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CYFLWYNIAD 
Wal a gaiff ei hadeiladu heb ddefnyddio cyfrwng rhwymo, fel morter, yw wal o 
gerrig sychion.  Caiff y cerrig eu dal at ei gilydd gan ddisgyrchiant a ffrithiant ac 
mae’r wal yn ddibynnol ar grefftwaith da i sicrhau sefydlogrwydd.   
 
Nod y canllaw hwn yw cynnig cymorth i rai sy’n comisiynu neu’n rhoi manylion 
gwaith, ac yn arbennig i rai sy’n archwilio gwaith i weld a yw’n dderbyniol i fod yn 
destun taliad.  Mae’n disgrifio technegau sylfaenol y gwaith o godi waliau cerrig 
sychion ynghyd â’r diffygion cyffredin.  Mae llawer o gryfder wal yn fewnol ac nid 
oes dim cystal ag archwilio gwaith wrth iddo fynd rhagddo. Serch hynny, gellir 
asesu llawer o’r diffygion o’r tu allan a rhoddir arweiniad hefyd ar sut i’w 
hadnabod.  Bydd diffygion achlysurol i’w canfod yng ngwaith adeiladwyr da hyd 
yn oed, ac felly dylai gwaith archwilio ganolbwyntio ar edrych am ddiffygion 
niferus sy’n awgrymu techneg wael yn gyffredinol.   
 
Mae amrywiadau o ran arferion lleol, daeareg a’r math o gerrig yn golygu bod 
amrywiadau sylweddol yn yr hyn y gellir ei ddisgwyl.  Mae’r llyfryn hwn yn edrych 
ar waliau cerrig sychion ‘dwbl’ safonol, sef waliau sydd â dau wyneb annibynnol a 
chraidd o gerrig llawer llai rhyngddynt.  Sonnir yn gryno am waliau cynhaliol gan 
eu bod yn perthyn yn agos i’r waliau dwbl safonol.  Yn achos waliau llai arferol, fel 
waliau sengl, waliau Galloway (pan fo wal sengl yn eistedd ar wal ddwbl), a 
strwythurau sydd â chraidd o bridd, fel Cloddiau Cernywaidd neu gloddiau 
Cymreig, dylid ceisio cyngor ychwanegol.   
 
Nodir cyhoeddiadau mwy manwl ar waith cerrig sychion yn adran y cyfeirnodau.  
Y ffordd orau o ddod i ddeall y gwaith yw rhoi cynnig arni, ac mae canghennau 
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bob lefel.  Bydd bod yn bresennol yn un o’r prif gystadlaethau codi waliau yn 
dangos sut y gall yr un math o gerrig arwain at wahanol safon o waliau yn dibynnu 
ar sgiliau’r crefftwr.   
 
Os bydd anghydfod ynghylch gwaith cerrig sychion, mae gan y DSWA restr o 
aseswyr a argymhellir a all wneud gwaith archwilio.  Gellir gael manylion y 
gwasanaeth hyn gan y Gymdeithas heb unrhyw ymrwymiad. 

MANYLEBAU 

Mae amrywiadau o ran arferion lleol a’r math o gerrig yn golygu nad yw’n bosibl 
datblygu un fanyleb ar gyfer pob wal o gerrig sychion.  Mae gan y DSWA daflenni 
manylebau technegol am ddim ar gyfer y rhan fwyaf o fathau o waliau cyffredin, ac 
maent ar gael ar-lein fan hyn http://www.dswa.org.uk/Leaflets-g.asp.  Mae’r rhain 
yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol a allai fod yn sail i fanyleb, ond bydd gofyn wrth 
wahanol dechnegau ar gyfer gwahanol fathau o gerrig.  Ar gyfer unrhyw brosiect 
penodol, mae bob amser yn werth cael cyngor gan arbenigwr lleol.  Gall y DSWA 
awgrymu cysylltiadau addas.   
 
Dylai manylebau gael eu hysgrifennu’n glir a chynnwys gwybodaeth am holl 
agweddau’r gwaith.  Mwy na thebyg bod yr agweddau generig yn bodoli mewn 
sefydliadau mawr, gan gynnwys amser, gwaith ar y tir, mynediad i’r safle, iechyd a 
diogelwch, rheoli traffig, mynediad i’r cyhoedd a threfniadau talu.  Dylid llunio 
agweddau ymarferol y gwaith cerrig, fel dimensiynau’r wal, math a ffynhonnell y 
cerrig, arddull y wal, gorffeniad, llinell, goledd, tyndra, nifer y cerrig pwyth a sut y 
cânt eu gosod mewn cyrsiau ac arddull y cerrig copa, drwy ymgynghori â chodwyr 
waliau lleol gwybodus.  Fel man cychwyn ar gyfer y manylion hyn, dylid dilyn yr 
arddull leol, yn enwedig arddull y waliau cyfagos, os ydynt o ansawdd da.  Bydd 
gofyn nodi waliau hanesyddol yn ôl eu golwg neu ddogfennau, a’u cynnal, eu 
hatgyweirio neu’u hailadeiladu fel sydd yn briodol.   
 
