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Dynodiad Ardal Gadwraeth Y Cyd-destun Cynllunio 
1.1 Mae Adran 69 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig 1.4 Dylid darllen y Datganiad hwn ar y cyd â Chynllun 
ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yn mynnu bod Awdurdodau Datblygu Unedol Wrecsam 2005 a chanllawiau polisi cynllunio 
Lleol yn enwi "ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu cenedlaethol, yn enwedig Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 
hanesyddol arbennig y mae cadw neu wella eu cymeriad neu eu Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol 
golwg yn ddymunol" ar gyfer eu dynodi'n ardaloedd cadwraeth. ac Ardaloedd Cadwraeth. 

Lleoliad Y Diben 
1.5 Mae Llanarmon Dyffryn Ceiriog oddeutu 15 cilometr (9 1.2	 Diben Cynllun Asesu a Rheoli'r Ardal Gadwraeth yw: 
milltir) i'r de orllewin o'r Waun ar ffordd y B4500.  Mae 11 

●	 Cynnig diffiniad eglur o ddiddordeb pensaernïol neu 
 cilometr (7 milltir) i'r de orllewin o Langollen a 14 cilometr (9 
hanesyddol arbennig ardal
 milltir) i'r gorllewin o Groesoswallt. Mae'r pentref bron iawn 

ym mhen uchaf dyffryn afon Ceiriog, oddeutu 870 o droedfeddi ●	 Darganfod dulliau a fydd yn fodd i gadw a gwella ei 

uwchben y môr ymysg encilion Mynyddoedd y Berwyn. Mae'r nodweddion unigryw trwy'r Cynllun Gwella 

Ardal Gadwraeth yn cynnwys canol hanesyddol y pentref. 

●	 Cryfhau'r cyfiawnhad tros ddynodi 
Daeareg 

●	 Creu cyd-destun eglur ar gyfer datblygu yn y dyfodol 

1.6 Mae Llanarmon Dyffryn Ceiriog yn ardal porfeydd yn unol â pholisïau ardal gadwraeth yn y cynllun 

ucheldir Dyffryn Ceiriog, gydag afon Ceiriog yn llifo drwyddi. datblygu
 
Y ddaeareg sylfaenol yw Cromen y Berwyn, cymysgedd o 

●	 Cynnig modd ymgysylltu a hybu ymwybyddiaeth leidfeini neu gerrig llaid gwaddod Ordofigaidd, y mae'r rhan 
fwyaf o'r ardal wedi ei gwneud ohonynt. 

Ardal Gadwraeth Ymgynghori 
Llanarmon Dyffryn Ceiriog 1.7 Ymgynghorwyd ynghylch y ddogfen hon gyda 

Chynghorau Cymuned, aelodau'r Cyngor a nifer o wahanol 
1.3 Nod y Cynllun Asesu a Rheoli hwn yw hyrwyddo a 

sefydliadau a grwpiau gyda diddordeb yn yr amgylchedd 
chynnal datblygiadau sy'n gydnaws â, neu'n gwella, cymeriad 

hanesyddol a'r ardal leol. Ymgynghorwyd hefyd â chyrff 
Ardal Gadwraeth Llanarmon Dyffryn Ceiriog.  Nid yw'n ymgais 

statudol fel Cadw.  Cynhaliwyd ymgynghori cyhoeddus rhwng 
i rwystro newid. Y nod yw cadw'r ddysgl yn wastad rhwng holl 

mis Rhagfyr 2009 a mis Ionawr 2010. Gwahoddwyd y cyhoedd 
fuddiannau cadwraeth a'r angen am newid a datblygu. 

i drafod y cynigion gyda'r Swyddog Cadwraeth yn Neuadd 
Dynodwyd Ardal Gadwraeth Llanarmon Dyffryn Ceiriog gyntaf 

Bentref Llanarmon Dyffryn Ceiriog. 
y 29 Awst 1975 a newidiwyd ei ffin ym mis Chwefror 2000. 
Mae'r ddogfen hon yn ymwneud yn anad dim 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. 
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2.1 Mae hanes Llanarmon yn awgrymu bod y pentref a'r fro 
yn lle addas o ran bwyd, lloches ac amddiffyniad ers yr 
oesoedd cynharaf. Cafwyd hyd i fwyell garreg o'r cyfnod 
Mesolithig neu Oes Ganol y Cerrig (8000 - 4300 CC) oddeutu 
tair milltir i'r gogledd orllewin o'r pentref. Cafwyd hyd hefyd i 
lafn bwyell mwy diweddar (2300 - 600 CC), a allai fod wedi ei 
ddefnyddio i ddibenion hela. Mae gan anheddiad o Oes yr 
Haearn (600 CC - OC 43) ychydig agosach at y pentref, glawdd 
amddiffynnol o'r enw Cerrig Gwynion ar frigiad, fel y mae'r 
enw'n awgrymu, o graig wen neu ffelsbar, lle mae peth 
tystiolaeth o dai crynion yn weddill. Eto heb fod yn bell, 
cafwyd hyd i nifer o ddarnau arian Rhufeinig o'r cyfnod OC 43 
- 410. 

2.2 Mae'n 
amlwg o enw'r 
lle mai plwyf 
Garmon yn 
Nyffryn Ceiriog 
yw hwn. 
Awgryma'r 
dystiolaeth 
archeolegol mai 
anheddiad 
derwyddon yn 
wreiddiol oedd 
Llanarmon Dyffryn Ceiriog, a'i fod yn ystod y 5ed ganrif wedi 
dod o dan adain Garmon, sef Germanus, Esgob Auxerre 
(oddeutu 378 - 448 OC), mynach a milwr Cristnogol o Ffrainc 
a ddaeth i Brydain ym 429 OC i sefydlu Cristnogaeth. Hwn 
efallai oedd yn gyfrifol am gelloedd Cristnogol eraill yng 
Ngogledd Cymru fel Llanarmon Mynydd Mawr, ger Conwy a 
Llanarmon yn Iâl, ger Rhuthun. Mae pob un ar lethrau dyffryn 
gydag eglwys, mynwent ac adrannau preswylio, ac yn 
Llanarmon Dyffryn Ceiriog mae tomen bregethu hefyd, sef 
Tomen Garmon sydd yn y fynwent bresennol. 

2 Hanes a Datblygiad
 
2.3 Daeth y 12fed ganrif a'r 13eg â llawer o newid ac 
afreolaeth i Ogledd Cymru yn sgil y Goresgyniad Normanaidd 
ac Iorwerth y 1af. Ni lwyddodd yr un o'r rhain fynd i mewn i'r 
dyffryn.  Llifodd y Normaniaid ar hyd glannau Gogledd Cymru 
erbyn rhan olaf yr 11eg ganrif wedi eu buddugoliaeth ar y 
Saeson ym 1066. Tua chanol y 12fed ganrif, trechwyd y 
Cymry ganddynt yn y Waun, lle gwnaethant adeiladu castell 
domen ar ymyl dyffryn afon Dyfrdwy i'r de o Eglwys y Santes 
Fair.  Diben lleoliad hwn oedd rheoli mynediad i'r dyffryn. 

2.4 Ceisiodd Harri'r Ail (1154-1189), Brenin Lloegr a hanner 
yr hyn sydd erbyn heddiw yn Ffrainc, oresgyn a threchu'r 
Cymry unwaith ac am byth yn y dyffryn ym 1165.  Roedd ei 
fyddin wedi ymgynnull yn Amwythig, ac yna aeth ymlaen i 
wersyll yng Nghroesoswallt cyn symud ymlaen i Ddyffryn 
Ceiriog. Ymosodwyd ar filwyr cyflog Harri yma ac acw ar y 
daith drwy'r dyffryn, yn enwedig gan Owain Gwynedd. 
Rhwystrwyd y cyrch gan gynddaredd ymosodol y Cymry, 
prinder cyflenwadau sylfaenol a'r tywydd ofnadwy, yn enwedig 
ar y tir corsiog yn ardal Nantyr.  Yn ei wylltineb, 
gorchmynnodd Harri i'w fyddin fynd i Gaer lle cafodd ei 
wystlon o blith y Cymry eu dallu a'u hysbaddu. 

