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1.0 CYFLWYNIAD 


Dynodiad Ardal Gadwraeth 
1.1 Mae Deddf Adeiladau Rhestredig  ac Ardaloedd Cadwraeth 1990 yn diffinio  
Ardaloedd Cadwraeth fel  “ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 
arbennig, y mae’n ddymunol cadw neu  wella eu cymeriad neu eu  
hymddangosiad”. O dan gyfraith cynllunio mae’n ofynnol i awdurdodau lleol 
ddynodi Ardaloedd Cadwraeth a  llunio cynigion a pholisïau ar gyfer eu cadw a'u 
gwella.   
 
Ardal Gadwraeth Y Waun 
1.2 Cafodd Ardal Gadw raeth Y Waun ei dynodi gyntaf ar 29 Awst  1975  ac  
adolygwyd a di wygiwyd e i ffin ym  mis Hydref 1997 ac  ym mis Hydref 2014. 
Mae’r  Asesiad a’r Cynllun  Rheoli hwn yn  disodli Asesiad Ardal Gadwraeth y 
Waun fel y cafodd  ei fabwysiadu  ym mis Ionawr 2002. Nid yw'r ddogfen hon yn  
ymgais i atal newid, yn  hytrach, ei bwriad yw hyrwyddo a chefnogi datblygiadau 
sy'n gwella  neu’n cydweddu  â chymeriad  Ardal Gadwraeth y Waun, sy’n ardal 
lewyrchus lle mae  pobl yn byw,  yn gweithio ac yn  siopa.  Rhaid iddi esblygu, 
felly, er mwyn cynnal y lefel honno o weithgarwch a'r nod yw  taro cydbwysedd  
er  mwyn rhoi’r pwys priodol  ar  fuddiannau cadwraeth ochr yn ochr â’r angen am  
newid a datblygu.   
 
1.3 Byrdwn y ddogfen  hon yw nodi’r rhesymau dros y dynodiad a diffinio'r  
rhinweddau sy’n cyfrannu at y diddordeb  pensaernïol a hanesyddol arbennig ac  
at gymeriad ac ymddangosiad Ardal Gadwraeth y Waun.  Ni ddylid cymryd bod 
hepgor unrhyw gyfeiriad at adeilad,  nodwedd neu le penodol yn awgry mu nad  
yw o unrhyw ddiddordeb nac ychwaith nad  yw'n  cyfrannu at naws am l e  
cyffredinol yr ardal.  
 
Nodau  
1.4  Pwrpas Asesiad  a  Chynllun Rheoli’r Ardal Gadwraeth yw: 
  Darparu diffiniad clir o ddiddordeb pensaernïol  a hanesyddol arbennig y 

Waun; 
  Nodi ffyrdd y gellir cadw a gwella nodweddion unigryw'r Waun trwy'r Cynllun 

Gwella; 
  Cryfhau'r cyfiawnhad dros y dynodiad; 
  Creu cyd-destun clir ar  gyfer  datblygu i’r  dyfodol o fewn yr Ardal Gadwraeth  

a gerllaw ffin yr ardal yn unol â’r polisïau cadwraeth yn  y cynllun datblygu; a  
  Darparu cyfrwng ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd a  chodi ymwybyddiaeth.  
 
1.5 Er mwyn cyflawni'r amcanion  uchod, mae’r ddogfen  wedi'i rhannu'n ddwy 
ran: 
1. 	 Yr Asesiad Cymeriad  – mae’r asesiad yn darparu cefndir hanesyddol cryno i 

ddatblygiad y Waun  ac  yn disgrifio ac yn dadansoddi’r amrywiol nodweddion  
sy'n rhoi  i Ardal Gadwraeth y Waun ei chymeriad arbennig  a’i hymdeimlad  o  le. 
Mae'r  nodweddion  wedi’u cofnodi ar y  mapiau  cymeriad  a chaiff eu cyfraniad ei  
drafod yn fwy manwl yn Adran 4. 0.  Dylid rhagdybio y dylid cadw neu wella pob  
un o'r nodweddion a ddynodwyd fel y mae’r ddeddfwriaeth a nodir ym 
mharagraff 1.1 uchod  yn ei fynnu. 

2. 	 Y Cynllun  Rheoli  – mae’r cynllun rheoli yn a mlinellu cynigion ar  gyfer gwella  
Ardal Gadwraeth y Waun  ac  mae’n cynnwys canllawiau d ylunio ma nwl ar gyfer  
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adeiladu newydd a n  ewidiadau  i eiddo presennol er mwyn sicrhau bod gwaith  
newydd yn cael ei wneud  mewn modd sy’n  gydnaws â chymeriad arbennig yr  
ardal ac er mwyn os goi  gwneud newid iadau niw eidiol. Mae'r cynllun hefyd yn  
darparu crynodeb o reolaethau cynllunio presennol o fewn Ardal Gadwraeth y 
Waun ac o  ffynonellau posibl o gyllid.    

 
Cyd-destun Cynllunio 
1.6 Mae’r ddogfen hon yn ffurfio Canllawiau Cynllunio Atodol ac yn cefnogi’r 
polisi Ardaloedd Cadwraeth o fewn Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam a 
fabwysiadwyd yn 20 05 a bydd yn cef nogi unrhyw bolisïau Arda loedd Cadwraeth  
yn y Cynllun Datblygu Lleol sydd wrth i’n cael  ei ddatblygu. Mae'r ddogfen hefyd  
yn  adeiladu  ar ganllawiau  polisi cynllunio cenedlaethol, yn arbennig Pennod 6, 
Polisi Cynllunio Cymru a Chylchlythyr 61/96 y Swyddfa Gymreig  Cynllunio a’r  
Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth. Fel  
dogfen sydd  wedi ei mabwysiadu gan y Cyngor, mae Asesiad  Cymeriad  a  
Cynllun  Rheoli Ardal Gadwraeth y Waun yn fan cyfeirio i Swyddogion  wrth  arfer  
dyletswyddau  cynllunio ac y n g anllaw hefyd i drigolion lleol, i fusnesau ac i 
ddatblygwyr wrth  ystyried newidiadau neu ddatblygiadau newydd o fewn neu'n  
gyfagos i Ardal G adwraeth y  Waun.  
 
Lleoliad  
1.7  Lleolir y Waun  ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr tua  9 milltir i'r de orllewin  o  
ganol tref Wrecsam a 5 milltir i'r gogledd  o Groesoswallt. Saif y pentref mewn  
dyffryn  bas wedi’i a mgáu rhwng ystadau hanesyddol Castell y Waun, sy'n  
edrych  dros y pentref i'r gorllewin, a Bryncunallt sydd wedi’i guddio  i'r dwyrain  
gan gefnen lethrog ac wedi’i wahanu oddi  wrth  y pentref gan ffordd osgoi fodern 
yr A483. Mae'r Ardal Gadwraeth yn  canolbwyntio ar  graidd hanesyddol y pentref 
sydd wedi ei leoli ar  frigiad bac h uwch Afon Ceiriog yn edrych dros harddwch 
Dyffryn Ceiriog. Mae  ffin yr Ardal Gadwraeth yn  amgylchynu’r anheddiad  
canoloesol  gwreiddiol o amgylch Eglwys y Santes Fair a  Stryt yr Eglwys ac yn  
ymestyn tua'r gorllewin ar hyd  Rhodfa'r Orsaf  a Ffordd y Castell  i gynnwys  
Traphont Ddŵr a Thraphont Reilffordd y Waun, sydd b ellach yn rhan o  Safle  
Treftadaeth y Byd Traphont a Chamlas a Pontcysyllte. Mae ffin yr Ardal 
Gadwraeth  hefyd yn ymestyn tua'r gogledd  i gynnwys rhan o Ffordd Caergybi a  
gafodd ei haddasu  fel r han o gefnffordd hanesyddol yr A5  o waith  Thomas  
Telford o Lundain i Gaergybi.   
 
Gosodiad Tirwedd  
1.8  Mae'r pentref  wedi e i osod o fewn  dyffryn bas ac wedi ei amgáu gan fryniau 
i'r gorllewin a chan gefn en lethrog i' r dwyrain. Mae’r bryniau gorllewinol, sy'n  
rhan o Ystâd Castell y Waun, yn gorwedd o fewn ffin estynedig Ardal o  
Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, a ddynodwyd yn  
2011. Mae'r dynodiad tirwedd cenedlaethol, ynghyd  â nodweddion Safle 
Treftadaeth y Byd, parcdiroedd hanesyddol, Dyffryn Ceiriog a llwybr hanesyddol 
yr A5 yn arwyddocaol iawn i dreftadaeth ddiwylliannol yr ardal ac i’r ymdeimlad  
cryf o le a geir yn y Waun.  Mae golygfeydd pwysig o’r  Ardal o Harddwch  
Naturiol  Eithriadol ac o Barcdir Castell y Waun i’w gweld o  ymyl ogleddol  yr 
ardal gadwraeth ac mae'r Ardal o Harddwch  Naturiol Eithriadol yn  darparu 
cefnlen ddramatig i olygfeydd wrth deithio i  lawr i’r pentref ar  hyd yr A5. Mae'r  
Ardal Gadwraeth yn ffurfio porth pwysig  ar deithiau yn ô l ac ymlaen i'r d irwedd a 
ddiogelir ac mae  gwerth  y dirwedd o ran treftadaeth a’r cymeriad adeiledig  yn 
cydweddu â’i gilydd.  
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1.9 I'r de, mae'r pentref wedi'i ffinio  gan Ddyffryn Ceiriog, ac mae'r topograffi, y  
dyffryn coediog  deniadol,  treftadaeth y gamlas a’r golygfeydd gwych a  geir ar  
hyd y dyffryn yn  gwella gosodiad  y pentref ac yn ychwanegu  at yr ymdeimlad o 
le. Caeau h ynafol afreolaidd yw llawer o'r wlad oddi amgylch, gyda rhywfaint o 
gaeau caeedig rheolaidd sy’n dir  pori yn bennaf, wedi  eu  rhannu â gwrychoedd  
yn  achlysurol. Mae ystadau  parcdir  mawr wedi eu lleoli yn y Waun  ac  ym  
Mryncunallt.   Mae’r adeiladau’n amrywiol gyda chymysgedd o adeiladau  
hanesyddol a modern sy'n ymestyn i mewn  i'r cwm.  Mae ffermydd canoloesol, 
sy’n frith drwy’r cwm, yn nodweddiadol o'r ardal.  Mae'r pentref wedi ei osod  ar  
goridor cyfathrebu hanesyddol arwyddocaol gyda rhwydweithiau camlas, 
rheilffyrdd a ffyrdd yn weladwy o fewn y dirwedd yn mynd o’r gogledd i'r de.  
Mae Clawdd Offa sy’n Heneb Gofrestredig yn dilyn llwy br y dyffryn ar y llethrau  
gorllewinol trwy barcdir Castell y Waun.  Mae'r ddau beth yn cyfleu lleoliad 
pwysig yr ardal ar y gororau.  
 

1.10 Dylanwadwyd yn negyddol ar  olygfeydd dros y  pentref a’r dyffryn bas 
mewn mannau  gan ddefnydd tir diwydiannol a chan strwythurau cysylltiedig, yn 
fwyaf amlwg gan ffatrïoedd Kronospan a Mondelez sy'n effeithio  ar gyfanrwydd  
y tirlun gwledig, ac  yn ymyrryd ar  olygfeydd ehangach ac yn torri ar draws  y 
cysylltiadau gweledol sydd  rhwng y pentref a Chastell y Waun.  Mae patrwm y  
coed aeddfed a’r gwrychoedd sydd yn y dyffryn yn creu cymeriad coediog lled
gaeedig sy'n arwyddocaol gan ei fod yn int egreiddio  ac yn sgrinio rhan h elaeth  
o ar dal ddiwydiannol Kronospan,  gan wneud ei  effaith yn fwy cymedrol ar 
gymeriad yr  Ardal Gadwraeth,  yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol,  y tirlun  
ehangach ac ar we rthfawrogiad trigolion lleol ac ymwelwyr ohoni.  
 
Daeareg  
1.11 Mae rhannau helaeth o'r pentref a'r ardal gyfagos wedi eu  gorchuddio â  
rhewglai a adawyd wedi cilio’r rhewlifoedd yn ystod  yr oes iâ ddiwethaf.  Dyma o   
ble daw cleibridd yr ardal. Mae'r gefnen sydd i'r dwyrain o'r pentref wedi  ei 
ffurfio  o haenau glo y cawsant eu cloddio’n hanesyddol a gellir gweld 
tomennydd glo a adferwyd yn Chirk  Green ac yn Halchdyn.  Mae Castell y 
Waun i'r gorllewin wedi ei osod a r frigiad o dywodfaen a chalchfaen  
carbonifferaidd,  a ddefnyddiwyd fel deunyddiau adeiladu lleol yn hanesyddol  ac  
maent yn dal i’w gweld mewn llawer o adeiladau  a wa liau. 
 
Archeoleg  
1.12 Gellir  dyddio’r Waun  i’r  ddeuddegfed ganrif ar sail  olion y castell mwnt a  
beili sydd wedi ei leoli ar  dir Mount  House uwchben Dyffryn Ceiriog, ac mae wal 
ddeheuol Eglwys y Santes Fair, lle mae ffenestr bengron  gaeedig, hefyd yn  
awgrymu fod y Waun yn  dyddio  o’r ddeuddegfed ganrif. Awgrymwyd bod y  
Waun yn wreiddiol yn anheddiad Saesnig cynlluniedig ac mae’r castell mwnt  a 
beili, yr eglwys a gosodiad cynlluniedig y dref yn cefnogi'r ddamcaniaeth h on. 
Fodd bynnag, mae dadl hefyd i’r pentref gael ei sefydlu fel 'maerdref' gnewyllol 
a fyddai  wedi cael  ei rhedeg gan feili ar ran yr arglwydd Cymreig lleol. Mae’r  
naill theori neu’r llall yn bosi bl o ystyrie d lleoliad y pentref ar  y ffin r hwng Cymru  
a Lloegr.  
 
1.13 Arweiniodd cynnwys y Waun  o fewn  arglwyddiaethau Saesnig y Mers yn  y 
drydedd ganrif ar  ddeg at ragor o  dwf sefydledig  a  dyfarnwyd statws bwrdeistref 
i’r Waun y n 1324 a gosodwyd 24 o leiniau bwrdais ar hyd y brif stryd. Roedd  y 
Chirk  6 
Conservation Area Assessment  
& Management Plan  



 
nifer  hwn wedi  cynyddu i  32 erbyn 1391  ac mae cofnod hefyd fod  yno farchnad  
wythnosol, neuadd, llys a chapel. Fodd bynnag, yn  ôl  adroddiadau’r oes, 
dinistriwyd  y pentref  yn ystod  gwrthryfel Glyndŵr, yn gynnar yn y bymthegfed  
ganrif,  ac nid oes tystiolaeth wedi'i  chofnodi am adeiladau o'r  cyfnod hwn. 
Ymddengys i dwf fod wedi e i  gyfyngu’n  arw wedi’r cyfnod hwn, er gwaethaf 
presenoldeb Castell y Waun a ’r meddiant parhaus ohono. Mae adeiladau 
cynhenid cynharaf y pentref yn  dyddio o’r ail ganrif ar bymtheg  ar sail tystiolaeth  
o Trevor  House  ar Ffordd Trefor  ac o res o fythynnod  sy'n wynebu'r eglwys hyd  
Stryt yr Eglwys, sydd yn dyddio  o’r un cyfnod hefyd mae’n debygol er bod eu  
hadeiladwaith gwreiddiol wedi ei guddio ar ôl cael eu hail-wynebu â  brics yn  
ddiweddarach.  
 
1.14 Mae'r rhan fwyaf o adeiladau’r dref yn tarddu o d diwedd y ddeunawfed 
ganrif ymlaen, gyda nifer ohonynt  yn dyddio o gynnydd bychan  mewn  
gweithgarwch adeiladu yn gynnar yn yr ugeinfed  ganrif.  Mae'n  debygol, fodd 
bynnag, bod yr  adeiladau  ar hyd Stryt  yr Eglwys yn adlewyrchu safleoedd  
lleiniau cynharach a’u bod wedi  parchu  patrwm anheddu hanesyddol canol y 
dref.  
 
Ymgynghori 
1.15 Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod mis Mehefin, mis  
Gorffennaf  a mis Awst 2014 gyda  thrigolion  a busnesau lleol, Cynghorau  
Cymuned, aelodau'r Cyngor, cyrff  statudol megis Cadw ac ystod  o sefydliadau a  
grwpiau sydd  â diddordeb yn  yr amgylchedd hanesyddol a'r ardal leol.  
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Ffigwr  1  – Ardal Gadwraeth Y Waun   
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RHAN 1 - ASESIAD CYMERIAD
 
2.0 HANES A DATBLYGIAD
 

Datblygiad Cynnar 
2.1  Mae i’r Waun hanes cyfoethog. Mae  Arglwyddi Cymreig a Saesnig, 
brwydrau canoloesol, teuluoedd  dylanwadol, crefydd a diwydiant, yn y 
gorffennol a'r presennol, oll wedi chwarae rhan bwysig yn  llunio cymeriad  
arbennig y   pentref a'r ardal ehangach.   
 
2.2 Mae'r pentref wedi ei  leoli ar ymyl  ddwyreiniol Dyffryn Ceiriog ar y ffin rhwng 
Cymru a Lloegr. Roedd  daearyddiaeth y lle’n  cynnig safle  milwrol strategol  
pwysig. Mae’r Waun a'r cyffiniau yn ffurfio rhan o’r Gororau,  rhan  gynhennus  
iawn o’ r wlad yn  hanesyddol. Gellir olrhain h anes yr ardal yn  ôl i’r goresgyniad  
Rhufeinig yng Ngh ymru a Lloegr rhwng y  ganrif gyntaf a’r bumed ganrif oed  
Crist. Mae d au safle a rcheolegol Rhufeinig pwysig wedi  eu lleoli’n ag os i’r 
pentref; câi’r cyn-wersyll Vexillatio, a leolwyd  yn  Weston Rhyn i'r de  ddwyrain o'r 
pentref,   ei  ddefnyddio  fel canolfan ar gyfer  byddinoedd ar eu  ffordd i Eryri, a 
cheir olion Gwersyll Cyrch Rh ufeinig i'r gorllewin o  Lanarmon Dyffryn Ceiriog 
tua  13 milltir i'r de orllewin o’r Waun. Adeiladodd y Rhufeiniaid gyfres o 
wersylloedd  ar  hyd y Gororau y gellid ymosod yn  erbyn y Cymry ohonynt pe  bai  
angen, fodd bynnag, cofnodwyd  bod y gwersylloedd hynny wedi cy nnig  
sefydlogrwydd cymharol yn yr ardal.  
 
2.3 Yn ôl  y sôn, yn  yr wythfed ganrif, bu brenhinoedd Mercia yn codi Clawdd  
Wat a Chlawdd Offa. Mae’r ffaith  bod y ffiniau  amddiffynnol hynafol hy n mor  
agos i'r pentref yn dangos sefyllfa strategol bwysig y Waun yn ogystal â natur  
gyfnewidiol yr  ardal yn y cyfnod  hwn.  
 
Waun yr  Oesoedd  Canol 
2.4  Mae'r anheddiad y Waun ei hun yn tarddu o gyfnod y Goresgyniad 
Normanaidd yn yr unfed ganrif ar ddeg a ’r ddeuddegfed ganrif. Cyn y 
goresgyniad roedd  y Waun yn diriogaeth a  gâi ei  dal gan  y Cymry gan  ffurfio  
rhan  o'r Deyrnas Powys Fadog. Y tywysog Cymreig olaf i reoli’r ardal oedd  
Madog ap Gruffydd Maelor. Ef hefyd oedd sylfaenydd Abaty Glyn y Groes yn 
Llangollen. Yn ystod y Goresgyniad Normanaidd meddiannodd yr arglwyddi  
Normanaidd  y tiroedd Cymreig,  yn enwedig felly Roger Montgomery,  Iarll 
Amwythig. Yn dilyn gwrthryfel gan fab Montgomery,  dychwelwyd e i  diroedd yn  
Whittington, i'r de o ’r Waun, i'r Goron  a'u rhoi i William Peveral o Dover.  
Atgyfnerthodd Peveral ei sefyllfa ar y gororau  gan  adeiladu cestyll mwnt a beili  
yn Whittington, Ellesmere a'r Waun. Mae olion y castell cynnar hwn yn  y Waun, 
sydd bellach yn Heneb Gofrestredig, wedi  eu lleoli i'r de o Eglwys y Santes  Fair, 
ac  wedi eu hamgáu  o fewn gardd b reifat The Mount. Roedd  y castell yn am lwg  
wedi ei leoli i reoli mynediad i Ddyffryn Cei riog ac mae’n debygol iddo  fod wedi  
ei  ddefnyddio h yd nes adeiladu Castell presennol y Waun. Mae co fnod  
adeiladau a wnaed yn 1391 yn awgrymu presenoldeb a deiladau ystâd yn  
cynnwys capel, neuadd, siambr, maenor  ac ysguboriau. Efallai bod y neuadd a’r  
capel wedi eu  lleoli i'r gorllewin o'r Eglwys ar gornel Stryt yr Eglwys a Ffordd y  
Castell ym Mryn Eglwys ac mae rhai o’r cerrig sydd  wedi  goroesi yn selerydd  
Bryn Eglwys yn cefnogi'r ddamcaniaeth hon. 
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2.5  Honnir bod y Waun yn  gadarnle crefyddol hynafol dan awdurdod y Cymry. 
Gall fod hyn, yn ogystal  â lleoliad y castell mwnt a  beili a’r adeiladau ystâd wedi 
bod yn ffactor wrth  leoli Eglwys y Santes Fair yno yn gynnar yn y ddeuddegfed  
ganrif. Mae'r eglwys, a oedd wedi ei chysegru yn wreiddiol i sant Tysilio, wedi'i  
hadeiladu o dywodfaen melyn o’r haenau glo uchaf, o bosibl o fri giad ger ystâd 
bresennol Castell y Waun. Roedd corff a changell i’r eglwys wreiddiol a chafodd 
ei  hymestyn trwy ychwanegu corff cyfochrog o faint tebyg yn 1519. Gellir gweld 
rhan  o’r strwythur  gwreiddiol o’r  ddeuddegfed ganrif ar y tu allan gyda bwtresi 
pilastr gweddilliol a drws crwn-fwaog, sydd wedi ei gau bellach  y  tu ôl i fwtres  
ddiweddarach o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.  
2.6 Roedd diwedd y drydedd ganrif ar ddeg yn gyfnod hollbwysig yn natblygiad  
y dref. Cipiodd y Brenin Edward I, ar drywydd ei Ymgyrchoedd  Cymreig, y tir a 
oedd  gynt ym meddiant y Tywysogion Cymreig  a’u rhoi yn  niwyg Swydd y Waun  
i Roger Mortimer o Wigmore. Roedd Roger Mortimer yn ddisgynnydd  o deulu o 
farwniaid y Mers a bu’n ymwneud â pharatoi ymgyrchoedd y Brenin  i Wynedd. 
Rhwng 1295 ac  1310 adeiladodd Mortimer Gastell newydd y Waun, filltir i'r  
gorllewin o'r mwnt Normanaidd, a drodd yn anochel, o’i adael, yn ad fail.   Nid 
ymddengys bod Castell y Waun wedi'i osod ar safle  milwrol strategol, fodd  
bynnag, roedd ei borth gw reiddiol yn  wynebu tua'r gorllewin tuag at Ddyffryn  
Ceiriog, felly byddai unrhyw Gymro a  nesâi yn ymwybodol yn syt h o  
deyrngarwch y Waun  i goron  Lloegr. 
 
2.7  Yn  gynnar yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, bu i  Edward II esgyn i'r orsedd  ac  
wedi hynny  nid oedd Roger Mortimer yn uchel yng nghyngor y brenin. Yn 1322 
ymladdodd Mortimer a'i nai yn erbyn Hugh le D espenser, un o ffefrynnau’r  
brenin, a’i drechu. Mewn ymateb i hynny, carcharwyd Mortimer  a'i nai gan y  
Brenin yn  Nhŵr Llundain lle bu farw  Roger Mortimer 4 blynedd yn  ddiweddarach  
yn 1326. Dihangodd ei nai ac ymuno â’r Frenhines Isabella, gwraig y Brenin,  i 
geisio diorseddu Edward II. 
 