Os defnyddir cerrig i’w rhoi yn lle’r rhai blaenorol, dylai’r rhain gyd-fynd â’r cerrig 
sydd yn uniongyrchol o’u hamgylch er mwyn cynnal yr hyn sy’n naturiol yno.  Gall 
golwg cerrig a gaiff ei hailddefnyddio, cerrig sydd wedi torri, cerrig o hen 
adeiladau, cerrig sydd â’u hwynebau wedi’u llifio neu gerrig sydd newydd eu 
cloddio fod yn nodedig iawn.  Os nad yw’n bosibl cael cerrig sy’n cyd-fynd yn 
union, dylai’r cerrig newydd gael eu defnyddio mewn adrannau cyfan i’r uchder 
llawn hyn hytrach nag mewn darnau.  Ar adegau, gellir caniatáu sylfaen o goncrit, 
gyda’r holl waith cerrig sydd yn uwch na lefel y tir yn gerrig sychion.  Os yw 
fandaliaeth yn broblem, efallai y bydd angen defnyddio morter ar y cerrig uchaf.   
 
Mae’r Gymdeithas Waliau Cerrig Sychion yn rhedeg yr unig gynllun ardystio fesul 
rheng sy’n gydnabyddedig yn genedlaethol.  Rhoddir manylion yn nes ymlaen.  
Mae cofrestr o aelodau’r DSWA sydd yn gontractwyr, ynghyd â safon eu 
crefftwaith, hefyd ar gael.   



 

 

EGWYDDORION CODI WAL 

Gwahaniaethir yn aml rhwng waliau a godir at ddibenion defnyddiol, fel rhai ar 
ffermydd, a phrosiectau amlwg iawn, fel waliau ar ymyl ffyrdd, waliau arddangos a 
waliau mewn gerddi.  Er y gallai fod angen gwahanol lefel o grefftwaith ar 
brosiectau o wahanol fathau, bydd hyn yn ymwneud â pha mor daclus yw’r 
gorffeniad yn hytrach na’r strwythur.  Dylid codi pob wal yn strwythurol gadarn 
waeth at ba ddefnydd y cânt eu codi. Bydd crefftwr da yn creu wal sydd wedi’i 
hadeiladu’n gadarn, yn para’n hwy, yn fwy o werth am arian, a hefyd yn edrych yn 
daclus.   
 

Yn ogystal â difrod gan rymoedd allanol, fel coed, anifeiliaid stoc, cerbydau neu 
bobl, gall waliau hefyd syrthio wrth i gerrig symud neu chwalu.  Mae’r rhan fwyaf o 
achosion o waliau’n syrthio yn digwydd o ganlyniad i symudiad pan fo adrannau 
cyfagos neu’r naill ochr a’r llall yn setlo’n wahanol.  Mae hyn yn dibynnu ar ba mor 
gadarn yw’r tir.  Bydd cryfder wal yn dibynnu ar sut y caiff y cerrig eu dewis a’u 
gosod. Mae’r technegau codi wal a ddisgrifir fan hyn wedi esblygu i reoli effeithiau’r 
symudiad hwn ac ymdrinnir â hwy yn fras yn nhrefn codi wal.   

SYLFEINI  
Mae’n bwysig archwilio’r sylfeini wrth i’r wal cael ei chodi gan y bydd yn amhosibl 
eu hasesu ar ôl codi’r wal.  Wrth godi waliau newydd, dylid gosod y sylfeini mewn 
ffos wastad, ar ôl gwaredu unrhyw blanhigion a phridd rhydd, gan fynd i lawr i dir 
cadarn.  Gallai hyn fod ar ddyfnder o 10-20 cm.   
 
Wrth atgyweirio hen wal, dylid ailosod y sylfeini os ydynt wedi symud neu wedi 
troi rywfaint ar eu hochr.  Os yw’r cerrig gwreiddiol yn gadarn, heb fod ar oledd a 
heb fod yn gwthio allan yn sylweddol o’r llinell a ddymunir, gallai fod yn well eu 
gadael yn eu lle.   
 
