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Dynodiad fel Ardal Gadwraeth hanesyddol yr ardal. Os na chyfeirir at adeilad, nodwedd 
neu ofod neilltuol, ni ddylid cymryd fod hynny'n golygu 1.1 Mae'n ofynnol yn ôl Adran 69 o Ddeddf Cynllunio 
nad yw o ddiddordeb. (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 i 

Awdurdodau Lleol enwi "ardaloedd o ddiddordeb Y Cyd-destun Cynllunio 
pensaernïol neu hanesyddol arbennig, y byddai'n 

1.4 Dylai'r ddogfen hon gael ei darllen ynghyd â 
ddymunol cadw neu wella'u cymeriad neu'u 

Chynllun Datblygu Unedol Wrecsam 2005, a chanllawiau 
hymddangosiad", fel rhai i'w dynodi'n ardaloedd 

polisi cynllunio cenedlaethol, yn arbennig Cylchlythyr 
cadwraeth. 

61/96 y Swyddfa Gymreig Cynllunio a'r Amgylchedd 
Pwrpas Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd 
1.2 Pwrpas Asesiad a Chynllun Rheoli'r Ardal Cadwraeth. 

Gadwraeth yw: 
Lleoliad 

l Darparu diffiniad clir o ddiddordeb pensaernïol neu 
1.5 Pentref bychan yw Penycae 7 milltir i'r de orllewin hanesyddol arbennig yr ardal 
o Wrecsam. Saif yr anheddiad ar lethrau Mynydd 

l Nodi ffyrdd o gadw a gwella'i nodweddion unigryw Rhiwabon lle mae'r topograffi amrywiol yn creu lleoliad 
drwy'r Cynllun Gwella prydferth i nifer o gartrefi ac yn ffurfio cefnlen wledig 

l Cryfhau'r cyfiawnhad o blaid dynodi ddramatig i'r Ardal Gadwraeth.  Mae Ardal Gadwraeth 
Penycae yn cwmpasu calon hanesyddol Pentre 

l Creu cyd-destun clir i ddatblygu yn y dyfodol yn 
Cristionydd. Fel yr awgryma'r enw, mae gan y pentref unol â'r polisïau ardaloedd cadwraeth yn y cynllun 
hwn gysylltiadau crefyddol cryf ag Abaty Glyn y Groes datblygu 
ger Llangollen. Yma mae nentydd Trefechan a Nant-y-

l Darparu cyfrwng ymgysylltu a chodi Crogfryn yn llifo i mewn i'r Ardal Gadwraeth, yn 
ymwybyddiaeth cydgyfarfod yn ei chanol o dan gyfres o bontydd carreg 

hanesyddol. Mae cymeriad gwledig cryf i'r Ardal 
Ardal Gadwraeth Penycae Gadwraeth a hwnnw'n cael ei atgyfnerthu gan gynllun 
1.3 Nod yr Asesiad a'r Cynllun Rheoli hwn yw gwasgaredig yr adeiladau, y llwybrau troed cul, 
hyrwyddo a chefnogi datblygiadau sy'n cyd-fynd â, neu'n helaethrwydd y coed a'r golygfeydd o'r tirlun o gwmpas a 
gwella, cymeriad Ardal Gadwraeth Penycae.  Nid ymgais hynny'n cyferbynnu'n amlwg â'r strydoedd llwm mwy 
i fygu newid mohono. Y nod yw taro cydbwysedd fel niferus eu tai tua'r de. 
bod y buddiannau cadwraeth yn cael eu hystyried yn 
llawn yn erbyn yr angen i newid a datblygu. Cafodd Daeareg 
Ardal Gadwraeth Penycae ei dynodi'n gyntaf yn 1976 a 1.6 Lleolir yr Ardal Gadwraeth wrth droed Mynydd 
diwygiwyd a lleihawyd ei ffiniau ym mis Ionawr 2003 a Rhiwabon lle mae'r ddaeareg yn gymysgedd o 
mis Mehefin 2011.  Mae'r ddogfen hon yn ymdrin â'r Dywodfaen Cefn-y-Fedw, sy'n gorwedd o dan y llethrau 
rhesymau dros ddynodi, gan ddiffinio'r rhinweddau sy'n uchaf gyda haenau glo a thywodfaen wedi'u gorchuddio 
creu diddordeb, cymeriad ac ymddangosiad pensaernïol a gan rewglai yn bresennol ar y llethrau isaf mwy graddol. 

1 Rhagymadrodd 
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Tywodfaen yw prif ddeunydd yr adeiladau 
cynharach ac mae'n amlwg hefyd yng 
ngwneuthuriad y tair pont, yr Ysgubor ar Lôn y 
Felin ac o fewn nifer o'r waliau terfyn yn yr Ardal 
Gadwraeth. 

Archaeoleg 
1.7 Ni chofnodwyd yr Ardal Gadwraeth yn safle 
archeolegol sensitif. Er hynny, gallai'r ardal 
gynnig rhywfaint o botensial archeolegol gan ei 
bod yn graidd hanesyddol yr anheddiad, 
canolbwynt gweithgarwch diwydiannol ac yn ardal 
drwchus ei phoblogaeth ar un adeg. Ceir 
tystiolaeth o anheddiad o'r Oes Efydd yn y 
cyffiniau gydag olion crugiau a chrugiau crwn i 
ogledd ddwyrain pentrefan Tai-nant. 

Ymgynghori 
1.8 Ymgynghorwyd ynghylch y ddogfen hon â 
Chynghorau Cymuned, aelodau Cyngor ac amryw 
o fudiadau a grwpiau sydd â diddordeb yn yr 
amgylchedd hanesyddol a'r ardal leol. 
Ymgynghorwyd hefyd â chyrff statudol fel Cadw. 
Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod 
mis Ebill a mis Mai 2011. 

2 



h a n e s  a  d a t b l y g u  

2 Hanes a Datblygu 
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2 Hanes a Datblygu 
2.1 Ffurfiwyd plwyf presennol Penycae yn 1879 o ganrif, daeth gwaith haearn a chopr i ardal Penycae. Yn 
blwyfi Rhiwabon, Rhosymedre a Rhosllannerchrugog. 1760 adeiladwyd ffwrnais haearn yn ardal Copperas ac 
Hyd at hynny bu'r pentref yn rhan o blwyf hynafol yn 1765 fe'i gwerthwyd am £6050. Roedd y ffwrnais yn 
Rhiwabon ac yn hanesyddol fe'i hadnabuwyd fel cynhyrchu haearn bwrw a pharhaodd i weithio tan 1840. 
Dynhinelle Uchaf neu Cristionydd Fechan. Mae'r Ardal Ystyr yr enw Copperas yw "fitriol gwyrdd neu sylffad 
Gadwraeth yn cwmpasu rhan hynaf y pentref, a haearn" ac mae presenoldeb yr enw o fewn yr anheddiad 
adnabyddir fel Pentre Cristionydd neu'r 'Dref Gristnogol'. modern yn awgrymu fod y diwydiant haearn yn yr ardal 
Credir fod anheddiad bychan yn bodoli yma yn y 7fed yn ddigon pwysig i roi ei enw i stryd. 
ganrif. Yn ôl y chwedl, cafodd nifer o'r mynachod o'r 

