eu
gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

HTL - Trwy gynnal yr
amddiffynfeydd byd eiddo Aberporth, yn enwedig y rhai uwchlaw
Traeth Dyffryn, yn dal i gael eu
gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Lliniaru

Adlinio llwybr yr
arfordir tua’r tir

Annex A1

Uned PDZ

6.3

6.3

Lleoliad

Math

Aberaeron

Heneb Restredig Castell Bach Heneb Restredig

Llanddewi Aber-arth
Uchaf

6.3

6.3

Aberaeron

6.3

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Hyd at 2025

NAI - Erydiad yn annhebygol o

Hyd at 2055

Hyd at 2105

NAI - Gall erydiad beri colli rhan o’r NAI - Gall erydiad beri colli rhan o’r
Cloddio a
nodwedd hanesyddol hon. Felly
chofnodi.
effaith negyddol sylweddol.
effaith negyddol sylweddol.

Cenedlaethol effeithio ar y nodwedd hanesyddol nodwedd hanesyddol hon. Felly

hon. Felly effaith niwtral.

MR - Nod symud yr amddiffynfeydd
yn ôl yw cadw cymeriad a
swyddogaeth y pentref, sy’n
cynnwys bod â thraeth ymarferol.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

MR - Nod symud yr
amddiffynfeydd yn ôl yw cadw
cymeriad a swyddogaeth y pentref,
sy’n cynnwys bod â thraeth
ymarferol. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Traeth

Traeth and llithrfa

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Bydd y morglawdd yn cael
ei gynnal gan warchod mynediad
at y traeth a chaniatáu parhad
defnydd. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

Adeilad
Rhestredig

Odyn Galch Adeilad Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Erydiad neu gynnydd yn
lefel y môr yn annhebygol o
effeithio ar yr adeilad rhestredig.
Felly effaith niwtral.

MR - Erydiad neu gynnydd yn lefel
y môr yn annhebygol o effeithio ar
yr adeilad rhestredig. Felly effaith
niwtral.

MR - Erydiad neu gynnydd yn lefel
y môr yn annhebygol o effeithio ar
yr adeilad rhestredig. Felly effaith
niwtral.

Rhanbarthol

HTL - bydd mynediad yn cael ei
gynnal wrth gadw amddiffynfeydd
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

MR - Y bwriad yw cynnal mynediad
drwy’r pentref. Fodd bynnag, efallai
na fydd y ffordd bresennol ar hyd
glan y môr yn gynaliadwy ac y bydd
angen trefniant arall. Felly effaith
negyddol gymedrol.

MR - Y bwriad yw cynnal mynediad
drwy’r pentref. Fodd bynnag, efallai
na fydd y ffordd bresennol ar hyd
Trefnu ffordd arall.
glan y môr yn gynaliadwy ac y
bydd angen trefniant arall. Felly
effaith negyddol gymedrol.

Lleol

HTL - ni fydd effaith ar eiddo wrth
i’r amddiffynfeydd gael eu cynnal.
Pe na bai’r morglawdd yn cael ei
gynnal yn ystod y cyfnod hwn, nid
oes disgwyl y byddai eiddo mewn
perygl. Felly effaith niwtral.

MR - Yr egwyddor yw cadw
gymaint o’r pentref ag y bo modd.
Fodd bynnag, gall adlinio ofyn colli
peth eiddo o gwmpas y maes
parcio neu ffordd glan y môr. Felly
mân effaith negyddol.

MR - Yr egwyddor yw cadw
gymaint o’r pentref ag y bo modd.
Fodd bynnag, gall adlinio ofyn colli
peth eiddo o gwmpas y maes
parcio neu ffordd glan y môr. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Erydiad y clogwyni’n peri bod
rhai rhannau o’r llwybr troed yn
mynd yn beryglus ac yn cael ei
golli mewn rhai mannau. Felly
mân effaith negyddol.

Mynediad

Eiddo

Ffordd Fynediad i’r dref a maes parcio

Eiddo Preswyl

Poblogaeth

Poblogaeth

6.3

Llwybr Troed

Llwybr Troed mynediad at y traeth

Poblogaeth

Lleol

NAI - Erydiad y clogwyni’n peri bod
NAI - Erydiad y clogwyni’n peri bod
rhai rhannau o’r llwybr troed yn
rhai rhannau o’r llwybr troed yn
mynd yn beryglus ac yn cael ei golli
mynd yn beryglus. Felly mân
mewn rhai mannau. Felly mân
effaith negyddol.
effaith negyddol.

6.3

Gwaith Trin

Trin D r Arwyneb

Asedau Materol

Lleol

NAI - Erydiad y clogwyn yn peryglu
rhannau o’r Gwaith Trin D r
Arwyneb . Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Erydiad y clogwyn yn peryglu
rhannau o’r Gwaith Trin D r
Arwyneb . Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Erydiad y clogwyn yn peryglu
rhannau o’r Gwaith Trin D r
Arwyneb . Felly mân effaith
negyddol.

Archeoleg

Odyn galch (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

6.4

Penbryn

Lliniaru
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Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

6.5

Penbryn

Archeoleg

Odyn galch (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

6.5

Penbryn

Archeoleg

Porthladd

6.6

Llansanffraid

Iard gychod /
longau

6.6

Llangrannog

6.6

6.6

Uned PDZ

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau mynediad
at ddefnydd cychod. Felly mân
effaith negyddol.

NAI - Gall erydiad ddechrau
difrodi’r llithrfa gan leihau
mynediad at ddefnydd cychod.
Felly mân effaith negyddol.

Ierdydd llongau

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Mae adleoli’n debygol o
HTL - Safle hanesyddol yn
effeithio ar y safle hanesyddol yn y
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly mân effaith
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
negyddol.

MR - Mae adleoli’n debygol o
effeithio ar y safle hanesyddol yn y
cyfnod hwn. Felly mân effaith
negyddol.

Archeoleg

Chwarel (Ôl-ganoloesol, Canoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Llangrannog

Archeoleg

Pwll (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Llangrannog

Archeoleg

Odyn galch (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Gall erydiad beri colli’r
Cenedlaethol nodwedd hanesyddol hon. Felly

effaith niwtral.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith niwtral.

NAI - Gall erydiad beri colli’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
effaith niwtral.

Heneb Restredig Castall Bach Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cloddio a
Felly effaith negyddol
chofnodi.
sylweddol.

Archeoleg

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

6.7

Heneb Restredig Ynys Lochtyn Lloc amddiffynedig Heneb Restredig

6.7

6.7

Llanllwchaearn

Harbwr (Ôl-ganoloesol)
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Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

6.7

Llanllwchaearn

Archeoleg

Nodwedd naturiol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

6.7

Llanllwchaearn

Archeoleg

Chwarel (Ôl-ganoloesol, Canoloesol)

6.7

Llanllwchaearn

Archeoleg

6.7

Llanllwchaearn

Archeoleg

Uned PDZ

6.8

6.8

6.8

Maes Parcio

Llansanffraid

Llansanffraid

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Pwll arfau, Bedd cafn (Oes yr Efydd; Modern)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Llwyfan

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Lleol

HTL - Byddai’r amddiffynfeydd
presennol yn cael eu cynnal gan
warchod y maes parcio. Heb ei
warchod ni fyddai’r morglawdd yn
methu yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Byddai’r amddiffynfeydd
presennol yn cael eu cynnal gan
warchod rhag colli’r maes parcio.
Felly mân effaith gadarnhaol.

NAI - Oherwydd nad yw’r
amddiffynfeydd yn cael eu cynnal
mae’n debygol y byddant yn
methu’n gyflym gyda chynnydd yn
lefel y môr a byddai’r maes
parcio’n cael ei golli. Felly mân
effaith negyddol.

Lleol

HTL - Byddai’r amddiffynfeydd
presennol yn cael eu cynnal gan
gadw’r ffordd a mynediad. Heb ei HTL - Byddai’r amddiffynfeydd
gynnal ni fyddai’r morglawdd yn
presennol yn cael eu cynnal. Felly
methu yn y cyfnod hwn gan gadw mân effaith negyddol.
mynediad at y traeth. Felly effaith
niwtral.

Lleol

NAI - Oherwydd nad yw’r
amddiffynfeydd yn cael eu cynnal
mae’n debygol y byddant yn
HTL - Byddai’r amddiffynfeydd
HTL - Byddai’r amddiffynfeydd
methu’n gyflym gyda chynnydd yn
presennol yn cael eu cynnal gan
presennol yn cael eu cynnal gan
lefel y môr. Fodd bynnag, mae’n
warchod yr eiddo. Heb ei gynnal ni warchod yr eiddo. Heb ei gynnal ni
annhebygol y bydd erydiad yn
fyddai’r morglawdd yn methu yn y fyddai’r morglawdd yn methu yn y
bygwth eiddo yn y cyfnod hwn.
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
Fodd bynnag, byddai’r mater hwn
yn codi yn y dyfodol. Felly effaith
niwtral.

Maes Parcio

Ffordd Arfordirol Ffordd Arfordirol

Eiddo

Bythynnod
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NAI - Oherwydd nad yw’r
amddiffynfeydd yn cael eu cynnal
mae’n debygol y byddant yn
methu’n gyflym gyda chynnydd yn
lefel y môr gan beri difrodi a
phosibilrwydd colli’r ffordd a
mynediad at y traeth. Felly mân
effaith negyddol.

Annex A1

Uned PDZ

6.8

Lleoliad

Genau'r Glyn

7.1

Math

Adeilad
Rhestredig

Eiddo

7.1

Llwybr Troed

7.1

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Odyn Galch Flaenorol Adeilad Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Eiddo preswyl a’r ffyrdd mynediad at y tai hyn a
llwybrau

Llwybr Troed ar hyd Traeth Cei Newydd

Poblogaeth

Poblogaeth

Hyd at 2025

HTL - Byddai’r amddiffynfeydd
presennol yn cael eu cynnal gan
warchod yr adeilad rhestredig.
Cenedlaethol Heb eu cynnal ni fyddai’r
amddiffynfeydd yn methu yn ystod
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR / HTL - Byddai’r eiddo yn nhref
Cei Newydd yn dal i gael ei
amddiffyn rhag erydiad ac nid yw
mewn perygl o gynydd yn lefel y
môr. Uwchlaw’r clogwyni ar Lôn
Traethgwyn bydd rhai eiddo mewn
perygl wrth i’r clogwyni gael cilio.
Felly mân effaith negyddol.

Lleol

MR / HTL - Nid yw gwasanaethau i
eiddo’n debygol o fod mewn perygl
erydiad na chynnydd yn lefel y môr
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Poblogaeth

Lleol

Bae Cei Newydd

Adeilad
Rhestredig

Rhif 22 (Neuadd Rock), Stryd y Cware (ochr
orllewinol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol nodwedd hanesyddol hon. Felly

7.1

Bae Cei Newydd

Adeilad
Rhestredig

Rhif 23 (Snowdon View), Stryd y Cware (ochr
orllewinol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol nodwedd hanesyddol hon. Felly

Adeilad
Rhestredig

Llawer o adeiladau rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

MR / HTL - Byddai’r eiddo yn nhref
Cei Newydd yn dal i gael ei
amddiffyn rhag erydiad ac nid yw
mewn perygl o gynydd yn lefel y
môr. Uwchlaw’r clogwyni ar Lôn
Traethgwyn bydd rhai eiddo mewn
perygl wrth i’r clogwyni gael cilio.
Felly mân effaith negyddol.

MR - Wrth i’r llethr arfordirol a’r
MR - Hawl dramwy gyhoeddus yn
draethell gael cilio, mae hawl
annhebygol o gael ei heffeithio yn
dramwy gyhoeddus yn debygol o
y cyfnod hwn. Felly effaith
gael ei cholli yn y cyfnod hwn. Felly
niwtral.
mân effaith negyddol.

Gwasanaethau i eiddo

Lliniaru

NAI - Oherwydd nad yw’r
amddiffynfeydd yn cael eu cynnal
mae’n debygol y byddant yn
methu’n gyflym gyda chynnydd yn Cofnodi.
lefel y môr, gyda phosibilrwydd
bygwth yr adeilad rhestredig. Felly
effaith negyddol sylweddol.

MR / HTL - Nid yw cynnydd yn
lefel y môr yn debygol o beryglu’r
eiddo yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Eiddo

Hyd at 2105

HTL - Byddai’r amddiffynfeydd
presennol yn cael eu cynnal gan
warchod yr adeilad rhestredig.
Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Rhanbarthol

7.1

7.2

Hyd at 2055

MR / HTL - Nid yw gwasanaethau i
eiddo’n debygol o fod mewn perygl
erydiad na chynnydd yn lefel y môr
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Wrth i’r llethr arfordirol a’r
draethell gael cilio, mae hawl
dramwy gyhoeddus yn debygol o
gael ei cholli yn y cyfnod hwn.
Felly mân effaith negyddol.
MR / HTL - Nid yw gwasanaethau i
eiddo’n debygol o fod mewn perygl
erydiad na chynnydd yn lefel y môr
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Gall erydiad beri colli rhan o’r MR- Gall erydiad beri colli rhan o’r NAI - Gall erydiad beri colli rhan o’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
nodwedd hanesyddol hon. Felly
Cofnodi.
effaith negyddol sylweddol.
effaith negyddol sylweddol.
effaith negyddol sylweddol.

MR - Gall erydiad beri colli rhan o’r MR- Gall erydiad beri colli rhan o’r NAI - Gall erydiad beri colli rhan o’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
nodwedd hanesyddol hon. Felly
Cofnodi.
effaith negyddol sylweddol.
effaith negyddol sylweddol.
effaith negyddol sylweddol.

HTL - Llifogydd ac erydiad yn
annhebygol o effeithio ar adeiladau
rhestredig yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
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HTL - Llifogydd ac erydiad yn
annhebygol o effeithio ar adeiladau
rhestredig yn y cyfnod hwn. Felly
effaith gadarnhaol sylweddol.

HTL - Llifogydd ac erydiad yn
annhebygol o effeithio ar adeiladau
rhestredig yn y cyfnod hwn. Felly
effaith gadarnhaol sylweddol.

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

7.2

7.2

Math

Pier

Nodwedd

Pier Carreg

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Rhanbarthol

HTL - Byddai’r Pier Carreg yn cael
ei gynnal, gan gadw ei ddefnydd ar
gyfer hamdden ac amddiffyn rhag
y môr. Heb ymyrryd, ni fyddai’r
pier carreg yn cael ei ddifrodi’n
sylweddol yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Byddai’r Pier Carreg yn cael
ei gynnal, gan gadw ei ddefnydd ar
gyfer hamdden ac amddiffyn rhag
y môr. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - Byddai’r Pier Carreg yn cael
ei gynnal, gan gadw ei ddefnydd ar
gyfer hamdden ac amddiffyn rhag
y môr. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

Rhanbarthol

HTL - Byddai siltio’r harbwr yn
parhau a gall mynediad gael ei
golli heb y tynnu silt presennol.
Gyda HTL y disgwyl yw y byddai
carthu’n parhau a mynediad yn
cael ei gynnal. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

HTL - Byddai siltio’r harbwr yn
parhau a gall mynediad gael ei golli
heb y tynnu silt presennol. Gyda
HTL y disgwyl yw y byddai carthu’n
parhau a mynediad yn cael ei
gynnal. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - Byddai siltio’r harbwr yn
parhau a gall mynediad gael ei golli
heb y tynnu silt presennol. Gyda
HTL y disgwyl yw y byddai carthu’n
parhau a mynediad yn cael ei
gynnal. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

Rhanbarthol

HTL - Dal i amddiffyn gorsaf y bad
achub ac, felly, bydd yn dal i
weithredu. Heb ymyrryd ni fyddai
gorsaf y bad achub mewn perygl
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Dal i amddiffyn gorsaf y bad
achub ac, felly, bydd yn dal i
weithredu. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

HTL - Dal i amddiffyn gorsaf y bad
achub ac, felly, bydd yn dal i
weithredu. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Poblogaeth

Lleol

Mae lleiniau carafanau’n debygol o
Nid yw erydiad parhaol y clogwyni gael eu colli oherwydd erydiad,
gydag
amcangyfrif o ryw 60 llain
clai’n debygol o effeithio ar y parc
carafanau. Felly effaith niwtral. dan sylw. Felly mân effaith
negyddol.

Mae lleiniau carafanau’n debygol o
gael eu colli oherwydd erydiad,
gydag amcangyfrif o ryw 200 llain
dan sylw. Felly mân effaith
negyddol.

Asedau Materol

Genau'r Glyn

Harbwr / Marina

Borth

Gorsaf Bad
Achub /
Achubwyr

7.3

Borth

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parciau Carafanau a Gwersylloedd Gwyliau
Gwersylla

7.3

Llanina

Archeoleg

Tomen

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

7.3

Llanina

Archeoleg

Ffynnon sanctaidd (Canoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

7.3

Llanina

Archeoleg

T haf (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

7.5

Borth

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parc Carafanau
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

HTL - Parc carafanau a
gwersylla’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Parc carafanau a gwersylla’n MR - Parc carafanau a gwersylla’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

7.2

Ceg yr harbwr

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Gorsaf RNLI
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Adleoli lleiniau
carafanau tua’r tir
o linell erydu’r
clogwyni.

Annex A1

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

7.6

Llanina

Archeoleg

Chwarel (Ôl-ganoloesol, Canoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

7.6

Llanina

Archeoleg

Odyn galch (Ôl-ganoloesol)

7.5

Borth

Uned PDZ

8.1

8.2

Borth

8.2

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parc carafanau a gwersylla
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

HTL - Parc carafanau’n dal i gael
ei warchod wrth gynnal
amddiffynfeydd. Felly effaith
niwtral.

HTL - Parc carafanau’n dal i gael
ei warchod wrth gynnal
amddiffynfeydd. Felly effaith
niwtral.

MR - MR yn annhebygol o effeithio
ar y parc carafanau. Felly effaith
niwtral.

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Pentref Gwyliau
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

NAI - Erydiad neu lifogydd yn
annhebygol o effeithio ar y parc
gwyliau yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn effeithio’n rhannol
ar y parc gwyliau yn y cyfnod hwn
gan beri colli nifer bach o siales.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Erydiad yn effeithio’n rhannol
Adleoli siales tua’r
ar y parc gwyliau yn y cyfnod hwn
tir o linell y
gan beri colli nifer o siales. Felly
clogwyni.
mân effaith negyddol.

Poblogaeth

Lleol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal ac eiddo’n dal i gael
ei warchod rhag erydiad a
llifogydd. Heb eu cynnal ni fyddai’r
amddiffynfeydd presennol wedi
methu eto. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal ac eiddo’n dal i gael ei
HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael warchod rhag erydiad a llifogydd
yn yr harbwr a thua’r gogledd. Ond
eu cynnal ac eiddo’n dal i gael ei
warchod rhag erydiad a llifogydd. gall y polisi MR tua’r de beri colli
rhywfaint o eiddo trwy erydiad a
Felly mân effaith gadarnhaol.
symudiad yr arfordir yn ôl. Felly
mân effaith negyddol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal fel na fydd effaith ar
yr adeiladau rhestredig. Heb eu
cynnal bydd yr amddiffynfeydd yn
Cenedlaethol
annhebygol o fod wedi methu yn y
cyfnod hwn ac, felly, ni fyddai
effaith ar yr adeiladau rhestredig.
Felly effaith niwtral.

Eiddo

Eiddo preswyl

Adeilad
Rhestredig

Llawer o adeiladau rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a’u gwella i warchod
rhag mwy o lifogydd fel na fyddai
effaith ar yr adeiladau rhestredig.
Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a’u gwella i warchod
rhag mwy o lifogydd. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

8.2

Aberaeron

Archeoleg

T pwyso (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

8.2

Llanddewi Aber-arth
Uchaf

Archeoleg

Odyn galch (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

36

Lliniaru

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

8.2

8.2

Aberaeron

8.3

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Archeoleg

Cei (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Archeoleg

Harbwr (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Rhanbarthol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal fel y bydd defnydd
a chymeriad yr harbwr yn cael eu
cadw. Heb ymyrryd mae’r harbwr
yn debygol o fod yn dal i
weithredu. Fodd bynnag, bydd y
muriau wedi dechrau dirywio. Felly
effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal fel y bydd defnydd a
chymeriad yr harbwr yn cael eu
cadw. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal fel y bydd defnydd yr
harbwr yn cael ei gadw. Gall fod
effaith ar y cymeriad oherwydd y
bydd angen cynyddu uchder
muriau’r harbwr. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Lleol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal fel y bydd mynediad
at y traeth. Heb ymyrryd mae
amddiffynfeydd y traeth gogleddol
yn annhebygol o fethu yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal fel y bydd mynediad at y
traeth. Heb ymyrryd mae
amddiffynfeydd y traeth gogleddol
yn annhebygol o fethu yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal fel y bydd mynediad at y
traeth fydd yn cael ei warchod rhag
erydiad a cholled. Felly mân
effaith gadarnhaol.

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a’u gwella, fel na
fyddai effaith ar y parc carafanau.
Heb ei gwarchod byddai’r
amddiffynfa wedi dirywio yn y
cyfnod hwn ond heb fethu. Felly
effaith niwtral.

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a’u gwella, fel na
fyddai effaith ar y parc carafanau.
Felly mân effaith gadarnhaol.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
Cofnodi.
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Llithrfa a
Mynediad

Borth

8.2

8.6

Nodwedd

Harbwr / Marina

8.3

8.4

Math

Borth

Harbwr

Llithrfeydd a grisiau at y traeth

Asedau Materol

Asedau Materol

Hyd at 2025

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parciau Carafanau
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a’u gwella, fel na
fyddai effaith ar y parc carafanau.
Heb eu gwella byddai’r
amddiffynfeydd presennol yn dal i
warchod y parc carafanau yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Adeilad
Rhestredig

T Pwyso Rhodfa’r Traeth

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

Llawer o adeiladau rhestredig, capel ac ati

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
Cenedlaethol
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Adeilad
Rhestredig
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Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lliniaru

MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
MR - Adeiladau rhestredig yn
y cyfnod hwn. Dau adeilad
annhebygol o gael eu heffeithio yn
rhestredig yn debygol o gael eu
y cyfnod hwn. Felly effaith
colli oherwydd erydiad yn y cyfnod
niwtral.
hwn heb eu gwarchod. Felly
effaith gadarnhaol sylweddol.

Annex A1

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

8.6

Borth

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

8.3

Ysgubor-y-coed

Gwaith Trin
Carthion

Gorsaf bwmpio carthion

Asedau Materol

Lleol

HTL - Asedau’n annhebygol o gael HTL - Asedau’n annhebygol o gael HTL - Asedau’n annhebygol o gael
eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
eu heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly eu heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
Felly effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.

Uned PDZ

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lliniaru

MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Eiddo’n debygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
golli fel rhan o’r adlinio yn y cyfnod
hwn. Felly mân effaith negyddol.
effaith niwtral.

MR - byddai hyd at draean o’r
lleiniau carafanau’n cael eu colli
oherwydd erydiad, yn ogystal â’r
ffordd fynediad. Hefyd byddai llanw
mawr arferol yn gorlifo rhan o’r
parc carafanau i’r gogledd o Afon
Wyre a byddai, felly, yn cael ei
adael. Felly mân effaith
negyddol.

8.8

Gwesty

Gwesty a pharc carafanau

Poblogaeth

Lleol

MR - O’u cynnal gall
MR - Gwesty a pharc carafanau’n amddiffynfeydd preifat presennol y
annhebygol o gael eu heffeithio yn gwesty warchod y ffordd fynediad
gan osgoi colli’r gwesty a pharc
y cyfnod hwn. Felly effaith
carafanau yn y cyfnod hwn. Felly
niwtral.
mân effaith gadarnhaol.

8.6

Adeilad
Rhestredig

Clifton / Manteg

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Adeiladau rhestredig yn
MR - Gall erydiad beri difrodi neu MR - Gall erydiad beri difrodi neu
annhebygol o gael eu heffeithio yn
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cofnodi.
y cyfnod hwn. Felly effaith
Felly mân effaith negyddol.
Felly mân effaith negyddol.
niwtral.

8.8

Adeilad
Rhestredig

Gweithdy gof / eglwysi rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

8.8

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
golli i erydiad yn y cyfnod hwn.
golli i erydiad yn y cyfnod hwn.
golli i erydiad yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
Felly mân effaith gadarnhaol.

Trapiau pysgod

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Mae trapiau pysgod yn y
parth rhynglanwol. Bydd cynnydd
yn lefel y môr yn peri dirywiad
cynyddol y safleoedd hyn. Felly
mân effaith negyddol.

MR - Mae trapiau pysgod yn y
parth rhynglanwol. Bydd cynnydd
yn lefel y môr yn peri dirywiad
cynyddol y safleoedd hyn. Felly
mân effaith negyddol.

MR - Mae trapiau pysgod yn y
parth rhynglanwol. Bydd cynnydd
yn lefel y môr yn peri dirywiad
cynyddol y safleoedd hyn. Felly
mân effaith negyddol.

MR - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar yr odynnau calch a’u
hamgylchoedd yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

MR - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar yr odynnau calch yn y
cyfnod hwn. Fodd bynnag, bydd
effaith ar yr amgylchoedd wrth i
erydiad ddechrau ar ôl i’r muriau
cerrig fynd. Gydag erydiad
cyflymach, byddai rhai o’r
odynnau’n cael eu colli. Felly mân
effaith negyddol.

MR - Erydiad yn debygol o effeithio
ar yr odynnau yn y cyfnod hwn gan
arwain at golli rhan fawr o’r safle.
Felly mân effaith negyddol.

8.8

8.8

Hanesyddol

Hanesyddol

Odynnau Calch Aberstrincell neu Graiglas
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Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
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Lleol
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MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Adleoli lleiniau
carafanau tua’r tir
o linell erydu’r
clogwyni, ac
adleoli’r ffordd
fynediad.

MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Annex A1

Uned PDZ

8.9

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Maes Parcio

Maes parcio bach

Poblogaeth

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lleol

MR - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y maes parcio yn y
cyfnod hwn a byddai llifogydd yn
anaml. Felly effaith niwtral.

Lleol

MR - Mae erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y parciau carafanau yn
MR - Mae perygl erydiad a
y cyfnod hwn, er y gall y lleiniau
llifogydd yn annhebygol o fygwth y
agosaf at y llethr arfordirol ddod yn
parciau carafanau yn y cyfnod
anniogel heb adeiladu
hwn. Felly effaith niwtral.
amddiffynfeydd preifat. Felly
effaith niwtral.

Poblogaeth

Lleol

NAI - Trwy erydiad y llethr
arfordirol byddai rhan o’r parc
NAI - Nid yw’r parc carafanau’n
NAI - Nid yw’r parc carafanau’n
carafanau’n cael ei golli. Fodd
debygol o gael ei effeithio yn y
debygol o gael ei effeithio yn y
bynnag, nid yw hyn yn debygol o
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
effeithio ar ei weithrediad. Felly
effaith niwtral.

MR - Bydd erydiad yn dechrau peri MR - Bydd erydiad wedi peri colli’r
colli rhan o’r maes parcio. Felly
maes parcio presennol i gyd. Felly
mân effaith negyddol.
mân effaith negyddol.

MR - Mae rhannau mawr o’r
parciau carafanau’n debygol o gael
eu colli i erydiad yn y cyfnod hwn
heb adeiladu amddiffynfeydd
preifat. Hefyd byddai llanw mawr
arferol yn gorlifo rhan o’r parc
carafanau i’r gogledd o Afon Wyre
a byddai, felly, yn cael ei adael.
Felly mân effaith negyddol.

8.9

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parciau Carafanau
Gwersylla

9.1

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parc carafanau
Gwersylla

9.1

Archeoleg

Odyn galch (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

9.2

Archeoleg

Llwyfan (Ôl-ganoloesol, Canoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

9.2

Archeoleg

Tramffordd (Ôl-ganoloesol, Canoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Rhanbarthol

MR - Byddai eiddo cysylltiedig â’r
MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Bydd yr adlinio’n gofyn symud parc carafanau ym mhen
gogleddol y bae’n cael ei golli fel
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
eiddo o ran ganol Bae Clarach.
Felly effaith negyddol gymedrol. rhan o’r adlinio. Felly effaith
effaith niwtral.
negyddol gymedrol.

9.11

Eiddo

Eiddo a pharc carafanau
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Adleoli lleiniau
carafanau tua’r tir
o linell erydu’r
clogwyni.

Darparu lle ar
gyfer adleoli
eiddo.
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Uned PDZ

9.13

Lleoliad

Math

Nodwedd

Heneb Restredig Odyn Galch ger Fferm Wallog

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Hyd at 2025

NAI - Cynnydd yn lefel y môr ac
erydiad yn annhebygol o effeithio
Cenedlaethol
ar yr adeilad rhestredig yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Hyd at 2055

Hyd at 2105

NAI - Y dyb yw y bydd y
morglawdd tua’r gogledd yn cael ei
gynnal gan rwystro erydiad rhag
bygwth yr adeilad rhestredig. Nid
yw mater cynnydd yn lefel y môr yn
codi yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Y dyb yw y bydd y
morglawdd tua’r gogledd yn cael ei
gynnal gan rwystro erydiad rhag
bygwth yr adeilad rhestredig. Nid
yw mater cynnydd yn lefel y môr yn
codi yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn gan dybio
y bydd y morglawdd yn cael ei
gynnal. Felly mân effaith
gadarnhaol.

NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn gan dybio
y bydd y morglawdd yn cael ei
gynnal. Felly mân effaith
gadarnhaol.

9.13

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn gan dybio
y bydd y morglawdd yn cael ei
gynnal. Felly mân effaith
gadarnhaol.

9.2

Hanesyddol

Tramffordd

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Bydd y grib raeanog yn cael
MR - nid yw’n debygol y bydd
MR - nid yw’n debygol y bydd
torri trwodd i Afon Ystwyth gan beri
effaith ar y dramffordd yn y cyfnod effaith ar y dramffordd yn y cyfnod
erydu pen deheuol y safle. Felly
hwn. Felly effaith niwtral.
hwn. Felly effaith niwtral.
mân effaith negyddol.

9.2

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

NAI - Gall treiglo’n ôl y grib
MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
raeanog effeithio ar ychydig eiddo
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
yn dilyn dargyfeirio Afon Ystwyth.
effaith niwtral.
effaith niwtral.
Felly mân effaith negyddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal ac, felly, byddai’r
adeiladau rhestredig yn dal i gael
eu gwarchod. Heb gynnal yr
Cenedlaethol amddiffynfeydd presennol nid yw’r
adeiladau rhestredig yn debygol o
gael eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
Felly aseswyd yr effaith yn
niwtral.

Asedau Materol

Rhanbarthol

MR - Bydd Afon Ystwyth yn cael ei
chynnal ar hyd ei chwrs presennol
fel na fydd effaith ar fynediad i’r
aber. Mae’r harbwr yn debygol o
fod yn dal i weithredu. Fodd
bynnag, bydd y muriau wedi
dechrau dirywio. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

NAI - Bydd Afon Ystwyth yn cael ei
gwyro trwy geg newydd wrth i grib
MR - Bydd Afon Ystwyth yn cael ei raeanog Tan-y-bwlch gael ei
chynnal ar hyd ei chwrs presennol bylchu. Bydd hyn yn effeithio’n
negyddol ar yr aber. Fodd bynnag,
fel na fydd effaith ar fynediad i’r
bydd yn ddibwys oherwydd
aber. Felly effaith gadarnhaol
cynnydd yn lefel y môr a’r prism
gymedrol.
llanwol mwy yn Afon Rheidol. Felly
mân effaith negyddol.

Rhanbarthol

HTL - Byddai’r Pier yn cael ei
gynnal fel rhan o’r polisi dewisol.
Heb ymyrryd ni fyddai’r pier yn
cael ei golli yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Byddai’r Pier yn cael ei
gynnal fel rhan o’r polisi dewisol.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

9.2

9.3

9.3

Adeilad
Rhestredig

Mynediad

Pier

Amryw Adeiladau Rhestredig Cadw

Ceg yr Aber

Hen Bier Carreg
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Asedau Materol
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HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal ac, felly, byddai’r
adeiladau rhestredig yn dal i gael
eu gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

Lliniaru

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal ac, felly, byddai’r
adeiladau rhestredig yn dal i gael
eu gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Byddai’r Pier yn cael ei
gynnal fel rhan o’r polisi dewisol.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

Annex A1

Uned PDZ

9.3

9.3

9.3

Lleoliad

Math

Harbwr / Marina

Eiddo

Llithrfa a
Mynediad

Nodwedd

Harbwr / marina

Eiddo

Ffyrdd / Pontydd / Promenadau a llithrfeydd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2105

HTL - Byddai defnydd yr harbwr yn
cael ei gynnal a’i warchod rhag
colled ynghyd â chymeriad
Aberystwyth. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Byddai defnydd yr harbwr yn
cael ei gynnal a’i warchod rhag
colled ynghyd â chymeriad
Aberystwyth. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

Asedau Materol

Poblogaeth

HTL / MR - Bydd amddiffynfeydd y
rhan fwyaf o’r eiddo yn cael eu
cynnal. Fodd bynnag, byddai
adlinio Heol Glanrafon yn peri colli
rhywfaint o eiddo yno. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol ar fwyafrif
HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd eiddo’n dal i HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael yr eiddo
gael ei warchod. Heb eu cynnal, ni eu cynnal a bydd eiddo’n dal i gael
Cenedlaethol
fydd amddiffynfeydd yn debygol o ei warchod. Felly effaith
fod wedi methu yn y cyfnod hwn. gadarnhaol sylweddol.
HTL / MR - Bydd amddiffynfeydd y
Felly effaith niwtral.
rhan fwyaf o’r eiddo yn cael eu
cynnal. Fodd bynnag, byddai
adlinio Heol Glanrafon yn peri colli
rhywfaint o eiddo yno. Felly mân
effaith negyddol oherwydd colli
eiddo cysylltiedig â’r adlinio.

Asedau Materol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal, gan warchod y
promenadau, ffyrdd, llithrfeydd a
Cenedlaethol phontydd. Heb ymyrryd, mae’n
annhebygol y byddai’r nodweddion
hyn yn cael eu colli yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal, gan warchod y
promenadau, ffyrdd, llithrfeydd a
phontydd. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal, gan warchod y
promenadau, ffyrdd, llithrfeydd a
phontydd. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd yr Heneb
Restredig yn dal i gael ei
Cenedlaethol
gwarchod, er nad yw’n debygol o
gael ei heffeithio gyda NAI yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd yr Heneb
Restredig yn dal i gael ei gwarchod
rhag posibilrwydd erydu’r ymyl
gorllewinol, er bod hyn yn ansicr.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd yr Heneb
Restredig yn dal i gael ei gwarchod
a byddai rhan o’r safle’n cael ei
cholli oherwydd erydiad fel arall.
Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Cenedlaethol safle fel un a ddinistriwyd. Felly

Amherthnasol - Dosbarthwyd y
safle fel un a ddinistriwyd. Felly
effaith niwtral.