2.8  Yn absenoldeb  y Mortimeriaid rhoddwyd y Waun  i Edmond Fitzalan, Iarll 
Arundel. Wedi i amddiffynfeydd milwrol gael  eu rhoi yn  eu lle, cafodd y pentref 
ei  gynllunio'n of alus a chredir ei fod  yn debyg i sa wl trefgordd arall o dan  
reolaeth Edwardaidd  megis Dinbych, Rhuthun a Rhuddlan. Rhoddwyd siarter  
marchnad i’r  pentref ac yn 1324 (neu efallai yn gynharach yn 1282), daeth y  
Waun yn fwrdeistref rydd ac mae cofnod fod dau ddeg  tri o leiniau  bwrdais yn  
1391.  Mae tystiolaet h o batrwm strydoedd delltog gwreiddiol yr  oesoedd canol  i 
raddau helaeth wedi diflannu erbyn hyn, yn ôl  pob tebyg o ganlyniad i esblygiad  
naturiol, ymgyrch Owain Glyndŵr yn y bymthegfed  ganrif  a datblygiad y dref yn 
ddiweddarach yn  y ddeunawfed  a'r be dwaredd  ganrif ar bymtheg.  
 
2.9  Cafodd ymgyrchoedd Glyndŵr yn gynnar yn  y bymthegfed ganrif effaith 
ddinistriol  ar y dref a dinistriwyd  y neuadd  a’r capel ym Mryn Eglwys. Yn 1413, 
rhoddodd Harri IV faddeuant  i’r gwrthryfelwyr Cymreig, fodd bynnag,  fel cosb  fe  
osododd dd eddfau p enyd newydd  llym ar y Cy mry gan rwystro adfer iad y   
pentref. Dioddefodd yr ardal gythrwfl pellach yn ystod  Rhyfeloedd y Rhosynnau  
yng nghanol y bymthegfed ganrif. Ymddengys bod y Waun wedi cymryd 
blynyddoedd lawer i ddod dros y dinistr hwn; yn 1 530 mae Leland, yr awdur  
teithio yn nodi m ai dim ond ychydig dai sydd yn Y Waun. Yn sicr, o'i ddisgrifiad,  
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nid oedd unrhyw  arwydd o  farchnad brysur Edward  I er gwaethaf  y ffaith fod y  
pentref wedi cael ail s iarter marchnad gan Harri VII ym  1506. 
 
Yr unfed ganrif ar bymtheg a’r ail ganrif ar bymtheg  
2.10 Yn niwedd yr unfed g anrif ar bymtheg,  cafodd  Castell y Waun ei brynu gan  
Thomas Myddleton, masnachwr-anturiaethwr, ac mae’r Castell wedi parhau yn 
yr un llinach hyd heddiw. Cafodd digwyddiadau yn yr ail ganrif ar bymtheg  
ddylanwad ar y Castell ac ar  dirwedd  ehangach y Waun, yn fwyaf nodedig 
Rhyfel Cartref 1642-1647. Roedd Myddleton  yn cydymdeimlo â’r Seneddwyr. 
Gwnaeth y cydymdeimlad hwnnw'r Brenin Siarl  yn gandryll a threfnodd fod  
Castell y Waun yn cael ei gipio gan y  Cyrnol Ellis o Wrecsam. Daliodd Ellis  y 
Castell am 3 blynedd,  ac yn ystod y cyfnod  hwnnw arhosodd y Brenin Siarl am  
un noson  yng Nghastell y Waun. Ildiwyd y castell yn y pen  draw gan yr  
amddiffynwyr Brenhinol ym 1646 a  bu modd i Myddleton  ddychwelyd i'w gartref 
fel Llywodraethwr. Fodd bynnag, ar  ôl  y  Rhyfel C artref  cafodd Myddleton ei  
ddadrithio â rheolau Cromwell  a rhoddodd  ei  wrogaeth i’r Goron. Mewn dial am  
droi  o blaid y Brenin difrodwyd y castell â  grym a honnir i ran  uchaf  y tyrau  gael  
eu dymchwel.  
 
2.11 Yng  nghanol yr ail  ganrif  ar bymtheg, lluniodd Syr Thomas Myddleton  
Erddi Whitehurst i'r  gogledd o'r pentref. Crëwyd  Whitehurst fel gardd bleser i 
Syr Thomas i ddiddanu  gwesteion pwysig gan gynnwys yr Uwchfrigadydd 
James  Berry, Dug Beaufort, Arglwydd Lywydd Cymru a nifer o farnwyr  y  
gylchdaith. Roedd y gerddi'n  cynnwys tŷ gwledda,  tŷ haf, orendy, parc ceirw, 
pyllau pysgod a thŷ cychod  
 
2.12. Dirywiodd Gerddi Whitehurst o dipyn i beth, ac erbyn 1931 daeth yn rhan  
o'r tir a ddefnyddiwyd i godi tai i lowyr Parc Du. Mae'r waliau, y teras a’r mynydd  
mawr trawiadol yn goroesi  hyd heddiw ac mae'r ardd  wedi ei chynnwys ar  
gofrestr Cadw  o Ba rciau Hanesyddol a Gerddi o D diddordeb Ha nesyddol 
Arbennig.   
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Y Chwyldro Diwydiannol 
2.13 Roedd diwedd  y ddeunawfed ganrif a dechrau’r bedwaredd  ganrif ar  
bymtheg yn gyfnod p an ddigwyddodd datblygiadau technolegol,  economaidd  a 
chymdeithasol sylweddol ym Mhrydain  ac a ddaeth i gael ei adnabod fel y 
Chwyldro  Diwydiannol. Yn y Waun  achosodd y chwyldro g ynnydd mew n clo ddio 
am fwynau lleol yn   yr  ardal, gan gynnwys glo, llechi, calchfaen a chlai. Roedd 
haearn eisoes yn cael ei gynhyrchu ger y Waun yng ngefail Pont-y-Blew i'r  
dwyrain o'r pentref. Cafodd yr efail ei sefydlu yn gynnar yn yr ail ganrif ar  
bymtheg gan gonsortiwm o u chelwyr lleol dan arweiniad Syr Thomas Myddleton 
o Gastell y Waun. Gwerthwyd yr efail gan Myddleton  yn  gynnar  yn  y  
ddeunawfed ganrif a bu'n cael ei gweithio  tan 1870.  
 
2.14 Un o'r datblygiadau pwysicaf a ddigwyddodd  o fewn y Waun yn ystod  y  
Chwyldro  Diwydiannol oedd y gwaith  o adeiladu camlas o Ellesmere  i Langollen 
ar  ddiwedd y ddeunawfed ganrif ac yn nechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.  
Cafodd y gamlas ei datblygu  i  wella cysylltiadau trafnidiaeth a chyfathrebu 
rhwng mey sydd mwynau  Gogledd Cymru a din  asoedd diwydiannol y canolbarth 
a thu  hwnt. Roedd y gamlas yn ffurfio rhan o rwydwaith cenedlaethol o  
gamlesydd mewndirol ac adeiladwyd  dros 1,180 o filltiroedd o ddyfrffyrdd  
mewndirol rhwng  1790 ac 1810.  
 
2.15 Roedd llwybr  y gamlas trwy ucheldir Cymru’n cynnig cryn her i beirianwyr y  
Gamlas ac roedd yn gofyn am ddatblygu dulliau ade iladu a dul liau peirianyddol 
newydd trwy  gyfnewid syniadau’n gyson a c adolygu arferion blaenorol. Roedd y 
berthynas ddeinamig  rhwng William Jessop, yr adeiladwr camlesi cynhyrchiol a  
Thomas Telford, yr athrylith peirianegol llawer iau, yn  gynhyrchiol iawn a gyda'i  
gilydd  fe  ddyfeisiont ddatrysiad er  mwyn cario'r gamlas ar draws Dyffryn Ceiriog 
rhwng Chirk Bank  a'r  Waun.   
 
2.16 Gosodwyd  carreg sylfaen Traphont Ddŵr y Waun ym mis Mehefin 1796,  
ond o  fewn dim i ddechrau  ar y gwaith adeiladu newidiodd Telford ddyluniad y 
draphont ddŵr ac  amnewid y cafn haearn  gyda bwâu cerrig. Am  gyfnod byr, 
hon oedd y draphont ddŵr fordwyol uchaf a adeiladwyd erioed ac roedd ei  
dyluniad yn torri t ir newydd o gymharu â thraphontydd dŵr confensiynol 
oherwydd ei bod yn  gulach ac yn rhoi llai o lwyth a r ei sylfaeni - rhinweddau sy’n 
hanfodol ar gyfe r traphont  ddŵr o'r fath  uchder. Agorwyd Traphont Ddŵr y  
Waun yn gyfan gwbl lwyddiannus yn 1801 ac mae'n enghraifft  wych o 
bensaernïaeth ddiwydiannol arloesol  sydd â  ffwythiant  syml ond dymunol wedi  
ei  gosod o fewn tirwedd hardd. 
 
2.17 Mae twnnel a Th raphont Ddŵr y Waun bellach yn rhan o Safle Treftadaeth 
y Byd Traphont Ddŵr a  Chamlas Pontcysyllte sy'n  cwmpasu  11.5 milltir o'r  
gamlas o Bont Gledrid  yn  Lloegr hydf at Raeadr Bwlch  yr Oerddrws yn  
Llangollen. Cafodd y safle  ei gofrestru  gan UNESCO yn  2009 i gydnabod 
gwerth eith riadol y safle fel campwaith peiria nneg sifil diw edd y ddeunawfed  
ganrif a dechrau’r  bedwaredd ganrif  ar bymtheg mewn tirwedd heriol ar yr   
ucheldir.   
 

Chirk  14 
Conservation Area  Assessment  
& Management Plan  



 

2.18 Roedd newidiadau yn digwydd yn y dref hefyd yn  ystod y cyfnod hwn a 
phrofodd y Waun ryw gymaint o dr efoli wedi ei ysgogi gan arian yn llifo i me wn 
i'r ardal. Erbyn canol y ddeunawfed ganrif roedd arddull pensaernïol Sioraidd  
wedi dylanwadu ar  y bonedd  a'r diwydianwyr  lleol gan ddisodli arddull  gynhenid   
adeiladau lleol. Mae The Mount, ym mhen  uchaf Stryt yr Eglwys yn enghraifft  
wych o bensaernïaeth Sioraidd g ynnar gyda'i ffasâd cymes ur clasurol.   
 
2.19 Rhywbeth arall a fu’n  bwysig yn  natblygiad y dref oedd cr eu ffordd yr A5,  
gwaith sy’n cael ei briodoli i Thomas Telford,  a wellodd y daith o Lundain i 
Gaergybi yn gynnar yn y bedwaredd g anrif ar bymtheg.  Roedd y ffordd  yn mynd  
drwy ganol y dref a chreodd gyfleoedd busnes yn enwedig  ar ffurf tafarndai  a 
gwestai. Mae  Gwesty’r Hand, sydd yn adeilad rhestredig gradd II, yn enghraifft 
dda sydd wedi goroesi o  un  o'r tafar ndai cynnar hyn. Mae'r tafarndai llai wedi 
diflannu i raddau helaeth, neu wedi cael eu hadd asu’n helaeth nes cuddio eu  
swyddogaeth gynharach.  
 
2.20 Daeth  rhagor o ddatblygiadau o ran trafnidiaeth a chyfathrebu yng nghanol  
y bedwaredd ganrif ar bymtheg gyda datblygiad y rheilffordd  o Amwythig i Gaer.  
Henry Robertson oedd prif beiriannydd y rheilffordd ac ef  a gynlluniodd  
Draphont Y Waun i gludo'r rheilffordd ar draws Afon a Dyffryn Ceiriog. Cydnabu  
Robertson yr a ngen, na  châi ei ddiwallu gan y camlesi, i gludo d eunyddiau i  
Wrecsam ac i Gaer ac yn fwriadol cafodd  y draphont ei hadeiladu  yn uwch na'r  
draphont ddŵr i bwysleisio rhagoriaeth y rheilffyrdd dr os ddŵr. Mae'r draphont, 
sy’n strwythur rhestredig gradd II*, wedi ei gw neud  o 16 bwa sy'n codi 30  metr  
uwchben llawr y dyffryn ac  mae'n enghraifft bwysig  o beirianneg gynnar  ar y  
rheilffyrdd. Mae i'r draphont werth sylweddol ochr yn ochr â’r draphont ddŵr, 
gan eu  bod gyda'i gilydd yn pontio’r dyffryn mewn modd trawiadol.   
 
2.21 Daeth  y bedwaredd ganrif ar bymtheg hefyd  â chyfrifoldeb moesol a 
chymdeithasol Fictoraidd i'r dref. Amlygodd hyn yn ei hun mewn nifer o 
adeiladau a  godwyd yn b wrpasol, yn enwedig Teras yr Hand ar Ffordd  Caergybi  
a Jebbs Row ar  Ffordd Trefor. Cafodd Teras yr Hand ei gom isiynu gan  
Charlotte Myddleton-Biddulph o Gastell y Waun i ddarparu b ythynnod ar gyfer  
gweithwyr yr ystâd a chafodd Jebbs Row ei hadeiladu ar  gyfer gweithwyr ar  
ystâd Bryncunallt gan Richard Jebb, asiant  teulu ac ystâd Trefor. Comisiynodd  
Charlotte Myddleton-Biddulph hefyd adeiladu’r hen National Girls School yn 
1843.  Y pensaer oedd Augustus Pugin, cyd-bensaer Senedd  Llundain, a oedd  
yn  goruchwylio'r newidiadau i Gastell y Waun ar yr un  cyfnod. 
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Yr ugeinfed ganrif 
2.22 Cyfyngedig oedd ehangiad y dref ar ddiwedd y  bedwaredd ganrif  ar  
bymtheg a throad  yr ugeinfed ganrif. Roedd  rhannau helaeth o'r dr ef a’r tir  o’i 
hamgylch yn eiddo i Ystâd Castell y Waun a oedd yn  rheoli d atblygu’n llym, yn 
enwedig i'r gorllewin ar hyd Rh odfa’r  Orsaf a Ffordd y Castell.  I'r gogledd  
ddwyrain  o'r dref, arweiniodd sefydlu Glofa Bryncunallt yn  niwedd y bedwaredd  
ganrif ar  bymtheg at ddatblygu cymuned fechan  Chirk Green gyda rhesi o dai 
teras bychain  wedi eu  hadeiladu’n agos at y lofa ar gyfer y gweithwyr.   
 
2.23 Daeth y cyfnodau mwyaf arwyddocaol  o  ehangu o fewn y dref ar  
ddechrau'r ugeinfed ganrif pan  werthodd  Ystâd Castell  y Waun lawer o'r tir a’r 
eiddo yn  eu perchnogaeth yng ngwerthiant 1911. O ganlyniad i hynny  
dechreuwyd gweld adeiladau’n ymddangos ar hyd Rh odfa’r Orsaf a Ffordd y  
Castell ac mae yno enghreifftiau  gwych o bensaernïaeth Edwardaidd ac o 
arddull adfywiad, ac  mae manylder cynnil syml bellach yn nodweddu’r rhan h on  
o'r Ardal Gadwraeth.  
 
2.24 Mae Bryn Coed a Chain Bank ar Ffordd y Castell, Swyddfeydd Cyngor  
Tref y Waun ar Ffordd Caergybi a Whitewalls ar Ffordd  yr Orsaf i gyd  yn 
enghreifftiau gwych o g yfnod dechrau’r ugeinfed ganrif o wahanol arddulliau  o 
adfywiad pensaernïol yn yr Ardal Gadwraeth. Cafodd swyddfeydd  y Cyngor eu  
hadeiladu yn 1 902 ac  maent yn enghraifft dda o ad  eilad cyhoeddus yn ard dull 
ddomestig neo-Jacobeaidd.  Adeiladwyd  Bryn Coed yn 1912  gan Shayler a  
Ridge ar  gyfer A. Wood, rheolwr Glofa  Bryncunallt, a hynny yn arddull yr 
adfywiad Adferol ac  mae’n nodedig am gymesuredd ei gyfansoddiad ac  am  y 
manylder  sydd arno. Mae  Whitewalls a Chain Banc  yn ddiweddarach o ran 
dyddiad  a  chawsant eu dylunio yn gynhenid  mewn arddull adfywiad sy’n  atgoffa  
rhywun  o'r Mudiad C elf a Chr efft yn niwedd y bedwaredd ganrif ar  bymtheg.  
Mae eu manylder gofalus a’u ffenestri’n eu  gwneud yn hynod nod edig yn yr  
Ardal Gadwraeth.  
 
2.25 Yn nes ymlaen yn yr ugeinfed ganrif  ehangodd y Waun tua'r gogledd ar  
hyd Ffordd Ca ergybi ac ychwanegwyd  at anheddiad Chirk Green a chafodd ei  
ymgorffori’n  rhan o’r prif anheddiad. Codwyd nifer sylweddol o dai Cyngor i'r  
dwyrain o'r A5 yn g nghanol yr ugeinfed g anrif  gan fwy  na threblu maint y Waun. 
Parhaodd yr ehangu ymhellach tua'r gogledd  yn  ail ha nner yr ugeinfed ganrif 
gyda dyfodiad ffatrïoedd Kronospan a Mondelez. Sefydlwyd Kronospan yn  y  
dref yn 19 70 ar dir a ddefnyddid  cyn hynny at ddibenion amaethyddol; mae’r  
ffermdy  gwreiddiol, Maes-gwyn,  yn parhau i fod ar y safle ac mae bellach yn 
rhan o'r safle diwydiannol. Mae twf parhaus y ddau ddiwydiant a’r  buddsoddiad  
a fu yn ddynt wedi help u i gynnal y dref, fodd bynnag mae u chder a graddfa fawr 
y ffatrïoedd, yn  anffodus,  wedi  lleihau dymunoldeb  tirwedd ehangach y Waun  
ac  maent yn  effeithio’n sylweddol ar  y llwybr i mewn i'r Ardal Gadwraeth.  

 
2.26 Parhawyd i wneud datblygiadau preswyl hefyd  hyd ddiwedd  yr ugeinfed  
ganrif pan  adeiladwyd stadau  preswyl Crogen ac  Offa. Mae patrwm y datblygu  
newydd yn bendant o fod  wedi ei gyfyngu gan y gefnen lethrog i'r dwyrain  a 
chan  yr hen A5 i'r gorllewin sy'n darparu ffin bendant  rhwng defnydd tir preswyl 
a diwydiannol. Does  nemor ddim datblygu wedi  digwydd o  fewn canol 
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hanesyddol y dref yn ystod yr ugeinfed ganrif sydd wedi helpu i gadw cymeriad 
arbennig yr Ardal Gadwraeth.   
 
2.27 Yn niwedd yr ugeinfed ganrif newidiwyd llwybr yr A5 i'r dwyrain o'r dref yn  
dilyn agor ffordd  osgoi'r A483. Arweiniodd hyn at leihau llif y traffig drwy ganol y 
Waun yn sylweddol ac yn anffodus at rannu Ystâd Bryncunallt oddi wrth y dref. 
Heddiw mae’r Waun  yn dref boblogaidd a phrysur ac  mae canol y dref yn  
darparu amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau. Er bod lle wyrch ac addewid y  
dref wedi  bod  dan fygythiad yn y blynyddoedd diwethaf, y gobaith yw y gellir 
parhau i adeiladu ar yr economi twristiaeth presennol oherwydd cysylltiadau 
hanesyddol y dref a  pha mor agor ydyw at Safle Treftadaeth y Byd Camlas a 
Thraphont Ddŵr Pontcysyllte, ynghyd â Chastell y Waun  a harddwch Dyffryn  
Ceiriog.  
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3.0 CRYNODEB O’R CYMERIAD ARBENNIG
 

3.1 Mae cymeriad Ardal Gadwraeth y Waun yn  amrywiol ac mae gwahanol 
strydoedd yn arddangos nodweddion arbennig. Mae hyn o  ganlyniad  i amrywiaeth o 
ddylanwadau gan gynnwys datblygu hanesyddol, ffasiynau p ensaernïol, 
perchnogaeth a  defnydd adeiladu. I grynhoi,  mae'r cymeriad arbennig yn  deillio’n  
bennaf o’r nodweddion allweddol canlynol: 

 
Defnydd 
3.2 Gwneir defnydd masnachol a  defnydd preswyl o’r Ardal  Gadwraeth  ac yn  
gyffredinol mae h ynny’n parchu’r patrwm  defnydd t ir hanesyddol cynharach. Stryt  yr  
Eglwys yw canol masnachol y dref a manwerthu yw’r defnydd pennaf yr adeiladau 
ar  y stryd  honno. Mae ffryntiadau gweithredol y siopau, ar ddwy ochr y stryd, yn  
ddeniadol  i bobl ac yn creu ymdeimlad cryf o  lewyrch. Caiff llewyrch Stryt yr Eglwys 
ei wella ymhellach drwy fod yno ffocws pendant  ar gerddwyr ac mae yno barth  
cyhoeddus wedi’i gynnal yn dda,  triniaethau priffyrdd a dodrefn stryd neilltuol.  Mae'r 
defnydd masnachol a chyho eddus yn parhau yn Ffordd Caergybi, fodd by nnag, 
mae’r ffaith bod yno  eiddo domestig yma ac acw a  natur agored y tir hamdden  
gyferbyn, yn  golyguei fod  yn  llai caeedig ac mae llai o lewyrch i'r strydlun. 
 
3.3.  Defnydd  preswyl a  wneir o Rodfa’r  Orsaf, Ffordd y Castell a Ffordd Trefor yn  
bennaf ac o ganlyniad mae iddynt ymdeimlad o le sy’n fwy tawel a heddychlon.  
Caiff hyn ei wella ymhellach gan ba mor gul yw'r  ffyrdd a chan am lder y coed a’r   
llystyfiant  sydd yno.  Yn gyffredinol,  mae’r eiddo wedi  eu gosod  yn ôl o'r briffordd, 
fodd bynnag, maent yn dal i fod yn ymateb i’r stryd ac mae’r prif ddrychiadau’n 
wynebu'r ffordd. Mae amrywiaeth  o ran terfynnau,  gan gynnwys gwrychoedd, waliau 
brics a waliau  cerrig,  yn amgáu'r rhan fwyaf o'r eiddo preswyl ac yn  diffinio'r mannau  
cyhoeddus a phreifat mewn modd cynnil. 
 
Patrwm yr Aneddiadau a’r Llinell Adeiladu 
3.4 Ffurf linellol gynlluniedig yw’r hyn a geir yn bennaf ar draws yr Ardal Gadwraeth 
gyda Stryt yr Eglwys  a Ffordd  Caergybi yn  rhedeg  o'r  gogledd  i'r  de â'r ffyrdd eraill  
yn ymestyn ohonynt  ar echelin gorllewin-dwyrain yn fras.  Mae'r ffurf gynlluniedig  
hon yn  adlewyrchu p atrwm strydoedd h anesyddol canoloesol y dref a Stryt  yr 
Eglwys yw canol hanesyddol y dref, ble mae safleoedd yr adeiladau  a’r lleiniau’n  
debygol o ragflaenu'r adeiladau sy'n sefyll yno heddiw. Yma, ar y cyfan, mae’r  
adeiladau wedi  eu lleoli’n union  wrth ymyl y  briffordd gan greu llinell adeiladu  gref a  
gweithredol. Mae trefniant yr  adeiladau o amgylch St Mary’s Precinct o ddiddordeb  
arbennig gan gynnig amrywiaeth i ganol y dref a chreu ardal anffurfiol o’r part h  
cyhoeddus.  
 