2.5 Gellir priodoli ehangiad cyflymach yr anheddiad yn 
mynachlogydd ym Mangor Is-Coed a gipiwyd yn ystod 

ystod y 19eg ganrif i gloddio am lo a oedd yn gyffredin 
Brwydr Caer yn 616 OC eu lladd drwy eu rhoi i grogi ar 

yn nifer o'r pentrefi i'r gorllewin o Wrecsam.  Gellir 
ywen yn y Groes. 

olrhain cloddio am lo yn yr ardal yn ôl i ddechrau'r 18fed 
2.2 Mae'r gair Dynhinelle, sydd i'w weld yn yr enwau ganrif ond dim ond yn yr 19eg ganrif y daeth gwaith glo 
h~n ar yr anheddiad yn dynodi cysylltiadau crefyddol y yn wirioneddol bwysig ym Mhenycae. Yn 1854, mae 
pentref gydag Abaty mawr Glyn y Groes ger Llangollen. rhestr Arolygydd Gweithfeydd Ei Mawrhydi yn dangos 
Arferai mynachod o'r abaty fynd trwy'r pentref ar eu 26 o lofeydd yn Sir Ddinbych, gydag wyth ohonynt ym 
pererindodau yn cerdded dros y mynydd ac yn gorffwys mhlwyf Penycae. Pyllau glo teuluol cymharol fach oedd 
mewn lle o'r enw Plas Du, y credir ei fod gerllaw Cronfa y rhain, ddim yn cymharu mewn maint â'r pyllau mwy yn 
a Ffynnon Trefechan. Rhiwabon a Wynnstay. 

2.3 Pentre Cristionydd oedd canolbwynt economaidd y 2.6 Yn Llyfr Glas 1847, dywedwyd fod amodau tai ym 
pentref. Yn ei ganol roedd Melin Pentre, wedi'i Mhenycae ynghanol y 19eg ganrif yn waeth na Merthyr 
hadeiladu o garreg ac yn cael ei gyrru gan dd@r o ffrwd Tudful gyda nifer o dai yn ddim mwy nag un ystafell 
Nant-y-Crogfryn gerllaw.  Uwchlaw'r felin oedd llyn y fechan lle'r oedd y teulu cyfan yn byw.  Mae llawer o'r 
felin y dywedir iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer bedyddio bythynnod carreg h~n a fyddai wedi bod yn gyffredin yn 
yn nyddiau cynnar y Bedyddwyr ym Mhenycae. Credir yr Ardal Gadwraeth pan oedd ei thwf ar ei anterth, wedi 
fod y felin yn dyddio o ddiwedd yr 17eg ganrif ond fe'i cael eu dymchwel a hynny'n arwain at dreflun mwy 
dymchwelwyd yn 1978 ac mae'r safle bellach yn rhan o gwledig ac agored. 
ardd yr eiddo modern, 'The Mill Pool'. Awgrymwyd 

2.7 Mae gan Benycae draddodiad anghydffurfiol cryf 
hefyd mai Pentre Felin Cottage, sy'n sefyll ger safle'r hen 

gyda 3 chapel annibynnol wedi'u codi yn yr anheddiad 
Felin, oedd bwthyn y melinydd ac mae'n bosibl fod 

erbyn canol i ddiwedd y 19eg ganrif. Mae Capel 
hwnnw'n dyddio o gyn gynhared â'r 16eg ganrif. 

Presbyteraidd y Groes ar Stryt yr Allt yn dyddio o ganol 
2.4 Gyda Chwyldro Diwydiannol ddiwedd y 18fed y 19eg ganrif, neu Gapel y Methodistiaid Calfinaidd fel 
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yr oedd cynt, ac mae bellach wedi cau. Ni hanesyddol wedi creu gwahaniaeth amlwg mewn 
ddechreuwyd adeiladu Eglwys St Thomas, sydd wedi'i cymeriad rhwng Pentre Cristionydd a rhannau eraill y 
lleoli i'r de orllewin o'r Ardal Gadwraeth tan ddiwedd pentref. Mae hyn, ochr yn ochr â'r topograffi 
y 19eg ganrif ac fe'i cysegrwyd ar 6ed Rhagfyr 1878. amrywiol, wedi rhoi i'r Ardal Gadwraeth ei naws am 
Cyn codi eglwys St Thomas byddai'r trigolion yn le a'i chymeriad pendant. 
teithio i Riwabon a'r Rhos i gael gwasanaethau 

2.9 Nid oes nemor ddim cyfleoedd gwaith yn y
cydymffurfiol. 

pentref heddiw ac ni erys unrhyw dystiolaeth weledol 
2.8 Ar ddiwedd y 19eg ganrif gwelwyd ehangu'r o'r cyn ddiwydiannau oedd yn frith yn yr ardal. Mae'r 
pentref i'r de a'r dwyrain gydag adeiladu terasau brics rhan fwyaf o'r bobl bellach yn teithio allan i Wrecsam 
coch tebyg i'r rheiny sy'n dal yn bresennol ar Stryt yr ac i'r pentrefi cyfagos mwy i weithio ac i hamddena. 
Allt a Stryt y Capel. Parhaodd y datblygiadau tai drwy 
gydol yr 20fed ganrif gyda stadau mwy yn cael eu 
cynllunio fel Groesfan, Cristionydd a Phont yr Afon. 
Mae crynhoi'r datblygiadau newydd i ffwrdd o'r canol 
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Ffigur 2: Map Hanesyddol Penycae 1874 #GOGLEDD 

Yr Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. 100023429. 2012 
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#GOGLEDD 

Yr Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. 100023429. 2012 

Ffigur 3: Map Hanesyddol Penycae 1899 
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3 Crynodeb o’r 
Cymeriad Arbennig 
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3 Crynodeb o’r Cymeriad Arbennig 
3.1 Mae cymeriad arbennig Ardal Gadwraeth Penycae cul sydd bellach yn diffinio dechrau a diwedd Pen-y-
yn deillio o'r nodweddion allweddol canlynol: Bont, Nant-y-Crogfryn a Llyn y Felin. Mae culni'r 

llwybrau, y waliau cerrig, y ffordd y caiff yr adeiladau eu 
Topograffi cau i mewn a'r topograffi yn creu teimlad agos-atoch a 
3.2 Mae Penycae wedi tyfu fel anheddiad i'r dwyrain ac phopeth wedi ei amgáu yn daclus. 
i'r de o ganol hanesyddol Pentre Cristionydd ac mae'n 

3.5 Cafodd rhediad y nentydd effaith hefyd ar gorwedd ar waelod dyffryn bychan lle mae nentydd Nant-
ymddangosiad yr ardal, yn troelli i lawr ochr y bryn gan Y-Crogfryn a Threfechan yn cydgyfarfod a lle mae 
ffurfio'r llawr bychan a gwastad i'r dyffryn a sefydlu bryniau coediog yn codi i amgylchynu'r Ardal Gadwraeth 
cynllun Stryt y Lampint a Lôn y Felin sy'n amgáu Nant-gan greu lleoliad agos-atoch ac ymdeimlad cryf o gau i 
y-Crogfryn wrth iddi lifo i lawr i'r pentref. mewn. Mae'r bryniau, y coed a'r datblygiadau prin yn 

ychwanegu at awyrgylch heddychlon yr Ardal Gadwraeth Waliau Terfyn 
ac yn creu cefnlen drawiadol i'r golygfeydd. 