Dylai pob carreg sylfaen fod yn gwthio’n dynn yn erbyn y cerrig nesaf ati.  Dylai 
cwrs y sylfeini fod o led cyson ar hyd y wal, gan sicrhau bod yr wyneb uchaf mor 
lefel a gwastad ag sydd yn ymarferol bosibl o ystyried y cerrig sydd ar gael.  Dylid 
defnyddio’r cerrig mwyaf sydd ar gael gan y bydd y pwysau wedyn wedi’i daenu’n 
ehangach.  Dylid osgoi cerrig bach neu frasgamwyr (gweler HYD I MEWN I’R WAL 
yn nes ymlaen).  Dylid llanw unrhyw fylchau â cherrig o faint addas (gweler 
LLANW yn nes ymlaen).   
 
Mewn rhai ardaloedd, bydd cwrs y cerrig sylfaen yn ymestyn allan ychydig 
fodfeddi y tu hwnt i brif gorff y wal, a ‘gwasgarwch’ yw’r enw a roddir ar hyn.  Mae 
hyn yn taenu pwysau’r wal dros arwynebedd mwy ac yn lleihau faint mae’r wal yn 
setlo ar dir meddal.  Yn gyffredinol, dylid gosod y cerrig yn llorweddol yn hytrach 
nag i ddilyn lefel y tir unwaith y bydd yr ongl yn fwy na rhyw ddeg gradd [tua 1 
mewn 6].  Ar lethrau bydd gofyn gosod y sylfeini ar ffurf grisiau er mwyn cynnal 
lefel gwir lorweddol.   



 

 

GRADDIO A GOSOD CYRSIAU  

Mae graddio yn golygu gosod y cerrig mwyaf tuag at waelod y wal, a cherrig llai o 
faint tuag at ben uchaf y wal.  Mewn waliau cyrsiog, caiff y cerrig eu gosod mewn 
haenau rheolaidd o gerrig o uchder tebyg iawn.  Mewn waliau ar hap, ble nad oes 
cyrsiau nodedig, bydd maint y cerrig yn lleihau’n gyffredinol wrth i’r wal godi.  
Mewn wal sydd wedi’i strwythuro’n dda nid yn unig y caiff y cerrig eu graddio yn 
ôl uchder, ond dylai fod dosbarthiad cytbwys ar hyd y wal hefyd.   
 

Dylid defnyddio unrhyw gerrig mawr iawn yn y sylfeini, oni bai bod hyd a siâp y 
garreg yn golygu y byddai’n addas fel carreg bwyth (gweler CERRIG PWYTH yn 
nes ymlaen).  

 
Mewn rhai arddulliau, sydd â cherrig rheolaidd, caiff 
y cyrsiau eu torri â charreg naid, sef carreg fawr sy’n 
neidio dau neu weithiau dri chwrs.  Mae’r rhain yn 
dderbyniol cyhyd â’u bod wedi’u gosod yn dda.  
Hynny yw: mae iddynt hyd da i mewn i’r wal, nid 
ydynt yn frasgamwyr nac wedi’u gosod yn fertigol ar 
eu hymyl, nid ydynt yn arwain at wyneb tenau ac 

ansefydlog gyferbyn, a cheir gwaith cerrig da uwch eu pennau ac oddi tanynt.   

HYD I MEWN I’R WAL 

Agwedd allweddol ar gryfder wal yw gosod cerrig â’u 
hechel hiraf yn mynd i mewn i’r wal.  Yn gyffredinol, dylai 
unrhyw garreg unigol gyrraedd o leiaf draean o’r ffordd i 
mewn i’r wal.  Os yw’n ymestyn yn rhy bell, ni fydd lle 
digonol i osod cerrig yn gadarn yn yr wyneb gyferbyn.   
 
“Brasgamwyr” yw’r enw a roddir ar gerrig a osodir â’u hechel hiraf ar hyd llinell y 
wal.  Mae brasgamu yn ddiffyg a welir yn aml gan fod brasgamwyr yn gwneud i 
wal edrych yn dda ac yn cwblhau wyneb y wal yn gyflymach.  Maent hefyd yn 
haws eu gosod fel hyn na cheisio eu gosod â’u hyd i mewn i’r wal gan y byddai 
hynny’n golygu y byddai’n anos gosod y cerrig yn sefydlog yn yr wyneb gyferbyn.   
 
Caiff y gwendid a achosir gan ansefydlogrwydd cymharol y brasgamwr ei 
waethygu gan nad ydynt bob amser, oherwydd eu hyd, yn gorwedd yn gadarn ar 
bob un o’r cerrig oddi tano.  Cyfeirir at y broblem hon fel arfer fel problem ‘1 ar 3’ 
(gweler CYSWLLT yn nes ymlaen).  Gall brasgamwyr awgrymu nad yw’r cerrig 
wedi’u dewis, eu graddio a’u dosbarthu’n dda.  Ac yn waeth na hynny, gallai’r 
garreg a frasgamwyd fod wedi bod yn fwy addas i’w defnyddio yn garreg bwysig, 
fel carreg bwyth, yn rhywle arall.   
 
