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Dynodiad Ardal Gadwraeth 
1.1 Mae Adran 69 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yn mynnu bod 
Awdurdodau Lleol yn dynodi "ardaloedd o ddiddordeb 
pensaernïol neu hanesyddol arbennig y mae'n ddymunol 
cadw neu wella eu cymeriad neu eu golwg" ar gyfer eu 
neilltuo yn ardaloedd cadwraeth. 

Diben 
1.2 Diben Cynllun Asesu a Rheoli'r Ardal Gadwraeth yw: 

l Cynnig diffiniad eglur o ddiddordeb pensaernïol neu 
hanesyddol arbennig yr ardal 

l Darganfod dulliau a fydd yn fodd i gadw a gwella ei 
nodweddion unigryw trwy'r Cynllun Gwella 

l Cryfhau'r cyfiawnhad tros ddynodi 

l Creu cyd-destun eglur ar gyfer datblygu yn y dyfodol yn 
unol â pholisïau ardal gadwraeth yn y cynllun datblygu 

l Cynnig modd ymgysylltu a hybu ymwybyddiaeth 

Ardal Gadwraeth Erbistog 
1.3 Nod y Cynllun Asesu a Rheoli hwn yw hyrwyddo a 
chynnal datblygiadau sy'n gydnaws â, neu'n gwella, cymeriad 
Ardal Gadwraeth Erbistog. Nid yw'n ymgais i rwystro 
newid. Y nod yw cadw'r ddysgl yn wastad rhwng holl 
fuddiannau cadwraeth a'r angen am newid a datblygu. 
Dynodwyd Ardal Gadwraeth Erbistog yn gyntaf ym mis Awst 
1975 a newidiwyd ei ffin ym mis Ebrill 2000.  Mae'r ddogfen 
hon yn ymwneud â'r rhesymau dros ddynodi, diffinio'r 
rhinweddau sy'n creu ei diddordeb pensaernïol a hanesyddol 
arbennig, ei chymeriad a'i golwg. Ni ddylid ystyried bod 
diffyg cyfeirio at unrhyw adeilad, nodwedd neu fan arbennig 
yn golygu nad oes diddordeb iddo. 

1 Cyflwyniad 
Y Cyd-destun Cynllunio 
1.4 Dylid darllen y Datganiad hwn ar y cyd â Chynllun 
Datblygu Unedol Wrecsam 2005 a chanllawiau polisi 
cynllunio cenedlaethol, yn enwedig Cylchlythyr y Swyddfa 
Gymreig 61/96 Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: 
Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth. 

Lleoliad 
1.5 Mae Erbistog yn un o gryn nifer o bentrefi ar lannau 
Afon Dyfrdwy.  Yn Erbistog mae'r Afon yn llifo trwy'r rhan 
olaf o ddyffryn serth dramatig cyn iddi ymdroelli tua'r 
gogledd ar draws bryniau a phantiau esmwyth a chymedrol ei 
gwastatir i gyfeiriad Caer.  Mae Erbistog 2 gilometr i'r 
gorllewin o bentref Owrtyn ar hyd rhwydwaith o lonydd 
gwledig troellog a chul oddi ar y ffordd rhwng Owrtyn a 
Wrecsam.  Mae canolbwynt Ardal Gadwraeth Erbistog o 
gwmpas yr Eglwys, sydd ar lan Afon Dyfrdwy ar odre tarren 
o dywodfaen 45 metr o uchder, yn erbyn cefndir o goed 
aeddfed. Ardal wledig ei naws sydd o amgylch, gyda chaeau 
pori yn bennaf. Mae'r rhan fwyaf o'r Ardal Gadwraeth ar y 
gwastatir dynodedig fel y mae wedi ei ddynodi gan 
Asiantaeth yr Amgylchedd. 

Daeareg 
1.6 Mae'r ddaeareg yn gymysgedd o Dywodfaen Permaidd 
a Thriasig (Coch) a graean Maen Melin Garbonifferaidd 
(tywodfaen melyn). Mae'r rhan fwyaf o adeiladau'r Ardal 
Gadwraeth wedi eu gwneud o dywodfaen coch, sy'n creu 
naws lleol neilltuol. 

Ymgynghori 
1.7 Ymgynghorwyd gyda Chynghorau Cymunedol, aelodau 
o'r Cyngor a nifer o sefydliadau a grwpiau gwahanol gyda 
diddordeb yn yr amgylchedd hanesyddol a'r ardal leol 
ynghylch y ddogfen hon. Ymgynghorwyd hefyd â chyrff 
statudol fel Cadw.  Ymgynghorwyd â'r cyhoedd yn ystod mis 
Mawrth 2010. 
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Ffigwr 2: Map Hanesyddol Erbistog 1899 
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2.1 Yn Llyfr Dydd y Farn 1086 mae'r ardal wedi ei 
chofnodi gyda'r enw 'Erpestock'. Mae'n debygol fod yr enw 
yn deillio o'r hen enw Saesneg 'stoc', sef fferm laeth, 
ynghyd â llygriad o'r enw Erbin, sant yr eglwys wreiddiol. 
Mae wedi dod yn 'Erbistog' gyda threigl yr amser.    

2.2 Ychydig iawn y mae patrwm presennol yr anheddiad 
wedi newid o'r hyn a welir ar Fap Ystâd o 1770-71.  Mae'n 
dangos nythaid o adeiladau o gwmpas yr eglwys a glan yr 
afon, gyda ffermydd a bythynnod eraill yma ac acw. 
Dichon fod yr anheddiad wedi cychwyn oherwydd Eglwys 
Sant Ilar, oherwydd ei bod yn fan lle'r oedd cwch yn croesi 
Afon Dyfrdwy a bod tir da ar gyfer ffermio o gwmpas.    

2.3 Gallai'r eglwys fod o'r 6ed ganrif yn wreiddiol, wedi 
ei sefydlu gan 
fynach o'r 
anheddiad 
Celtaidd ym 
Mangor Is-y-
coed, gyda'r 
cyfrifoldeb o 
ddiogelu hynt y 
mynachod a 
oedd yn teithio o 
fynachlogydd 
eraill cyfagos. Mae lleoliad anghysbell yr Eglwys, ger glan 
yr afon yn debyg i lawer o leoliadau eglwysi yn oesoedd 
canol cynnar yng Nghymru. Mae'n debygol fod yr eglwys 
gynnar hon wedi ei gadael yn segur pan ysbeiliwyd 
anheddiad Bangor yn y 7fed ganrif. 

2.4 Mae cofnod o'r 13eg ganrif o eglwys yn y fan hon yn 
dweud ei bod wedi ei chysegru i Erbin Sant, un o'r saint 
Celtaidd. Efallai bod cysylltiad rhwng Erbin Sant ac Erbin 
Brenin Cernyw, y dywedir bod ei frawd Digain wedi codi 
eglwys arall yn Sir Ddinbych. Nid yw'n eglur pryd y 

2 Hanes a Datblygiad 
gallai'r ailgysegru i Sant Ilar, yr oedd ei @yl yr un diwrnod 
ag Erbin Sant, fod wedi digwydd. 

2.5 Mae'r disgrifiad cyntaf o adeilad yr eglwys yn Llyfr y 
Festri o'r flwyddyn 1692, a oedd yn cofnodi ei fod yn 
'adeilad o fframiau pren a tho gwellt'.  Oherwydd y 
dadfeilio cyson a bod angen gwaith trwsio a chynnal a 
chadw byth a hefyd ar yr eglwys hon, ailgodwyd hi'n gyfan 
gwbl rhwng 1859 a 1861, trwy rodd y Fns Caroline Boates 
o Rose Hill gerllaw, er cof am ei g@r yr Is-gyrnol Henry 
Ellis Boates. Wedi iddi farw, cwblhawyd hi gan eu merch 
Gertrude ac mae'r pensaer a'i dyluniodd yn anhysbys. 