3.6 Waliau melyn y tywodfaen lleol yw defnydd mwyaf 
Canolbwyntiodd y datblygiadau mwy diweddar ar dop y 

cyffredin y waliau terfyn yn yr Ardal Gadwraeth. 
Groes ac Allt Pentre lle mae llethr naturiol serth Stryt yr 

Defnyddiwyd tywodfaen hefyd i adeiladu'r waliau cynnal 
Allt wedi creu cynllun toeau amrywiol ac wedi caniatáu 

mwy y tu cefn i Lôn y Felin a rhai o'r tai yn Stryt yr Allt. 
golygfeydd dros ran h~n yr Ardal Gadwraeth ac allan 

Mae'r waliau cerrig yn nodweddion cymeriad pwysig yn 
tuag at Fynydd Rhiwabon i'r gorllewin. 

yr ardal gan eu bod nid yn unig yn cau i mewn, ond yn 

Nentydd a Phontydd Nant-Y-Crogfryn cynnig dilyniant i hyd blaen y stryd. Wedi eu codi o'r prif 
ddefnydd adeiladu lleol, maent yn cynnig elfen o barhad 

a Threfechan ac ymdeimlad o gydlyniad o fewn yr Ardal Gadwraeth. 
3.3 Mae cyfarfyddiad y ddwy nant ynghanol yr Ardal 
Gadwraeth drwy gyfres o dair pont o'r tywodfaen melyn Cyfraniad gan Goed a Mannau 
lleol yn ychwanegu gryn dipyn at naws y lle. Maent yn Agored 
creu canolbwynt naturiol ac yn ychwanegu at y cymeriad 

3.7 Mae coed yn amlwg yn yr Ardal Gadwraeth ac 
prydferth a gwledig o amgylch Lôn y Felin a Stryt y 

oherwydd y topograffi, maent yn gefnlen bwysig i nifer 
Lampint. Yn hanesyddol y nentydd oedd yn gyrru'r felin 

o'r adeiladau a'r golygfeydd i mewn ac allan o'r 
ac yn galluogi'r anheddiad i sefydlu a thyfu o amgylch y 

anheddiad. Yn arbennig, mae'r coetir anghonifferaidd 
pontydd fel ag y gwelwyd ar fap Arolwg Ordnans 1874 

sy'n dilyn cwrs serth Nant-y-Crogfryn i'r gogledd yn 
(Ffigur 2). 

cyfrannu'n sylweddol at osodiad gwledig yr Ardal 
3.4 Mae'r pontydd yn dal i gadw'u cysylltiadau Gadwraeth tra bod coed unigol a chlystyrau llai mewn 
hanesyddol rhwng Lôn y Felin a Stryt y Lampint, yn gerddi preifat yn fframio ac yn tynnu sylw at osodiad 
igam-ogamu dros y nentydd ac yn gadael llwybrau troed adeiladau unigol. Mae cynllun gwasgaredig yr adeiladau 
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a'r llecyn agored mawr yn cyfrannu eto at gymeriad Llwybrau Troed 
lled wledig yr ardal. 3.9 Mae llwybrau cyhoeddus yn ymddolennu drwy'r 

Adeiladau Tirnod Ardal Gadwraeth a hynny'n darparu cysylltiadau ag
anheddiad y prif bentref a hefyd â'r cefn gwlad

3.8 Dau adeilad tirnod yn yr Ardal Gadwraeth yw 
cyfagos a thystiolaeth o orffennol hanesyddol yr ardal. 

Pentre Farm a hen Gapel y Presbyteriaid. Maent yn 
sefyll allan o'r tirlun gwledig cryf o ganlyniad i'w Enwau Tai 
safleoedd uwch, eu maint a'u defnydd o frics coch, 3.10 Enwau Cymraeg sydd ar fwyafrif y tai yn yr
gyda'r lliw naturiol yn cynnig amrywiaeth gweledol i Ardal Gadwraeth ac mae hyn yn helpu i greu'r naws
dreflun lle mae'r rhan fwyaf o'r tai wedi'u rendro a'u pendant o le o fewn y darn hwn o Benycae.
peintio. 
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4. Manylu 
ar y Cymeriad 
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Ffigur 4: Map Cymeriad Ardal Gadwraeth Penycae 
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Stryt yr Allt 
4.1 Wrth ddod i mewn i'r Ardal Gadwraeth o'r de, mae y fynwent i'r dwyrain o'r Capel. I'r gogledd amgylchynir 
Stryt yr Allt yn gostwng yn sydyn cyn ymdroelli'n araf o y safle â choed mawr sy'n cuddio'r Capel a'r fynwent o'r 
amgylch llawr y dyffryn a chyfarfod â Ffordd y Poplys golygfeydd o'r llethr ar ogledd y dyffryn ond sy'n gefnlen 
wrth iddi ddechrau dringo i fyny ymyl gogleddol y bwysig i'r adeilad wrth edrych arno o'r de. 
dyffryn.  Oddi yma gellir gwerthfawrogi'n llawn tirwedd 

4.3 Gan barhau 
a gosodiad gwledig ehangach yr Ardal Gadwraeth gyda'r 

i lawr y dyffryn, 
safle uchel yn cynnig golygfeydd eang i'r gogledd a'r 

nodweddir Stryt 
gorllewin allan tuag at Bentre Cristionydd ac yn rhoi 

yr Allt gan 
cipolwg bob hyn a hyn o lethrau dwyreiniol Mynydd 

adeiladau deulawr 
Rhiwabon. 

sy'n dilyn 
4.2 Saif hen gapel y graddiant serth 
Presbyteriaid, Y naturiol y tir 
Groes, ar safle mawr gyda'u hwynebu 
agored ar ymyl yr wedi'u peintio a'u 
Ardal Gadwraeth rendro. I'r 
uwchlaw Stryt yr Allt gorllewin mae 
lle mae cochni ei tai'r 20fed ganrif, 
waliau o frics Mill View, Green 
Rhiwabon a'i faint Bank a Swyn y 
mawr yn cyferbynnu â Nant, wedi'u 
graddfa fechan a gosod i mewn i 
gorffeniadau paent a lethr yr allt y tu ôl 
rendrad y tai gerllaw. i wal derfyn 
Mae'r Capel, Capel y dywodfaen 
Methodistiaid draddodiadol sy'n 
Calfinaidd yn dangos hen lwybr Stryt yr Allt.  Erys llwybr troed 
wreiddiol, yn dyddio o ail hanner y 19eg ganrif ond hanesyddol, y gellir mynd arno oddi ar risiau tywodfaen 
cafodd ei ehangu a'i addasu ar ddechrau'r 20fed ganrif. treuliedig, ac sydd wedi'i amgylchynu gan waliau 
Mae manylion o'r tywodfaen lleol a'r ffenestri bwaog tywodfaen uchel, rhwng Green Bank a Swyn y Nant, ac 
pigfain yn ychwanegu at ymddangosiad syml yr adeilad mae'n cysylltu Stryt yr Allt a Stryt y Capel. 
gydag arlliw o ddylanwad gothig arno. O amgylch y 