Y ffordd hawsaf o ganfod brasgamwyr yw drwy archwilio wrth i’r gwaith fynd 
rhagddo. O’r tu allan, nid yw bob amser yn bosibl dweud a yw’r cerrig yn 



 

 

frasgamwyr.  Serch hynny, os yw hyd wyneb y garreg yn fwy na ryw hanner trwch 
y wal ar yr uchder hwnnw, y mae’n debygol bod y garreg wedi’i brasgamu.   

CYSWLLT 

‘Tyndra’ yw’r term a roddir ar ba mor dda mae’r cerrig yn ffitio gyda’i gilydd yn 
wyneb wal, a ‘llacrwydd’ yw’r gwrthwyneb i hynny.  Mewn wal dynn, bydd yn llai 
tebygol bod y cerrig yn troi neu’n symud wrth i’r wal setlo gan y bydd arwynebedd 
da o gyswllt a mwy o ffrithiant rhwng wynebau cerrig cyfagos.   
 
Gall pa mor dynn y mae’n bosibl creu wal amrywio 
yn ôl maint y cerrig a’u math.  Dylai’r cerrig fod yn 
gwasgu’n erbyn y cerrig nesaf atynt dros arwyneb 
mor fawr â phosibl.  Felly gall wal o gerrig tenau 
rheolaidd/gwastad fod yn dynnach nag un a 
adeiladwyd o gerrig afreolaidd, ac mae’n debygol y bydd wal o gerrig crwn yn 
ymddangos yn llacach na cherrig sy’n fwy sgwâr.   
 
Dylid sicrhau cyswllt da ar wynebau fertigol a llorweddol pob carreg.  Dylai’r 
cyswllt ar wynebau’r cerrig y tu mewn i’r wal hefyd fod yn dda, gan lanw’n dda y 
tu mewn i unrhyw fylchau mewnol siâp V.   

 
Pan fo carreg yn methu â gorwedd â chyfran 
sylweddol o’i phwysau ar unrhyw un o’r cerrig oddi 
tani, y canlyniad fydd ‘cam gwag’ neu ‘flwch 
llythyrau’.  Bydd hyn yn aml yn digwydd yn sgil 
brasgamwr unigol neu garreg bwyth lydan yn 
rhedeg dros dair carreg, a cheir hyn yn amlach hefyd 
os nad yw’r cerrig wedi’u graddio’n dda neu heb eu 
gosod yn dda mewn cyrsiau.  Serch hynny, bydd y 
garreg ganol weithiau yn cael ei dal, er nad yn 
weledol, wrth i’r garreg uwch ei phen orwedd ar 

gefn y garreg sy’n ymddangos ei bod yn garreg arnawf.  Fe’ch cynghorir i wirio 
cadernid pob un o’r cerrig o dan garreg ‘1 ar 3’ drwy eu tynnu.   

CROESI UNIADAU 
Dylai fod i gerrig afael da i ddosbarthu’r grymoedd a chlymu’r cerrig wrth ei gilydd, 
yn debyg i fricwaith.  Dylai un garreg orwedd ar ddwy, a dwy ar un, gan 
orgyffwrdd yn sylweddol a chyda’r pwysau a’r ffrithiant wedi’u dosbarthu’n dda ar 
bob pwynt cyswllt.  Pe rhoddir carreg fel nad oes gafael rhwng cyrsiau, caiff hynny 
ei alw’n uniad syth neu uniad fertigol.  Gellir derbyn ambell uniad syth rhwng dwy 
haen.  Cyfeirir at uniadau syth drwy dri neu ragor o gyrsiau fel ‘uniad rhedeg’.  Mae 
uniadau o’r fath yn wendid difrifol, gan greu hollt yn y wal sydd yn debygol o ledu 
wrth i’r wal setlo.  
 



 

 

Nid oes i bob uniad rhedeg uniadau sy’n glir uwchben ei gilydd.  Gellir cael uniadau 
fertigol lle mae’r cerrig yn croesi fymryn yn unig, a phob carreg â’i hymyl yn unig 
yn gorwedd ar yr un oddi tani.  Gall uniad o’r fath redeg i’r un ochr mewn cyrsiau 
dilynol, a gelwir hynny yn uniad croeslinol, neu gall redeg o’r dde i’r chwith am yn 
ail, ac uniad igam-ogam yw’r enw ar hynny. 

GOSOD CERRIG 

Mae’r ffordd y caiff cerrig eu gosod yn effeithio ar y modd yr adeiledir wedi hynny. 
Bydd cerrig sydd ag arwyneb uchaf ar oledd sylweddol neu ag arwyneb crwn yn 
dueddol o achosi problemau yn nes ymlaen, wrth iddynt geisio diosg y cerrig a 
roddir nesaf ar eu pennau.   
 