2.6 I'r dwyrain o'r eglwys y mae'r Hen Reithordy, y mae 
sôn amdano ym 1685 ac ym 1709 yn ymweliadau'r Esgob. 
Roedd y Rheithordy yn rhan o glastir y plwyf, neu dir a 
oedd yn eiddo i'r eglwys, a oedd yn cyfrannu at dalu i'w 
gynnal. Ymysg eiddo eraill y clastir sydd wedi eu cofnodi 
y mae ysgubor degwm, gerddi, perllannau a thir a daliadau 
eraill. Roedd tiroedd y clastir wedi eu rhannu'n lleiniau hir 
a chul o'r enw 'drylliau', wedi'u dynodi gan gerrig tirnod 
gyda'r llythyren 'G' arnynt. Mae'r drylliau a'r cerrig tirnod 
wedi eu nodi ar Fap Degwm 1844 i ddangos pwy yw 
perchnogion tir er mwyn gallu talu degfed ran o'u henillion 
neu gynnyrch i'r Eglwys. Roedd y tir amaeth o'r radd 
flaenaf yn y fro o amgylch yn fodd i'r ardal barhau i ffynnu 
a thyfu. 

2.7 Y farn yn 
wreiddiol oedd 
bod y 
Rheithordy yn 
'adeilad hen ac 
ar chwâl,' rhy 
fawr i'r 
Rheithor ei 
gynnal. Fodd 
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bynnag, erbyn 1876, roedd wedi ei ehangu i gynnwys 
cerbyty, stablau, llaethdy, cwt potiau, beudy a chwt mochyn. 
Mae cynnwys ystafelloedd gweision ac ystafelloedd derbyn 
yn rhoi syniad o safon byw'r Rheithor, a allai fod wedi 
croesawu tirfeddianwyr cyfoethog a phwysigion eraill y 
plwyf. Maent hefyd yn arwydd o gynnydd poblogaeth a 
chyfoeth y plwyf, o ran ei allu i gynnal Rheithordy mor 
helaeth. Ers hynny mae'r cerbyty wedi ei wahanu oddi wrth 
yr Hen Reithordy ac mae nawr yn d~ preswyl. Mae'r Hen 
Reithordy ei hun wedi cadw llawer o'i gymeriad gwreiddiol, 
er gwaethaf ychwanegiadau ac ailwampio ddiweddarach. 

2.8 Mae'r rhyd a chroesfan y cwch yn ddwy o'r ychydig 
fannau croesi diogel ar hyd Afon Dyfrdwy.  Byddai wedi bod 
o bwys strategol i fasnach yr ardal ac efallai hefyd i 
garfannau rhyfelgar yr oesoedd a fu. Mae tystiolaeth bod y 
bobl leol yn croesi'r afon mewn cwryglau fel y dymunent. 
Wedi adeiladu Pont Owrtyn, milltir a hanner i lawr yr afon 
yn ystod yr 17eg ganrif, daeth y rhyd a'r cwch croesi yn llai 
pwysig, a hynny i raddau helaeth iawn oherwydd eu bod yn 
dibynnu ar ddyfnder y d@r, ac o ganlyniad mae Erbistog 
wedi cadw ei naws wledig a diarffordd hyd heddiw.        

2.9 Oherwydd harddwch man croesi'r cwch i raddau 
helaeth y denodd yr ardal gymaint o ymwelwyr dydd Sul yn 
Oes Fictoria. Bu datblygu'r rheilffyrdd a phasio Deddf 
Gwyliau'r Banc yn 1871 yn fodd i ddenu gwibdeithwyr o 
Lerpwl, Manceinion a Birmingham i'r ardal, ac o ganlyniad i 
hynny roedd y cwch yn cludo hyd at 10,000 o bobl y 
flwyddyn ar draws yr afon erbyn 1896. Byddai'r ymwelwyr 
wedi teithio o orsafoedd rheilffordd cyfagos i Erbistog ar 
drol a cheffyl a thalu un hen geiniog am groesi afon 
Dyfrdwy.       

2.10 Dirwynydd gyda dwy raff oedd yn tynnu'r cwch ar 
draws yr afon. Er bod y gwasanaeth wedi dod i ben ym 

1939, cafodd ei adfer tros dro yn atyniad i ymwelwyr yn 
ystod y naw degau gan arddwr Tafarn y Cwch (The Boat 
Inn). Mae'r dirwynydd a oedd yn tynnu'r cwch gwreiddiol 
yn dal yno i'w weld yn y gerddi o flaen y dafarn. Mae 
gerddi nawr lle bu'r lanfa a mur yr afon wedi llifogydd mawr 
ym 1947. Ar ddwy lefel gyda grisiau yn wreiddiol, mae'r 
grisiau o gerrig sy'n disgyn i'r afon yn dal yno i'w gweld ar 
ddwy lan yr afon. 

2.11 O'r groesfan ar yr afon y daw enw Tafarn y Cwch (The 
Boat Inn), sy'n sefyll uwchlaw glannau afon Dyfrdwy.  Mae'n 
debygol ei bod wedi ei chychwyn i ddarparu lluniaeth i 
deithwyr y cwch, gweithwyr y ffermydd lleol ac efallai i bobl 
oedd yn mynd i'r eglwys. Roedd dau d~ i'r dafarn yn 
wreiddiol gydag ysgubor wedi ei hadeiladu'n sgwâr i'r afon. 
Efallai bod un o'r tai hyn wedi bod yn dloty am gyfnod byr 
tua dechrau'r 19eg ganrif. Roedd adeilad arall gydag un 
llawr a tho gwellt o flaen yr ysgubor, ac roedd hwn efallai yn 
ystafell aros ar gyfer teithwyr y cwch. 

2.12 Mae'r ddau d~ 
gwreiddiol erbyn hyn yn 
rhan o un adeiledd, lle 
mae'r dafarn a'r bwyty. 
Fodd bynnag ychydig iawn 
y mae'r tu blaen gwreiddiol 
wedi newid. Mae estyniad 
arall o'r 20fed ganrif yn 
cysylltu'r prif adeilad gyda'r ysgubor.   

2.13 Daw cymeriad yr ardal yn bennaf o hanes di-dor y 
Cwch o fod yn dafarn ar gyfer teithwyr, ymwelwyr a'r 
gymuned leol drwy'r canrifoedd. Mae'n dal i fod yn dafarn a 
bwyty poblogaidd heddiw, ac ychydig iawn y mae ei 
delwedd wedi newid ers y llun hwnnw ohoni yn 70au'r 19eg 
ganrif sydd ar gardiau post o'r ardal. 
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3 Crynodeb o Gymeriad Arbennig 
3.1 Daw cymeriad arbennig Ardal Gadwraeth Erbistog o'i 

lleoliad gwledig digyffwrdd 
a'r modd y mae'r adeiladau 
hanesyddol yn perthyn mor 
dda i dirwedd hardd ac 
ysgubol glannau'r afon. 
Ychydig iawn iawn y mae'r 
ardal wedi newid gydag 
amser a phrin iawn yw'r 
datblygiadau cyfoes. Wrth 
ddynesu ar hyd lôn wledig 
gul a throellog gydag 
ymylon glaswelltog uchel a 
gwrychoedd, mae i'r lle 
ymdeimlad amgaeedig 

pendant iawn yr ychwanegir ato gan nodweddion amlwg y 
dirwedd, sef tarenni tywodfaen uchel a choediog ar lannau 
gogleddol a deheuol yr afon. Mae yno naws anghysbell, 
diarffordd a thawel gydag afon Dyfrdwy yn llifo'n 
fawreddog ei hystum drwy'r dyffryn ac o 
amgylch Coed Llan y Cefn. Hedd perffaith 
hedd. 

Coed Llan y Cefn 
3.2 Mae'r ardal hon yn goetir 
gwarchodedig ac yn safle 
bywyd gwyllt dynodedig lle 
mae rhywogaethau pwysig o 
goed fel yr onnen, y 
dderwen a'r masarn a 
chynefinoedd pwysig i 
fywyd gwyllt. Mae'r coed 
yn gefndir pwysig i'r ardal 
gadwraeth. 