4.4 Mae coed yn nodwedd bwysig o'r ardal hefyd. 
safle i ymyl y ffordd y mae cymysgedd o'r rheiliau haearn 

Maent yn ychwanegu at ei harddwch ac yn esmwytho 
bwrw gwreiddiol a waliau brics coch llyfn. Gwelir cip ar 

integreiddio'r datblygiadau modern i'r tirwedd mwy 
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gwledig. I'r dwyrain o Stryt yr Allt mae ardal goediog to llechi traddodiadol gyda chyrn simnai pen wedi'u 
braf yn cyfrannu'n sylweddol at y gosodiad gwledig ar rendro yn y ffordd fodern. 
safle a fu unwaith yn rhan 

4.6 Y tu hwnt i'r gyffordd â Stryt y Lampint mae'r 
boblog iawn o'r pentref. 

topograffi yn lefelu ar lawr y dyffryn.  Mae Stryt yr Allt 
4.5 Mae waliau tywodfaen yn troi'n llydan i'r dwyrain gan ymuno â Ffordd y Poplys 
yn parhau i fod yn ffin lle mae'r Ardal Gadwraeth unwaith eto'n cael ei 
gyffredin i'r gorllewin yn hamgylchynu gan goed sylweddol i ochr ogleddol y 
troi o amgylch yr eiddo a dyffryn.  Mae Pen-y-Bont, t~ deulawr wedi'i rendro'n arw, 
elwir River Bank, cyn yn sefyll ar blot mawr ar gyffordd gul Stryt yr Allt a Lôn 
ymestyn tua'r gogledd y Felin ac fel mae'r enw'n awgrymu, mae'n eistedd ar ben 
orllewin ar hyd Stryt y y bont. Mae'r eiddo mewn lleoliad preifat, gan ei fod 
Lampint. Bwthyn carreg wedi'i amgylchynu gan wrych Leylandii mawr a wal 
deulawr yw River Bank, yn derfyn brics coch 
sefyll gyferbyn â chyffordd a theracota i'r 
Stryt yr Allt a Stryt y dwyrain a'r de a 
Lampint. Dyma un o'r chwrs caregog 
ychydig adeiladau hanesyddol o fewn yr Ardal Gadwraeth nentydd 
sydd wedi cadw'r wyneb carreg gwreiddiol. Mae'r Trefechan a Nant-
eiddo'n dyddio o hanner cyntaf y 19eg ganrif ac arno y-Crogfryn i'r 
gwelir carreg ddyddiad â'r arysgrifen "J E S Jones 1826" gogledd a'r 
arni. Yn wreiddiol roedd yr adeilad yn ddau fwthyn, ond gorllewin. Mae 
mae addasiadau sylweddol ac ailadeiladu'r blaenlun wedi wyneb 
cael gwared â'r rhan fwyaf o'r dystiolaeth o gyfansoddiad Edwardaidd yr 
gwreiddiol yr adeilad. Mae'r wal dywodfaen i'r blaen adeilad yn dyddio o ddechrau'r 20fed ganrif ond mae'n 
wedi'i gorffen â cherrig copa 'ceiliog a iâr' treuliedig gyda debyg fod elfennau o strwythurau cynharach ar y safle yn 
phileri giât brics wedi'u peintio. I'r chwith o'r fynedfa rhan o'r adeilad. 
mae'n bosibl fod amrywiad yn y gwaith carreg yn dangos 
y fynedfa wreiddiol i'r ail adeilad. Mae'r eiddo'n cadw'r 
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Stryt y Lampint 
4.7 Mae nant Trefechan yn llifo i lawr i'r Ardal 4.10 Yn wynebu'r llwybr coblog cul i Lôn y Felin y mae 
Gadwraeth nesaf at River Bank, yna mae'n mynd ymlaen Rhif 1 Stryt y 
o dan Bont Stryt y Lampint ac yn rhedeg rhwng y tai a Lampint, t~ brics 
elwir Pen-y-Bont a Nant-y-Crogfryn. Mae coed coch o ddiwedd 
amrywiol ar hyd cwrs y nant a hynny'n ychwanegu at oes Fictoria. 
dawelwch yr ardal ac yn creu cefndir deniadol i'r Ardal Roedd yr adeilad, 
Gadwraeth. sydd wedi'i leoli y 

tu ôl i wal 
4.8 Mae Pont Stryt y Lampint yn nodi dechrau Stryt y 

dywodfaen 
Lampint lle mae goledd graddol y ffordd a'r mannau 

nodweddiadol, yn 
llydan rhwng yr adeiladau'n caniatáu golygfeydd cyson 

wreiddiol yn rhan 
bron allan i'r wlad a'r bryniau cyfagos. Strwythur syml, 

o res o ddau 
cul, wedi'i wneud o dywodfaen yw'r bont ei hun, yn rhan 

anheddle ond dymchwelwyd yr ail anheddle yn ystod yr 
o'r gr@p neilltuol o bontydd hanesyddol sy'n helpu i 

20fed ganrif. Mae addasu ac ehangu'r agoriadau 
ddiffinio cynllun hanesyddol y pentref o fewn ei gyd-

gwreiddiol wedi tynnu oddi ar yr ymddangosiad 
destun modern. 

gwreiddiol er bod y rhes ddeintell syml o dan y bondo a'r 
4.9 Reit tu hwnt i'r bont ac yn ffinio'n uniongyrchol â to llechi traddodiadol wedi cael eu cadw. 
Stryt yr Allt y 

4.11 Gan barhau 
mae Nant-y-

i fyny'r rhiw, 
Crogfryn, t~ brics 

wedi'i osod y tu 
deulawr o 

ôl i wal derfyn 
ddiwedd yr 20fed 

dywodfaen 
ganrif. Mae'r 

nodweddiadol, y 
adeilad mewn 

mae Plas-y-Nant, 
lleoliad tawel y tu 

adeilad deniadol 
ôl i wal frics isel 

o'r cyfnod rhwng 
a rheiliau metel 

y ddau ryfel. Er 
ar ei phen ac yn 

ei fod yn reit wahanol ei gymeriad i'r bythynnod h~n, 
wynebu'r llwybr coblog cul sy'n cysylltu Stryt y Lampint 

symlach yn y pentref, mae'n dal i ychwanegu at naws yr 
â Lôn y Felin. Mae gardd yr eiddo wedi'i hamgylchynu 

Ardal Gadwraeth oherwydd ei ddyluniad da, y 
i'r gogledd a'r de ddwyrain gan y ddwy nant sy'n 

cymesuredd yn yr wyneb a'r gofod o amgylch yr adeilad. 
cydgyfarfod ar ochr ddwyreiniol y safle. Mae manylion 
yr adeilad yn syml gyda ffenestri pren wedi'u peintio a 4.12 Gyferbyn y mae The Mill Pool, t~ mawr brics 
tho llechi traddodiadol. modern sy'n cael ei enw o'r hen lyn a arferai fod ar y safle 
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ac a oedd yn cyflenwi'r d@r i yrru Melin y Pentre. Saif 
yr eiddo ar dir uchel o fewn yr Ardal Gadwraeth gyda 
golygfeydd gwych dros Lôn y Felin i'r cefn. Nant-y-
Crogfryn sy'n ffurfio'r ffin ogleddol ac mae hynny'n 
ychwanegu at leoliad heddychlon yr eiddo. 