Cerrig cul yw haenellau, a chânt eu 
defnyddio i wneud gris bach yn lefel, gan 
alluogi i osod y garreg nesaf heb iddi 
siglo.  Maent yn dderbyniol os ydynt yn 
gorwedd yn dda, wedi’u dal yn eu lle yn 
dda, bod iddynt hyd da i mewn i’r wal ac 
nad oes gormodedd ohonynt.   
 
Y rheol yn gyffredinol yw y dylid gosod cerrig i orwedd yn wastad yn hytrach nag 
ar eu hymyl, gyda’u harwyneb mwyaf ar y gwaelod.  O bryd i’w gilydd caiff cerrig 
cymharol denau eu gosod ar eu hymyl i lenwi bwlch cul rhwng dwy garreg. Bydd 
cerrig a osodir fel hyn yn llai sefydlog na’r rhai a osodir yn wastad ac fel arfer 
byddant yn gamau gwag.   
 

Os oes gan garreg unrhyw groestoriad sy’n 
driongl neu ar ffurf lletem, dyna’r pen a ddylai 
gael ei osod fel wyneb y garreg.  Pe rhoddir 
croestoriad trionglog y garreg oddi mewn i’r wal 
bydd pwysau’r cerrig oddi uchod yn gweithio i 
wthio’r garreg allan o’r wal.  Dim ond wrth 
godi’r wal y gall hyn gael ei asesu. 

 
Cerrig bach a gaiff eu gwthio i mewn yn gadarn i’r wyneb i letemu’r cerrig, gan roi 
wyneb mwy esmwyth, yw ‘pinnau’.  Gall pinnau ddod yn rhydd felly ni ddylid eu 
defnyddio’n aml, ond o’u defnyddio dylid gwneud yn siŵr eu bod yn gadarn.   

LLANW 

Cerrig bach a ddefnyddir i lenwi’r bylchau yng nghanol y wal yw’r llanw.  Bydd 
llenwi’r bylchau yn lleihau’r posibilrwydd y bydd y wal yn syrthio i mewn wrth 
iddi setlo.  Mae hefyd yn atal unrhyw letemau mewnol, sy’n codi neu’n sefydlogi 
cynffonnau’r cerrig adeiladu, rhag symud.  Dylid gwneud y gwaith o osod y llanw 
wrth i bob cwrs o gerrig adeiladu gael eu gosod er mwyn rhoi digon o gynhaliaeth o 



 

 

dan gynffonnau unrhyw gerrig hir a osodir yng nghwrs nesaf y wal.   
Dylid gwasgu’r llanw i mewn yn gadarn a gwastad â llaw.  Dylid defnyddio’r 
garreg fwyaf bosibl i lenwi unrhyw fwlch penodol gyda chymaint â phosibl o 
gyswllt â’r cerrig adeiladu.  Cerrig onglog sydd orau, a bydd defnyddio cerrig bach 
crwn yn annerbyniol gan y gall y cerrig fynd i mewn o dan wyneb carreg ac 
ymddwyn fel peli traul.   

CERRIG PWYTH  
Cerrig unigol sy’n mynd yr holl ffordd drwy led y wal yw cerrig pwyth, gan 
gysylltu naill wyneb y wal a’r llall.  Mae arddull cerrig pwyth a’r pellter rhyngddynt 
yn amrywio o ardal i ardal ac yn dibynnu ar faint o gerrig addas sydd ar gael.  
Gallant ffurfio cwrs di-dor neu gellir eu rhannu allan ar hyd y wal.  Os yw’r cerrig 
pwyth yn ffurfio cwrs di-dor, dylent gyd-gloi â’r cerrig nesaf atynt.  O’u rhannu 
allan ar hyd y wal, cânt eu gosod fel arfer â phellter rheolaidd o ryw fetr rhwng 
llinell ganol un garreg a chanol y garreg nesaf.  Os mai’r arddull yw defnyddio un 
res, dylid gwneud hyn tua hanner ffordd i fyny’r wal.  Yn achos waliau talach (mwy 
nag 1.2m a’r copa) efallai y bydd dau gwrs o gerrig pwyth tua ⅓ a ⅔ uchder y wal, 
gyda llinellau canol cerrig y rhes uchaf hanner ffordd rhwng llinellau canol cerrig y 
rhes isaf.   
 