Afon Dyfrdwy 
3.3 Mae Afon Dyfrdwy yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig (SDdGD) dynodedig ac yn Ardal Gadwraeth 
Arbennig Ewropeaidd (AGAE). Mae'r glannau gleision 
agored ar ochr ogleddol yr afon yn cyfrannu at leoliad yr 
Eglwys, ac maent yn cynnig golygfeydd o ddyffryn yr afon 
i'r dwyrain a'r gorllewin o Goed Llan y Cefn. Mae'r coed 
derw, palalwyf, helyg, bedw ac yw aeddfed yn yr Ardal 
Gadwraeth yn cyfoethogi'r lleoliad ac yn cynnig cefndir 
pwysig i'r anheddiad. 

Eglwys Sant Ilar 
3.4 Ar lecyn uwch na'r gweddill, yr 
eglwys yw'r adeilad amlycaf ar 
lannau'r afon a man ganolog 
yr ardal. 
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Adeiladau 
3.5 Mae Ardal Gadwraeth Erbistog yn fach iawn.  Mae'r 
ychydig o 
adeiladau sydd 
yno, gydag un 
eithriad, yn rhai 
hanesyddol ac 
mae tri ohonynt 
wedi eu rhestru. 
Yn unigol, mae 
gan yr adeiladau 
gymeriad 
arbennig a gyda'i gilydd maent yn ychwanegu cryfder ac 
undod i'r ardal. 

Tywodfaen Coch 
3.6 Mae adeiladu gyda thywodfaen coch lleol, wedi ei 
gloddio o'r llethr y tu ôl i dafarn y Cwch, wedi creu naws 
neilltuol i'r ardal ac mae'n cyfrannu'n enfawr i'r ymdeimlad 
o le ac i'r modd y mae'r amgylcheddau adeiledig a naturiol 
yn ymberthyn. Cyfoethogir hyn eto gan y waliau ffin, eto o 
dywodfaen, o amgylch mannau cyhoeddus a phreifat. Mae 
gosod coblau ar fanylion arwynebau yn cadw naws wledig 
ddigyffwrdd yr ardal. 

Manylion Cyffredin y Bensaernïaeth 
3.7 Mae manylion 
ar adeiladau fel 
toeau llechi ar 
oleddf gyda bondo 
cyfwynebol ac 
ymylon, corneli o 
dywodfaen nadd, a 
meini copa a 
hesorau o 
dywodfaen yn 
cynnig perthynas weledol rhwng adeiladau, yn ychwanegu 
at gytgord adeileddau ac ychwanegu at naws neilltuol y lle. 

Tafarn y Cwch (The Boat Inn) 
3.8 Wedi bod yn lle cyfarfod di-dor ar hyd y canrifoedd, 
mae Tafarn y Cwch yn cynnig elfen o sefydlogrwydd a 
pharhad i'r ardal. Yr arfer hwn hefyd sy'n cynnig 
awyrgylch arbennig i'r encil bach hwn sy'n dawel ar hyd yr 
wythnos ond yn ferw o ymwelwyr pan ddaw'r penwythnos. 
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#Ffigwr 3: Map Cymeriad Ardal Gadwraeth Erbistog 
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Ffin yr Ardal Gadwraeth 

Adeiladau Rhestredig 

Coetir Gwarchodedig 

Coed yn Gefndir Pwysig 

Amgaead Pendant o Goed a Llystyfiant 

Coed Unigol Pwysig 

Adeiladau Ddiddorol eu Golwg 

Dynesiad Pwysig 

Hyd Pwysig o Ffin Gerrig 

GOGLEDD 

4 Cymeriad yn Fanwl 

Yr Hen Reithordy a Fferm Rutters 
4.1 O'r gogledd, rydych yn dod i'r Ardal Gadwraeth ar hyd 

lôn wledig gul 
gydag ymylon 
glaswelltog a 
gwrychoedd. Ar 
drofa gam yn y 
lôn y mae'r ardal 
gadwraeth yn 
cychwyn, ac o 
naws amgaeedig 
hon daw i'r 

ymwelydd yr ymdeimlad ei fod yn cyrraedd. Ar ochr dde'r 
fynedfa i'r ardal gadwraeth, mae wal o rwbel tywodfaen bron 
a boddi dan don o hen dyfiant ac yna mae hen wrychoedd 
sefydlog yn ffinio dwy ochr y lôn.  Mae hen fasarnen odidog 
ger mynedfa'r Hen Reithordy ac enghreifftiau eraill yn y 
gerddi. Mae giât bren syml ar ben y rhodfa a ffens o byst a 
rheiliau sy'n 
nodweddiadol o'i 
leoliad gwledig 
tawel. 

4.2 Yn bellach 
ar hyd y lôn, mae 
talcen y stablau yn 
Fferm Rutters yn 
cynnig man 
ganolog bendant iawn. Wedyn mae ysgubor gerrig a hoewal 
yn ei hochr yn union ar ymyl y lôn a gyda'r wal uchel o 
dywodfeini ar hen Gerbyty'r Rheithordy sy'n union gyferbyn, 
mae'n ychwanegu at yr ymdeimlad o fod mewn lle 
amgaeedig a chlos ac mae'n arwain y llygad tuag at y 
ffermdy a'r Eglwys draw.  Wedi eu hadeiladu o dywodfaen 

lleol, ychydig iawn y mae golwg adeiladau'r fferm wedi 
newid. Ar y ddau adeilad mae to llechi gyda theils copa o 
dywodfaen, bondo cyfwynebol ac ymylon, awyrdyllau a 
drysau gwair yn y talcenni. Fodd bynnag mae adeilad y 
stabl, yr un agosaf at y t~, yn llawer mwy urddasol, gyda 
cherrig copa a hesorau o dywodfaen nadd. Yr adeilad hwn 
yn ôl pob tebyg oedd cartref y ceffyl gwedd a dynnai gerbyd 
y teulu. Mae'r adeilad arall yn fwy syml ac ymarferol ei 
gynllun, wedi ei godi yn ôl pob tebyg i gadw'r ceffylau a 
dynnai'r ceirt a'r aradr.  

4.3 Ar fuarth 
fferm Rutters mae 
nythaid hardd o 
adeiladau fferm, 
rhai cerrig o 
ddiwedd y 18fed 
ganrif a dechrau'r 
19eg a rhai brics o 
ddiwedd y 19eg 
ganrif. O amgylch 
y buarth coblog mae wal o dywodfeini gyda rhes uchaf o 
gerrig copa unionsyth, sy'n cyfoethogi lleoliad y stablau a'r 
cytiau moch. Mae adeiladau'r fferm yn fach a chlos, sy'n 
rhan bwysig o'u swyn arbennig. 