4.13 Wrth fwrw allan o'r pentref mae gwrychoedd 
mawr o bopty Stryt y Lampint sy'n creu ymdeimlad 
cryf o gau i mewn ac sy'n cyfeirio'r llygad tuag at 
olygfeydd o'r bryniau o gwmpas. I'r gorllewin saif 
Pentre Farm. Mae'r adeilad hwn o ddiwedd oes 
Fictoria yn eistedd ar ben y bryn lle mae'r brics coch 
lleol cynnes, y pen ffenestri wedi'u peintio a'r tâl meini 
sy'n gogwyddo'n serth yn ychwanegu at amlygrwydd a 
chymeriad y tu blaen. Mae'r gwrychoedd, y coed a'r 
ysgubor frics fawr sy'n rhedeg yn gyfochrog ag ymyl y 
ffordd yn ychwanegu'n fwy byth at y naws am le a 
natur gaeedig Stryt y Lampint. 
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Lôn y Felin 
4.14 Mae cymeriad gwledig pendant i Lôn y Felin ac 4.17 Gerllaw ac ar dir uchel y mae Cwm Afon, adeilad 
ymdeimlad cryf o dawelwch. Mae lled cul a defnyddiau deulawr modern 
arwyneb y Lôn, Nant-y-Crogfryn sy'n llifo'n dawel drwy'r wedi'i rendro a 
rhan hon o'r Ardal Gadwraeth, y tirwedd sy'n goleddfu a godwyd i mewn i 
phresenoldeb coed a phlannu sy'n amgylchynu Lôn y lethr y bryn y tu 
Felin i'r gogledd a'r gorllewin, i gyd yn cyfrannu at y ôl i wal gynnal o'r 
cymeriad arbennig hwn. tywodfaen melyn. 

Mae dyluniad yr 
4.15 Saif amrywiaeth o fythynnod ar ochr ogleddol Lôn y 

adeilad wedi 
Felin ac mae uchder gwahanol eu toeau yn rhoi diddordeb 

ymgorffori 
o fewn golygfeydd ehangach yr Ardal Gadwraeth.  Mae 

manylion syml, 
gosodiad heddychlon i'r bythynnod yn wynebu'r nant ac 

megis ffenestri 
wedi'u lleoli gerllaw neu reit yn ymyl Lôn y Felin. I'r 

dormer talcennog a ffenestri casment pren, o'r tai o'i 
cefn, caiff y bythynnod eu cau i mewn gan goed lle mae 

gwmpas, sy'n ei helpu i integreiddio i'r dreflun ehangach. 
llethr serth y dyffryn yn peri iddynt sefyll allan ac yn creu 
cefnlen drawiadol. 4.18 Y tu draw i'r fan hyn mae Lôn y Felin yn dechrau 

gwyro gan ddilyn cwrs y nant sy'n caniatáu golygfeydd 
4.16 Ar dop Lôn 

ardderchog o Bont 
y Felin ac wedi'i 

fwaog garreg Lôn y 
osod mewn libart 

Felin yn y blaendir. 
mawr y mae 

Yn agos at ymyl y 
Nant-Y-Felin, 

lôn y mae Min yr 
bwthyn 1½ llawr 

Afon a Phentre 
wedi'i beintio a'i 

Felin, dau fwthyn 
rendro gyda tho 

rendrad gwyn 1½ 
llechi 

llawr gyda thoeau 
traddodiadol. Un 

llechi a ffenestri 
llawr oedd y bwthyn yn wreiddiol a dywedir iddo gael ei 

dormer talcennog. 
ddefnyddio fel ysgol. Credir fod y rhan hon yn dyddio o'r 

Credir fod Pentre 
18fed ganrif. Mae'r grib anwastad yn arwydd o'i oed ac 

Felin yn dyddio o'r 
eto'n ychwanegu at gymeriad a swyn yr adeilad. Gellir 

16eg Ganrif a 
adnabod yr estyniad diweddarach mwy yn hawdd ac mae 

dywedir mai hwn 
rywsut yn tynnu oddi ar y ffurf wreiddiol.  Mae'r 

oedd bwthyn y 
ffenestri'n rhai newydd o fewn yr agoriadau gwreiddiol. 

melinydd. Mae'r 
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bwthyn reit gyferbyn â hen safle Melin y Pentre. Mae 4.20 Gan symud 
elfennau o'i adeiladwaith ffrâm bren gwreiddiol yn dal i tuag at y gyffordd 
fod yn agored y tu mewn i'r adeilad. Yn yr 1980au â Ffordd y Poplys, 
arddangoswyd darn o banel plethwaith a dwb a caiff Lôn y Felin ei 
gymerwyd o Bentre Felin yn Amgueddfa Wrecsam.  Mae hamgylchynu gan 
gan y bwthyn ddau gorn simnai ar y pen a ffenestri pren waliau terfyn 
newydd. tywodfaen lleol 

sy'n sefyll bob 
4.19 Wrth ymyl mae The Granary, adeilad tywodfaen 

ochr i'r Lôn. Mae 
melyn deniadol sy'n debyg o fod yn cyd-oesi â hen Felin 

plannu sylweddol 
y Pentre. Mae 

yng ngherddi Pen y Bont a Pentre View yn ychwanegu 
disgleirdeb y 

ymhellach at y darlun caeedig. Mae Pentre View ar dir 
tywodfaen yn 

uchel wedi'i osod yn ôl ac uwchlaw Lôn y Felin ac o 
gyferbyniad 

fewn libart deniadol gyda choed mawr o'i gwmpas. 
dymunol i rendrad 

Mae'r eiddo'n dyddio o ddiwedd y 19eg ganrif ac roedd 
sment modern yr 

yn ddau anheddle i ddechrau. Serch hynny mae llawer o'r 
adeiladau o'i 

cymeriad gwreiddiol wedi ei golli drwy newidiadau 
gwmpas ac mae'n 

modern i'r ffenestri a'r drysau a gosod rendrad sment 
rhoi cymeriad 

modern. Erys to llechi traddodiadol a chorn simnai pen 
traddodiadol cryf i 

ar yr adeilad. 
The Granary. 
Addaswyd yr adeilad at ddefnydd preswyl ddiwedd yr 
20fed ganrif ond mae wedi cadw'r fynedfa fwaog i 
gertiau sy'n ychwanegu diddordeb at yr adeilad a'r 
strydwedd. 
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Ffordd y Poplys 
4.21 Yn hanesyddol yr unig ffordd o gyrraedd Ffordd y allan o dwnnel tywodfaen. Mae'r ardal hon yn cynnig 
Poplys oedd croesi Pont y Packhorse ar waelod Stryt yr glesni pwysig sy'n cyfrannu at y golygfeydd ar draws y 
Allt lle'r oedd troi i'r chwith yn arwain at Lôn y Felin ac dyffryn o'r gogledd 
i'r dde at Ffordd y Poplys. Nid yw'r gyffordd yn bodoli ac sy'n creu 
bellach gyda Stryt yr Allt yn troi i mewn yn llyfn i Ffordd rhwystr naturiol 
y Poplys sy'n arwain yn ôl i fyny llethr gogleddol y rhwng yr 
dyffryn ac allan o'r Ardal Gadwraeth.  Mae Brookside, anheddiad h~n a'r 
bwthyn bach 1½ llawr, yn sefyll gyferbyn â'r gyffordd a'r ehangu mwy 
bont hanesyddol ac mae iddo'r un wyneb peintiedig wedi'i diweddar ar y 
rendro sydd mor gyffredin drwy lawer o'r Ardal pentref i'r de. 
Gadwraeth. Mae'r eiddo'n dyddio o'r 19eg ganrif gydag 