Os mai’r arddull yw gosod cerrig pwyth fel eu bod yn ymestyn allan o’r wal, 
byddant fel arfer oll ar yr un uchder er mwyn pwysleisio’r cwrs o gerrig pwyth.  Nid 
yw gweld carreg yn ymestyn allan o’r wyneb o anghenraid yn golygu mai carreg 
bwyth ydyw, oherwydd ceir achosion o gerrig adeiladu yn cael eu gosod fel hyn yn 
fwriadol er mwyn cynnal patrwm y cerrig pwyth.  Archwilio’r wal wrth iddi gael ei 
chodi yw’r ffordd orau o sylwi ar hyn, er y gallai cymharu’r ddau wyneb ar fan sydd 
dan amheuaeth awgrymu mai dyma yw’r achos.  Ni ddylai’r cerrig pwyth ymwthio 
allan mwy na ryw 5-10cm rhag i anifeiliaid stoc ddifrodi’r wal neu ddefnyddio’r 
cerrig i ddringo’r wal.  Os mai’r arfer yw gosod cerrig pwyth yn wastad ag wyneb y 
wal, dylent fod wedi’u dosbarthu’n deg ar hyd y cwrs beth bynnag.   
 
Dylid gosod pob carreg bwyth ar ongl sgwâr i’r wyneb a dylent fod yn llorweddol.  
Problem benodol yw eu cael i orwedd yn gadarn ar bob un o’r cerrig oddi tanynt; fel 
yn y broblem ‘1 ar 3’ a welir yn flaenorol yn CYSWLLT.  Dylent ddal pob un o’r 
cerrig oddi tanynt yn gadarn.  Dylai pen uchaf yr wyneb o gerrig sy’n cwblhau’r 
cwrs o gerrig pwyth fod yn wastad â phennau uchaf y cerrig pwyth.   
 
Os nad oes cerrig pwyth o hyd digonol ar gael, dylid defnyddio cerrig ‘¾ trwodd’.  
Yn ddelfrydol, dylid gosod y rhain allan mewn setiau o 3 lle bydd cynffon un garreg 
yn cael i dal yn ei lle gan ’afael pinsio’ gan gynffonnau dwy garreg ar ochr arall y 
wal.  Fel arall, gwell yw eu bod ychydig yn rhy fyr nag ychydig yn rhy hir fel bod lle 
digonol ar gyfer lled da o gerrig adeiladu yn yr wyneb gyferbyn.    
 
 



 

 

CERRIG COPA 

Y cerrig copa, neu’r cerrig copin, yw’r cerrig sydd ar ben uchaf y wal a’u diben yw 
selio pen y wal, gan ddal cwrs olaf y ddau wyneb yn eu lle a’u clymu wrth ei gilydd.  
Dylai pob carreg gopa orwedd yn gadarn ar ei gwaelod ei hun, ar haen uchaf dau 
wyneb y wal gan ffitio’n dynn, a dylid gosod pob carreg yn ei thro i gael y cyswllt 
gorau posibl â’r cerrig bob ochr iddi.  Ceir llawer o wahanol amrywiadau ar y cerrig 
copa o ran arddull a rhwng un ardal a’r llall.  Dylai’r arddull gyd-fynd a’r hyn sydd 
yn yr ardal o amgylch.  Mae’r rhan fwyaf o arddulliau yn cynnwys cerrig unionsyth 
neu gerrig ar oledd neu weithiau gerrig tal a byr am yn ail.  Mewn rhai arddulliau, 
caiff slabiau eu gosod yn wastad ar ben wal a chaiff y rhain eu galw yn orchuddwyr; 
bydd y rhain bob amser yn mynd yr holl ffordd ar draws pen uchaf y wal.  Yn aml, 
bydd cerrig mawr neu gerrig fertigol yn gorwedd ar ben y gorchuddwyr.  Fel yn 
achos cerrig pwyth, bydd gofyn cymryd gofal i osgoi’r broblem 1 ar 3.  Y peth gorau 
yw defnyddio llinell er mwyn gosod pen uchaf y wal a phen uchaf y cerrig copa yn 
lefel.   
 
Mewn rhai ardaloedd nid oes digon o gerrig copa addas ar gael felly nid yw’r copa 
yn ymestyn yr holl ffordd ar draws pen y wal.  Wedyn bydd angen dwy res, a chaiff 
y rheiny eu gosod fel arfer gyda’r garreg fwyaf am yn ail y naill ochr a’r llall gan 
gyd-gloi’r cynffonnau ble bynnag y bydd hynny’n bosibl.  Os yw’r cerrig copa yn 
hir, weithiau cânt eu gosod i un ochr y wal, yn gyffredinol yr ochr isaf neu’r ochr lle 
y cedwir anifeiliaid stoc, a bydd y cerrig yn ymestyn allan rhyw 3-5cm.   
 
Dylid profi pob carreg gopa drwy geisio ei siglo’n ysgafn o ochr i ochr ac ymlaen ac 
yn ôl. Ni ddylent symud.   