4.4 Mae Ffermdy Rutters, a godwyd tua diwedd y 18fed 
neu ddechrau'r 19eg ganrif, ychydig oddi wrth ymyl y lôn 
gyda chwrt blaen agored a buarth o ro mân a choblau. Heb 
ffens na wal yn ffin o'i flaen, mae naws agored iddo sy'n 
cyfrannu at leoliad clos yr Ardal Gadwraeth.  Mae'r t~ wedi 
ei adeiladu ar odre o dywodfaen gwych gyda waliau brics 
gydag uniad Waliau Gerddi Seisnig, llinell fondo ddeintellog 
ac, fel yr ysguboriau, cerrig copa a hesorau o garreg ar y 
talcenni. Mae gan y ffenestri gasmentydd o bren a 
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chroeslathau o haearn bwrw ac maent yn gyfwyneb â'r wal 4.8 Y tu mewn mae corff yr eglwys a'r ystlysau oll o dan yr 
allanol. O flaen y drws blaen o estyll pren mae grisiau un to o ffrâm bren o greffynnau siswrn agored.  Mae pulpud 
treuliedig o dywodfaen o dan borth canopi ar ategion crwm. o garreg Caen Normanaidd gyda phatrymau pedairdalen 
Mae ffenestr godi Sioraidd i'w gweld ar y talcen deheuol. gwrthsoddedig a thestunau cerfiedig a bedyddfaen 

4.5 Mae'r Hen Reithordy yn adeilad rhestredig Gradd II, a 
godwyd yn gyntaf tua diwedd yr 17eg ganrif neu ddechrau'r 
18fed. Mae'n debyg bod y rhan hynaf wedi ei hadeiladu o 
rwbel tywodfaen coch yn wreiddiol a'i bod wedi ei 
hwynebu'n ddiweddarach gyda brics coch. Y rhan ddeulawr 
yw hon yn y cefn gyda'i hwyneb at y ffordd, sydd erbyn hyn 
wedi ei phaentio gyda rendr bras. Yn ystod rhan olaf y 18fed 
ganrif, codwyd estyniad ar y tu blaen (gweddlun glan yr 
afon) gyda gwaith brics o uniad Ffleminaidd, yna tua chanol 
y 19eg ganrif bu ailwampio sylweddol arno gyda llawr 
croglofft ac ychwanegwyd tair ffenestr godi gyda 18 chwarel. 
Yn ystod y 18fed ganrif, adeiladwyd hefyd y bae ar ogwydd 
o dywodfaen a briciau. Yn wreiddiol, un llawr oedd i'r bae 
gyda thri bwa agored, y mae dau ohonynt erbyn hyn wedi eu 
cau neu'n 'ddall' ac mae'r un yn y canol wedi ei wneud yn 
ddrws. Ymysg ffenestri'r llawr uwch mae dwy ffenestr ddall 
ac un ffenestr godi gydag 16 o chwareli. 

4.6 Mae llawer o dir o amgylch y Rheithordy, gydag 
amrywiaeth o goed aeddfed yn cynnwys clos o goed yw ar y 
gweddlun deheuol gyda gorchymyn cadw coed arnynt a 
masarnen arbennig o wych ger giât y fynedfa. Mae'r rhodfa 
o ro mân yn cyfoethogi'r lleoliad deniadol sydd ganddo. 

Eglwys Sant Ilar 
4.7 Mae Eglwys Sant Ilar, sy'n 
adeilad rhestredig Gradd II, yn 
eglwys yn null yr Adfywiad 
Gothig gydag elfennau 
Addurnedig a Seisnig Cynnar. 
Adeiladwyd hi rhwng 1859 a 
1861 o dywodfaen coch nadd o 
dan do llechi gyda theils copa 
cribog o glai coch, sy'n anarferol 
yn yr ardal hon. Mae gan y cwt 
clychau ar y pen gorllewinol 3 
cloch a phen uchaf ar ffurf croes, ac mae hwn gyda'r gangell 
amlochrog gromfannol yn rhoi naws arbennig o neilltuol i'r 
Eglwys. Cadwyd y landerau o haearn bwrw, peipiau'r 

landerau a'r 
twmffedi, oll o'r 
flwyddyn 1861. Mae 
ymyl gornis 
addurniadol o dan 
fondo crog y 
gromfan. Ar 

ffenestri corff yr eglwys mae 
rhwyllwaith yn y dull 
addurnedig a cherrig diddos 
gyda rhagodion deiliog. Mae 
ffenestri'r gangell yn rhai 
pigfain corniog gyda cherrig 
diddos ar ffurf pennau dynion a 
merched. Gallai'r rhain fod yn 
ddelweddau o bobl a oedd yn 
noddwyr yr Eglwys. 

wythochrog o lun cyffelyb.  Mae nawdd y teulu Boates wedi 
ei gofnodi ar y cofebion niferus sydd i'w gweld yn yr eglwys 
heddiw; ac ymysg 
y cofnodion 
nodedig eraill y 
mae'r rhestr o 
Reithoriaid y 
plwyf, a'r obelisg 
sydd wedi torri i 
Ann Vaughan o'r 
flwyddyn 1791. 

4.9 Rydych yn 
dod at yr Eglwys ar hyd llwybr 
graeanog o gornel ogledd 
ddwyreiniol y fynwent a gyda 
rhediadau o risiau o dywodfaen 
treuliedig o'r corneli de orllewinol a 
de ddwyreiniol. Mae giatiau pren a 
choed yw aeddfed yn gwarchod pob 
mynedfa. Mae'r Eglwys ar lecyn 
uwch na'r gweddill yn ei mynwent 
derasog sydd ar ffurf led hirsgwar.  Mae'r lleoliad uwch yn 
cynnig golygfeydd gwych o'r afon. Mae wal o dywodfeini o 
amgylch y fynwent, y mae'r tyfiant sy'n ei meddiannu yn 
lleddfu ei golwg ac yn gymorth 
unwaith eto i gyfuno'r 
amgylcheddau adeiledig a 
naturiol. Mae'r wal yn rhan 
annatod o'r lleoliad a'r 
golygfeydd o'r eglwys. 

4.10 Ymysg y nodweddion 
diddorol eraill y mae'r crafwr 
esgidiau o oes Fictoria sy'n dal 
wrth fynedfa'r porth deheuol yn 
ogystal â'r deial haul gerllaw, y 
mae ganddo golofn a godre o 
waith carreg o'r 19eg ganrif a 
mynegfys o fetel cyfoes. Yng nghefn y fynwent mae grisiau 
o dywodfaen a giât bren yn eich gwahodd i lwybr cyhoeddus 
lle cewch olygfeydd o gefn yr adeiladau a'r afon wrth fynd at 
yr estyniad ar y fynwent. Mae'r llwybr yn mynd yn ei flaen 
trwy feithrinfa a gerddi'r t? Garden House, sydd ar agor i'r 
cyhoedd. 

4.11 O fynedfa ogledd 
ddwyreiniol y fynwent, mae'r 
lôn fach yn troi'n sydyn yn 
sgwâr, gyda wal uchel y 
Cerbyty yn ffin iddi ar yr 
ochr ddwyreiniol, hyd nes 
gwelwch weddill yr Ardal 
Gadwraeth. Yma, mae'r 
Ardal Gadwraeth yn ymagor i 
gynnig golygfeydd trawiadol 
ar Afon Dyfrdwy a tharren 
serth Coed Llan y Cefn sy'n 
gwahaniaethu'n fawr oddi 
wrth gyffiniau cyfyng y lôn.  
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Tafarn y Cwch 
4.12 Mae mapiau A.O. cynnar yn dangos bod y lôn yn arfer 
mynd yn syth yn ei blaen yn y fan hon ac i lawr at ryd yn yr 
afon. Heddiw mae glaswellt tros y lle ond mae modd 
gweld lle'r oedd y rhyd yn croesi i'r lan gyferbyn. 

4.13 Erbyn hyn mae mynedfa ar wahân i'r Cerbyty gyda 
giatiau pren. Mae 
giât bren 5 estyll a 
ffens o byst a 
rheiliau wedi eu 
codi yn y fynedfa i 
rodfa Tafarn y 
Cwch. Mae'r 
triniaethau ffiniol 
syml hyn yn 

adlewyrchu cymeriad gwledig yr ardal. Mae Tafarn y Cwch 
yn adeilad rhestredig Gradd II mewn lleoliad bendigedig 
uwchben Afon Dyfrdwy.  Yn ddau fwthyn o'r 17eg ganrif 
yn wreiddiol, mae wedi ei hadeiladu o gyrsiau ar hap o 
rwbel tywodfaen coch. Mae gan y to llechi ar oleddf 
ymylon cyfwynebol a chribau o dywodfaen. Mae gan yr 
adeilad dwyreiniol ychwanegiadau o'r 19eg ganrif, sef 
simneiau o friciau a ffenestri dormer.  Mae'r ffenestri yn 
gasmentydd 
amlchwarelog o 
haearn bwrw gyda'r 
siliau yn gyfwyneb 
â'r wal allanol a 
bwâu isel 
diweddarach o waith 
briciau ar y llawr is. 
Mae'r bwa o friciau wedi ei adlewyrchu uwchben y fynedfa 
ganolog wreiddiol, y mae iddi ddrws panelog gyda grisiau 

ato o dywodfaen. 
Mae mynedfa isel 
i'r islawr ar ochr 
chwith y grisiau. 
Mae gan yr adeilad 
ar y chwith 
gasmentydd 
amlchwarelog o 
haearn bwrw 
hefyd, gyda siliau 

cyfwyneb â'r wal allanol ac ychwanegiadau o'r 19eg ganrif 
yn cynnwys drws pren chwe phanel a ffenestr fae flwch ar 
lawr y ddaear. 