4.24 Gan barhau 
addasiadau diweddar yn datgelu'r adeiladwaith tywodfaen 

ar hyd y ffordd 
melyn o dan y rendrad sment modern. 

caiff cymeriad gwledig yr ardal ei gryfhau gan 
4.22 Mae wal dywodfaen yn ymestyn o ochr Brookside bresenoldeb caeau a ffiniau gwrych cynhenid ar hyd yr 
ac yn ffurfio ffin gyson i ochr ogleddol Ffordd y Poplys. ochr ogleddol. Wrth edrych tua'r de ceir golygfeydd tuag 
Saif Rhifau 11 a 12 Ffordd y Poplys yn ôl ac uwchlaw'r at Y Groes a datblygiadau tai Penycae o'r 19eg a'r 20fed 
ffordd fawr gyda'u ganrif. Saif Rhif 10 Ffordd y Poplys ar ben ymyl ffordd 
safle ar wahân i laswelltog o fewn safle agored mawr ar ymyl yr Ardal 
raddau oherwydd Gadwraeth. Mae'r eiddo'n cynnwys adeilad cynharach 
y coed mawr sydd sy'n dyddio o ddiwedd y 19eg ganrif o'r enw Berwyn 
ar hyd y safle i'r View.  Fodd 
gogledd. Mae'r bynnag, mae 
bythynnod yn estyniadau, 
dyddio o ddiwedd addasiadau a 
y 19eg ganrif a'r defnyddiau modern 
siliau tywodfaen wedi cuddio oed yr 
peintiedig a'r corn adeilad ac wedi 
simnai ar y pen yw'r unig fanylion gwreiddiol sydd i'w difrodi ei gymeriad 
gweld ar y talwynebau. Un t~ yw'r bythynnod erbyn hyn. traddodiadol. 

Mae'r lleoliad uchel, agored yn gwneud yr eiddo yn 
4.23 I'r de o Ffordd y Poplys mae'r tir yn mynd i lawr i 

nodwedd amlwg anffodus o fewn golygfeydd ehangach yr 
ddarn o ofod agored cyhoeddus lle mae Afon Eitha, a 

Ardal Gadwraeth. 
ffurfiwyd wrth i nentydd Trefechan a Nant-y-Crogfryn 
ddod ynghyd, ddechrau ei siwrne drwy dirwedd sy'n dod 

19 



m a n y l u  a r  y  c y m e r i a d  

20 



c r y n o d e b  o ’ r  f f a c t o r a u  n e g y d d o l  

5 Crynodeb o’r 
Ffactorau Negyddol 
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5 Crynodeb o’r Ffactorau Negyddol 
5.1 Nodwyd sawl ffactor sy'n amharu ar ansawdd hanesyddol a chysylltiad y strydoedd â'i gilydd. Mae 
gweledol yr ardal. Maent yn cynnwys: graddfa'r ardal a'r gorffeniad tarmac modern yn creu naws 

drefol bendant nad yw'n gorwedd yn esmwyth o fewn y 
Colli Manylion Pensaernïol drwy cyd-destun gwledig ehangach. 

Addasiadau Amhriodol a Defnyddio 
Rhif 9 Ffordd y Poplys 

Defnyddiau Anaddas 5.6 Rhoddwyd caniatâd cynllunio i 9 Ffordd y Poplys 
5.2 Mae addasiadau amhriodol yn tynnu oddi ar yn 2002. Nid yw'r annedd newydd erioed wedi'i orffen 
gymeriad a gwead hanesyddol gwreiddiol yr adeiladau. yn llawn ac mae'r olwg anorffenedig a'r ffenestri a 
Mae'r defnydd helaeth o rendrad sment wedi cuddio orchuddiwyd ag estyllod yn tynnu'n sylweddol oddi ar 
wynebau carreg gwreiddiol a nodweddion pensaernïol ac ymddangosiad a chymeriad gwledig a thawel yr Ardal 
wedi distrywio'r bwriad dylunio gwreiddiol. Mae hon yn Gadwraeth. Mae'r ffaith ei fod mor amlwg ar ymyl y 
broblem gyffredin ledled yr Ardal Gadwraeth. ffordd yn anffodus yn tynnu mwy o sylw at yr adeilad ac 

mae'n gosod cynsail negyddol ar gyfer gweddill yr Ardal 5.3 Yn yr un modd, mae tynnu ffenestri a drysau 
Gadwraeth. gwreiddiol a thraddodiadol a rhoi rhai newydd anaddas 

yn eu lle gyda manylion fel uPVC a lledu'r agoriadau 
gwreiddiol i gyd-fynd â'r arddulliau gwydro cyfoes wedi 
erydu llawer o gymeriad hanesyddol Ardal Gadwraeth 
Penycae. 

Y Ffensio Palis i ochr ddeheuol 
Ffordd y Poplys 
5.4 Mae golwg ddiwydiannol galed i'r ffensio ar hyd y 
darn yma a hynny'n cyferbynnu â'r waliau terfyn 
tywodfaen traddodiadol ac mae'n amharu ar gymeriad 
gwledig cryf yr ardal. Mae'r gwaith ffensio yn fwy 
amlwg o fewn golygfeydd ehangach yr Ardal Gadwraeth 
oherwydd goleddf y tirwedd. 

Llain Galed ar gyffordd Lôn y Felin, 
Stryt yr Allt a Ffordd y Poplys 
5.5 Mae hyd a lled y llain galed yn gorwedd wrth galon 
yr Ardal Gadwraeth ac mae'n tarfu ar y cynllun 
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Rhan 2 
Y Cynllun Rheoli 
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6.1 
CYNIGION CYFFREDINOL CADW A GWELLA 

Adfer manylion a gollwyd a Mae manylion pensaernïol traddodiadol, defnyddiau lleol a nodweddion 
gwarchod manylion traddodiadol a brodorol yn bwysig i greu cymeriad arbennig yr Ardal Gadwraeth a dylent 
gwreiddiol gael eu cadw, eu hatgyweirio neu eu hadfer lle maent wedi cael eu colli. 

Archaeoleg Efallai y bydd angen lliniaru archeolegol mewn ymateb i gynigion datblygu 
yn yr Ardal Gadwraeth.  Anogir ymgynghori buan ag Ymddiriedolaeth 
Archaeoleg Clwyd-Powys yngl~n ag unrhyw annedd neu estyniad newydd 
arfaethedig i atal oedi ar y cam cyflwyno cais. 

Gwelliannau Ffordd Dylai gwaith ffordd gael ei ddylunio yn unol â'r canllawiau a nodir yn 
Adran 7.0 o'r ddogfen hon. 