Amherthnasol - Dosbarthwyd y
safle fel un a ddinistriwyd. Felly
effaith niwtral.

9.7

Heneb Restredig Castell Aberystwyth

9.8

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Hyd at 2055

HTL - Byddai defnydd y pier yn
cael ei gynnal ynghyd â chymeriad
Aberystwyth. Heb ymyrryd byddai
Cenedlaethol
modd dal i ddefnyddio’r harbwr yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Capel

Hyd at 2025

Amherthnasol - Dosbarthwyd y
effaith niwtral.
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Lliniaru

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

9.8

10.1

Genau’r Glyn

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Pier

Pier

Asedau Materol

Lleol

Archeoleg

Nodwedd naturiol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Parc carafanau yn
annhebygol o gael ei effeithio.
Felly effaith niwtral.

MR - Parc carafanau yn
annhebygol o gael ei effeithio.
Felly effaith niwtral.

MR - Parc carafanau yn
annhebygol o gael ei effeithio.
Fodd bynnag, gall mynediad at y
traeth ddod yn beryglus oherwydd
erydiad y clogwyni. Felly effaith
niwtral.

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parciau Carafanau
Gwersylla

Poblogaeth

Rhanbarthol

10.1

Adeilad
Rhestredig

Cofeb

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn.

10.1

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

10.2

Hyd at 2105

HTL - Nid yw swyddogaeth y pier
yn debygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn oherwydd y bydd
HTL - Nid yw swyddogaeth y pier amddiffynfeydd y promenâd yn
yn debygol o gael ei heffeithio yn y cael eu cynnal. Heb ymyrryd,
byddai’r amddiffynfeydd wedi
cyfnod hwn oherwydd y bydd
methu yn y cyfnod hwn, byddai’r
amddiffynfeydd y promenâd yn
ffordd wedi cael ei cholli i erydiad a
aros. Felly effaith niwtral.
byddai defnydd y pier a’r pafiliwn
wedi cael ei golli. Felly mân
effaith gadarnhaol.

10.1

10.1

Hyd at 2055

Ffordd Arfordirol Ffordd arfordirol

Eiddo

Eiddo arfordirol

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Asedau Materol

Poblogaeth

HTL - Nid yw swyddogaeth y pier
yn debygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn oherwydd y bydd
amddiffynfeydd y promenâd yn
aros. Felly mân effaith
gadarnhaol.

Lliniaru

MR - Cofeb ryfel yn annhebygol o MR - Cofeb ryfel yn annhebygol o
gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.

MR - Cofeb ryfel yn annhebygol o
gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

Lleol

MR - Byddai clustog yn cael ei
MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
greu i ganiatáu cilio’r arfordir gan
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
ofyn colli eiddo ar hyd Cliff Road.
effaith niwtral.
Felly mân effaith negyddol.

MR - Byddai clustog yn cael ei
greu i ganiatáu cilio’r arfordir gan
ofyn colli eiddo ar hyd Cliff Road.
Felly mân effaith negyddol.

Rhanbarthol

MR - Cliff Road yn debygol o gael
MR - Cliff Road yn annhebygol o ei cholli fel rhan o greu clustog er
gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn. mwyn caniatáu cilio’r arfordir yn y
dyfodol. Felly effaith negyddol
Felly effaith niwtral.
gymedrol.

MR - Cliff Road yn debygol o gael
ei cholli fel rhan o greu clustog er
Llinell ffordd
mwyn caniatáu cilio’r arfordir yn y
wahanol.
dyfodol. Felly effaith negyddol
gymedrol.

Rhanbarthol

HTL - Byddai amddiffynfeydd i’r
eiddo’n cael eu cynnal gan osgoi
unrhyw golled. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

MR - Gall yr adlinio ofyn adleoli
rhywfaint o eiddo. Felly effaith
negyddol gymedrol.
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HTL - Byddai amddiffynfeydd i’r
eiddo’n cael eu cynnal gan osgoi
unrhyw golled. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Systemau
rhybuddio llifogydd
yn gynnar ac
adleoli eiddo.

Annex A1

Uned PDZ

10.2

10.2

Lleoliad

Aberystwyth

Aberystwyth

10.2

10.2

Adeilad
Rhestredig

Llithrfa a
Mynediad

Gorsaf Bad
Achub /
Achubwyr

10.2

10.2

Math

Aberystwyth

Rheilffordd

Nodwedd

Llawer o adeiladau rhestredig, capel ac ati

Llithrfa

Gorsaf RNLI

Gorsaf Drenau a Rheilffordd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2105

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal gan atal colli unrhyw
adeiladau rhestredig. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

MR - Nid yw’r adlinio’n debygol o
effeithio ar yr adeiladau rhestredig
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Gyda’r polisi hwn mae’n
debygol y byddai angen adlinio’r
llithrfa ond y disgwyl yw y byddai ei
swyddogaeth yn dal i gael ei
chynnal. Felly effaith niwtral.

Lliniaru

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - wrth i amddiffynfeydd gael
eu cynnal bydd yr adeilad
rhestredig a’i amgylchoedd yn dal i
gael eu gwarchod. Heb eu cynnal
Cenedlaethol bydd yr amddiffynfeydd yn
annhebygol o fod wedi methu yn y
cyfnod hwn ac, felly, ni fyddai
effaith ar yr adeiladau rhestredig.
Felly effaith niwtral.

Asedau Materol

Lleol

HTL - Wrth i’r amddiffynfeydd gael
eu cynnal bydd y llithrfa a
mynediad at y traeth yn cael eu
cynnal hefyd. Heb ymyrryd, ni
fyddai’r amddiffynfeydd presennol
yn methu yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Wrth i’r amddiffynfeydd gael
eu cynnal bydd y llithrfa a
mynediad at y traeth yn cael eu
cynnal hefyd. Fodd bynnag, bydd
cynnydd yn lefel y môr yn golygu
bod yr ardal dan dd r ar adeg
llanwau mawr arferol fel y byddai
mynediad yn fwy cyfyngedig. Felly
effaith gymysg.

Rhanbarthol

HTL - Wrth i amddiffynfeydd gael
eu cynnal bydd gorsaf y bad achub
yn dal i gael ei gwarchod. Heb
ymyrryd ni fyddai effaith ar orsaf y
bad achub yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

MR - Gyda’r polisi hwn mae’n
HTL - Wrth i amddiffynfeydd gael
debygol y byddai’r ased yn cael ei
eu cynnal bydd gorsaf y bad achub
Addasu ac
golli oherwydd cynnydd yn lefel y
yn dal i gael ei gwarchod. Felly
adleoli’r ased.
môr a chilio’r arfordir. Felly effaith
effaith gadarnhaol gymedrol.
negyddol gymedrol.

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Wrth i amddiffynfeydd gael
eu cynnal bydd yr orsaf a’r
rheilffordd yn dal i gael eu
gwarchod. Heb ymyrryd ni fyddai
effaith ar orsaf y bad achub yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Wrth i amddiffynfeydd gael
eu cynnal bydd yr orsaf a’r
rheilffordd yn dal i gael eu
gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Asedau Materol

Pentref Borth

Adeilad
Rhestredig

Angorfa, Morfan a Sabrina Cottage

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - wrth i amddiffynfeydd gael
eu cynnal bydd yr adeilad
rhestredig a’i amgylchoedd yn dal i
gael eu gwarchod. Heb eu cynnal
Cenedlaethol bydd yr amddiffynfeydd yn
annhebygol o fod wedi methu yn y
cyfnod hwn ac, felly, ni fyddai
effaith ar yr adeiladau rhestredig.
Felly effaith niwtral.

Aberystwyth

Llong Ddrylliedig
Llong Ddrylliedig yn y golwg ar drai
Warchodedig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Llongau Drylliedig y tu hwnt i
ddylanwad yr amddiffynfeydd.
Bydd dan y d r yn hwy oherwydd
cynnydd yn lefel y môr. Felly
effaith niwtral.
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Hyd at 2055

Rhanbarthol
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MR - Ni fyddai effaith ar yr ased a
byddai’n dal i gael ei warchod.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - wrth i amddiffynfeydd gael
eu cynnal bydd yr adeilad
rhestredig a’i amgylchoedd yn dal i
gael eu gwarchod. Heb eu cynnal MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cofnodi.
bydd yr amddiffynfeydd yn
annhebygol o fod wedi methu yn y Felly mân effaith negyddol.
cyfnod hwn ac, felly, ni fyddai
effaith ar yr adeiladau rhestredig.
Felly effaith niwtral.
HTL - Llongau Drylliedig y tu hwnt i
ddylanwad yr amddiffynfeydd. Bydd
dan y d r yn hwy oherwydd
cynnydd yn lefel y môr. Felly
effaith niwtral.

MR - Llongau Drylliedig y tu hwnt i
ddylanwad yr amddiffynfeydd.
Bydd dan y d r yn hwy oherwydd
cynnydd yn lefel y môr. Felly
effaith niwtral.

Annex A1

Uned PDZ

10.3

Math

Aberystwyth

Llong Ddrylliedig
Tair o longau drylliedig yn y golwg ar drai
Warchodedig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Coedwig
Foddedig

Coedwig foddedig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Rhwystr rhag glanio

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

10.3

10.4

10.4

Hanesyddol

Aberystwyth

10.6

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Lleoliad

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Rhanbarthol

HTL - Llongau Drylliedig y tu hwnt i
ddylanwad yr amddiffynfeydd.
Byddant dan y d r yn hwy
oherwydd cynnydd yn lefel y môr.
Felly effaith niwtral.

HTL - Llongau Drylliedig y tu hwnt i
ddylanwad yr amddiffynfeydd.
Byddant dan y d r yn hwy
oherwydd cynnydd yn lefel y môr.
Felly effaith niwtral.

MR - Llongau Drylliedig y tu hwnt i
ddylanwad yr amddiffynfeydd.
Byddant dan y d r yn hwy
oherwydd cynnydd yn lefel y môr.
Felly effaith niwtral.

Lleol

HTL - Coedwig foddedig y tu hwnt HTL - Coedwig foddedig y tu hwnt i MR - Coedwig foddedig y tu hwnt i
i ddylanwad rheolaeth y draethlin. ddylanwad rheolaeth y draethlin.
ddylanwad rheolaeth y draethlin.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.

Lleol

MR - Nodwedd hanesyddol yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Nodwedd hanesyddol yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y
NAI - Nodwedd hanesyddol yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Fodd bynnag, gall
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. ddioddef llifogydd yn awr ac yn y
man. Felly mân effaith negyddol.

Amherthnasol - Mae’r llongau
drylliedig yn yr aber y tu hwnt i
ddylanwad yr amddiffynfeydd. Gall
newidiadau yn ymddygiad yr aber
mewn ymateb i reoli’r draethlin
effeithio arnynt. Fodd bynnag, nid
yw hwn yn fater i’r CRhT. Felly
effaith niwtral.

Amherthnasol - Mae’r llongau
drylliedig yn yr aber y tu hwnt i
ddylanwad yr amddiffynfeydd. Gall
newidiadau yn ymddygiad yr aber
mewn ymateb i reoli’r draethlin
effeithio arnynt. Fodd bynnag, nid
yw hwn yn fater i’r CRhT. Felly
effaith niwtral.

Amherthnasol - Mae’r llongau
drylliedig yn yr aber y tu hwnt i
ddylanwad yr amddiffynfeydd. Gall
newidiadau yn ymddygiad yr aber
mewn ymateb i reoli’r draethlin
effeithio arnynt. Fodd bynnag, nid
yw hwn yn fater i’r CRhT. Felly
effaith niwtral.

Llong Ddrylliedig Olion dwy o longau drylliedig yn y gwastadeddau
Warchodedig
llaid

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Rhanbarthol

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal fel y byddai’r safle
hanesyddol yn cael ei warchod.
Cenedlaethol Heb eu cynnal, ni fyddai’r
amddiffynfeydd wedi methu yn y
cyfnod hwn. Felly aseswyd yr
effaith fel niwtral.

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal fel y byddai’r safle
hanesyddol yn cael ei warchod.
Heb eu cynnal, ni fyddai’r
amddiffynfeydd wedi methu yn y
cyfnod hwn. Felly aseswyd yr
effaith fel niwtral.

MR - Mae’n debygol y byddai’r
safle hwn yn cael ei golli drwy’r
broses adlinio. Felly effaith
negyddol sylweddol.

Cofnodi.

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal fel y byddai’r safle
hanesyddol yn cael ei warchod.
Heb eu cynnal, ni fyddai’r
amddiffynfeydd wedi methu yn y
cyfnod hwn. Felly aseswyd yr
effaith fel niwtral.

MR - Mae’n debygol y byddai’r
safle hwn yn cael ei golli drwy’r
broses adlinio. Felly effaith
negyddol sylweddol.

Cofnodi.

Adeiladau rhestredig, anheddau

10.6

Aberystwyth

Adeilad
Rhestredig

Adeiladau rhestredig milwrol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal fel y byddai’r safle
hanesyddol yn cael ei warchod.
Cenedlaethol Heb eu cynnal, ni fyddai’r
amddiffynfeydd wedi methu yn y
cyfnod hwn. Felly aseswyd yr
effaith fel niwtral.

10.6

Aberystwyth

Adeilad
Rhestredig

Fferm / anheddau o’r 18fed ganrif

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol ar y nodwedd hanesyddol hon yn y ar y nodwedd hanesyddol hon yn y ar y nodwedd hanesyddol hon yn y

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

10.6

Lliniaru

Heneb Restredig Domen Las Heneb Restredig

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

HTL - Annhebygol y byddai effaith HTL - Annhebygol y byddai effaith MR - Annhebygol y byddai effaith
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd yr Heneb
Restredig yn dal i gael ei
gwarchod. Felly effaith niwtral.
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HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd yr Heneb
Restredig yn dal i gael ei
gwarchod. Felly effaith niwtral.

MR - Mae adlinio’r amddiffynfeydd
yn debygol o beri colli’r Heneb
Cloddio a
Restredig. Felly effaith negyddol chofnodi.
sylweddol.

Annex A1

Uned PDZ

10.11

10.12

Lleoliad

Aberystwyth

Aberystwyth

10.12

10.12

10.13

10.13

Math

Rheilffordd

Rheilffordd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Asedau Materol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal er mwyn sicrhau
gwarchod y rheilffordd. Heb
Cenedlaethol ymyrryd mae’r rheilffordd yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal er mwyn sicrhau
gwarchod y rheilffordd. Heb
ymyrryd mae’r rheilffordd yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

MR - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu hadlinio ar y cyd ag adlinio’r
rheilffordd fel y dylai’r llwybr gael ei
gynnal. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal er mwyn sicrhau
eu cynnal er mwyn sicrhau
gwarchod y rheilffordd rhag
gwarchod y rheilffordd. Felly
erydiad a cholled. Felly effaith
effaith gadarnhaol sylweddol.
gadarnhaol sylweddol.

Rheilffordd

Rheilffordd

Asedau Materol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal er mwyn sicrhau
gwarchod y rheilffordd. Heb
Cenedlaethol ymyrryd mae’r rheilffordd yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Adeilad
Rhestredig

Plas Trefri Adeilad Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol yn debygol o gael ei effeithio yn y

Eiddo

Aberystwyth

Nodwedd

Adeilad
Rhestredig

Llithrfa a
Mynediad

Anheddau ac eiddo

Llawer o adeiladau rhestredig Cadw

Llithrfeydd, llwybrau troed a glanfeydd

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Lliniaru

HTL - Nid yw’r adeilad rhestredig

HTL - Nid yw’r adeilad rhestredig HTL - Nid yw’r adeilad rhestredig
yn debygol o gael ei effeithio yn y yn debygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd eiddo’n dal i
gael ei warchod. Heb eu cynnal, ni
fydd amddiffynfeydd yn debygol o
fod wedi methu yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd eiddo’n dal i gael
ei warchod. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd eiddo’n dal i gael
ei warchod. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal fel na fydd effaith ar
yr adeiladau rhestredig. Heb eu
cynnal bydd yr amddiffynfeydd yn
Cenedlaethol
annhebygol o fod wedi methu yn y
cyfnod hwn ac, felly, ni fyddai
effaith ar yr adeiladau rhestredig.
Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal gan warchod yr
adeiladau rhestredig a’u
hamgylchoedd. O beidio â chynnal
yr amddiffynfeydd, nid yw’r
adeiladau rhestredig yn debygol o
gael eu heffeithio yn y cyfnod hwn
ond bydd erydiad Ffordd y Môr yn
cael effaith andwyol ar eu
hamgylchoedd. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal gan warchod yr
adeiladau rhestredig a’u
hamgylchoedd. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

Asedau Materol

HTL - Bydd llithrfeydd a mynediad
at y traeth yn cael eu cynnal fel
rhan o’r amddiffynfeydd. Heb
ymyrryd, ni fyddai’r amddiffynfeydd
presennol yn methu yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd llithrfeydd a mynediad
at y traeth yn cael eu cynnal fel
rhan o’r amddiffynfeydd. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

HTL - Bydd llithrfeydd a mynediad
at y traeth yn cael eu cynnal fel
rhan o’r amddiffynfeydd. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

Rhanbarthol
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Uned PDZ

Lleoliad

10.14

Math

Cwrs Golff

Nodwedd

Twyni Tywod / Cwrs Golff

10.15

Parciau a Gerddi I’r de o Dywyn, Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol
Hanesyddol
Arbennig

10.15

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parciau Carafanau
Gwersylla

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

MR - Mae’n debygol y bydd angen i
ben gogleddol y twyni fudo i’r cwrs
golff gan beri bod angen ei
addasu. Fodd bynnag, bydd hyn yn
cynnal gwerth y twyni i gadwraeth
natur a’u swyddogaeth amddiffyn
rhag llifogydd. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

MR - Byddai datblygiad pellach y
gyfundrefn dwyni’n peri colli mwy o
arwynebedd presennol y cwrs
golff. Fodd bynnag, bydd hyn yn
cynnal gwerth y twyni i gadwraeth
natur a’u swyddogaeth amddiffyn
rhag llifogydd. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

MR - Byddai’r polisi hwn yn
caniatáu cynnal swyddogaeth
naturiol y morlin gydag
amddiffynfeydd i’r ffordd a’r
rheilffordd. Gall fod rhywfaint o
golled gyda chynnydd yn lefel y
môr. Felly mân effaith negyddol.

MR - Byddai’r polisi hwn yn
caniatáu cynnal swyddogaeth
naturiol y morlin gydag
amddiffynfeydd i’r ffordd a’r
rheilffordd. Gall fod rhywfaint o
golled gyda chynnydd yn lefel y
môr. Felly mân effaith negyddol.

Rhanbarthol

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal fel bod y parc
carafanau’n dal i gael ei warchod.
Heb eu gwarchod ni fyddai’r
amddiffynfeydd presennol wedi
methu eto. Felly effaith niwtral.

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal fel bod y parc
carafanau’n dal i gael ei warchod.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal fel bod y parc
carafanau’n dal i gael ei warchod.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL / MR - Bydd amddiffynfeydd
ar ochr y môr i’r lan yn cael eu
cynnal gan osgoi colli eiddo trwy
erydiad. Bydd adlinio
amddiffynfeydd yn Aber Dysynni’n
dal i warchod eiddo ar ymyl
gogleddol y dref rhag llifogydd.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL / MR - Bydd amddiffynfeydd
ar ochr y môr i’r lan yn cael eu
cynnal gan osgoi colli eiddo trwy
erydiad. Bydd adlinio
amddiffynfeydd yn Aber Dysynni’n
dal i warchod eiddo ar ymyl
gogleddol y dref rhag llifogydd.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

MR - Mae’n annhebygol y byddai
effaith ar y cwrs golff na gwerth
cadwraeth natur y gyfundrefn
dwyni yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Poblogaeth

Rhanbarthol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

MR - Byddai’r polisi hwn yn
caniatáu cynnal swyddogaeth
naturiol y morlin gydag
Cenedlaethol amddiffynfeydd i’r ffordd a’r
rheilffordd. Gall fod rhywfaint o
golled gyda chynnydd yn lefel y
môr. Felly mân effaith negyddol.

Poblogaeth

10.15

Eiddo

Anheddiad

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Bydd amddiffynfeydd ar
ochr y môr i’r lan yn cael eu cynnal
gan osgoi colli eiddo trwy erydiad.
Bydd amddiffynfeydd yn Aber
Dysynni yn cael eu cynnal er mwyn
gwarchod eiddo ar ymyl gogleddol
y dref rhag llifogydd. Heb eu
cynnal, ni fydd amddiffynfeydd yn
debygol o fod wedi methu yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

10.15

Archeoleg

Adeiledd arall (Modern)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Rhanbarthol

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a byddai’r ffordd yn
cael ei gwarchod. Heb ymyrryd, ni
fyddai’r amddiffynfa wedi methu yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a byddai’r ffordd yn
cael ei gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a byddai’r ffordd yn
cael ei gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

10.16

Aberystwyth

Ffordd Arfordirol Ffordd arfordirol

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Asedau Materol
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Lliniaru
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Uned PDZ

10.16

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Aberystwyth

Eiddo

Eiddo yng ngogledd y morglawdd

Poblogaeth

Lleol

Asedau Materol

10.16

10.17

10.18

10.18

10.18

Rheilffordd

Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

Gwaith Trin
Carthion

Rheilffordd

Adeilad
Rhestredig

Eiddo

Rheilffordd

Gwaith trin carthion

Pont ac argloddiau

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Hyd at 2055

Hyd at 2105

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a byddai’r eiddo’n
cael ei warchod. Felly mân effaith
gadarnhaol.

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a byddai’r eiddo’n
cael ei warchod. Felly mân effaith
gadarnhaol.

HTL - Byddai amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a byddai’r eiddo’n
cael ei warchod. Felly mân effaith
gadarnhaol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
eu cynnal a bydd y rheilffordd yn
cael eu cynnal a bydd y rheilffordd
dal i gael ei gwarchod rhag erydiad
Cenedlaethol
yn dal i gael ei gwarchod. Felly
a cholled. Felly effaith
effaith gadarnhaol sylweddol.
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd y rheilffordd yn
dal i gael ei gwarchod rhag erydiad
a cholled. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd y gwaith trin
carthion yn dal i gael ei warchod.
O beidio â chynnal yr
amddiffynfeydd, mae’n annhebygol
y bydd effaith ar y gwaith trin
carthion yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd y gwaith trin
carthion yn dal i gael ei warchod
rhag llifogydd. Felly mân effaith
gadarnhaol.

HTL / MR - Bydd amddiffynfeydd
yn cael eu cynnal a bydd y gwaith
trin carthion yn dal i gael ei
warchod rhag erydiad. Byddai
amddiffynfeydd newydd yn
amddiffyn y gwaith trin carthion
rhag llifogydd o Afon Dysynni.
Felly mân effaith gadarnhaol.

Asedau Materol

Lleol

Asedau Materol

HTL - Bydd y rheilffordd, gan
gynnwys y bont, yn dal i gael ei
gwarchod. Heb ymyrryd, mae’r
Cenedlaethol
bont a’r rheilffordd yn annhebygol
o gael eu heffeithio yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd y rheilffordd, gan
gynnwys y bont, yn dal i gael ei
gwarchod. Heb ymyrryd, mae’r
bont a’r rheilffordd yn annhebygol o
gael eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd y rheilffordd, gan
gynnwys y bont, yn dal i gael ei
gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - wrth i amddiffynfeydd gael
eu cynnal bydd yr adeilad
rhestredig a’i amgylchoedd yn dal i
gael eu gwarchod. Heb eu cynnal
Cenedlaethol bydd yr amddiffynfeydd yn
annhebygol o fod wedi methu yn y
cyfnod hwn ac, felly, ni fyddai
effaith ar yr adeiladau rhestredig.
Felly effaith niwtral.

MR - Nid yw’r broses adlinio
rheoledig yn debygol o effeithio’n
uniongyrchol ar yr adeilad
rhestredig oherwydd ei fod oddi
allai i’r ardal perygl llifogydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Nid yw’r broses adlinio
rheoledig yn debygol o effeithio’n
uniongyrchol ar yr adeilad
rhestredig oherwydd ei fod oddi
allai i’r ardal perygl llifogydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Wrth adlinio amddiffynfeydd
mae’n debygol y gall rhywfaint o
eiddo gael ei golli oherwydd nad
oes dim i gyfiawnhau darparu
amddiffynfeydd newydd. Felly mân
effaith negyddol.

MR - Wrth adlinio amddiffynfeydd
mae’n debygol y gall rhywfaint o
eiddo gael ei golli oherwydd nad
oes dim i gyfiawnhau darparu
amddiffynfeydd newydd. Felly
mân effaith negyddol.

Yr Amgylchedd
Colomendy Ynysmaengwyn, Adeiladau Rhestredig Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Cadw
Ddiwylliannol)

Eiddo ar hyd Afon Dysynni

Hyd at 2025

Poblogaeth

Lleol

HTL - Cynnal amddiffynfeydd gan
warchod eiddo sydd mewn perygl
llifogydd. Heb gynnal yr
amddiffynfeydd nid yw eiddo’n
debygol o fod wedi cael ei effeithio
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.
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Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

10.18

Llwybr Troed

10.18

Heneb Restredig Llechrwyd Bryngaer Heneb Restredig

10.18

Amaethyddiaeth /
Tir amaeth
Ffermio

10.19

Rheilffordd

11.1

11.1

Abergwaun ac Wdig

Llwybr Troed

Rheilffordd a llwybr troed

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

MR - Mae adlinio o fewn yr aber yn
debygol o beri colli llinell bresennol
yr hawl dramwy gyhoeddus. Felly
mân effaith negyddol.

MR - Mae adlinio o fewn yr aber yn
debygol o beri colli llinell bresennol
yr hawl dramwy gyhoeddus. Felly
mân effaith negyddol.

Poblogaeth

Lleol

HTL - Wrth gynnal amddiffynfeydd
byd yr hawl dramwy gyhoeddus yn
dal i gael ei gwarchod. Heb eu
cynnal ni fyddai’r amddiffynfeydd
presennol wedi methu eto yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Nid yw’r Heneb Restredig
na’i hamgylchoedd yn debygol o
gael eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

MR - Nid yw’r Heneb Restredig na’i
hamgylchoedd yn debygol o gael
eu heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

MR - Nid yw’r Heneb Restredig
na’i hamgylchoedd yn debygol o
gael eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

Asedau Materol

Lleol

HTL - Gyda’r polisi hwn byddai tir
yn cael ei warchod. Felly mân
effaith gadarnhaol.

MR - Byddai’r polisi hwn yn cael ei
ddatblygu gyda thirfeddianwyr. O
dderbyn y diffyg manylion ar hyn o
bryd aseswyd yr effaith fel
anfesuradwy.

MR - Byddai’r polisi hwn yn cael ei
ddatblygu gyda thirfeddianwyr. O
dderbyn y diffyg manylion ar hyn o
bryd aseswyd yr effaith fel
anfesuradwy.

Asedau Materol

HTL - Bydd y rheilffordd yn cael ei
hamddiffyn yn benodol i gynnal y
cyswllt cludiant. Y dyb yw y bydd
hyn hefyd yn cynnwys gwarchod yr
Cenedlaethol hawl dramwy gyhoeddus. Heb
ymyrryd mae’n annhebygol y bydd
effaith ar y rheilffordd na’r hawliau
tramwy cyhoeddus yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd y rheilffordd yn cael ei
hamddiffyn yn benodol i gynnal y
cyswllt cludiant. Y dyb yw y bydd
hyn hefyd yn cynnwys gwarchod yr
hawl dramwy gyhoeddus. Felly
effaith gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd y rheilffordd yn cael ei
hamddiffyn yn benodol i gynnal y
cyswllt cludiant. Y dyb yw y bydd
hyn hefyd yn cynnwys gwarchod yr
hawl dramwy gyhoeddus. Felly
effaith gadarnhaol sylweddol.

Adeilad
Rhestredig

Felin Fraenan Adeilad rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Adeilad rhestredig yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Fodd bynnag, gall
cilio’r arfordir beri bod angen
HTL - Adeilad rhestredig yn
HTL - Adeilad rhestredig yn
amddiffyn y rheilffordd y tu cefn. Y
Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y
dyb yw y byddai hyn yn gorfod bod
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
o flaen yr adeilad rhestredig. O
dderbyn na fyddai’r adeilad
rhestredig yn cael ei golli gyda
NAI, aseswyd yr effaith fel niwtral.

Adeilad
Rhestredig

Eglwys Llangelynnin Adeilad rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

HTL - Adeilad rhestredig yn

Lliniaru

HTL - Adeilad rhestredig yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
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Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

HTL - Mae’r polisi hwn yn
berthnasol i amddiffyn y rheilffordd.
Mae’n annhebygol y byddai’r safle
gwersylla’n cael ei amddiffyn
heblaw trwy waith preifat ac, felly,
mae’n debygol y byddai rhan
ohono’n cael ei golli yn y cyfnod
hwn. Ni fydd effaith ar eiddo
cysylltiedig ac, felly, byddai’r
swyddogaeth yn cael ei chynnal.
Felly effaith niwtral.
MR - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

11.1

Abergwaun ac Wdig

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Safle gwersylla ac eiddo
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

HTL - Mae’r polisi hwn yn
berthnasol i amddiffyn y rheilffordd.
Mae’n annhebygol y byddai’r safle
gwersylla’n cael ei amddiffyn
heblaw trwy waith preifat ac, felly,
HTL - Safle gwersylla’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y mae’n debygol y byddai rhan
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. ohono’n cael ei golli yn y cyfnod
hwn. Ni fydd effaith ar eiddo
cysylltiedig ac, felly, byddai’r
swyddogaeth yn cael ei chynnal.
Felly effaith niwtral.

11.1

Abergwaun ac Wdig

Parciau a Gerddi
Parc a Gardd Hanesyddol i’r de o Afon Mawddach
Hanesyddol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

MR - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

11.1

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.

11.2

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parciau Gwyliau
Gwersylla

Rhanbarthol

MR - Bydd adlinio’r parc gwyliau’n
MR - Parc gwyliau’n annhebygol o peri colli peth o’i arwynebedd ond
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn. ni fyddai’n peri colli ei
swyddogaeth. Felly effaith
Felly effaith niwtral.
niwtral.

Poblogaeth

Rhanbarthol

MR - Er mai’r polisi at ei gilydd ar
gyfer y lan hon yw MR, bydd yr
MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
eiddo sydd mewn perygl ar yr
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
A493 yn dal i gael eu gwarchod
effaith niwtral.
effaith niwtral.
wrth warchod y rheilffordd. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

Asedau Materol

HTL - Canolfan y llu awyr yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
Cenedlaethol y cyfnod hwn gydag amddiffynfa
rhag llifogydd. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

Llanrhian

Eiddo

11.2

Eiddo

11.2

Mathri

Canolfan Hedfan
Canolfan Hedfan Brenhinol
/ Maes Awyr

Mathri

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parciau Carafanau
Gwersylla

11.3

Eiddo

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Poblogaeth

Poblogaeth

Lleol

MR - Gyda’r polisi hwn byddai’r
parc carafanau’n cael ei adlinio.
Byddai rheoli’r broses hon yn
galluogi cynnal swyddogaeth y
parc carafanau. Felly mân effaith
gadarnhaol.
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Lliniaru

MR - Bydd adlinio’r parc gwyliau’n
peri colli peth o’i arwynebedd ond
ni fyddai’n peri colli ei
swyddogaeth. Felly effaith
niwtral.

MR - Canolfan y llu awyr yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn gydag amddiffynfa
rhag llifogydd. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

MR - Canolfan y llu awyr yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn gydag amddiffynfa
rhag llifogydd. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

MR - Gyda’r polisi hwn byddai’r
parc carafanau’n cael ei adlinio.
Byddai rheoli’r broses hon yn
galluogi cynnal swyddogaeth y
parc carafanau. Felly mân effaith
gadarnhaol.

MR - Gyda’r polisi hwn byddai’r
parc carafanau’n cael ei adlinio.
Byddai rheoli’r broses hon yn
galluogi cynnal swyddogaeth y
parc carafanau. Felly mân effaith
gadarnhaol.

Annex A1

Uned PDZ

11.3

Lleoliad

Mathri

11.4

11.4

11.4

11.4

11.4

Llanrhian

Whitchurch

Whitchurch

Whitchurch

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Rheilffordd

Rheilffordd

Asedau Materol

HTL - Bydd y rheilffordd yn cael ei
hamddiffyn yn benodol i gynnal y
cyswllt cludiant. Heb ymyrryd, nid
Cenedlaethol
yw’r rheilffordd yn debygol o gael
ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Archeoleg

Nodwedd linellol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

Asedau Materol

Rhanbarthol

Rheilffordd

Rheilffordd a glannau

Heneb Restredig Amddiffynfeydd rhag ymosodiad

Ffordd Arfordirol Ffordd arfordirol

Eiddo

Eiddo

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lliniaru

HTL - Bydd y rheilffordd yn cael ei
hamddiffyn yn benodol i gynnal y
cyswllt cludiant. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd y rheilffordd yn cael ei
hamddiffyn yn benodol i gynnal y
cyswllt cludiant. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI- Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

HTL / MR - Bydd prif arfordir y
Friog yn cael ei ddal gan warchod
y rheilffordd yno. Nid yw adlinio
tafod y Ro Wen yn debygol o
effeithio ar y rheilffordd yn y cyfnod
hwn. Heb ymyrryd ni fyddai effaith
ar y rheilffordd yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

MR - Bydd adlinio rheoledig yn y
cyfnod hwn yn golygu adleoli pobl
o’r Friog ac, wrth i’r amddiffynfeydd
ddod yn anghynaliadwy, bydd y
rheilffordd mewn perygl. Felly
effaith negyddol gymedrol.

NAI - Yn y cyfnod hwn y farn yw na
fydd modd amddiffyn y lan ac
Adlinio’r rheilffordd
mae’n debygol y byddai’r
tua’r tir.
rheilffordd yn cael ei cholli. Felly
effaith negyddol gymedrol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Mae’r safle ar ochr y môr i’r
amddiffynfeydd. Fodd bynnag,
Cenedlaethol mae’n annhebygol y bydd effaith
sylweddol ar y safle yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Mae’r safle ar ochr y môr i’r
amddiffynfeydd. Oherwydd
cynnydd yn lefel y môr ac erydiad y
blaendraeth cul, bydd y
nodweddion mewn mwy o berygl
yn y cyfnod hwn ac maent yn
debygol o ddirywio. Felly effaith
negyddol gymedrol.

HTL - Mae’r safle ar ochr y môr i’r
amddiffynfeydd. Oherwydd
cynnydd yn lefel y môr ac erydiad
Cloddio a
mae’n debygol y bydd mwyafrif y
chofnodi.
safle hwn yn cael ei golli yn y
cyfnod hwn. Felly effaith
negyddol sylweddol.