4.14 Cyfoethogir 
lleoliad y Dafarn 
gan gwrt blaen 
coblog. Mae carreg 
farch hanesyddol yn 
dal i fod wrth gornel 
flaen ochr dde'r 
dafarn. Byddai hon 
wedi bod yn fodd i 
westeion a theithwyr oedd yn croesi'r afon esgyn neu 
ddisgyn oddi ar eu ceffylau neu droliau.  O'r dafarn at yr 
afon mae gerddi wedi'u tirlunio, gyda pherthi tocwaith sy'n 
cynnig ffurfioldeb heb gymryd dim oddi wrth yr ymdeimlad 
gwledig. Mae'r eisteddle allanol yn gydnaws â'r hyn sydd 
o'i amgylch oherwydd ei olwg gymharol ddisylw a'i fod 
wedi ei wneud o ddefnyddiau naturiol fel meinciau pren, 
llwybrau graeanog ac ymylon o dywodfaen. Ymysg y 
nodweddion diddorol mae dirwynydd gwreiddiol y cwch, 
sydd ar ben y grisiau gwreiddiol i lawr at y groesfan ar lan 
yr afon, a welir ar y lan arall hefyd. 

4.15 Mae'r Darren agored o dywodfaen neilltuol yr ardal, y 
tu ôl i'r Dafarn, yn cynnig cefndir dramatig, sy'n 
cyfoethogi'r lleoliad. 

4.16 Estynnwyd 
Tafarn y Cwch trwy 
gysylltu'r dafarn 
gyda'r ysgubor 
gyfagos o'r 19eg 
ganrif gydag 
estyniad o wydr a 
thywodfaen. 
Lluniwyd hwn i fod yn gydnaws â'r adeiladau gwreiddiol, 
gan barchu eu cymeriad, eu maint a'u manylion. Mae'r 
ysgubor ddeulawr yn sgwâr yn erbyn yr adeiladau eraill, 
wedi ei gwneud o rwbel tywodfaen gyda chonglfeini, to 
llechi ar oleddf, ymylon cyfwynebol a theils crib o 
dywodfaen. Mae'r ffenestri yn gymysgedd o gasmentydd o 
haearn bwrw a fframiau pren.  Mae estyniad unllawr wedi 
ei osod yn sgwâr i'r ysgubor gyda dwy ffenestr fae flwch a 
thrydydd drws-ffenestr blwch.    

4.17 Mae'r caeau agored cyfagos yn bwysig o ran cadw'r 
golygfeydd o'r dyffryn ac Afon Dyfrdwy.  Gellir eu croesi 
ar lwybr cyhoeddus sy'n dilyn glan yr afon. Mae ffens bren 
o byst a rheiliau yn nodi ffin ddeheuol y maes parcio 
unwaith eto, gan adlewyrchu cymeriad gwledig yr ardal. 
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5 Crynodeb o Nodweddion Negyddol 
sy'n dod i mewn. Mae'r maes parcio oddi tano yn arwynebeddMaes Parcio Tafarn y Cwch 
eang o darmac, amhriodol yn yr amgylchedd hwn sydd ar y5.1 Mae'r maes parcio mawr tarmac sy'n perthyn i Dafarn y 
cyfan yn naturiol.Cwch yn nodi ymyl orllewinol yr ardal gadwraeth. Yn 

anffodus, nid yw ehangder di-dor y lle yn cadw na chyfoethogi 
cymeriad arbennig y rhan hon o'r ardal gadwraeth, ac mae'n 
cynnig cyfle i wella. 

Salmons Leap 
5.2 Mae'r dyluniad a'r defnyddiau nodweddiadol o'r 
20fed sydd i'r adeilad hwn, a'r 
llifoleuadau ar ei dalcen blaen, yn 
anghydnaws â'i leoliad gwledig 
hanesyddol. Mae'r eiddo, 
ar ymyl orllewinol yr 
Ardal Gadwraeth, mewn 
lle uchel amlwg sy'n ei 
ddyrchafu'n 
amhriodol ymysg 
golygfeydd 
ehangach yr 
Ardal 
Gadwraeth. 
Mae'n 
fantais bod 
yr eiddo 
fwy na heb 
wedi ei 
guddio, wrth 
i rywun ddod 
at yr Ardal 
Gadwraeth, gan 
lystyfiant a'r 
drofa yn y lôn 
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6.1 
CYNIGION CYFFREDINOL AR GYFER CADW A GWELLA 

Coed Mae coed yr ystyrir eu bod yn gyfraniad pwysig i gymeriad a golwg yr ardal wedi 
eu nodi ar Ffigwr 3 o'r ddogfen hon. Bydd gwrthwynebiad i waith ar goed y 
gellid ei ystyried yn niweidiol i'r cymeriad lleol. Lle bynnag y mae angen torri 
coed. bydd anogaeth i gynllun ailblannu priodol.. 

Archeoleg Efallai y bydd angen lliniaru archeolegol mewn ymateb i gynlluniau datblygu 
yn yr Ardal Gadwraeth.  Anogir ymgynghori'n fuan ag Ymddiriedolaeth 
Archeolegol Clwyd-Powys mewn perthynas ag unrhyw annedd neu estyniad 
newydd a fwriedir rhag ofn y bydd oedi wrth gyflwyno'r cais. 

Manylion Ffiniau Bydd gwrthwynebiad i ddymchwel neu symud yn llwyr manylion ffiniau   
traddodiadol. Anogir adeiladu gyda dulliau a defnyddiau traddodiadol yn 
cynnwys morter calch lle bynnag y mae gwaith trwsio ac adfer.neu waith newydd 
yn digwydd. 

Newidiadau a Datblygu o’r Newydd Mae'n rhaid dylunio cynlluniau yn unol â'r Canllawiau Dylunio fel y maent 
yn Adran 7.0 o'r ddogfen hon. 

Gwella’r Briffordd Dylid dylunio gwaith ar ffyrdd yn unol â'r canllawiau fel y maent yn Adran 7.0 o'r 
ddogfen hon ac mae'n rhaid iddynt ystyried yn arbennig bod cadw cymeriad 
gwledig yr ardal yn ddymunol trwy gadw ymylon glaswelltog a chyfyngu ar osod 
wynebau caled, ymylon pafin, arwyddion ffyrdd a marciau ar ffyrdd.   

6.2 
Dyma gyfleoedd a welwyd i wella'r Ardal Gadwraeth.  Mae gwneud y gwaith hwn yn dibynnu a fydd cyllid neu gymorth 
grant i'w gael: 

Maes Parcio Tafarn y Cwch - Byddai'r maes parcio yn well o Tirfeddiannwr preifat 
gael rhywfaint o waith tirlunio syml ac anffurfiol neu blannu 
coed i dorri ehangder yr arwyneb caled. Byddai triniaeth feddalach 
neu fwy naturiol ar y maes parcio a'r rhodfa yn gwella lleoliad 
Tafarn y Cwch a'r Eglwys a byddai'n fwy cydnaws â'r ardal 
wledig o amgylch. 