2.5 Methodd hyd yn oed yr archryfelwr Iorwerth y 1af yn ei 
gyrch i drechu'r Cymry. Llwyddodd ei fyddin i gipio'r Waun yn 
unig, a 
draddodwyd ym 
1287 i Roger 
Mortimer o 
Wigmore.  Yna, 
cododd Mortimer 
gastell newydd Y 
Waun rhwng 1295 
a 1310, milltir i'r 
gorllewin o'r 
domen 
Normanaidd. Nid yw Castell Y Waun, i bob golwg, ar safle 
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Ffigwr 2: Llanarmon Dyffryn Ceiriog Map Hanesyddol 1875 

OS © Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. Rhif Trwydded 100023429. 2010 

G 

strategol o safbwynt militaraidd, ond roedd ei borth gwreiddiol ganrif â'r dyffryn ac â Llanarmon.  Dyma'r hyn a ysgrifennodd 
â'i drem tua'r gorllewin a Dyffryn Ceiriog, i bob Cymro gael yn ei waith 'Wild Wales' (1854): 
deall ar unwaith mai i goron y Sais yr oedd Y Waun yn deyrngar. 

"Deuthum i Lanarmon, pentref bach arall mewn dyffryn lle llifa 
2.6 Hyd yn oed gyda'r rhyfeloedd yn rhemp, roedd crefydd afon Ceiriog. Mae hanner y ffordd rhwng Llangollen a Rhaeadr, 
hefyd yn bwysig. Cododd Urdd y Sistersiaid, neu'r Mynaich deng milltir o'r ddau. Euthum i dafarn fach a galw am gwrw. 
Gwynion, 76 o fynachlogydd ar hyd a lled Prydain, yr olaf Yn eistedd wrth fwrdd mawr roedd certmon yn rhythu'n astud ar 
ohonynt yng Nglyn y Groes ger Llangollen ym 1202. Daeth y bapur newydd o'i flaen. "What news?" holais innau yn Saesneg. 
gell grefyddol yn Llanarmon, a oedd yn wreiddiol yn gysegredig "I wish I could tell you" atebodd mewn Saesneg bratiog iawn, 
i, ac yn gysylltiedig â Glyn y Groes, yn gapeliaeth i'r fam "but I cannot read". 
eglwys, y Santes Fair, yn Stryd yr Eglwys, Y Waun, a oedd yn 

2.9 Fodd bynnag, roedd sylw wedi ei roi eisoes i lythrennedd a 
eglwys i'r gaer Normanaidd yn Y Waun.  Mae'r cofnod 

rhifedd plant Llanarmon. Agorwyd Ysgol Genedlaethol Eglwys 
ysgrifenedig cyntaf o'r pentref i'w weld yn Nhrethiad Norwich 

Loegr ym 1833, ar gyfer merched a bechgyn, a oedd yn rhoi 
1254, sef 'Capella de Llangarnayan', treth ar eiddo eglwysig yn 

addysg yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yn 1847 codwyd Ysgol 
ystod yr 11eg ganrif. 

Eglwysig Llanarmon. Yn yr ysgol hon y cafodd y bardd Ceiriog 
2.7 Nid tan y 18fed ganrif y daw tystiolaeth ddogfennol o'r ei addysg. Agorwyd yr Ysgol Brydeinig gyntaf ym 1870 o dan 
pentref i'r fei unwaith eto. Mae Map Ystâd oddeutu 1760 yn adain Corff o Grynwyr yn gweithredu ar ran yr enwadau 
dangos pentref bach ar groesffordd.  Dywedir mai'r adeilad anghydffurfiol. 
hynaf yn y pentref heddiw yw Gwesty'r West Arms, a godwyd 

2.10 Daeth y bygythiad mwyaf i'r ffordd o fyw yn y dyffryn ym 
yn ystod yr 17eg ganrif ac a elwid gynt yn Dafarn yr Eryr neu'r 

1922. Roedd ar Gorfforaeth Warrington angen cyflenwad gwell 
Eagle Inn. Mae meincnod yr Arolwg Ordnans ar du blaen yr 

o dd@r a chronfa ar gyfer Glannau Merswy, a'u bwriad oedd 
adeilad yn nodi uchder o 870 o droedfeddi uwchben y môr.  Mae 

boddi oddeutu 13,600 o erwau o ben uchaf dyffryn Ceiriog. 
Gwesty'r Hand hefyd yn hen iawn, wedi bod yn fferm ac yn 

Boddwyd nifer o ddyffrynnoedd yng Nghymru ac yn Lloegr er 
westy hyd ddyddiau cynnar yr 20fed ganrif. Roedd y pentref yn 

mwyn rhoi d@r i'r trefi cynyddol, ond yma yn y dyffryn hwn 
fan lle byddai'r porthmyn yn aros yn rheolaidd yn yr oes pan 

bu'n fodd i danio mwy na'r cyffredin o'r atgasedd hiliol rhwng y 
gerddai gwartheg i Lundain. Datblygodd yn organig yn ystod y 

Cymry a'r Saeson, ac roedd yn bygwth dadfeddiannu cannoedd o 
18fed ganrif a'r 19eg, pan oedd gwaith y rhan fwyaf o'r bobl yn 

bobl yr oedd gan rai ohonynt eu tras yn yr ardal ers canrifoedd. 
dibynnu ar ffermio.  Yng nghanol y 19eg ganrif chwalwyd yr 

Roedd yn bygwth hefyd boddi Dolwen, yr honnir ei fod yn 
eglwys ganoloesol yn Llanarmon gan y Fictoriaid, a gododd un 

gartref i Owain Gwynedd, un o dywysogion y Cymry yn ystod y 
newydd yn ei lle. Wrth ddymchwel yr eglwys cafwyd hyd i gelc 

12fed ganrif. Pe byddai'r cynllun wedi llwyddo, byddai wedi 
o ddarnau arian o'r 15fed ganrif, sydd erbyn hyn yn yr 

golygu gwneud dau lyn, y naill ochr a'r llall i Lanarmon. 
Amgueddfa Brydeinig. 

Cyhoeddodd y gorfforaeth ei bwriad o gaffael fwy neu lai'r holl 
2.8 Ymwelodd George Borrow, awdur llyfrau teithio'r 19eg eiddo yn y pentref a rhannau cyfagos y dyffryn, a oedd yn 
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cynnwys un eglwys, pum capel, dwy swyddfa bost, pum siop 
a gefail, hefyd dau a phedwar ugain o anheddau eraill yr oedd 
pump a deugain yn ffermdai ac adeiladau ffermydd.  Ond 
diolch byth i Lloyd George, Prif Weinidog Prydain, a 
ddywedodd wedi ymweliad â'r dyffryn, ei fod yn 'Ddarn bach 
o'r Nefoedd ar y Ddaear, y mae'n rhaid ei gadw doed a ddel.' 
Yn y pen draw cyflwynwyd cynigion eraill ac achubwyd y 
dyffryn. 

2.11 Heddiw mae'r pentref yn elwa ar ddiwydiant ymwelwyr 
ar raddfa fach ond llewyrchus, ar gyfer cerddwyr a saethwyr. 
Mae pob un o'r siopau a'r gwasanaethau hanesyddol wedi 
mynd, heblaw'r ysgol a'r ganolfan gymunedol, a hynny, gellid 
tybio, oherwydd y ffyrdd gwell a bod mwy o fodd i'r 
gymuned deithio. Mae rhywfaint o ddatblygu ar raddfa fach 
wedi digwydd yn y pentref yn ystod y blynyddoedd diweddar, 
ond oherwydd ei fod yn gymharol ddiarffordd, ychydig iawn 
y mae cymeriad yr ardal wedi newid. 