3.5 Nid oes cymaint o ddwysedd adeiladau ar Rodfa'r Orsaf, Ffordd Trefor a Ffordd  
y Castell ac  mae yno gymeriad mwy agored a gwledig.  Fodd b ynnag, mae'r patrwm 
anheddu yn parhau i  fod yn gynlluniedig, yn enwedig  ar hyd Rhodfa'r Orsaf a Ffordd  
y Castell lle mae’r adeiladau’n  dyddio  o'r  ugeinfed  ganrif gan fwyaf. Yma, mae’r 
adeiladau’n gyson we di eu gosod yn ôl o'r br iffordd y tu ôl i driniaethau terfyn syml a  
gerddi taclus gan gynnal llinell adeiladu bendant. Mae gan Ffordd  Trefor  batrwm 
anheddu mwy organig sydd wedi’i ategu gan natur a gored mynwent  yr eglwys 
gerllaw.   
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Deunyddiau Adeiladu  
3.6 Mae brics a thywodfaen melyn yn ddeunyddiau adeiladu cyffredin o fewn yr  
Ardal Gadwraeth. Yn hanesyddol defnyddiwyd tywodfaen  ar gyfer adeiladau mwy  
mawreddog o fewn yr ardal,  megis Eglwys y Santes  Fair a Chastell y Waun,  gan  
ddod yn  ddeunydd  adeiladu a ddefnyddid yn  amlach ar gyfer eiddo  domestig  bach 
yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Gwnaed y defnydd mwyaf ohono ar hyd Ffordd  
Caergybi a  Ffordd Trefor  wrth godi adeiladau cyhoeddus mawr megis Swyddfeydd  
Cyngor Tref y Waun, y cyn National Girls School a'r Lleng Prydeinig, yn  ogystal â   
bythynnod Jebbs Row  ar Ffordd Trefor  sy’n dyddio o ddechrau'r bed waredd ganrif  
ar bymt heg a Stanton Hous e a hen   swyddfa’r post  ar Fford d Ca ergybi, sydd i gyd 
wedi’u hadeiladu  â thywodfaen lleol. Mae Traphont Ddŵr a Thr aphont Reilffordd y 
Waun hefyd  wedi’u hadeiladu  â thywodfaen melyn, ac mae’r  deunydd hwn yn  
ychwanegu ceinder syml at ymarferoldeb eu  hymddangosiad.  
 
3.7 Mae brics coch cynnes lleol hefyd yn amlwg, gyda The Mount, 2 Stryt yr Eglwys, 
Gwesty'r Hand  ac  1-3 Ffordd y Castell yn enghreifftiau da  o  waith  brics o'r 
ddeunawfed  ganrif, a hynny fel arfer mewn  dull clymu Ffleminaidd. Ar ddiwedd y  
bedwaredd ganrif ar bymtheg a dec hrau'r ugeinfed ganrif  defnyddiwyd briciau coch  
neu borffor tywyllach Rhiwabon, sydd yn llyfn ac yn llachar. Mae brics a rendr  
wedi’u paentio hefyd yn br esennol o fewn yr ardal,  ac er ei  fod yn cu ddio'r manylion  
gwreiddiol, mae'n  cynnig cyferbyniad i'r cerrig a’r  brics cynnes ac yn ychwanegu  
rhywfaint o amrywiaeth i'r strydlun. Ar y cyfan mae’r toeau wedi eu  gorchuddio â  
llechi er bod rhai  teils clai  bychain, cochion hefyd i’w cael o fewn yr Ardal 
Gadwraeth.   
 
Manylion Adeiladu  
3.8 Ar y cyfan mae manylion ac addurniad allanol y rhan fwyaf  o’r adeiladau  o fewn  
yr ardal yn weddol gynnil a dibwyslais. Yn lle hynny, crëir diddordeb i’r ffasadau  
drwy batrwm  y ffenetri  a’r math  o ffenestri  a drysau  a'u safle o fewn y  drychiad. Mae  
ffenestri  codi p ren  wedi'u peintio'n  wyn, a drysau panelog  pren  gyda ffenestri lintel 
yn  gyffredin ym mhensaernïaeth eiddo Sioraidd ac  Edwardaidd. Mae ffugio fframiau 
pren ac  ymestyn talcennau deulawr hefyd yn gyffredin mewn pensaernïaeth  
Edwardaidd ac mae  Rhodfa’r Orsaf  a Ffordd y Castell yn arddangos enghreifftiau  
gwych o'r manylion hyn.  Manylion  nodweddiadol eraill yw silffoedd a  linteli  ffenestr  
tywodfaen, bwâu brics cylchrannol a chrymog a stribed garreg rhwng y lloriau. Mae  
adeiladau cynhenid fel arfer yn tued du i fod â ffenestri adeiniog aml-baen sy’n agor 
o’r ochr a  drysau  bwrdd ac astell, fel y rhai  sydd i’w gweld yn Nheras yr Hand.  Mae 
ffenestri  a  drysau'r  teras wedi eu gosod  o fewn  bwâu gothig, sy’n nodwedd benodol 
o'r adeiladau a c yn rhoi ymdeimlad cryf  o hunaniaeth i’r teras.  
 
3.9  Mae rhai eithriadau, wrth  gwrs, o ran cynildeb y manylion, yn  enwedig yn yr  
eiddo domestig pwrpasol mwy eu  maint, megis Chirk Manor ac adeiladau  
cyhoeddus Ffordd Caergybi sy'n adlewyrchu eu swyddogaeth  a’u statws uwch yn  
hanesyddol. Mae'r manylder a  ddangosir ar yr eiddo carreg hyn yn  adlewyrchu  
arddull yr adfywiad pensaernïol a  ddefnyddiwyd sydd fel arfer yn cynnwys talcennau 
â cherrig copa  a throedfaen, ffenestri croeslathog carreg a chyrn simnai echelinol a  
thalcennog mawr. 
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3.10 Mae portshys hefyd yn nodwedd sydd i’w gweld yn r heolaidd o fewn yr Ardal 
Gadwraeth. Maent yn gymedrol  o  ran maint ac fel arfer yn bortshys talcen agored,  
nad ydynt yn fwy na phen y drws ei hun.   
 
Topograffeg  
3.11 Mae safle’r Waun, sydd wedi ei leoli ar  wastadedd rhwng dwy gefnen, yn creu  
ymdeimlad cryf fod  y pentref wedi ei amgáu ac yn cyfrannu'n sylweddol  at  y  
golygfeydd sydd i’w gweld o’r Ardal Gadwraeth ac o'i leoliad yn y dirwedd. Mae'r  
bryniau tonnog i'r  gorllewin, sy’n ffurfio rhan o Ardal o  Harddwch Naturiol Eithriadol  
Bryniau Clwyd  a Dyffryn Dyfrdwy ac sy’n  gartref i ystâd Castell y Waun, yn cael  eu  
nodweddu  gan gaeau a chlystyrau o  goed sy'n ffurfio cefnlen ddeniadol. I'r de, 
mae'r pentref wedi'i  ffinio gan harddwch Dyffryn Ceiriog. Mae ochrau serth a  
choediog  y  dyffryn yn cuddio llawer  o'r Ardal Gadwraeth o'r golygfeydd o'r de gyda  
chipolwg o dŵr Eglwys  y Santes  Fair,  Bryn y Coed  a Chirk Manor y  gellir eu gweld o 
Chirk Bank. Wrth i’r ffordd ddringo a throelli tuag at yr Ardal Gadwraeth, mae  
golygfeydd gwych i’w cael ar  hyd Dyffryn  Ceiriog. Oddi  yma, gellir gwerthfawrogi  
maint a  harddwch Traphont Ddŵr a Thraphont Reilffordd y Waun wrth iddynt 
bontio’r dyffryn. Mae topograffeg serth y dyffryn yn creu ym deimlad pe ndant o  
gyrraedd  canol y pentref sy'n cael ei wella ymhellach gan s afle a m aint yr adeiladau  
cyfagos, yn fwyaf nodedig 1-3 Ffordd y Castell a Mount House sy’n glwstwr am  y 
gyffordd rhwng Ffordd y Castell,  Stryt yr Eglwys a Ffordd Trefor.   
 
Adeiladau o  Bwys  
3.12 Mae  nifer fawr o adeiladau rhestredig yn  Ardal Gadwraeth y Waun, ac mae’r 
rhan  fwyaf ohonynt  wedi eu crynhoi o amgylch canol hanesyddol y pentref ar  hyd  
Stryt yr Eglwys a Ffordd Trefor. Mae'r adeiladau  hyn  yn ychwanegu'n sylweddol at 
gyfanrwydd hanesyddol yr Ardal Gadwraeth ac yn  cyfrannu at hynodrwydd y 
pentref. Mae llawer o'r adeiladau rhestredig hefyd yn gweithredu fel nodweddion  
tirnod  o fewn y dirwedd ehangach a'r strydlun, lle mae eu dyluniad, eu maint a’u  
lleoliad yn  aml yn  eu gwneud yn ganolbwynt o fewn golygfeydd allwe ddol.  Mae  
Gwesty’r Hand  a  Mount  House yn enghreifftiau da  o adeiladau tirnod y mae  eu safle  
amlwg  ar dop Rhodfa'r Orsaf a  Stryt yr Eglwys yn y drefn honno, eu taldra trillawr  
a’u cymesuredd ffurfiol, yn tynnu sylw ar hyd y prif ffyrdd. Hefyd o bwys arbennig 
mae Traphont Ddŵr a Thraphont Reilffordd  y Waun,  sydd yn strwythurau rhestredig  
gradd II*, y mae eu dyluniad, eu swyddogaeth,  eu maint a’u lleoliad yn creu  
ymdeimlad trawiadol iawn o  gyrraedd  i mewn i’r Ardal Gadwraeth.  
 
3.13 Nid yw’r rhan fwyaf  o adeiladau o fewn yr Ardal Gadwraeth wedi eu  rhestru, 
fodd bynnag, mae eu cyfraniad at gymeriad ac edrychiad yr  ardal hefyd yn bwysig  
iawn.  Mae'r adeiladau o’r cyfnod Edwa rdaidd ac o ddechrau’r ugeinfed ganrif  sy'n  
nodweddu Rh odfa'r Orsaf a rhannau helaeth o Stryt  y Castell o arwyddocâd  
penodol, lle mae manylion cyson a rhythm y ffurf adeiledig yn creu ymdeimlad  
pendant o le. 
 
Coed  a Mannau Agored  
3.14 Mae coed yn gyffredin o fewn yr Ardal Gad wraeth gan ychwanegu at osodiad 
sawl  eiddo ac at yr ymdeimlad o gyr raedd i mewn i'r pentref yn enwedig o  Chirk 
Bank i'r de lle maent yn  gorwneud gogwydd y ffordd i mewn i'r pentref. Yn ogystal,  
mae llethrau coediog y dyffryn yn cyfrannu at W erth Cyffredinol Eithriadol Safl e 
Treftadaeth y Byd gan ychwanegu at y tirlun ehangach  ac  at safon weledol 
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Traphont Ddŵr a Thraphont Rheilffordd y Waun sy’n strwythurau rhestredig g radd  
II*.  
 
3.15 Hefyd  mae’r coed  ar hyd  Ffordd  Trefor a Rhodfa’r  Orsaf a’r coed  sy’n tyfu ar  y 
tir hamdden ac o’i amgylch  yn  bwysig ac o werth  mwynderol ac mae  nifer sylweddol  
ohonynt wedi eu gwarchod â Gorchmynion Diogelu Coed. Yno,  mae'r coed, sydd  
wedi  eu cynnal yn dd a, yn ychwanegu at ymdeimlad heddychlon o le a c  at ansawdd 
yr ardal. Mae'r coed pisgwydd ar hyd ochr ogleddol Rhodfa’r Orsaf  o arwyddocâd  
mawr ac maent yn gwella patrwm llinellol y  stryd  ac  yn sianelu golygfeydd tuag  at 
Westy’r Hand yn y dwyrain ac  at y bont reilffordd a’r ffordd sy’n arwain at Gastell y 
Waun yn y gorllewin. At hynny, mae’r coed hyn, ynghyd â'r coed sydd o  amgylch y 
tir hamdden  yn helpu i  glustogi effaith wel edol negyddol  yr adeiladau diwydiannol ar  
safleoedd ffatrïoedd Mondelez a Kronospan.  
 
3.16 Mae  mannau  agored  hefyd yn nodwedd o gymeriad ardaloedd tawelach Ffordd  
Trefor, Rhodfa’r Orsaf a Ffordd y Castell. Yr ardal fwyaf arwyddocaol yw'r tir 
hamdden rhwng Ffordd  Caergybi a Rh odfa’r  Orsaf. Mae'r gofod hwn yn darparu  
ardal gymunedol bwysig ac mae i ddo d eimlad cynlluniedig a grëwyd drwy gyfrwng y  
fynedfa ffurfiol yn y gyffordd rhwng Rhodfa'r Orsaf a Stryt yr Eglwys. Mae'r fynwent 
ar Ffordd Trefor hefyd yn fan agored  pwysig  sydd yn ychwanegu at osodiad Eglwys  
y Santes Fair ac yn  cyfrannu at gymeriad dwysedd isel, mwy gwledig  y stryd.   
 
Dylanwad  Ystadau Castell y Waun a Bryncunallt  
3.17 Mae  enwau  Ffordd Trefor a Ffordd y Castell yn  awgrymu presenoldeb yr  
ystadau  ond mae eu dylanwad ar ddatblygiad  y dref yn  fwy cynnil. Roedd y ffaith  
mai’r ddwy  ystâd, yn enwedig felly Castell y Waun, oedd yn  berchen  ar rannau  
helaeth o'r dref a'r tir o'i hamgylch, yn golygu  bod  datblygiad a thwf wedi ei reoli ac  
yn  hanesyddol cafodd  adeiladau eu cyfyngu yn  gyffredinol i Stryt yr Eglwys a Ffordd 
Trefor. Dim ond wedi gwerthu tiroedd yr ystâd yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif yr  
ehangwyd tua'r gorllewin a d  yna pam fod llawer o’r eiddo ar  hyd Rh odfa'r Orsaf a 
Ffordd y Castell o'r cyfnod hwn.  
 
3.18 Mae tystiolaeth ffisegol uniongyrchol o’r ystadau i’w gweld yn Nheras yr Hand, 
yn  Rhes Trefor, ym Mhorthdy Bryncunallt ac yn yr hen National Girls School, y gellir  
eu priodoli  i gyd yn un iongyrchol  naill  ai i Gastell y Waun neu i Neu add Brync unallt. 
O bosibl mai Porthdy Bryncunallt a T heras yr Hand yw’r adeiladau sydd fwyaf  
amlwg yn  perthyn i’r ystadau o fewn yr Ardal Gadwraeth. Mae'r Porthdy, ynghyd  â  
pholion y giatiau a’r rheiliau yn  amlwg yn diffinio  mynedfa bwysig i Ystâd Bryncunallt 
ac mae i ddynt ddilyniant  pensaernïol â phorthdai eraill sy'n perthyn i'r ystâd yn  
Swydd Amwythig. Er nad oes gan yr  un o’r ystadau arddull bensaernïol unigol ar  
gyfer adeiladau neu fythynnod yr ystâd, hawdd yw adnabod Teras yr Hand  fel 
bythynnod ystâd drwy eu dyluniad hardd, unigryw o fewn yr Ardal Gadwraeth.   
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4.0 CYMERIAD MEWN MANYLDER 


4.1  Gellir isrannu’r Ardal Gadwraeth yn bedair ardal benodol o ran  cymeriad  fel y 
disgrifir isod: 
 
Stryt yr  Eglwys  
4.2 Stryt yr Eglwys mae’n debyg yw rhan h ynaf yr Ardal Gadwraeth ac mae’n 
ffurfio prif ganolfan siopa a masnachu'r pentref. Mae'r defnydd bywiog  a wneir o’r 
ganolfan, y patrwm datblygu, y bensaernïaeth amrywiol a’r ffocws cryf ar  
gerddwyr yn  gwneud yr ardal hon yn neilltuol o fewn yr Ardal Gadwraeth. Mae'r  
adeiladau’n  amrywio o ran oedran ac o’r herwydd o ran cymeriad, fodd bynnag,  
gan fwy af  mae adeiladau newydd wedi dilyn llinellau a  safleoedd lleiniau’r  
adeiladau gwreiddiol ac mae’r patrwm strydoedd canoloesol yn rhagddyddio’r  
rhan  fwyaf o'r adeiladau sy’n bresennol heddiw. Mae’r amrywiaeth sydd ym 
mathau,  oedrannau a maint yr adeiladau’n gynryc hioliadol o ddatblygiad 
hanesyddol canol y  dref ac yn  rhoi gwedd anffurfiol i’r stryd, fodd bynnag, mae'r 
llinellau adeiladu cyffredinol sydd yn gryf, yn  unffurf ac yn gyfochrog yn cynnal yr 
ymdeimlad o fod yn amgaeedig a c o weithgarwch o fewn y  strydlun.  
 
4.3 Mae adeiladau sydd â  chymeriad pensaernïol  cryf megis The M ount, 
Gwesty’r Hand a'r gofeb ryfel yn meddiannu lleiniau pwysig gan amgáu'r stryd yn 
ei deupen, gan roi ymdeimlad pendant o gyrraedd i fewn i'r ardal  a c han f furfio  
sawl  canolbwynt  o fewn y golygfeydd.  Mae adeiladau eraill o fewn  yr is-ardal yn  
fwy cynhenid  o r an eu  cymeriad gyda rhai adeiladau o ddiwedd yr ugeinfed ganrif 
yn integreiddio'n sympathetig â'r  graen hanesyddol.  
 
4.4  Mae'r gofeb  ryfel, sy’n strwythur rhestredig  gradd II*, yn nodi ffin ogleddol yr 
is-ardal ac mae wed i ei gos od yng nghanol yr ynys draffig ar gyf fordd Rhodfa’r 
Orsaf a Stryt yr Eglwys. Cafodd y gofeb ei  chynllunio  gan Eric Gill a’i chomisiynu  
gan Howard  de Walden, a oedd yn denant  yng Ngha stell y Waun ar ddechrau'r 
ugeinfed  ganrif. Mae  ceinder syml yn perthyn i’r gofeb  obelisg sgwâr ac mae 
wedi ei hadeiladu o Garreg Portland. Mae'r gyffordd eang yn rhoi  amlygrwydd i’r 
gofeb  yng  nghanol y pentref lle  caiff ei lleoliad  ei wella gan ba  mor  agos yw’r tir  
hamdden  a chan bod  Gwesty'r  Hand gyferbyn â hi, sy’n adeilad rhestredig gradd  
II. 
 
4.5  Mae Gwesty'r Hand yn adeilad  nodedig o fewn  yr Ardal Gadwraeth ac mae  ei 
safle amlwg, ei uchder a’i ffasâd  Sioraidd  cain yn tynnu sylw o fewn y golygfeydd  
a’r strydlun. Gellir rhannu datblygiad yr adeilad rhestredig  gradd II yn 3 rhan;  y 
rhan gynharaf yw'r bloc deheuol, llai sydd we di  ei adeiladu â brics wedi'u paentio. 
Mae'r rhan hon yn tarddu o’r ail ganrif  ar bymt heg fel tŷ  tref ystâd C astell y Waun. 
Gellir gweld tystiolaeth o gyn-agoriadau yn ffabrig a llanol yr adeilad. Mae’r prif 
floc canolog yn dyddio o'r ddeunawfed  ganrif ac ymddengys fod ei safle amlwg ar  
ben Rhodfa’r Orsaf  yn ymgais fwriadol i gynllunio tref yn y ddeunawfed ganrif. Yr  
adran h on yw'r mwyaf trawiadol o ran maint a manylder pensaernïol ac mae'n  
enghraifft dda o ffasâd cymesur clasurol sy’n nodweddiadol o'r cyfnod Sioraidd. 
Mae’r  prif ffasâd yn un trillawr gyda  phum  bae ar draws ei le d, ac mae’r tri bae  
canolog  wedi eu  dwyn ymlaen rhyw fymryn. Mae ffenestri codi tridarn wedi  eu  
gosod yn  gymesur o amgylch y fynedfa ganolog,  sydd â drws pren  paredig gyda  
phortico Tysganaidd ac arno oruwchadail gwastad.  Mae'r adain ogl eddol yn  
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dyddio o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg ac mae'n dilyn dyluniad y prif floc 
Sioraidd dros ddau lawr. 

4.6 O edrych tua'r de ar hyd Stryt yr Eglwys, mae llinell adeiladu gyson bob ochr 
i'r stryd sy'n amgáu ac yn sianelu golygfeydd tuag at The Mount, sy'n ffurfio 
terfyn pwysig i'r stryd. Mae llawer o'r adeiladau wedi colli eu simneiau fodd 
bynnag, mae ystod uchder yr adeiladau, o’r unllawr i’r trillawr, ynghyd â'r defnydd 
o ffenestri dormer yn rhoi diddordeb ac amrywiad i'r toeau.  

4.7 Ar gornel Rhodfa’r Orsaf a Stryt yr Eglwys mae arcêd Edwardaidd deniadol o 
siopau. Mae'r adeilad, sy'n gartref i sawl math o ddefnyddiau masnachol, mewn 
arddull Neo-Duduraidd gyda ffasâd pren du a gwyn sy’n ymwthio mymryn ar y 
llawr uchaf a brics Rhiwabon ar y lefel isaf. Mae cyfres o dalcennau, pilastrau 
ffliwtiog ac arwyddion pren crog yn ychwanegu diddordeb pellach i'r ffasâd.  Mae 
simneiau uchel, ysgwyddog o frics coch Rhiwabon yn parhau ar y to. 

4.8 Cafodd y rhan fwyaf o'r adeiladau ar hyd ochr orllewinol Stryt yr Eglwys eu 
hadeiladu rhwng dechrau a chanol yr ugeinfed ganrif. Cafodd rhai, megis 
Greystones, sy’n deras o dair siop, eu hadeiladu yn lle adeiladau cynharach ac 
maent wedi parchu patrwm y datblygiad hanesyddol. Mae Greystones a Royston 
House gerllaw, sy’n fwthyn wyneb dwbl deulawr, yn parhau â'r bensaernïaeth 
Edwardaidd, gyda lloriau uchaf wedi eu rendro a lloriau isaf o frics a theils. Mae i 
Royston House gyfaredd syml ac mae wedi cadw llawer o'i gymeriad gwreiddiol 
gyda ffenestri bae ar ogwydd o amgylch porth bwaog, cilannol wedi ei leoli'n 
ganolog, gyda ffenestri codi pren dalennog gwreiddiol. Mae'r eiddo wedi ei osod 
yn ôl o'r stryd ac wedi ei amgáu tu ôl i wal frics coch isel ac arni gerrig copa a 
rheiliau addurnol o haearn bwrw. 

4.9 Yng nghefn Greystones wedi ei osod yn berpendicwlar i Stryt yr Eglwys mae 
Sgwâr y Frenhines, teras o bedwar bwthyn wedi eu rendro a’u paentio. Yn 
wreiddiol roedd yr adeiladau’n rhan o goetsiws Gwesty'r Hand ac maent ers 
hynny wedi eu haddasu at ddefnydd preswyl. Mae gan y bythynnod bach 
diymffrost hyn ffenestri a drysau wedi eu hadnewyddu, fodd bynnag mae’r llechi 
to traddodiadol wedi eu cadw. 

4.10 Mae'r siop y Co-op, banc HSBC a nifer o siopau annibynnol yn parhau â’r 
ffryntiad adeiledig ac yn darparu gweithgareddau ar hyd Stryt yr Eglwys. Mae'r 
adeiladau, sy'n gwneud cyfraniad pwysig i economi a bywiogrwydd canol y dref, 
yn amrywio o ran uchder, o’r deulawr i’r trillawr, ac mae gan du blaen rhai o’r 
siopau modern rywfaint o gydymdeimlad â chymeriad hanesyddol yr ardal trwy 
eu bod yn defnyddio deunyddiau priodol a thrwy bod cwareli llai i'r ffenestri 
arddangos, fodd bynnag, erys llawer o le i wella. O ddiddordeb arbennig mae 
adeilad banc HSBC a rhifau 1 i 4 Stryt yr Eglwys. Mae'r adeilad y banc yn dyddio 
o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg / dechrau’r ugeinfed ganrif ac mae 
wedi ei adeiladu yn yr arddull neo-glasurol, sy'n nodweddiadol o sawl adeilad 
banc o'r fath a adeiladwyd yn y cyfnod hwn. Dyma'r unig adeilad a adeiladwyd â 
thywodfaen lleol ar Stryt yr Eglwys. Mae i rifau 1 i 4 Stryt yr Eglwys werth uchel 
yn y treflun, sydd, ynghyd â rhifau 1 i 3 Ffordd y Castell, sy’n adeiladau 
rhestredig gradd II, yn ffurfio ffryntiad adeiledig parhaus sy'n lapio o amgylch 
cyffordd flaenllaw Ffordd y Castell a Stryt yr Eglwys gan ychwanegu at yr 
ymdeimlad o gyrraedd i mewn i'r ardal o gyfeiriad y de. Mae’r uchder trillawr yn 
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ychwanegu amlygrwydd pellach  i'r  grŵp fodd bynnag mae ffenestri modern a thu  
blaen siopau anghydnaws wedi gwanhau eu gwerth hanesyddol ac  esthetig.   
 