Yr adran wastraff/gwasanaethau y tu ôl i Dafarn y Cwch - Tirfeddiannwr preifat 
Byddai'r rhan hon yn well o gael ei sgrinio i guddio'r sgipiau a'r 
biniau sbwriel. 

Salmons Leap - Gellid tynnu'r ddau lifolau mawr i lawr ac yn eu Tirfeddiannwr preifat 
lle gosod goleuadau llawer mwy cynnil yn y maes parcio ei hun. 
Byddai Salmon's Leap yn well un ai o ailddatblygu'r safle neu o 
gael cynllun tirlunio a phlannu gofalus. 

CYFLEOEDD I WELLA 

CYNIGION GWELLA CORFF CYFRIFOL 
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7.1 Mae cymeriad yr adeiladau unigol, sydd gyda'i gilydd 
yn ffurfio'r Ardal Gadwraeth, yn deillio o nifer o ffactorau, y 
mae'r canllawiau dylunio canlynol yn berthnasol iddynt. 
Oddi mewn i'r terfynau hyn mae lle ar gyfer ymyrraeth 
bensaernïol o'r radd flaenaf, ar yr amod bod hyn yn gydnaws 
â'r cymeriad presennol o ran y canlynol: 

Cymesuredd 
7.2 Roedd y dulliau adeiladu h~n yn dilyn systemau 
cymesuredd traddodiadol. Ar y rhan fwyaf o'r adeiladau yn 
yr Ardal Gadwraeth, mae'r berthynas rhwng ffenestri, drysau, 
uchder lloriau a'r 
berthynas rhwng 
solet a gwag yn 
nyluniad 
gweddluniau yn 
hanfodol bwysig. 
Dylid efelychu'r 
cymesuredd 
traddodiadol 
mewn 
datblygiadau 
newydd. 

Toeau 
7.3 Fel arfer mae llinell y to yn un o nodweddion amlycaf 
adeilad ac mae cadw'r ffurf wreiddiol, y goleddf, manylion yr 
ymylon a'r bondo a'r addurniad yn hanfodol. Mae uchderau 
a ffurfiau toeau yn bwysig; mae toeau gwastad yn groes i'r 
traddodiad lleol ac fel arfer yn annerbyniol. Mae cyrn 
simneiau yn nodweddion pwysig o olwg toeau a dylid eu 
cadw hyd yn oed os nad oes eu hangen. Lle bynnag y mae 
eisiau defnyddiau newydd ar y to, dylai'r rhain weddu i liw, 
maint a gwead y rhai gwreiddiol. Dylid gosod neu ailosod to 

7 Canllawiau Dylunio 
gyda defnyddiau traddodiadol gan roi tebyg am debyg lle bo 
hynny'n hanesyddol briodol. Os bydd angen awyru'r gwagle, 
dylid gwneud hyn trwy foddion disylw.  Byddai awyriad o 
dan y bondo yn dderbyniol, 
ond nid awyrdyllau gweledol 
ar y to. 

Waliau Allanol 
7.4 Mae'n rhaid i unrhyw 
newid neu waith trwsio ar 
waliau allanol barchu'r 
defnyddiau adeiladu 
presennol a gweddu iddynt o 
ran gwead, ansawdd a lliw. 
Dylid gwneud pob ymdrech i 
gadw neu ailddefnyddio 
briciau neu gerrig wynebu. 
Dylid ail-bwyntio gyda 
morter yr un lliw, math a 
gwead â'r gwreiddiol ac yn hanesyddol byddai wedi bod o 
galch a thywod ac efallai gro mân neu rywbeth o'r fath. Mae 
rendrau cyfoes a chaled gyda sment yn annerbyniol 
oherwydd eu bod yn rhwystro anweddiad gwlybaniaeth, sy'n 
gallu cronni rhwng y wal a'r rendr a chreu lleithder y tu 
mewn a dylid gosod yn gyda chalch yn ei le. 

Nwyddau D@r Glaw 
7.5 Dylid trwsio nwyddau d@r glaw os ydynt yn wreiddiol 
neu eu hailosod gyda defnyddiau gwreiddiol. Nid yw gwteri 
plastig yn briodol ar Adeiladau Rhestredig ac adeiladau 
mewn Ardaloedd Cadwraeth.  Nid yw'n hanesyddol gywir, ac 
nid yw'n gwella cymeriad adeilad. Gall gwteri haearn bwrw 
barhau am oes, o'u cynnal a'u cadw, eu trwsio a'u gosod yn 
iawn. 
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Ffenestri 
7.6 Mae'r rhain yn nodweddion pwysig y dylai eu 
cymesuredd fod yn gywir, cydberthyn yn dda â'i gilydd a 
gydag adeiladau cyfagos a dylid parchu'r agoriadau 
presennol. Dylai unrhyw waith trwsio neu adfer weddu 
bob tro i'r gwreiddiol. Mae'n rhaid i gadw'r ffenestri 
gwreiddiol fod yr ystyriaeth gyntaf pob tro ond dylai 
unrhyw waith trwsio neu adfer weddu i'r gwreiddiol. Mae 
hyn yn cynnwys nid yn unig elfennau adeileddol y ffenestr 
ond hefyd gwydr hanesyddol a thaclau gwreiddiol y 
ffenestr.  Mae'r dull o agor yn arbennig o bwysig, faint y 
maent wedi eu gosod yn ôl yn y ciliau a rhaniadau'r bariau 
gwydro. Ffenestri sy'n symud i fyny ac i lawr neu ffenestri 
casment adeiniog yw'r mwyaf nodweddiadol yn yr Ardal 
Gadwraeth hon. Mae newid ffenestri pren neu haearn am 
rai uPVC, beth bynnag yw'r patrwm, yn annerbyniol. 
Dylai gorffeniad pob ffenestr fod o baent traddodiadol yn 
hytrach na dewis cyfoes o staen. 

Drysau 
7.7 Dylid cadw fframiau drysau, drysau a thaclau drysau 
gwreiddiol lle bynnag y bo modd. Mae'n rhaid i rai 
newydd yn eu lle weddu i'r gwreiddiol o ran cymesuredd, 
arddull a defnyddiau a dylent fod wedi'u paentio. Dylai 
pyrth fod wedi'u dylunio yng nghyd-destun cyffredinol ac 
arddull pensaernïol yr adeilad ac mewn perthynas ag 
unrhyw arddulliau priodol cyfagos. Ni ddylent fod yn 
nodwedd rhy amlwg ar y talcen blaen. 

Triniaeth y Ffin 
7.8 Ni chymeradwyir symud neu newid waliau ffiniol. 
Dylid eu trwsio gyda defnyddiau unwedd a gyda'r un 
arddull neu gyfuniad a newid cerrig copa a gollwyd gyda 
rhai fel y gwreiddiol. Mae defnyddio morter sment caled i 

bwyntio yn annerbyniol oherwydd ei fod yn gwneud i 
garreg feddal ddirywio'n gyflymach. 

Wynebau 
7.9 Ni ddylid defnyddio gormod o orffeniadau tarmac 
anghydnaws a dylid cipio'r cyfle i osod defnyddiau 
traddodiadol a naturiol, a gafwyd yn lleol o ddewis, y mae 
eu lliw, gwead a phatrwm yn gydnaws â chymeriad yr 
ardal ac yn parchu'r adeiladau cyfagos. Dylid cadw a 
thrwsio coblau yn y mannau lle maent nawr. 