7 



c r y n o d e b  o  g y m e r i a d  a r b e n n i g 
  

3 Crynodeb o Gymeriad Arbennig
 
3.1 Mae Llanarmon yn bentref arbennig o hardd gyda naws gerrig oedd yno i gychwyn yn ôl pob tebyg ond mae'r rhan 
dedwyddwch a threfn, a chymuned gadarn, mewn dyffryn sy'n fwyaf wedi eu hadeiladu o'r newydd gyda briciau clai. O ran eu 
elwa ar olygfeydd o'r mynyddoedd, llwybrau cudd, aneddiadau graddfa, mae naws glos i'r adeiladau, ac mae hyd yn oed t@r yr 
unionlin a ffermydd diarffordd, a ffyrdd cul. eglwys wedi ei lunio'n 

fyrrach na'r arfer, sy'n fodd 
Topograffi i goed fod yn nodwedd 
3.2 Mae Llanarmon wedi datblygu patrwm unionlin ar ardal o'r amlycach o ffurfwedd y 
enw Nant y gorwel na'r adeiladau. 
Glôg ar hyd y Syml o ran manylder yw 
ffordd fynydd i wynebau'r adeiladau, gyda 
Lanrhaeadr ym ffenestri a drysau yn 
Mochnant sy'n fanylion pensaernïol 
dilyn un o hanfodol. Mae'r rhan fwyaf 
ragnentydd afon o ffenestri'r llawr isaf a'r 
Ceiriog - ar llawr cyntaf fel arfer yn 
lethr mynydd union ar gyfer ei gilydd er 
sy'n codi o'r bod trefn fwy diamcan i'r 
pentref tua'r de adeiladau h~n. Mae maint 
a chynnig y wal galed yn fwy ar 
golygfeydd o gyfartaledd na'r rhannau gwag, sef ffenestri a drysau, sy'n creu 
bwys yn y pentref ac oddi yno. Mae topograffi'r pentref yn golwg gadarn i'r adeiladau. 
ymagweddu at y dyffryn gwastad ym mynyddoedd y Berwyn. 
Mae afon Ceiriog yn nodwedd bwysig o'r dirwedd, yn ffin Waliau Ffiniol 
ogleddol i'r anheddiad ac yn cyfoethogi lleoliad y pentref. Yr 3.4 Mae waliau cerrig, sych a gyda morter, yn nodweddion 
Ardal Gadwraeth yw canol cywasgedig y pentref. ffiniol o bwys yn yr ardal, gyda'u hwynebau amlwg ar ochrau'r 

strydoedd yn creu 
Manylion Brodorol naws amgaeedig. 
3.3 Mae'r adeiladau gan fwyaf wedi'u gwneud o'r garreg leol ar 
gyrsiau ac un ai wedi'u rendro neu eu gwyngalchu. Cynllun 
unionlin fel arfer sydd i'r adeiladau gyda bondo isel, er bod 
eithriadau nodedig, fel Gwesty'r West Arms.  Mae ffurfwedd y 
toeau yn bwysig iawn o ran golwg gyffredinol yr ardal gyda'r 
talcenni yn nodwedd amlwg, yn codi'n igam-ogam ar yr allt o'u 
gweld o'r gogledd wrth ddod i mewn i'r pentref. Simneiau o 
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Cynllun Adeiladu Organig Coed a 
3.5 Yng nghanol y pentref, mae'r rhan fwyaf o'r adeiladau yn Mannau 
wynebu'n syth i'r 
ffordd, y mwyafrif Agored 
o'r 17eg ganrif Gwyrdd 
ymlaen. Fodd 

3.7 Yn bennaf, 
bynnag, mae patrwm 

lleiniau adeiladu yr anheddiad yn yr 
caeedig, y bryniau o Ardal Gadwraeth yn 
gwmpas a glannau'r organig gyda 
afon yw'r mannau agored gwyrdd yn yr ardal gadwraeth. Mae gwahanol fathau o 
coed, yn enwedig ar hyd y ffordd at yr afon, yn nodwedd dai, fel y rhai mwy 
bwysig o'r dirwedd, sy'n dod â'r amgylcheddau adeiledig a sylweddol ar wahân 
naturiol ynghyd yn fwy cytûn, yn ogystal â diffinio canol y gyda libartiau mawr y tu ôl, ac adeiladau allanol unllawr o'r 
pentref. Mae nifer o lwybrau cyhoeddus yn mynd o'r pentref i'r garreg leol gyda thoeau llechi ar oleddf. Mae'r rhan fwyaf o'r 
wlad o amgylch. bythynnod mewn rhesi ar leiniau cul a gerddi bychain. Mae 

ffiniau pwysig yn cynnwys cymysgedd o waliau cerrig sych a Adeiladau amlwg 
gwrychoedd. 

3.8 Yn fras iawn, i'r gogledd, de, dwyrain a gorllewin o 

Sgwâr y Pentref sgwâr y pentref, mae'r adeiladau amlwg yn cynnwys Eglwys 
Garmon Sant, Gwesty'r Hand, Capel y Tabernacl a Gwesty'r 3.6 Nid oes yr un fan agored gyhoeddus ffurfiol yn yr ardal 
West Arms. gadwraeth. Man ganolog y pentref yw'r sgwâr agored 

anffurfiol ar y groesffordd lle daw'r ffyrdd culion ynghyd o'r 
gogledd, y de, y dwyrain a'r gorllewin. 
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4 Cymeriad yn Fanwl
 
4.1 Wrth ddod at y pentref o ochrau Glyn Ceiriog, mae Eglwys afon. Mae Nant Gwrachen 
Garmon Sant i'w gweld yn dirnod pell, i'r dwyrain o ganol y yn nodwedd naturiol oddi 
pentref, yn swatio wrth odre'r mynydd. Mae'r ffordd i mewn i'r mewn i'r amgylchedd 
pentref yn llydan, ac wrth iddi ddod tros y bont a godwyd tua adeiledig ac mae ei 
dechrau'r 20fed ganrif, mae'r muriau ar ei hochrau a'r colofnau symudiad a'i s@n yn rhan 
cerrig cynhaliol yn fframio'r pentref o'ch blaen ac yn arbennig o'r ymdeimlad hwnnw o 
adeilad amlwg Gwesty'r Hand. Y tu hwnt i hynny gwelir y hedd. Mae gan fynedfa'r 
mynyddoedd uchel y tu ôl, gyda phorfeydd glas a llawer o goed neuadd un golofn o gerrig 
aeddfed yn gefndir i'r pentref ac yn harddu ei leoliad. gyda'i phen ar ffurf pyramid 

sy'n debyg i'r hyn sydd ar y 
4.2 Y ffordd ar draws yr afon yw'r unig ffordd i mewn i'r 

bont. Mae'r neuadd ei hun yn adeilad eithaf sylweddol, a oedd i 
pentref o ogledd Dyffryn Ceiriog.  Codwyd y bont bresennol, y 

gychwyn ar gynllun unionlin, gydag estyniad erbyn hyn yn 
Bont Fawr, ym 

sgwâr oddi ar y talcen dwyreiniol ac ar yr ochr ogleddol. Mae'r 
1909, yn lle'r hen 

to wedi'i wneud o lechi naturiol. Mae'r adeiladwaith gwreiddiol 
bont ddau fwa, a 

yn waith cerrig ar hap heb gyrsiau gyda chonglau a chilbyst o 
lledwyd y ffordd 

friciau brown i'r ffenestri  a phennau iddynt ar ffurf bwâu 
yr adeg honno 

cylchrannog o lechi lleol a meini clo pwysleisiedig. Mae gan y 
hefyd. Mae'r 

rhan hon o'r adeilad ffenestri codi traddodiadol sy'n llithro i fyny 
bont hon wedi ei 

ac i lawr.  Ar wyth o blaciau sylfaen mae enwau nifer o 
hadeiladu gyda 

gymdeithasau Cymreig, yn 
dau led o 

cynnwys y rhai ym Manceinion, 
drawstiau dur ar 

Llundain a Lerpwl, a cholegau ac 
golofnau 

ysgolion yng Nghymru. Cyfoes 
cynhaliol o 

yw'r estyniad, wedi ei wneud o 
dywodfaen ac un golofn ar ganol yr afon. Mae llawr y bont 

friciau brown gyda haen o rendr 
wedi ei wneud o goncrit a'r canllawiau o ddur; mae pennau'r 

gwrthgyferbyniol a ffenestri 
colofnau tywodfaen ar ffurf pyramidiau o goncrit.  Mae'r coed ar 

adeiniog ynghrog wrth yr ochrau, 
lan yr afon ger y bont yn ffrâm i'r olygfa o'r pentref a gyda'r 

sy'n creu gwahaniaeth o ran yr 
waliau cerrig ar ochrau'r ffordd i mewn i'r pentref, maent yn creu 

adeiladwaith rhwng yr hen a'r 
ymdeimlad pendant iawn o gyrraedd. 