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL / MR - Bydd prif lannau’r
Friog yn cael eu dal gan warchod
ffordd yr arfordir. Nid yw adlinio
tafod Ro Wen yn debygol o
effeithio ar y ffordd yn y cyfnod
hwn. Heb ymyrryd nid yw’r ffordd
yn debygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

MR - Bydd adlinio rheoledig yn y
cyfnod hwn yn golygu adleoli pobl
o’r Friog ac, wrth i’r amddiffynfeydd
ddod yn anghynaliadwy, bydd y
rheilffordd mewn perygl. Felly
effaith negyddol gymedrol.

NAI - Yn y cyfnod hwn y farn yw na
fydd modd amddiffyn y lan ac
Adlinio’r
mae’n debygol y byddai’r
rheilffordd.
rheilffordd yn cael ei cholli. Felly
effaith negyddol gymedrol.

Rhanbarthol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

MR - Byddai eiddo’n dechrau cael
ei golli a byddai angen adleoli pobl
o’r Friog yn y cyfnod hwn yn barod
ar gyfer y polisi yn y trydydd
cyfnod. Felly effaith negyddol
gymedrol.

NAI - Yn y cyfnod hwn y farn yw na
fydd modd amddiffyn y lan hon ac Darparu tai / lle
mae’n debygol y bydd mwyafrif yr arall ar gyfer
eiddo’n cael ei golli. Felly effaith datblygu eiddo.
negyddol gymedrol.

Poblogaeth
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Uned PDZ

Lleoliad

Llithrfa a
Mynediad

11.4

11.5

11.6

11.8

Math

Dinas

Dinas

Dinas

Rheilffordd

Llwybr Troed

Rheilffordd

Nodwedd

Llithrfeydd

Gorsaf reilffordd ysgafn Penrhyn

Llwybr Troed

Traphont ac arglawdd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Lleol

MR - Efallai y bydd modd dal i
gyrraedd y traeth oherwydd bod
HTL - Nid yw mynediad at y traeth
amddiffynfeydd wedi cael eu cynnal
yn debygol o gael ei effeithio yn y
yn y cyfnod blaenorol, ond byddai’r
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
llithrfa’n dirywio. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Mae mynediad at y traeth yn
debygol o gael ei golli yn y cyfnod
hwn wrth i amddiffynfeydd gael eu
gadael. Felly mân effaith
negyddol.

Lleol

MR - Mae cynnydd yn lefel y môr
MR - Rheilffordd yn annhebygol o
yn debygol o beri colli gorsaf y
gael ei cholli yn y cyfnod hwn ond
rheilffordd yn y cyfnod hwn wrth
byddai mewn perygl cynyddol o
iddi fynd islaw MHWS. Felly mân
orlifo. Felly effaith niwtral.
effaith negyddol.

NAI - Oherwydd cynnydd yn lefel y
môr mae’r orsaf yn debygol iawn o
fod wedi cael ei cholli i orlifo
rheolaidd. Felly mân effaith
negyddol.

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Bydd yr arglawdd lle mae’r
hawl dramwy gyhoeddus yn cael ei
gynnal. Heb ei gynnal mae’n
annhebygol y byddai’r hawliau
tramwy cyhoeddus yn cael eu
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Asedau Materol

HTL - Byddai’r arglawdd a’r
draphont yn cael eu cynnal, gan
sicrhau cadw’r rheilffordd. Heb
Cenedlaethol ymyrryd, nid yw’r arglawdd a’r
draphont yn debygol o gael eu
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Asedau Materol

Asedau Materol

NAI - Bydd yr hawl dramwy
gyhoeddus wedi cael ei cholli yn y Adlinio’r llwybr
cyfnod blaenorol. Felly effaith
troed.
negyddol gymedrol.

HTL - Byddai’r arglawdd a’r
draphont yn cael eu cynnal, gan
sicrhau cadw’r rheilffordd. Heb
ymyrryd, nid yw’r arglawdd a’r
draphont yn debygol o gael eu
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Byddai’r arglawdd a’r
draphont yn cael eu cynnal, gan
sicrhau cadw’r rheilffordd. Felly
effaith gadarnhaol sylweddol.

MR - O fewn y polisi hwn mae’n dal
yn ymarferol gwarchod yr eiddo
hwn. Fodd bynnag, bydd angen
adlinio amddiffynfeydd i warchod
llwybr mynediad. Y dyb yw y bydd
hyn yn digwydd ar y cyd â
gwarchod y rheilffordd. Felly mân
effaith gadarnhaol.

MR - Bydd eiddo’n dal heb ei
effeithio os caiff y tybiaethau yn yr
ail gyfnod eu gweithredu. Felly
mân effaith gadarnhaol.

11.9

Abergwaun ac Wdig

Eiddo

Eiddo Cilgant Mawddach

Poblogaeth

Lleol

11.9

Abergwaun

Llithrfa a
Mynediad

Llithrfeydd a cheiau

Asedau Materol

Lleol

HTL - Llithrfa’n annhebygol o gael MR - Byddai adlinio’n peri colli
ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly defnydd y llithrfa. Felly mân
effaith niwtral.
effaith negyddol.
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Lliniaru

MR - Mae adlinio yn y cyfnod hwn
yn gysylltiedig ag adleoli pobl.
Byddai’r amddiffynfeydd yn aros ac
felly hefyd yr hawl dramwy
gyhoeddus, er y byddai’r arglawdd
yn dirywio drwy gydol y cyfnod hwn
a’r hawliau tramwy cyhoeddus yn
debygol o ddod yn anniogel. Felly
effaith negyddol gymedrol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd yr eiddo’n
dal i gael ei warchod. Heb gynnal
yr amddiffynfeydd ni fyddai effaith
ar yr eiddo yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
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Hyd at 2105

MR - Byddai adlinio’n peri colli
defnydd y llithrfa. Felly mân
effaith negyddol.
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Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

11.12

Ffordd Arfordirol Pont ffordd

Asedau Materol

Lleol

MR - Pont yn annhebygol o gael ei
heffeithio yn y cyfnod hwn. Heb eu
cynnal byddai dirywiad yr
MR - Pont yn annhebygol o gael ei
MR - Pont yn annhebygol o gael ei
amddiffynfeydd i’r gogledd o’r bont
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
yn arwain at orlifo rheolaidd o’r
mân effaith gadarnhaol.
effaith niwtral.
ffordd i’r gogledd o’r bont, gan
wneud y bont yn segur. Felly mân
effaith gadarnhaol.

11.13

Eiddo

Eiddo yn aber Afon Mawddach

Poblogaeth

Lleol

MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.

11.13

Adeilad
Rhestredig

Plas Glandwr Adeiladau Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Mae’r polisi hwn yn cynnwys
darpariaeth ar gyfer cynyddu
uchder y ffordd fel bo angen i
gynnal mynediad i’r Bermo. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

MR - Mae’r polisi hwn yn cynnwys
darpariaeth ar gyfer cynyddu
uchder y ffordd fel bo angen i
gynnal mynediad i’r Bermo. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

Lliniaru

11.13

Abergwaun ac Wdig

Ffordd Arfordirol Ffordd

Asedau Materol

Rhanbarthol

MR - Mae’r polisi hwn yn cynnwys
darpariaeth ar gyfer cynyddu
uchder y ffordd fel bo angen i
gynnal mynediad i’r Bermo. Heb
ymyrryd ni fyddai’r ffordd wedi cael
ei heffeithio’n sylweddol yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

11.13

Abergwaun

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Rhanbarthol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yr
harbwr yn cael eu cynnal. Heb
ymyrryd ni fyddai effaith ar yr
harbwr yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yr
harbwr yn cael eu cynnal. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yr
harbwr yn cael eu cynnal. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

Rhanbarthol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL / MR - Byddai mwyafrif yr
eiddo’n dal i gael ei warchod.
Byddai peth eiddo’n cael ei golli fel
rhan o adlinio’r amddiffynfeydd ym
mhen gogleddol y dref. Felly
effaith negyddol gymedrol.

HTL / MR - Byddai mwyafrif yr
eiddo’n dal i gael ei warchod.
Byddai peth eiddo’n cael ei golli fel
Adleoli eiddo.
rhan o adlinio’r amddiffynfeydd ym
mhen gogleddol y dref. Felly
effaith negyddol gymedrol.

11.14

11.14

Aberystwyth

Y Ferwig

Harbwr / Marina

Eiddo

Llawer o adeiladau rhestredig Cadw a Pharc
Hanesyddol Glan y Mawddach

Harbwr y Bermo

Tref y Bermo

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Asedau Materol

Poblogaeth
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Uned PDZ

11.14

Lleoliad

Cei Newydd

11.14

11.15

Math

Gorsaf Bad
Achub /
Achubwyr

Nodwedd

Gorsaf RNLI

Ffordd Arfordirol Promenâd, ffordd arfordirol, meysydd parcio

Llanllwchaearn

Rheilffordd

Rheilffordd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Gorsaf y bad achub yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn a’r llithrfa’n cael ei
gwarchod rhag erydiad a difrod.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - Gorsaf y bad achub yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Poblogaeth

HTL / MR - Bydd y promenâd,
ffordd arfordirol a meysydd
parcio’n dal i gael eu gwarchod yn
HTL - Promenâd, ffordd arfordirol
ne’r Bermo. Fodd bynnag, i’r
a meysydd parcio’n annhebygol o
gogledd mae adlinio’r
Cenedlaethol
gael eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
amddiffynfeydd yn debygol o beri
Felly effaith niwtral.
colli’r promenâd presennol a ffordd
yr arfordir yno. Felly effaith
negyddol gymedrol.

HTL / MR - Bydd y promenâd,
ffordd arfordirol a meysydd
parcio’n dal i gael eu gwarchod yn
ne’r Bermo. Fodd bynnag, i’r
gogledd mae adlinio’r
amddiffynfeydd yn debygol o beri
colli’r promenâd presennol a ffordd
yr arfordir yno. Felly effaith
negyddol gymedrol.

Asedau Materol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd y rheilffordd
yn dal i gael ei gwarchod. Heb
Cenedlaethol
ymyrryd, nid yw’r rheilffordd yn
debygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd y rheilffordd yn
dal i gael ei gwarchod rhag colled
rannol ac erydiad. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd y rheilffordd yn
dal i gael ei gwarchod rhag erydiad
a cholled. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd yr eiddo’n dal i
gael ei warchod. Heb gynnal yr
amddiffynfeydd ni fyddai effaith ar
yr eiddo yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd yr eiddo’n dal i
gael ei warchod. Felly mân effaith
gadarnhaol.

HTL - Gorsaf y bad achub yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

11.15

Llanllwchaearn

Eiddo

Eiddo preswyl a ffordd arfordirol

Poblogaeth

Lleol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd yr eiddo’n
dal i gael ei warchod. Heb gynnal
yr amddiffynfeydd ni fyddai effaith
ar yr eiddo yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

11.16

Cei Newydd

Adeilad
Rhestredig

Adeilad Rhestredig Cadw, Eglwys Blwyf y Santes
Fair a Bodfan Sant

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

11.16

Cei Newydd

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parciau Gwyliau
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

MR / NAI - Parciau gwyliau’n
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR / NAI - Swyddogaeth y parciau
gwyliau’n debygol o gael eu cynnal
trwy adlinio’r safleoedd. Felly mân
effaith gadarnhaol.

MR / NAI - Swyddogaeth y parciau
gwyliau’n debygol o gael eu cynnal
trwy adlinio’r safleoedd. Felly mân
effaith gadarnhaol.

Archeoleg

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

11.18

Nodwedd archeolegol
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Lliniaru

Mae llwybrau eraill
yn bodoli.
Ailddatblygu glan y
môr.

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

Nodwedd

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Safleoedd gwersylla
Gwersylla

12.1

12.1

Math

Cei Newydd

Ffordd Arfordirol Ffordd fynediad

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

NAI / HTL - Annhebygol o deimlo
Poblogaeth

Cenedlaethol effaith yn ystod y cyfnod hwn.

Felly effaith niwtral.

Asedau Materol

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lliniaru

NAI / MR - Colled ddinod o
arwynebedd y safle oherwydd
erydu’r arfordir yn y cyfnod hwn.
Bydd y llanw’n cyfyngu ar fynediad
dros y sarn oherwydd cynnydd yn
lefel y môr. Felly mân effaith
negyddol.

NAI / MR - Colled ddinod o
arwynebedd y safle oherwydd
erydu’r arfordir yn y cyfnod hwn.
Bydd y llanw’n cyfyngu ar fynediad
dros y sarn oherwydd cynnydd yn
lefel y môr. Felly mân effaith
negyddol.

Oherwydd colli cyn
lleied o
arwynebedd y
safle nid yw
lliniaru’n cael ei
ystyried yn
angenrheidiol.

Lleol

HTL - Bydd y ffordd yn dal i gael ei
gwarchod. Heb ei gwarchod ni
HTL - Bydd y ffordd yn dal i gael ei HTL - Bydd y ffordd yn dal i gael ei
fyddai effaith at y ffordd sut
gwarchod. Felly mân effaith
gwarchod. Felly mân effaith
bynnag yn y cyfnod hwn. Felly
gadarnhaol.
gadarnhaol.
effaith niwtral.

NAI - Bydd argloddiau pont y
NAI - Bydd argloddiau pont y
rheilffordd yn cael eu cynnal. Felly rheilffordd yn cael eu cynnal. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.
effaith gadarnhaol gymedrol.

NAI - Bydd adeilad rhestredig pont
y rheilffordd yn cael ei gynnal.
Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Rheilffordd

Argloddiau pont

Asedau Materol

Rhanbarthol

NAI - Bydd argloddiau pont y
rheilffordd yn cael eu cynnal. Heb
ymyrryd mae’n annhebygol y
byddai argloddiau pont y
rheilffordd wedi cael eu heffeithio
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

12.1

Adeilad
Rhestredig

Pont Adeilad Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Bydd adeilad rhestredig pont
y rheilffordd yn cael ei gynnal.
Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

12.1

Gwaith Trin
Carthion

Gwaith trin carthion

Asedau Materol

Lleol

NAI - Llifogydd rheolaidd yn
NAI - Gwaith trin carthion yn
NAI - Gall llifogydd effeithio ar y
debygol o beri colli’r gwaith trin
annhebygol o gael ei effeithio yn y gwaith trin carthion yn y cyfnod
carthion yn y cyfnod hwn. Felly
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. hwn. Felly mân effaith negyddol.
mân effaith negyddol.

Rhanbarthol

MR - Annhebygol o deimlo effaith
yn ystod y cyfnod hwn. Bydd
HTL - Annhebygol o deimlo effaith
mynediad dros y sarn yn dod yn
yn ystod y cyfnod hwn. Felly
fwy cyfyngedig oherwydd cynnydd
effaith niwtral.
yn lefel y môr. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall cynnydd yn lefel y môr
gyfyngu ar fynediad a defnydd yr
harbwr. Felly effaith negyddol
gymedrol.

MR - Mae’n debygol y byddai’r
clwb hwylio’n cael ei golli yn y
Adleoli’r clwb
cyfnod hwn fel rhan o’r adlinio.
hwylio.
Felly effaith negyddol gymedrol.
MR - Mae’n debygol y bydd rhan
o’r ffordd fynediad yn cael ei cholli
oherwydd adlinio. Felly mân
effaith negyddol.

12.1

12.2

Llanllwchaearn

Harbwr / Marina

Harbwr

Asedau Materol

12.2

Harbwr / Marina

Clwb hwylio a morglawdd

Asedau Materol

Rhanbarthol

MR - Mae’n debygol, wrth adael i’r
HTL - Clwb hwylio a morglawdd yn
twyni weithredu’n naturiol, y bydd
annhebygol o gael eu heffeithio yn
effaith ar y clwb hwylio a’r
y cyfnod hwn. Felly effaith
morglawdd. Felly mân effaith
niwtral.
negyddol.

12.3

Llwybr Troed

Llwybr Troed

Poblogaeth

Lleol

MR - Mae’n debygol y bydd rhan
HTL - Bydd y ffordd fynediad yn
o’r ffordd fynediad yn cael ei cholli
dal i gael ei gwarchod. Felly mân
oherwydd adlinio. Felly mân
effaith gadarnhaol.
effaith negyddol.
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NAI - Bydd adeilad rhestredig pont
y rheilffordd yn cael ei gynnal.
Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Mynedfa arall neu
adleoli’r harbwr.

Annex A1

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

12.3

Rheilffordd

Pont Pensarn

Asedau Materol

Cenedlaethol

HTL - Bydd pont y rheilffordd yn
dal i gael ei gwarchod rhag
llifogydd. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

12.4

Harbwr / Marina

Harbwr Pensarn

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Bydd yr harbwr yn dal i gael
HTL - Bydd yr harbwr yn dal i gael HTL - Bydd yr harbwr yn dal i gael
ei warchod. Heb ymyrryd ni fyddai
ei warchod. Felly effaith
ei warchod. Felly effaith
effaith ar yr harbwr yn y cyfnod
gadarnhaol gymedrol.
gadarnhaol gymedrol.
hwn. Felly effaith niwtral.

12.5

Adeilad
Rhestredig

Eglwys Tanwg Sant

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol nodwedd hanesyddol hon. Felly

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

HTL - Bydd eiddo’n dal i gael ei
warchod yn y cyfnod hwn. Felly
mân effaith gadarnhaol.

HTL - Bydd eiddo’n dal i gael ei
warchod yn y cyfnod hwn. Felly
mân effaith gadarnhaol.

HTL - Bydd eiddo’n dal i gael ei
warchod yn y cyfnod hwn. Felly
mân effaith gadarnhaol.

12.5

Archeoleg

Heneb ar ei thraed (Canoloesol Cynnar)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

12.5

Archeoleg

Adeilad - Adfeiliedig (Canoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

12.5

Archeoleg

Adeilad - Dan Do (Modern)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Rheilffordd

Rheilffordd

Asedau Materol

Cenedlaethol

HTL - Bydd y rheilffordd yn dal i
gael ei gwarchod. Heb ymyrryd ni
fyddai effaith ar y rheilffordd yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd y rheilffordd yn dal i
gael ei gwarchod rhag colled yn y
cyfnod hwn. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd y rheilffordd yn dal i
gael ei gwarchod rhag erydiad a
cholled lwyr. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

Asedau Materol

NAI / HTL - Rheilffordd yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
Cenedlaethol
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI / HTL - Rheilffordd yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn a’i gwarchod rhag
colled oherwydd llifogydd aml.
Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

NAI / HTL - Rheilffordd yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn a’i gwarchod rhag
colled oherwydd llifogydd aml.
Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Uned PDZ

12.5

12.6

12.6

Lleoliad

Aberaeron

Aberaeron

Aberaeron

Rheilffordd

Rheilffordd
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Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

HTL - Bydd pont y rheilffordd yn
dal i gael ei gwarchod rhag
llifogydd. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

HTL - Bydd pont y rheilffordd yn
dal i gael ei gwarchod rhag
llifogydd. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Lliniaru

MR- Gall erydiad beri colli rhan o’r MR- Gall erydiad beri colli rhan o’r MR- Gall erydiad beri colli rhan o’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
nodwedd hanesyddol hon. Felly
Cofnodi.
effaith negyddol sylweddol.
effaith negyddol sylweddol.
effaith negyddol sylweddol.
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Uned PDZ

12.7

12.9

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Llwybr Troed

Llwybr Troed

Poblogaeth

Rhanbarthol

Rheilffordd

Asedau Materol

MR - Rheilffordd yn annhebygol o
HTL - Rheilffordd yn annhebygol o gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn
Cenedlaethol gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn. a’i gwarchod rhag colled oherwydd
llifogydd aml. Felly effaith
Felly effaith niwtral.
gadarnhaol sylweddol.

Peilon

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Peilon yn annhebygol o gael MR - Peilon yn annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.

MR - Peilon yn annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Rhanbarthol

NAI - Wrth i’r amddiffynfeydd fethu
NAI - Hawl dramwy gyhoeddus yn
oherwydd cynnydd yn lefel y môr
annhebygol o gael ei heffeithio yn
mae’r llwybr yn debygol o gael ei
y cyfnod hwn. Felly effaith
golli i lifogydd rheolaidd. Felly
niwtral.
effaith negyddol gymedrol.

NAI - Wrth i’r amddiffynfeydd fethu
oherwydd cynnydd yn lefel y môr
Adlinio’r llwybr
mae’r llwybr yn debygol o gael ei
troed.
golli i lifogydd rheolaidd. Felly
effaith negyddol gymedrol.
NAI - Mae’n annhebygol y bydd
amddiffynfeydd yn gynaliadwy ac,
felly, rhaid tybio y byddai’r eiddo’n
cael ei golli i berygl mawr llifogydd.
Felly mân effaith negyddol.

Rheilffordd

12.9

12.12

Llwybr Troed

Llwybr Troed

Poblogaeth

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lliniaru

NAI - Llwybr troed yn annhebygol NAI - Llwybr troed yn annhebygol o NAI - Llwybr troed yn annhebygol o
o gael ei effeithio yn y cyfnod hwn. gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
MR - Rheilffordd yn annhebygol o
gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn
a’i gwarchod rhag colled oherwydd
llifogydd aml. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

12.12

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

NAI - Mae’n annhebygol y bydd
NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei amddiffynfeydd yn gynaliadwy ac,
felly, rhaid tybio y byddai’r eiddo’n
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
cael ei golli i berygl mawr llifogydd.
effaith niwtral.
Felly mân effaith negyddol.

12.10

Adeilad
Rhestredig

Pont Briwet

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri colli rhan
o’r nodwedd hanesyddol hon.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri colli rhan o’r NAI - Gall erydiad beri colli rhan o’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
nodwedd hanesyddol hon. Felly
Cofnodi.
effaith negyddol sylweddol.
effaith negyddol sylweddol.

12.12

Adeilad
Rhestredig

Llawer o adeiladau rhestredig Cadw a Pharc
Hanesyddol Portmeirion

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeiladau rhestredig a pharc
a gardd hanesyddol yn annhebygol
o gael eu heffeithio yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Mae amddiffynfeydd lleol yn
debygol o warchod adeiladau
rhestredig sydd mewn perygl
erydiad. Felly effaith niwtral.

12.12

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.

Asedau Materol

HTL - Byddai’r Cob yn cael ei
gynnal ac, felly, fyddai’r ffordd a’r
rheilffordd. Heb ymyrryd, ni fyddai’r
Cenedlaethol Cob yn cael ei effeithio yn y cyfnod
hwn ac, felly, byddai’r ffordd a’r
rheilffordd yn cael eu cynnal. Felly
effaith niwtral.

12.12

Ffordd Arfordirol Ffordd a rheilffordd
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HTL - Byddai’r Cob yn cael ei
gynnal ac, felly, fyddai’r ffordd a’r
rheilffordd. Heb ymyrryd, ni fyddai’r
Cob yn cael ei effeithio yn y cyfnod
hwn ac, felly, byddai’r ffordd a’r
rheilffordd yn cael eu cynnal. Felly
effaith niwtral.

NAI - Mae amddiffynfeydd lleol yn
debygol o warchod adeiladau
rhestredig sydd mewn perygl
erydiad. Felly effaith niwtral.

HTL - Byddai’r Cob yn cael ei
gynnal ac, felly, fyddai’r ffordd a’r
rheilffordd a fyddai’n cael eu
gwarchod rhag erydiad a cholled.
Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

HTL - Byddai’r Cob yn cael ei
gynnal ac, felly, byddai’r rheilffordd
yn cael ei chynnal. Heb ymyrryd, ni
fyddai’r Cob yn cael ei effeithio yn y
cyfnod hwn ac, felly, byddai’r
rheilffordd yn cael ei chynnal. Felly
effaith niwtral.

HTL - Byddai’r Cob yn cael ei
gynnal ac, felly, byddai’r rheilffordd
yn cael ei chynnal. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

NAI - Gall erydiad beri colli rhan o’r NAI - Gall erydiad beri colli rhan o’r
nodwedd hanesyddol hon. Felly
nodwedd hanesyddol hon. Felly
Cofnodi.
effaith negyddol sylweddol.
effaith negyddol sylweddol.

12.13

Eiddo

Arglawdd yw’r Cob, yn cludo’r rheilffordd ar draws yr
Asedau Materol
aber

Rhanbarthol

HTL - Byddai’r Cob yn cael ei
gynnal ac, felly, byddai’r rheilffordd
yn cael ei chynnal. Heb ymyrryd, ni
fyddai’r Cob yn cael ei effeithio yn
y cyfnod hwn ac, felly, byddai’r
rheilffordd yn cael ei chynnal. Felly
effaith niwtral.

12.12

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
T r Arsyllfa (ar y draethlin tua 300m u’r de o Westy Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Portmeirion)
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall erydiad beri colli rhan
o’r nodwedd hanesyddol hon.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

Adeilad
Rhestredig

12.13

12.13

Aberaeron

12.13

Aberystwyth

12.13

Aberystwyth

12.13

12.13

Aberystwyth

Aberystwyth

Rheilffordd

Harbwr / Marina

Llawer o adeiladau rhestredig Cadw

Gorsaf drenau

Harbwr a llithrfa Porthmadog

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Mae’r glanfeydd
HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn rhestredig yn debygol o ddirywio
Cenedlaethol
oherwydd erydiad yn y cyfnod hwn
y cyfnod hwn. Felly effaith
heb gynnal yr amddiffynfeydd.
niwtral.
Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Asedau Materol

HTL - Gorsaf drenau’n annhebygol
HTL - Gorsaf drenau’n annhebygol HTL - Gorsaf drenau’n annhebygol o gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn
ac yn cael ei gwarchod rhag colled
o gael ei heffeithio yn y cyfnod
Cenedlaethol o gael ei heffeithio yn y cyfnod
oherwydd llifogydd rheolaidd. Felly
hwn. Felly effaith niwtral.
hwn. Felly effaith niwtral.
effaith gadarnhaol sylweddol.

Asedau Materol

HTL - Defnyddio’r harbwr yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
HTL - Defnyddio’r harbwr yn
Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y cyfnod hwn ac yn cael ei warchod
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. rhag dirywio. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

Llifddor Lanwol

Eiddo

Eiddo

Ffordd Arfordirol Ffordd arfordirol

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Poblogaeth

Asedau Materol

HTL - Adeiladau rhestredig yn cael
eu gwarchod ac, felly, yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Defnyddio’r harbwr yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn ac yn cael ei warchod
rhag colled. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

Lleol

HTL - Byddai’r llifddor lanwol yn
HTL - Byddai’r llifddor lanwol yn
HTL - Byddai’r llifddor lanwol yn
cael ei chynnal. Felly mân effaith cael ei chynnal. Felly mân effaith cael ei chynnal. Felly mân effaith
gadarnhaol.
gadarnhaol.
gadarnhaol.

Rhanbarthol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd yr eiddo’n
HTL - Bydd eiddo’n dal i gael ei
dal i gael ei warchod. Heb gynnal
warchod yn y cyfnod hwn. Felly
yr amddiffynfeydd ni fyddai effaith
effaith gadarnhaol gymedrol.
ar yr eiddo yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Bydd eiddo’n dal i gael ei
warchod yn y cyfnod hwn. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

Rhanbarthol

HTL - Bydd y ffordd yn dal i gael ei
gwarchod gan gynnal mynediad.
Heb ymyrryd, ni fyddai effaith ar
fynediad yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Bydd y ffordd yn dal i gael ei
gwarchod gan gynnal mynediad.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.
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HTL - Bydd y ffordd yn dal i gael ei
gwarchod gan gynnal mynediad.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

Lliniaru

Annex A1

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

12.15

Aberystwyth

Traeth

Traeth Borth-y-gest

Poblogaeth

Lleol

NAI - Swyddogaeth y traeth yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Bydd erydiad yn peri colli
NAI - Swyddogaeth y traeth yn
rhan o’r traeth ond bydd y
annhebygol o gael ei heffeithio yn y
swyddogaeth yn cael ei chynnal.
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.

12.16

Aberystwyth

Traeth

Traeth

Poblogaeth

Lleol

MR - Swyddogaeth y traeth yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Swyddogaeth y traeth yn
MR - Swyddogaeth y traeth yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y annhebygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

MR - Nid yw mynediad at y traeth
MR - Nid yw mynediad at y traeth MR - Nid yw mynediad at y traeth yn debygol o gael ei effeithio yn y
yn debygol o gael ei effeithio yn y yn debygol o gael ei effeithio yn y cyfnod hwn a chaiff y llithrfa ei
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. gwarchod rhag erydiad. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

Uned PDZ

12.16

Aberystwyth

Hyd at 2025

Llithrfa a
Mynediad

Ffordd fynediad a llithrfa

Asedau Materol

Rhanbarthol

Rheilffordd

Rheilffordd

Asedau Materol

Cenedlaethol gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn.

HTL - Rheilffordd yn annhebygol o
12.17

Felly effaith niwtral.

Hyd at 2055

MR - Bydd y rheilffordd yn cael ei
chynnal, ond efallai y bydd angen
adlinio. Felly effaith negyddol
sylweddol.

Hyd at 2105

MR - Bydd y rheilffordd yn cael ei
chynnal, ond efallai y bydd angen
adlinio. Felly effaith negyddol
sylweddol.

Rhanbarthol

HTL - Maes parcio’n annhebygol o HTL - Maes parcio’n annhebygol o MR - Maes parcio’n annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn. gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

Stryd y Castell (Hen Gastell)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol yn debygol o gael ei effeithio yn y

12.19

Adeilad
Rhestredig

Adeilad rhestredig Cadw, Caffi Morannedd

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Adeilad rhestredig yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
HTL - Adeilad rhestredig yn
Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y cyfnod hwn trwy gael ei warchod
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. rhag erydiad. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

12.19

Eiddo

Eiddo ar ochr clogwyn

Poblogaeth

Lleol

12.19

Heneb Restredig Castell Cricieth Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y

12.18

Aberystwyth

Maes Parcio

Aberystwyth

Llithrfa a
Mynediad

Rhodfa lan môr, llithrfa a ffordd

12.18

Adeilad
Rhestredig

12.18

Maes parcio

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Poblogaeth

HTL - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn a
ffordd a llithrfa’n cael eu gwarchod
rhag erydiad a cholled. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

Lliniaru

Adlinio’r rheilffordd
tua’r tir.

MR - Ffordd a llithrfa’n debygol o
gael eu colli fel rhan o’r adlinio yn y Adlinio’r ffordd a
cyfnod hwn. Felly effaith
llithrfa.
negyddol gymedrol.

HTL - Nid yw’r adeilad rhestredig

HTL - Nid yw’r adeilad rhestredig MR - Gall erydiad beri difrodi neu
yn debygol o gael ei effeithio yn y golli rhan o’r nodwedd hanesyddol. Cofnodi.
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. Felly mân effaith negyddol.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Safle hanesyddol yn
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
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HTL - Adeilad rhestredig yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn trwy gael ei warchod.
Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
NAI - Safle hanesyddol yn debygol
o gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Rhan o’r safle hanesyddol yn
debygol o gael ei golli i erydiad yn Cloddio a
y cyfnod hwn. Felly effaith
chofnodi.
negyddol sylweddol.

Annex A1

Uned PDZ

12.19

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Eiddo

Eiddo i’r gorllewin o Gricieth

Poblogaeth

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Rhanbarthol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Ffordd a phromenâd yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn a mwyafrif y
promenâd a’r ffordd yn cael eu
hamddiffyn rhag erydiad a cholled.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.
effaith gadarnhaol gymedrol.

12.19

Ffordd Arfordirol Ffordd a phromenâd

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Ffordd a phromenâd yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
HTL - Ffordd a phromenâd yn
y cyfnod hwn a mwyafrif y
annhebygol o gael eu heffeithio yn
promenâd a’r ffordd yn cael eu
y cyfnod hwn. Felly effaith
hamddiffyn rhag erydiad a cholled.
niwtral.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

12.21

Eiddo

Eiddo tua’r gorllewin, i gyfeiriad Penychain

Poblogaeth

Lleol

NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Eiddo’n debygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
golli i erydiad yn y cyfnod hwn.
Felly mân effaith negyddol.
effaith niwtral.

NAI - Eiddo’n debygol o gael ei
golli i erydiad yn y cyfnod hwn.
Felly mân effaith negyddol.

12.22

Traeth

Traeth

Poblogaeth

Lleol

MR - Bydd y tafod yn cael ei
gynnal yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Bydd y tafod yn cael ei
gynnal yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Bydd y tafod yn cael ei
gynnal yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

12.22

Rheilffordd

Rheilffordd

Asedau Materol

Cenedlaethol gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn.

MR - Bydd y rheilffordd yn cael ei
chynnal, ond efallai y bydd angen
adlinio. Felly effaith negyddol
sylweddol.

MR - Bydd y rheilffordd yn cael ei
chynnal, ond efallai y bydd angen
adlinio. Felly effaith negyddol
sylweddol.

HTL - Rheilffordd yn annhebygol o
Felly effaith niwtral.

Rhanbarthol

NAI - Mae’n debygol y bydd
NAI - Parc gwyliau’n annhebygol o amddiffynfeydd lleol i warchod y
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn. parc gwyliau’n cael eu caniatáu.
Felly effaith gadarnhaol
Felly effaith niwtral.
gymedrol.

NAI - Mae’n debygol y bydd
amddiffynfeydd lleol i warchod y
parc gwyliau’n cael eu caniatáu.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

Rhanbarthol

MR - Mae’r parc gwyliau’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y
HTL - Mae’r parc gwyliau’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y cyfnod hwn, er bod angen rheoli
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. mwy o berygl llifogydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Mae’r parc gwyliau’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn, er bod angen rheoli
mwy o berygl llifogydd. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

MR - Byddai adlinio’n peri colli rhan
o’r parc gwyliau, ond mewn ffordd
reoledig ac yn caniatáu amddiffyn
gweddill y safle yn y dyfodol. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

12.25

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parc gwyliau
Gwersylla

13.1

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parc gwyliau Sands
Gwersylla

13.1

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parc gwyliau
Gwersylla

Poblogaeth

Rhanbarthol

MR - Byddai adlinio’n peri colli rhan
o’r parc gwyliau, ond mewn ffordd
HTL - Mae’r parc gwyliau’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y reoledig ac yn caniatáu amddiffyn
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. gweddill y safle yn y dyfodol. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

13.3

Eiddo

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Bydd y gyfundrefn dwyni
sy’n datblygu’n naturiol yn dal i
warchod yr eiddo hwn. Felly
effaith niwtral.

Eiddo y tu ôl i’r traeth

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Poblogaeth

Poblogaeth
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Lliniaru

Adlinio’r
rheilffordd.

HTL - Bydd y gyfundrefn dwyni
HTL - Bydd y gyfundrefn dwyni sy’n
sy’n datblygu’n naturiol yn dal i
datblygu’n naturiol yn dal i warchod
warchod yr eiddo hwn. Felly
yr eiddo hwn. Felly effaith niwtral.
effaith niwtral.