4.11  Mae cyffordd b rysur S tryt yr E glwys,  Ffordd y Castell a Ffordd Trefor yn  
bwynt ymgynnull hanesyddol o fewn y pentref  ac o boptu iddo mae  nifer o  
adeiladau rhestredig. Mae rhifau 1  i 3 Ffordd y Castell yn wynebu tua'r de tuag at 
Ddyffryn Ceiriog ac  mae iddynt  wyneb brics coch de niadol sy’n dyddio o  gyfnod  
rhwng dechrau a chanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg,  gyda  ffenestri adeiniog  
aml-baen o 2  a 3 ffenestr a graddfa fach a phortshys talcen agored bychain  . 
Mae rhifau 1 a 2 , sef cyn-feddygfa’r Waun, wedi cael e u newid y n sylweddol y tu  
mewn er mwyn eu defnyddio at bwrpasau meddygol. Mae'r rhes restredig gradd 
II yn cynnwys adeiladau d eulawr a  thrillawr gyda ffryntiad o waith brics u nedig ac  
wedi ei adnewyddu yn cuddio gwreiddiau cynharach y grŵp; gellir gweld y 
fframiau pren  gwreiddiol  ar  du allan a thu m ewn i rif 2. Mae rhif 3, Bryn Eglwys yn  
cwblhau'r rhes. Credir fod yr adeilad trillawr hwn wedi ei adeiladu ar safle’r Tŷ  
Mawr a ddinistriwyd  yng  ngwrthryfel 1402 ac mae'n bosibl hefyd mai dyma  
leoliad tafarn y Saracen’s Head y mae cofnod ohoni yn 1 720. Mae'r adeilad we di 
ei  osod o f ewn gerddi helaeth ac  mae’r  prif ffryntiad yn wy nebu’r gorllewin g an  
edrych dr os yr ardd.  Ffenestri codi  deuddeg cwarel sydd yn y prif  ffryntiad gyda'r 
prif ddrws wedi ei osod o dan bortsh talcennog nodweddiadol. Yn Ffordd  y  
Castell mae  safle agoriadau cynharach  yn  dal yn amlwg o fewn y gwaith  brics. 
 
4.12 Mae Bryn Coed wedi ei leoli gyferbyn ac wedi  ei osod y tu ôl i wal derfyn  
frics uchel o fewn gerddi helaeth. Mae wal yr ardd, ynghyd â phresenoldeb  coed, 
sy’n tyfu dros y ffordd,  pa mor gul yw’r ffordd a'r waliau brics ym Mryn Eglwys 
gyferbyn yn creu ymdeimlad cr yf o fod wedi ei  amgáu i’r rhan hon o Ffordd y 
Castell. Mae Bryn  Coed, sy’n adeilad rhestredig gradd II,  yn eiddo  cain, tra  
chymesur o ddechrau'r ugeinfed ganrif. Mae'r bensaernïaeth yn  mewn arddull 
adfywiad gyda  chyfansoddiad cymesur clasurol yn wreiddiol yn  cynnwys cynllun  
siâp  'U'. Cafodd  yr eiddo  ei  adeiladu  ar gyfer A. Wood, rheolwr Glofa Bryncunallt  
ar  ddechrau'r ugeinfed ganrif ac  mae wedi ei adeiladu  â brics porffor  Rhiwabon,  
gyda tho llechi talcennog gyda chyrn simnai uc hel o frics uwchben cornis bondo  
pren deintellog. Mae’r ffenestri  yn  gymysgedd o ffenestri codi d euddeg, naw ac  
wyth cwa rel  gyda  phrif fynedfa  addurnol o fewn  bae canolog unllawr sy'n  
cysylltu'r ddwy adain allanol.  Mae'r coed ar  dir Bryn Coed yn  bwysig iawn i  
gymeriad  yr ardal, yn  enwedig i'r de lle maent yn ychwanegu at y lleoliad ac  at  yr  
ymdeimlad o gyrraedd i mewn i'r pentref. 
 
4.13 Rhywbeth arall sydd o ddiddordeb  ar y gyffordd yw carreg filltir fechan sydd  
wedi  ei  gosod yn erbyn y wal  gerrig  grom rhwng Stryt yr Eglwys a Ffordd y 
Castell. Mae hon yn strwythur rhestredig gradd II, ac er ei bod yn dyddio o  
ddiwedd y  bedwaredd ganrif  ar b ymtheg mae’n nodwedd bwysig  sy’n atgoffa  
rhywun o gamp beirianyddol Thomas Telford yn adeiladu ffordd yr A5 ar ddiwedd 
y ddeunawfed ganrif.   
 
4.14 Lleolir The Mount ar  ben deheuol Stryt yr Eglwys  ac  mae’n  darparu  
diweddglo i o lygfeydd ar hy d y stryd.  Mae'r lleoliad hwn, ei uchder a'i leoliad 
uwchben y  llethr tua'r de  tuag at  Chirk Bank yn  gwneud yr adeilad yn  hynod 
amlwg ac eglur o fewn yr Ardal Gadwraeth. Adeiladwyd yr eiddo r hestredig g radd 
II hwn yn 1753  ac mae'n  dŷ tref pentwr dwbl Sioraidd golygus wedi ei adeiladu â  
brics. Mae tri bae llydan i’r drychiad b laen ac mae prif fynedfa ganolog gyda drws 
chwe phanel a ffenestr uwch ei ben, wedi eu  gosod o dan  gwfl p ren wedi'i fowldio 
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a’i gynnal gan fracedi bas. Ffenestri codi  un cwarel ar bymtheg sydd i’r ffryntiad a 
ffenestri codi chwe chwarel sydd i lawr yr atig; mae’r ffenestri ôl wedi eu  
hadnewyddu a’u gorffen â staen yn hytrach na gorffeniad paent traddodiadol. 
Mae’r  manylion  eraill yn cynnwys llin-gwrs wedi ei fowldio rhwng y llawr cyntaf a'r 
ail lawr, cyrn simnai ar y ddau dalcen, hopranau a p heipiau landerydd plwm â  
dyddiad wedi ei nodi arnynt  a ffenestr Fenisaidd ugain cwarel  i'r a dain unllawr ar  
ochr dde’r adeilad.  Mae'r adeilad wedi'i amgáu y tu ôl i reiliau  haearn wedi  eu  
paentio ac sydd wed i eu gosod o fewn plinth carreg isel sy'n ychwa negu at 
osodiad a statws y tŷ. Ysgol i fechgyn oedd yr adeilad ar un adeg  fodd bynnag, 
erbyn hyn,  mae wedi  ei  rannu’n fflatiau ar wahân.   
 
4.15 Wedi'i leoli y tu ôl i The  Mount mae gweddillion y Castell  Mwnt a Beili 
Normanaidd sydd yn Heneb Gofrestredig.  Mae'r codiad tir annaturiol i’w weld  
wrth ddynesu o'r de ac mae wedi ei  guddio tu ôl i  wal dywodfaen sydd â d  rws 
bychan Tuduraidd bwaog. Mae rhai datblygiadau  o  ddiwedd yr  ugeinfed  ganrif yn  
yr ardal, yn arbennig datblygiadau byngalos, wedi methu â chydnabod  
arwyddocâd hanesyddol neu gymeriad  y safle hwn.  
 
4.16 Er nad yw wedi ei chynnwys o fewn is-ardal Stryt yr Eglwys, ni ellir 
anwybyddu  cyfraniad  yr eglwys restredig gradd  I  i gymeriad, ac yn  wir i enw Stryt  
yr Eglwys. O bosibl mai Eglwys y Santes  Fair yw'r adeilad pwysicaf o  fewn yr  
Ardal Gadwraeth,  ac  roedd ei dyl uniad, ei safle a’i huchder yn tynnu sylw 
bwriadol  ac yn rhoi amlygrwydd i'r adeilad ar  adeg  pan oedd crefydd wrth wraidd  
bywyd  beunyddiol. Mae'r eglwys yn  dyddio o’r ddeuddegfed ganrif a byddai ei 
lleoliad, mwy na thebyg, wedi  cael ei ddylanwadu'n uniongyrchol gan leoliad y 
castell  mwnt a beili Normanaidd gerllaw. Yn wreiddiol byddai’r lleoliad hwn wedi 
bod yn  arbennig o amlwg  o fewn  patrwm delltog y strydoedd canoloesol, fodd  
bynnag, mae cynllunio tref  Sioraidd a Fictoraidd wedi lleihau effaith  weledol 
gyffredinol yr Eglwys. Wedi dweud hynny,  mae’r Eglwys yn parhau i fod yn  
amlwg wrth  gyrraedd  o'r de, o'r dwyrain ac o'r gorllewin pan ellir gwerthfawrogi  ei  
maint, ei dyluniad a’i huchder pensaernïol yn  llawn. Caiff hyn ei wella ymhellach  
gan ardal o  barth cyhoeddus wedi'i balmantu o amgylch Porth y Fynwent ar Stryt 
yr Eglwys a chan y Fynwent agored  ar hyd Ffordd  Trefor. I'r gogledd mae i'r twr  
castellog canoloesol  bresenoldeb  gweladwy hollgyfoethog uwchben toeau’r  dref 
ac mae’n nodwedd amlwg ar olygfeydd ehangach  o’r Ardal Gadwraeth.   
 
4.17 Ar ochr  ddwyreiniol Stryt yr Eglwys, mae’r adeiladau gan fwyaf yn 
gynharach o ran  dyddiad. O flaen  Eglwys y Santes Fair mae rhif 2 Stryt yr  
Eglwys,  adeilad mawr cynnes deulawr a hanner  o frics coch  sy’n  dyddio o  
ddiwedd y ddeunawfed ganrif i ddechrau’r be dwaredd ganrif ar b ymtheg. Mae ei 
faint yn  ategu meintioli The  Mount a  rhifau 1  i 4 Stryt yr Eglwys sydd  union  
gyferbyn.  Mae'r ad eilad yn gartref i nifer o unedau masnachol, gan gynnwys  
gwerthwyr tai, siop flodau  a  becws. Mae sawl blaen siop  Fictoraidd  cain i’w cael o 
hyd ar yr u nedau, mae eiddo’r Gwerthwyr Tai yn f ewnosodiad diweddarach, ac  
mae hyn yn ychwanegu at gymeriad  yr adeilad ac at gywirdeb hanesyddol yr   
ardal. Mae’r ffenestri yn rhai a ml-baen,  adeiniog, pren a osodwyd o dan fwâu  
brics cylchrannol.  Mae ffenestri dormer talcennog a  simneiau brics  echelinol yn  
ychwanegu diddordeb i'r to.  
 
4.18 Wrth  ymyl, mae St Mary’s Precinct, rhes  gornelog o  siopau wedi eu  gosod  
yn ô l o 'r b riffordd ar ongl ac   yn rhannol o flaen mynwent eglwys  y Santes Fair. 
Mae'r rhes yn cynnwys siop cigydd, fferyllfa a siop ddi llad priodas,  fodd by nnag 
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mae’r m anylion gwr eiddiol  a fu ar y siopau  wedi cael  eu dis odli. Mae cyfosodiad y 
teras masnachol i'r gofod agored o flaen yr  adeiladau, a ddefnyddir ar hy n o bryd  
ar  gyfer parcio  anffurfiol, yn bwysig ac  mae’n creu  canolbwynt naturiol yng  
nghanol y dref ochr yn ochr â llinell adeiladu gref linellol. Mae i’r Precinct ei 
chymeriad ei hu n,  fodd bynnag, caiff yr ymdeimlad o le ei wanhau trwy ei bod  
wedi ei gwahanu oddi wrth y stryd, y tu ôl  i wal gerrig  a safle  bws. Gellid gwella’n  
fawr  ar yr  ardal drwy  ddefnyddio  deunyddiau palmantu  priodol a thrwy gael  
gwared ar  y mannau parcio er mwyn rhoi gwell sylw i gerddwyr yn yr ardal a  
chreu parth cyhoeddus amlycach. 
 
4.19  Mae siop y cigydd Steve  McArdle  o ddiddordeb o fewn y grŵp ac wedi ei 
hadeiladu â rendr wedi'i beintio gydag estyniad unllawr wedi ei osod yn  
berpendicwlar â Stryt yr Eglwys ac yn y  darn hwnnw y mae prif ardal y 
manwerthu.  I’r cefn mae adeilad deulawr sy’n edrych fel adeilad fferm gyda  drws 
taflod. O'r Fynwent, mae cefn y  fferyllfa a 'r si op briodasol yn  arbennig o weladwy 
gan ddatgelu oedran a chymeriad yr adeiladau’n well o fod llai o newid wedi bod  
arnynt.  
 
4.20 Ar hyd Stryt yr Eglwys rhwng St Mary’s Precinct a  Gwesty'r Hand mae rhifau 
1 i 4 Clos  y Santes Fair a 4  i 6 The Courtyard. Mae'r adeiladau’n ffurfio grŵp di
dor ac maent yn  bwysig i gynnal y ffryntiad adeiledig ac i amgáu’r stryd. Mae  
rhifau  1 i 4 Clos y Santes Fair yn ychwanegiad diweddarach i'r teras cynhenid  
gwreiddiol, ar hen safle  tafarn y Cross Keys  gan ffurfio rhan o  ddatblygiad mwy 
Clos y Santes Fair a  godwyd ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif. Mae d yluniad y teras 
mwy diweddar  yn gydnaws â’r cymeriad cynhenid gwreiddiol ac  yn defnyddio  
deunyddiau sy'n cydweddu a ffenestri dormer, fodd bynnag, mae defnyddio  
ffenestri  bae mwy eu  maint, fframiau ffenestri Upvc a’r ffaith  bod diffyg drysau i 
ddrychiad Stryt yr Eglwys wedi  torri ar rythm y cyfansoddiad  gwreiddiol.  
 
4.21 Rhifau 4, 5, 5a a 6 The Courtyard yw'r unig olion sy’n weddill o deras  
cynhenid cynharach a oedd unwaith yn sefyll gydag ochr Stryt yr Eglwys a oedd  
yn ôl pob sôn yn   tarddu o 'r unfed ganrif ar bymtheg. Mae'r adeiladau’n cael eu  
defnyddio'n fasnachol,  ac ynghyd â'u  manylion  syml deniadol a’u portshys 
talcennog agored, maent yn r hoi ffryntiad bywiog i'r stryd. Mae'r adeiladau  
unllawr a  hanner hyn yn gymedrol  o ran maint ac mae iddynt ddormerau  
talcennog syml a thoeau o  deils bach  o glai coch. Mae diffyg simneiau'r rhes, 
fodd bynnag, yn anffodus ac yn  gwanhau eu presenoldeb. 
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     Ffigwr 5 – Map Cymeriad Is-ardal Stryt yr Eglwys 
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Ffordd Trefor 
4.22 Mae  Ffordd Trefor yn ymestyn  tua'r  dwyrain o’r gyffordd  â  Stryt yr Eglwys  ac  
o b optu iddi mae mynwent yr eglwys i'r gogledd a Dyffryn Ceiriog i'r de.  Ar un  
cyfnod yn Ff ordd Trefor yr oedd tiroedd ystâd hanesyddol Castell y Waun a 
Bryncunallt yn cyfarfod ac yn  gymysg â’i gilydd am  ganrifoedd. Enwir y ffordd ar  
ôl Treforiaid Plas Bryncunallt i'r dwyrain o'r pentref. Mae tystiolaeth o’r hen 
gysylltiadau â'r ystâd a'r teulu yn parhau trwy fod  Chirk Lodge, sy’n adeilad  
rhestredig gradd  II  ym mhen y ffordd ac yn nodi un o'r prif fynedfeydd at barc  a 
Phlas Bryncunallt. Mae gan yr is-a  rdal hon gymeriad mwy gwledig a c agored na  
Stryt yr Eglwys ac mae’r ffaith bod yma nifer o adeiladau hanesyddol yn  rhoi mwy  
o gyfanrwydd hanesyddol i’r ardal.  Mae pob adeilad ar wahân i'r Eglwys a Chirk 
Lodge ar ochr dd eheuol Ffordd Trefor  lle ceir golygfeydd gwych  dros Ddyffryn  
Ceiriog. Cartrefi sydd yma’n bennaf ac mae’r anheddau wedi'u gosod yn ôl o'r 
ffordd ac wedi’u hamgáu naill ai y tu  ôl i waliau tywodfaen  neu  waliau wedi’u  
rendro. Mae i goed amlygrwydd arbennig yn yr is-ardal hon, gan  ychwanegu  at yr 
ymdeimlad o amgáu a  geir ar  hyd y ffordd  a chan ffurfio cefnlen bwysig i’r  
golygfeydd a geir wrth  edrych  o'r ardal hon, yn fwyaf  nodedig i'r  dwyrain o fewn  
Parc Bryncunallt. 
 
4.23 Eglwys  y Santes Fair a’i mynwent helaeth yw’r hyn sy’n diffinio’r r han hon o’r  
drefn wrth  gyrraedd Ffordd Trefor, ac mae  iddi le blaenllaw o fewn yr  is-ardal hon  
a cheir golygfeydd godidog o'r eglwys o gyfeiriad y dwyrain.    Mae’r fynwent,  sy’n 
creu ymdeimlad o dawelwch a llonyddwch,  wedi  ei hamgáu â wal gerrig am ran  
helaeth o’i hyd gyd ag ymyl Ffordd Trefor. Gwellir ymhellach ar yr ymdeimlad o  
fod w edi amgáu oherwydd bod cynif er  o goed, yn enwedig co ed yw, gydag ymyl 
y safle. Ceir nifer o strwythurau  rhestredig gradd  II ar dir  yr Eglwys, gan gynnwys  
Porth y Fynwent, y cloc  haul,  Heneb Ward a Beddrod y  Treforiaid y mae iddynt  
werth  unigol yn ogystal â gwerth  grŵp ac maent ar y  cyd  yn gwella'r lleoliad yr  
eglwys restredig  gradd I.   
 
4.24 I'r de o Ffordd  Trefor mae cwmni Richmond Upholsters. Mae'r adeilad 
unllawr wedi ei  osod  yn un ion wrth ymyl y ffordd sy'n cyd-fynd â'r ymdeimlad  o 
fod  wedi amgáu  a gynigir gan waliau'r fynwent gyferbyn. Arferai’r adeilad fod yn  
stablau ar gyfer The Mount ac mae’n  debygol ei fod o’r un oedran. Y mae wedi  
cael  ei ne wid yn sylweddol  fodd b ynnag ac ymddengys ei fod wedi ei ostwng o  
fod yn  adeilad deulawr. Mae agoriadau gwreiddiol sydd wedi eu cau â brics ac 
agoriadau sydd wedi eu newid  i'w gweld  yn glir o’r ffordd ac maent yn ychwanegu  
diddordeb i’r ffasâd.  
 
4.25 Mae waliau cerrig sy’ n rhedeg yn gyfochrog â Ffordd  Trefor yn dynodi 
gerddi Trevor House, y gellir gweld cip o’i ddrychiad cefn uwch ben y wal derfyn  
uchel. Ar  y drychiad hwn mae fframiau pren i’w gweld sy’n awgrymu fod yr  
adeilad yn d ebygol o fod yn dyddio o’r ail ganrif ar bymtheg. Mae prif ffryntiad yr   
eiddo rhestredig gradd II  yn  wynebu’r de ac yn edrych dros Ddyffryn Ceiriog. 
Cafodd ei gynllunio fel rhan o n  ewidiadau ac  estyniadau a wnaed yn 1840 gan 
Richard Jebb, asiant  i Ystâd Bryncunallt. Mae'r gerddi helaeth o amgylch yr 
adeilad yn atgyfnerthu’r statws hanesyddol uchel ac  yn cyfrannu at  gymeriad  
agored yr ardal.  
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4.26 Wrth ymyl mae Trevor Row, grŵp o fythynnod  cerrig a adeiladwyd ar gyfer 
gweithwyr ar y  stad Bryncunallt  gan Richard Jebb, ac  a elwid yn wr eiddiol yn  
Jebb’s Row.  Mae'r adeiladau’n gyme drol o ra n maint gyda wa liau bloc tywodfaen 
dibatrwm  dan doeau llechi, gyda'r adain ym mhob pen yn ymestyn tua'r gogledd  
a thua’r de o dan dalcendoeau llechi. Mae i’r bythynnod gym eriad preifat; maent 
wedi  eu gosod yn ôl  o Ffordd Trefor a’u cau y tu ôl  i wal dywodfaen gyda cherrig 
copa iâr a cheiliog a mynedfa ganolog, gymunedol i gerddwyr. Mae cyfosodiad  y 
bythynnod a'r man agored o'u blaenau’n bwysig iawn i'w cymeriad ac yn cyfra nnu 
at natur agored y stryd. Mae ffenestri’r bythynnod wedi cael eu hehangu a’u  
moderneiddio  ac  mae  rhai o'r  portshys talcen agored  gwreiddiol wedi cael eu  
newid hefyd. Mae dau dŷ  pâr o ganol yr ugeinfed ganrif wedi cael  eu hadeiladu  
ar  ongl sgwâr rhwng Trevor Row a Ffordd  Trefor, sydd wedi  tynnu o ddi ar y 
cynllun gwreiddiol.  
 
4.27 Mae’r Old Vicarage wedi ei leoli mewn man amlwg o fewn y strydlun,  yn  
wynebu Ffordd Trefor. Fel yr awgryma'r enw arferai’r adeilad fod yn ficerdy ac  
mae yn  un  o 3 ficerdy sydd i’w cael yn  y pentref. Mae'r adeilad yn  dyddio o 1724  
o l eiaf, ac o bosibl yn gynharach, ac mae’r tu allan i’r adeilad wedi  ei rendro ai  
baentio. Mae maint yr adeilad yn eithaf  mawr i’r ardal, wedi e i gr eu’n rhannol gan  
lawr yr atig sydd  â ffenestri dormer talcennog  ac arnynt derfyniadau crib. Mae  
simneiau talcen  wedi'u rendro a t halcennau  ac arnynt gerrig copa a throedfeini yn  
amgáu’r to llechi serth. Mae'r ffenestri hefyd yn amlwg gyda chroeslathau p ren yn  
ffurfio  patrwm ar ffurf croes. Yn y cefn  mae'r ficerdy presennol a a deiladwyd yn 
niwedd yr 1970au a phrin y mae ei waith brics cynnes a’i do  talcennog i’w gweld  
drwy'r coed. 
 
4.28 Wrth  ymyl y Ficerdy presennol mae Chirk Manor. Cafodd yr adeilad  
rhestredig gradd II ei adeiladu yn  1853 fel ficerdy yn lle'r Old Vicerage ac ers 
hynny bu’n  cael  ei ddefnyddio fel cartr ef nyrsio cyn dychwelyd  i ddefnydd preswyl 
preifat. Mae i’r eiddo bresenoldeb pendant ac mae wedi  ei leoli o fewn gerddi 
helaeth, ac wedi ei osod yn ôl  o Ffordd Trefor ac wedi ei guddio o’r golwg i 
raddau helaeth  gan goed  aeddfed. Adeiladwyd y tŷ mawr  â thywodfaen llanw  
mewn arddull Gothig Tuduraidd  syml a gâi ei ffafrio  gan y Fictoriaid,  gyda  chyfres 
o do eon talcen serth, simneiau echelinol a simneiau talcen  uchel a ffenestri 
croeslathog carreg trwm. Mae dau dŷ  ar wahân modern deulawr wedi cael  eu  
hadeiladu  o fewn gerddi'r  hen Chirk Manor, fodd bynnag  mae ehangder  eu  
lleiniau, y ffaith bod digonedd o goed ar y safleoedd ac o’u cwmpas yn meddalu  
eu dyluniad  ac yn gwanhau eu p resenoldeb o fewn safb wyntiau ehangach.  
 