TERFYNIADAU a WALIAU CYNHALIOL 

Mae terfyniad, neu ben y wal, yn weledol iawn ac yn hawdd ei ddifrodi.  Mae 
iddynt gyrsiau am yn ail o beniadau, sy’n ymestyn o un wyneb y wal i’r llall, fel 
cerrig pwyth, a cherrig ymestyn sy’n clymu’r 
pen yn ôl i mewn i’r wal.  Mewn ardaloedd lle 
mae prinder cerrig o siapau da, caiff terfyniad ei 
godi gan ddefnyddio cyfres o ffurfiau L am yn 
ail ochr.   
 
Caiff waliau cynhaliol eu codi ar draws llethrau 
i gynnal neu ddiogelu twmpathau pridd.  Naill 
ai caiff wal sy’n sefyll ar ei thraed ei hun ei 
chodi gan lanw y tu ôl iddi â cherrig, neu caiff y 
wal ei chodi gydag wyneb allanol da ac wyneb 
mewnol bras gyda’r llanw wedi’i osod ar ffurf 
cerrig llanw mawr wedi’i drefnu’n dda.  Gan y 
gall pwysau dŵr neu bridd hylifol beri i wal 
syrthio, ni ddylid defnyddio pridd yn y llanw 



 

 

na’r llanw cefn.  Er mwyn caniatáu ar gyfer pwysau neu symudiad yn y pridd, gellid 
codi wal ar oledd ychydig yn fwy nag yn achos wal debyg sy’n sefyll ar ei thraed ei 
hun.   

ARCHWILIO’R WAL WRTH IDDI GAEL EI CHODI 
Mae cryfder y gwaith cerrig yn bennaf i’w gael y tu mewn i’r strwythur felly gall fod 
yn anodd asesu ansawdd wal o’i golwg allanol, felly mae’n bwysig archwilio wrth 
i’r wal gael ei chodi.  Agweddau penodol ar y wal y gellir eu hasesu’n well wrth i’r 
wal gael ei chodi yw’r sylfeini, brasgamwyr, cerrig sydd â chroestoriad trionglog, 
cerrig pwyth a’r llanw. 
 
Mae archwilio’r gwaith wrth i’r wal gael ei chodi hefyd yn gyffredin er mwyn asesu 
p’un a yw’r arferion ar y safle yn ddigonol, fel iechyd a diogelwch.  Bydd ymweld 
â’r safle o bryd i’w gilydd fel hyn yn rhoi darlun o arferion gwaith yr adeiladwr.  Er 
enghraifft, bydd adeiladu sawl cwrs ar un ochr cyn newid ochrau yn arfer wael gan 
na ellir gosod y llanw’n briodol.  Arwydd o arfer dda yw bod yr adeiladwr yn dewis 
ac yn gosod y cerrig copa a’r cerrig pwyth cyn dechrau adeiladu.  Mae’r defnydd o 
fframiau a llinellau yn amrywio, ond y canlyniad terfynol sydd dan sylw mewn 
gwirionedd.  Serch hynny, bydd y rhain yn arbennig o werthfawr pan fo i’r cerrig 
wyneb petryal llyfn a’u bod wedi’u rhoi yn dda yn eu cyrsiau.  Dylid defnyddio 
llinellau wrth osod y sylfeini, cwrs y cerrig pwyth, cwrs uchaf y wal a’r copa.   

ARCHWILIAD TERFYNOL 

Dylid gwirio p’un a yw’r gwaith adeiladu yn cyd-fynd â’r manylion a gytunwyd.  
Arwyddion o ofal yng nghrefftwaith y wal yw y ceir unffurfiaeth ar hyd y wal, bod 
yr wyneb yn syth a llyfn wrth edrych ar hyd y wal, ynghyd â’r ‘goledd’ o’r gwaelod 
i’r pen uchaf.  Nid gwneud y wal i edrych yn dda yn unig yw diben y rhinweddau 
hyn, ond maent yn ychwanegu at wydnwch y wal, a byddant yn ei gwneud yn haws 
i allu gweld unrhyw arwydd o ddirywiad.  Y ffordd orau o asesu pa mor ddigonol 
yw’r llanw yw drwy ei archwilio wrth i’r wal gael ei chodi ond gellir cael rhyw 
syniad wedi hynny.  Os ewch i’ch cwrcwd ac edrych yn syth ar wyneb y wal ni 
ddylech allu gweld unrhyw olau dydd drwyddi.  Dylai’r cerrig dros ben fod wedi’u 
clirio.   

GWAITH CYNNAL A CHADW RHEOLAIDD AR WALIAU 

Er mwyn i waliau cerrig sychion bara’n hir, bydd yn hanfodol eu harchwilio yn 
rheolaidd.  Bydd yn hanfodol rhoi cerrig copa sydd wedi syrthio yn ôl yn eu lle, 
ynghyd ag atgyweirio unrhyw ddifrod mwy, gan y bydd wal sydd wedi’i difrodi yn 
gwaethygu’n gyflym.   
 