newydd. Mae rhes o goed masarn 
4.3 Wedi croesi'r bont, mae'r Neuadd Ganmlwydd, neuadd ac un ffawydden fawr, ar gwrt 
ganmlwyddiant Ceiriog, i'w gweld ar y chwith ac mae'n rhaid blaen y safle, yn rhoi ymdeimlad 
croesi nant fach i fynd ati, sef Nant Gwrachen. Ystyr 'gwrachen' pendant iawn o hunaniaeth i'r 
yw cam neu droellog ac mae hi'n llifo i lawr drwy'r pentref at yr ffordd at y pentref ac yn cyfrannu at leoliad y neuadd. 
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4.4 Wrth droi i'r chwith tuag at yr eglwys, mae Ysgubor Gorchymyn 
Ddegwm, wedi ei haddasu erbyn hyn, i'w gweld ar y chwith. Cadwraeth 
Mae'n eiddo hir deulawr eithaf sylweddol gyda'i dalcen blaen arnynt. Mae'r 
gydag ochr y nant a'i wyneb tua Gwesty'r West Arms.  Ers coed yn 
talwm, yma y byddent yn cadw'r degwm, sef degfed ran o cysgodi'r llwybr 
gynnyrch blynyddol y plwyf a gesglid i gynnal yr eglwys ac yn cuddio 
sefydlog (Eglwys Loegr yr adeg honno). Mae wedi'i rendro a'i popeth heblaw 
baentio'n wyn, ond nid yw esmwythder y rendr yn gydnaws â'r drws yr eglwys, 
olwg arw sydd ar y gwaith cerrig a welir yn rhannau eraill y sy'n cynnig 
pentref wedi'i baentio'n wyn neu ei wyngalchu. Mae arno do llawer mwy o 
llechi ar oleddf gyda chorn simnai o friciau glas. Mae nifer o'r ymdeimlad o 
ffenestri a'r capanau a'r cwteri wedi'u paentio'n ddu, yr un olwg â gyrraedd. Yn 
nifer o fythynnod yn yr ardal. Ffenestri cyfoes adeiniog gyda agos iawn at y llwybr, i'r gorllewin, mae tomen bregethu fawr. 
nifer o chwareli sydd arno, rhai â fframiau o bren, eraill o fetel. Gallai'r garreg ar ei phen fod yn rhan o ddeial haul neu groes 
Unionlin nodweddiadol yw'r cynllun. Mae mewn gardd fawr, bregethu. Codwyd yr eglwys tua chanol 1846 ar sylfeini eglwys 
oddi mewn i wal gerrig sych. Mae yno lwyfen, sy'n nodwedd o'r 15fed ganrif, gan y pensaer Thomas Jones o Gaer, yn flwch 
amlwg iawn, yn gwyro dros y nant ac yn cyfrannu at olwg pregethu syml. Aeth yr adeilad drwy raglen o waith adfer ym 
lleoliad Gwesty'r West Arms o'r cyfeiriad hwn. 1986-7. Mae mewn mynwent hynafol, ar ffurf cylch bras, ac 

mae wedi ei chysegru i Garmon Sant y credir iddo sefydlu 
4.5 Y t~ deulawr y drws nesaf i'r Ysgubor Ddegwm oedd 

eglwys yma yn ystod y 4edd-5ed ganrif. 
Rheithordy 
Llanarmon tan 4.7 Mae'r eglwys yn adeilad rhestredig Gradd II, wedi ei 
chwedegau'r gwneud o gerrig lled-naddedig ar hap gyda chonglfeini, godreon 
ganrif ddiwethaf. uchel a cherrig 
Dymchwelwyd copa ffurfiedig a 
hen bersondy a cherrig copa 
godwyd ym dyrchafedig ar y 
1815 a chodwyd talcenni gyda 
yr un presennol hesorau. Ffurf 
yn ei le ym dalsyth sydd i'r 
1869, wedi ei ffenestri gyda 
adeiladu o gerrig phennau 
lleol ar hap gyda cylchrannog 
tho llechi. Mae pwyntiedig. Ar 
agoriadau gwreiddiol y ffenestri wedi eu gwneud yn llawer mwy, ben y t@r tridarn 
sydd wedi difetha cymesuredd traddodiadol y talcen blaen. gorllewinol mae meindwr byr wedi'i orchuddio â llechi a 
Ychwanegwyd ffenestr fae at y llawr isaf gyda balconi uwchben. cheiliog y gwynt ar ei ben uchaf. Y tu mewn i'r eglwys mae'r 
Mae'r ychwanegiadau hyn gyda ffenestri sy'n amlwg yn gyfoes corff a'r gangell yn un o dan do pum bwa wedi ei wneud o 
eu llun ac wedi'u lliwio, i'w gweld yn anghydnaws â'r drawstiau croes gyda chreffynnau syth yn eu cynnal. 
adeiladwaith gwreiddiol ac ag eiddo eraill yn yr Ardal 

4.8 Yn y fynwent mae pob bedd, yn unol â thraddodiad, â'i 
Gadwraeth. Mae ysgubor ddeulawr o gerrig y tu ôl iddo. Ar y 

drem yn fras tua'r dwyrain. Mae llawer o'r beddargraffiadau yn 
ffin flaen mae wal o gerrig ar hap heb ei chapio sy'n ymestyn at 

Gymraeg, ac mae rhai o'r lleiniau yn sylweddol eu maint, ambell 
fynedfa'r fynwent gyda thalar welltog sy'n ymestyn ymhellach ar 

un gydag obelisg mawreddog a rheiliau o haearn bwrw a 
hyd ochr y ffordd allan a thu hwnt i'r pentref.  Mae'r wal hon 

beddrodau. Yn hollol wahanol i'r llwybr tywyll, mae golygfeydd 
gyda wal y talcen blaen a ffin yr eiddo cyfagos yn rhoi cwrt 

o'r fynwent allan a thu hwnt i'r eglwys a thua'r afon wrth iddi 
blaen pendant a di-dor i'r stryd. 

droi'n ôl i lawr y dyffryn.  O'r eglwys hefyd, yn ei llecyn 
4.6 Ar gwr gwledig gwych, ychydig uwch na'r rhelyw, mae golygfeydd yr 
dwyreiniol y pentref un mor sylweddol ar yr Ardal Gadwraeth.  Mae wal gerrig grom 
mae Eglwys Garmon o amgylch y 
Sant. Mae dwy giât fynwent. 
syml o haearn yn 

4.9 Gyferbyn 
dangos y ffordd i 

â mynedfa'r 
mewn i'r fynwent, 

fynwent a'r 
gyda dwy fasarnen 

Ysgubor 
fawr yn ei gwarchod 

Ddegwm mae 
yn gadarn. Ar hyd 

Foel Wen, t~ a 
ymylon y llwybr mae 

godwyd yn 
coed yw hynafol, h~n 

ddiweddar, 
na'r eglwys bresennol 

cyfoes o ran ei 
ac ymysg y coed yw 

gynllun a'i 
hynaf a mwyaf 

adeiladwaith, gyda dau lawr a dau fae yn ymestyn ar ei gwrt 
arwyddocaol yn y 

blaen. Efallai ei fod ychydig yn rhy fawr o'i gymharu â'r 
dyffryn.  Mae 

adeileddau mwy traddodiadol yn y pentref ac mae'r rendr 

12 



c y m e r i a d  y n  f a n w l 
  

esmwyth i'w weld braidd yn llwm o'i gymharu â'r gorffeniadau ffôn yn nodwedd o ddiddordeb, sy'n cyfrannu at gymeriad yr 
mwy traddodiadol ac organig.  Fodd bynnag, mae'n gymesur Ardal Gadwraeth. Mae angen cot o baent arno. 
ddigon ac mae ei gynllun lliwiau du a gwyn yn cyd-fynd ag 

4.12 Ar ochr dde'r ffordd i mewn i'r Ardal Gadwraeth mae rhes 
adeiladau eraill y pentref. Mae pyst y giât, wedi eu rendro a'u 

o goed aeddfed ar lan yr afon. Yr hyn sy'n amlwg wrth ddod i 
paentio'n wyn, braidd yn anghydnaws, er eu bod yn cadw at 

mewn i'r Ardal Gadwraeth yw'r talcenni gwrthgyferbyniol o 
orffeniadau'r t~. Byddai pyst o gerrig i'r giât a wal ffin o gerrig 

gerrig a rendr ar y bythynnod ar Stryd y Gwehydd.  Mae'r 
wedi bod yn gymorth i gryfhau'r cwrt blaen a gwneud i'r t~ 

bythynnod i'r gorllewin o Westy'r Hand yn closio at ei gilydd ar 
cyfoes weddu'n well i'w leoliad mwy traddodiadol. 