4.29 Mae Parc Bryncunallt wedi ei leoli i'r dwyrain o Ffordd Trefor.  Mae'r coed  
aeddfed o fewn y parc yn creu cefnlen a therfynfa drawiadol i'r golygfeydd  ar  hyd  
y Ffordd. Mae Chirk Lodge we di ei leoli yn dawel o fewn y parc ar ochr ogleddol y  
dramwyfa or llewinol ac wedi ei hamgáu  â rheiliau haearn bwrw gyda phennau  
saethau ar eu pennau. Mae’r rheiliau’n ffurfio rhan  adfewnol y giatiau  haearn  
bwrw canolog a gaiff eu cynnal  gan bileri  giatiau tywodfaen wedi eu  ffurfio o  
bedair siafft mewn clwstwr ac arnynt ben cromennog. Cafodd y porthdy, y rheiliau  
a  phileri’r giatiau, sydd  oll yn rhestredig gradd II, eu hadeiladu  rhwng  1813  a  
1814 fel rhan o gynllun hela eth  o ailfodelu ac ymestyn y brif neuadd a’r parcdir. 
Mae'r porthdy yn enghraifft  ddiddorol mewn cyflwr da  o borthdy  o  ddechrau’r  
bedwaredd ganrif ar bymtheg ac iddo  ddylanwad gothig; mae’r tŵr wythonglog  
castellog yn tynnu sylw arbennig. Mae'r castelliad  yn  parhau  ar  hyd rhagfur y 

Chirk  33 
Conservation Area Assessment  
& Management Plan  



 

 
 

 

  
    

porthdy unllawr ac mae arysgrifau, arwyddluniau ac arfbeisiau addurniadol sy’n 
berthnasol i'r Treforiaid yn addurno'r prif ddrychiadau. 
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Ffordd Caergybi 
4.30 Mae F fordd Caergybi yn ymestyn tua'r gogledd a c mae’n barhad o Stryt yr   
Eglwys ac mae we di  ei henwi oherwydd ei  lleoliad ar hyd y llwybr hanesyddol y 
teithiai’r goets fawr ar  ei  hyd i  Gaergybi. Mae gan yr  ardal batrwm d atblygiad llinol 
gydag adeiladau wedi’u  lleoli ar ochr ddwyreiniol y ffordd. Mae cydlyniant 
gweledol cryf i'r is-ardal sydd wedi ei greu drwy ddefnyddio tywodfaen lleol  ar  
gyfer yr adeiladau a thriniaethau’r ffin,  ac mae adeiladau cyhoeddus swyddfeydd 
Cyngor Tref y Waun a hen ys gol y merched yn e nghreifftiau arbennig o dda. 
Mae'r tir hamdden i'r g  orllewin yn ganolbwynt o  fewn  yr ardal lle mae ei natur  
agored yn ghyd â do sbarthiad rheolaidd y datblygiad adeil edig gyfe rbyn yn  creu  
cyfansoddiad dymunol. Mae'r tir hamdden hefyd yn  cynnig  golygfeydd  gwych  
allan o'r Ardal Gadwraeth tuag at Gastell  y Waun  lle’r  ymddengys fod cysylltiad  
gweledol bwriadol rhwng  y Castell a'r dref.  
 
4.31 Yng ngogledd yr  ardal mae Swyddfeydd Cyngor Tref y Waun  a’r hen  
National Girls School yn tra-arglwyddiaethu ar y stryd, ac  mae eu m anylion  
pensaernïol yn adl ewyrchu eu pwysigrwydd fel adeiladau cyhoeddus. Mae  
Swyddfeydd y Cyngor T ref,  sy’n adeilad rhestredig gr add II wedi ei osod yn  agos  
at  y ffordd y tu ôl i wr ych terfyn yn ei la wn dwf.  Mae'r adeilad wedi ei ad eiladu  â  
thywodfaen melyn lleol yn a rddull yr adfywiad Jacobeaidd ac m ae’n arb ennig o  
fanwl a chyfan. Mae’r cymesuredd cryf i gynllun y drychiad blaen  yn creu  
ymdeimlad o rythm i'r ffasâd, ac mae'r portsh canolog, mawreddog, deulawr o  
garreg nadd, gyda cholofnau Tysganaidd  a godwyd yn ychwanegu ymhellach  at 
yr ymdeimlad o bwysigrwydd yr adeilad.  Hefyd o  bwys mae'r talcennau ac arnynt 
feini copa  gyda therfyniadau crib sgwarog, ffenestri croeslathog a chyrn simnai 
carreg helaeth a chromendo sy'n addurno'r toeau. Mae cymesuredd  dyluniad yr  
adeilad yn parhau at y terfyn â Ffordd Caergybi, ac mae dwy fynedfa ar wahân 
wedi eu gosod ym mhen gogleddol a deheuol y safle. Mae i’r ddwy fynedfa bileri  
giatiau tywodfaen  sy’n cyfateb  i’w gilydd, a adeiladwyd â blociau tywodfaen  o 
faint gwahanol bob yn ail ac  sy'n diweddu mewn terfyniadau sfferog ar 
bedestalau lliflinol.   
 
4.32 Mae’r  hen National Girls School, sef Shannon  Sales Carpet and Furniture  
Store  bellach, y drws nesaf. Mae'r adeilad  rhestredig gradd II, a  adeiladwyd yn 
1834,  ei gynllunio gan y pensaer nodedig A.W.N. Pugin, a gâi ei gyflo gi yng  
Nghastell y Waun ar y  pryd, a'i ariannu gan Charlotte  Myddleton-Biddulph ar   gost 
o £450. Mae dyluniad yr adeilad yn yr idiom Elisabethaidd ac mae’r talcennau  
copaog a’r terfyniadau crib pigfain yn  cyd-fynd â phensaernïaeth a’r ymdeimlad o 
rythm a grëir gan Swyddfeydd y Cyngor  Tref.  Mae'r glochlofft  garreg amlwg a’r 
simneiau cerrig  tal, wythonglog, yn atalnodi’r gorwel ac yn ychwanegu ymhellach  
at amlygrwydd yr adeilad. 
 
4.33 Wrth symud tuag at ganol y dref, daw’r adeiladau i fod yn fwy cymedrol o  
ran maint ac yn  fwy llinol o ran ffurf gyda thoeau ll echi  talcennog isel, dyluniad  
pensaernïol syml a g rwpiad tynnach sy’n ad lewyrchu eu gwreiddiau domestig. Yn  
parhau â’r ffryntiad adeiledig ma e Beech House a Stanton House, sydd we di eu 
gosod yn  ôl oddi wrth y ffordd ac ar fymryn o  ongl iddi. Mae'n debygol bod yr 
adeiladau’n dyddio o gyfnod rhwng dechrau  a chanol y bedwaredd ganrif ar  
bymtheg  ac ar  ryw  adeg cawsant eu rhannu yn  ddau fwthyn, fel y nodwyd  ar  
fapiau cynnar yr Arolwg Ordnans. Mae  Beech House a Stanton House o  
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ddyluniad syml gyda ffryntiadau cymesur tri bae,  dan doeau llechi talcennog.  
Mae'r ddau wedi cael  eu  haddasu’n fawr  gyda  ffenestri, drysau ac estyniadau  
blaen newydd. Mae’n anffodus hefyd fod  triniaethau terfynnau’r eiddo wedi eu 
colli gan ei fod yn torri ar draws parhad  y strydlun ac yn cymylu'r llinellau rhwng  
gofod cyh oeddus a p hreifat. Fodd by nnag, mae swyn cynhenid gwreiddiol yr  
adeiladau yn par  hau i  fod yn a mlwg o ganlyniad i  ddefnyddio tywodfaen lleol fel y 
prif ddeunydd adeiladu ac o ga nlyniad i’w ffurf hirsgwar syml. 
 
4.34 Mae  Deintyddfa Talking Teeth a  Chyfreithwyr Stevens Lucas  wedi eu  gosod 
rhwng Stanton House a'r  gyffordd gyda F fordd y Glofa gan gwblhau'r rhes.  Mae'n 
debygol bod y ddau a deilad, a arferai fod yn ddau f wthyn yn wreiddiol, yn dyddio  
o  gyfnod  rhwng dechrau a chanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae  
deintyddfa Talking Teeth, a arferai fod yn Swyddfa Bost, yn cadw'r gwaith  
adeiladu o dywodfaen g wreiddiol,  fodd  bynnag, mae patrwm gwreiddiol ffenestri’r  
ddau eiddo  wedi cael  ei guddio drwy ychwanegu  ffenestri  bae deulawr  ar  ogwydd  
bob ochr i'r myn edfeydd  sydd wedi  eu lleoli'n  ganolog. Mae ffenestri’r ddau eiddo  
wedi eu h adnewyddu a hyn ny â ffenestri codi pren yn  eiddo Cyfreithwyr Stevens 
Lucas a chyda ffenestri croeslathog yn eiddo Talking Teeth. Mae'r ddau eid do  
wedi cael  eu hamgáu gan reiliau haearn ac  mae ganddynt erddi blaen bychan  
sy'n meddalu eu hymddangosiad.  
 
4.35 I'r de  o gyffordd  Ffordd y Glofa  ac wedi ei amgáu y tu ôl i waliau tywodfaen  
mae Teras yr Hand. Mae'r teras rhestredig gradd II yn parhau  â phatrwm llinellol  
y datblygiad a c mae iddo gymeriad mwy cartrefol sydd wed i ei greu  oherwydd pa  
mor agos yw’r adeiladau i'r ffordd ac  oherwydd eu gerddi blaen bychan sydd  
wedi  eu cadw'n dda. Mae'r teras yn nodwedd a rbennig yn yr is-ardal ac mae 
manylion pensaernïol hardd y  tai a’u cyfansoddiad yn cyferbynnu  â’r manylion  
cynhenid syml ar adeiladau cyfagos, gan eu gwneud yn grŵp arbennig o a mlwg 
ar  y brif ffordd i mewn i ganol y dref. Mae'r eiddo’n dyddio o tua  1820  ac maent 
yn ffurfio rhes o saith  o fythynnod gweithwyr ystâd. Cawsant eu  hadeiladu gan  
Stad Castell y Waun ar gyfer Charlotte  Myddleton-Biddulph. Rhes  unllawr a  
hanner ydyw wedi  ei hadeiladu â  rendr garw wedi ei baentio o dan do llechi ac  
iddo simneiau echelinol. Mae  i'r teras ddyluniad cymesur ac atalnodir y ffurf 
linellol gan dair adain fla en  y mae i b ob un ffe  nestr fae ar ogwydd ar lefel y llawr  
gwaelod. Mae pob adain wedi eu  cysylltu gan ddwy  feranda agored a c  iddynt 
doeau llechi, ac islaw'r rhain y mae mynedfa pob bwthyn. Mae’r ffenestri’n  
cyfrannu'n sylweddol at y cymeriad unigryw ac mae’r ffenestri a’r drysau wedi'u  
gosod  o fewn  agoriadau  pig-fwaog gyda fframiau mowldiedig  a ffenestri adeiniog  
aml-baen.  
 
4.36 Mae waliau tywodfaen yn parhau gydag  ochr  Ffordd Caergybi gan amgáu'r  
Lleng Prydeinig a rhoi parhad  gweledol i'r  stryd.  Mae nifer o goed hardd yn tyfu o 
flaen y wal gan wella’r parth cyhoeddus ar  y llwybr tuag at ganol y dref. Mae  
dyluniad, deunyddiau a chroniad adeil ad y Lleng Prydeinig, a arferai fod yn ysgol, 
yn  adlewyrchu  dyluniad, deunyddiau  a chroniad yr  adeiladau  cyhoeddus yng  
ngogledd yr is-ardal  ac ynghyd  maent yn amg áu'r adeiladau domestig mwy 
gwerinol a geir rhyngddynt. Mae estyniad mawr  yng  nghefn yr adeilad yn  tynnu  
oddi ar y cyfansoddiad pensaernïol gwreiddiol.  
 
4.37 Gyferbyn mae’r tir hamdden, a roddwyd i  blwyf Waun ym  1912  gan yr  
Arglwydd Howard  de Walden, tenant  Castell y Waun, yn tra-arglwyddiaethu ar  yr 
ardal. Mae gwerth cymunedol ac esthetig uc hel i’r ardal gan ddar paru mannau  
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agored ar gyfer hamddena a chynnig  golygfeydd gwych tua'r gorllewin tuag at  
Ystâd  Castell y Waun. Mae amlygrwydd  ffatrïoedd Mondelez  a  Kronospan yn  
amharu’n  sylweddol fodd bynnag mae’r ffaith bod cynifer o goed o amgylch y 
perimedr yn helpu i feddalu eu hymddangosiad  cyffredinol.  Mae rhai coed unig ol 
gwych  o f ewn y tir ei hun sy'n ychwanegu ymhellach at ei werth esthetig. Mae  prif 
fynedfa'r tir h amdden wedi  ei leoli yng nghornel Ffordd Caergybi  a Rho dfa’r Orsaf 
ac mae yno giatiau haearn addurniadol, gyda manyli on sy’n da thlu ha nes y 
Waun, wedi eu gosod yn wynebu ardal sydd wedi'i thirlunio’n ddeniadol gyda  
llwybrau a waliau lled-gonsentrig yn amgylchynu  derwen y coroni sydd yn tyfu  
yng nghanol yr  ardal.  O fewn y tir hamdden mae  hen  bwmp  dŵr carreg a oedd yn 
rhan  o’r gyfundrefn gynnar wreiddiol  i gyflenwi dŵr i'r dref. Roedd y system yn 
rhan o gynllun a gyflwynwyd yn 1824 i  wella amodau byw ar gyfer trigolion y dref  
gan Charlotte Myddleton o Gastell y Waun. Byddai'r pwmp wedi bod  yn  rhan o  
gyfres  o bympiau tebyg a fyddai’n  wreiddiol wedi bod yn gysylltiedig â chronfa 
ddŵr  y dref, y mae ei gweddillion wedi eu lleoli o fewn  Reservoir Wood  i'r  
gogledd o faes carafanau Lady Margaret. 
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Rhodfa’r Orsaf a Ffordd y Castell 
4.38 Hon yw’r is-ardal fwyaf o fewn  yr Ardal Gadwraeth ac mae’n ffurfio  bloc  siâp  
U yn cwmpasu  Ffordd y  Castell a Rhodfa'r Orsaf sy'n ymestyn  tua'r gorllewin  
tuag at Ddyffryn Ceiriog a Chastell  y Waun  yn y drefn honno,  ac  sydd wedi eu  
cysylltu gan Ffordd yr Orsaf sy'n rhedeg yn  gyfochrog â'r rheilffordd. Parodd yr 
ardal hon,  yn gymharol, heb  ei  datblygu, er gwaethaf dyfodiad cynnar y 
rheilffordd a'r orsaf, tan yn  gynnar yn yr ugeinfed ganrif pan ymddengys bod  
ailddatblygu ac ehangu’r dref  wedi ffynnu  wedi i Ystâd Castell y Waun werthu  
adeiladau a daliadau sylweddol o dir yn y pentref. O’r herwydd, mae manylion  
pensaernïol yn elfen  gref sy’n uno’r is-ardal hon  gyda llawer o adeiladau’n arddangos  y 
fframiau pren ffug du  a gwyn nodedig  ar y lloriau uchaf, a oedd yn boblogaidd ym 
mhensaernïaeth  arddull Edwardaidd ac adfywiad y cyfnod hwn.  
Mae'r nodweddion cyson  y dyluniad yn  rhoi cydlyniad gweledol cryf ac  
ymdeimlad o undod, yn enwedig ar hyd Rhodfa'r Orsaf.  Mae patrwm anheddu  
llinellol cryf  i Rodfa’r Orsaf ac i Ffordd  y Castell ac mae’r adeiladau'n dueddol o  
ddilyn llinell adeiladu fwriadol a chynlluniedig, wedi eu gosod yn ôl  o'r briffordd o  
fewn lleiniau eang y  tu ôl i erddi blaen bychan, trefnus, sydd fel arfer wedi’u  
hamgáu â gwrychoedd yn  eu llawn  dwf.  
 
4.39 Mae coed  yn  ffurfio  rhan  annatod  a phwysig o gymeriad ac edrychiad yr  
ardal, yn enwedig y coed  ar hyd  Rhodfa'r Orsaf sydd â phresenoldeb cryf o fewn  
y strydlun. Mae'r coed, sy’n goed pisgwydd yn bennaf, yn tyfu  ar hyd ymyl y 
briffordd  ac maent yn nodwedd sylfaenol o  Rodfa’r Orsaf ac wedi cael ei g adael i 
dyfu’n fawr iawn  gyda changhennau yn ffurfio  bwa dros y ffordd. Mae'r rhodfa  
hon o goed yn gwella ffurf linellol y ffordd  ac  mae eu graddfa a’u maint yn creu  
ymdeimlad cryf  o amgáu  ar gyfer y stryd a’r golygfeydd a  geir oddi  yno. Hefyd, 
mae'r coetiroedd sefydledig  o  amgylch Ffordd y Castell ac ar  draws Dyffryn  
Ceiriog yn  Chirk Bank yn hanfodol i osodiad ehangach yr Ardal Gadwraeth yn  
ogystal ag  i adeiladau unigol.  Adeiladau preswyl sydd yma gan fwyaf ac mae  
dwysedd isel yr adeiladau’n creu awyrgylch mwy heddychlon  gan hwyluso i 
bontio rhwng cefn gwlad a chanol p rysur y dref, fodd bynnag mae llif traffig  
ysgafn a  thraffig trwm rheolaidd  i ffatri  Mondelez, i  Ystâd  Ddiwydiannol Canal  
Wood, i Orsaf Reilffordd  y Waun, i Gastell y Waun  ac i Faes Carafanau  Lady  
Margaret yn tynnu oddi ar yr ansawdd  hwn,  yn enwedig felly ar hyd  Rhodfa’r 
Orsaf. Caiff y patrwm adeiladu dwysed d isel ei ategu gan y ffait h bod cynife r o 
fannau agored, gyda'r tir hamdden, caeau  gogleddol Dyffryn Ceiriog a'r  cae o 
amgylch Oakcroft House o bwys arbennig i gymeriad yr is-ardal.   
 
4.40 Nodir ymyl ddwyreiniol Rhodfa’r  Orsaf gan arcêd Edwardaidd ddeniadol o  
siopau am gornel Rhodfa’r Orsaf a Stryt yr Eglwys. Caiff eu hymddangosiad  
neilltuol ei  ategu gan  Orsaf a Phencadlys Ambiwlans y Waun  a chan y teras  
cyfagos, sy’n parhau'r  dyluniad a’r manylder Edwardaidd syml.  Mae’r Orsaf a’r  
Pencadlys Ambiwlans wedi eu gos od yn ôl o 'r ffordd y tu ôl i faes parcio tarmac  
mawr, a meddalir rhywfaint ar y g orffeniad garw hwnnw gan y goeden bis gwydd  
fawr sy’n sefyll ar  ymyl ffin flaen yr eiddo.  Cafodd yr  adeiladau, a  ddefnyddir 
bellach  fel gorsaf ambiwlans a chanolfan iechyd  plant, eu hadeiladu  ar  
ddechrau'r ugeinfed ganrif  i'w defnyddio fel neuadd ymarfer ar gyfer mi lwyr a  
gwirfoddolwyr o'r Waun a'r ardal gyfagos. Cadwyd y ffurf wreiddiol ac mae tŷ’r  
Dril-Feistr ar y dde a c mae'r hen neuadd ymarfer a’r gweithdai sydd ynghlwm â h i  
ar y  chwith. Mae  i'r adeiladau beth manylder  deniadol trwy fod cyrn simnai 
ysgwyddog mawr ar yr hen d ŷ a stribed  bren  ac arni addurn  blodeuog  ynghyd â 
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manylion o frics coch Rhiwabon yn cael eu hailadrodd ar y ddau adeilad  gan roi 
diddordeb i’w hymddangosiad. Mae to gwydr gwreiddiol y neuadd ymarfer yn  
parhau’n gyfan.   
 
4.41 Yn  nes at y briffordd mae  teras Edwardaidd cain a adeiladwyd yn  1914.  
Mae'r rhes ddeulawr, o frics coch Rhiwabon,  yn cynnwys pum eiddo a  
gynlluniwyd yn ôl cynllun cymesur. Mae i’r ddau eiddo ar boptu’r rhes ffenestri 
bae d eulawr ar ogwydd o dan dalcennau ymwthiol wedi eu ha ddurno â ff râm  
bren ffug nodweddiadol. Mae Compton House, yr eiddo yn y canol yn lletach ac  
mae yno flaen siop Edwardaidd  gwreiddiol ar  y llawr  gwaelod ar  y chwith, a  garej  
/ gweithdy  ar y dde. Mae  dwy ffenestr  godi tri darn gwreiddiol wedi e u  halinio  ar  
lefel y llawr  cyntaf  â dwy ffenestr  ddormer ac iddynt do  llechi ar  oledd lled-wastad  
gan gwblhau cymesuredd syml y ffasâd.  Mae’r rhan fwyaf o'r ffenestri gwreiddiol  
ar  hyd y rhes yn para heb eu  newid, sef  ffenestri aml-baen ar ran uchaf y ffenestr 
godi ac un  paen heb ei rannu ar  y rhan isaf. Mae rhai  drysau gwreiddiol yn ar os  
hefyd. Mae drysau’r ddau  eiddo ar  ddeupen y rhes  yn cilio mymryn y tu  ôl  i'r  
ffasâd ac wedi eu gosod o dan gyflau goruwchadail  sydd wedi eu cynnal â 
bracedi ysgwyddog. Ar y to mae dwy simnai fawr ysgwyddog wedi  ei lleoli'n 
ganolog ar hyd ll inell y grib. O’u  blaenau, mae’r angen ar gyfer parcio oddi  ar y 
stryd wedi arwain at golli’r waliau terfyn  blaen gwreiddiol, fodd bynnag, mae’r 
waliau gwreiddiol a  rannai  pob llain oddi wrth ei gilydd yn aros  ac arnynt mae  
cerrig copa terracotta hanner crwn.  
 
4.42 Mae’r tir hamdden a’r ddôl yn ffinio o chr ogleddol Rhodfa’r Orsaf  ac yn  
darparu rhwystr gweledol  pwysig rhwng y pentref ac adeiladau  diwydiannol 
Mondelez  a Kronospan. Mae'r ardaloedd cyhoeddus wedi eu hamgáu â ffiniau o  
wrychoedd trwchus sydd wedi eu sefydlu rhwng,  ac  o flaen, llawer o’r coed sy'n  
tra-arglwyddiaethu  ar  y strydlun. Mae ffiniau o  wrychoedd i’w ca el h efyd  ar hyd 
ymyl ddeheuol y briffordd gan  amgáu’r datblygiadau unlla wr yn bennaf o ddiwedd  
yr ugeinfed ganrif, gan feddalu eu hymddangosiad yn y strydlun.  
 
4.43 Mae dwysedd yr ad eiladau’n lleihau’n sylweddol wrth i Rodfa’r Orsaf 
ymestyn tua'r  gorllewin, yn enwedig  i'r  de  lle  mae’r gerddi helaeth a’r caeau  o  
amgylch Oakcroft House yn creu naws  agored a c ymdeimlad o of od sy'n 
cryfhau'r cymeriad gwledig yr is-ardal.  Mae Oakcroft House, adeilad mawr  
deulawr o frics coch a tho  teils coch, wedi ei  osod ymhell yn ôl o fewn y safle  a  
cheir mynediad ato ar hyd tramwyfa breifat, sydd wedi ei hamgáu rhwng coed 
pisgwydd ma wr, ac mae rheiliau haearn deniadol sydd wedi eu pae ntio’n ddu a   
gwyn,  pileri  giatiau a giatiau yn  wynebu Rhodfa’r Orsaf.  Adeiladwyd y r eiddo yn  
nechrau’r ugeinfed ganrif ac mae’n arddangos y fframiau pren  ffug du  a  gwyn  
nodweddiadol  ar  y drychiad gor llewinol ac mae amb ell  ffenestr go di wreiddiol yno  
o hyd. Defnyddid yr adeilad yn flaenorol fel Lleiandy ac yn  ddiweddarach fel 
ysgol; mae ail adeilad ysgol y mae cofnod ohono  ar y safle bellach wedi ei 
ddymchwel.  
 