Gwaith ar y Briffordd 
7.10 Dylid symud ymaith taclau stryd dibwrpas neu 
ddiangen, fel arwyddion, biniau neu bolion, er mwyn 
lleihau blerwch ar y stryd. Mae'n rhaid cadw unrhyw 
nodweddion hanesyddol fel arwyddion strydoedd ac mae'n 
rhaid i unrhyw bethau newydd fel atalbyst, pyst goleuadau 
stryd a mynegbyst ac ati, fod wedi eu cyfuno'n dda â'r 
strydlun a gweddu'n dda i'r adeiladau cyfagos ac i'r ardal 
yn gyffredinol.  Mae'n rhaid cadw nifer a maint arwyddion 
ffyrdd cyn lleied ag y bo modd a pheidio â'u goleuo oni bai 
fod angen hynny er mwyn diogelwch. Dylai platiau 
cefndir fod yn llwyd neu'n ddu heb ddim melyn gloyw. 
Lle bynnag y mae angen llinellau ar y ffordd mae'n rhaid 
iddynt fod o led gyfyngedig yn yr Ardal Gadwraeth. 

Cynhyrchu Micro Ynni 
7.11 Er bod eisiau hyrwyddo systemau cynhyrchu micro 
ynni, nid ydynt yn dderbyniol lle mae'r offer wedi eu 
gosod ar du blaen adeiladau neu'r gweddluniau amlycaf 
neu bwysicaf, lle byddent yn amharu ar olwg yr Ardal 
Gadwraeth neu lle byddent yn amharu ar wneuthuriad, 
cymeriad neu leoliad Adeilad Rhestredig. 
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8 Rheolaethau Ardal Gadwraeth 

Rheolaethau Arbennig 
8.1 Er mwyn diogelu'r amgylchedd arbennig, mae 
rheolaethau llymach yn bodoli yn yr Ardal Gadwraeth.  Nid 
oes bwriad i'r rhain rwystro newid ond iddynt fod yn fodd 
cadarnhaol i reoli er mwyn diogelu cymeriad yr ardal yn 
gyffredinol.  Mae'r rhain yn cynnwys: 

l Pwerau rheoli ychwanegol ar dai preswyl ar 
gyfer estyniadau, estyniadau ar doeau a newidiadau, 
haenau allanol, garejys a lleoliad dysglau lloeren. 

l Mae angen Caniatâd Ardal Gadwraeth ar bron bob 
gwaith sy'n cynnwys dymchwel yn llwyr.  Ni 
chaniateir dymchwel fel arfer hyd nes byddwn yn 
gwybod pa fath o ailddatblygu fydd yn digwydd. 

l Mae angen rhoi chwe wythnos o rybudd i'r Cyngor 
cyn gweithio ar goed. 

Gyda phob cynnig i ddatblygu ac arddangos hysbysebion 
mewn Ardal Gadwraeth, mae angen mwy o ofal er mwyn 
sicrhau bod cynlluniau yn gwella a chadw cymeriad arbennig 
yr ardal. Mae dylunio a dewis y defnyddiau yn arbennig o 
bwysig yn hyn o beth. 

Adeiladau Rhestredig 
8.2 Mae Adeilad Rhestredig yn adeilad yr ystyrir bod iddo 
'ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig' a bod arno 
angen ei ddiogelu'n arbennig o'r herwydd. Unwaith y bydd 
wedi ei restru, mae adeilad wedi ei ddiogelu o dan Ddeddf 
Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 
1990. Mae ei restru yn diogelu'r adeilad, ei du mewn a'i du 
allan, beth bynnag fo'r rheswm dros ei ddiogelu, yn ogystal 
ag unrhyw wrthrych neu adeiledd sydd wedi ei osod ar yr 

adeilad (pa un a yw'r disgrifiad rhestru yn cyfeirio ato ai 
peidio). Mae'r rhestru yn ymestyn hefyd i unrhyw wrthrych 
neu adeiledd oddi mewn i 'gwrtil' yr adeilad, sy'n bodoli ers 
cyn y 1af Gorffennaf 1948.  Mae hyn er mwyn sicrhau y 
diogelir cymeriad arbennig yr adeilad a'i leoliad. 

8.3 Lle bynnag y bwriedir gweithio ar Adeilad Rhestredig, 
y cyngor pob tro fyddai holi gydag Awdurdod Cynllunio'r 
Cyngor a oes angen Caniatâd Adeilad Rhestredig.  Gydag 
unrhyw waith a fwriedir, mae'n rhaid rhoi ystyriaeth arbennig 
i ddymunoldeb cadw'r adeilad, ei leoliad a nodweddion o 
ddiddordeb arbennig. 

8.4 Wrth ystyried unrhyw waith ar Adeilad Rhestredig, 
mae'n rhaid i gadw pob nodwedd wreiddiol a gwneuthuriad 
yr adeilad, lle bynnag y bo modd, fod yn brif amcan. Mae 
angen Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer dymchwel 
adeilad rhestredig neu ei newid, a fyddai'n effeithio ar 
gymeriad yr adeilad, ei gywirdeb neu ei ddiddordeb 
arbennig. Gallai hyn gynnwys newid ffenestri a drysau, 
symud neu dynnu i lawr waliau mewnol neu waith plastr, 
aelwydydd, distiau'r lloriau neu risiau. Efallai na fydd angen 
caniatâd ar gyfer gwaith trwsio tebyg am debyg ond gwell 
pob tro yw holi cyn gwneud unrhyw waith oherwydd bod 
gwneud gwaith heb y caniatâd angenrheidiol yn groes i'r 
gyfraith gyda chosbau sylweddol i'r sawl sydd o dan sylw o'i 
erlyn yn llwyddiannus. 

Adeiladau Masnachol 
8.5 Nid oes gan eiddo a ddefnyddir yn fasnachol Hawliau 
Datblygu a Ganiateir 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 a newidiadau mewnol, cyn 
belled nad yw'r adeilad yn Adeilad Rhestredig. 
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Ardal Tirwedd Arbennig 
8.6 Mae'r ardal yn rhan o Ardal Tirwedd Arbennig, 
lle rhoddir y flaenoriaeth i gadw a gwella'r dirwedd. 
Bydd rheolaeth lem ar ddatblygu, heblaw i 
ddibenion amaethyddiaeth a mentrau gwledig bach, 
ar ffermydd ac eraill, a datblygiad gweithredol 
angenrheidiol gan ddarparwyr gwasanaethau 
cyfleustod. Bydd rhaid i ddatblygu gydymffurfio â 
safonau uchel o ran dylunio a thirlunio, a bydd sylw 
arbennig i leihau ei effeithiau o'u gweld o bell ac 
agos. 

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 

Arbennig ac Ardal Gadwraeth 

Arbennig 
8.7 Mae Afon Dyfrdwy yn Erbistog wedi ei 
dynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 
(SDdGA) ac yn Ardal Gadwraeth Arbennig (AGA). 
Y safleoedd SDdGA yw'r safleoedd bywyd gwyllt a 
daearyddol gorau oll yn y wlad ac maent wedi eu 
gwarchod yn gyfreithiol o dan Ddeddf Bywyd 
Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, fel y'i diwygiwyd gan 
Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (DCGHT) 
2000 a Deddf Amgylchedd Naturiol a Chymunedau 
Gwledig (DANCG) 2006. Mae'r ddeddfwriaeth hon 
yn rhoi i Gyngor Cefn Gwlad Cymru y pwerau i 
sicrhau gwell gwarchodaeth a rheolaeth ar SDdGA a 
diogelu eu bodolaeth ar gyfer y dyfodol. 

8.8 Mae Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yn 
safleoedd a warchodir yn llym o dan Gyfarwyddeb 
Cynefinoedd y GE ac mae pwysigrwydd 
Ewropeaidd iddynt. Mae'r nodweddion o bwys 
arbennig ar Afon Dyfrdwy yn cynnwys llwybr mudo 
a mannau epilio eogiaid Môr Iwerydd, presenoldeb y 
llyriad nofiadwy, tair rhywogaeth o lysywen bendoll, 
dyfrgwn a chrethyll. 

8.9 Mae cyrsiau d@r fel Afon Dyfrdwy yn 
rhodfeydd pwysig i fywyd gwyllt, yn fodd i 
rywogaethau symud rhwng ardaloedd gwasgarog ac 
yn gysylltiad rhwng gwahanol gynefinoedd glan yr 
afon. 
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Un o egwyddorion sylfaenol 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 
a darparwyr posibl yn hanfodol. 