Annex A1

Uned PDZ

13.4

13.4

13.4

13.4

Lleoliad

Math

Harbwr / Marina

Nodwedd

Marina / Harbwr

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Asedau Materol

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Rhanbarthol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal ac ni fydd yr harbwr
yn cael ei golli. Heb ymyrryd ni
fyddai’r harbwr yn cael ei golli yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal ac ni fydd yr harbwr yn
cael ei golli. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal ac ni fydd yr harbwr yn
cael ei golli. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd y parc
gwyliau’n dal i gael ei warchod.
Parc gwyliau’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn heb
gynnal yr amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd y parc gwyliau’n
dal i gael ei warchod. Heb eu
cynnal, byddai methiant yr
amddiffynfeydd presennol yn
bygwth rhan o’r parc gwyliau ond
nid i’r fath raddau ac i beri colli ei
swyddogaeth at ei gilydd. Felly
mân effaith gadarnhaol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd y parc gwyliau’n
dal i gael ei warchod rhag colled yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parc gwyliau Carreg yr Imbill
Gwersylla

Poblogaeth

Rhanbarthol

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL – Bydd amddiffynfeydd
Pwllheli’n cael eu cynnal fel na
HTL - Adeilad rhestredig yn
HTL - Adeilad rhestredig yn
fyddai effaith ar yr adeiladau
Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y
rhestredig gydag amddiffynfa rhag
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
llifogydd. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Eiddo

Amrywiol adeiladau rhestredig Cadw

Anheddiad glan môr a thir amaethyddol yn nyffryn
Afon Penrhos

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Bydd amddiffynfeydd
Pwllheli’n cael eu cynnal ac, felly,
ni fydd effaith ar yr eiddo. Heb
gynnal yr amddiffynfeydd ni fyddai
effaith ar yr eiddo yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd
Pwllheli’n cael eu cynnal ac, felly, ni
fydd effaith ar yr eiddo. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd
Pwllheli’n cael eu cynnal ac, felly,
ni fydd effaith ar yr eiddo. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd
Pwllheli’n cael eu cynnal ac, felly,
ni fydd effaith ar yr eiddo. Heb
ymyrryd, ni fyddai effaith ar yr
eiddo yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd
Pwllheli’n cael eu cynnal ac, felly, ni
fydd effaith ar yr eiddo. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd
Pwllheli’n cael eu cynnal ac, felly,
ni fydd effaith ar yr eiddo. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

Lliniaru

13.4

Ffordd Arfordirol A449 Ffordd Arfordirol

Asedau Materol

Rhanbarthol

13.7

Adeilad
Rhestredig

Adeilad rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

MR - Gall adeilad rhestredig gael
ei golli oherwydd gorlifo’r môr yn y
HTL - Adeilad rhestredig yn
HTL - Adeilad rhestredig yn
Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y cyfnod hwn wrth orlifo dyffryn
Cofnodi.
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. Penrhos. Felly effaith negyddol
sylweddol.

13.7

Llwybr Troed

Llwybr Troed

Poblogaeth

Rhanbarthol

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

HTL - Hawl dramwy gyhoeddus yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.
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MR - Wrth greu ceg newydd Afon
Penrhos bydd yr hawl dramwy
gyhoeddus yn cael ei cholli. Felly
effaith negyddol gymedrol.

MR - Wrth greu ceg newydd Afon
Penrhos bydd yr hawl dramwy
gyhoeddus yn cael ei cholli. Felly
effaith negyddol gymedrol.

Adlinio’r llwybr
troed.

Annex A1

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

13.8

Archeoleg

Nodwedd a godwyd o garreg

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

13.9

Eiddo

Eiddo arfordirol

Poblogaeth

Rhanbarthol

NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.

13.9

Adeilad
Rhestredig

Foxhole Adeilad rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

13.9

Archeoleg

Cloddwaith

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI- Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Rhanbarthol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL / MR - Byddai adlinio’n golygu
agor Afon Soch i ddylanwad y
llanw. Byddai holl eiddo’n dal i gael
ei warchod neu ni fyddai’n teimlo
effaith hyn. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

HTL / MR - Byddai adlinio’n golygu
agor Afon Soch i ddylanwad y
llanw. Byddai holl eiddo’n dal i gael
ei warchod neu ni fyddai’n teimlo
effaith hyn. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Tai traeth a mynediad at y
traeth yn annhebygol o gael eu
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

MR - Nid yw mynediad at y traeth
yn debygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Gall defnyddio tai
traeth fod mewn perygl oherwydd
cilio’r arfordir. Felly effaith
gymysg.

NAI - Nid yw mynediad at y traeth
yn debygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Fodd bynnag, mae’r
tai traeth yn debygol o fod wedi
cael eu colli oherwydd cilio’r
arfordir. Felly effaith gymysg.

Uned PDZ

13.11

Lleoliad

Eiddo

Anheddiad

Poblogaeth

Hyd at 2025

NAI - Adeilad rhestredig yn

Hyd at 2055

Hyd at 2105

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI- Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Lliniaru

NAI - Adeilad rhestredig yn

NAI - Adeilad rhestredig yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

13.14

Llithrfa a
Mynediad

13.18

Heneb Restredig Gwersyll Pared Mawr Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Heneb Restredig yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Heneb Restredig yn debygol
NAI - Heneb Restredig yn
o gael ei cholli oherwydd cilio’r
Cloddio a
annhebygol o gael ei heffeithio yn y
arfordir yn y cyfnod hwn. Felly
chofnodi.
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
effaith negyddol sylweddol.

13.19

Heneb Restredig Claddgell Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Heneb Restredig yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Heneb Restredig yn
NAI - Heneb Restredig yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y annhebygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

14.1

Archeoleg

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Tai traeth, llithrfeydd a maes parcio

Darganfyddiad yn unig
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NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

NAI - Gall fod rhywfaint o erydiad y
llwybr troed yn y fan lle mae’n
cyrraedd y traeth. Fodd bynnag,
nid yw hyn yn debygol o effeithio ar
fynediad. Felly effaith niwtral.

14.2

Llwybr Troed

Llwybr Troed, mynediad

Poblogaeth

Rhanbarthol

NAI - Gall fod rhywfaint o erydiad y
NAI - Mae mynediad at y traeth yn llwybr troed yn y fan lle mae’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y cyrraedd y traeth. Fodd bynnag,
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. nid yw hyn yn debygol o effeithio ar
fynediad. Felly effaith niwtral.

14.5

Adeilad
Rhestredig

Adeiladau Rhestredig a pharc hanesyddol i’r
gorllewin o Borth Neigwl

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeilad rhestredig / gardd
hanesyddol yn annhebygol o gael
eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

NAI - Adeilad rhestredig / gardd
hanesyddol yn annhebygol o gael
eu heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Gall erydiad effeithio ar ran
o’r parc a gardd hanesyddol yn y
cyfnod hwn. Felly effaith
negyddol sylweddol.

14.6

Archeoleg

Nodwedd archeolegol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

14.7

Cyfnewidfa Ffôn Cyfnewidfa Ffôn

Asedau Materol

Lleol

NAI - Cyfnewidfa Ffôn mewn
perygl erydiad mewn rhai mannau
oherwydd erydu’r clogwyni. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Cyfnewidfa Ffôn mewn
perygl erydiad mewn rhai mannau
oherwydd erydu’r clogwyni. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Cyfnewidfa Ffôn mewn
perygl erydiad mewn rhai mannau
oherwydd erydu’r clogwyni. Felly
mân effaith negyddol.

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Byddai’r amddiffynfa
bresennol yn cael ei chynnal yn y
cyfnod hwn, gan warchod yr
eglwys a’r fynwent. Heb eu
gwarchod, nid yw’r amddiffynfeydd
presennol yn debygol o fethu yn y
cyfnod hwn ac, felly, byddai’r
eglwys a’r fynwent yn dal i gael eu
gwarchod. Felly effaith niwtral.

MR - Mae’r adlinio arfaethedig yn
cynnwys bwriad i warchod yr
eglwys a’r fynwent, gan ganiatáu i
hyn gael ei wneud mewn ffordd fwy
cynaliadwy. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

HTL - Byddai llinell newydd y
draethlin yn cynnwys gwarchod yr
eglwys a’r fynwent. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Byddai’r amddiffynfa
bresennol yn cael ei chynnal yn y
cyfnod hwn, gan warchod yr
adeiladau rhestredig. Heb eu
Cenedlaethol
cynnal, ni fyddai’r amddiffynfeydd
presennol yn methu yn y cyfnod
hwn. Felly aseswyd yr effaith yn
niwtral.

MR - Mae’r adlinio arfaethedig yn
cynnwys bwriad i warchod craidd y
pentref gan gynnwys yr adeiladau
rhestredig. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Byddai llinell newydd y
draethlin yn cynnwys gwarchod
craidd y pentref gan gynnwys yr
adeiladau rhestredig. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Byddai’r amddiffynfa
bresennol yn cael ei chynnal yn y
cyfnod hwn, gan warchod yr eiddo.
Heb eu gwarchod, nid yw’r
amddiffynfeydd presennol yn
debygol o fethu yn y cyfnod hwn
ac, felly, bydd yr eiddo’n dal i gael
ei warchod. Felly effaith niwtral.

MR - Mae’r adleoli arfaethedig yn
cynnwys bwriad i warchod craidd y
pentref. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - Byddai llinell newydd y
draethlin yn cynnwys gwarchod
craidd y pentref. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

14.8

14.8

14.8

Eiddo

Adeilad
Rhestredig

Eiddo

Eglwys Hywyn Sant

Adeiladau Rhestredig Cadw yn Aberdaron

Eiddo
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Poblogaeth

Rhanbarthol
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Lliniaru

Cofnodi.

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

NAI - Nid yw gweithrediad y
llithrfa’n debygol o gael ei effeithio
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Gall erydiad, yn cael ei
gyflymu gan gynnydd yn lefel y
môr, beri colli’r llithrfa yn y cyfnod
hwn. Fodd bynnag, mae hyn yn
ansicr. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Lliniaru

14.9

Llithrfa a
Mynediad

Llithrfa

Asedau Materol

Lleol

NAI - Nid yw gweithrediad y
llithrfa’n debygol o gael ei effeithio
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

14.9

Archeoleg

Nodwedd archeolegol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

14.11

Llithrfa a
Mynediad

Maes Parcio a mynediad at y traeth

Asedau Materol

Rhanbarthol

NAI - Gall erydiad beri colli rhan o’r
NAI - Nid yw mynediad at y traeth NAI - Nid yw mynediad at y traeth
Adlinio’r maes
maes parcio yn y cyfnod hwn gan
yn debygol o gael ei effeithio yn y yn debygol o gael ei effeithio yn y
parcio a mynediad
leihau mynediad at y traeth. Felly
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
at y traeth.
effaith negyddol gymedrol.

15.1

Heneb Restredig Eglwys y Santes Fair Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Nodwedd hanesyddol yn
annhebygol o gael ei heffeithio gan
erydiad yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Gall mynediad at y traeth,
gan gynnwys y llithrfa, ddechrau
dod dan bwysau erydiad wrth i’r
NAI - Nid yw mynediad at y traeth
draethlin gilio. O fewn y polisi NAI
yn debygol o gael ei effeithio yn y
mae’n cael ei dderbyn y gall
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
rheolaeth leol o’r mynediad hwn
ddigwydd. Felly mân effaith
gadarnhaol.

NAI - Nodwedd hanesyddol yn
annhebygol o gael ei heffeithio gan
erydiad yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Nodwedd hanesyddol yn
annhebygol o gael ei heffeithio gan
erydiad yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Bydd mynediad at y traeth,
gan gynnwys y llithrfa, dan bwysau
erydiad wrth i’r draethlin gilio. O
fewn y polisi NAI mae’n cael ei
dderbyn y gall rheolaeth leol o’r
mynediad hwn ddigwydd. Gall hyn
gynnwys adlinio’r llithrfa i fan mwy
cynaliadwy. Felly mân effaith
gadarnhaol.

15.1

Llithrfa a
Mynediad

Maes parcio a mynediad at y traeth

Asedau Materol

Rhanbarthol

15.1

Adeilad
Rhestredig

Adeilad rhestredig Cadw 'Penyborth'

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

15.1

Maes Parcio

Maes parcio a ffordd

Poblogaeth

Lleol

NAI - Gall rhan o’r maes parcio
NAI - Erydiad yn annhebygol o
gael ei golli yn y cyfnod hwn trwy
effeithio ar y maes parcio yn y
erydiad y clogwyni. Felly mân
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
effaith negyddol.

Lleol

NAI - Llwybr troed yn debygol o
NAI - Efallai y bydd angen adleoli’r
gael ei golli yn y fan lle mae’n
NAI - Llwybr troed yn annhebygol
llwybr troed oherwydd erydiad a
disgyn i’r traeth, a byddai angen ei
o gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
chynnydd yn lefel y môr. Felly mân
adleoli. Felly mân effaith
Felly effaith niwtral.
effaith negyddol.
negyddol.

15.1

Llwybr Troed

Llwybr Troed

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Poblogaeth

NAI - Adeilad rhestredig yn

NAI - Adeilad rhestredig yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
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NAI - Adeilad rhestredig yn

NAI - Maes parcio’n debygol o gael
ei golli oherwydd erydiad yn y
cyfnod hwn. Felly mân effaith
negyddol.
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Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

15.1

Adeilad
Rhestredig

Odyn Galch Adeilad rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y

15.1

Gorsaf Bad
Achub /
Achubwyr

Gorsaf RNLI

Asedau Materol

Rhanbarthol

NAI - Gorsaf y bad achub yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Bydd angen rhywfaint o
amddiffyn lleol ar orsaf y bad
NAI - Gorsaf y bad achub yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y achub yn y cyfnod hwn, a’r dyb yw
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. bod modd gwneud hyn. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

15.1

Adeilad
Rhestredig

Adeilad rhestredig Cadw 'Hendafarn'

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.

Hanesyddol

Chwarel segur

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Chwarel segur yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Gall rhywfaint o’r chwarel
segur gael ei cholli oherwydd
erydiad yn y cyfnod hwn. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Bydd rhagor o’r chwarel
segur yn cael ei golli oherwydd
erydiad yn y cyfnod hwn. Felly
mân effaith negyddol.

15.1

Archeoleg

Cloddwaith

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

15.1

Archeoleg

Nodwedd a godwyd o garreg (Canoloesol)

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

15.1

Archeoleg

Darganfyddiad yn unig

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

15.1

Archeoleg

Adeilad - Adfeiliedig (Canoloesol)

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

15.2

Archeoleg

Nodwedd naturiol (Cyn Hanes)

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Uned PDZ

15.1

Lleoliad

Tyddewi
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Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Hyd at 2025

Hyd at 2055

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
Felly effaith negyddol sylweddol.

NAI - Adeilad rhestredig yn

Lleol
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Hyd at 2105

Lliniaru

NAI - Mae’r adeilad rhestredig yn
debygol o fod wedi cael ei golli yn y
Cofnodi.
cyfnod hwn. Felly effaith
negyddol sylweddol.

Cofnodi.

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

15.2

15.2

15.2

15.2

15.3

Tyddewi

Granston

Abergwaun

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Archeoleg

Darganfyddiad yn unig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal, gan warchod yr
Cenedlaethol adeilad rhestredig. Ni fydd effaith
ar yr adeiladau rhestredig yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Adeilad
Rhestredig

Eiddo

Eiddo

Adeilad rhestredig Cadw 'White Hall'

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Hyd at 2105

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Y disgwyl yw y bydd modd
cynnal y pentref ac, felly, yr adeilad
rhestredig yn y cyfnod hwn. Ni fydd
effaith ar yr adeiladau rhestredig yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Oherwydd cynnydd yn lefel y
môr ni fyddai’r pentref yn
gynaliadwy yn y cyfnod hwn ac,
felly, mae’n debygol y bydd yr
Cofnodi.
adeilad rhestredig yn cael ei golli.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

Lleol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd yr eiddo’n
MR - Y disgwyl yw y bydd modd
dal i gael ei warchod. Heb gynnal
cynnal y pentref yn y cyfnod hwn.
yr amddiffynfeydd ni fyddai effaith
Felly mân effaith gadarnhaol.
ar yr eiddo yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Lleol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd yr eiddo’n
dal i gael ei warchod. Heb gynnal
yr amddiffynfeydd ni fyddai effaith
ar yr eiddo yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Byddai amddiffynfeydd i
eiddo ar y traeth yn cael eu cynnal
yn y cyfnod hwn. Heb gynnal yr
amddiffynfeydd ni fyddai effaith ar
yr eiddo yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Lleol

HTL - Byddai amddiffynfeydd i
eiddo ar y traeth yn cael eu cynnal
yn y cyfnod hwn. Heb gynnal yr
amddiffynfeydd ni fyddai effaith ar
yr eiddo yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

MR - Bydd yr adlinio’n darparu ar
HTL - Byddai amddiffynfeydd i
gyfer cynnal amddiffynfeydd ardal
eiddo ar y traeth yn cael eu cynnal
yr harbwr ac eiddo arall sydd
yn y cyfnod hwn. Felly mân effaith
mewn perygl. Felly mân effaith
gadarnhaol.
gadarnhaol.

MR - Byddai eiddo’n dod yn
anghynaliadwy yn y cyfnod hwn ac,
felly, byddai eiddo’n cael ei golli.
Felly mân effaith negyddol.

15.4

Nanhyfer

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Safle gwersylla a pharc carafanau
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

NAI - Rhan o’r parc carafanau a
NAI - Parc carafanau a gwersylla’n NAI - Parc carafanau a gwersylla’n gwersylla’n debygol o gael ei golli i
annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y erydiad. Fodd bynnag, bydd y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. swyddogaeth yn cael ei chynnal.
Felly mân effaith negyddol.

15.4

Borth

Hanesyddol

Claddgell Bachwen

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Erydiad yn annhebygol o
NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y effeithio ar y nodwedd yn ystod yr
cyfnod cyntaf. Felly effaith niwtral. ail gyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y
trydydd cyfnod. Felly effaith niwtral.

Archeoleg

Cartograffig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

65

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Lliniaru

MR - Oherwydd cynnydd yn lefel y
môr ni fyddai’r pentref yn
gynaliadwy yn y cyfnod hwn a
byddai eiddo’n cael ei golli. Felly
mân effaith negyddol.

Eiddo
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Poblogaeth

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

Hyd at 2055

Nanhyfer

15.4

Eiddo

Poblogaeth

Hyd at 2025

Annex A1

Uned PDZ

15.5

15.5

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Pier

Pier

Asedau Materol

Maes Parcio

Ffordd fynediad a maes parcio

Poblogaeth

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lleol

MR - Pierau’n annhebygol o gael
MR - Pier yn annhebygol o gael ei
eu cynnal a byddent yn methu yn y
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
cyfnod hwn. Felly mân effaith
effaith niwtral.
negyddol.

MR - Pierau’n annhebygol o gael
eu cynnal a byddent yn methu yn y
cyfnod hwn neu’r un blaenorol.
Felly mân effaith negyddol.

Rhanbarthol

MR - Bydd mynediad at y traeth i
gadw swyddogaeth yr amwynder
yn cael ei gynnal. Felly effaith
niwtral.

MR - Bydd mynediad at y traeth i
gadw swyddogaeth yr amwynder
yn cael ei gynnal. Fodd bynnag,
gall y maes parcio presennol a’r
ffordd gael eu colli’n rhannol. Felly
mân effaith negyddol.

MR - Bydd mynediad at y traeth i
gadw swyddogaeth yr amwynder
yn cael ei gynnal. Fodd bynnag,
gall y maes parcio presennol a’r
ffordd gael eu colli’n rhannol. Felly
mân effaith negyddol.

MR - Bydd amddiffynfa naturiol y
draethell i’r eiddo’n cael ei gynnal.
Heb ymyrryd, mae’n annhebygol y
byddai effaith ar yr eiddo yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

MR - Yn y cyfnod hwn mae
cynnydd yn lefel y môr yn debygol
o ddechrau effeithio ar reng flaen
yr eiddo. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Mae’n annhebygol y byddai’r
maes parcio’n dechrau cael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
mân effaith negyddol.

Lliniaru

15.6

Eiddo

Eiddo’r pentref

Poblogaeth

Lleol

MR - Bydd amddiffynfa naturiol y
draethell i’r eiddo’n cael ei gynnal.
Heb ymyrryd, mae’n annhebygol y
byddai effaith ar yr eiddo yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

15.6

Maes Parcio

Maes parcio

Poblogaeth

Lleol

MR - Maes parcio’n annhebygol o MR - Maes parcio’n annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn. gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.

15.1 - 15.5

Tirwedd o
Ddiddordeb
Hanesyddol
Eithriadol

Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol amgylchedd hanesyddol. Felly

16.1

Traeth

Tai traeth

Poblogaeth

Lleol

NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Erydiad yn debygol o effeithio NAI - Erydiad yn debygol o beri
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
ar yr eiddo yn y cyfnod hwn. Felly colli’r eiddo yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
mân effaith negyddol.
mân effaith negyddol.

16.1

Eiddo

Fferm Frithyll

Poblogaeth

Rhanbarthol

NAI - Fferm frithyll yn annhebygol
o gael ei heffeithio yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Gallai erydiad effeithio ar y
NAI - Fferm frithyll yn annhebygol o
pyllau agosaf at y traeth gan beri Adleoli’r pyllau dan
gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn.
lleihau rhywfaint o’u harwynebedd. sylw.
Felly effaith niwtral.
Felly mân effaith negyddol.

16.1

Parciau a Gerddi
Parciau a gerddi hanesyddol Bodorgan
Hanesyddol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

16.1

Heneb Restredig Caer bentir Tywyn y Parc Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Heneb Restredig yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Gall erydiad beri colli
NAI - Heneb Restredig yn
rhywfaint o’r heneb restredig yn y
annhebygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
negyddol sylweddol.
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Gall y polisïau ddylanwadu ar yr
mân effaith negyddol.
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Gall y polisïau ddylanwadu ar yr
amgylchedd hanesyddol. Felly
mân effaith negyddol.

Gall y polisïau ddylanwadu ar yr
amgylchedd hanesyddol. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Cloddio a
chofnodi.

Annex A1

Uned PDZ

16.2

16.2

16.3

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Sain Ffraid

Iard gychod /
longau

Iard gychod

Asedau Materol

Lleol

Sain Ffraid

Parciau a Gerddi
Plas Rhianfa, parc
Hanesyddol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Y dyb yw y bydd
NAI - Parc a gardd hanesyddol yn
amddiffynfeydd preifat lleol yn cael
annhebygol o gael eu heffeithio yn
eu caniatáu i warchod y parc a’r
Cenedlaethol
y cyfnod hwn. Felly effaith
ardd hanesyddol. Felly mân
niwtral.
effaith gadarnhaol.

Walton West

Eiddo

Eiddo, ffordd arfordirol

Poblogaeth

Lleol

Hyd at 2025

NAI - O fewn y polisi hwn,
caniatawyd ar gyfer amddiffyn yr
iard gychod yn breifat. Felly mân
effaith gadarnhaol.

HTL - Eiddo a mynediad yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

16.3

Haroldston West

Heneb Restredig Heneb Restredig a SoDdGA

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Nod y polisi yw rheoli’r
newid rhwng Pentir Dinas Dinlle ac
arfordir agored gyda’r bwriad o
reoli perygl llifogydd i’r pentref ar
dir uwch. Er y gall erydiad y pentir
Cenedlaethol
gael ei arafu rhywfaint, mae’n
debygol y byddai’r clogwyni a
rhannau o’r nodweddion
hanesyddol yn dal i erydu. Felly
effaith negyddol sylweddol.

16.3

Nolton

Heneb Restredig Cored Bysgod Ogwyn Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol ar henebion rhestredig yn y parth

Hyd at 2055

NAI - O fewn y polisi hwn,
caniatawyd ar gyfer amddiffyn yr
iard gychod yn breifat. Felly mân
effaith gadarnhaol.

MR - Nod y polisi yw rheoli’r newid
rhwng Pentir Dinas Dinlle ac
arfordir agored gyda’r bwriad o
reoli perygl llifogydd i’r pentref ar
dir uwch. Er y gall erydiad y pentir
gael ei arafu rhywfaint, mae’n
debygol y byddai’r clogwyni a
rhannau o’r nodweddion
hanesyddol yn dal i erydu. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - O fewn y polisi hwn,
caniatawyd ar gyfer amddiffyn yr
iard gychod yn breifat. Felly mân
effaith gadarnhaol.
NAI - Y dyb yw y bydd
amddiffynfeydd preifat lleol yn cael
eu caniatáu i warchod y parc a’r
ardd hanesyddol. Felly mân
effaith gadarnhaol.

MR - Nod y polisi yw rheoli’r newid
rhwng Pentir Dinas Dinlle ac
arfordir agored gyda’r bwriad o
reoli perygl llifogydd i’r pentref ar
dir uwch. Er y gall erydiad y pentir Cloddio a
gael ei arafu rhywfaint, mae’n
chofnodi.
debygol y byddai’r clogwyni a
rhannau o’r nodweddion
hanesyddol yn dal i erydu. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Prosesau naturiol yn effeithio NAI - Prosesau naturiol yn effeithio NAI - Prosesau naturiol yn effeithio
ar henebion rhestredig yn y parth ar henebion rhestredig yn y parth
rhynglanwol. Felly effaith niwtral.
rhynglanwol. Felly effaith niwtral. rhynglanwol. Felly effaith niwtral.

MR / HTL - Swyddogaeth y maes
awyr yn annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

MR - Gallai llifogydd a mynediad
cyfyngedig achlysurol effeithio ar
swyddogaeth y maes awyr. Felly
mân effaith negyddol.

Nolton

Canolfan Hedfan
Maes awyr
/ Maes Awyr

Asedau Materol

Rhanbarthol

16.4

Nolton

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y
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Lliniaru

MR - Eiddo yn rhan isaf y pentref
MR - Eiddo a mynediad yn
yn debygol o gael ei golli yn y
annhebygol o gael eu heffeithio yn
cyfnod hwn oherwydd cyfuniad o
y cyfnod hwn. Felly mân effaith
berygl erydiad a llifogydd. Felly
gadarnhaol.
mân effaith negyddol.

16.4

Adeilad Rhestredig Caer Belan

Hyd at 2105

Adleoli’r maes
awyr, neu addasu
MR / NAI - Swyddogaeth y maes adeileddau a
awyr yn debygol o gael ei effeithio swyddogaethau’r
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
maes awyr i
ymdopi â mwy o
negyddol gymedrol.
lifogydd (e.e. codi
asedau allweddol).

NAI - Mae’r polisi’n caniatáu ar
gyfer dal i warchod yr adeilad
rhestredig yn amodol ar ganiatâd
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
arferol. Felly effaith niwtral.

MR - Adeilad rhestredig yn
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MR - Adeilad rhestredig yn

Annex A1

Uned PDZ

16.4

16.5

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Nolton

Adeilad
Rhestredig

Adeilad rhestredig Cadw Caer Belan a doc (gan
gynnwys adeiladau’r doc)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Breudeth

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Morfa Lodge a safle carafanau
Gwersylla

Hyd at 2055

MR - Mae’r polisi’n caniatáu ar
gyfer dal i warchod yr adeilad
MR - Adeilad rhestredig yn
Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y rhestredig yn amodol ar ganiatâd
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. arferol. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Hyd at 2105

NAI - Mae’r polisi’n caniatáu ar
gyfer dal i warchod yr adeilad
rhestredig yn amodol ar ganiatâd
arferol. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Lleol

HTL - Swyddogaeth y parc
carafanau a gwersylla’n
annhebygol o gael ei effeithio.
Felly effaith niwtral.

MR - Swyddogaeth y parc
carafanau a gwersylla’n
annhebygol o gael ei effeithio.
Felly effaith niwtral.

NAI - Swyddogaeth y parc
carafanau a gwersylla’n debygol o
gael ei golli wrth i gynnydd yn lefel
y môr beri bod mwyafrif y safle
islaw MHWS. Felly mân effaith
negyddol.

Poblogaeth

Lleol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn ac yn cael
ei warchod rhag erydiad a
llifogydd. Felly mân effaith
gadarnhaol.

MR - Wrth i amddiffynfeydd ddod
yn anghynaliadwy mae llifogydd
rheolaidd yn debygol o beri colli
amryw eiddo. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly mân effaith gadarnhaol.

NAI - Ffordd a mynediad yn
debygol o ddechrau cael eu
heffeithio. Felly mân effaith
negyddol.

Poblogaeth

16.5

Tyddewi

Eiddo

16.6

Whitchurch

Ffordd Arfordirol Ffordd Arfordirol

Asedau Materol

Lleol

HTL - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Adeiladau rhestredig yn
MR - Adeilad rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
y cyfnod hwn. Felly effaith
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
niwtral.

NAI - Adeilad rhestredig yn
debygol o ddechrau cael ei
effeithio. Felly effaith negyddol
sylweddol

NAI - Y dyb yw y bydd
amddiffynfeydd preifat lleol yn cael
eu caniatáu i warchod yr eiddo.
Felly mân effaith gadarnhaol.

NAI - Y dyb yw y bydd
amddiffynfeydd preifat lleol yn cael
eu caniatáu i warchod yr eiddo.
Felly mân effaith gadarnhaol.

16.6

16.6

16.7

16.8

Whitchurch

Eiddo

Hyd at 2025

Yr Uncorn, Adeilad Rhestredig

Eiddo

Ffermydd ac eiddo arfordirol

Poblogaeth

Lleol

NAI - Y dyb yw y bydd
amddiffynfeydd preifat lleol yn cael
eu caniatáu i warchod yr eiddo.
Heb eu hamddiffyn ni fyddai effaith
ar eiddo yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Llwybr Troed

Llwybr Troed

Poblogaeth

Lleol

NAI - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

NAI - Cynnydd yn lefel y môr yn
peri llifogydd rheolaidd ac yn
debygol o leihau mynediad. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Cynnydd yn lefel y môr yn
peri llifogydd rheolaidd ac yn
debygol o leihau mynediad. Felly
mân effaith negyddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Safle hanesyddol yn

NAI - Safle hanesyddol yn

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

NAI - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Heneb Restredig Eglwys y Santes Dwynwen Heneb Restredig
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cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
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cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Lliniaru

Tybio mai dyma’r
doc

Cofnodi.

Annex A1

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

16.8

Tyddewi

Adeilad
Rhestredig

Eiddo blaenorol ceidwaid y goleudy a’r peilotiaid,
goleudy a th r Adeiladau Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

16.9

Tyddewi

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

HTL - Bydd eiddo’n dal i gael ei
warchod. Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd eiddo’n dal i gael ei
warchod rhag llifogydd rheolaidd.
Felly mân effaith gadarnhaol.

HTL - Bydd eiddo’n dal i gael ei
warchod rhag llifogydd ac erydiad
yn y cyfnod hwn. Felly mân effaith
gadarnhaol.

16.11

Tyddewi

Heneb Restredig Cored Bysgod Gwyrfai Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Safle hanesyddol y tu hwnt i
amddiffynfeydd yr arfordir yn cael
ei effeithio gan brosesau naturiol.
Felly effaith niwtral.

HTL - Safle hanesyddol y tu hwnt i
amddiffynfeydd yr arfordir yn cael
ei effeithio gan brosesau naturiol.
Felly effaith niwtral.

MR - Safle hanesyddol y tu hwnt i
amddiffynfeydd yr arfordir yn cael
ei effeithio gan brosesau naturiol.
Felly effaith niwtral.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

MR - Adeilad rhestredig yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Byddai MR yn
HTL - Adeilad rhestredig yn
HTL - Adeilad rhestredig yn
gwarchod yr adeilad rhestredig
Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y
rhag llifogydd rheolaidd yn y cyfnod
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
hwn oherwydd y byddai islaw
MHWS. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

Uned PDZ

16.11

Tyddewi

Adeilad
Rhestredig

Iard gychod /
longau

16.11

Odyn Galch Llanfaglan Adeilad Rhestredig

Iard gychod fach a maes parcio

Asedau Materol

Hyd at 2025

Hyd at 2055

HTL - Cadw cychod a maes
parcio’n annhebygol o gael eu
heffeithio yn y cyfnod hwn ac yn
cael eu gwarchod rhag erydiad a
llifogydd. Felly mân effaith
gadarnhaol.

Hyd at 2105

MR - Wrth i’r amddiffynfeydd ddod
yn anghynaliadwy mae llifogydd
rheolaidd yn debygol o beri colli’r
maes parcio. Dylid cynnal cadw
cychod. Felly mân effaith
negyddol.

Lleol

HTL - Cadw cychod a maes
parcio’n annhebygol o gael eu
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

MR - Ffordd yn annhebygol o gael
ei chynnal yn y cyfnod hwn
oherwydd bod cynnydd yn lefel y
Adlinio’r ffordd
môr yn peri bod yr amddiffynfeydd fynediad.
yn anghynaliadwy. Felly effaith
negyddol gymedrol.

16.11

Mathri

Ffordd Arfordirol Ffordd Arfordirol

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Ffordd yn annhebygol o gael
HTL - Ffordd yn annhebygol o gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn a’i
ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly chynnal rhag erydiad a cholled
rannol. Felly effaith gadarnhaol
effaith niwtral.
gymedrol.

16.11

Granston

Cwrs Golff

Cwrs Golff

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Cwrs goll yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

HTL - Cwrs goll yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

MR - Cwrs goll yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

16.12

Abergwaun ac Wdig

Llwybr Troed

Pont droed

Poblogaeth

Lleol

HTL - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

HTL - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly mân effaith gadarnhaol.

HTL / MR - Mynediad yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly mân effaith
gadarnhaol.

16.12

Abergwaun

Maes Parcio

Maes parcio

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Maes parcio’n annhebygol o HTL - Maes parcio’n annhebygol o HTL - Maes parcio’n annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn. gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
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Annex A1

Uned PDZ

16.12

16.12

16.12

Lleoliad

Abergwaun

Abergwaun

Abergwaun ac Wdig

Math

Adeilad
Rhestredig

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Adeiladau Rhestredig Cadw, Amgylchoedd
hanfodol, Castell a Muriau’r Dref

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Bydd yr holl nodweddion
hanesyddol yn dal i gael eu
gwarchod. Nodwedd yn
Cenedlaethol
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Bydd yr holl nodweddion
hanesyddol yn dal i gael eu
gwarchod rhag erydiad gan
gynnwys y castell. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd yr holl nodweddion
hanesyddol yn dal i gael eu
gwarchod rhag erydiad gan
gynnwys y castell. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Bydd yr holl nodweddion
hanesyddol yn dal i gael eu
gwarchod. Nodwedd yn
Cenedlaethol
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Bydd yr holl nodweddion
hanesyddol yn dal i gael eu
gwarchod rhag erydiad gan
gynnwys y castell. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd yr holl nodweddion
hanesyddol yn dal i gael eu
gwarchod rhag erydiad gan
gynnwys y castell. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

Heneb Restredig Castell Caernarfon

Harbwr / Marina

Cei

Asedau Materol

Hyd at 2025

Rhanbarthol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn ac yn cael
ei warchod rhag colled oherwydd
erydiad a llifogydd. Felly mân
effaith gadarnhaol.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn ac yn cael
ei warchod rhag colled oherwydd
erydiad a llifogydd. Felly mân
effaith gadarnhaol.