leiniau cul gydag un llwybr atynt, gwrthgyferbyniad llwyr i 
4.10 Mae Gwesty'r Hand yn adeilad pwysig yn y pentref. Mae drefn fwy agored ac organig yr adeiladau o gwmpas canol y 
ei wneuthuriad cyffredinol a'i leoliad yn cynnig hysbyseb pentref. Mae llawer o'r eiddo wedi'u diweddaru a'u hestyn. 
ragorol ac yn ddiweddglo i'r olygfa wrth ddod i mewn i'r Mae enghreifftiau yma ac acw o ffenestri neu ddrysau 
pentref. Codwyd yn ffermdy a thafarn o gerrig, gyda ffenestri gwreiddiol ac mae cryn nifer o'r eiddo wedi'u rendro. Er 
codi trawslithro a ffenestri dormer to serth.  Yn ystod rhan gwaethaf hyn, mae trefn glos y strydoedd a'r gerddi blaen 
gyntaf yr 20fed ganrif, yn lle'r nodweddion hyn gosodwyd bychain sy'n weddill oddi mewn i ffiniau cerrig isel yn 
ffenestri Edwardaidd mwy a'r dormerau ar oleddf sydd i'w cyfrannu at swyn arbennig y rhan hon o'r Ardal Gadwraeth.         
gweld hyd heddiw.  Agorwyd ail ddrws blaen hefyd, er mwyn 

4.13 Yn wreiddiol melin wlanen oedd Siop Gymreig yr Hen 
cynnig drysau ar wahân, gellid tybio, i'r dafarn a'r gwesty. 

Felin, adeilad rhestredig 
Rhyw dro rhwng y cyfnod hwn a diwedd y chwedegau, 

Gradd II, er bod traddodiad 
tynnwyd drws y dafarn ac ychwanegwyd porth diweddarach 

lleol yn honni mai melin lin 
wedi 1970. Ychwanegwyd nifer o estyniadau ar y cefn gyda 

oedd hi mewn gwirionedd, a 
threigl yr amser ac addaswyd 

ganddi hi, gellid tybio, daw 
yr adeiladau allanol. Mae'r 

enw Stryd y Gwehydd. 
adeiladau allanol yn amrywio 

Newidiwyd hi'n siop yn rhan 
o ran eu huchder, maint a 

olaf yr 20fed ganrif. Mae'n 
manylion, sy'n creu 

felin drillawr sylweddol gydag 
cymysgedd detholiadol a 

un bae wedi ei gwneud o 
diddorol ei weld. O flaen yr 

gerrig rwbel gyda chonglfeini 
adeilad saif 'llaw' wedi ei 

mawr y mae rhai ohonynt yn 
naddu o bren, wedi ei chodi'n 

dal i sefyll allan. Mae'n 
ddiweddar, sy'n ychwanegu 

adeilad amlwg, uwch na'r 
eto at gymeriad a golwg canol 

bythynnod cyfagos, sy'n creu 
y pentref. 

strydlun amrywiol a diddorol 
4.11 Ger talcen gorllewinol ei olwg. Nid oes gan yr adeilad ddim o'i wydr gwreiddiol. 
yr Hand mae caban ffôn K6 Mae wedi'i restru'n enghraifft brin o felin bentref fach iawn, un 
Rhestredig Gradd II, yn null y o'r ychydig sy'n weddill erbyn hyn yn nyffryn Ceiriog. 
flwyddyn 1936. Mae'r caban 
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4.14 Mae'r Tabernacl yn gapel Wesleaidd Cymraeg a 
helaethwyd ym 1911, adeilad unllawr gydag islawr wedi ei 
rendro'n arw gyda chonglfeini ffug o sment a phump o feini 
bwa allanol o 
fricsen Rhiwabon 
ar y fynedfa 
fwaog. Mae'r 
ffenestri fframiau 
pren gwreiddiol 
wedi'u cadw ar 
ochr y ffordd a'r 
talcen yn ogystal â 
dau ddrws mawr o 
fyrddau pren o dan 
borth talcennog. Mae'r rheiliau gyda'r eiddo yn anarferol yn 
yr ardal hon ac wedi eu gosod efallai er mwyn rhoi 
pwysigrwydd i'r adeilad. 
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4.15 Mae Gwesty'r West Arms yn adeilad amlwg yn yr ardal yn westy yn ddiweddarach. Yn syth o flaen y gwesty mae 
gadwraeth ac mae ganddo lawer o nodweddion diddorol y tu cerrig crynion a phorth agored talcennog o bren. Mae rhes o 
allan a'r tu mewn. Mae wedi ei restru gyda Gradd II yn westy bedair coeden aeddfed yn y gerddi yn creu cefndir sy'n 
rhagorol gyda chymeriad a manylion brodorol pendant iawn cyfrannu at ei leoliad. Y tu mewn iddo mae cil pentan gwych 
o'r 18fed ganrif. Mae o'r 18fed ganrif yn bennaf ond gallai fod a thrawstiau gyda pheflau dyfnion. 
o'r 16eg ganrif neu'r 17eg yn wreiddiol. Mae'n gyfuniad o 

4.16 Mae ysguboriau ac adeiladau allanol Gwesty'r West 
ddau lawr ac un llawr gyda nenlofftydd.  Mae ganddo faeau 

Arms wedi'u gwneud o gerrig a llechi gyda ffenestri pren 
bargodol ar ganol ac ochr chwith y talcen blaen.  Mae wedi ei 

wedi'u paentio'n ddu. Gyda'r blynyddoedd codwyd nifer o 
adeiladu o gerrig rwbel gwyngalchog o dan do llechi serth 

estyniadau to gwastad ar gefn y gwesty, er mwyn helaethu 
gyda simneiau mawr o gerrig. Mae'r ffenestri ar y cyfan yn 

cyfleusterau'r gwesty a chysylltu'r ysguboriau gyda'r prif 
rhai gyda dwy neu dair o adenydd ysgafn gyda chwareli 

westy.  Byddai modd ailddatblygu'r rhain yn y dyfodol er 
bychain o dan bennau briciau rhannog. Yn ôl pob tebyg, 

mwyn cynnig trefn llai 'bob sut' a mwy unedig. 
roedd yn ffermdy i gychwyn yn ystod yr 17eg ganrif, a daeth 
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4.17 Yn wreiddiol, roedd y t~ Whitegate Cottage yn d~ hir 4.18 Ychydig iawn o flerwch stryd a gwelliannau cyfoes i'r 
unllawr.  Am gyfnod hir tan oddeutu 2002 roedd yn llety briffordd sydd wedi dod i'r rhannau cyhoeddus, ac mae 
ychwanegol i Westy'r West Arms ond mae erbyn hyn yn golwg wledig i'r stryd o'r herwydd. Mae ambell i balmant 
gartref eto. Mae wedi ei wneud o gerrig wedi'u paentio'n ond bach iawn yw eu nifer.  Mae cerrig crynion o'r afon ar 
wyn gyda tho llechi ac mae ganddo dalcen blaen syml gyda wyneb cwrt blaen preifat Gwesty'r West Arms.  Mae hyn yn 
ffenestri cyfoes amlchwarelog a chapanau o garreg enghraifft o bafin brodorol y gellid gosod ei debyg eto 
afreolaidd. Mae ganddo wal gerrig y tu ôl gyda cherrig mewn mannau priodol mewn unrhyw gynllun gwella. 
capan iâr a cheiliog. Mae wal gerrig y cwrt blaen, wedi ei Mae'r mynegbost hynod wedi ei wneud o bren gyda llusern 
chapio â choncrit yn dilyn llinell y ffordd, gan bwysleisio'r ar ei ben yn ychwanegu at swyn y pentref. 
llwybr syth o'r bont i ganol y pentref. 
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5 Crynodeb o Nodweddion Negyddol
 
5.1 Nodwyd nifer o nodweddion sy'n amharu ar olwg a Golwg yr Ynys Draffig 
chymeriad yr ardal. Ymysg y rhain mae: 5.5 Ar yr ynys draffig ar ffurf triongl yng nghanol y pentref 

Colli Nodweddion a Manylion mae ymylon concrit ac wyneb tarmac sydd i'w gweld braidd yn 
arw yn yr amgylchedd gwledig o'u cwmpas. Mae'r mynegbost 

Pensaernïol Traddodiadol  yn y canol yn nodwedd o ddiddordeb arbennig ac nid yw trefn yr 
5.2 Yn anffodus, mae nifer o newidiadau bach tros amser yn ynys draffig yn gwneud dim i'w ddyrchafu. 
raddol wedi newid cymeriad a golwg arbennig yr ardal. Mae 
ambell i enghraifft o hyd o ffurfiau gwreiddiol, neu gyda 
manylion traddodiadol, ar ffenestri neu ddrysau.  Mewn rhai 
mannau, mae waliau ffin traddodiadol o gerrig wedi'u tynnu i 
lawr gyda dewis cyfoes yn eu lle neu heb ddim yn eu lle o gwbl. 
Mae'r rendro'r adeiladwaith gwreiddiol gyda rendr caled cyfoes, 
gosod toeau newydd gan gynnwys awyrellau yn y crib neu deils 
crib plethedig ac ail-bwyntio waliau gyda morter sment caled, oll 
yn enghreifftiau o fân waith sydd gyda'i gilydd yn erydu a llygru 
cymeriad a golwg arbennig yr ardal. 