Coed Mae coed yn gwneud cyfraniad mawr at gymeriad ac ymddangosiad yr 
Ardal Gadwraeth. Nodwyd y rheiny yr ystyrir fod eu cyfraniad yn un 
pwysig ar Ffigurau 4 a 5 y ddogfen hon. Bydd eu tynnu'n ddiangen neu 
waith a ystyrir yn andwyol yn cael ei wrthsefyll. Os yw eu tynnu'n 
hanfodol yna anogir cynllun ailblannu priodol er mwyn lliniaru unrhyw 
effeithiau andwyol ar gymeriad yr Ardal Gadwraeth. 

Datblygiadau Newydd ac Mae modd cynnwys datblygiadau newydd mewn anheddiad hanesyddol yn 
Addasiadau llwyddiannus ond mae'n hanfodol fod y datblygiad yn parchu graddfa, 

dyluniad, cymesuredd a defnyddiau'r bensaernïaeth o'i gwmpas er mwyn 
cryfhau cydlyniad y stryd. Mae'n hanfodol fod graddfa ac amrywiaeth y 
bensaernïaeth gyfagos yn cael eu parchu ac y defnyddir dylunio llawn 
dychymyg, o ansawdd uchel, i atgyfnerthu cydlyniad y stryd ac i sicrhau 
parhad yng ngraddfa, rhythm a chyfoeth manylion pensaernïaeth y 
strydwedd bresennol. Ceir canllawiau dylunio manwl yn Adran 7.0 y 
ddogfen hon. 

6.2 
CYFLEOEDD GWELLA 

Adnabuwyd y canlynol fel cyfleoedd i wella'r Ardal Gadwraeth.  Mae ymgymryd â'r gwaith hwn yn dibynnu ar y 
ffaith fod cyllid neu gymorth grant ar gael: 

CYNIGION GWELLA CORFF SY'N GYFRIFOL 

Gwella'r Ardal Gyhoeddus wrth gyffordd Lôn y Felin, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Ffordd y Poplys a Stryt yr Allt - Byddai defnyddio 
defnyddiau addas a chyflwyno celfi stryd priodol, 
megis tybiau planhigion a gwella'r arhosfan bws yn 
gwella'r darn hwn at ddefnydd y cyhoedd. 
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7 Canllawiau 
Dylunio 
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7.1 Mae cymeriad yr adeiladau unigol, sydd gyda'i Waliau Allanol 
gilydd yn Creu'r Ardal Gadwraeth, yn deillio o nifer o 7.4 Rhaid i unrhyw newidiadau neu waith atgyweirio i 
ffactorau.  Nod y canllawiau isod yw gwella'r cymeriad waliau allanol 
hwnnw. barchu'r defnyddiau 

Cymesuredd adeiladu presennol a 
chyd-fynd â nhw o 

7.2 Roedd arddulliau adeiladu h~n yn dilyn systemau 
ran gwedd, ansawdd 

cymesuredd traddodiadol. Yn y rhan fwyaf o adeiladau 
a lliw.  Dylid gwneud 

yn yr Ardal Gadwraeth, mae'r berthynas rhwng ffenestri, 
pob ymdrech i gadw 

drysau, uchder lloriau a'r berthynas rhwng solid a gwagle 
neu ailddefnyddio 

yn dyngedfennol wrth ddylunio gweddluniau. Dylid 
gwaith brics neu 

efelychu cymesuredd traddodiadol mewn datblygiadau 
waith carreg ar yr wyneb, a rhaid peidio â'u rendro, eu 

newydd. 
chwipio â gro na'u peintio. Rhaid ail-bwyntio â morter 

Toeau sy'n cyd-fynd â'r morter presennol o ran lliw, math a 
gwedd, ac yn hanesyddol byddai wedi cael ei greu o 7.3 Mae 
galch a thywod. Mae morterau sment modern, caled, yn llinell y to bob 
atal lleithder rhag anweddu drwy'r uniadau sy'n gallu amser bron yn 
achosi lleithder y tu mewn. Lle mae hynny'n briodol, nodwedd 
dylai rendradau sment caled gael eu newid am rendrad amlwg o 
calch amgen. adeilad ac mae 

cadw'r siâp, y Landeri a Phibellau D@r 
codiad, yr ymylon a'r manylion a'r addurniadau bondo 

7.5 Dylai landeri a phibellau d@r gael eu hatgyweirio 
gwreiddiol yn hanfodol. Mae uchder a siapiau toeau yn 

os ydynt yn rhai gwreiddiol neu 
bwysig; mae toeau fflat yn ddieithr i'r traddodiad lleol ac 

dylid ailosod rhai mewn 
yn annerbyniol yn gyffredinol.  Mae cyrn simneiau yn 

defnyddiau gwreiddiol. Nid yw 
nodweddion pwysig o'r golygon a dylid eu cadw hyd yn 

landeri plastig yn briodol ar 
oed os nad oes eu hangen mwyach. Lle mae'r defnyddiau 

adeiladau mewn Ardaloedd 
toi i gael eu hadnewyddu dylent gael eu newid am rai o'r 

Cadwraeth. Nid ydynt yn ddilys 
un lliw, maint a gwedd â'r gwreiddiol.  Dylai toeau gael 

yn hanesyddol ac nid ydynt yn 
eu toi neu'u hail-doi mewn defnyddiau traddodiadol ar 

cyfoethogi cymeriad adeilad. 
sail tebyg am debyg lle maent yn briodol yn hanesyddol. 

Gall landeri haearn bwrw bara 
Os oes angen awyru, dylid cyflawni hynny mewn ffyrdd 

oes, o'u cynnal a'u cadw, eu 
sydd heb fod yn amlwg. Byddai awyru o dan y bondo yn 

hatgyweirio a'u gosod yn iawn. 
dderbyniol, ond nid felly awyrellau gweladwy yn y to. 

7 Canllawiau Dylunio 
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Ffenestri uniadau, gan fod hynny'n peri i dywodfaen yn arbennig 
ddirywio'n gyflymach. 7.6 Mae'r rhain 