HTL / NAI - Bydd yr hawl dramwy
gyhoeddus yn cael ei chynnal yn y
cyfnod hwn. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

HTL / NAI - Bydd yr hawl dramwy
gyhoeddus yn cael ei chynnal yn y
cyfnod hwn. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

16.12

Abergwaun ac Wdig

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

16.12

Abergwaun

Llwybr Troed

Llwybr Troed a llwybr beicio

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL / NAI - Bydd yr hawl dramwy
gyhoeddus yn cael ei chynnal yn y
cyfnod hwn. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

16.13

Dinas

Adeilad
Rhestredig

Eglwys y Santes Fair Adeilad rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol effeithio ar y nodwedd yn ystod y

16.13

Trefdraeth

Iard gychod /
longau

16.13

Trefdraeth

Heneb Restredig Caer Bentir 'Dinas Camp' Heneb Restredig

16.14

Trefdraeth

Harbwr / Marina

Marinâu a dociau

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Hyd at 2105

HTL - Bydd y cei’n cael ei gynnal
yn y cyfnod hwn. Heb ymyrryd, nid HTL - Bydd y cei’n cael ei gynnal
yw’r cei’n debygol o fod wedi cael yn y cyfnod hwn. Felly effaith
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly gadarnhaol gymedrol.
effaith niwtral.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Canolfan chwaraeon d r Plas Menai

Hyd at 2055

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod yr
cyfnod cyntaf. Felly effaith niwtral. ail gyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Erydiad yn annhebygol o

HTL - Bydd y cei’n cael ei gynnal
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

NAI - Erydiad yn annhebygol o
effeithio ar y nodwedd yn ystod y
trydydd cyfnod. Felly effaith niwtral.

NAI - Mae amddiffynfeydd lleol i
NAI - Mae amddiffynfeydd lleol i
warchod y ganolfan chwaraeon
warchod y ganolfan chwaraeon d r
d r yn debygol o gael eu cynnal.
yn debygol o gael eu cynnal. Felly
Felly effaith gadarnhaol
effaith gadarnhaol gymedrol.
gymedrol.
NAI - Mae erydiad yn debygol o
effeithio ar y safle hanesyddol yn y
cyfnod hwn. Felly effaith
negyddol sylweddol.

Asedau Materol

Rhanbarthol

NAI - Canolfan chwaraeon d r yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Nodwedd hanesyddol yn
annhebygol o gael ei heffeithio gan
erydiad yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Rhanbarthol

HTL - Bydd marina a dociau’n dal i
gael eu gwarchod. Heb ymyrryd ni HTL - Bydd marina a dociau’n dal i HTL - Bydd marina a dociau’n dal i
gael eu gwarchod. Felly effaith
gael eu gwarchod. Felly effaith
fyddai swyddogaeth y marina’n
cael ei cholli yn y cyfnod hwn.
gadarnhaol gymedrol.
gadarnhaol gymedrol.
Felly effaith niwtral.

Asedau Materol
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NAI - Mae erydiad yn debygol o
beri colli rhan o’r safle hanesyddol Cloddio a
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
chofnodi.
negyddol sylweddol.

Annex A1

Uned PDZ

16.14

16.14

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Trefdraeth

Adeilad
Rhestredig

Y Felinheli Adeilad Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

Adeilad
Rhestredig

Llawer o adeiladau rhestredig Cadw ar hyd Afon
Menai ac Afon Nant y Garth

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Adeilad rhestredig yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
HTL - Adeilad rhestredig yn
cyfnod hwn. Cyfundrefn ddociau
Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y
restredig yn cael ei gwarchod rhag
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
llifogydd. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

Archeoleg

Nodwedd archeolegol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Eiddo

Anheddiad

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.
effaith gadarnhaol gymedrol.

Rhanbarthol

NAI - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
NAI - Parc a gardd hanesyddol yn
y cyfnod hwn. Fodd bynnag, mae
annhebygol o gael eu heffeithio yn
erydiad yn debygol o beri colli
Cofnodi.
y cyfnod hwn. Felly effaith
adeilad rhestredig a chwt cychod.
niwtral.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

Nanhyfer

16.15

16.15

Nanhyfer

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

HTL - Adeilad rhestredig yn cael ei
warchod rhag colled yn y cyfnod
hwn. Felly effaith gadarnhaol
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
sylweddol.

HTL - Adeilad rhestredig yn

16.15

Dinas

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Gardd furiog a therasog o’r 16eg ddiweddar mewn Hanesyddol
cyflwr da ac yn cynnwys rhai adeileddau rhestredig (Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

16.15

Dinas

Adeilad
Rhestredig

Pont Britannia

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly

16.15

Dinas

SoDdGA

SoDdGA Coedydd Afon Menai

Bioamrywiaeth,

Cenedlaethol

HTL - Adeilad rhestredig yn

HTL - Adeilad rhestredig yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Cyfundrefn ddociau
restredig yn cael ei gwarchod rhag
llifogydd. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.
NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Pont yn annhebygol o gael ei NAI - Pont yn annhebygol o gael ei NAI - Pont yn annhebygol o gael ei
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.

16.16

Llandudoch Wledig

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parc Carafanau
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

MR - Nid yw’r twyni’n debygol o
allu amddiffyn rhag llifogydd yn
ystod y cyfnod hwn ac, felly, bydd
MR - Gweithrediad y parc
MR - Gweithrediad y parc
carafanau’n annhebygol o gael ei carafanau’n annhebygol o gael ei angen addasu’r parc carafanau er
effeithio yn y cyfnod hwn oherwydd effeithio yn y cyfnod hwn oherwydd mwyn dal i weithredu. Heb ei
amddiffyn ni fyddai’r parc
y byddai’r twyni’n dal i amddiffyn
y byddai’r twyni’n dal i amddiffyn
carafanau’n gallu dal i weithredu yn
rhag llifogydd. Felly effaith
rhag llifogydd. Felly effaith
y cyfnod hwn oherwydd perygl
niwtral.
niwtral.
mawr llifogydd. Felly mân effaith
gadarnhaol.

16.16

Llandudoch Wledig

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Cerflun, ac eiddo arfordirol, all Adeiladau
Rhestredig
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NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Gall cynnydd yn lefel y môr
ac erydiad effeithio ar gerflun
Nelson yn y cyfnod hwn. Felly
effaith negyddol sylweddol.

Cofnodi.

Annex A1

Uned PDZ

16.16

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Pont i’r Barras

Archeoleg

Tir amgaeëdig (Castell Gwylan)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Y dyb yw y byddai
amddiffynfeydd preifat lleol yn cael
eu caniatáu i warchod y mynediad
ar gyfer hwylio / adloniant. Heb ei
amddiffyn nid yw mynediad yn
debygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Y dyb yw y byddai
amddiffynfeydd preifat lleol yn cael
eu caniatáu i warchod y mynediad
ar gyfer hwylio / adloniant. Felly
mân effaith gadarnhaol.

16.16

Llandudoch Wledig

Llithrfa a
Mynediad

Llithrfa a pharc cychod

Asedau Materol

Rhanbarthol

NAI - Y dyb yw y byddai
amddiffynfeydd preifat lleol yn cael
eu caniatáu i warchod y mynediad
ar gyfer hwylio / adloniant. Heb ei
amddiffyn nid yw mynediad yn
debygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

16.16

Aberystwyth

Adeilad
Rhestredig

Plas Newydd

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Y dyb yw y byddai
amddiffynfeydd preifat lleol yn cael
eu caniatáu i warchod yr adeiladau
rhestredig. Felly effaith niwtral.

NAI - Y dyb yw y byddai
amddiffynfeydd preifat lleol yn cael
eu caniatáu i warchod yr adeiladau
rhestredig. Felly effaith niwtral.

NAI - Y dyb yw y byddai
amddiffynfeydd preifat lleol yn cael
eu caniatáu i warchod yr adeiladau
rhestredig. Felly effaith niwtral.

16.16

Llanina

Yr Amgylchedd
Parciau a Gerddi Parc a dirluniwyd o’r 18fed ganrif, Claddgell Bryn yr Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Hanesyddol
Hen Bobl ac adeiladu rhestredig
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Bydd erydiad yn dechrau
effeithio ar y parc a gardd
hanesyddol ger yr aber. Felly
effaith niwtral.

Llanina

Llithrfa a
Mynediad

Llithrfeydd a glanfeydd

Asedau Materol

Lleol

NAI - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

NAI - Mae erydiad yn debygol o
beri dirywio’r llithrfa a cholli
mynediad. Yn ogystal, bydd
llifogydd rheolaidd yn broblem.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Erydiad a llifogydd rheolaidd
yn debygol o beri colli mynediad yn
y cyfnod hwn. Felly mân effaith
negyddol.

Adeilad
Rhestredig

Castell Gwylan Adeilad Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig a pharc
a gardd hanesyddol yn annhebygol
o gael eu heffeithio yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig a pharc
a gardd hanesyddol yn annhebygol
o gael eu heffeithio yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

16.16

16.16

16.16

Cei Newydd

Adeilad
Rhestredig

Adeiladau rhestredig a pharc a gardd hanesyddol
ar lan ogledd-orllewinol Afon Menai

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeiladau rhestredig a pharc
a gardd hanesyddol yn annhebygol
o gael eu heffeithio yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

16.18

Llanllwchaearn

Eiddo

Ynys Gored Goch

Poblogaeth

Rhanbarthol

NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.
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Uned PDZ

Lleoliad

16.16

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Adeilad
Rhestredig

Pont dros y nant ger Melin Pwll-fanogl

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

Hyd at 2025

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.

Hyd at 2055

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.

Hyd at 2105

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.

16.18

Llanddewi Aber-arth
Uchaf

Heneb Restredig

Cored bysgod Coed M'r, cored bysgod Gorad Ddu
Henebion rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol ar henebion rhestredig yn y parth

16.18

Bae Llanfair

Archeoleg

Tir Terasog (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

16.19

Aberaeron

Ffordd Arfordirol Pont y Borth

Asedau Materol

Rhanbarthol

NAI - Pont yn annhebygol o gael ei NAI - Pont yn annhebygol o gael ei NAI - Pont yn annhebygol o gael ei
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Gall llifogydd effeithio ar yr
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
eiddo yn y cyfnod hwn. Felly mân
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith negyddol.

Llawer o adeiladau rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Adeiladau rhestredig yn
HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Byddai’r Ffowndri’n
Cenedlaethol
y cyfnod hwn. Felly effaith
cael ei hamddiffyn. Felly effaith
niwtral.
gadarnhaol sylweddol.

16.19

16.19

Adeilad
Rhestredig

NAI - Prosesau naturiol yn effeithio NAI - Prosesau naturiol yn effeithio NAI - Prosesau naturiol yn effeithio
ar henebion rhestredig yn y parth ar henebion rhestredig yn y parth
rhynglanwol. Felly effaith niwtral. rhynglanwol. Felly effaith niwtral. rhynglanwol. Felly effaith niwtral.

16.19

Eiddo

Eiddo Arfordirol

Poblogaeth

Lleol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

16.20

Adeilad
Rhestredig

Carreg filltir ger Penrhyn Safnas

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.
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NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Byddai’r Ffowndri a
Glanfa’r Tywysog yn cael eu
gwarchod rhag erydiad. Felly
effaith gadarnhaol sylweddol.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn ac yn cael
eu gwarchod rhag colled oherwydd
erydiad a llifogydd. Felly mân
effaith gadarnhaol.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn ac yn cael
eu gwarchod rhag colled oherwydd
erydiad a llifogydd. Felly mân
effaith gadarnhaol.

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.

Annex A1

Uned PDZ

16.21

Lleoliad

Llanddewi Aber-arth
Uchaf

Math

Nodwedd

Parciau a Gerddi
Gerddi hanesyddol, castell ac adeiladu rhestredig
Hanesyddol

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Nodweddion hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
Cenedlaethol
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Bydd amddiffynfeydd yr
adeiladau rhestredig yn parhau
HTL - Nodweddion hanesyddol yn
trwy adlinio’r Green. O dderbyn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
ffurf y tir rhwng y castell â’r lan,
y cyfnod hwn. Felly effaith
mae’n annhebygol y byddai modd
niwtral.
gweld unrhyw amhariad ger y lan
o’r castell. Felly effaith niwtral.

MR - Bydd amddiffynfeydd yr
adeiladau rhestredig yn parhau
HTL - Nodweddion hanesyddol yn
trwy adlinio’r Green. O dderbyn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
ffurf y tir rhwng y castell â’r lan,
y cyfnod hwn. Felly effaith
mae’n annhebygol y byddai modd
niwtral.
gweld unrhyw amhariad ger y lan
o’r castell. Felly effaith niwtral.

16.21

Llansanffraid

Safle Treftadaeth
Castell Biwmares
y Byd

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Rhyngwladol HTL - Nodweddion hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
a
Chenedlaetho y cyfnod hwn. Felly effaith
l
niwtral.

16.22

Aberystwyth

Pier

Pier

Asedau Materol

Lleol

HTL - Pier yn annhebygol o gael ei
HTL - Pier yn annhebygol o gael ei
MR - Pier yn annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn a bydd yn
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
cael ei warchod rhag erydiad. Felly
effaith niwtral.
mân effaith gadarnhaol.
mân effaith gadarnhaol.

16.22

Aberystwyth

Gorsaf Bad
Achub /
Achubwyr

Gorsaf RNLI

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Gorsaf y bad achub yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Gorsaf y bad achub yn
MR - Gorsaf y bad achub yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y annhebygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Lleol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn ac yn cael
eu gwarchod rhag colled oherwydd
erydiad a llifogydd. Felly mân
effaith gadarnhaol.

Poblogaeth

Lleol

NAI - Y dyb yw y byddai
NAI - Eiddo a ffordd yn
amddiffynfeydd preifat lleol yn cael
annhebygol o gael eu heffeithio yn
eu caniatáu i warchod y ffordd ac
y cyfnod hwn. Felly effaith
eiddo. Felly mân effaith
niwtral.
gadarnhaol.

Asedau Materol

HTL - Pier yn annhebygol o gael ei
HTL - Pier yn annhebygol o gael ei effeithio yn y cyfnod hwn ac yn cael
ei warchod rhag colli mynediad
Cenedlaethol effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
oherwydd erydiad. Felly effaith
effaith niwtral.
gadarnhaol sylweddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol ar henebion rhestredig yn y parth

16.22

16.22

16.25

16.25

Borth

Borth

Borth

Eiddo

Eiddo

Ffordd Arfordirol Ffordd arfordirol ac eiddo

Pier

Pier

Gorad bysgod Friars Bach, gored bysgod
Heneb Restredig Aberlleiniog I a II a gored bysgod Trecastell Heneb
Restredig
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MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn ac yn cael
eu gwarchod rhag colled gan
erydiad a llifogydd. Felly mân
effaith gadarnhaol.
NAI - Y dyb yw y byddai
amddiffynfeydd preifat lleol yn cael
eu caniatáu i warchod y ffordd ac
eiddo. Felly mân effaith
gadarnhaol.
HTL - Pier yn annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn ac yn cael
ei warchod rhag colli mynediad
oherwydd erydiad. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

NAI - Prosesau naturiol yn effeithio NAI - Prosesau naturiol yn effeithio NAI - Prosesau naturiol yn effeithio
ar henebion rhestredig yn y parth ar henebion rhestredig yn y parth
rhynglanwol. Felly effaith niwtral. rhynglanwol. Felly effaith niwtral. rhynglanwol. Felly effaith niwtral.
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16.25

Lleoliad

Math

Nodwedd

Heneb Restredig Safle priordy Heneb Restredig

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y

HTL - Safle hanesyddol yn
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Hyd at 2055

HTL - Safle hanesyddol yn cael ei
warchod rhag erydiad yn y cyfnod
hwn. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

Hyd at 2105

HTL - Safle hanesyddol yn cael ei
warchod rhag erydiad yn y cyfnod
hwn. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

16.25

Gorsaf Bad
Achub /
Achubwyr

Gorsaf gwylwyr y glannau

Asedau Materol

Lleol

NAI - Gorsaf gwylwyr y glannau’n
annhebygol o gael ei heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

16.25

Iard gychod /
longau

Glanfa

Asedau Materol

Lleol

NAI - Glanfa’n annhebygol o gael NAI - Gall erydiad ddifrodi rhywfaint NAI - Gall erydiad beri colli’r lanfa
ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly ar y lanfa yn y cyfnod hwn. Felly
yn y cyfnod hwn. Felly mân effaith
negyddol.
effaith niwtral.
mân effaith negyddol.

16.25

Ffordd Arfordirol Ffordd arfordirol Penmon

Asedau Materol

Rhanbarthol

NAI - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

NAI - Mae erydiad yn debygol o
beri colli’r ffordd yn rhannol. Felly
effaith negyddol gymedrol.

NAI - Mae erydiad yn debygol o
beri colli’r ffordd. Felly effaith
negyddol gymedrol.

16.25

Archeoleg

Twmpath (Canoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

16.25

Archeoleg

Darganfyddfa (Neolithig)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

16.25

Archeoleg

Chwarel (Ôl-ganoloesol, Canoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

16.25

Adeilad
Rhestredig

Pont Lanio Garth

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.

Adeiladau rhestredig isel Cadw a 'Pier Camp'
Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Adeiladau rhestredig a
Heneb Restredig yn annhebygol o
HTL - Adeiladau rhestredig a
gael eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
Heneb Restredig yn annhebygol o
Byddai dau adeilad rhestredig (Pier
Cenedlaethol
gael eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
a Phont Lanio Garth) yn cael eu
Felly effaith niwtral.
gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

16.26

Adeilad
Rhestredig
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NAI - Gorsaf gwylwyr y glannau’n NAI - Gorsaf gwylwyr y glannau’n
annhebygol o gael ei heffeithio yn y annhebygol o gael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Bydd angen
adlinio’r ffordd i
gynnal mynediad.

HTL / MR - Gallai adlinio beri colli
rhai adeiladau rhestredig ar Ffordd
Cofnodi.
Seiriol. Felly effaith negyddol
sylweddol.

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

16.26

Eiddo

Eiddo yn Ninas Bangor

16.26

Llong Ddrylliedig
Pwll Fannog, llong ddrylliedig
Warchodedig

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Hyd at 2055

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn a’r rhai ar
Drwyn Garth yn cael eu gwarchod.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

Poblogaeth

Rhanbarthol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol unrhyw effaith ar y nodwedd hon.

Harbwr Llanwol

Asedau Materol

HTL - Bydd yr harbwr yn dal i gael
ei warchod. Heb ymyrryd ni
Cenedlaethol fyddai’r harbwr yn cael ei effeithio
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Adeiladau rhestredig yn
HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn ac yn cael eu
Cenedlaethol
y cyfnod hwn. Felly effaith
gwarchod. Felly effaith
niwtral.
gadarnhaol sylweddol.

Hyd at 2105

HTL / MR - Oherwydd perygl mawr
llifogydd bydd amddiffynfeydd yn
cael eu hadlinio ac mae’n debygol Adleoli eiddo.
y bydd rhywfaint o golli eiddo. Felly
effaith negyddol gymedrol.

NAI - Ni fyddai’r polisi hwn yn cael NAI - Ni fyddai’r polisi hwn yn cael NAI - Ni fyddai’r polisi hwn yn cael
unrhyw effaith ar y nodwedd hon. unrhyw effaith ar y nodwedd hon.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.

HTL - Bydd yr harbwr yn dal i gael
HTL - Bydd yr harbwr yn dal i gael
ei warchod rhag erydiad a cholli
ei warchod rhag colled. Felly
muriau’r cei. Felly effaith
effaith gadarnhaol sylweddol.
gadarnhaol sylweddol.

16.29

Harbwr / Marina

16.29

Adeilad
Rhestredig

Parc Hanesyddol Castell y Penrhyn

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

16.31

Parciau a Gerddi
Parc Hanesyddol Castell y Penrhyn
Hanesyddol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

16.31

Parciau a Gerddi
Parc Hanesyddol Bryn y Neuadd
Hanesyddol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

MR / HTL - Parc a gardd
hanesyddol yn annhebygol o gael
eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

MR / HTL - Parc a gardd
hanesyddol yn annhebygol o gael
eu heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

MR / HTL - Parc a gardd
hanesyddol yn annhebygol o gael
eu heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn ac yn cael eu
gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

16.31

Rheilffordd

Rheilffordd

Asedau Materol

MR - Rheilffordd yn annhebygol o
gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn
HTL - Rheilffordd yn annhebygol o HTL - Rheilffordd yn annhebygol o
ac yn cael ei gwarchod rhag
Cenedlaethol gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn. gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn.
erydiad i’r gorllewin o
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
Lanfairfechan. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

16.31

Archeoleg

Arwyneb Coblog

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

16.31

Adeilad
Rhestredig

Pont yng ngheg Afon Ogwen (yn rhannol yng
Nghymuned Llanllechid)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.

NAI - Gall yr adeilad rhestredig
gael ei ddifrodi neu golli yn y
cyfnod hwn trwy erydu’r clogwyni.
Felly effaith negyddol sylweddol.
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Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

16.32

Adeilad
Rhestredig

Un o ddau fwthyn, Adeilad rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

16.33

Adeilad
Rhestredig

Adeiladau Rhestredig Cadw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
Cenedlaethol
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

16.33

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Lleol

MR - Dylid cynnal mynediad at y
traeth yn y cyfnod hwn gan mai’r
MR - Mynediad at y traeth yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y bwriad yw cynnal mynediad at yr
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. eiddo. Felly mân effaith
gadarnhaol.

NAI - Mae mynediad at y traeth yn
debygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn wrth iddi ddod yn
anghynaliadwy cynnal yr
amddiffynfeydd presennol. Felly
mân effaith negyddol.

MR - Gall adlinio beri colli rhai
gwasanaethau y byddai angen eu
symud. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall adlinio beri colli rhai
gwasanaethau y byddai angen eu
symud. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Wrth adael i’r mur fethu mae
mynediad yn debygol o gael ei
golli’n rhannol yn y cyfnod hwn.
Felly mân effaith negyddol.

NAI - Gyda methiant y mur mae
mynediad yn debygol o fod wedi
cael ei golli yn y cyfnod hwn. Felly
mân effaith negyddol.

Uned PDZ

17.1

Lleoliad

Maes Parcio

Maes parcio a ffordd fynediad

Poblogaeth

Hyd at 2025

MR - Adeilad rhestredig yn

Hyd at 2055

Hyd at 2105

MR - Adeilad rhestredig yn

HTL - Adeilad rhestredig yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
MR - Adeiladau rhestredig yn
HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn ac yn cael eu
y cyfnod hwn. Felly effaith
gwarchod rhag erydiad. Felly
niwtral.
effaith gadarnhaol sylweddol.
HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Rhywfaint o eiddo’n debygol Darparu tir arall ar
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
o gael ei golli fel rhan o’r adlinio.
gyfer datblygu neu
Felly effaith negyddol gymedrol. adleoli eiddo.
effaith gadarnhaol gymedrol.

17.1

Eiddo

Gwasanaethau i eiddo

Poblogaeth

Lleol

HTL - Nid yw gwasanaethau i
eiddo’n debygol o fod mewn perygl
erydiad neu lifogydd oherwydd
cynnydd yn lefel y môr yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

17.1

Traeth

Morglawdd ar hyd rhan ogleddol y traeth

Poblogaeth

Lleol

MR - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

17.3

Adeilad
Rhestredig

Mae ychydig o adeiladau rhestredig, a phont sy’n
Heneb Restredig yn y dref hon

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

MR - Adeiladau rhestredig yn
HTL - Adeiladau rhestredig a
annhebygol o gael eu heffeithio.
Heneb Restredig yn annhebygol o
Cenedlaethol
Bydd yr heneb restredig yn dioddef
gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn.
llifogydd ond ni fydd yn cael ei golli.
Felly effaith niwtral.
Felly mân effaith negyddol.
NAI - Heneb Restredig yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn
Cenedlaethol
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Heneb Restredig mewn
perygl liffogydd achlysurol yn y
NAI - Heneb Restredig yn
annhebygol o gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn, ond yn annhebygol o
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. gael ei effeithio’n sylweddol. Felly
mân effaith negyddol.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
Cenedlaethol
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeilad rhestredig mewn
NAI - Adeiladau rhestredig yn
perygl liffogydd achlysurol yn y
annhebygol o gael eu heffeithio yn
cyfnod hwn, ond yn annhebygol o
y cyfnod hwn. Felly effaith
gael ei effeithio’n sylweddol. Felly
niwtral.
mân effaith negyddol.

17.4

Heneb Restredig Carnedd gron Trwyn Du Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

17.4

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Eglwys Cwyfan Sant Adeilad Rhestredig
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MR - Gall un heneb restredig ac un
adeilad rhestredig gael eu colli
oherwydd amlder gorlifo yn y
Cofnodi.
cyfnod hwn. Felly effaith
negyddol sylweddol.

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

Math

17.4

Nodwedd

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Poblogaeth

Lleol

NAI - Ffordd yn annhebygol o gael NAI - Ffordd yn annhebygol o gael NAI - Ffordd yn annhebygol o gael
ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.

Claddgell Barclodiad y Gawres a Charnedd gron
Mynydd Bach Henebion rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

Bwthyn Tyn Towyn Adeilad Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Gall erydiad effeithio ar yr
adeilad rhestredig yn y cyfnod hwn,
MR - Adeilad rhestredig yn
MR - Adeilad rhestredig yn
Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y a bydd tarfu ar ei amgylchoedd.
Cofnodi.
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. Felly effaith negyddol
sylweddol.

17.5

Heneb Restredig

NAI - Safle hanesyddol yn
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Safle hanesyddol yn
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Eiddo’n debygol o gael ei
golli yn y cyfnod hwn wrth i
amddiffynfeydd ddod yn
anghynaliadwy oherwydd cynnydd
yn lefel y môr a phwysau erydiad.
Felly mân effaith negyddol.
MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio gan yr adlinio yn y cyfnod
hwn. Felly mân effaith
gadarnhaol.

17.5

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn, gan y
effeithio yn y cyfnod hwn, gan y
byddai amddiffynfeydd preifat yn
byddai amddiffynfeydd preifat yn
gynaliadwy. Felly mân effaith
gynaliadwy. Felly effaith niwtral.
gadarnhaol.

17.5

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn wrth i
amddiffynfeydd gael eu cynnal.
Felly effaith niwtral.

17.7

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
Darn o Forglawdd yn Surf Point, Adeilad Rhestredig
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

17.7

Canolfan Hedfan
Canolfan RAF
/ Maes Awyr

Asedau Materol

NAI - Gall rhai asedau ger y
draethlin fod mewn perygl ond y
NAI - Canolfan hyfforddi RAF yn
NAI - Canolfan hyfforddi RAF yn
Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y dyb yw y byddai modd adleoli eu
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. swyddogaeth heb golli’r ganolfan.
Felly mân effaith negyddol.

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

MR - Mae’r polisi hwn yn
berthnasol i reoli’r baeau.
Adeiladau rhestredig yn
Cenedlaethol
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

17.9

Lliniaru

NAI - Ysgol foduro’n annhebygol o NAI - Ysgol foduro’n annhebygol o NAI - Ysgol foduro’n annhebygol o
gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn. gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn. gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.

Ffordd Arfordirol Maes parcio a ffordd arfordirol

Adeilad
Rhestredig

Hyd at 2025

Rhanbarthol

Ysgol rasio moduron

17.4

17.5

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Gwylfa Rhoscolyn Adeilad Rhestredig

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn wrth i
amddiffynfeydd gael eu cynnal.
Felly mân effaith gadarnhaol.

HTL - Byddai’r adeilad rhestredig
HTL - Adeiladau rhestredig yn
yn cael ei warchod rhag difrod a
annhebygol o gael eu heffeithio yn
cholled oherwydd erydiad yn y
Cenedlaethol
y cyfnod hwn. Felly effaith
cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.
gadarnhaol sylweddol.
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MR - Mae’r polisi hwn yn
berthnasol i reoli’r baeau.
Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Adeilad rhestredig yn
annhebygol o gael ei golli fel rhan
o’r adlinio yn y cyfnod hwn ac yn
cael ei warchod rhag colled trwy
erydiad. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.
Adleoli’r asedau
sydd mewn perygl
ar diroedd y
ganolfan.

MR - Mae’r polisi hwn yn
berthnasol i reoli’r baeau.
Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Annex A1

Uned PDZ

Lleoliad

17.9

Math

Nodwedd

Heneb Restredig Ffynnon Gwenfaen, Heneb Restredig

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

MR - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

MR - Gweithrediad y safle
carafanau a gwersylla’n
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Gweithrediad y safle
carafanau a gwersylla’n
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Safle hanesyddol yn

MR - Safle hanesyddol yn

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

17.9

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parciau carafanau a safleoedd gwersylla
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

MR - Gweithrediad y safle
carafanau a gwersylla’n
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

17.9

Adeilad
Rhestredig

Porth y Castell Adeilad rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

17.9

Adeilad
Rhestredig

Craig y Môr Adeilad rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Rhanbarthol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal gan sicrhau cadw’r
ffordd a’r mynediad. Heb ymyrryd,
ni fyddai’r ffordd yn cael ei
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal gan sicrhau cadw’r
ffordd a’r mynediad. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal gan sicrhau cadw’r
ffordd a’r mynediad. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

Lleol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd yr eiddo’n
dal i gael ei warchod. Heb gynnal
yr amddiffynfeydd ni fyddai effaith
ar yr eiddo yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal gan sicrhau gwarchod yr
eiddo rhag colled oherwydd
llifogydd. Felly mân effaith
gadarnhaol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal gan sicrhau gwarchod yr
eiddo rhag colled oherwydd
erydiad a pherygl llifogydd. Felly
mân effaith gadarnhaol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal ac ni fydd effaith ar y
ffordd. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal ac ni fydd effaith ar y
ffordd. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

17.12

17.12

Dale

Dale

Ffordd Arfordirol Ffordd arfordirol

Eiddo

Eiddo

Asedau Materol

Poblogaeth

17.13

Dale

Ffordd Arfordirol Ffordd arfordirol

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal ac ni fydd effaith ar
y ffordd. Heb ymyrryd, ni fyddai’r
ffordd yn cael ei heffeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

17.14

Dale

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Safle hanesyddol yn

Marloes

Heneb Restredig Dinas Porth Ruffydd Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Safle hanesyddol yn

17.14

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

NAI - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Hen orsaf dollau adeilad rhestredig
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cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
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cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Lliniaru

Annex A1

Uned PDZ

17.14

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Sain Ffraid

Adeilad
Rhestredig

T r Ellen adeilad rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Adeilad
Rhestredig

Goleudy Ynys Lawd

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeilad rhestredig a
mynediad yn annhebygol o gael eu
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Adeilad rhestredig a
mynediad yn annhebygol o gael eu
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Adeilad rhestredig a
mynediad yn annhebygol o gael eu
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Adeilad
Rhestredig

Gorsaf Arwyddion Niwl

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd yr adeiladau
rhestredig yn dal i gael eu
gwarchod. Heb eu cynnal ni
fyddai’r amddiffynfeydd presennol
Cenedlaethol
wedi methu yn y cyfnod hwn ac
mae’r adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio.
Felly aseswyd yr effaith fel
niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd yr adeiladau
rhestredig yn dal i gael eu
gwarchod rhag llifogydd. Felly mân
effaith gadarnhaol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd yr adeiladau
rhestredig yn dal i gael eu
gwarchod rhag erydiad. Felly
effaith gadarnhaol sylweddol.

Asedau Materol

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd yr harbwr yn
dal i gael ei warchod. Heb ymyrryd
Cenedlaethol
ni fyddai’r harbwr yn cael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd yr harbwr yn dal i
gael ei warchod. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd yr harbwr yn dal i
gael ei warchod. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

Yr Amgylchedd
Harbwr, amryw adeiladau rhestredig a nodweddion Hanesyddol
(Etifeddiaeth
hanesyddol
Ddiwylliannol)

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn
cael eu cynnal a bydd yr adeiladau
rhestredig yn dal i gael eu
gwarchod. Heb eu cynnal ni
fyddai’r amddiffynfeydd presennol
Cenedlaethol
wedi methu yn y cyfnod hwn ac
mae’r adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio.
Felly aseswyd yr effaith fel
niwtral.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd yr adeiladau
rhestredig yn dal i gael eu
gwarchod rhag llifogydd. Felly mân
effaith gadarnhaol.

HTL - Bydd amddiffynfeydd yn cael
eu cynnal a bydd yr adeiladau
rhestredig yn dal i gael eu
gwarchod rhag erydiad. Felly
effaith gadarnhaol sylweddol.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

MR - Safleoedd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
Cenedlaethol
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Safle hanesyddol yn debygol
MR - Gall cynnydd yn lefel y môr
o gael ei effeithio gan gynnydd yn
effeithio ar y safle hanesyddol yn y
Cloddio a
lefel y môr yn y cyfnod hwn gan
cyfnod hwn gan beri dirywiad. Felly
chofnodi.
beri colled. Felly effaith negyddol
effaith negyddol sylweddol.
sylweddol.

17.14

17.14

17.15

17.15

17.15

17.19

Sain Ffraid

Sain Ffraid

Sain Ffraid

Sain Ffraid

Adeilad
Rhestredig

Harbwr / Marina

Adeilad
Rhestredig

Anheddiad ac adeiladu rhestredig

Harbwr hen a newydd Caergybi

Heneb Restredig Cylchoedd cutiau Ynys Leurad Heneb Restredig
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Hyd at 2025

80

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lliniaru
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Uned PDZ

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

MR - Bydd amddiffynfa’r bont yn
cael ei chynnal er mwyn cadw
Cenedlaethol mynediad at Ynys Gybi. Felly, ni
fydd effaith ar y safle hanesyddol.
Felly effaith niwtral.

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

MR - Bydd amddiffynfa’r bont yn
cael ei chynnal er mwyn cadw
mynediad at Ynys Gybi. Felly, bydd
y safle hanesyddol yn cael ei
warchod rhag dirywio. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

MR - Bydd amddiffynfa’r bont yn
cael ei chynnal er mwyn cadw
mynediad at Ynys Gybi. Felly, bydd
y safle hanesyddol yn cael ei
warchod rhag colled. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

MR - Safleoedd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Cynnydd yn lefel y môr yn
debygol o beri colli’r safleoedd
Cloddio a
hanesyddol yn y cyfnod hwn. Felly chofnodi.
effaith negyddol sylweddol.

17.19

Talbenni

Adeilad
Rhestredig

Pont Rhydybont, Adeilad Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

17.19

Talbenni

Heneb Restredig

Melin Lanw Felin Carnau, melin lanw Felin Wen a
melin lanw Bodior Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

MR - Safleoedd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

17.19

Talbenni

Eiddo

Eiddo arfordirol / aberol

Poblogaeth

Lleol

MR - Cynnydd yn lefel y môr yn
MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
debygol o effeithio ar rywfaint o
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
eiddo yn y cyfnod hwn. Felly mân
effaith niwtral.
effaith negyddol.

MR - Cynnydd yn lefel y môr yn
debygol o effeithio ar eiddo
ychwanegol yn y cyfnod hwn. Felly
mân effaith negyddol.