Newidiadau Amhriodol 
5.3 Mae'n rhaid i estyniadau barchu maint, graddfa ac ansawdd 
yr adeilad gwreiddiol. Gall rhai enghreifftiau o byrth, ffenestri 
bae ac estyniadau gyda tho gwastad fod, o ran eu golwg, yn 
anghyson ag arddull a chyfnod yr adeilad presennol. 

Mannau Parcio 
5.4 Ar hyn o bryd, nid yw parcio i'w weld yn amharu llawer ar 
olwg yr Ardal Gadwraeth.  Fodd bynnag, ar y maes parcio y tu 
ôl i Westy'r West Arms a lle mae man parcio anffurfiol i'w gweld 
ger safle'r bysiau, byddai rhywfaint o waith tirlunio anffurfiol 
neu osod wyneb newydd, yn gwella eu golwg. Fodd bynnag, 
byddai peidio â chyflwyno nodweddion trefol anghyson yn 
hanfodol. 
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c y n l l u n  r h e o l i  

6.1 
CYNIGION CYFFREDINOL AR GYFER CADW A GWELLA 

Golygfeydd Pwysig Mae golygfeydd i mewn ac allan o'r Ardal Gadwraeth ac oddi mewn iddi, yn enwedig y 
rhai o'r Eglwys, yn hanfodol i ansawdd arbennig y lle. Bydd eu cadw a'u gwella yn 
ystyriaeth bwysig wrth benderfynu ynghylch unrhyw ddatblygu arfaethedig. 

Coed Mae coed yn nodwedd arbennig o gymeriad yn yr Ardal Gadwraeth hon.  Felly, bydd 
gwrthwynebiad i symud coed o bwys yn yr ardal. Lle nad oes dewis heblaw eu symud, 
yna mae'n rhaid ymgymryd â chynllun o ailblannu priodol. Gweler adran 8.1 o'r ddogfen 
hon. 

Archeoleg Efallai bydd angen lefelau amrywiol o liniaru archeolegol mewn ymateb i gynlluniau 
datblygu oddi mewn i'r cnewyllyn hanesyddol. Anogir ymgynghori buan gydag 
Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys mewn perthynas ag unrhyw annedd neu 
estyniad newydd, er mwyn atal unrhyw oedi wrth gyflwyno cais. 

Manylion Ffiniau Mae waliau cerrig ffiniol yn nodweddion cymeriad penodol i'r Ardal Gadwraeth.  Bydd 
gwrthwynebiad i'w dymchwel yn llwyr.  Anogir defnyddio dulliau a defnyddiau adeiladu 
traddodiadol yn cynnwys morter calch (dim sment) ym mhob cynllun atgyweirio ac adfer 
y waliau cerrig ffiniol traddodiadol.     

Newidiadau a Datblygu o'r Newydd Mae'n rhaid i gynigion fod wedi eu llunio yn unol â'r Canllawiau Dylunio fel y maent yn 
Adran 7.0 o'r ddogfen hon. 

Adfer Nodweddion a Gollwyd Mae manylion pensaernïol traddodiadol a defnyddiau lleol yn bwysig o ran diddordeb 
pensaernïol a gwerth yr ardal a dylid eu cadw lle bynnag y mae modd. Mae anogaeth 
bendant iawn i atgyweirio neu adfer nodweddion traddodiadol. 

Gwella'r Briffordd Dylid cynllunio gwaith ar y briffordd yn unol â'r canllawiau fel y maent yn Adran 7.0 o'r 
ddogfen hon. Mae'n rhaid i unrhyw waith arfaethedig ar y Briffordd roi ystyriaeth 
arbennig i ddymunoldeb cadw cymeriad gwledig arbennig yr ardal trwy gyfyngu ar 
ddefnyddio arwyddion a marciau diangen ar y ffyrdd a chadw'r ymylon gwelltog, er 
enghraifft.  Mae'n rhaid i unrhyw gynlluniau i ailosod neu adnewyddu'r ynys draffig 
geisio gwella canol y pentref gan barchu ei leoliad hanesyddol a gwledig. 
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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: 

Gwella'r meysydd parcio a'r wynebau - Byddai'r lleoedd Tirfeddiannwr preifat / Yr Adran Gludiant a 
parcio, yn enwedig gydag ochr a chefn Gwesty'r West Arms Rheoli Asedau, CBSW 
yn elwa ar dirlunio syml a diffwdan a'u hail-wynebu gyda 
defnydd meddal a naturiol sy'n gydnaws â'r naws gwledig 
o amgylch. 

Arwyddion Gwesty'r West Arms - Mae'r arwyddion Tirfeddiannwr preifat 
tameidiog ar du blaen y gwesty yn amharu ar olwg 
gyffredinol yr adeilad.  Byddai rhesymoli'r arwyddion hyn 
gyda defnyddiau ac arddull o ansawdd da yn gwella'r olwg 
yn sylweddol. 

Yr Ynys Draffig - Byddai defnyddiau wynebu mwy priodol, Yr Adran Gludiant a Rheoli Asedau, CBSW 
plannu ac ail-baentio'r mynegbost yn gwella golwg yr ynys 
draffig yn fawr iawn.     

CYNIGION CYFFREDINOL AR GYFER CADW A GWELLA 

CYNIGION GWELLA Y CORFF CYFRIFOL 
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7 Canllawiau Dylunio 
7.1 Mae cymeriad yr adeiladau a'r gweddluniau stryd unigol, Toeau 
sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r Ardal Gadwraeth, yn deillio o 7.5 Mae llinell y to yn un o 
nifer o ffactorau y mae'r canllawiau dylunio canlynol yn brif nodweddion adeilad ac 
ymwneud â hwy.  Oddi mewn i'r ffiniau hyn mae lle i arloesi mae cadw'r gwreiddiol o ran 
pensaernïol o'r radd flaenaf, ar yr amod ei fod yn gydnaws â'r uchder, ffurf, goleddf, 
cymeriad sydd yno o ran y canlynol: manylion yr ymyl a'r bondo, 

Graddfa yn angenrheidiol. Mae toeau 
gwastad yn groes i'r 

7.2 Mae'n rhaid i waith adfer ac ailddatblygu barchu lled y 
traddodiad lleol ac fel arfer 

lleiniau traddodiadol a cheisio peidio â chreu rhes ddi-dor o 
yn annerbyniol. Mae cyrn 

dalcenni blaen anferthol o'r math a welir ar gymaint o gynlluniau 
simneiau yn nodweddion 

cyfoes. 
pwysig o'r tolun a dylid eu 

Cymesuredd cadw hyd yn oed os nad oes 
eu hangen mwyach. Lle mae 7.3 Gyda'r rhan 
defnyddiau'r to i'w fwyaf o'r adeiladau 
hadnewyddu, dylai'r defnyddiau newydd fod fel lliw, maint a yn yr Ardal 
gwead y rhai sy'n cael eu hadnewyddu os oedd y rheini yn Gadwraeth, mae'r 
draddodiadol ac yn hanesyddol briodol. Os oes angen awyriad, berthynas rhwng 
dylid cyflawni hyn trwy foddion disylw (e.e. awyrellau o dan y ffenestri, drysau, 
bondo) ond ni fyddai awyrellau gweladwy ar y to yn dderbyniol. uchderau'r lloriau 

a'r berthynas rhwng Waliau Allanol 
solet a gwag yn 

7.6 Mae'n rhaid i unrhyw newid neu waith trwsio ar waliau 
nyluniad 

allanol barchu'r defnyddiau adeiladu presennol a gweddu iddynt 
gweddluniau yn 

o ran gwead, ansawdd a lliw.  Dylid gwneud pob ymdrech i 
hanfodol bwysig. Dylid efelychu'r cyfraneddau traddodiadol 

gadw neu ailddefnyddio briciau neu gerrig wynebu. Dylid 
mewn datblygiadau newydd. 