Nid yw coed a waliau yn gymdogion da.  Dylid tynnu coed wrth ailgodi wal.  Dylai 
gwaith cynnal a chadw gynnwys torri brigau sy’n ddigon agos i gyffwrdd y wal, yn 
enwedig mewn cyfnod o wynt mawr.  Hefyd, dylid gwaredu mân blanhigion coed 



 

 

sy’n tyfu o fewn metr i’r wal.  Os oes coeden bresennol sydd angen ei chadw, dylid 
codi’r wal gryn bellter o’r boncyff a’r gwreiddiau.  Gall y wal fynd o amgylch y 
boncyff, neu gellir gadael bwlch yn y wal gan roi terfyniadau da a gosod clwydi neu 
ffens er mwyn atal anifeiliaid stoc.   

CYFEIRNODAU 

Brooks, Adcock, Agate. "Dry Stone Walling, a practical guide.".              BTCV,  1999 
DSWA.  “Dry Stone Walling Techniques & Traditions”.  DSWA, 2004 
 
Mae’r daflen bresennol yn fersiwn gryno o 
“GWAITH CERRIG”,  Cangen Gogledd Cymru DSWA, 2012 
 

Mae “GWAITH CERRIG” hefyd ar gael yn electronig yn adran “Safonau” gwefan 
www.dswales.org.uk lle ceir oriel o ffotograffau sy’n rhoi enghreifftiau o ddiffygion.  
Mae copïau caled hefyd ar gael yn rhad ac am ddim (bydd cost postio) gan Gangen 
Gogledd Cymru.   

CYNLLUN ARDYSTIO CREFFTWYR Y DSWA 

Mae’r DSWA yn argymell mai codwyr waliau cymwys a ddefnyddir ar brosiectau, 
ac i’r perwyl hwn mae’n gweithredu’r unig brofion sgiliau ymarferol cenedlaethol 
ym maes codi waliau – y Cynllun Ardystio Crefftwyr. Mae’r cymwysterau cyfredol 
wedi’u llunio’n benodol ar y cyd â Dyfarniadau Lantra ac maent yn rhan o’r 
Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCCh).  Yn ogystal â bod yn gymwysterau 
ynddynt eu hunain, maent hefyd yn dystysgrif dechnegol fel rhan o’r prentisiaethau 
modern. 
 
Mae pedair lefel i’r Cynllun Ardystio Crefftwyr:  

 Yn gallu gwneud gwaith ar lefel isel, wedi dangos eu gallu i ailgodi bylchau mewn 
waliau cerrig sychion sy’n sefyll ar eu traed eu hunain.   

 Yn gallu gwneud y rhan fwyaf o waith cyffredinol ar godi waliau i safon dda, ac 
wedi dangos eu gallu i godi wal o gerrig sychion sy’n sefyll ar ei thraed ei hun yn 
gadarn, gan gynnwys terfyniad. 
Lefel sy’n dangos sgiliau technegol sylweddol.  Yn gallu creu darnau penodol o 
waith sydd â phwyslais ar orffeniad ac ansawdd gan gynnwys codi waliau 
cynhaliol, cromliniau.  

 Lefel uchel o ansawdd ac arbenigedd technegol.  Yn gallu creu gwaith o ansawdd i 
safon uchel mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd masnachol gan gynnwys amrywiaeth 
lawn o nodweddion, e.e. grisiau, camfeydd, pileri, bwâu ac ati.   
 
Ceir rhagor o fanylion yn "Craftsman Certification Scheme" ar-lein fan hyn 
http://www.dswa.org.uk/UserFiles/File/CCS%20booklet.pdf.   
Mae’r lefelau cychwynnol, canolradd ac uwch yn gyfwerth â lefelau 1, 2 a 3 yng 
nghynllun dyfarniadau LANTRA, a cheir mwy o fanylion am y rhain ar 
http://www.lantra-awards.co.uk/training/drystonewalling1.aspx  



 

 

 
Mae’r DSWA yn cadw cofrestr o lefel ardystiad ei haelodau proffesiynol.  Mae’r 
gofrestr hon ar gael ar-lein fan hyn: http://www.dswa.org.uk/Professional-
Services-g.asp.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cynhyrchwyd y daflen hon gyda chymorth Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd Cymru.   
Ariannwyd y gwaith o gyfieithu’r daflen i’r Gymraeg gan Gangen Gogledd Cymru y DSWA. 
Diolchwn i bawb a gynorthwyodd i gynhyrchu’r daflen hon, gan gynnwys S Adcock, W Holmes, B 
Jones, S Jones. 
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