Asedau Materol

Rhanbarthol

MR - Bydd amddiffynfa’r bont yn
cael ei chynnal er mwyn cadw
mynediad at Ynys Gybi. Heb
ymyrryd, nid yw mynediad yn
debygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

MR - Bydd amddiffynfa’r bont yn
cael ei chynnal er mwyn cadw
mynediad at Ynys Gybi. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

MR - Bydd amddiffynfa’r bont yn
cael ei chynnal er mwyn cadw
mynediad at Ynys Gybi. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

HTL - Bydd yr arglawdd yn cael ei
gynnal gan ganiatáu cadw
mynediad. Heb ymyrryd, nid yw’r
arglawdd yn debygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Bydd yr arglawdd yn cael ei
gynnal gan ganiatáu cadw
mynediad. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

17.19

Talbenni

Ffordd Arfordirol Pont ac arglawdd

17.19

Afon Alaw

Rheilffordd

Arglawdd

Asedau Materol

HTL - Bydd yr arglawdd yn cael ei
gynnal gan ganiatáu cadw
mynediad. Heb ymyrryd, nid yw’r
Cenedlaethol
arglawdd yn debygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

17.19

Afon Alaw

Adeilad
Rhestredig

Cob y Fali

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Adeilad rhestredig yn cael ei
warchod rhag dirywio yn y cyfnod
hwn. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol..

17.19

Archeoleg

Dolen Angori

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

17.19

Archeoleg

Melin Lanw

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.
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17.2

Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Aberffraw

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

Adeiladau rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn oherwydd
Cenedlaethol
y bydd erydiad yn arafach. Felly
effaith niwtral.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

MR - Safleoedd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Poblogaeth

Lleol

MR - Gall erydiad effeithio ar yr
eiddo yn y cyfnod hwn. Fodd
MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
bynnag, mae’r cynllun yn caniatáu
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
amddiffynfeydd lleol os bydd eu
effaith niwtral.
effaith niwtral.
hangen. Felly mân effaith
gadarnhaol.

17.21

Parc Newlands

Adeilad
Rhestredig

17.21

Cymuned y Fali

Heneb Restredig Cored Bysgod Newlands Heneb Restredig

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lliniaru

MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Gall eiddo gael ei golli i
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
lifogydd yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
mân effaith negyddol.

MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn oherwydd
y bydd erydiad yn arafach. Felly
effaith niwtral.

MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn oherwydd
y bydd erydiad yn arafach ac
Cofnodi.
eiddo’n cael ei warchod rhag colled
i erydiad. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

MR - Mae cynnydd yn lefel y môr
yn debygol o ddechrau peri
dirywio’r safle hanesyddol. Felly
effaith negyddol sylweddol.

MR - Mae cynnydd yn lefel y môr
yn debygol o beri colli’r safle
hanesyddol. Felly effaith
negyddol sylweddol.

Cloddio a
chofnodi.

17.23

Bae Caergybi

Eiddo

18.1

Porth Delysg

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Safle carafanau a gwersylla
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

NAI - Gweithrediad y safle
carafanau a gwersylla’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

18.1

Porth Swtan

Llwybr Troed

Poblogaeth

Lleol

NAI - Mae erydiad yn debygol o
NAI - Llwybr troed yn annhebygol NAI - Llwybr troed yn annhebygol o
beri colli’r rhan fwyaf o’r llwybr yn y
o gael ei effeithio yn y cyfnod hwn. gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
cyfnod hwn. Felly mân effaith
Felly effaith niwtral.
Felly effaith niwtral.
negyddol.

Porth y Felin

Parciau a Gerddi
Parc hanesyddol ac adeiladu rhestredig Cestyll
Hanesyddol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Parc a gardd hanesyddol ac
adeilad rhestredig yn debygol o
Cenedlaethol gael eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Parc a gardd hanesyddol ac
adeilad rhestredig yn debygol o
gael eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Erydiad yn debygol o
effeithio ar yr adeilad rhestredig yn Dim byd ar gael
y cyfnod hwn. Felly effaith
heblaw cofnodi.
negyddol sylweddol.

18.1

Ffermydd / eiddo arfordirol

Hyd at 2025

Llwybr Troed

NAI - Gweithrediad y safle
carafanau a gwersylla’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Gweithrediad y safle
carafanau a gwersylla’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Twyn Cliperau i Drwyn
Archeoleg
Wylfa

Cefnen a Rhych (Canoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Twyn Cliperau i Drwyn
Archeoleg
Wylfa

Melin d

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.
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18.3

Lleoliad

Math

Nodwedd

Tre Fadog

Heneb Restredig Castell Heneb Restredig

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

NAI - Safle hanesyddol yn
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Safle hanesyddol yn
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
niwtral.

Hyd at 2105

NAI - Safle hanesyddol yn debygol
o gael ei effeithio yn y cyfnod hwn Cloddio a
oherwydd erydiad. Felly effaith
chofnodi.
negyddol sylweddol.
NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

18.3

Porth Trefadog

Adeilad
Rhestredig

Adeilad Rhestredig Ynys Môn ger yr arfordir

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y

18.3

Porth Trefadog

Eiddo

Eiddo arfordirol

Poblogaeth

Lleol

NAI - Rhywfaint o eiddo’n debygol
MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei
o gael ei golli oherwydd erydiad a
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
llifogydd yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
mân effaith negyddol.

18.4

Porth Trwyn

Eiddo

Eiddo arfordirol

Poblogaeth

Lleol

NAI - Rhywfaint o eiddo’n debygol
NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei
o gael ei golli oherwydd erydiad yn
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
y cyfnod hwn. Felly mân effaith
effaith niwtral.
effaith niwtral.
negyddol.

18.5

Porth Swtan

Gwaith Trin
Carthion

Ffordd fynediad at y traeth

Poblogaeth

Lleol

NAI - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

18.7

Porth y Galen-ddu

Atomfa’r Wylfa

Asedau Materol

Cenedlaethol annhebygol o gael ei heffeithio.

MR - Adeilad rhestredig yn

NAI – Mae erydiad yn debygol o
effeithio ar y llithrfa a cholled
mynediad yn rhannol yn y cyfnod
hwn. Felly mân effaith negyddol.

NAI - Mae erydiad yn debygol o
beri colli mynediad yn llwyr yn y
cyfnod hwn. Felly mân effaith
negyddol.

Felly effaith niwtral.

HTL - Gorsaf drydan yn
annhebygol o gael ei heffeithio.
Felly effaith niwtral.

HTL - Gorsaf drydan yn
annhebygol o gael ei heffeithio ac
yn cael ei gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Gorsaf drydan yn

18.8

Cemais

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
mân effaith gadarnhaol.
mân effaith gadarnhaol.

18.13

Trwyn Llanbadrig

Adeilad
Rhestredig

Eglwys Padrig Sant Adeilad Rhestredig Ynys Môn

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Safle hanesyddol yn

Trwyn Llanlleiana

Heneb Restredig Caer Dinas Gynfor Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Safle hanesyddol yn

18.13

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

NAI - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

Poblogaeth

Lleol

18.13

Porthllechog

Ffordd Arfordirol Ffordd arfordirol ac eiddo

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

MR - Rhywfaint o eiddo’n debygol
HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
o gael ei golli o ganlyniad i’r
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
adlinio. Felly mân effaith
mân effaith gadarnhaol.
negyddol.
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Nodwedd Gyfatebol
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yr AAS

Lleoliad

Math

Nodwedd

18.13

Porth Eilian

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Goleudy a gorsaf delegraff Trwyn Eilian, Adeiladau Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Rhestredig Ynys Môn
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

18.13

Porth Eilian

Iard gychod /
longau

Goleudy

Asedau Materol

Rhanbarthol

NAI - Goleudy’n annhebygol o gael NAI - Goleudy’n annhebygol o gael NAI - Goleudy’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.

18.13

Trwyn y Parc i Drwyn
Cwmryd

Archeoleg

Ffynnon

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

18.14

Porth Wen

Heneb Restredig Gwaith brics Porth Wen Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

MR - Safleoedd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Safleoedd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Safle hanesyddol yn debygol
o gael ei effeithio gan erydiad a
Cloddio a
llifogydd yn y cyfnod hwn. Felly
chofnodi.
effaith negyddol sylweddol.

18.14

Gwaith brics Porth
Wen

Archeoleg

Gwaith brics

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

Gwaith Trin

Trin D r Arwyneb

Asedau Materol

Lleol

MR - Erydiad y clogwyn yn peryglu
rhannau o’r Gwaith Trin D r
Arwyneb . Felly mân effaith
negyddol.

MR - Erydiad y clogwyn yn peryglu
rhannau o’r Gwaith Trin D r
Arwyneb . Felly mân effaith
negyddol.

MR - Erydiad y clogwyn yn peryglu
rhannau o’r Gwaith Trin D r
Arwyneb . Felly mân effaith
negyddol.

18.16

Hyd at 2025

Hyd at 2055

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Hyd at 2105

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

18.17

Amlwch

Harbwr / Marina

Harbwr

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Nid yw swyddogaeth yr
harbwr yn debygol o gael ei
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Nid yw swyddogaeth yr
harbwr yn debygol o gael ei
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

HTL - Nid yw swyddogaeth yr
harbwr yn debygol o gael ei
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.

18.17

Amlwch

Adeilad
Rhestredig

Nifer o Adeiladau Rhestredig Ynys Môn

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

18.18

Porth Eilian

Traeth

Traeth a Llithrfa

Poblogaeth

Lleol

HTL - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

MR - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

NAI - Gall erydiad effeithio ar
fynediad yn y cyfnod hwn. Felly
mân effaith negyddol.

19.2

Dulas Bay

Eiddo

Eiddo Arfordirol

Poblogaeth

Lleol

MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Erydiad yn debygol o
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio ar eiddo yn y cyfnod hwn.
Felly mân effaith negyddol.
effaith niwtral.
mân effaith gadarnhaol.

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

84

Lliniaru

Annex A1

Uned PDZ

Math

19.3

Traeth Dulas

Llong Ddrylliedig
Llong Ddrylliedig
Warchodedig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

19.3

Porth Lligwy

Maes Parcio

Poblogaeth

19.3

Porth Lligwy

Canolfan Hedfan
Traeth
/ Maes Awyr

19.3

Traeth Lligwy

Heneb Restredig Cored Bysgod Traeth Lligwy Heneb Restredig

Moelfre

Gorsaf Bad
Achub /
Achubwyr

19.4

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Lleoliad

Meysydd parcio a mynediad at y traeth

Gorsaf RNLI

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

Cenedlaethol

NAI - Safle hanesyddol yn debygol
o ddirywio oherwydd cynnydd yn
lefel y môr yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Safle hanesyddol yn debygol
o ddirywio oherwydd cynnydd yn
lefel y môr yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Safle hanesyddol yn debygol
o ddirywio oherwydd cynnydd yn
lefel y môr yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Lleol

NAI - Maes parcio a mynediad yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Maes parcio a mynediad yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Maes parcio a mynediad yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Traeth yn annhebygol o gael NAI - Traeth yn annhebygol o gael NAI - Traeth yn annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith niwtral.
Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Asedau Materol

Cenedlaethol

NAI - Safle hanesyddol yn debygol
o ddirywio oherwydd cynnydd yn
lefel y môr yn y cyfnod hwn. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Safle hanesyddol yn debygol
o ddirywio oherwydd cynnydd yn
lefel y môr yn y cyfnod hwn. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Safle hanesyddol yn debygol
o ddirywio oherwydd cynnydd yn
Cloddio a
lefel y môr yn y cyfnod hwn. Felly chofnodi.
effaith negyddol sylweddol.

Rhanbarthol

MR - Y dyb yw y byddai gorsaf y
bad achub yn dal i gael ei
gwarchod. Heb ymyryd, ni fyddai
effaith ar orsaf y bad achub yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

MR - Y dyb yw y byddai gorsaf y
bad achub yn dal i gael ei
gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

MR - Y dyb yw y byddai gorsaf y
bad achub yn dal i gael ei
gwarchod. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

MR / NAI - Eiddo’n annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn ac
mae rhywfaint o eiddo’n cael ei
warchod rhag colled i erydiad.
Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.
NAI - Erydiad a chynnydd yn lefel y
môr yn debygol o beri colli
rhywfaint o eiddo yn y cyfnod hwn.
Felly mân effaith negyddol.

19.4

Moelfre

Eiddo

Eiddo arfordirol a ffordd arfordirol

Poblogaeth

Rhanbarthol

MR / HTL / NAI - Eiddo’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y
MR / HTL / NAI - Eiddo’n
cyfnod hwn ac mae rhywfaint o
annhebygol o gael ei effeithio yn y
eiddo’n cael ei warchod rhag colled
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
i erydiad. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

19.7

Traeth Bychan

Eiddo

Eiddo arfordirol a meysydd carafanau

Poblogaeth

Lleol

NAI - Erydiad a chynnydd yn lefel y
MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
môr yn debygol o beri colli
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
rhywfaint o eiddo yn y cyfnod hwn.
effaith niwtral.
Felly mân effaith negyddol.

Traeth Bychan

Adeilad
Rhestredig

Odynnau Calch, Adeiladau Rhestredig Ynys Môn

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
Cenedlaethol
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Traeth Bychan

Llithrfa a
Mynediad

Asedau Materol

NAI - Mynediad a chadw cychod
yn annhebygol o gael eu heffeithio
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

19.7

19.9

Llithrfa a pharc cychod
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Lleol
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NAI - Gall erydiad effeithio ar yr
adeiladau rhestredig yn y cyfnod
hwn. Felly effaith negyddol
sylweddol.

NAI - Gall erydiad effeithio ar yr
adeiladau rhestredig yn y cyfnod
hwn. Felly effaith negyddol
sylweddol.

Cofnodi.

NAI - Erydiad yn debygol o
NAI - Mynediad a chadw cychod yn
effeithio ar gadw cychod yn y
annhebygol o gael eu heffeithio yn
cyfnod hwn. Ni fydd effaith ar
y cyfnod hwn. Felly effaith
fynediad at y traeth. Felly mân
niwtral.
effaith negyddol.

Annex A1

Uned PDZ

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Lleoliad

Math

19.9

Benllech

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Parc Carafanau
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

NAI - Gweithrediad y safle
carafanau a gwersylla’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Gweithrediad y safle
carafanau a gwersylla’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

19.9

Benllech

Eiddo

Eiddo tref Benllech

Poblogaeth

Lleol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
mân effaith gadarnhaol.
mân effaith gadarnhaol.

19.11

Benllech

Gwaith Trin
Carthion

Gwaith trin carthion

Asedau Materol

Lleol

NAI - Gwaith trin carthion yn
NAI - Gwaith trin carthion yn
NAI - Gwaith trin carthion yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

19.11

Traeth Coch

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Safle gwersylla a pharc carafanau Dewi Sant
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

NAI / HTL - Gweithrediad y parc
carafanau’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

19.14

Traeth Coch

Adeilad
Rhestredig

Pont Adeilad Rhestredig Ynys Môn

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y

19.14

Traeth Coch

Eiddo

Bythynnod arfordirol

Poblogaeth

19.15

Traeth Coch

Mynediad

Mannau mynediad a llwybrau troed

19.15

Traeth Coch

Eiddo

Traeth Llanddona, eiddo arfordirol

19.15

Traeth Coch

19.16

Goleudy Trwyn Du

Hyd at 2025

Hyd at 2055

NAI / HTL - Gweithrediad y parc
carafanau’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Hyd at 2105

Lliniaru

NAI - Gweithrediad y safle
carafanau a gwersylla’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

NAI / MR - Gweithrediad y parc
carafanau’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

MR - Mae cynnydd yn lefel y môr
yn debygol o effeithio ar yr adeilad
rhestredig yn y cyfnod hwn. Felly
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
effaith negyddol sylweddol.

MR - Adeilad rhestredig yn debygol
o gael ei golli yn y cyfnod hwn.
Cofnodi.
Felly effaith negyddol
sylweddol.

Lleol

MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn a’i
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
warchod rhag erydiad. Felly mân
effaith niwtral.
effaith gadarnhaol.

MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn a’i
warchod rhag erydiad a cholled.
Felly mân effaith gadarnhaol.

Poblogaeth

Lleol

NAI - Mynediad yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

Poblogaeth

Lleol

NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Un eiddo’n debygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
golli i erydiad yn y cyfnod hwn.
Felly mân effaith negyddol.
effaith niwtral.
effaith niwtral.

Heneb Restredig Cored Bysgod Llanddona Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Safle hanesyddol yn debygol
o ddirywio oherwydd cynnydd yn
lefel y môr yn y cyfnod hwn. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Safle hanesyddol yn debygol
o ddirywio oherwydd cynnydd yn
lefel y môr yn y cyfnod hwn. Felly
effaith negyddol sylweddol.

NAI - Safle hanesyddol yn debygol
o ddirywio oherwydd cynnydd yn
Cloddio a
lefel y môr yn y cyfnod hwn. Felly chofnodi.
effaith negyddol sylweddol.

Adeilad
Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Adeilad Rhestredig Ynys Môn, goleudy, yn Afon
Menai rhwng y Trwyn Du ac Ynys Seiriol
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NAI - Gall cynnydd yn lefel y môr
NAI - Gall cynnydd yn lefel y môr
ac erydiad effeithio ar fynediad yn y
ac erydiad beri colli mynediad.
cyfnod hwn, ond yn annhebygol o
Felly mân effaith negyddol.
gael ei golli. Felly effaith niwtral.
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Lleoliad

Math

Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

19.16

Trwyn Penmon

Adeilad
Rhestredig

Adeilad Rhestredig Ynys Môn tai gwarcheidwaid y
goleudy

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

20.1

Llanfairfechan

Ffordd Arfordirol A55 Ffordd Bangor i Gaer

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Ffordd yn annhebygol o gael HTL - Ffordd yn annhebygol o gael HTL - Ffordd yn annhebygol o gael
ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith gadarnhaol gymedrol.

20.1

Deganwy

Cwrs Golff

Poblogaeth

Lleol

HTL - Cyfleusterau golff yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Asedau Materol

HTL - Rheilffordd yn annhebygol o
gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn a
HTL - Rheilffordd yn annhebygol o
rhannau o’r rheilffordd yn
Cenedlaethol gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn.
Nwygyfylchi’n cael eu gwarchod
Felly effaith niwtral.
rhag colled. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Ffordd yn annhebygol o gael HTL - Ffordd yn annhebygol o gael HTL - Ffordd yn annhebygol o gael
ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
effaith gadarnhaol gymedrol.

Rhanbarthol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Asedau Materol

Rhanbarthol

HTL - Gwaith trin carthion yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
HTL - Gwaith trin carthion yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y cyfnod hwn a’i warchod rhag
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. erydiad. Felly effaith gadarnhaol
gymedrol.

Uned PDZ

Cwrs Golff

20.2

Penmaen-mawr

Rheilffordd

20.2

Penmaen-mawr

Ffordd Arfordirol A55 Ffordd Bangor i Gaer

20.2

Rheilffordd

Eiddo

Hyd at 2055

NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Cyfleusterau golff yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Hyd at 2105

MR - Gall cyfleusterau golff gael
eu heffeithio wrth adlinio
amddiffynfeydd. Felly mân effaith
negyddol.
HTL - Rheilffordd yn annhebygol o
gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn
a’i gwarchod rhag llifogydd
rheolaidd a cholled. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Eiddo ar HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
ymyl yr A55 tua’r môr yn cael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
warchod rhag erydiad. Felly
effaith gadarnhaol gymedrol.
effaith gadarnhaol gymedrol.

Eiddo

20.2

Dwygyfylchi

Gwaith Trin
Carthion

20.3

Conwy

Parc Carafanau /
Gwyliau / Safle
Safle carafanau
Gwersylla

Poblogaeth

Lleol

HTL - Parc carafanau a
gwersylla’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

20.3

Conwy

Cwrs Golff

Cwrs Golff

Poblogaeth

Lleol

MR / HTL - Gweithrediad y cwrs
HTL - Gweithrediad y cwrs golff yn HTL - Gweithrediad y cwrs golff yn
golff yn annhebygol o gael ei
annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.
effaith niwtral.

20.3

Conwy

Harbwr / Marina

Marina

Asedau Materol

Lleol

HTL - Marina yn annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.
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NAI - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Penmaen-mawr

Gwaith trin carthion

Poblogaeth

Hyd at 2025

HTL - Gwaith trin carthion yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn a’i warchod rhag
erydiad a cholled. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

HTL - Parc carafanau a gwersylla’n MR - Parc carafanau a gwersylla’n
annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral. cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Marina yn annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn a’i
warchod rhag llifogydd rheolaidd.
Felly mân effaith gadarnhaol.

HTL - Marina yn annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn a’i
warchod rhag colled. Felly mân
effaith gadarnhaol.
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Uned PDZ

20.3

20.5

20.5

20.5

20.6

20.8

20.8

20.8

Lleoliad

Llandudno

Conwy

Afon Conwy

Afon Conwy

Conwy

Llandudno

Afon Conwy

Deganwy

Math

Nodwedd

Ffordd Arfordirol A55 Ffordd Bangor i Gaer

Eiddo

Eiddo

Eiddo

Harbwr Conwy, ysgraffau nofiol

Ffordd Arfordirol Tair pont dros yr afon

Adeilad
Rhestredig

Eiddo

Asedau Materol

Tref Llandudno

Eiddo tref Deganwy
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Hyd at 2025

Hyd at 2055

HTL - Ffordd yn annhebygol o gael
HTL - Ffordd yn annhebygol o gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn a’r
Cenedlaethol ei heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly twnnel yn cael ei warchod rhag
colled oherwydd llifogydd. Felly
effaith niwtral.
effaith gadarnhaol sylweddol.

Hyd at 2105

Rhanbarthol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn a
HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
rhywfaint yn cael ei warchod rhag effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
erydiad. Felly effaith gadarnhaol effaith gadarnhaol gymedrol.
gymedrol.

Poblogaeth

Lleol

HTL - Gyda’r polisi hwn mae
gweithrediad yr ysgraffau’n
debygol o gael ei gynnal ac, o
dderbyn eu natur, nid yw’r polisi’n
debygol o effeithio arnynt. Felly
effaith niwtral.

HTL - Gyda’r polisi hwn mae
gweithrediad yr ysgraffau’n
debygol o gael ei gynnal ac, o
dderbyn eu natur, nid yw’r polisi’n
debygol o effeithio arnynt. Felly
effaith niwtral.

Asedau Materol

HTL - Pontydd yn annhebygol o
gael eu heffeithio yn y cyfnod hwn
HTL - Pontydd yn annhebygol o
Cenedlaethol gael eu heffeithio yn y cyfnod hwn. a’u gwarchod rhag erydiad a diffyg
cynnal a chadw. Felly effaith
Felly effaith niwtral.
gadarnhaol sylweddol..

Poblogaeth

HTL - Safleoedd hanesyddol ac
adeiladu rhestredig yn annhebygol
Cenedlaethol
o gael eu heffeithio yn y cyfnod
hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Poblogaeth

Rhanbarthol

Asedau Materol

HTL - Twnnel yn annhebygol o
Cenedlaethol gael ei effeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

Poblogaeth

Rhanbarthol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
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MR - Ffordd yn annhebygol o gael
ei heffeithio yn y cyfnod hwn a’i
gwarchod rhag llifogydd rheolaidd
a cholled. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
Amrywiol adeiladau rhestredig, Parc Hanesyddol,
Castell, Heneb Restredig ac amgylchoedd hanfodol (Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Ffordd Arfordirol Cegau twnnel Conwy

Eiddo

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

HTL - Gyda’r polisi hwn mae
gweithrediad yr ysgraffau’n
debygol o gael ei gynnal ac, o
dderbyn eu natur, nid yw’r polisi’n
debygol o effeithio arnynt. Felly
effaith niwtral.
HTL - Pontydd yn annhebygol o
gael eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

MR - Safleoedd hanesyddol ac
adeiladu rhestredig yn annhebygol
HTL - Safleoedd hanesyddol ac
o gael eu heffeithio yn y cyfnod
adeiladu rhestredig yn annhebygol
hwn. Rhai adeiladau rhestredig yn
o gael eu heffeithio yn y cyfnod
cael eu gwarchod rhag colled i
hwn. Felly effaith niwtral.
erydiad. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.
MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn gydag
effeithio yn y cyfnod hwn gydag
amddiffynfa rhag llifogydd ac
amddiffynfa rhag llifogydd. Felly
erydiad. Felly effaith gadarnhaol
effaith gadarnhaol gymedrol.
gymedrol.
HTL - Ffordd yn annhebygol o gael
ei heffeithio yn y cyfnod hwn a’r
twnnel yn cael ei warchod rhag
colled oherwydd llifogydd. Felly
effaith gadarnhaol sylweddol.

MR - Ffordd yn annhebygol o gael
ei heffeithio yn y cyfnod hwn a’i
gwarchod rhag llifogydd rheolaidd
a cholled. Felly effaith
gadarnhaol sylweddol.

HTL / MR - Eiddo’n annhebygol o
gael ei effeithio yn y cyfnod hwn a’i
warchod rhag erydiad a llifogydd
rheolaidd. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.

MR - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn a’i
warchod rhag erydiad a llifogydd
rheolaidd. Felly effaith
gadarnhaol gymedrol.
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Nodwedd

Nodwedd Gyfatebol
Graddfa
yr AAS

Hyd at 2025

Hyd at 2055

Hyd at 2105

20.11

Y Gogarth

Eiddo

Eiddo Arfordirol

Poblogaeth

Lleol

NAI - Eiddo mewn perygl erydiad
NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei NAI - Eiddo’n annhebygol o gael ei yn y cyfnod hwn ond y dyb yw y
bydd amddiffynfeydd lleol yn cael
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
eu caniatáu i’w gwarchod. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.
mân effaith gadarnhaol.

20.11

Pen Morfa a’r Cwrs
Golff

Archeoleg

Ogof (Ôl-ganoloesol)

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

HTL - Safle hanesyddol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

20.12

Gogarth

Heneb Restredig Gogarth Grange Heneb Restredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Lleol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol annhebygol o gael ei effeithio yn y annhebygol o gael ei effeithio yn y

20.13

Pen y Gogarth

Archeoleg

Safle Gynnau (modern)

20.14

Ty'n-y-groes

Heneb Restredig Bryn Castell Heneb Restredig

HTL - Safle archeolegol a’i
amgylchoedd yn cael eu cynnal
wrth gadw amddiffynfeydd. Felly
effaith niwtral.

MR - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Mae erydiad yn debygol o
beri colli rhan o’r safle hanesyddol
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
negyddol sylweddol.

HTL - Mae erydiad yn debygol i
beri colli mwy o’r safle hanesyddol Cloddio a
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
chofnodi.
negyddol sylweddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Gall erydiad beri difrodi neu
golli’r darganfyddiadau archeolegol
heb eu dynodi. Felly mân effaith
negyddol.

NAI - Safle hanesyddol yn

NAI - Safle hanesyddol yn

NAI - Safle hanesyddol yn
annhebygol o gael ei effeithio yn y
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

NAI - Safle hanesyddol yn
cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

cyfnod hwn. Felly effaith niwtral.

HTL - Rheilffordd yn annhebygol o
gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn
a’i gwarchod rhag colled trwy
erydiad a llifogydd rheolaidd. Felly
effaith gadarnhaol sylweddol.

20.15

Llansanffraid Glan
Conwy

Rheilffordd

Rheilffordd

Asedau Materol

HTL - Rheilffordd yn annhebygol o
HTL - Rheilffordd yn annhebygol o gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn
Cenedlaethol gael ei heffeithio yn y cyfnod hwn. gydag amddiffynfa rhag llifogydd
ac erydiad. Felly effaith
Felly effaith niwtral.
gadarnhaol sylweddol.

20.15

Deganwy

Adeilad
Rhestredig

Amrywiol adeiladau rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL / MR - Adeiladau rhestredig
yn annhebygol o gael eu heffeithio
yn y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

20.16

Tal-y-cafn

Rheilffordd

Ffordd a rheilffordd

Asedau Materol

Cenedlaethol

HTL - Ffordd a rheilffordd yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

MR - Bydd y ffordd a’r rheilffordd
yn cael eu cynnal fel rhan o’r
adlinio. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

MR - Bydd y ffordd a’r rheilffordd
yn cael eu cynnal fel rhan o’r
adlinio. Felly effaith gadarnhaol
sylweddol.

20.16

Llansanffraid Glan
Conwy

Lleol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn gydag
amddiffynfa rhag llifogydd ac
erydiad. Felly mân effaith
gadarnhaol.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn gydag
amddiffynfa rhag llifogydd ac
erydiad. Felly mân effaith
gadarnhaol.

Eiddo

Eiddo
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Poblogaeth

Lliniaru
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20.16

Afon Conwy

Adeilad
Rhestredig

Bryn Eisteddfod Adeilad Rhestredig

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

20.17

Afon Conwy

Eiddo

Eiddo

Poblogaeth

Lleol

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael
ei effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei HTL - Eiddo’n annhebygol o gael ei
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.
effaith niwtral.

20.17

Gardd Bodnant

Parciau a Gerddi
Gardd Hanesyddol
Hanesyddol

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

Cenedlaethol

HTL - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

HTL - Parc a gardd hanesyddol yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Yr Amgylchedd
Hanesyddol
(Etifeddiaeth
Ddiwylliannol)

HTL - Safle hanesyddol, parc
hanesyddol a gardd ac adeiladu
Cenedlaethol rhestredig yn annhebygol o gael
eu heffeithio yn y cyfnod hwn.
Felly effaith niwtral.

MR - Safle hanesyddol, parc
hanesyddol a gardd ac adeiladu
rhestredig yn annhebygol o gael eu
heffeithio yn y cyfnod hwn. Felly
effaith niwtral.

NAI - Lifogydd yn debygol o
effeithio ar ran o’r safle hanesyddol
a’r parc a gardd hanesyddol yn y
cyfnod hwn. Felly effaith
negyddol gymedrol.

Uned PDZ

20.19

Caer Rufeinig
Canovivm

Heneb Restredig

Heneb Restredig, Parc a Gardd Hanesyddol ac
Adeilad rhestredig
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Hyd at 2025
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Hyd at 2055

Hyd at 2105

Lliniaru

HTL - Adeiladau rhestredig yn
annhebygol o gael eu heffeithio yn
y cyfnod hwn. Felly effaith
niwtral.