Cadw: Henebion Cymru 
Cadw yw'r brif asiantaeth sy'n cynnig cymorth grant ar gyfer 
adeiladau hanesyddol yng Nghymru. Dyma grynodeb o'r prif 
gynlluniau grant. 

Grant Adeiladau Hanesyddol 
Ar gyfer atgyweirio ac adfer gwneuthuriad hanesyddol 
adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 
'eithriadol'. Telir grantiau fel arfer fesul taliadau neu wedi 
cwblhau'r gwaith. Mae canran cyfanswm cost gymwys y 
gwaith atgyweirio sy'n daladwy trwy gymorth grant yn 
dibynnu ar y math o adeilad, er enghraifft:    

Crefyddol 50% 

Ymddiriedolaethau ac Elusennau 40% 

Domestig/Preifat 30% 

Masnachol / Diwydiannol 30% 

Cyhoeddus 30% 

Gallai amodau'r grant fynnu bod arbenigwr yn gwneud a 
goruchwylio'r gwaith ac y caniateir rhywfaint o fynediad i'r 
eiddo gan 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 Ffynonellau Cyllid 

Grant Ardaloedd Cadwraeth 
Ar gyfer gwaith ar adeiladwaith allanol neu olwg adeiladau 
hanesyddol, sy'n gwella Ardal Gadwraeth yn sylweddol. 
Telir grantiau fesul taliadau neu wedi cwblhau'r gwaith, ar 
sail y graddfeydd canlynol: 

Crefyddol 40% 

Ymddiriedolaethau ac Elusennau 30% 

Domestig/Preifat 25% 

Masnachol / Diwydiannol 25% 

Cyhoeddus 25% 

Yr un modd fwy neu lai â'r Grant Adeiladau Hanesyddol, 
gallai'r amodau fynnu bod arbenigwr yn gwneud a 
goruchwylio'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. 
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Atodiad 1 

Adeiladau Rhestredig 

Adeilad Rhestredig Gradd 

Yr Hen Reithordy II 

Eglwys Sant Ilar II 

Tafarn y Cwch II 
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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 
(CDLl yn cael ei baratoi 2008/9) 

Deddf Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96: 
Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: 
Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd 
Cadwraeth 

Canllawiau Cynllunio Lleol 
Nodyn 4: Ardaloedd Cadwraeth 

Deddf Henebion ac 
Ardaloedd Archeolegol 1979  

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

Nodyn Cyngor Technegol 12:  Dylunio 

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

23 



Atodiad 3 

Rhestr Termau 
Carreg Nadd Gwaith cerrig o'r radd flaenaf yn cynnwys blociau o garreg wedi'i naddu'n gywir 

gydag uniadau main iawn ar bob ochr 

Ar Ogwydd/Cam Gydag onglau ar yr ochrau fel gyda ffenestri bae 

Casment Ffenestr y mae ei hadenydd ynghrog wrth golynnau ar yr ochr 

Cerrig Copa Cerrig ar ogwydd neu grwm sy'n taflu allan o ben wal neu erchwyn mur, wedi eu 
llunio i gadw d@r glaw oddi ar y gwaith cerrig 

Cwrwgl Cwch bach crwn a wneir trwy dynnu croen anifail tros ffrâm o bren 

Cornis Ymyl wedi'i mowldio, sy'n taflu allan ar hyd pen adeilad. Mae hefyd yn fowldio 
addurniadol yn yr ongl rhwng wal a nenfwd 

Pigfain Corniog Ffenestr sengl gul gyda bwa pigfain ac ymylon addurnedig 

Bondo Deintellog Tafliadau bach ciwbig ar ben y wal o dan linell y to 

Dormer Ffenestr ar do ar oleddf gyda'i ffenestr ar oleddf ei hun 

Tarren Llethr neu glogwyn serth, fel sy'n nodi ymyl cadwyn o fryniau 

Ffenestr Linter Agoriad gyda gwydr ynddo uwchben drws 

Blaen/Terfyniad Darn addurniadol i orffen elfen ar adeilad, a ddefnyddir yn gyffredin ar reiliau a 
thoeau 

Uniad Ffleminaidd Dull o osod briciau sy'n cynnwys gosod brics croes bob yn ail â brics ar eu hyd ar hyd 
bob cwrs gyda'r brics croes ar ganol y brics ar eu hyd uwchben ac o danodd 

Dalennog (Deiliog) Addurniedig, yn enwedig wedi'i naddu ar ffurf dail 

Rhyd Lle mae afon yn croesi dros y ffordd 

Drws-ffenestri Pâr o ddrysau gwydr, sy'n agor fel arfer o gefn y t~ ar yr ardd 

Mynegfys Y rhan o'r deial haul sy'n bwrw cysgod er mwyn dangos yr amser 

Gothig Cyfnod o bensaernïaeth ganoloesol y mae'r bwa pigfain yn un o'i brif 

Cerrig diddos Cerrig ar ffurf sy'n ymwthio uwchben bwa neu lintel i daflu d@r y glaw oddi arno 

Hesor Carreg sy'n taflu allan yn llorweddol ar waelod y naill ochr a'r llall i dalcen y mae'r 
cerrig copa ar oleddf yn gorwedd arni 

Obelisg Colofn bigfain sgwâr ar ei hyd sy'n dod i ben ar ffurf pyramid 

Clytwaith Darn o bensaernïaeth sy'n efelychu dull cyfnod arall yn fwriadol 

Conglfaen Cerrig nadd wedi eu gosod yn sownd yng nghorneli adeiladau 

Rendr Plastr, stwco neu orffeniad arall wedi ei daenu ar wyneb 

Ffenestri Codi Ffenestr gyda rhannau sy'n agor (fframiau) trwy symud i fyny ac i lawr ar rychau, un 
ai gydag un ffrâm sefydlog (sengl) neu'r ddwy yn symud (dwbl) 

Cwrs Unionsyth Dull o osod briciau yn sefyll yn rhes unionsyth ar eu pennau 

Tocwaith Gwrychoedd neu berthi, fel arfer 'bocsen' neu 'ywen' wedi'u tocio'n ffurfiau 

Rhwyllwaith Gwaith cerrig wedi'u naddu'n gywrain iawn a welir fel arfer ar ffenestri gothig 

Croeslath Trawst llorweddol sy'n rhannu ffenestr 

Deunydd Cyfeirio 

Canolfan Adnoddau Esgobaeth Llanelwy. Eglwys Sant Ilar, Erbistog ger Wrecsam. 

W J Britnell, Mawrth 2003. Maelor Saesneg Historic Landscape Characterisation. Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-
Powys. 

Gordon Emery, 1994. Curious Clwyd. A Photographic Album of Oddities from Northeast Wales. 

Gordon Emery, 1996. Curious Clwyd A Second Photographic Album of Oddities from Northeast Wales. 

Sunter Harrison, 1988. Erbistock. 

Edward Hubbard 1986. The Buildings of Wales Clwyd (Denbighshire and Flintshire). 

Disgrifiadau Rhestrau Cadw 

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. 

Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. 

www.cpat.demon.co.uk/projects/longer/churches/wrexham/16776.htm Arolwg Eglwysi Wrecsam, Eglwys Sant Ilar, 
Erbistog. 
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Guidance on Conservation Area Appraisals, English Heritage, 2005 

Guidance on the Management of Conservation Areas, English Heritage, 2005 

Cysylltiadau Defnyddiol 

Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol -www.ihbc.org.uk 

Cadw: Henebion Cymru -www.cadw.wales.gov.uk 

Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain -www.riba.org 

Cymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol -www.spab.org.uk 

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig -www.rics.org.uk 

Y Gr@p Sioraidd -www.georgiangroup.org.uk 

Y Gymdeithas Fictoraidd -www.victorian-society.org.uk 

Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys -www.cpat.org.uk 
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