ailbwyntio gyda morter yr un lliw, math a gwead â'r gwreiddiol 

Llinell Adeiladu ac yn hanesyddol byddai wedi bod o galch a thywod ac efallai 
gro mân neu rywbeth o'r fath. Mae rendrau cyfoes a chaled 7.4 Mae'n rhaid i ddatblygu talcenni blaen gydymffurfio â 
gyda sment yn annerbyniol oherwydd eu bod yn rhwystro threfn hanesyddol y stryd. Mae cynllun hanesyddol y pentref yn 
anweddiad gwlybaniaeth, sy'n gallu cronni rhwng y wal a'r rendr unionlin gyda'r adeiladau fel arfer yn wynebu'r ffordd a 
a chreu lleithder y tu mewn a dylid gosod yn gyda chalch yn ei llinellau'r toeau yn gyfochrog â hi. 
le. 
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Nwyddau D@r Glaw Triniaeth y Ffin 
7.7 Dylid trwsio nwyddau d@r glaw os ydynt yn rhai 7.10 Ni chymeradwyir symud neu newid waliau ffiniol.  Dylid 
gwreiddiol neu eu hadfer gyda defnyddiau gwreiddiol. Nid yw eu trwsio gyda defnyddiau unwedd a gyda'r un arddull neu 
gwteri plastig yn briodol i Adeiladau Rhestredig ac adeiladau gyfuniad a newid cerrig copa a gollwyd gyda rhai fel y 
mewn Ardaloedd Cadwraeth ac nid yw'n hanesyddol gywir ac gwreiddiol. Mae defnyddio morter sment caled i bwyntio yn 
nid yw'n dyrchafu cymeriad adeilad. annerbyniol oherwydd ei fod yn gwneud i garreg feddal 

ddirywio'n gyflymach. 
Ffenestri 
7.8 Dylai cyfrannedd ffenestri fod yn gywir, cydberthyn yn Wynebau 
dda â'i gilydd a gydag adeiladau cyfagos a dylid parchu'r 7.11 Ni ddylid defnyddio gormod o orffeniadau tarmac 
agoriadau presennol. Mae'n rhaid i gadw'r ffenestri gwreiddiol anghydnaws a dylid cipio'r cyfle i osod defnyddiau 
fod yr ystyriaeth gyntaf pob tro ond dylai unrhyw waith trwsio traddodiadol a naturiol, a gafwyd yn lleol o ddewis, y mae eu 
neu adfer weddu i'r gwreiddiol. Mae hyn yn cynnwys nid yn lliw, gwead a phatrwm yn gydnaws â chymeriad yr ardal ac yn 
unig elfennau adeileddol y ffenestr ond hefyd gwydr parchu'r adeiladau cyfagos. 
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 Gwaith ar y Briffordd 
ciliau a rhaniadau'r bariau gwydro. Mae trwch a gwaith 7.12 Dylid symud ymaith taclau stryd dibwrpas neu ddiangen, 
mowldio'r bariau gwydro, maint a threfn y chwareli yn fel arwyddion, biniau neu bolion, er mwyn lleihau blerwch ar 
elfennau hanfodol bwysig o ran penderfynu ar ffenestri y stryd. Mae'n rhaid cadw unrhyw nodweddion hanesyddol fel 
newydd priodol, sy'n parchu oed adeilad. Mae newid ffenestri arwyddion strydoedd ac mae'n rhaid i unrhyw bethau newydd 
pren neu haearn am rai uPVC, beth bynnag yw'r patrwm, yn fel atalbyst, pyst goleuadau stryd a mynegbyst ac ati, fod wedi 
annerbyniol. Dylai gorffeniad pob ffenestr fod o baent eu cyfuno'n dda â'r strydlun a gweddu'n dda i'r adeiladau 
traddodiadol yn hytrach na dewis cyfoes o staen. 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 
Drysau goleuo oni bai fod angen hynny er mwyn diogelwch. Dylai 
7.9 Dylid cadw fframiau drysau, drysau a thaclau drysau platiau cefndir fod yn llwyd neu'n ddu heb ddim melyn gloyw. 
gwreiddiol lle bynnag y bo modd. Mae'n rhaid i rai newydd Lle bynnag y mae angen llinellau ar y ffordd mae'n rhaid 
yn eu lle weddu i'r gwreiddiol o ran cymesuredd, arddull a iddynt fod o led gyfyngedig yn yr Ardal Gadwraeth. 
defnyddiau a dylent fod wedi'u paentio. Dylai pyrth fod 
wedi'u dylunio yng nghyd-destun cyffredinol ac arddull Cynhyrchu Micro Ynni 
pensaernïol yr adeilad ac mewn perthynas ag unrhyw 7.13 Er bod eisiau hyrwyddo systemau cynhyrchu micro ynni, 
arddulliau priodol cyfagos. Ni ddylent fod yn nodwedd rhy nid ydynt yn dderbyniol lle mae'r offer wedi eu gosod ar du 
amlwg ar y talcen blaen. 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 'gwrtil' yr adeilad, sy'n bodoli ers cyn y 1af Gorffennaf 1948. 

Mae hyn er mwyn sicrhau y diogelir cymeriad arbennig yr 8.1 Er mwyn diogelu'r amgylchedd arbennig, mae rheolaethau 
adeilad a'i leoliad. llymach yn bodoli yn yr Ardal Gadwraeth.  Nid oes bwriad i'r 

rhain rwystro newid ond iddynt fod yn fodd cadarnhaol i reoli er 8.3 Lle bynnag y bwriedir gweithio ar Adeilad Rhestredig, y 
mwyn diogelu cymeriad yr ardal yn gyffredinol.  Mae'r rhain yn cyngor pob tro fyddai holi gydag Awdurdod Cynllunio'r Cyngor 
cynnwys: a oes angen Caniatâd Adeilad Rhestredig.  Gydag unrhyw waith 

a fwriedir, mae'n rhaid rhoi ystyriaeth arbennig i ddymunoldeb 
●	 Pwerau rheoli ychwanegol ar dai preswyl ar gyfer 

cadw'r adeilad, ei leoliad a nodweddion o ddiddordeb arbennig. estyniadau, estyniadau ar doeau a newidiadau, haenau 
allanol, garejys a lleoliad dysglau lloeren. 8.4 Wrth ystyried unrhyw waith ar Adeilad Rhestredig, mae'n 

rhaid i gadw pob nodwedd wreiddiol a gwneuthuriad yr adeilad, 
●	 Mae angen Caniatâd Ardal Gadwraeth ar bron bob gwaith 

lle bynnag y bo modd, fod yn brif amcan. Mae angen Caniatâd sy'n cynnwys dymchwel yn llwyr.  Ni chaniateir dymchwel 
Adeilad Rhestredig ar gyfer dymchwel adeilad rhestredig neu ei fel arfer hyd nes byddwn yn gwybod pa fath o ailddatblygu 
newid, a fyddai'n effeithio ar gymeriad yr adeilad, ei gywirdeb fydd yn digwydd. 
neu ei ddiddordeb arbennig. Gallai hyn gynnwys newid ffenestri 

●	 Mae angen rhoi chwe wythnos o rybudd i'r Cyngor cyn a drysau, symud neu dynnu i lawr waliau mewnol neu waith 
gweithio ar goed. plastr, aelwydydd, distiau'r lloriau neu risiau.  Efallai na fydd 

angen caniatâd ar gyfer gwaith trwsio tebyg am debyg ond gwell Gyda phob cynnig i ddatblygu ac arddangos hysbysebion mewn 
pob tro yw holi cyn gwneud unrhyw waith oherwydd bod Ardal Gadwraeth, mae angen mwy o ofal er mwyn sicrhau bod 
gwneud gwaith heb y caniatâd angenrheidiol yn groes i'r gyfraith cynlluniau yn gwella a chadw cymeriad arbennig yr ardal. Mae 
gyda chosbau sylweddol i'r sawl sydd o dan sylw o'i erlyn yn dylunio a dewis y defnyddiau yn arbennig o bwysig yn hyn o 
llwyddiannus. beth. 