4.44 Yn union  gyferbyn mae Rhifau  6 a 7 Rhodfa’r Orsaf, pâr deniadol o dai  
deulawr.  Cawsant eu  hadeiladu yn 1  914 ac  mae iddynt  gynllun cymesur  nodedig 
gyda  thalcennau ymwthiol parog ar  oleddf serth at y canol a  thoeau talcen  
ymestynnol parog  sy’n cyfateb i'r drychiadau ochr. Mae’r  toeau teils clai coch  
bychan, y fframiau  pren ffug du a  gwyn syml ar y llawr  uchaf a’r bondo 
ymestynnol a’r ymylon dwfn yn gwella eu  hymddangosiad ymhellach.  Mae rhai 
ffenestri wedi cael eu hadnewyddu, fodd  bynnag, mae'r cyfansoddiad gwreiddiol  
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yn parhau heb ei newid. Ar y drychiadau o chr  mae carreg dyddiad  terracotta fach  
wedi  ei gosod o fewn brig talcen  y to. 
 
4.45 Caiff cydlyniad pensaernïol Rhodfa’r ei gryfhau ymhellach gan rifau 1, 2 a 3  
sy'n ffurfio rhan o glwstwr bach o chwe annedd a  leolir yn agos at gyffordd 
Rhodfa’r Orsaf a Ffordd yr Orsaf. Mae'r eiddo hwn wedi eu  haddurno’n fwy 
cywrain na'u cymdogion  gyda bod iddynt  dalcennau blaen amlwg a nif erus, 
lloriau  uchaf ymwthiol, fframiau pren du  a  gwyn ffug, simneiau brics ochrol a c  
echelinol sylweddol, ffenestri adeiniog a ffenestri d ormer  talcennog isel sy dd yn  
enghreifftiau  da o arddull a dfywiad sy’n gyffredin o f ewn yr ardal. Mae'r rhes  
wedi'i hamgáu â ffens bren isel, ac mae’r arddull ffens bolion wedi ei phaentio  a  
geir yn rhif yn gwella cyme riad  yr eiddo. Mae'r eiddo yn arbennig o amlwg wrt h  
ddynesu o Ffordd yr  Orsaf ac o'r gorllewin  gan ffurfio cefndir pwysig i'r go lygfeydd 
wrth  ddod i mewn i'r Ardal Gadwraeth.  
 
4.46 Yn  nesaf  atynt mae The Poplars, eiddo deulawr a adeiladwyd ar droad yr   
ugeinfed ga nrif.  Mae'r eiddo yn hawlio lle am lwg ar ben Ffordd yr O rsaf wrth  
fynedfa'r maes  parcio Gorsaf y Waun lle  mae’r  dyluniad syml, sydd â  
nodweddion tebyg o ’r  cyfnod Celf a C hrefft i Dŷ Ririd  sydd wedi ei leoli i'r de ar y 
gyffordd rhwng Ffordd yr Orsaf a Ffordd y Castell, a ffin  o wrychoedd aeddfed yn  
ei  wneud y n derfynfa  bleserus i  olygfeydd. Mae'r coed, nad ydynt yn r ai collddail,  
sy’n tyfu gydag ymyl myn edfa’r maes  parcio yn  gwella’r golygfeydd dros The  
Poplars gan ddarparu cefnlen  ddeniadol a chan gynnig sgriniad pwysig, trwy 
gydol y flwyddyn rhag yr adeiladau diwydiannol ymhellach i'r gogledd.  
 
4.47 Yn  is na’r  briffordd  mae  Gorsaf Reilffordd y Waun, yr enwir y ffordd  o’i 
herwydd, ac mae’r bont o fetel a thywodfaen lleol sy'n cario Rhodfa’r Orsaf dros y  
rheilffordd a hen dramffordd y Glyn yn  nodi ffin orllewinol yr Ardal Gadwraeth. 
Ychydig  y tu hwnt i hynny,  daw Camlas Llangollen i'r golwg o Dwnnel  y Waun  lle  
mae'r gorchudd coed  sylweddol ac argloddiau’r gamlas yn  cyfrannu'n fawr at y 
golygfeydd y gellir eu  gweld o'r Ardal Gadwraeth  ac at y dirwedd ehangach. Gan  
barhau ar  hyd Rhodfa’r Orsaf allan o'r pentref, mae'r ffordd yn cadw  ei ffurf linellol 
gan esgyn yn raddol ac arwain at giati au rhestredig gradd I hynod gain Ca stell y 
Waun sydd wedi eu lleoli ym mynedfa ddwyreiniol yr  ystâd. 
 
4.48 Mae Ffordd  yr  Orsaf yn ymestyn tua'r de gan redeg  yn  gyfochrog â'r  
rheilffordd i'r gorllewin.  Mae cyme riad agored a gwledig i’r ff ordd sy’n c ael ei  
gryfhau gan y gwrychoedd aeddfed a’r coed o boptu’r  ffordd  ac oherwydd  nad 
oes unrhyw ddatblygiad adeiledig. Mae natur agored yr ardal yn golygu  y  ceir  
golygfeydd pellgyrhaeddol; i'r gogledd gellir gweld  cip  o fryniau tonnog, 
glaswelltog a choediog Ystâd Castell y Waun  uwchben y coed sy’n tyfu ar  hyd y 
rheilffordd a chyda glannau camlas  Llangollen; ac i'r de mae Traphont Ddŵr a 
Thraphont Reilffordd y i’w gweld  yn erbyn  cefndir coetir Chirk Banc wrth iddynt 
bontio harddwch Dyffryn Ceiriog.  
 
4.49 Mae dwysedd yr adeiladau’n d echrau cynyddu wrt h ddynesu a t  gyffordd  
Ffordd yr Orsaf a Ffordd y Castell lle ceir  sawl adeilad o werth pensaernïol a 
hanesyddol uchel wedi e u clystyru  o amgylch y groesffordd hon.  Mae Whitewalls, 
Tŷ Ririd,  Chain Banc a Telford Lodge o werth arbennig oherwydd  eu lleoliad, eu  
dyluniad a’u cywirdeb pe nsaernïol, ac  mae pob un ohonynt  yn dal gafael ar  
elfennau o’u cyfluniad a’u deunyddiau gwreiddiol. Mae Whitewalls, sy’n adeilad  
rhestredig gradd II, wedi ei leoli yn  ôl o Ffordd yr  Orsaf o fewn gerddi agored  
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mawr sy’n gymesur â graddfa a maint yr eiddo. Cafodd  yr adeilad ei godi yn 1924  
ar gyfer teulu lleol yr   Edmondsoniaid mewn arddull rydd gynhenid adfywiad, yr 
oedd yn adlewyrchu’r symudiad  Celf a Chrefft cynharach. Symlrwydd y dyluniad  
sy'n rhoi  cymeriad cynhenid a gwerth  esthetig i’r eiddo gyda'r  waliau brics wedi'u  
paentio’n wyn  a theils plaen, brown talcennog a tho  danheddog wedi ei  
addurno’n gymedrol â simneiau tal o frics rhesog  gyda phennau ysgwyddog, 
ynghyd â phanel cilannog  a’r ffen estri adeiniog aml-baen metel gwreiddiol.  
 
4.50 Mae Tŷ Ririd a Telford Lodge wedi eu lleoli o boptu Ffordd  y Castell wrth  
iddi fynd i mewn i Ddyffryn Ceiriog. Mae Tŷ Ririd yn dydd io o d diwedd y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg  a  chydag ochr orllewinol yr eiddo ers talwm yr oedd 
Tramffordd y Glyn ac  i’r dwyrain roedd Rheilffordd o Amwythig  i Gaer. Cafodd  yr  
eiddo ei  adeiladu mewn  arddull  Celf a Chrefft syml  ac mae  rhai  elfennau  
gwreiddiol yn aros megis to teils clai coch  bychain, teils hongian i frig y talcen  a  
phortsh bl aen-agored wedi ei gynnal  gan byst p ren a ddurnol. Mae rhai coed 
arwyddocaol, o fewn gerddi’r eiddo ac  i'r gorllewin, sydd yn  cuddio  rhan helaeth  
o'r eiddo o'r golwg ond sy'n ychwanegu at osodiad ehangach yr Ardal 
Gadwraeth.  
 
4.51 Mae Te lford L odge, a elwid yn hanes yddol yn Min y Waun, wedi ei  leoli i'r  
de o Ffordd y Castell ac mae’n meddiannu safle uchel uwchben  Basn y Waun a'r  
porth deheuol i Dwnnel y Waun. Mae'r eiddo yn dyddio o ddi  wedd y ddeunawfed  
ganrif ac mae iddo gysylltiadau hanesyddol cryf â’r cyfnod pan  adeiladwyd y 
draphont  a'r g amlas a chredir  mai  yno yr oedd y peiriannydd  preswyl  yn  byw  
mewn lleoliad addas i fedru edrych  dros y gwaith mawr yr ymg ymerwyd ag o yn  y 
Waun. Mae dyluniad cymesur syml yr eiddo yn nodweddiadol Sioraidd ac  mae  
iddo d ebygrwydd pendant i Woodbank, eiddo rhestredig gradd II  sydd nesaf at y 
gamlas yn Nhrefor a ddefnyddiwyd ôl pob sôn gan Thomas Telford fel swyddfa  
arlunio. Yn  anffodus,  mae newidiadau diweddarach megis rendro, amnewid  
ffenestri a drysau a nifer o e styniadau wedi erydu llawer o'r swyn gwreiddiol,  fodd 
bynnag mae’r to llechi  goleddf isel, talcennog gyda chorn simnai brics tal, 
canolog yn p arhau i f od yn amlwg. 
 
4.52 Yn ymestyn  tua'r de  ar draws Dyffryn Ceiriog mae Traphont Ddŵr a  
Thraphont Reilffordd y W aun sy’n strwythurau rhestredig gradd II*. Mae'r ddau 
strwythur yn ddarnau unigol eithriadol o be nsaernïaeth  swyddogaethol ond cain  
ar yr un pryd, fodd  bynnag, gyda'i gilydd  maent yn ffurfio  un  o  nodweddion  mwyaf 
arwyddocaol a thrawiadol yr Ardal Gadwraeth. Mae  eu bwâu cerrig, sy’n ategu  ei 
gilydd, yn codi 20-30 metr uwchben  Afon Ceiriog ac yn pontio harddwch Dyffryn  
Ceiriog yn ddiymdrech. Mae tirwedd Dyffryn Ceiriog yn rhan annatod o  
arwyddocâd  y strwythurau gan ddarparu cefndir trawiadol y  gellir gwerthfawrogi 
maint a chryfder y strwythurau yn llawn yn ei erbyn.   
 
4.53 Cafodd Traphont Ddŵr Y Waun  ei hadeiladu yn ôl cynlluniau  Thomas  
Telford fel rhan  o estyniad  Camlas Ellesmere i  gario cangen Llangollen o’r  
gamlas a chaiff ei chydnabod fel heneb ddiwydiannol eithriadol o beirianneg  
camlesi ym Mhrydain, gan f furfio un o 'r  atyniadau allweddol i  ymwelwyr  o fewn  
Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte.  Cafodd y  
draphont  rheilffordd ei dylunio gan He nry Robertson a’i hadeiladu rhw ng  1846 ac  
1848 i  gydnabod yr angen i gludo deunyddiau  i Wrecsam ac i Gaer;  angen na  
allai system y gamlas ei  ddiwallu. O’r herwydd cafodd traphont y rheilffordd ei 
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hadeiladu, yn fwriadol,  i fod yn uwch  na'r draphont ddŵr i gynrychioli rhagoriaeth  
y rheilffordd dros drafnidiaeth camlas.  
 
4.54 O  arwyddocâd cyfartal y mae Twnnel Y Waun sy'n mynd â’r gamlas  yn  ei 
blaen tua'r gogledd o Fasn  y Waun ym mhen gogleddol y Draphont. Mae'r 
twnnel, sy’n strwythur rhestredig  gradd II* ac  a gynlluniwyd, yntau hefyd,  gan  
Thomas Telford, yn 421 m  etr o hyd ac  wedi ei adeiladu â brics yn a drannau  
hanner cylch ac mae'n cynnwys llwybr tynnu cantilifrog,  a oedd yn gam arloesol  
wrth adeiladu twneli yn y  cyfnod  hwnnw. Mae mynedfa ddeheuol y twnnel yn 
culhau ar ffurf bwa p arabolig o feini bwa calchfaen gan   godi at faen clo,  a’r cwbl  
wedi eu gosod fymryn yn g lir o'r wal gynnal uchel gron ac iddi wyn eb rwbel. Mae'r  
wal yn c odi  at lin-gwrs gwastad gyda rhagfur isel. Y tu ôl i hwnnw mae ardal 
bwysig o’r parth cyhoeddus lle mae meinciau  a llethrau glaswelltog lle gellir 
gwerthfawrogi golygfeydd godidog o 'r strwythurau  a'r dirwedd o’u hamgylch.  
 
4.55 I'r dwyrain, mae  Ffordd  y Castell yn arwain yn  ôl  at ganol y pentref gan fod  
yn llwybr  pwysig sy'n cysylltu canol llewyrchus a deniadol y pentref gyda Safle  
Treftadaeth y Byd. Yma m ae ffiniau o wry choedd yn parhau i fod yn nodwedd 
gyffredin gyd ag ymy l ddeheuol y  briffordd ac yn amg áu llawer o'r eiddo preswyl 
ar yr ochr ogleddol, lle crynhowyd datbly giad.  Mae'r rhan fwyaf o’r adeiladau yn  
dyddio o ddiwedd  yr ugeinfed ganrif ac  o  ddechrau'r unfed ganrif ar  hugain  ac  yn  
gyffredinol maent yn d ai ar  wahân wedi eu gosod yn ôl o'r br iffordd. Mae’r 
bylchiad rheolaidd rhwng yr eiddo yn ogystal  â maint cyson y lleiniau yn rhoi rhyw  
gymaint o rythm i'r st rydlun t ra bod y ffait  h eu bod yn wynebu’r de, gyda threm  
dros Ddyffryn  Ceiriog, yn rhyngweithio’n weledol gyda'r stryd.  
 
4.56 I'r gorllewin o'r llwybr troed  cyhoeddus sy'n arwain at  y gamlas mae Chain  
Bank, eiddo arall o  ddechrau’r ug einfed ganrif  yn yr arddull Celf a Chrefft.  Mae'r  
adeilad, sydd wedi ei  osod ar f rig llethr gogleddol Dyffryn Ceiriog, o w erth  
pensaernïol uchel  i'r Ardal Gadwraeth, gan gad w llawer o'i gymeriad gwreiddiol 
ac mae iddo werth grŵp gyda’r adeiladau eraill sydd dan ddylanwad y mudiad  
Celf a Chrefft,  sef Whitewalls, Tŷ Ririd a  Glyn Wylfa. O bwys arbennig mae’r 
ffenestri plwm gwreiddiol, y ffenestri bwa cain ar y drychiad gorllewinol, y cyrn  
simnai brics a’r to danheddog  o  lechi Westmorland. Mae  gardd  yr eiddo, sy’n  
dilyn llethr serth y dyffryn, hefyd yn cynnwys rhai coed hardd gan gynnwys 
ffawydden goprog sy'n ychwanegu amrywiaeth lliw at y golygfeydd ehangach yn  
ystod misoedd yr haf. 
 
4.57 Mae Glyn Wylfa yn adeilad arbennig o amlwg a phwysig o fewn y rhan h on  
o'r Ardal  Gadwraeth, gan  gyfrannu  at ansawdd pensaernïol y stryd  drwy ei  
ddyluniad  a’i leoliad, ac oherwydd bywiogrwydd yr ardal o ga nlyniad i’r defnydd  a  
wneir ohono fel caffi a chanolfan ym welwyr yn cefnogi Safle Treftadaeth y Byd.  
Mae’r adeilad  gwreiddiol  yn  dyddio o ddiwedd  y bedwaredd ganrif  ar bymtheg a c  
mae'n ddehongliad a rdderchog yn yr  arddull Celf  a Chrefft o’r adfywiad  
Tuduraidd ac mae fframiau pren  ffug i'r lloriau uchaf, gwaith b rics ar b atrwm 
caerog i’r  lefel is ac mae amrywiaeth  o ffenestri plwm croeslathog a phigfain. Mae 
estyniad diweddar i'r ochr  wedi ei wneud â  deunyddiau  sy’n cydweddu er mwyn  
darparu caffi a chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr a chynadleddau. Mae’r ehangder  
tarmac o flaen yr adeilad yn  nodwedd amlwg anffodus o fewn y safle.  
 
4.58 O  barhau i'r dwyrain mae ymdeimlad cryf  o amgáu i  Ffordd y Castell wedi  ei  
greu gan goe d Do ctors Wood, sef ardal o goetir wedi eu dio gelu sy’n ffinio'r 
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ffordd ar yr ochr  ddeheuol ac  yn tyfu d ros y briffordd gul, a chan y ffiniau o 
wrychoedd yn eu llawn dwf sydd i’w  cael  yn nifer o'r eiddo ar ochr ogleddol  y 
ffordd. Caiff  yr amgáu ei  wella  ymhellach gan y coed a ddiogelir  ar dir Bryn 
Eglwys Fach a'r rheiny sy’n tyfu o amgylch Bryn Coed, sydd, gyda'i gilydd, yn 
ffurfio  terfyniad i olygfeydd ar hyd y ffordd. Wrth edrych i  fyny, gellir gweld cip o  
dŵr carreg Eglwys y Santes Fair o  fewn y golygfeydd.  
 
4.59 Mae Bryn Haul, Eglwys Babyddol y Galon Sanctaidd  a Woodview yn  
adeiladau o ddi  ddordeb wrth ddynesu at ganol y dref.  Mae'r adeiladau’n dyddio o  
hanner cyntaf  yr ugeinfed ganrif ac mae’r fframiau pren  ffug  du a gwy n  a’r  
defnydd  a wneir o frics coch  Rhiwabon ac o rendr ar yr eiddo preswyl yn  
nodweddiadol o'u cyfnod ac yn adlewyrchiad o  gymeriad pensaernïol Rhodfa’r 
Orsaf. 
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      Ffigwr 8 - Map Cymeriad Is-ardal Rhodfa’r Orsaf a Ffordd y Castell (Gogledd) 
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      Ffigwr 9 - Map Cymeriad Is-ardal Rhodfa’r Orsaf a Ffordd y Castell (De) 
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5.0 CRYNODEB O NODWEDDION NEGYDDOL 


5.1 Mae n ifer o ffactorau wedi cael eu nodi fe l rhai sy'n peri niwed i ansawdd  
gweledol ac i gymeriad yr ardal.  Mae'r  rhain yn cynnwys:  
 
Ffatrïoedd Diwydiannol 
5.2  Mae ffatrïoedd Kronospan a Mondelez yn nodweddion amlwg o fewn y  dref a'r  
dirwedd ehangach.  Mae eu huchder enfawr a’u g raddfa yn  tynnu oddi ar olygfeydd  
wrth gyr raedd i mewn i'r Ardal Gadwraeth o 'r gogledd ac o'r gorllewin yn arbennig, 
oddi ar olygfeydd drwy'r Ardal Gadwraeth ar hyd Ffordd yr Orsaf, Rhodfa’r Orsaf a  
Ffordd Caergybi,  ac oddi wrth olygfeydd o'r dirwedd ehangach trwy fod  strwythurau 
diwydiannol, simneiau a mwg yn  tarfu ar y dirwedd wledig,  ac yn ymyrryd ar  
olygfeydd ehangach  ac yn gwahanu’r cysylltiadau gweledol  rhwng y dref a Chastell  
y Waun. Mae'r ymdrechion a wnaed i sgrinio'r safleoedd o’r golygfeydd a geir  
gerllaw yn gadarnhaol ac   mae byndiau  glaswellt, nifer fawr o goed  ac ymylon a 
phonciau glas, wedi eu  cynnal yn  dda, ar  y cyfan yn  helpu i leihau'r effaith  ar y  
strydlun.  

 
Meysydd Parcio Glyn Wylfa,  Gorsaf Ambiwlans y  Waun a  St Mary’s  
Precinct  
5.3 Mae ehangder wyneb macadam y mannau parcio yn  creu  ymddangosiad garw  
a llwm ac yn cyflwyno naws mwy trefol  i gymeriad Rodfa’r Orsaf a Ffordd y Castell 
sydd gan fwyaf yn fwy gwledig ac agored. Yng Nglyn Wylfa mae'r ffaith bod 
rhwystrau cyfyn giad uchder wedi cael eu hychwanegu yn tynnu ymhellach oddi ar 
olwg yr ardal ac oddi ar osodiad yr  adeilad.  

 
Colli Manylion Pensaernïol  
5.4 Mae newidiadau amhriodol a digydymdeimlad  yn gwneud i ffwrdd â chymeriad 
hanesyddol a ffabrig gwreiddiol yr adeiladau ac yn gwanhau’r cyfraniad at yr  
ymdeimlad o le ac  ar ymddangosiad y Waun. Mae cael gwar ed ar simneiau ac  
amnewid ffenestri a drysau traddodiadol gyda dewisiadau eraill modern ac  
amhriodol eu  manylion  megis uPVC ynghyd ag ehangu agoriadau  gwreiddiol  
gwreiddiol i fod yn addas ar gyfer ffenestri cyfoes yn arbennig o ni weidiol o fewn yr  
Ardal Gadwraeth.  
 
Arwyddion Ansensitif  
5.5  Mae'r  arwyddion o  fewn cwrt blaen Shannon Sales yn rhy fawr ac yn  tynnu  oddi 
ar  osodiad yr adeilad rhestredig gradd  II. Hefyd mae’r gormodedd  arwyddion a’r 
diffyg o  ran deunyddiau / dyluniad cyson yn garej Beech House ger  llaw yn amharu 
ar ymddangosiad cyffredinol yr  adeiladau  a'r strydlun. Mae arwyddion  priffyrdd 
mawr sydd wedi eu lleoli’n ansensitif hefyd yn niweidiol i gymeriad  yr ardal ac sydd, 
mewn rhai achosion,  wedi tynnu  oddi ar osodiad sawl adeilad rhestredig yn y dref. 

 
Newidiadau i Derfynau  
5.6 Mae’r terfynau o fewn yr Ardal Gadwraeth  wedi dioddef yn bennaf oherwydd yr  
awydd i greu tir caled a mynediad i gerbydau.  Mae hyn hefyd wedi golygu colli rhai  
gwrychoedd a rhai  gerddi ac mae wedi effeithio ar yr ymdeimlad o amgáu mewn  
rhai achosion. Yn ogy stal, mae’r defnydd  amhriodol o  forter  sment caled i atgyweirio  
terfynau presennol yn cyflymu cyfradd d irywiad gwaith  cerrig a brics gwreiddiol ac  
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yn tynnu oddi wrth eu hymddangosiad. Mae ffensys modern, agos eu hestyllod, o 
ansawdd gwael wedi cael eu defnyddio mewn rhai ardaloedd ac maent yn 
cyferbynnu â nodweddion traddodiadol yr Ardal Gadwraeth, sef terfynau brics a 
cherrig a gwrychoedd naturiol. 
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6.0 CYNLLUN GWELLA 
Mae gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ddyletswydd i lunio cynigion ar gyfer cadw a gwella Ardal Gadwraeth y Waun. Nod y cynigion 
canlynol yn adrannau 6.1 a 6.2 yw gwella ansawdd weledol gyffredinol yr Ardal Gadwraeth a chreu amgylchedd mwy nodedig drwy 
adeiladu ar gymeriad pensaernïol a hanesyddol yr ardal. Yn ogystal, y gobaith yw y bydd datblygu amgylchedd mwy deniadol o 
gymorth wrth gefnogi'r gymuned, y busnesau a’r ymwelwyr presennol yn y Waun. 