Cloddio a
chofnodi. Dim
lliniaru ar gyfer y
parciau a gerddi
hanesyddol ar
wahan i gofnodi.
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NGR

RHIF STATWS

MATH O SAFLE

CYFNOD

SM79800389
SM79800389
SM79800389
SM79830398
SM78550884
SM80511151
SM80821174
SM816571233
SM81661246
SM81811262
SM80511151
SM79800389
SM79800389
SM79800389
SM79830398
SM78550884
SM80511151
SM80821174
SM816571233
SM81661246
SM81811262
SM802109
SM80231094
SM80211094
SM80211094
SM802109
SM802211092
SM80231094
SM80211094
SM85151243
SM84011255
SM85151243
SM84011255
SM85112157
SM84802220
SM84962192
SM84802220
SM84322290
SM84002308
SM840231
SM84322290
SM84322290
SM84002308
SM840231
SM85711293
SM85731297
SM857129
SM85711293
SM85731297
SM85811339
SM85811339
SM86091368
SM861371384
SM86091368
SM861371384
SM86151397
SM86151397
SM86101409
SM86101409
SM86101409
SM85971527
SM86171650
SM86171650
SM86161668
SM86161668
SM858183
SM85971527
SM86171650
SM86171650
SM86161668
SM86161668
SM85971527
SM86171650
SM86171650
SM86161668
SM86161668
SM858183
SM85981858
SM85981858
SM85981859
SM742239

Oes yr Haearn
Neolithig, Mesolithig
Mesolithig
Oes yr Efydd; Cyn Hanes
Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Oes yr Haearn
Modern
Anhysbys
Oes yr Haearn
Neolithig, Mesolithig
Mesolithig
Oes yr Efydd; Cyn Hanes
Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Oes yr Haearn
Modern
Canoloesol Cynnar
Canoloesol, Canoloesol Cynnar
Canoloesol Cynnar
Canoloesol Cynnar
Canoloesol Cynnar
Ôl-ganoloesol
Canoloesol, Canoloesol Cynnar
Canoloesol Cynnar
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Cyn Hanes
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Cyn Hanes
Ôl-ganoloesol
Neolithig
Cyn Hanes
Cyn Hanes
Ôl-ganoloesol
Neolithig
Ôl-ganoloesol, Modern
Ôl-ganoloesol, Modern
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol, Modern
Ôl-ganoloesol, Modern
Modern
Modern
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Oes yr Haearn
Paleolithig
Cyn Hanes
Paleolithig
Cyn Hanes
Mesolithig
Oes yr Haearn
Paleolithig
Cyn Hanes
Paleolithig
Cyn Hanes
Oes yr Haearn
Paleolithig
Cyn Hanes
Paleolithig
Cyn Hanes
Mesolithig
Modern
Modern
Ôl-ganoloesol
Canoloesol, Canoloesol Cynnar

SM804722414

Ôl-ganoloesol

SM804842414

Ôl-ganoloesol

SM75022418
SM786242
SM78602420
SM770242
SM76522429
SM76002435
SM76052437
SM76602440

Mesolithig
Oes yr Haearn
Cyn Hanes
Ôl-ganoloesol, Canoloesol
Anhysbys
Ôl-ganoloesol, Canoloesol
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Anhysbys, Canoloesol,
Canoloesol Cynnar
Cyn Hanes
Anhysbys
Oes yr Haearn
Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Modern

SM73312740
SM733274
SM72282787
SM79403149
SM80073224
SM86603373
SM85213379
SM88453512
SM813473261
SM81433262
SM852093364

Ôl-ganoloesol

SM85173367
SM85063375
SM85023375
SM84123379
SM75022418
SM733274

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Mesolithig
Cyn Hanes

SM804722414

Ôl-ganoloesol

SM804842414

Ôl-ganoloesol

SM75022418
SM76522429
SM76002435
SM733274
SM72282787

Mesolithig
Anhysbys
Ôl-ganoloesol, Canoloesol
Cyn Hanes
Anhysbys

SM852093364

Ôl-ganoloesol

SM85173367
SM742239

Ôl-ganoloesol
Canoloesol, Canoloesol Cynnar

SM804722414

Ôl-ganoloesol

SM804842414

Ôl-ganoloesol

SM75022418

Mesolithig
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ENW

Uned Bolisi

Y Cyfnod Cyntaf

Yr Ail Gyfnod

Y Trydydd Cyfnod

Bryngaer
Safle gweithio fflint
Darganfyddfa
Beddrod crwn, Twmpath llosg
Sarn
Cyfundrefn gaeau
Cylfat
Odyn galch
Bryngaer
Cerflun
Cyfundrefn gaeau
Bryngaer
Safle gweithio fflint
Darganfyddfa
Beddrod crwn, Twmpath llosg
Sarn
Cyfundrefn gaeau
Cylfat
Odyn galch
Bryngaer
Cerflun
Carreg arysgrifedig
Capel
Mynwent
Mynwent
Carreg arysgrifedig
Odyn galch
Capel
Mynwent
Pwll glo mân
Bwthyn
Pwll glo mân
Bwthyn
Twmpath llosg
Bwthyn
Pwll tywod
Bwthyn
Darganfyddfa
Chwarel
Darganfyddfa
Darganfyddfa
Darganfyddfa
Chwarel
Darganfyddfa
Pont
Amddiffynfeydd rhag y môr
Pentref
Pont
Amddiffynfeydd rhag y môr
Safle amddiffyn
Safle amddiffyn
Pont
Annedd
Pont
Annedd
Pont
Pont
Odyn galch
Odyn galch
Odyn galch
Bryngaer
Darganfyddfa
Gwasgariad fflint
Darganfyddfa
Darganfyddfa
Darganfyddfa
Bryngaer
Darganfyddfa
Gwasgariad fflint
Darganfyddfa
Darganfyddfa
Bryngaer
Darganfyddfa
Gwasgariad fflint
Darganfyddfa
Darganfyddfa
Darganfyddfa
Magl tanciau
Magl tanciau
Odyn galch
Man glanio

1.1
1.1
1.1
1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
2.1
2.1
2.1
2
2.10
2.11
2.11
2.11
2.13
2.13
2.13
2.13
2.13
2.13
2.13
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.4
2.4
2.4
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
3.1

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
NAI

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
MR
MR
NAI

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
MR
MR
NAI

Odyn galch

3.1

NAI

NAI

NAI

Odyn galch

3.1

NAI

NAI

NAI

Safle gweithio cerrig
Bryngaer
Darganfyddfa
Tir comin
Gwacáu amaethyddol
Chwarel
Anhysbys
Chwarel

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

T GWYN

Carreg arysgrifedig

3.1

NAI

NAI

NAI

PWLLEUOG
OGOF Y GEIFR
TRWYN; TRWYN Y CASTELL
CULPORTH
PWLLSTRODUR
ABER CASTLE
ABER BACH
T ’R PEILOT, PORTH-GAIN
PORTH GAIN
ODYN GALCH RHWNG Y LLETHR ARFORDIROL A’R
TRAETH, YR HARBWR (OCHR DDEHEUOL),
ABERCASTELL
ABERCASTELL
ABERCASTELL
ABERCASTELL
PWLLWHITING
PORTH CAPEL NON
PWLLEUOG
ODYN GALCH AR OCHR DDEHEUOL YR ABER, Y
GRIBIN, SOLFACH ISAF
ODYN GALCH AR OCHR DDEHEUOL YR ABER, Y
GRIBIN, SOLFACH ISAF
PORTH CAPEL NON
PORTH CAER BWDY
CAERFAI
PWLLEUOG
OGOF Y GEIFR
ODYN GALCH RHWNG Y LLETHR ARFORDIROL A’R
TRAETH, YR HARBWR (OCHR DDEHEUOL),
ABERCASTELL
ABERCASTELL
PORTH CLAIS
ODYN GALCH AR OCHR DDEHEUOL YR ABER, Y
GRIBIN, SOLFACH ISAF
ODYN GALCH AR OCHR DDEHEUOL YR ABER, Y
GRIBIN, SOLFACH ISAF
PORTH CAPEL NON

Darganfyddfa
Ogof
Bryngaer
Carnedd wacáu
Chwarel
Adeilad
Cwt cychod
T peilot
Tomen wastraff

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.10
3.10

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL

Odyn galch

3.10

HTL

HTL

HTL

Postyn angori
Postyn angori
Bwthyn
Chwarel
Safle gweithio cerrig
Darganfyddfa

3.10
3.10
3.10
3.10
3.1
3.1

HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI

HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI

HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI

Odyn galch

3.1

NAI

NAI

NAI

Odyn galch

3.1

NAI

NAI

NAI

Safle gweithio cerrig
Gwacáu amaethyddol
Chwarel
Darganfyddfa
Ogof

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

Odyn galch

3.10

HTL

HTL

HTL

Postyn angori
Man glanio

3.10
3.1

HTL
NAI

HTL
NAI

HTL
NAI

Odyn galch

3.1

NAI

NAI

NAI

Odyn galch

3.1

NAI

NAI

NAI

Safle gweithio cerrig

3.1

NAI

NAI

NAI

LITTLE CASTLE POINT
LITTLE CASTLE POINT
LITTLE CASTLE POINT
LITTLE CASTLE POINT
WELSH WAY
THE FALLS
WAREY HAVEN
Odyn Galch yn Mill Haven
RHATHLAN BROADMOOR; GWERSYLL MILLHAVEN
DUTCH GIN
THE FALLS
LITTLE CASTLE POINT
LITTLE CASTLE POINT
LITTLE CASTLE POINT
LITTLE CASTLE POINT
WELSH WAY
THE FALLS
WAREY HAVEN
Odyn Galch yn Mill Haven
RHATHLAN BROADMOOR; GWERSYLL MILLHAVEN
DUTCH GIN
SAIN FFRAID
CAPEL SAIN FFRAID; CLIFF COTTAGES
MYNWENT GISTIAU SAIN FFRAID
MYNWENT GISTIAU SAIN FFRAID
SAIN FFRAID
Odyn Galch ym Mhorth Sain Ffraid
CAPEL SAIN FFRAID; CLIFF COTTAGES
MYNWENT GISTIAU SAIN FFRAID
YR ABER BACH
GOULTROP ROADS
YR ABER BACH
GOULTROP ROADS
PINCH COTTAGE
NIWGWL
NIWGWL
NIWGWL
CWM MAWR
CWM BACH
CWM-BACH
CWM MAWR
CWM MAWR
CWM BACH
CWM-BACH
YR ABER BACH
YR ABER BACH
YR ABER BACH
YR ABER BACH
YR ABER BACH

PONT ABERLLYDAN
PONT ABERLLYDAN
PONT ABERLLYDAN
BROAD HAVEN HOUSE
PONT HAROLDSTON
PONT HAROLDSTON
HAROLDSTON
HAROLDSTON
HAROLDSTON
RHATHLAN BLACK POINT
DRUIDSTON CHINS
DRUIDSTON CHINS
DRUIDSTON CHINS
DRUIDSTON CHINS
NOLTON HAVEN
RHATHLAN BLACK POINT
DRUIDSTON CHINS
DRUIDSTON CHINS
DRUIDSTON CHINS
DRUIDSTON CHINS
RHATHLAN BLACK POINT
DRUIDSTON CHINS
DRUIDSTON CHINS
DRUIDSTON CHINS
DRUIDSTON CHINS
NOLTON HAVEN

PORTH CLAIS
ODYN GALCH AR OCHR DDEHEUOL YR ABER, Y
GRIBIN, SOLFACH ISAF
ODYN GALCH AR OCHR DDEHEUOL YR ABER, Y
GRIBIN, SOLFACH ISAF
PORTH CAPEL NON
GWERSYLL PORTH Y RHAW
PORTH-Y-RHAW
COMIN TRELERW
PORTH CAER BWDY
CAERFAI
PORTH CAER FAI
CAER BWDY

1

MATH

Annex A2

NGR

RHIF STATWS

MATH O SAFLE

SM786242
SM78602420
SM770242
SM76522429
SM76002435
SM76052437
SM76602440
SM73312740
SM733274
SM72282787
SM79403149
SM80073224
SM813473261
SM81433262

CYFNOD
Oes yr Haearn
Cyn Hanes
Ôl-ganoloesol, Canoloesol
Anhysbys
Ôl-ganoloesol, Canoloesol
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Anhysbys, Canoloesol,
Canoloesol Cynnar
Cyn Hanes
Anhysbys
Oes yr Haearn
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Modern

SM852093364

Ôl-ganoloesol

SM85173367
SM86603373
SM85063375
SM85023375
SM85213379
SM84123379
SM88453512
SM85223363
SM85223363
SM882345
SM882345
SM882345
SM882345
SM80152410
SM80182412
SM80312417
SM80152410
SM80312417
SM80152410
SM80212412
SM80212412
SM80182412
SM80312417
SM803242
SM74252393
SM74252393
SM74252393

Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Neolithig, Mesolithig
Neolithig, Mesolithig
Neolithig, Mesolithig
Neolithig, Mesolithig
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Neolithig, Mesolithig
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SM741292417

Ôl-ganoloesol

SM741292417

Ôl-ganoloesol

SM741292417

Ôl-ganoloesol

SM73372723
SM73382721
SM73382721
SM73372723
SM79753126
SN00234005
SN00234005
SN01484005
SN01514006

Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Canoloesol Cynnar; Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Oes yr Haearn
Oes yr Haearn
Neolithig
Ôl-ganoloesol

SN01494007

Canoloesol Cynnar; Canoloesol

SN014964007

Canoloesol

SN01514006

Ôl-ganoloesol

SN01494007

Canoloesol Cynnar; Canoloesol

SN014964007

Canoloesol

SN01484005
SN01514006

Neolithig
Ôl-ganoloesol

SN01494007

Canoloesol Cynnar; Canoloesol

SN014964007

Canoloesol

SN02553950
SN02543952

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN025383952

Ôl-ganoloesol

SN02553950
SN02543952

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN025383952

Ôl-ganoloesol

SN04893972
SN04633973
SN04893972
SN04633973
SN050023963
SN05123964

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN051203964

Ôl-ganoloesol

SN05043964
SN05003964

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN051343964

Ôl-ganoloesol

SN05143965
SN051323965
SN051413965
SN04973967
SN052397
SN05203970
SN05203970
SN05203970
SN05203970
SN05203970
SN05183970
SN05183971
SN05043964
SN05003964
SN04973967
SN05183971
SN050023963
SN05123964

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol, Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN051203964

Ôl-ganoloesol

SN05043964
SN05003964

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN051343964

Ôl-ganoloesol

SN05143965
SN051323965
SN051413965
SN04973967
SN052397
SN05203970
SN05203970
SN05203970
SN05203970
SN05203970
SN05183970

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol, Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

Uned Bolisi

Y Cyfnod Cyntaf

Yr Ail Gyfnod

Y Trydydd Cyfnod

GWERSYLL PORTH Y RHAW
PORTH-Y-RHAW
COMIN TRELERW
PORTH CAER BWDY
CAERFAI
PORTH CAER FAI
CAER BWDY

ENW

Bryngaer
Darganfyddfa
Tir comin
Gwacáu amaethyddol
Chwarel
Anhysbys
Chwarel

MATH

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

T GWYN

Carreg arysgrifedig

3.1

NAI

NAI

NAI

PWLLEUOG
OGOF Y GEIFR
TRWYN; TRWYN Y CASTELL
CULPORTH
T ’R PEILOT, PORTH-GAIN
PORTH GAIN
ODYN GALCH RHWNG Y LLETHR ARFORDIROL A’R
TRAETH, YR HARBWR (OCHR DDEHEUOL),
ABERCASTELL
ABER CASTLE
PWLLSTRODUR
ABERCASTELL
ABERCASTELL
ABERCASTELL
PWLLWHITING
ABER BACH
ABERCASTELL
ABERCASTELL
ABER MAWR
ABER MAWR
ABER MAWR
ABER MAWR
SOLFACH
SOLFACH
SAND SLIP; SAND QUAY
SOLFACH
SAND SLIP; SAND QUAY
SOLFACH
TRINITY QUAY
SOLFACH
SOLFACH
SAND SLIP; SAND QUAY
SOLFACH
PORTH CLAIS
PORTH CLAIS
PORTH CLAIS
UN O BÂR O ODYNAU CALCH AR GEI DWYREINIOL
PORTHCLAIS
UN O BÂR O ODYNAU CALCH AR GEI DWYREINIOL
PORTHCLAIS
UN O BÂR O ODYNAU CALCH AR GEI DWYREINIOL
PORTHCLAIS
PARC Y CAPEL
CAPEL PADRIG
CAPEL PADRIG
PARC Y CAPEL

Darganfyddfa
Ogof
Bryngaer
Carnedd wacáu
T peilot
Tomen wastraff

3.1
3.1
3.1
3.1
3.10
3.10

NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL

NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL

NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL

Odyn galch

3.10

HTL

HTL

HTL

Postyn angori
Chwarel
Postyn angori
Bwthyn
Adeilad
Chwarel
Cwt cychod
Adeilad
Adeilad
Safle gweithio fflint
Safle gweithio fflint
Safle gweithio fflint
Safle gweithio fflint
Gorsaf bad achub
Tarddle
Llithrfa, Cei
Gorsaf bad achub
Llithrfa, Cei
Gorsaf bad achub
Cei
Chwarel
Tarddle
Llithrfa, Cei
Darganfyddfa
Harbwr
Harbwr
Harbwr

3.10
3.1
3.10
3.10
3.1
3.10
3.1
3.11
3.11
3.12
3.12
3.12
3.12
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.4
3.4
3.4

HTL
NAI
HTL
HTL
NAI
HTL
NAI
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
NAI
HTL
HTL
NAI
HTL
NAI
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI

HTL
NAI
HTL
HTL
NAI
HTL
NAI
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI

Odyn galch

3.5

HTL

HTL

HTL

Odyn galch

3.5

HTL

HTL

HTL

Odyn galch

3.5

HTL

HTL

HTL

3.8
3.8
3.8
3.8
3.9
4.11
4.11
4.12
4.12

HTL
HTL
HTL
HTL
MR
NAI
NAI
HTL
HTL

MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
HTL
HTL

MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
HTL
HTL

4.12

HTL

HTL

HTL

4.12

HTL

HTL

HTL

CWM-YR-EGLWYS
Llithrfa
HEN EGLWYS Y PLWYF DINAS; BRYNACH SANT CWM- Mynwent beddau cist, Mynwent
YR-EGLWYS
eglwys
HEN EGLWYS Y PLWYF DINAS; BRYNACH SANT CWMEglwys
YR-EGLWYS

4.12

HTL

HTL

HTL

4.12

HTL

HTL

HTL

4.12

HTL

HTL

HTL

CWM-YR-EGLWYS
Darganfyddfa
CWM-YR-EGLWYS
Llithrfa
HEN EGLWYS Y PLWYF DINAS; BRYNACH SANT CWM- Mynwent beddau cist, Mynwent
YR-EGLWYS
eglwys
HEN EGLWYS Y PLWYF DINAS; BRYNACH SANT CWMEglwys
YR-EGLWYS

4.12
4.12

HTL
HTL

HTL
HTL

HTL
HTL

4.12

HTL

HTL

HTL

4.12

HTL

HTL

HTL

TRAETH ABERFFOREST
ABERFFOREST
ODYN GALCH AR DRAETH ABERFFOREST,
ABERFFOREST
TRAETH ABERFFOREST
ABERFFOREST
ODYN GALCH AR DRAETH ABERFFOREST,
ABERFFOREST
BRYN-Y-MÔR
TRAETH Y BETWS
BRYN-Y-MÔR
TRAETH Y BETWS
Ondara House
PARROG

Harbwr
Odyn galch

4.13
4.13

NAI
NAI

NAI
NAI

NAI
NAI

Odyn galch

4.13

NAI

NAI

NAI

Harbwr
Odyn galch

4.13
4.13

NAI
NAI

NAI
NAI

NAI
NAI

Odyn galch

4.13

NAI

NAI

NAI

Llithrfa
Glanfa, Harbwr
Llithrfa
Glanfa, Harbwr
T
Odyn galch

4.14
4.14
4.14
4.14
4.15
4.15

MR
MR
MR
MR
HTL
HTL

MR
MR
MR
MR
HTL
HTL

MR
MR
MR
MR
MR
MR

ODYN GALCH FACH AR OCHR OGLEDD-ORLLEWINOL Odyn galch
MAES PARCIO PARROG, FFORDD PARROG
PARROG
Ffynnon
PARROG
Glanfa, Harbwr

4.15

HTL

HTL

MR

4.15
4.15

HTL
HTL

HTL
HTL

MR
MR

ODYN GALCH FACH AR OCHR OGLEDD-ORLLEWINOL
MAES PARCIO PARROG, FFORDD PARROG
PARROG
Odyn Bwthyn
Storfa ar bwys Odyn Bwthyn a’r odyn galch
PARROG
PARROG TREFDRAETH
PARROG
PARROG
PARROG
PARROG
PARROG
PARROG
CLWB CYCHOD PARROG
PARROG
PARROG
PARROG
CLWB CYCHOD PARROG
Ondara T
PARROG

Odyn galch

4.15

HTL

HTL

MR

Cwt cyfarpar achub bywydau
Bwthyn
Anhysbys
Darganfyddfa, Nodwedd
Porthladd
Iard Longau
Cei
Warws
Iard lo
Iard Longau
Odyn galch
Warws
Ffynnon
Glanfa, Harbwr
Darganfyddfa, Nodwedd
Warws
T
Odyn galch

4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR

Darganfyddfa
Capel
Capel, Mynwent
Darganfyddfa
Odyn galch
CASTELL YNYS DINAS (GORLLEWIN)
Bryngaer
CASTELL YNYS DINAS (GORLLEWIN)
Bryngaer
CWM-YR-EGLWYS
Darganfyddfa
CWM-YR-EGLWYS
Llithrfa
HEN EGLWYS Y PLWYF DINAS; BRYNACH SANT CWM- Mynwent beddau cist, Mynwent
YR-EGLWYS
eglwys
HEN EGLWYS Y PLWYF DINAS; BRYNACH SANT CWMEglwys
YR-EGLWYS

ODYN GALCH FACH AR OCHR OGLEDD-ORLLEWINOL
MAES PARCIO PARROG, FFORDD PARROG
PARROG
PARROG
Y BRIF ODYN GALCH AR OCHR OGLEDDORLLEWINOL MAES PARCIO PARROG, FFORDD
PARROG
PARROG
Odyn Bwthyn
Storfa ar bwys Odyn Bwthyn a’r odyn galch
PARROG
PARROG TREFDRAETH
PARROG
PARROG
PARROG
PARROG
PARROG
PARROG

2

Odyn galch

4.15

HTL

HTL

MR

Ffynnon
Glanfa, Harbwr

4.15
4.15

HTL
HTL

HTL
HTL

MR
MR

Odyn galch

4.15

HTL

HTL

MR

Cwt cyfarpar achub bywydau
Bwthyn
Anhysbys
Darganfyddfa, Nodwedd
Porthladd
Iard Longau
Cei
Warws
Iard lo
Iard Longau
Odyn galch

4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
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Uned Bolisi

Y Cyfnod Cyntaf

Yr Ail Gyfnod

Y Trydydd Cyfnod

SN05183971
SN05773988
SN05773988
SN05773988
SN05773988
SN05773988
SN05773988
SN05773988
SN05773988

NGR

RHIF STATWS

MATH O SAFLE

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

CYFNOD

CLWB CYCHOD PARROG
Y STORDY
STORDY
Y STORDY
STORDY
Y STORDY
STORDY
Y STORDY
STORDY

Warws
Stordy, Annedd
Glanfa
Stordy, Annedd
Glanfa
Stordy, Annedd
Glanfa
Stordy, Annedd
Glanfa

4.15
4.16
4.16
4.16
4.16
4.16
4.16
4.16
4.16

HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

SM94813795

Ôl-ganoloesol

WDIG

Safle amddiffyn

4.2

HTL

HTL

HTL/

SM96203911

Ôl-ganoloesol

Rheilffordd

4.2

HTL

HTL

HTL/

SM95803929

Modern

Morglawdd

4.2

HTL

HTL

HTL/

SM94813795

Ôl-ganoloesol

Safle amddiffyn

4.2

HTL

HTL

HTL/

SM96203911

Ôl-ganoloesol

Rheilffordd

4.2

HTL

HTL

HTL/

SM95803929

Modern

Morglawdd

4.2

HTL

HTL

HTL/

SM94993764

Modern

Safle amddiffyn

4.3

HTL

MR

MR

SM94993764

Modern

Safle amddiffyn

4.3

HTL

MR

MR

SM95953740

Ôl-ganoloesol

PONT WDIG
TOWER HILL HILL HOUSE

Annedd

4.4

NAI

NAI

NAI

SM95763759

Ôl-ganoloesol

PENYRABER

Gwylfa gwylwyr y glannau

4.4

NAI

NAI

NAI

SM95753763

Ôl-ganoloesol

PENYRABER

Chwarel

4.4

NAI

NAI

NAI

SM95953740

Ôl-ganoloesol

TOWER HILL HILL HOUSE

Annedd

4.4

NAI

NAI

NAI

SM95763759

Ôl-ganoloesol

PENYRABER

Gwylfa gwylwyr y glannau

4.4

NAI

NAI

NAI

SM95753763

Ôl-ganoloesol

PENYRABER

Chwarel

4.4

NAI

NAI

NAI

SM95953740

Ôl-ganoloesol

TOWER HILL HILL HOUSE

Annedd

4.4

NAI

NAI

NAI

SM95763759

Ôl-ganoloesol

PENYRABER

Gwylfa gwylwyr y glannau

4.4

NAI

NAI

NAI

SM95753763

Ôl-ganoloesol

PENYRABER

Chwarel

4.4

NAI

NAI

NAI

SM96173717

Ôl-ganoloesol

Odyn galch

4.5

HTL

HTL

HTL

SM959723720

Ôl-ganoloesol

Odyn

4.5

HTL

HTL

HTL

SM96173717

Ôl-ganoloesol

Odyn galch

4.5

HTL

HTL

HTL

SM959723720

Ôl-ganoloesol

Odyn

4.5

HTL

HTL

HTL

SM96173717

Ôl-ganoloesol

Odyn galch

4.5

HTL

HTL

HTL

SM959723720
SM962643710
SM962193714
SM962643710
SM962193714
SM962873731
SM962123736
SM962023736

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

Odyn
Pont
Warws
Pont
Warws
Bwthyn
T
T

4.5
4.6
4.6
4.6
4.6
4.7
4.7
4.7

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
MR
MR
MR
MR
HTL
HTL
HTL

SM96163740

Modern

Warws bysgod

4.7

HTL

HTL

HTL

SM961373741
SM961373741
SM962873731
SM962793732
SM962223735
SM962123736
SM962023736

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

Cei
Cei
Bwthyn
T
T
T
T

4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

SM96163740

Modern

Warws bysgod

4.7

HTL

HTL

HTL

SM961373741
SM98183819
SM983384
SM98183819
SM98183819
SM983384
SM98183819
SM983384
SN1045
SN1045
SN1045
SN12994928
SN1045
SN1045
SN1045
SN1045
SN1045
SN1045
SN12994928
SN17285130
SN17285130
SN15904797
SN162489
SN16264899
SN162489
SN162489
SN16264899
SN278515
SN278515
SN293524
SN293524
SN293524
SN293524
SN311542
SN311542
SN31075416
SN311542
SN311542
SN354576
SN37235928
SN37676004
SN37846010
SN38056017
SN354576
SN37235928
SN37676004
SN37846010
SN38056017
SN35595751
SN355965751
SN35595751
SN355965751

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Modern
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Modern
Ôl-ganoloesol
Modern
Anhysbys
Rhufeinig, Oes yr Haearn
Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Rhufeinig, Oes yr Haearn
Canoloesol
Anhysbys
Rhufeinig, Oes yr Haearn
Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Neolithig
Canoloesol
Neolithig
Neolithig
Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

Cei
Chwarel lechi
Magnelfa arfordirol
Chwarel lechi
Chwarel lechi
Magnelfa arfordirol
Chwarel lechi
Magnelfa arfordirol
Diddymwyd
Darganfyddfa
Capel
Gwylfa gwylwyr y glannau
Diddymwyd
Darganfyddfa
Capel
Diddymwyd
Darganfyddfa
Capel
Gwylfa gwylwyr y glannau
Chwarel
Chwarel
Cei
Darganfyddfa
Pwll sbwriel
Darganfyddfa
Darganfyddfa
Pwll sbwriel
Odyn galch
Odyn galch
Odyn galch
Porthladd
Odyn galch
Porthladd
Chwarel
Pwll
Odyn galch
Chwarel
Pwll
Harbwr
Nodwedd naturiol
Chwarel
Llwyfan
Pwll arfau, Bedd cafn
Harbwr
Nodwedd naturiol
Chwarel
Llwyfan
Pwll arfau, Bedd cafn
Odyn galch
Odyn galch
Odyn galch
Odyn galch

4.7
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.15
5.15
5.3
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
6.4
6.4
6.5
6.5
6.5
6.5
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.8
6.8
6.8
6.8

HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

T

7.1

MR

MR

NAI

T

7.1

MR

MR

NAI

Gorsaf bad achub

7.2

HTL

HTL

HTL

Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Oes yr Efydd; Modern
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Oes yr Efydd; Modern
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN387986036

Ôl-ganoloesol

SN387946037

Ôl-ganoloesol

SN39015988

Ôl-ganoloesol

SN390155991

Ôl-ganoloesol

SN389945992
SN38986000
SN389336008
SN389066009

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN390836014

Ôl-ganoloesol

SN39156015
SN38866017

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

ENW

MORGLAWDD Y GOGLEDD
WDIG

MORGLAWDD Y GOGLEDD
PONT WDIG

LLONG HYFFORDDI SKIRMISHER
ODYNNAU CALCH SLADE
LLONG HYFFORDDI SKIRMISHER
ODYNNAU CALCH SLADE
LLONG HYFFORDDI SKIRMISHER
ODYNNAU CALCH SLADE
Pont Abergwaun
LLONG HYFFORDDI SKIRMISHER
Pont Abergwaun
LLONG HYFFORDDI SKIRMISHER
Adeilad Rhestredig yng Nghymuned Abergwaun ac Wdig
Rhifau 33 a 35 Qauy Street
Adeilad Rhestredig yng Nghymuned Abergwaun ac Wdig
Y CEI
Y CEI
Y CEI
Adeilad Rhestredig yng Nghymuned Abergwaun ac Wdig
Rhif 21 Qauy Street
Rhifau 33 a 35 Qauy Street
Rhifau 33 a 35 Qauy Street
Adeilad Rhestredig yng Nghymuned Abergwaun ac Wdig
Y CEI
Y CEI
PWLL Y BLEWYN
MAGNELFA ABERGWAUN
PWLL Y BLEWYN
PWLL Y BLEWYN
MAGNELFA ABERGWAUN
PWLL Y BLEWYN
MAGNELFA ABERGWAUN
CYSEGRIAD CARANTOC SANT
WAUN CARADOG
CAPEL CRANNOG; CAPEL CARANTOC
FRON-HAUL
CYSEGRIAD CARANTOC SANT
WAUN CARADOG
CAPEL CRANNOG; CAPEL CARANTOC
CYSEGRIAD CARANTOC SANT
WAUN CARADOG
CAPEL CRANNOG; CAPEL CARANTOC
FRON-HAUL

GWESTY WELSLEY
CWNINGAR TYWYN
GWBERT
CWNINGAR TYWYN
CWNINGAR TYWYN
GWBERT
TRE-SAITH
TRE-SAITH
NYTH Y FRAN
PENBRYN
NYTH Y FRAN
PENBRYN
PENDINAS LOCHTYN
TRAETH LLANGRANNOG
LLANGRANNOG
PENDINAS LOCHTYN
TRAETH LLANGRANNOG
CWMTYDWR; CWM TYDU
TRAETH COYBAL
CRAIG YR ADAR
CRAIG YR ADAR
BANC BACH Y RHOWYN
CWMTYDWR; CWM TYDU
TRAETH COYBAL
CRAIG YR ADAR
CRAIG YR ADAR
BANC BACH Y RHOWYN
CWM TYDU
Odyn galch flaenorol yng Nghwm Tydu
CWM TYDU
Odyn galch flaenorol yng Nghwm Tydu
RHIF 22 (NEUADD ROCK), STRYD Y CWARE (OCHR
ORLLEWINOL)
RHIF 23 (SNOWDON VIEW), STRYD Y CWARE (OCHR
ORLLEWINOL)
GORSAF BAD ACHUB CEI NEWYDD
MUR CYNNAL LLITHRFA BATENT, RHES GLANMOR
(OCHR DDWYREINIOL)
HARBWR CEI NEWYDD; ADEILAD LLITHRFA BATENT
GWESTY CEI NEWYDD
THE GLYN
THE CAPTAIN'
S TABLE
Y PIER GAN GYNNWYS Y LLITHRFA GYFOCHROG, Y
PIER
PIER CEI NEWYDD
PWMP PROSPECT PLACE

3

MATH

Mur

7.2

HTL

HTL

HTL

Warws
Swyddfa, Tafarn
Gwaith gwneud hwyliau
Gwaith gwneud hwyliau

7.2
7.2
7.2
7.2

HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL

Pier môr a chei

7.2

HTL

HTL

HTL

Pier
Pwmp

7.2
7.2

HTL
HTL

HTL
HTL

HTL
HTL

Annex A2

NGR

RHIF STATWS

MATH O SAFLE

CYFNOD

SN390155991

Ôl-ganoloesol

SN39156015
SN38866017
SN39015988

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN390155991

Ôl-ganoloesol

SN389945992
SN38986000
SN389336008
SN389066009

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN390836014

Ôl-ganoloesol

SN39156015
SN38866017
SN39905943
SN40125947
SN404305982
SN39905943
SN39905943
SN40125947
SN404305982
SN40895973
SN40895973
SN40895973
SN42406050
SN42586071
SN42406050
SN42586071

SN454526290

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Anhysbys
Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Cyn Hanes, Ôl-ganoloesol,
Canoloesol
Ôl-ganoloesol

SN45466291

Ôl-ganoloesol

SN454716295

Ôl-ganoloesol

SN45446300

SN53417038

ENW
MUR CYNNAL LLITHRFA BATENT, RHES GLANMOR
(OCHR DDWYREINIOL)
PIER CEI NEWYDD
GORSAF BAD ACHUB CEI NEWYDD
MUR CYNNAL LLITHRFA BATENT, RHES GLANMOR
(OCHR DDWYREINIOL)
HARBWR CEI NEWYDD; ADEILAD LLITHRFA BATENT
GWESTY CEI NEWYDD
THE GLYN
THE CAPTAIN'
S TABLE
Y PIER GAN GYNNWYS Y LLITHRFA GYFOCHROG, Y
PIER
PIER CEI NEWYDD
PWMP PROSPECT PLACE
PEN-GOILAN
FFYNNON FEDDYG
T HAF I’R GOGLEDD O BLAS LLANINA, LLANINA
PEN-GOILAN
PEN-GOILAN
FFYNNON FEDDYG
T HAF I’R GOGLEDD O BLAS LLANINA, LLANINA
CEI BACH
CEI BACH
CEI BACH

Uned Bolisi

Y Cyfnod Cyntaf

Yr Ail Gyfnod

Mur

MATH

7.2

HTL

HTL

Y Trydydd Cyfnod
HTL

Pier
Pwmp
Gorsaf bad achub

7.2
7.2
7.2

HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL

Mur

7.2

HTL

HTL

HTL

Warws
Swyddfa, Tafarn
Gwaith gwneud hwyliau
Gwaith gwneud hwyliau

7.2
7.2
7.2
7.2

HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL

Pier môr a chei

7.2

HTL

HTL

HTL

GILFACH-YR-HALEN

Pier
Pwmp
Twmpath
Ffynnon sanctaidd
T haf
Twmpath
Twmpath
Ffynnon sanctaidd
T haf
Morglawdd
Morglawdd
Morglawdd
Chwarel
Odyn galch
Chwarel
Odyn galch

7.2
7.2
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.5
7.5
7.5
7.6
7.6
7.6
7.6

HTL
HTL
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI

HTL
HTL
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI

HTL
HTL
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI

BANC

Terfyn cae

8.10

NAI

NAI

NAI

ABERAERON

T pwyso

8.2

HTL

HTL

MR

YR ODYN

Odyn galch

8.2

HTL

HTL

MR

CEI GOGLEDD-ORLLEWIN BASN YR HARBWR,
RHODFA’R TRAETH
HARBWR ALLANOL ABERAERON

Cei

8.2

HTL

HTL

MR

Ôl-ganoloesol

Harbwr

8.2

HTL

HTL

MR

YR ODYN

Odyn galch

MR

SN45466291

Ôl-ganoloesol

SN454716295

Ôl-ganoloesol

SN454526290

GILFACH-YR-HALEN

8.2

HTL

HTL

Cei

8.2

HTL

HTL

MR

Ôl-ganoloesol

CEI GOGLEDD-ORLLEWIN BASN YR HARBWR,
RHODFA’R TRAETH
ABERAERON

T pwyso

8.2

HTL

HTL

MR

YR ODYN

Odyn galch

8.2

HTL

HTL

MR

Cei

8.2

HTL

HTL

MR

T
T
T
T
T
T
T
T
Pont
Adeilad
Ffynnon
T
T
T
T
T
Cei
T
T
T

8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

SN45466291

Ôl-ganoloesol

SN454716295

Ôl-ganoloesol

SN456596278
SN456516278
SN457126279
SN456436279
SN457086279
SN457056280
SN456366280
SN456296281
SN45816283
SN45686290
SN45656292
SN456606292
SN456546293
SN456486293
SN456416294
SN456366294
SN456116295
SN456316295
SN456286295
SN456236296

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN454666299

Ôl-ganoloesol

SN45656292
SN456116295

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN454666299

Ôl-ganoloesol

SN456596278
SN456516278
SN457166279
SN457126279
SN456436279
SN457086279
SN457056280
SN456366280
SN456296281
SN45816283
SN45686290
SN45656292
SN456606292
SN456546293
SN456676293
SN456486293
SN456416294
SN456366294
SN456116295
SN456316295
SN456286295
SN456236296

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN454666299

Ôl-ganoloesol

SN45976336
SN45976336
SN478376397
SN478416397
SN478376397
SN478416397

Anhysbys
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

CEI GOGLEDD-ORLLEWIN BASN YR HARBWR,
RHODFA’R TRAETH
RHIF 4 BELLE VUE TERRACE
RHIF 5 BELLE VUE TERRACE
RHIF 2 HARBOUR LANE
RHIF 6 BELLE VUE TERRACE
RHIF 3 HARBOUR LANE
RHIF 4 HARBOUR LANE
RHIF 7 BELLE VUE TERRACE
Adeilad Rhestredig yng Nghymuned Aberaeron
Y BONT ISAF
HARBWR MEWNOL ABERAERON
11 QUAY PARADE
RHIF 1 CADWGAN PLACE (MENIVAL)
RHIF 11 QUAY PARADE
RHIF 10 QUAY PARADE (HAULFAN)
RHIF 9 QUAY PARADE
RHIF 8 QUAY PARADE
CEI GOGLEDD-DDWYRAIN, QUAY PARADE
RHIF 7A QUAY PARADE
RHIF 7 QUAY PARADE (TRAFALGAR)
RHIF 6 QUAY PARADE (ARBA)
PIER DE-ORLLEWIN BASN YR HARBWR, RHODFA’R
TRAETH
11 QUAY PARADE
CEI GOGLEDD-DDWYRAIN, QUAY PARADE
PIER DE-ORLLEWIN BASN YR HARBWR, RHODFA’R
TRAETH
RHIF 4 BELLE VUE TERRACE
RHIF 5 BELLE VUE TERRACE
RHIF 1 HARBOUR LANE
RHIF 2 HARBOUR LANE
RHIF 6 BELLE VUE TERRACE
RHIF 3 HARBOUR LANE
RHIF 4 HARBOUR LANE
RHIF 7 BELLE VUE TERRACE
Adeilad Rhestredig yng Nghymuned Aberaeron
Y BONT ISAF
HARBWR MEWNOL ABERAERON
11 QUAY PARADE
RHIF 1 CADWGAN PLACE (MENIVAL)
RHIF 11 QUAY PARADE
RHIF 2 CADWGAN PLACE (COEDMORE)
RHIF 10 QUAY PARADE (HAULFAN)
RHIF 9 QUAY PARADE
RHIF 8 QUAY PARADE
CEI'
R GOGLEDD-DDWYRAIN, QUAY PARADE
RHIF 7A QUAY PARADE
RHIF 7 QUAY PARADE (TRAFALGAR)
RHIF 6 QUAY PARADE (ARBA)
PIER DE-ORLLEWIN BASN YR HARBWR, RHODFA’R
TRAETH
TREWEWYDD-FAWR
TREWEWYDD-FAWR
Clifton
Manteg
Clifton
Manteg