Henebion Cofrestredig Adeiladau Rhestredig 
8.5 Yn yr Ardal Gadwraeth, mae'r domen yn y fynwent, Tomen 8.2 Mae Adeilad Rhestredig yn adeilad yr ystyrir bod iddo 
Garmon, yn Heneb Gofrestredig. Mae Henebion Cofrestredig yn 'ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig' a bod arno 
safleoedd a henebion hynafol o bwysigrwydd cenedlaethol, y angen ei ddiogelu'n arbennig o'r herwydd. Unwaith y bydd wedi 
mae'r gyfraith yn eu diogelu. Gall rhai Adeiladau Rhestredig fod ei restru, mae adeilad wedi ei ddiogelu o dan Ddeddf Cynllunio 
yn Henebion Cofrestredig hefyd. Os ydych yn bwriadu gwneud (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990.  Mae ei 
gwaith, newid neu gloddio, mae'n rhaid wrth Ganiatâd Henebion restru yn diogelu'r adeilad, ei du mewn a'i du allan, beth bynnag 
Cofrestredig. Dylid cyflwyno ceisiadau am ganiatâd i fo'r rheswm dros ei ddiogelu, yn ogystal ag unrhyw wrthrych 
Lywodraeth Cynulliad Cymru. 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 
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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.  Mae'n 
debygol y bydd angen Caniatâd Cynllunio ar unrhyw waith 
allanol ar adeiladau masnachol nad ydynt wedi'u rhestru 
heblaw gwaith trwsio a chynnal a chadw. 
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9 Ffynonellau Cyllid
 
Un o egwyddorion sylfaenol pob cynllun grant yw nad oes modd ● Grant Ardaloedd Cadwraeth 
cynnig grant wedi dechrau'r gwaith. Mae pob grant yn ddewisol Ar gyfer gwaith ar adeiladwaith allanol neu olwg adeiladau 
a gall cyfraddau amrywio. Mae ymgynghori'n fuan a darparwyr hanesyddol, sy'n gwella Ardal Gadwraeth yn sylweddol.  Telir 
posibl yn hanfodol. grantiau fesul rhandaliadau neu wedi cwblhau'r gwaith, ar sail y 

Cadw: Henebion Cymru graddfeydd canlynol: 

Cadw yw'r brif asiantaeth sy'n cynnig cymorth grant ar gyfer Crefyddol 40% 
adeiladau hanesyddol yng Nghymru. Dyma grynodeb o'r prif 

Ymddiriedolaethau ac Elusennau 30% 
gynlluniau grant. 

Domestig/Preifat 25% 
● Grant Adeiladau Hanesyddol 

Masnachol / Diwydiannol 25% Ar gyfer atgyweirio ac adfer gwneuthuriad hanesyddol adeiladau 
o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 'eithriadol'. Telir Cyhoeddus 25% 
grantiau fel arfer fesul rhandaliadau neu wedi cwblhau'r gwaith. 

Yr un modd fwy neu lai â'r Grant Adeiladau Hanesyddol, gallai'r 
Mae canran cyfanswm cost gymwys y gwaith atgyweirio sy'n 

amodau fynnu bod arbenigwr yn gwneud a goruchwylio'r 
daladwy trwy gymorth grant yn dibynnu ar y math o adeilad, er 

gwaith. Mae'n rhaid i'r perchennog sicrhau hefyd y cedwir yr 
enghraifft: 

eiddo mewn cyflwr da a chymryd a chynnal diogelwch yswiriant 
Crefyddol 50% digonol ar gyfer yr eiddo. 

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. 
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Atodiad 1
 
Adeiladau Rhestredig
 

Gwesty'r West Arms II 

Y caban ffôn ger talcen gorllewinol gwesty'r Hand II 

Eglwys Garmon Sant II 

Siop Gymreig yr Hen Felin II 

Tomen Garmon (Tomen ym mynwent Eglwys Garmon Sant) 

Adeilad Rhestredig Gradd 

Henebion Cofrestredig 
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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 

Canllawiau Cynllunio Lleol Nodyn 30: 
Dylunio: Canllawiau ar gyfer Datblygwyr a 
Phenseiri wrth Ddylunio Datblygiadau 
Preswyl 

Nodyn Cyngor Technegol 12:  Dylunio 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 60/96: 
Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol:  
Archeoleg 
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Atodiad 3 
Rhestr o Dermau Pensaernïol 

Cynhaliad Y rhan solet o golofn y mae bwa yn ymestyn ohoni, neu bennau eithaf pont 

Ffenestr adeiniog Ffenestr y mae'r rhannau ohoni sy'n agor wedi eu gosod ar golynnau 

Estyniad to serth Estyniad ar do serth gyda'r un goleddf tros fargodiad i adeilad 

Pefel (siamffr) Wyneb wedi ei ffurfio trwy dorri'r ymyl sgwâr ymaith, fel arfer ar ongl o 45 gradd 

Cangell Rhan o ben dwyreiniol eglwys wedi ei neilltuo ar gyfer offeiriaid 

Iâr a Cheiliog Cerrig copa danheddog ar ben wal 

Cerrig copa Cwrs uchaf wal, canllaw/parapet neu simnai 

Dormer Ffenestr sy'n sefyll allan o'r to 

Bondo Rhan isaf to ar oleddf sy'n ymestyn allan 

Talcen Wyneb wal, yn aml ar ffurf triongl ar ochr to serth 

Cil-pentan Encil mawr ar gyfer aelwyd 

Cilbost Ochr unionsyth ar agoriad 

Capan Trawst llorweddol sy'n ddarn gorffenedig ar ben drws neu ffenestr 

T~ Hir T~ a beudy yn un, efo ffordd drwodd ar y tu mewn 

Corff Prif gorff eglwys 

Obelisg Colofn sgwâr bigfain gyda'i phen ar ffurf pyramid 

Canllaw/parapet Nodwedd sy'n cuddio to 

Unionsyth/talsyth Rhaniad hanesyddol o bensaernïaeth Othig Seisnig o'r cyfnod 1335-1530. Daw'r enw 
o'r paneli rhwyllwaith unionsyth a defnyddid yn y cyfnod 

Colofn Darn o adeiladwaith ar wahân 

Plinth Cyrsiau bargodol ar waelod wal neu golofn 

Conglfaen Gwaith cerrig nadd wedi ei gyfuno â chorneli adeilad 

Rendr Plastr, stwco neu orffeniad arall ar wyneb 

Plastr garw Plastr gyda gro mân ynddo 

Ffenestri codi Ffenestri sy'n symud ar rychau unionsyth, un ai gydag un ffrâm sefydlog (crog sengl) 
neu'r ddau yn symud (crog ddwbl) 

Llin-gwrs Cwrs o gerrig neu fowldin llorweddol sy'n ymwthio o wyneb y wal 

Rhwyllwaith Gwaith cerrig wedi'i naddu'n gywrain a welir fel arfer ar ffenestr yn y dull Gothig 

Croeslath/Transom Bar llorweddol sy'n rhannu ffenestr 

Brodorol Gair sy'n disgrifio mathau a ffurfiau ar adeiladu lleol a rhanbarthol gyda defnyddiau 
lleol heb ymhoniad pensaernïol mawreddog 

Cyfeiriadau 

The Buildings of Wales:Clwyd, Edward Hubbard, 1986 

Guidance on Conservation Area Appraisals, English Heritage, 2005 

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

100 Years in the Valley, Y Glyn a fu, Dewi Parry Jones a Robert Owen Jones, 1998 

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 

Y Gymdeithas Amddiffyn Adeiladau Hynafol - www.spab.org.uk 

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

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

Cymdeithas Oes Fictoria - www.victorian-society.org.uk 

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

Y Sefydliad Cynllunio Trefi Brenhinol - www.rtpi.ork.uk 

29 

http:www.rtpi.ork.uk
www.cpat.org.uk
www.victorian-society.org.uk
www.georgiangroup.org.uk
www.rics.org.uk
www.spab.org.uk
http:www.riba.org
www.cadw.wales.gov.uk
www.ihbc.org.uk

	Structure Bookmarks
	Asesiad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Llanarmon Dyffryn Ceiriog 
	cynnwys. 
	Rhan 1 Asesiad Cymeriad 
	1 Cyflwyniad. 
	2 Hanes a Datblygiad. 
	3 Crynodeb o Gymeriad Arbennig. 
	4 Cymeriad yn Fanwl. 
	5 Crynodeb o Nodweddion Negyddol. 
	Rhan 2 Cynllun Rheoli 
	6.1 
	6.2. 
	7 Canllawiau Dylunio 
	8 Rheolaethau Ardal Gadwraeth. 
	9 Ffynonellau Cyllid. 
	Atodiad 1. Adeiladau Rhestredig. 
	Atodiad 2 Canllawiau Polisi Cadwraeth 
	Atodiad 3 Rhestr o Dermau Pensaernïol 