6.1 CYFLEOEDD GWELLA CYFFREDINOL 
Adfer nodweddion a gollwyd a chadw manylion Mae manylion pensaernïol traddodiadol, deunyddiau lleol a nodweddion 
traddodiadol a gwreiddiol cynhenid yn bwysig wrth greu cymeriad arbennig Ardal Gadwraeth y Waun. 

Caiff cadw, trwsio ac adfer nodweddion o'r fath ei annog yn gryf.  Darperir 
canllawiau dylunio manwl yn Adran 7.0 y ddogfen hon. 

Archeoleg Efallai y bydd angen lliniaru archeolegol mewn ymateb i gynigion datblygu o 
fewn yr Ardal Gadwraeth.  Caiff ymgynghori'n gynnar ag Ymddiriedolaeth 
Archeolegol Clwyd-Powys mewn perthynas ag unrhyw annedd newydd neu 
estyniad arfaethedig ei annog i atal oedi pan gyflwynir cais. 

Gwelliannau Priffyrdd Dylid dylunio gwaith priffyrdd yn unol â’r canllawiau a nodir yn Adran 7.0 y 
ddogfen hon a dylid ystyried y cynigion gwella posibl a nodir isod. 

Coed Mae coed yn cyfrannu'n fawr at gymeriad ac ymddangosiad yr Ardal Gadwraeth 
ac mae rhai o'r coed yr ystyrir eu bod yn gwneud cyfraniad sylweddol wedi cael 
eu nodi yn Ffigyrau 5 i 8 yn y ddogfen hon.  Byddai gwrthwynebiad i gael 
gwared arnynt yn ddiangen neu i wneud gwaith a ystyrid yn niweidiol.  Pan fo’n 
hanfodol cael gwared â hwynt, yna bydd anogaeth i lunio cynllun ailblannu 
priodol er mwyn lliniaru unrhyw effaith andwyol ar gymeriad ac ymddangosiad 
yr Ardal Gadwraeth. 

Datblygiad Newydd a Newidiadau Mae'n bosibl ymgorffori datblygiad newydd yn llwyddiannus o fewn anheddiad 
hanesyddol ond mae'n hanfodol bod y datblygiad yn parchu graddfa, dyluniad, 
maint a deunyddiau'r bensaernïaeth gyfagos er mwyn cryfhau cydlyniad y stryd 
a gwella’r ymdeimlad o le. Mae'n hanfodol bod dyluniad llawn dychymyg ac o 
ansawdd uchel yn cael ei ddefnyddio. Gellir gwrthod ceisiadau cynllunio ar 
gyfer newidiadau a datblygiadau newydd os ydynt yn methu â chadw cymeriad 
arbennig Ardal Gadwraeth y Waun neu wella arno. Darperir canllawiau dylunio 
manwl yn Adran 7.0 y ddogfen hon. 
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6.2 CYFLEOEDD GWELLA PENODOL 
Mae'r canlynol wedi eu nodi fel cyfleoedd mwy penodol ar gyfer gwella'r Ardal Gadwraeth. Mae ymgymryd â’r gwaith hwn yn 
dibynnu ar argaeledd cyllid neu gymorth grant: 
CYNIGION GWELLA CORFF CYFRIFOL 
Arwyddion i Safle Treftadaeth y Byd a Chanol Tref y Waun – dylid gweithredu’r cynllun CBSW / Yr Ymddiriedolaeth 
arwyddion a amlinellir yn Strategaeth Arwyddion a Dehongli Safle Treftadaeth y Byd Traphont Camlesi ac Afonydd / Cyngor Tref 
Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte yn unol â'r argymhellion a'r canllawiau dylunio yn Adran 7.0. Ar Y Waun 
yr un pryd, dylid manteisio ar y cyfle hefyd i gryfhau cysylltiadau a gweithgarwch cerddwyr 
rhwng Canol Tref y Waun a Safle Treftadaeth y Byd - dylid ystyried arwyddion gwybodaeth ac 
arwyddion cyfeirio sy’n tywys ymwelwyr i Safle Treftadaeth y Byd yn y maes parcio 
cyhoeddus yn ardal Stryt yr Eglwys ac yn yr ardal o barth cyhoeddus o flaen Eglwys y Santes 
Fair. Yn yr un modd dylid ystyried gwybodaeth a chyfarwyddiadau sy’n arwain ymwelwyr i 
Ganol Tref y Waun, yn ogystal ag i Ddyffryn Ceiriog a Chastell y Waun o Safle Treftadaeth y 
Byd. 
Wynebau newydd i feysydd parcio – Pan fo'r cyfle’n codi, dylid ystyried newid wyneb 
macadam presennol meysydd parcio Glyn Wylfa, Gorsaf Ambiwlans Y Waun a St Mary’s 
Precinct gyda deunydd ac iddo wedd fwy cydnaws a mwy meddal, megis palmentydd, setiau 
neu gerrig mân wedi’u bondio. Yn ogystal, byddai newid y rhwystrau cyfyngiad uchder ym 
maes parcio Glyn Wylfa am arwyddion mwy cynnil yn gwella edrychiad yr ardal.  

CBSW / Perchnogaeth Breifat 

Gwella’r parth cyhoeddus o flaen St Mary’s Precinct – mae ardaloedd parth cyhoeddus y Perchnogaeth Breifat / Cyngor Tref 
dref wedi eu cynnal a’u cadw’n dda iawn, fodd bynnag, mae cyfle ar gyfer gwelliannau pellach Y Waun / CBSW 
drwy greu man agored ychwanegol yn lle'r ardal barcio anffurfiol o flaen St Mary’s Precinct. 
Pe daw cyfle yn y dyfodol, byddai gwneud gwaith tirweddu priodol a gosod seddi ychwanegol 
o fewn yr ardal yn gwella golwg y brif ardal siopa  ac yn helpu i leddfu llif y traffig yng nghanol 
y dref. 
Adfer a chyflwyno ffryntiadau siop traddodiadol ac arwyddion – Pan fo’r cyfle’n codi, 
dylid ystyried adfer a chyflwyno wyneb siopau a ffenestri arddangos ac iddynt fanylion a 
chymesuredd traddodiadol ar Stryt yr Eglwys. Bydd hyn yn helpu i wella ymddangosiad y brif 
ardal siopa drwy gryfhau’r cymeriad hanesyddol a'r ymdeimlad o le o fewn y dref. 

Cydnabyddir bod arwyddion yn hanfodol i hysbysebu a chynnal y busnesau yn y dref. Dylai 
unrhyw arwyddion newydd neu arwyddion sy’n cael ei hamnewid fod yn gydnaws â 
chymeriad yr adeilad a'r ardal a dylid ystyried defnyddio deunyddiau, cymesuredd a 
dyluniadau traddodiadol. Byddai gweithredu cynllun arwyddion syml, cryfach a chyson yn 

Perchnogaeth Breifat 
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Garej Beech House yn cynnig gwelliant ar y trefniant presennol. Yn ychwanegol byddai 
defnydd o arwyddion llai sy’n sefyll ar eu traed eu hunain a / neu arwyddion â mwy o fanylion 
traddodiadol yn perthyn iddynt yn Shannon Sales yn gwella gosodiad yr adeilad rhestredig 
gradd II. 
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7.0 CANLLAWIAU DYLUNIO 


7.1 Mae cymeriad yr adeiladau unigol, sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r Ardal 
Gadwraeth, yn deillio o nifer o ffactorau sydd wedi eu disgrifio uchod. Mae'r 
canllawiau dylunio canlynol yn ceisio gwella ar y cymeriad hwnnw: 

Cymesuredd 
7.2 Mae arddulliau hŷn o adeiladu yn dilyn systemau traddodiadol o gymesuredd. 
I’r rhan fwyaf o'r adeiladau traddodiadol yn yr Ardal Gadwraeth, mae'r berthynas 
rhwng ffenestri, drysau ac uchder y lloriau a'r berthynas rhwng solet a gwagle 
(gwaith brics neu gerrig a ffenestri / drysau) wrth ddylunio drychiadau yn 
hanfodol.  Dylid efelychu cymesuredd traddodiadol mewn datblygiadau newydd 
er mwyn parchu rhythm y strydlun. 

Toeau 
7.3 Mae llinell y to bron bob amser yn nodwedd amlwg o adeilad ac mae’n 
hanfodol cadw siâp, goledd, ymyl a manylion ac addurniadau’r bondo.  Mae 
uchder a siapiau toeau’n bwysig; mae toeau gwastad yn ddiarth o ran y 
traddodiad lleol ac maent yn annerbyniol yn gyffredinol.  Yn y Waun llechi o 
Gymru yw'r deunydd toi mwyaf cyffredin a dylid ei ddefnyddio mewn datblygiadau 
ac ychwanegiadau newydd. Pan gaiff deunyddiau toi eu hamnewid dylent gyd
fynd â lliw, maint a gwead y gwreiddiol.  Dylid toi neu ail-doi â deunyddiau 
traddodiadol ar sail tebyg am debyg pan fo hynny’n briodol yn hanesyddol. Os 
oes angen awyru gwagle’r to, dylid gwneud hynny yn defnyddio dulliau anamlwg; 
mae awyru o dan y bondo’n dderbyniol, ond nid yw fentiau to gweladwy yn 
dderbyniol. Mae cyrn simnai yn nodweddion pwysig o'r toeau a dylid eu cadw hyd 
yn oed os nad oes eu hangen mwyach.  Caiff cynnwys cyrn simnai o fewn 
datblygiadau newydd ei annog lle bo'n briodol. 

Waliau Allanol 
7.4 Rhaid i unrhyw newid neu waith atgyweirio i waliau allanol barchu'r 
deunyddiau adeiladu presennol a chydweddu â nhw o ran gwead, ansawdd a 
lliw.  Dylid gwneud pob ymdrech i gadw neu ail-ddefnyddio gwaith brics a gwaith 
cerrig hanesyddol, na ddylid eu rendro, eu chwipio â gro na’u paentio. Dylid ail
bwyntio gyda morter sy’n cyd-fynd â'r presennol o ran lliw, math a gwead ac yn 
hanesyddol byddai wedi ei wneud â chalch a thywod yn unig.  Mae morter a 
rendr sment caled modern yn atal lleithder rhag anweddu a gall gronni o fewn y 
wal gan achosi lleithder ar y tu fewn. Pan fo hynny'n briodol, dylid disodli 
rendradau sment caled gyda dewis amgen o galch. Bydd disgwyl i ddatblygiadau 
newydd roi ystyriaeth i ddeunyddiau adeiladu a manylu lleol wrth drin drychiadau. 
Bydd gwrthwynebiad i gyflwyno inswleiddio ar waliau allanol adeiladau o fewn yr 
Ardal Gadwraeth. 

Nwyddau Dŵr Glaw 
7.5 Dylid atgyweirio nwyddau dwr glaw os ydynt yn wreiddiol neu eu hadfer 
mewn deunyddiau gwreiddiol neu draddodiadol.  Nid yw landerydd uPVC yn 
briodol ar Adeiladau Rhestredig ac ar adeiladau mewn Ardaloedd Cadwraeth. 
Nid yw'n hanesyddol gywir, ac nid yw'n gwella cymeriad adeilad. O fod wedi eu 
gosod yn briodol ac o’u cynnal a’u cadw gall landerydd haearn bwrw bara am 
oes. 
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Ffenestri  
7.6 Mae ffe nestri yn ffurfio un o elfennau adeiladau pwysicaf adeilad ac mae eu  
harddull a'u  cymesuredd yn hanfodol i gymeriad ac  ymddangosiad yr adeilad  a'r  
ardal o'i amgylch. Mae'r ffenestri codi fertigol a ffenestri adeiniog aml-baen  yn  
gyffredin  ledled yr Ardal Gadwraeth ac maent yn cyfrannu'n  sylweddol at ei 
gwedd ac at ei chyfanrwydd hanesyddol. Dylai ffenestri newydd  neu ffenestri sy’n  
cael eu hadnewyddu fod  o gymesuredd  cywir,  yn gweddu yn dda  â’i gilydd a 
chydag adeiladau eraill  cyfagos  a dylent barchu agoriadau presennol.  Dylai 
unrhyw waith atgyweirio  neu amnewid bob amser geisio gweddu â'r gwreiddiol  o  
ran deunyddiau, dyluniad, maint a  phatrwm y  gwydro.  Mae hyn yn cynnwys, nid 
yn unig elfennau adeileddol y ffenestr, ond yn  achos adeiladau rhestredig, y 
gwydr a dodrefn hanesyddol y ffenestri gwreiddiol.  Mae’r dull o  agor, y dyfnder 
cilannol o fewn y datgeliad ac adrannau'r b ariau gwydro’n a rbennig o bwysig.   
Mae disodli ffenestri pren han esyddol a thraddodiadol a dewis uPVC amgen, ni  
waeth beth yw'r patrwm, yn  gyffredinol  annerbyniol  a bydd gwrthwynebiad i   
wneud hynny mewn adeiladau presennol ac mewn adeil adau newydd. Rhaid i 
bob ffenestr fod â gorffeniad traddodiadol wedi ei baentio yn hytrach na  dewis 
amgen o staen modern. Mae canllawiau pel lach  ar  gael yn n haflen wybodaeth y  
Cyngor  Atgyweirio Ffenestri Traddodiadol a Hanesyddol a  Gosod Rhai Newydd 
yn eu Lle. 
 
Drysau a Phortshys  
7.7 Mae  fframiau drysau, drysau a dodrefn drysau gwreiddiol  yn gyffredin ledled 
yr ardal a dyli d eu c adw lle  bynnag y b o m odd.  Os am eu ham newid mae’n  rhaid 
cyd-fynd â'r gwreiddiol o ran cymesuredd, arddull a deunyddiau a dylent fod â 
gorffeniad wedi ei baentio. Mae canopi syml a chynteddau cilannol yn nodwedd  
gyffredin yn yr Ardal Gadwraeth.  Wrth adfer neu gyflwyno  portshys allanol dylid 
eu hintegreiddio'n sympathetig o fewn y strydlun ac os yw eu  hychwanegu’n 
briodol,  dylid eu cynllunio o  fewn cyd -destun cyffredinol ac arddull bensaernïol  yr  
adeilad a dylid cyfeirio at unrhyw arddulliau cyfagos priodol yn yr ardal o 
amgylch. Ni  ddylent dra-arglwyddiaethu ar y drychiad bl aen. Mae gan adeiladau  
newydd ragor o gyfle i gynnwys  portshys cilannol yn rhan o’r cynllun gwreiddiol, 
fodd bynnag, eto, dylent gael eu  cynllunio o fewn cyd-destun cyffredinol ac  
arddull bensaernïol yr adeilad.  
 
Triniaethau Terfyn  
7.8 Bydd gwrthwynebiad  i gael gwared  ar waliau  terfyn  hanesyddol brics a  
cherrig. Dylid atgyweirio yn defny ddio deunyddiau o’r u n fath a phlethiad o’r  un 
arddull a dylid gosod cerrig  copa  yn lle rhai sydd ar goll sy’n cyd-fynd  â'r rhai  
presennol.  Mae defnyddio mo rter sment caled i ail-bwyntio uniadau’n  
annerbyniol, a  bydd gwneud hynny’n cyflymu dirywiad tywodfaen yn  arbennig. 
Caiff gwneud defnydd o derfynau cerrig  a brics ynghyd  â therfynau o wrychoedd 
cynhenid ei annog mewn cyn lluniau ar gyfer datb lygiadau newydd yn  hytrach n a  
defnyddio ffens estyll agos  neu  driniaethau modern o’r fath. 
 
Gwaith Priffyrdd a Gorffeniadau Wyneb 
7.9 Mae'n hanfodol er mwyn cadw cymeriad y Waun fod cynlluniau a  gwaith ar y 
priffyrdd  i’r dyfodol yn cael eu  cynllunio a'u gweithredu mor sensitif â phosibl. 
Rhaid i u nrhyw eitemau newydd megis arwyddion, ac ati  fod wedi eu  
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hintegreiddio'n ofalus  o fewn y strydlun ac wedi eu lleoli gan barchu adeiladau  
cyfagos a'r ardal yn  gyffredinol. Caiff gorffeniadau paent neu orchudd powdr  
traddodiadol ar arwyddion ei annog yn hytrach na gorffeniad galfanedig safonol; 
dylid cadw at y gorffeniad  aur neu ddu cyfredol. Dylid  bod â chyn lleied  o  
arwyddion â phosibl a rha id cadw eu m aint mor fac h â ph osibl a dim ond eu 
goleuo pan f o hynny’n hanfodol.  Dylai dodrefn stryd d iangen megis arwyddion 
neu bolion gael  eu symud o ddi yno a p han fo modd, dylid ystyried cyfuno 
arwyddion posibl er  mwyn atal annibendod stryd  ychwanegol. Dylai’r platiau ar 
gefn yr arwyddion fod yn llwyd neu'n ddu a rh aid osgoi melyn llachar.  Pan fo  
llinellau ar y ffordd  yn hanfodol, rhaid iddynt  fod o led cyfyngedig ac yn friallu  
melyn o r an  lliw. Mae thema hanesyddol i'r platiau  enwau stry doedd yn yr Ardal  
Gadwraeth ac mae  ganddynt ddyluniad a gorffeniad y dylid cadw ato wrth  
gynhyrchu ar wyddion a dodrefn stryd newydd – mae’r rheiliau ar Stryt yr E glwys 
yn  arwydd o lwyddiant y dull gweithredu  hwn. 
 
7.10 Dylid osgoi gorddefnyddio gorffeniadau  macadam ansensitif a  dylid 
manteisio  ar y cyfle i osod deunyddiau traddodiadol, y mae eu  lliw, eu gwead a’u 
patrwm yn  gydnaws â chymeriad yr ardal ac  yn sensitif  i adeiladau cyfagos. Gall  
gorffeniadau wyneb traddodiadol lwyddo  hefyd wrth ddynodi parthau cyhoeddus  
a phreifat yn ogystal â chy nnig dewis amgen yn  hytrach nag arwyddion ffyrdd 
ychwanegol. 
 
Cynhyrchu Ynni Micro 
7.11  Er bod gwneud defnydd o systemau cynhyrchu  ynni  micro yn rhywbeth  
sydd yn ca el ei annog, mae’n h anfodol rhoi ystyriaeth ofalus i’r lleoliad mwyaf 
priodol ar gyfer offer o'r fath  i sicrhau bod  cymeriad ac ymddangosiad yr Ardal  
Gadwraeth  yn cael eu cadw. Ni fydd cefnogaeth i osod  offer ynni micro pan 
fyddant  yn cael  effaith weledol negyddol  ar yr Ardal Gadwraeth neu o s yw 
adeiladwaith neu osodiad Ad eilad Rhestredig yn ca el ei effeithi o'n andwyol.  
 
Blaen Siopau ac Arwyddion 
7.12 Gall fod yn  anodd integreiddio ffenestri siopau modern sy’n  defnyddio un  
darn mawr o wydr yn llwyddiannus o fewn stryd hanesyddol. Mae’n hanfodol  
cadw blaen siopau gwreiddiol a / neu nodweddion cysylltiedig a dylid eu 
hatgyweirio n eu eu ne wid ar s ail tebyg am debyg. Wrth a ilosod neu osod blaenau 
siop  newydd rhaid adlewyrchu cymesuredd fert igol y drychiad. Mae’n hanfodol  
rhoi ystyriaeth ofalus o ran ymgorffori arwyddion  newydd er mwyn sicrhau eu bod  
yn cae l  eu hintegreiddio yn sympathetig i ddyluniad a chyfansoddiad yr adeilad. 
Dylai arwyddion new ydd neu rai sydd wedi eu ha dnewyddu fod yn gynnil ac yn 
anymwthiol. Caiff arwyddion  arddangos eu  cyfyngu  i lefel yr wynebfwrdd ac  
mae’n rhaid i wynebfyrddau a’r llythrennau arnynt fod yn gymesur â'r adeilad 
cyfan ac ni ddylent guddio nodweddion traddodiadol y drychiad. Rhoddir croeso  
pan fo hynny’n bosibl  i arddulliau corfforaethol os ydynt yn gydnaws â chymeriad 
hanesyddol yr ardal. Caiff arwyddion wedi eu peintio â l law neu osod llythrennau 
unigol eu hannog  yn  hytrach na gosod arwyddion plastig, alwminiwm neu finyl. 
Caiff goleuo allanol cynnil ar arwyddion wynebfwrdd ac arwy ddion bargod ei  
annog. Rhaid osgoi arwyddion wedi eu goleuo’n f ewnol. 
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8.0 RHEOLAETHAU ARDAL CADWRAETH 


Rheolaethau Arbennig   
8.1 Er mwyn  amddiffyn yr amgylchedd arbennig, mae rheolaethau llym ach yn bo doli 
o fewn Ardal Gadwraeth y Waun.  Ni fwriedir i'r rhain fod  yn rhwystr i newid, ond yn 
rheolaeth bositif i ddiogelu cymeriad yr ardal yn ei  chyfanrwydd.  Mae'r rhain yn  
cynnwys:  
 	 Pwerau  rheoli  ychwanegol o ran tai annedd  ar gyfer estyniadau,
  

estyniadau to ac addasiadau, cladin, inswleiddio waliau allanol, 

addasiadau  i'r simneiau, garejys a lleoliad lloerenni teledu; 
 

 	 Mae  angen Caniatâd  Ardal Gadwraeth ar gyfer y rhan fwyaf o waith 

sy'n golygu dymchwel adeiladau neu w aliau terfyn yn gyfan gw bl.  Ni 

roddir caniatâd i ddymchwel fel arfer hyd nes y bydd yn hysbys beth
  
fydd hyd a lled yr ailddatblygu. 
 

 	 Darpariaethau sy'n cyfyngu ar ddymchwel a thocio coed  gyda
  
diamedr boncyff o  75mm ne u fwy, pan gânt eu mesur 1.5 metr o
  
lefel y ddaear. Mae  angen rhoi chwe wythnos o rybudd ymlaen llaw 

i'r Awdurdod Cy nllunio l leol mewn perthynas â gwaith o'r fath ar 
 
goed o fewn yr Ardal Gadwraeth. Mae methu  â chydymffurfio yn 

drosedd a  gall arwain at  gosbau sylweddol i'r rhai sydd ynghlwm yn
  
dilyn erlyniad ll wyddiannus. 
 

 
8.2 Gyda phob cynnig ar gyfer datblygu ac arddangos hysbysebion mewn Ardal 
Gadwraeth, mae  angen cymryd  mwy o  ofal i sicrhau  bod y cynlluniau’n  gwella  ac  yn  
cadw cymeriad  arbennig yr ardal.  Mae’r dyluniad  a’r dewis o  ran deunyddiau yn 
arbennig o bwysig yn hyn  o beth. 
 
Cyfarwyddiadau Erthygl 4(2) Ardal Gadwraeth Y Waun 
8.3 Gall  newidiadau tameidiog,  bychain achosi'r difrod mwyaf i  gymeriad a golwg  yr  
ardal gadwraeth.  Gall amnewid deunyddiau traddodiadol gyda  deunyddiau amgen 
amhriodol, neu dynnu nodweddion gwreiddiol, ymddangos fel petai’n cael effaith di-
nod, ond effaith g ronnus y newidiadau yma sydd yn r addol erydu cyme riad arbennig  
yr ardal.    Fel arfer, ni chaiff newidiadau o'r fath e u rheoli gan eu bod yn c  ael eu 
hystyried yn  'Ddatblygiad a Ganiateir' o dan  Orchymyn Cynllunio (Datblygu  
Cyffredinol a  Ganiateir)  1995. 
 
