
LANDMAP – llinell sylfaen tirwedd Cymru Newyddion a Diweddariadau  
Gellir rhannu diweddariadau hefyd drwy ‘LinkedIn® professional networking services’ dan 
broffil Jill Bullen Hulse.  
 
Ionawr 2019 
Mae setiau data Synhwyraidd a Gweledol a Thirwedd Hanesyddol LANDMAP wedi cael 
eu diweddaru a’u hadnewyddu ar gyfer lawr lwytho data ar Lle. 
Efallai yr hoffech ddiweddaru eich fersiwn/gofyn i’ch tîm GIS i ddiweddaru unrhyw fersiynau 
a rennir. Mae eglurhad ar sut i lawr lwytho data o Lle a’r gwahaniaeth rhwng data BYW a 
Storfa ar gael yn nodyn cyfarwyddyd 2 LANDMAP Cael gafael ar wybodaeth LANDMAP 
2018 
 
Gorffennaf 2018  
Mae pum set ddata LANDMAP wedi’u diweddaru a’u hadnewyddu fel y gellir lawrlwytho data 
oddi ar Lle. Mae’r diweddariad yn cynnwys yr holl waith monitro tirweddau (mae Tirweddau 
Hanesyddol newydd gael eu cwblhau) a’r data newydd ar gyfer ardaloedd dinasoedd 
Caerdydd ac Abertawe. Yn awr, efallai yr hoffech ddiweddaru eich fersiynau / gofyn i’ch tîm 
GIS ddiweddaru unrhyw fersiynau a rennir. Gellir cael esboniad ynghylch lawrlwytho data 
oddi ar Lle a’r gwahaniaeth rhwng data BYW a data wedi’i storio yn Nodyn Canllaw 2 Cael 
mynediad i wybodaeth LANDMAP 2018.  
 
Mai 2018  
Daeth y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym ar 25 Mai 2018. Nid 
yw defnyddwyr LANDMAP a oedd yn rhoi caniatâd inni gadw eu manylion yn y gorffennol fel 
rhan o ofynion yr Arolwg Ordnans er mwyn lawrlwytho setiau data gofodol LANDMAP o 
wefan LANDMAP bellach yn cael eu cadw. Bellach mae LANDMAP yn cael ei gynnwys yn 
Nhrwydded Llywodraeth Agored yr Arolwg Ordnans a gall defnyddwyr lawrlwytho data 
LANDMAP o Lle http://lle.gov.wales/Catalogue?text=landmap&lang=cy 
  
Ebrill 2018  
Naratifau tystiolaeth tirwedd CNC ar gyfer y 6 Datganiad Ardal wedi eu cwblhau, 
LANDMAP, mae gwybodaeth fonitro a thirwedd LANDMAP yn ymddangos fel tystiolaeth 
graidd. Ar gael o ‘Data ac Adroddiadau Tystiolaeth’ yn  
https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/business-sectors/planning-and-
development/evidence-to-inform-development-planning/landmap-the-welsh-landscape-
baseline/?lang=cy 
  
Mawrth 2018  
LANDMAP Nodyn Canllaw 2 Cael mynediad i wybodaeth LANDMAP 2018 (dogfen wedi’i 
diweddaru)  
https://naturalresources.wales/media/684314/landmap-guidance-note-2-accessing- 
landmap-information-2018-002.pdf 
 
Mae’r bylchau yn y data LANDMAP ar gyfer Caerdydd ac Abertawe Tirwedd ddaearegol, 
Cynefinoedd Tirwedd, Tirwedd Hanesyddol wedi eu cwblhau (Gweledol a Synhwyraidd 
eisoes wedi eu cwblhau). Bydd y data newydd yn cael eu rhyddhau gyda’r setiau data 
newydd ym mis Mehefin 2018  
 
Chwefror 2018  
Ystadegau 2017 LANDMAP Cymru gyfan wedi’i diweddaru - Agwedd Weledol a 
Synhwyraidd - Adroddiad Terfynol 
https://cdn.naturalresources.wales/media/684073/landmap-visual-and-sensory-all-wales-
stats-2017.pdf?mode=pad&rnd=131625743210000000 
 
 



Hydref 2017  
Diweddariad i Ddadansoddiad Ystadegau Gweledol a Synhwyraidd Grwpiau 
Awdurdodau Lleol LANDMAP Adroddiad  
https://cdn.naturalresources.wales/media/684074/landmap-visual-and-sensory-stats-by-
area-statement-2017.pdf?mode=pad&rnd=131625743350000000 
 
 