SN49236497

Ôl-ganoloesol

SN50006581
SN50536654

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN49236497

Pier môr

8.3

HTL

HTL

HTL

Ffynnon
Cei

8.3
8.3

HTL
HTL

HTL
HTL

HTL
HTL

Pier môr

8.3

HTL

HTL

HTL

T
T
T
T
T
T
T
T
T
Pont
Adeilad
Ffynnon
T
T
T
T
T
T
Cei
T
T
T

8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

Pier môr

8.3

HTL

HTL

HTL

Anhysbys
Anhysbys
T
T
T
T

8.4
8.4
8.6
8.6
8.6
8.6

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
MR
MR
MR
MR

HTL
HTL
MR
MR
MR
MR

CLOCHTYDDIAU-PRIDD

Sarn

8.7

NAI

NAI

NAI

MORFA-MAWR
LLAN-NON

Anhysbys
Odyn galch

8.7
8.7

NAI
NAI

NAI
NAI

NAI
NAI

Ôl-ganoloesol

CLOCHTYDDIAU-PRIDD

Sarn

8.7

NAI

NAI

NAI

SN49236497

Ôl-ganoloesol

CLOCHTYDDIAU-PRIDD

Sarn

8.7

NAI

NAI

NAI

SN50006581
SN50536654
SN514682
SN518566834
SN518736834
SN518866835
SN518936835
SN51886836
SN514682
SN518636832
SN518566834
SN518736834
SN518866835
SN518936835
SN51886836
SN52016846
SN52016846
SN52016846
SN52176857
SN56727778
SN56727778
SN577657959
SN580805

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Neolithig
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Neolithig
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

MORFA-MAWR
LLAN-NON
ALLT-LWYD
Rhif 1 Odyn Galch Craiglas
Rhif 2 Odyn Galch Craiglas
Rhif 3 Odyn Galch Craiglas
Rhif 4 Odyn Galch Craiglas
ODYNAU CALCH CRAIGLAS; GRAIGLAS
ALLT-LWYD
Tir muriog yn Odynnau Calch Craiglas
Rhif 1 Odyn Galch Craiglas
Rhif 2 Odyn Galch Craiglas
Rhif 3 Odyn Galch Craiglas
Rhif 4 Odyn Galch Craiglas
ODYNAU CALCH CRAIGLAS; GRAIGLAS
CRAIGLAS
CRAIGLAS
CRAIGLAS
PEN-LAN-ODYN
MORFA BYCHAN
MORFA BYCHAN
TAN-Y-BWLCH
TRAETH TANYBWLCH

Anhysbys
Odyn galch
Darganfyddfa
Odyn galch
Odyn galch
Odyn galch
Odyn galch
Odyn galch
Darganfyddfa
Tir muriog odyn galch
Odyn galch
Odyn galch
Odyn galch
Odyn galch
Odyn galch
Nodwedd naturiol
Nodwedd naturiol
Nodwedd naturiol
Anhysbys
Odyn galch
Odyn galch
Llwyfan
Tramffordd

8.7
8.7
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.9
8.9
8.9
8.9
9.1
9.1
9.2
9.2

NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
MR
MR

NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
MR
MR

NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
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Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol, Canoloesol
Ôl-ganoloesol
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RHIF STATWS

MATH O SAFLE

CYFNOD

SN577657959
SN580805
SN57928088
SN58028111
SN57928088
SN57928088
SN58028111
SN58038127
SN578808160
SN58038127
SN578808160

Ôl-ganoloesol, Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN580558171

Ôl-ganoloesol

SN580728173

Ôl-ganoloesol

SN580998173

Ôl-ganoloesol

SN581098174

Ôl-ganoloesol

SN581238175
SN58148177

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN580728173

Ôl-ganoloesol

SN580558171

Ôl-ganoloesol

SN580728173

Ôl-ganoloesol

SN580998173

Ôl-ganoloesol

ENW
TAN-Y-BWLCH
TRAETH TANYBWLCH
RHO-WEN

RHO-WEN
Y RO FAWR
PROMENÂD NEWYDD; COFGOLOFN RYFEL
Y RO FAWR
PROMENÂD NEWYDD; COFGOLOFN RYFEL
PROMENÂD NEWYDD CERFLUN O IORWERTH
TYWYSOG CYMRU
PROMENÂD NEWYDD CERFLUN O THOMAS
EDWARDS
PRIFYSGOL ABERYSTWYTH UNED DRAMOR A
CHANOLFAN IECHYD MYFYRWYR
PRIFYSGOL ABERYSTWYTH CANOLFAN IECHYD
MYFYRWYR, PROMENÂD NEWYDD
COLEG DIWINYDDOL UNEDIG; GWESTY CAMBRIAN
T TOLLAU ABERYSTWYTH
PROMENÂD NEWYDD CERFLUN O THOMAS
EDWARDS
PROMENÂD NEWYDD CERFLUN O IORWERTH
TYWYSOG CYMRU
PROMENÂD NEWYDD CERFLUN O THOMAS
EDWARDS
PRIFYSGOL ABERYSTWYTH CANOLFAN IECHYD
MYFYRWYR, PROMENÂD NEWYDD
STRYD Y BRENIN
PRIFYSGOL ABERYSTWYTH CANOLFAN IECHYD
MYFYRWYR, PROMENÂD NEWYDD
COLEG DIWINYDDOL UNEDIG; GWESTY CAMBRIAN
T TOLLAU ABERYSTWYTH
GLAN Y MÔR RHIF 4
GLAN Y MÔR RHIFAU 2 3 ROCK HOUSE
RHIF 3 GLAN Y MÔR
GLAN Y MÔR RHIFAU 7 8 9 10 11 12; NEUADD JOHN
WILLIAMS
GLAN Y MÔR
GLAN Y MÔR RHIFAU 15 16 17
RHIF 16 GLAN Y MÔR
RHIF 17 GLAN Y MÔR
GLAN Y MÔR RHIF 24 BELGRAVE HOUSE RHIF 66
GROSVENOR HOUSE
RHIF 66 GLAN Y MÔR (GROSVENOR HOUSE)
GLAN Y MÔR RHIFAU 38 39 40 41 42; NEUADD
CARPENTER
GLAN Y MÔR RHIFAU 43 44 45 GAN GYNNWYS
GWESTY RICHMOND
RHIFAU 44 A 45 GLAN Y MÔR, GAN GYNNWYS
GWESTY RICHMOND
GLAN Y MÔR RHIF 46
GLAN Y MÔR RHIFAU 47 48 49 50 51 52 GAN
GYNNWYS GWESTY'
R MARINE
RHIF 48 GLAN Y MÔR
RHIFAU 49-52 (OLYNOL) GLAN Y MÔR (GWESTY'
R
MARINE)
GLAN Y MÔR RHIFAU 57 58 59 60 61 62
RHIF 58 GLAN Y MÔR
RHIF 59 GLAN Y MÔR
RHIF 60 GLAN Y MÔR
RHIF 61 GLAN Y MÔR
RHIF 62 GLAN Y MÔR
PENBRYN-DIODDEF; BRYN DIODDAU; SUFFERING
MOUNT

Uned Bolisi

Y Cyfnod Cyntaf

Yr Ail Gyfnod

Y Trydydd Cyfnod

Llwyfan
Tramffordd
Morglawdd
Adeilad
Morglawdd
Morglawdd
Adeilad
Rhes o dai
Cofadail
Rhes o dai
Cofadail

MATH

9.2
9.2
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.7
9.7
9.7
9.7

MR
MR
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

MR
MR
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

Cerflun

9.8

HTL

HTL

HTL

Cerflun

9.8

HTL

HTL

HTL

Adeilad coleg

9.8

HTL

HTL

HTL

Canolfan iechyd

9.8

HTL

HTL

HTL

Gwesty, Coleg
T tollau

9.8
9.8

HTL
HTL

HTL
HTL

HTL
HTL

Cerflun

9.8

HTL

HTL

HTL

Cerflun

9.8

HTL

HTL

HTL

Cerflun

9.8

HTL

HTL

HTL

Adeilad coleg

9.8

HTL

HTL

HTL

Annedd

9.8

HTL

HTL

HTL

Canolfan iechyd

9.8

HTL

HTL

HTL

Gwesty, Coleg
T tollau
Rhes o dai
Rhes o dai
T

9.8
9.8
9.9
9.9
9.9

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL/A
HTL/A
HTL/A

Rhes o dai

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Rhes o dai
Rhes o dai
T
T

9.9
9.9
9.9
9.9

HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL

HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A

SN58148174

Ôl-ganoloesol

SN581098174

Ôl-ganoloesol

SN581238175
SN58148177
SN581788176
SN581598176
SN581658176

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN582258180

Ôl-ganoloesol

SN582818
SN582598183
SN582648184
SN582688184

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN583178190

Ôl-ganoloesol

SN583228190

Ôl-ganoloesol

SN583708203

Ôl-ganoloesol

SN583688205

Ôl-ganoloesol

SN583688206

Ôl-ganoloesol

SN583658208

Ôl-ganoloesol

SN583648209

Ôl-ganoloesol

SN583638210

Ôl-ganoloesol

SN583638212

Ôl-ganoloesol

SN583558217
SN583558217
SN583558218
SN583558218
SN583568219
SN583568219

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN58358223

Ôl-ganoloesol

9.9

HTL

HTL

HTL/A

SN583598224

Ôl-ganoloesol

NEUADD Y SIR A GORSAF YR HEDDLU MAES ALBERT Gorsaf yr heddlu, Adeilad dinesig

9.9

HTL

HTL

HTL/A

SN583598226
SN583548230
SN583558232
SN583558235

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

9.9
9.9
9.9
9.9

HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL

HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A

SN583578238

Ôl-ganoloesol

SN583588239
SN583588240
SN583588241
SN583578242
SN583558243
SN581968176
SN581788176
SN581598176
SN582018176
SN581658176

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN582258180

Ôl-ganoloesol

SN582818
SN582598183
SN582648184
SN582888184
SN582688184
SN582918185
SN582978185
SN583078187

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN583178190

Ôl-ganoloesol

SN583228190
SN583498195

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN583708203

Ôl-ganoloesol

SN583688205

Ôl-ganoloesol

SN583688206

Ôl-ganoloesol

SN583658208

Ôl-ganoloesol

SN583648209

Ôl-ganoloesol

SN583638210

Ôl-ganoloesol

SN583638212

Ôl-ganoloesol

SN583558217
SN583558217
SN583558218
SN583558218
SN583568219
SN583568219

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

SN58358223

Ôl-ganoloesol

GORSAF YR HEDDLU, MAES ALBERT
VICTORIA HOUSE
GWESTY GLENGOWER
NEUADD PUMLUMON A CHAERLEON
GWESTY SEA BANK; GWESTY CLARENDON; GWESTY
QUEENSBRIDGE; BLAENWERN; ABERGELDIE;
BALMORAL
GWESTY CLARENDON
GWESTY QUEENSBRIDGE
BLAENWERN
ABERGELDIE
BALMORAL
CWRT Y TU ÔL I RIF 5A GLAN Y MÔR
GLAN Y MÔR RHIF 4
GLAN Y MÔR RHIFAU 2 3 ROCK HOUSE
CWRT Y TU ÔL I RIF 6B GLAN Y MÔR
RHIF 3 GLAN Y MÔR
GLAN Y MÔR RHIFAU 7 8 9 10 11 12; NEUADD JOHN
WILLIAMS
GLAN Y MÔR
GLAN Y MÔR RHIFAU 15 16 17
RHIF 16 GLAN Y MÔR
GLAN Y MÔR RHIFAU 18 19 20
RHIF 17 GLAN Y MÔR
RHIF 19 GLAN Y MÔR
RHIF 20 GLAN Y MÔR
GWESTY BELLE VUE ROYAL
GLAN Y MÔR RHIF 24 BELGRAVE HOUSE RHIF 66
GROSVENOR HOUSE
RHIF 66 GLAN Y MÔR (GROSVENOR HOUSE)
GLAN Y MÔR RHIF 32
GLAN Y MÔR RHIFAU 38 39 40 41 42; NEUADD
CARPENTER
GLAN Y MÔR RHIFAU 43 44 45 GAN GYNNWYS
GWESTY RICHMOND
RHIFAU 44 A 45 GLAN Y MÔR, GAN GYNNWYS
GWESTY RICHMOND
GLAN Y MÔR RHIF 46
GLAN Y MÔR RHIFAU 47 48 49 50 51 52 GAN
GYNNWYS GWESTY'
R MARINE
RHIF 48 GLAN Y MÔR
RHIFAU 49-52 (OLYNOL) GLAN Y MÔR (GWESTY'
R
MARINE)
GLAN Y MÔR RHIFAU 57 58 59 60 61 62
RHIF 58 GLAN Y MÔR
RHIF 59 GLAN Y MÔR
RHIF 60 GLAN Y MÔR
RHIF 61 GLAN Y MÔR
RHIF 62 GLAN Y MÔR
PENBRYN-DIODDEF; BRYN DIODDAU; SUFFERING
MOUNT

9.9

HTL

HTL

HTL/A

SN583598224

Ôl-ganoloesol

NEUADD Y SIR A GORSAF YR HEDDLU MAES ALBERT Gorsaf yr heddlu, Adeilad dinesig

9.9

HTL

HTL

HTL/A

SN583598226
SN583548230
SN583558232
SN583558235

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

9.9
9.9
9.9
9.9

HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL

HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A

SN583578238

Ôl-ganoloesol

SN583588239
SN583588240
SN583588241
SN583578242
SN583558243
SN59378678
SN59378678
SN61419591A

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Cyffredinol
Cyffredinol
Ôl-ganoloesol

GORSAF YR HEDDLU, MAES ALBERT
VICTORIA HOUSE
GWESTY GLENGOWER
NEUADD PUMLUMON A CHAERLEON
GWESTY SEA BANK; GWESTY CLARENDON; GWESTY
QUEENSBRIDGE; BLAENWERN; ABERGELDIE;
BALMORAL
GWESTY CLARENDON
GWESTY QUEENSBRIDGE
BLAENWERN
ABERGELDIE
BALMORAL
MOELCERNI
MOELCERNI

DARGANFYDDFA
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Rhes o dai

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Fflatiau

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Rhes o dai

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Rhes o dai, Gwesty

9.9

HTL

HTL

HTL/A

T a gwesty

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Adeilad

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Rhes o dai, Gwesty

9.9

HTL

HTL

HTL/A

T

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Gwesty

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Rhes o dai
T
T
T
T
T

9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A

Safle dienyddio

Gorsaf yr heddlu
Adeilad
Gwesty
Adeilad
Rhes o dai

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Gwesty
Gwesty
T
T
Neuadd breswyl
Cwrt
Rhes o dai
Rhes o dai
Cwrt
T

9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A

Rhes o dai

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Rhes o dai
Rhes o dai
T
Rhes o dai
T
T
T
Gwesty

9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A

Rhes o dai

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Fflatiau
Annedd

9.9
9.9

HTL
HTL

HTL
HTL

HTL/A
HTL/A

Rhes o dai

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Rhes o dai, Gwesty

9.9

HTL

HTL

HTL/A

T a gwesty

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Adeilad

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Rhes o dai, Gwesty

9.9

HTL

HTL

HTL/A

T

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Gwesty

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Rhes o dai
T
T
T
T
T

9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A

Safle dienyddio

Gorsaf yr heddlu
Adeilad
Gwesty
Adeilad
Rhes o dai
Gwesty
Gwesty
T
T
Neuadd breswyl
Nodwedd naturiol
Nodwedd naturiol

9.9

HTL

HTL

HTL/A

9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
10.1
10.1
10.13

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR
HTL

HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
HTL/A
MR
MR
HTL
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NGR
SN61659600
SN61659600
SN61659600
SN61659600
SN61419591A
SN61659600
SN61659600
SN61659600
SN61659600
SN59009776
SN58869810
SN58719846
SN58659878
SN58539886
SN58869810
SN58719846
SN58539886
SN58869810
SN58719846
SN58539886
SN59009776
SN58869810
SN58719846
SN58659878
SN58539886
SN58359940
SH57900020A
SH57900020A
SH57900020A
SN608890
SN60838933
SN60848934
SN60858950
SN60858950

RHIF STATWS
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII

MATH O SAFLE
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
DARGANFYDDFA
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
BLWCH SAETHU
BLWCH SAETHU
BLWCH SAETHU
SAFLE HYFFORDDI MILWROL
BLWCH SAETHU
BLWCH SAETHU
BLWCH SAETHU
BLWCH SAETHU
BLWCH SAETHU
BLWCH SAETHU
BLWCH SAETHU
BLWCH SAETHU
BLWCH SAETHU
BLWCH SAETHU
SAFLE HYFFORDDI MILWROL
BLWCH SAETHU
LLIFDDOR
DARGANFYDDFA
DARGANFYDDFA
DARGANFYDDFA

CYFNOD
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Ôl-ganoloesol
Oes yr Efydd
Oes yr Efydd
Oes yr Efydd
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Ôl-ganoloesol

ENW

BORTH
CAPEL SILOH
WESLEY COTTAGE
PORTUHERAD; BORTH

SN608895

Ôl-ganoloesol

TRAETH Y BORTH

SN608498958
SN60868975
SN608358985
SN608348985
SN608328986
SN60839013
SN608902

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Cyn Hanes

Saxatile
CAPEL LIBANUS; GERLAN
Angorfa
Morfan
Sabrina Cottage
PANTYFEDWEN; GRAND HOTEL
YNYS-LAS

SN608895

Ôl-ganoloesol

TRAETH Y BORTH

SN608895

Ôl-ganoloesol

TRAETH Y BORTH

SN608902
SN608890
SN60838933
SN60848934
SN60858950
SN60858950

Cyn Hanes
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Ôl-ganoloesol

YNYS-LAS
BORTH
CAPEL SILOH
WESLEY COTTAGE
PORTUHERAD; BORTH

SN608895

Ôl-ganoloesol

TRAETH Y BORTH

SN608498958
SN60868975
SN608358985
SN608348985
SN608328986
SN60839013
SN608902
SN60789078
SN60789078
SN60789078
SN69509698
SN69509698
SH56220450
SH56220450
SH56220450
SH59911802
SH59911802
SH59931802
SH58622040
SH58622040
SH61061360
SH61061360
SH61061360
SH61903830
SH61903830
SH61903830
SH56853795
SH57083828
SH56953840
SH56853795
SH57083828
SH56953840
SH50033784
SH50043785
SH50043785
SH50573813
SH50033784
SH50043785
SH50043785
SH50573813
SH49903770C
SH49903770C
SH49903770C
SH48903760
SH48903760
SH57812793
SH57812793
SH56872824
SH56872824
SH56872824
SH56872824
SH56872824
SH56872824
SH56872824
SH56872824
SH56872824
SH56872824
SH57002900A
SH57002900A
SH57002900A
SH30282459
SH30392468
SH30502477A
SH30972485
SH30972485
SH30282459
SH30392468
SH30502477A
SH30972485
SH38803440A
SH34623322
SH34623322
SH34623322
SH33503200
SH33503200

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Cyn Hanes
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Modern
Modern
Modern
Canoloesol Cynnar
Canoloesol Cynnar
Canoloesol
Aml-gyfnod
Aml-gyfnod
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Modern
Modern
Modern
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Modern
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Modern
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Modern
Modern
Anhysbys
Canoloesol Cynnar
Canoloesol
Canoloesol Cynnar
Modern
Anhysbys
Canoloesol Cynnar
Canoloesol
Canoloesol Cynnar
Modern
Oes yr Efydd
Oes yr Efydd
Oes yr Efydd
Cyn Hanes
Cyn Hanes
Cyn Hanes
Anhysbys
Anhysbys
Cyn Hanes
Cyn Hanes
Cyn Hanes
Anhysbys
Cyn Hanes
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

Saxatile
CAPEL LIBANUS; GERLAN
Angorfa
Morfan
Sabrina Bwthyn
PANTYFEDWEN; GRAND HOTEL
YNYS-LAS
TRAETH Y BORTH
TRAETH Y BORTH
TRAETH Y BORTH
GORSAF GLANDYFI
GORSAF GLANDYFI

LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII

LB GII*

LB GII*

SAM Cn 103

SAM Cn 103

GWERSYLL MILWROL
GWERSYLL MILWROL
GWERSYLL MILWROL
CARREG ARYSGRIFEDIG
CARREG ARYSGRIFEDIG
EGLWYS
TIRWEDD
TIRWEDD
ARLLWYSFA CARTHFFOS
ARLLWYSFA CARTHFFOS
ARLLWYSFA CARTHFFOS
PONT
PONT
PONT
GLANFA
HARBWR
ADEILAD
GLANFA
HARBWR
ADEILAD
T
T
ADEILAD
ADEILAD
T
T
ADEILAD
ADEILAD
TREF
TREF
TREF
TREFGORDD
TREFGORDD
GLANFA
GLANFA
CARREG Â CHROES ARNI
CARREG ARYSGRIFEDIG
EGLWYS
CARREG ARYSGRIFEDIG
EGLWYS
CARREG Â CHROES ARNI
CARREG ARYSGRIFEDIG
EGLWYS
CARREG ARYSGRIFEDIG
EGLWYS
DARGANFYDDFA
DARGANFYDDFA
DARGANFYDDFA
DARGANFYDDFA
BRYNGAER
DARGANFYDDFA
CYFUNDREFN GAEAU
CYFUNDREFN GAEAU
DARGANFYDDFA
BRYNGAER
DARGANFYDDFA
CYFUNDREFN GAEAU
DARGANFYDDFA
TERFYN CAE
TERFYN CAE
TERFYN CAE
TERFYN CAE
TERFYN CAE
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MATH

Pentref
Capel
Annedd
Anheddiad
Ysgol
Amddiffynfeydd rhag y môr,
Morglawdd
T
Capel
T
T
T
Gwesty
Darganfyddiadau
Amddiffynfeydd rhag y môr,
Morglawdd
Amddiffynfeydd rhag y môr,
Morglawdd
Darganfyddiadau
Pentref
Capel
Annedd
Anheddiad
Ysgol
Amddiffynfeydd rhag y môr,
Morglawdd
T
Capel
T
T
T
Gwesty
Darganfyddiadau
Morglawdd
Morglawdd
Morglawdd
Gorsaf reilffordd
Gorsaf reilffordd

Uned Bolisi

Y Cyfnod Cyntaf

Yr Ail Gyfnod

Y Trydydd Cyfnod

10.13
10.13
10.13
10.13
10.13
10.13
10.13
10.13
10.13
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.16
10.16
10.16
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
HTL
HTL
HTL
MR
MR
MR
MR
MR

10.2

HTL

HTL

MR

10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR

10.2

HTL

HTL

MR

10.2

HTL

HTL

MR

10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

MR
MR
MR
MR
MR
MR

10.2

HTL

HTL

MR

10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.3
10.3
10.3
10.7
10.7
11.1
11.1
11.1
11.16
11.16
11.16
11.18
11.18
11.4
11.4
11.4
12.10
12.10
12.10
12.13
12.13
12.13
12.13
12.13
12.13
12.18
12.18
12.18
12.18
12.18
12.18
12.18
12.18
12.19
12.19
12.19
12.21
12.21
12.4
12.4
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.6
12.6
12.6
13.18
13.18
13.18
13.18
13.18
13.18
13.18
13.18
13.18
13.4
13.8
13.8
13.8
13.9
13.9

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI

HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR
MR
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
MR
MR
MR
NAI
NAI

MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
MR
MR
MR
NAI
NAI

Annex A2

NGR
SH29002380A
SH29002380A
SH18822525
SH18822525
SH17292636
SH17322637
SH17322637
SH17322637
SH17232640
SH17302640C
SH17322640
SH17292636
SH17292636
SH17322637
SH17322637
SH17322637
SH17232640
SH17302640C
SH17322640
SH16602600
SH16602600
SH16602600
SH16602600
SH15422446
SH14612696
SH14602700
SH21993743
SH26824092
SH32974282
SH15422446
SH14612696
SH15422446
SH14612696
SH14602700
SH21993743
SH15422446
SH14612696
SH14602700
SH21993743
SH26824092
SH33044276
SH32974282
SH33134288
SH33144290
SH33154291
SH33204299
SH33204300A
SH33204303
SH28304080A
SH27644113
SH28304080A
SH28304080A
SH27644113
SH41565045
SH40014901
SH41565045
SH45315878A
SH46136186
SH45315878A
SH45315878A
SH45386026
SH46136186
SH47716269
SH47696270
SH47736281
SH47746283
SH47746284
SH47746287
SH47756295
SH47756295
SH47696270
SH47716269
SH47696270
SH47736281
SH47746283
SH47746284
SH47746287
SH47756295
SH47756295
SH52496781
SH52556784
SH52566784
SH52566785
SH52496781
SH52556784
SH52566785
SH52496781
SH52556784
SH52566784
SH52566785
SH52556947
SH52556947
SH50356716
SH50356716
SH53017101
SH55507152
SH55507152
SH55507152
SH60207590
SH60207590
SH60447597
SH60477597
SH60207590
SH60207590
SH60447597
SH60477597
SH60447598
SH60487599
SH60557600
SH60607600
SH60607600
SH60557600
SH60607600
SH60607600
SH62107915
SH62107915
SH64078111
SH62107915
SH62107915
SH62107920
SH63008038C
SH64078111
SH59167284
SH59227264
SH59167284
SH61257230
SH61257230
SH61257230
SH39026342

RHIF STATWS

LB GII
LB GII

LB GII
LB GII

LB GII

LB GII

LB GII

LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GI
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GI

LB GII
LB GII

LB GII

LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GI
LB GII
LB GI

LB GII
LB GII
LB GII

MATH O SAFLE
DARGANFYDDFA
DARGANFYDDFA
CWT HIR
CWT HIR
DARGANFYDDFA
EGLWYS
MYNACHLOG
EGLWYS
ADEILAD
MYNWENT
ADEILAD
DARGANFYDDFA
DARGANFYDDFA
EGLWYS
MYNACHLOG
EGLWYS
ADEILAD
MYNWENT
ADEILAD
CORED BYSGOD
CORED BYSGOD
CORED BYSGOD
CORED BYSGOD
CYLCH CUTIAU
LLWYFAN
CLAWDD TERFYN
GWAITH CALCH
DARGANFYDDFA
T
CYLCH CUTIAU
LLWYFAN
CYLCH CUTIAU
LLWYFAN
CLAWDD TERFYN
GWAITH CALCH
CYLCH CUTIAU
LLWYFAN
CLAWDD TERFYN
GWAITH CALCH
DARGANFYDDFA
LLWYFAN T
T
ADEILAD
CYLCH CUTIAU
LLWYFAN T
T
CYFUNDREFN GAEAU
CYLCH CUTIAU
MATH HEBLAW HENEB
DARGANFYDDFA
MATH HEBLAW HENEB
MATH HEBLAW HENEB
DARGANFYDDFA
ODYN GALCH
ODYN GALCH
ODYN GALCH
TIRWEDD
ADEILAD
TIRWEDD
TIRWEDD
DARGANFYDDFA
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
CYDRAN
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
EGLWYS
EGLWYS
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
CYDRAN
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
EGLWYS
EGLWYS
CEI
POLYN LAMP
PEIRIANWAITH ADWY LOC
ADWY LOC
CEI
POLYN LAMP
ADWY LOC
CEI
POLYN LAMP
PEIRIANWAITH ADWY LOC
ADWY LOC
DOC
DOC
LLOC
LLOC
PONT
TIR TERASOG
TIR TERASOG
TIR TERASOG
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
PIER
ADEILAD
ADEILAD
PIER
ADEILAD
TOMEN
DARGANFYDDFA
ADEILAD
TOMEN
DARGANFYDDFA
DARGANFYDDFA
CHWAREL
ADEILAD
CYFLEUSTER CYHOEDDUS
T
CYFLEUSTER CYHOEDDUS
ARWYNEB COBLOG
ARWYNEB COBLOG
ARWYNEB COBLOG
MORGLAWDD

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2: AAS

CYFNOD

ENW

Mesolithig
Mesolithig
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol Cynnar
Canoloesol; Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol Cynnar
Canoloesol; Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Cyn Hanes
Anhysbys
Modern
Ôl-ganoloesol
?Mesolithig
Canoloesol
Cyn Hanes
Anhysbys
Cyn Hanes
Anhysbys
Modern
Ôl-ganoloesol
Cyn Hanes
Anhysbys
Modern
Ôl-ganoloesol
?Mesolithig
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Cyn Hanes
Canoloesol
Canoloesol
Rhufeinig
Rhufeinig
Cyn Hanes
Anhysbys
Cyn Hanes
Cyn Hanes
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Aml-gyfnod
Ôl-ganoloesol
Aml-gyfnod
Aml-gyfnod
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Canoloesol; Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Canoloesol; Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Neolithig
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Neolithig
?Neolithig
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Canoloesol?
Canoloesol?
Canoloesol?
Ôl-ganoloesol
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MATH

Uned Bolisi

Y Cyfnod Cyntaf

Yr Ail Gyfnod

Y Trydydd Cyfnod

14.1
14.1
14.6
14.6
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.8
14.9
14.9
14.9
14.9
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.1
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.4
15.4
15.4
16.11
16.11
16.11
16.11
16.11
16.11
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.14
16.14
16.14
16.14
16.14
16.14
16.14
16.14
16.14
16.14
16.14
16.15
16.15
16.16
16.16
16.16
16.18
16.18
16.18
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.22
16.22
16.22
16.22
16.22
16.22
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
16.29
16.29
16.29
16.31
16.31
16.31
16.8

NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI

NAI
NAI
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI

NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
MR
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI

Annex A2
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SH39026342
SH39026342
SH39026342
SH40406860
SH40406860
SH25468251
SH25568289
SH23768366
SH25688475
SH24798219
SH25468251
SH25568289
SH23768366
SH25688475
SH27598034
SH27598034
SH27967834
SH26577977A
SH27967834
SH27967834
SH27967834
SH26577977A
SH33396845
SH33396845
SH29159216A
SH34489336
SH29159216A
SH34489336
SH37329349
SH38799503
SH38799503
SH40199465
SH40199465
SH40199465
SH45019339
SH45019339
SH29108590
SH29108590
SH29258614
SH52918100
SH52918100
SH52918100
SH52757995C
SH58218192A
SH58218192A
SH76858229
SH76418250
SH76418250
SH76938226
SH76858229
SH76418250
SH76058290
SH76078290
SH75878303
SH76058290
SH76058290
SH76078290
SH75878303
SH75468325
SH75458329
SH75188339
SH75028383
SH75028383
SH75468325
SH75458329
SH75318336
SH75188339
SH75028383
SH70707620A
SH78197772
SH78197772
SH78197772
SH78197772
SH78197772
SH78197772
SH78327740
SH78327740

RHIF STATWS

LB GII

LB GII
LB GII
LB GII

SAM An 109
SAM An 109
SAM An 109
LB GII
LB GII
SAM An 082
SAM An 082
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII

LB GII

LB GII
SAM Cn 093
SAM Cn 093
SAM Cn 093
SAM Cn 093
SAM Cn 093

LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII
LB GII

MATH O SAFLE
MORGLAWDD
MORGLAWDD
MORGLAWDD
PWLL GLO
PWLL GLO
T PEIRIANT
GOLEUDY
FFOLEDD
GOLEUDY
T R CLOC
T PEIRIANT
GOLEUDY
FFOLEDD
GOLEUDY
TOLLDY
TOLLDY
CYLCH ANGORI
MELIN LANW
CYLCH ANGORI
CYLCH ANGORI
CYLCH ANGORI
MELIN LANW
ADEILAD
ADEILAD
CEFNEN A RHYCH
MELIN D
CEFNEN A RHYCH
MELIN D
CAPEL ANGHYDFFURFIOL
FFYNNON
FFYNNON
GWAITH BRICS
GWAITH BRICS
GWAITH BRICS
HOPRAN
HOPRAN
CAER BENTIR
CAER BENTIR
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
BWTHYN
ADEILAD DIWYDIANNOL
ADEILAD DIWYDIANNOL
TOLLDY
OGOF
OGOF
TOMEN GREGYN
TOLLDY
OGOF
PALAS ESGOB
GARDD
ARGLAWDD (CLODDDWAITH)
PALAS ESGOB
PALAS ESGOB
GARDD
ARGLAWDD (CLODDDWAITH)
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
LLWYFAN GWN
LLWYFAN GWN
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
LLWYFAN GWN
DARGANFYDDFA
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
ADEILAD
PONT
PONT
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CYFNOD

ENW

Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Modern
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol?
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol?
Ôl-ganoloesol?
Ôl-ganoloesol?
Canoloesol?
Anhysbys
Canoloesol?
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol Cynnar
Canoloesol Cynnar
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Anhysbys
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Canoloesol
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Modern
Cyn Hanes
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol
Ôl-ganoloesol

8

MATH

Uned Bolisi

Y Cyfnod Cyntaf

Yr Ail Gyfnod

Y Trydydd Cyfnod

16.8
16.8
16.8
16.9
16.9
17.15
17.15
17.15
17.15
17.15
17.15
17.15
17.15
17.15
17.17
17.17
17.19
17.19
17.19
17.19
17.19
17.19
17.4
17.4
18.1
18.1
18.1
18.1
18.11
18.13
18.13
18.14
18.14
18.14
18.17
18.17
18.3
18.3
18.3
19.12
19.12
19.12
19.14
19.16
19.16
20.11
20.11
20.11
20.11
20.11
20.11
20.12
20.12
20.12
20.12
20.12
20.12
20.12
20.13
20.13
20.13
20.13
20.13
20.13
20.13
20.13
20.13
20.13
20.2
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.6
20.6

NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
NAI
NAI
MR
MR
MR
HTL
HTL
MR
MR
MR
HTL
HTL
HTL
MR
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
NAI
NAI
MR
MR
MR
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
MR
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL

NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
NAI
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
MR
MR
MR
MR
MR
MR
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
HTL
MR
MR

Annex A2