8.4  Er mwyn diogelu nodweddion  gwreiddiol  a thraddodiadol sy’n  bresennol ar  
nifer o'r adeiladau yn  yr Ardal G adwraeth cafodd Cyfarwyddyd Erthygl 4(2)  ei  
gyflwyno yn 2002. Cafodd ail Gyfarwyddyd Erthygl 4(2) ei gyflwyno yn 2014  i  
gynnwys yr adeiladau domestig o fewn y ffin  ddiwygiedig  ar hyd Rhodfa’r Orsaf, 
Ffordd yr Orsaf a Ffordd y Castell.   
 
8.5 Cyfarwyddyd cyfreithiol yw Cyfarwyddiadau Erthygl 4(2) sy'n rhoi rheolaethau  
ychwanegol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol dros addasiadau i dai annedd o  fewn yr  
Ardal Gadwraeth. O ganlyniad,  bydd angen Caniatâd Cynllunio ar gyfer   yr 
addasiadau canlynol:  
 
	  Ymestyn tai annedd gan gynnwys codi strwythurau  neu osod  arwynebau 

caled o fewn eu  cwrtilau;  
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	  Newid deunyddiau waliau allanol tai annedd gan gynnwys drysau, 
waliau, ffenestri, fframiau ffenestri a llanol, nwyddau dŵr glaw ac eitemau  
allanol eraill a sut y m ae’r eitemau hynny’n ca el  eu paentio (heblaw am  
eu hail-baentio â’r un lliw); 

	  Unrhyw newidiadau eraill i ffenestri a drysau  allanol tai annedd; 
	  Unrhyw newidiadau  eraill i’r to gan  gynnwys simneiau tai annedd (gan 

gynnwys darparu ffenestri to);  
	  Gosod  erial lloeren ar dai annedd  neu o  fewn eu cwrtilau; 
	  Newidiadau i, neu ddymchwel waliau terfyn neu dd   ulliau  eraill o amgáu  

tir;  
os ydi’r datblygiad  yn wynebu priffordd, dyfrffordd  neu fan agored.  
 
Gwneud Cais am Waith a  Reolir  dan Gyfarwyddyd Erthygl 4(2)  
8.6 Mae bob  amser yn  ddoeth trafod eich bwriadau gyda Gwasanaeth Cynllunio'r 
Cyngor  cyn  cyflwyno cais.  Wrth gynllunio addasiadau i'ch annedd dylid  gwneud  
pob ymdrech i gadw nodweddion a deunyddiau gwreiddiol.  Pan yn bosibl, dylid 
trwsio  nodweddion gwreiddiol megis ffenestri a  phan nad yw hyn yn  bosibl mwyach, 
dylid eu newid am rai  tebyg y n unig.  Mae a dfer nodweddion a gollwyd i g ael ei 
annog yn sei liedig ar dysti  olaeth hanesyddol gywir.   Mae amnewid deunyddiau  
traddodiadol a m ddewisiadau modern yn  annhebygol o fod yn d derbyniol, yn  
enwedig gosod  ffenestri a drysau  PVCu yn  lle rhai pren traddodiadol.  
 
Nid oes ffi ar  gyfer ceisiadau y mae  eu hangen am ddim rheswm ac  eithrio 
Cyfarwyddyd Erthygl  4(2).  
 
Adeiladau Rhestredig  
8.7 Mae Adeilad Rhestredig yn a deilad a ystyrir o 'ddiddordeb pensaernïol neu  
hanesyddol arbennig' ac sydd o ’r herwydd angen gwarchodaeth arbennig.  Unwaith 
y bo we di’i restru, caiff adeilad ei warchod dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth)  1990.  Mae’r Rhestriad yn  gwarchod yr  
adeilad yn  allanol ac yn fewnol  ni waeth  beth fo'r rheswm dros  ei restru, yn  ogystal  
ag unrhyw wrthrych neu strwythur sydd ynghlwm wrth yr adeilad (p'un a  yw wedi’i 
nodi yn y disgrifiad rhestru ai peidio).  Mae'r rhestriad hefyd yn ymestyn i unrhyw  
wrthrych neu strwythur sydd o fewn 'cwrtil'  yr adeilad, ac sydd wedi bodoli e rs cyn 1  
Gorffennaf 1948.  Mae hyn er  mwyn sicrhau  bod cymeriad  arbennig yr  adeilad a'i 
leoliad yn cael eu  diogelu.  
 
8.8  Lle bwr iedir gwneud gwaith ar Adeilad Rh estredig, mae wastad yn ddoeth gwirio 
gydag Adran Gynllunio'r Cyngor a o es angen Caniatâd Adeilad Rhestredig ai  
peidio.  Yn achos unrhyw waith arfaethedig, mae’n rhaid rhoi sylw arbennig  i 
ddymunoldeb cadw'r adeilad,  ei leoliad ac unrhyw nodweddion o ddiddordeb 
arbennig.  
 
8.9 Wrth y styried u nrhyw waith i Adeilad Rhestredig, y  prif amcan fydd cadw'r holl  
nodweddion gwreiddiol  a ffabrig yr adeilad pan fo hynny'n bosibl.  Mae angen  
Caniatâd Adeilad Rh estredig ar gyfer dymchwel adeilad rhestredig neu ar gyfer ei  
newid, os  byddai hynny'n effeithio ar gymeriad, cyfanrwydd neu  ddiddordeb 
arbennig yr adeilad.  Gallai hyn gynnwys newid ffenestri  a  drysau, newid  
deunyddiau toi, paentio bricwaith, symud n eu d ynnu waliau mewnol neu waith 
plastr, lleoedd tân,  estyll neu risiau.  Efallai na fydd angen caniatâd ar gyfer gwneud 
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atgyweiriadau tebyg am debyg, ond  mae bob amser y n ddoeth gwirio  cyn gwne ud  
unrhyw waith,  gan fod gwneud gwaith heb y ca niatâd angenrheidiol yn drosedd  
gyda  chosbau  sylweddol i'r rhai sydd ynghlwm yn dilyn erlyniad  llwyddiannus.  
 
Safle Treftadaeth y Byd  
8.10 Mae Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyl lte yn Heneb Gofrestredig ac yn 
Safle Treftadaeth y Byd  UNESCO.  Mae'r ardal Gofrestredig  yn  cynnwys y Draphont 
Ddŵr  a’r Gamlas, y llwybr tynnu  a’r glannau, y toriadau a’r argloddiau cyfagos.  Mae 
Henebion Cofrestredig yn safleoedd ac yn henebion â phwysigrwydd cenedlaethol, 
sy'n cael eu gwarchod yn gyfreithiol.  Mae Statws Treftadaeth  y Byd yn amlygu  
pwysigrwydd rhyngwladol eithriadol y  safle f el  ystyriaeth b erthnasol ar gyfer  
Awdurdodau Cy nllunio Lleol wrth ben derfynu a r geisiadau sy'n e ffeithio a r osodiad y  
safleoedd hynny  ac  ar eu Harwyddocâd Cyffredinol Eithriadol. Mae’r Waun wedi'i  
leoli o fewn Parth Clustogi Safle Treftadaeth y Byd a luniwyd i ganiatáu  i elfennau 
diwylliannol,  tirweddol a hanesyddol sy'n cyfrannu at  ddilysrwydd a chyfanrwydd 
Safle Treftadaeth y Byd  gael eu  cadw.   
 
Adeiladau Masnachol 
8.11 Nid oes gan eid do a d defnyddir yn fasnachol Hawliau Datblygu a Ga niateir o 
dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a  Ganiateir)1995.  
Felly, yr unig waith y gellir ei wneud  heb  Ganiatâd Cynllunio yw gwaith trwsio  a 
chynnal a chadw ac addasiadau mewnol, cyn belled  nad yw’r adeilad  yn Ad eilad 
Rhestredig. 
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9.0 FFYNONELLAU CYLLID
 

9.1 Un o egwyddorion sylfa enol pob cynllun grant yw nad oes modd  cynnig grant 
wedi dechrau’r gwaith.  Mae pob grant yn ddewisol a gall  cyfraddau amrywio.   Mae  
ymgynghori'n fuan  â darparwyr posibl yn hanfodol.  
 
Cadw: Henebion Cymru 
9.2  Cadw yw adran a mgylchedd h anesyddol Llywodraeth Cynulliad Cymru. Un elfen  
o'u gweithgareddau yw cynnig grantiau i be rchnogion ar gyfer atgyweirio neu adfer  
adeiladau hanesyddol. Dyma  grynodeb o’r prif gynlluniau grant:  

 
  Grant Adeiladau Hanesyddol  
Ar gyfer atgyweirio ac adfer gwneuthuriad hanesyddol adeiladau o  
ddiddordeb pe nsaernïol neu hanesyddol ‘eithriadol’.  Telir grantiau fel arfer  
fesul rhandaliadau neu wedi cwblhau’r gwaith.   

 
9.3 Gallai amodau'r grant  fynnu bod arbenigwr yn g wneud a goruchwylio’r gwaith ac  
y caniateir rhywfaint o fynediad i'r eiddo g an y cyhoedd wedi cwblhau’r gwaith.  
Mae'n rhaid i'r perchennog sicrhau hefyd y cedwir yr eiddo mewn cyflwr da a  
chymryd a  chynnal diogelwch  yswiriant digonol ar gyfer yr eiddo.   
 
9.4 Mae prif  ffocws  grantiau Cadw  ar hyn o bryd  ar gynlluniau at gyweirio  sy'n  
cefnogi cyfleoedd adfywio ac / neu  sydd  o gymorth i warchod adeiladau rhestredig  
sydd wedi eu cynnwys ar Gofrestr y Cyngor o Adeiladau mewn Perygl. Dylai 
cyflwyno ceisiadau  am gymorth  grant rhwng mis Ionawr a  mis Ebrill.  
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ATODIAD 1 

ASEDAU TREFTADAETH A DDYNODWYD YN STATUDOL 


Adeiladau Rhestredig Gradd 
Bryn Eglwys, 3 Ffordd y Castell II 
Meddygfa’r Waun, 2 Ffordd y Castell II 
1 Ffordd y Castell II 
Carreg filltir, Ffordd y Castell II 
Bryn Coed, Ffordd y Castell II 
The Mount, Stryt yr Eglwys II 
Porth gogleddol Twnnel Y Waun a Basn y Waun II* 
Porth mynwent y tu allan i Eglwys y Santes Fair II 
Deial haul ym mynwent Eglwys y Santes Fair II 
Cofeb Ward ym Mynwent Eglwys y Santes Fair II 
Beddrod y Treforiaid ym Mynwent Eglwys y Santes Fair II 
Trevor House, Ffordd Trefor II 
Y Draphont Reilffordd dros Ceiriog Afon II* 
Chirk Manor, Ffordd Trefor  II 
Chirk Lodge, Parc Bryncunallt II 
Giatiau, pileri a rheiliau porth gorllewinol Chirk Lodge, Parc Bryncunallt II 
Gwesty’r Hand, Stryt yr Eglwys II 
Y Gofeb Ryfel, Cyffordd Rhodfa’r Orsaf/Stryt yr Eglwys II* 
Swyddfeydd Cyngor Tref y Waun, Ffordd Caergybi II 
Traphont Ddŵr y Waun II* 
1 Ffordd Caergybi II 
2 Ffordd Caergybi  II 
3 Ffordd Caergybi II 
4 Ffordd Caergybi II 
5 Ffordd Caergybi II 
6 Ffordd Caergybi II 
7 Ffordd Caergybi II 
Pileri giât ddeheuol Swyddfeydd Cyngor Tref y Waun, Ffordd Caergybi II 
Pileri giât ogleddol Swyddfeydd Cyngor Tref y Waun, Ffordd Caergybi II 
Chirk Furniture and Carpet Centre ac annedd gysylltiedig, Ffordd 
Caergybi 

II 

Whitewalls, Ffordd yr Orsaf II 
Eglwys y Santes Fair I 

Henebion Cofrestredig 
Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte sy’n cynnwys traphont ddŵr y 
basn a thwnnel y Waun 
Mwnt Castell y Waun 

Safleoedd Treftadaeth y Byd 
Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte 
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   Ffigwr 10 - Asedau Treftadaeth yn y Waun 

Chirk 65 
Conservation Area Assessment 
& Management Plan 



 

 
  

 

 

  
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

  

 

  
 

 
 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

  
  

 

 
  

 
 

 

ATODIAD 2 

CANLLAWIAU POLISI CADWRAETH
 

Prif Ddeddfwriaeth Canllawiau Polisi 
Cenedlaethol 

Polisi Lleol 

Deddf Cynllunio Gwlad 
A Thref 1990 

Polisi Cynllunio Cymru Cynllun Datblygu 
Unedol Wrecsam 
yn enwedig 
polisïau EC7, 
EC8, EC9, GDP1 
a PS2 (CDLl yn 
cael ei baratoi) 

Deddf Cynllunio Cylchlythyr y Swyddfa Nodyn Canllawiau 
(Adeiladau Rhestredig Gymreig 61/96 Cynllunio Cynllunio Lleol 12 
Ac Ardaloedd a’r Amgylchedd - Dyluniad a 
Cadwraeth) 1990 Hanesyddol: Adeiladau 

Hanesyddol ac Ardaloedd 
Cadwraeth 

Diogelwch Blaen 
Siopau 

Deddf Henebion ac 
Ardaloedd Archeolegol 
1979 

Cylchlythyr y Swyddfa 
Gymreig 1/98 Cynllunio 
a’r Amgylchedd 
Hanesyddol: 
Cyfarwyddiadau gan 
Ysgrifennydd Gwladol 
Cymru 

Nodyn Canllawiau 
Cynllunio Lleol 30 
- Dyluniad

 Nodyn Cyngor Technegol 
12: Dylunio 

Nodyn Cyfarwyddyd 
Cynllunio Lleol 33 
– Safle 
Treftadaeth y Byd 
Traphont Ddŵr a 
Chamlas 
Pontcysyllte 

 Cylchlythyr y Swyddfa 
Gymreig 60/96: Cynllunio 
a’r Amgylchedd 
Hanesyddol: Archeoleg 

LANDMAP 
Wrecsam 

Strategaeth 
Adeiladau mewn 
Perygl Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam 2012 - 
2016 

Cynllun Rheoli Ardal 
o Harddwch 
Naturiol Eithriadol 
Bryniau Clwyd a 
Dyffryn Dyfrdwy 
2009 - 2014 
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ATODIAD 3 

RHESTR TERMAU
 

Talcen Ymwthiol  Talcen sy'n taflu allan o brif wal / ffasâd adeilad  
Traphont ddŵr Strwythur tebyg i bont sydd fel arfer yn cael ei chynnal 

gan fwâu i gario camlas  ar draws dyffryn  
Celf a Chrefft Mudiad yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a 

ysbrydolwyd gan ddamcaniaethau John Ruskin a 
William Morris  yn ymwneud â chrefftwriaeth  

Carreg nadd Carreg nadd a weithiwyd nes bod ei wyneb yn esmwyth  
a ddefnyddir ar flaen adeiladau  

Simnai Echelinol  Simnai  wedi ei osod ar yr echelin rhwng dwy ystafell ac  
yn gyfartal rhwng y waliau ochrol   

Bae Is-adran o ddrychiad fel y caiff ei diffinio gan 
nodweddion fertigol rheolaidd megis bwâu, colofnau 
neu ffenestri ac ati 

Ffenestr Fwaog  Ffenestr grom o un neu fwy o loriau sy'n ymestyn o 
wyneb yr adeilad ar lefel y ddaear 

Bwrdais daliadaeth tir neu randir mewn tref neu ddinas, a oedd 
yn wreiddiol yn cynnwys rhent sefydlog 

Bwtres  Cymalau fertigol sy'n ymestyn o wal  i’w sefydlogi neu i  
wrthsefyll symudiad ochrol  

Ffenestr Fae ar Ogwydd  Ffenestr pedair onglog ymwthiol  
Cantilifer Estyniad llorweddol sy’n cael ei gynnal gan rym ar i 

lawr y tu ôl  i'r ffwlcrwm - heb gryfhâd allanol ac  
ymddengys  ei fod yn cynnal ei hun  

Ffenestr Adeiniog  Ffenestr y  mae’r rhannau ohoni sy’n agor wedi eu  
gosod ar golynnau 

Castelliad Math o fwlchfur, sydd fel arfer yn rhagfur caerog at 
ddibenion amddiffynnol ac yn ddiweddarach at 
ddibenion addurniadol  

Clasurol Term sy’n cyfeirio at bensaernïaeth Roegaidd a 
Rhufeinig ac arddulliau sydd wedi deillio ohonynt maes 
o law 

Iâr a Cheiliog Cerrig copa danheddog ar ben wal  
Colofn  Cymal unionsyth strwythurol crwn gyda siafft a chapan 

– mae’n gyffredin mewn pensaernïaeth glasurol  
Cerrig Copa    Cwrs uchaf wal, rhagfur neu simnai  
Ysgwyddog  Darn o bren, carreg neu frics sy'n cefnogi strwythur sy'n  

crogi drosodd, megis bwa neu falconi 
Cornis  Silff wedi ei mowldio sy’n  ymwthio ar hyd pen yr  

adeilad. Hefyd, mowldiad addurniadol yn yr ongl rhwng 
y wal a’r nenfwd 

Cromendo Cromen fychan, ar sylfaen crwn neu amlochrog yn 
goron ar gromen fwy, to neu dyrred  

Pigfain Pwynt sy’n diffinio rhychwantau mewn rhwyllwaith 
gothig, caiff hefyd ei ddefnyddio fel ymyl addurnol i  
soffitiau bwâu gothig ac ati   

Deintellog    Ymestyniadau bychan ciwbig o dan linell y to   
Patrwm Caerog Addurno ailadroddus ar yr wyneb yn defnyddio losenni  

neu sgwariau naill ai yn fflat neu mewn cerfwedd, wedi 
ei wneud â brics mewn dau liw     

Pentwr Dwbl   Tŷ neu adeilad sydd â dwy res o ystafelloedd yn ei led  
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Dormer Ffenestr sy'n sefyll allan o lethr y to, sydd â’i phriod do 
ac sydd yn goleuo ystafell oddi mewn iddi 

Bondo Rhan isaf to ar oleddf sy’n ymestyn allan 
Edwardaidd Yn dyddio o neu'n nodweddiadol o’r cyfnod rhwng 1901 

a 1911 
Simnai Talcen Simnai sy'n ymestyn drwy’r to ar ddiwedd adeilad 
Goruwchadail Mewn pensaernïaeth glasurol, dyma’r enw cynnull ar 

dri chymal llorweddol (architraf, ffris a chornis) sy’n cael 
eu cynnal gan wal neu golofn 

Ffasâd  Blaen adeilad 
Ffenestri lintel Agoriad gwydrog uwchben y drws 
Ffenestri Trefniant ffenestri o fewn adeilad 
Terfyniad Crib Darn addurnol i orffen elfen o adeiladwaith, a 

ddefnyddir yn gyffredin ar reiliau ac ar doeau 
Ffliwtiog Cyfres o rigolau ceugrwm, naill ai’n finiog neu’n aflym – 

maent yn gyffredin ar golofnau a philastrau 
Talcen Wyneb wal, yn aml ar ffurf triongl, ar ben to serth 
Sioraidd Yn dyddio neu'n nodweddiadol o’r cyfnod rhwng 1714 

ac 1820 
Gothig Cyfnod o bensaernïaeth ganoloesol sydd wedi ei 

nodweddu gan y defnydd o fwâu pigfain 
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To talcennog   To a chanddo bennau ac ochr sy’n cyfarfod ar ongl 
estynnol ar lethr   

Cwfl Ffurf o bortsh gwastad sydd fel arfer yn cael ei gynnal 
ar fracedi 

Hopran  Cynhwysydd siâp twmffat ydyw fel arfer sy’n rhan o’r 
system casglu dŵr glaw ar adeilad  

Jacobeaidd   Yn dyddio neu'n nodweddiadol o’r cyfnod rhwng 1603 
ac 1688 

Maen Clo   Y garreg ganolog mewn bwa neu gromen  
Troedfaen Carreg lorweddol ymwthiol ar waelod pob ochr o’r 

talcen y mae'r cerrig copa yn gorffwys arni  
Porth mynwent Porth pren ac arno do wrth y fynedfa i fynwent ar gyfer 

derbyn eirch  
Maerdref Trefgordd Frenhinol wedi ei rhedeg ar linellau 

maenoraidd yn cynnwys tir ystâd a llys neu blasty a 
phentrefan neu bentrefannau neu denantiaid bond  

Canoloesol  Yn dyddio neu'n nodweddiadol o’r Oesoedd Canol  
(1042-1485)

Mwnt a Beili System amddiffynnol Ôl-Rufeinig a Normanaidd a  
wnaed â mwnt o bridd ac arno dŵr o bren o fewn beili  

Aml-baen Nifer o gwareli gwydr, rhai sgwâr fel arfer, o fewn 
ffenestr  

Rhagfur  Nodwedd a ddefnyddir i  guddio to a wal ddiogelwch lle 
bo cwymp sydyn  

Pedestal Blocyn tal ac arno gerflun, ffiol ac  ati 
Pilastr Cynrychioliad fflat o golofn glasurol mewn bâs 

gerfwedd yn erbyn wal 
Pig-fwaog  Math o fwa lle mae'r ddwy ochr yn cyfarfod mewn 

pwynt pendant yn y canol   
Portsh Mynedfa ymwthiol gysgodol i adeilad 
Portico Portsh pan fo’r to, ac  yn aml, bediment, yn cael eu  

cynnal gan res o golofnau 
Parth Cyhoeddus Ardal sy’n agored / yn hygyrch i unrhyw aelod o'r 

cyhoedd  
Adfewnol Ag onglau sy’n pwyntio at i mewn, yn cyfeirio at i mewn  
Rendr  Plastr, stwco neu orffeniad arall ar wyneb  
Arddull Adfywiad  Elfennau o ddyluniad adeilad sy'n dychwelyd at / yn 

cael eu dylanwadu gan ffasiynau, arddulliau ac arferion 
cynharach  

Brics Coch Rhiwabon  Bricsen lefn, galed a nodweddir gan ei lliw  coch  cryf a 
gynhyrchwyd yn Rhiwabon yn hanesyddol 

Cylchrannol Math o fwa pan fo brics  yn codi’n raddol i ffurfio bwa fas 
Ffenestri Codi  Ffenestri  sy'n symud ar rychau unionsyth, naill ai  gydag 

un ffrâm sefydlog (crog sengl) neu â'r ddau yn symud 
(crog ddwbl)  

Gwaith Cerrig Llanw  Cyrsiau o gerrig y torrir arnynt yn aml gan gerrig llai  
Llin-gwrs  Cwrs o gerrig neu fowldin llorweddol sy’n ymwthio o 

wyneb y wal 
Terracotta  Addurn neu gladin clai wedi ei fowldio a'i danio, fel arfer 

heb ei wydro 
Croeslath    Bar llorweddol sy’n rhannu ffenestr 
Tridarn   Wedi ei rannu i 3 rhan neu yn cynnwys 3 rhan  
Tuduraidd   Yn dyddio neu'n nodweddiadol o’r cyfnod rhwng 1485 
    ac 1603 
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Tysganaidd 	 Mewn pensaernïaeth glasurol, un o'r urddau â’u 
rheolau eu hunain ar gyfer dylunio a chymesuredd 

Gwaith Cerrig Dibatrwm	 Cerrig a osodwyd yn batrwm ar hap 
Fenisaidd	 Ffenestr y mae ei ffurf yn deillio o ddyfais gan Serlio 

gyda bwa canolog wedi ei gau rhwng dwy linell syth 
Feranda 	 Cysgod neu oriel yn erbyn adeilad, y caiff ei do ei 

gynnal gan gymalau fertigol tenau 
Cynhenid	 Yn seiliedig ar ddulliau adeiladu, deunyddiau ac 

arddulliau addurno lleol a thraddodiadol 
Traphont  	 Strwythur tebyg i bont sydd fel arfer yn cael ei gynnal 

gan fwâu i gario ffordd neu reilffordd ar draws dyffryn 
Fictoraidd	 Yn dyddio neu'n nodweddiadol o’r cyfnod rhwng 1837

 ac 1901 
Meini bwa	 Cerrig siâp lletem yn ffurfio bwa 
Adain 	 Rhan o adeilad sy'n ymestyn o'r brif ran neu o’r rhan 

ganolog 
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