yn nodweddion Arwynebau 
pwysig a rhaid 

7.9 Dylid osgoi gorddefnyddio gorffeniadau tarmac 
iddynt fod yn 

ansensitif a manteisio ar y cyfle i osod defnyddiau 
briodol o ran 

naturiol, traddodiadol, lleol eu tarddiad os yw'n bosibl, 
cymesuredd, yn 

sydd â'u lliw, eu gwedd a'u patrwm yn gydnaws â 
perthnasu'n dda 

chymeriad yr ardal ac yn sensitif i adeiladau cyfagos. 
i'w gilydd ac i 
adeiladau cyfagos a dylent hefyd barchu'r agoriadau Gwaith Ffordd 
sy'n bodoli'n barod. Rhaid i unrhyw waith atgyweirio 7.10 Dylai offer stryd dianghenraid neu elfennau nad 
neu amnewid gyd-fynd bob amser â'r gwreiddiol. Mae oes eu hangen mwyach, fel arwyddion, biniau neu 
hyn yn cynnwys nid dim ond elfennau adeileddol y bolion, gael eu tynnu fel bod y strydoedd yn edrych yn 
ffenestr ond hefyd wydr hanesyddol a'r offer gwreiddiol llai blêr.  Rhaid cadw unrhyw nodweddion hanesyddol 
ar ffenestri.  Mae'r dull agor yn neilltuol o bwysig, pa fel arwyddion stryd a rhaid i unrhyw eitemau newydd 
mor bell yn ôl y mae'r ffenestr yn cael ei gosod yn y cil fel bolardiau, goleuadau stryd ac arwyddbyst gael eu 
a'r darnau o farrau gwydro. Mae'n annerbyniol newid hintegreiddio'n ofalus yn y strydwedd gan berthnasu'n 
ffenestri pren neu haearn am rai uPVC, ni waeth beth dda ag adeiladau cyfagos a'r ardal drwyddi draw. 
yw'r patrwm. Rhaid i bob ffenestr fod â gorffeniad Rhaid sicrhau bod cyn lleied â phosibl o arwyddion 
paent traddodiadol yn hytrach nag opsiwn modern lle ffyrdd, a'r rheini mor fach â phosibl, a dim ond lle mae 
defnyddir staen i liwio. hynny'n angenrheidiol y dylent gael eu goleuo. Dylai'r 

Drysau platiau cefn fod yn llwyd neu'n ddu - rhaid osgoi melyn 
llachar.  Lle mae llinellau ffordd yn hanfodol, rhaid 

7.7 Dylid cadw fframiau drysau, drysau ac offer 
iddynt fod o led cyfyngedig. 

drysau gwreiddiol lle bynnag mae hynny'n bosibl. 
Rhaid i rai newydd yn eu lle gyd-fynd â'r gwreiddiol o Micro Gynhyrchu Ynni 
ran cymesuredd, arddull a defnyddiau a rhaid iddynt 7.11 Er bod defnyddio systemau micro gynhyrchu ynni 
fod â gorffeniad paent.  Dylai portshys gael eu dylunio yn rhywbeth i'w annog, ni fydd hyn yn dderbyniol lle 
yng nghyd-destun ac arddull bensaernïol yr adeilad caiff y cyfarpar ei osod ar du blaen adeiladau neu ar 
drwyddo draw, gan adlewyrchu arddulliau cyfagos brif 
priodol. Ni ddylent dra-arglwyddiaethu ar du blaen yr weddluniau 
adeilad. neu 

Triniaethau Ffiniau weddluniau 
gweladwy, lle 

7.8 Ni fydd tynnu neu newid waliau terfyn yn cael 
byddent yn 

ystyriaeth ffafriol.  Dylid eu hatgyweirio gan 
cael effaith 

ddefnyddio'r un defnyddiau a'r un arddull neu fondin a 
weledol 

dylid llenwi bylchau o ran cerrig copa gan ddefnyddio 
negyddol ar yr 

defnyddiau i gyd-fynd â'r cerrig copa presennol. Mae'n 
Ardal 

annerbyniol defnyddio morter sment caled i ailbwyntio 
Gadwraeth. 
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8 Mesurau Rheoli 
yn yr Ardal Gadwraeth 
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8 Mesurau Rheoli yn yr Ardal Gadwraeth 

Mesurau Rheoli Arbennig 
8.1 Er mwyn amddiffyn yr amgylchedd arbennig, mae 
mesurau rheoli mwy caeth yn bodoli yn yr Ardal 
Gadwraeth. Nid yw'r rhain wedi'u bwriadu i lesteirio 
newid, ond fel cyfrwng rheoli cadarnhaol i ddiogelu 
cymeriad yr ardal drwyddi draw.  Maent yn cynnwys: 

l Pwerau rheoli ychwanegol dros dai annedd o ran 
estyniadau, estyniadau to a newidiadau, cladin, 
garejys a lleoli soseri lloeren. 

l Mae angen Caniatâd Ardal Gadwraeth ar gyfer y 
rhan fwyaf o waith sy'n golygu dymchwel yn gyfan 
gwbl. Ni fydd caniatâd i ddymchwel yn cael ei roi 
fel arfer nes ceir gwybodaeth am ffurf yr 
ailddatblygu. 

l Rhaid rhoi chwe wythnos o rybudd i'r Cyngor cyn 
gwneud gwaith ar goed. 

Gyda phob cynnig datblygu ac wrth arddangos 
hysbysebion mewn Ardal Gadwraeth, rhaid cymryd mwy 
o ofal i sicrhau bod cynlluniau'n gwella a chadw 
cymeriad arbennig yr ardal. Mae'r dyluniad a'r dewis o 
ddefnyddiau yn arbennig o bwysig yn y cyswllt hwn. 
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9 Ffynonellau Cyllid 
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Egwyddor sylfaenol o bob cynllun grant yw na ellir Efallai y bydd yn amod o'r grant fod angen arbenigwr i 
cynnig grant ar ôl i'r gwaith ddechrau. Mae pob grant yn wneud a goruchwylio'r gwaith, a bod rhaid caniatáu 
ddewisol a gall y cyfraddau amrywio. Mae ymgynghori rhywfaint o fynediad i'r cyhoedd i'r eiddo unwaith y bydd 
buan â darparwyr posibl yn hanfodol. y gwaith wedi'i gwblhau. Rhaid i'r perchennog sicrhau 

hefyd fod yr eiddo'n cael ei gadw mewn cyflwr da a rhaid 
Cadw: Henebion Cymru iddo drefnu a chynnal yswiriant digonol ar gyfer yr eiddo. 
Cadw yw adran amgylchedd hanesyddol Llywodraeth 
Cymru. Un elfen o'i weithgareddau yw cynnig grantiau i Grantiau Ardaloedd Cadwraeth 
berchnogion ar gyfer atgyweirio neu adfer adeiladau Ar gyfer gwaith ar adeiledd neu ymddangosiad allanol 
hanesyddol. Dyma grynodeb o'r cynlluniau grant adeiladau hanesyddol, sydd yn ychwanegu'n sylweddol at 
allweddol: Ardal Gadwraeth. Eto, caiff grantiau eu talu mewn 

rhandaliadau neu ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau. 
Grant Adeiladau Hanesyddol 

Yn debyg i'r Grant Adeiladau Hanesyddol, efallai y bydd Ar gyfer atgyweirio ac adfer adeiledd hanesyddol adeilad 
yn amod fod angen arbenigwr i wneud a goruchwylio'r o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 'eithriadol'. Fel 
gwaith. Rhaid i'r perchennog sicrhau hefyd fod yr arfer telir grantiau mewn rhandaliadau neu ar ôl i'r gwaith 
eiddo'n cael ei gadw mewn cyflwr da a rhaid iddo drefnu gael ei gwblhau. 
a chynnal yswiriant digonol ar gyfer yr eiddo. 

9 Ffynonellau Cyllid 
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ATODIAD 1 
CANLLAWIAU POLISI CADWRAETH 

Y Brif Ddeddfwriaeth Canllawiau Polisi Cenedlaethol Polisi Lleol 

Deddf Cynllunio Gwlad a 
Thref 1990 

Polisi Cynllunio Cymru Cynllun Datblygu Unedol 
Wrecsam (CDLl yn cael ei 
baratoi) 

Deddf Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990 

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

Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol 
Nodyn 4: Ardaloedd 
Cadwraeth 

Deddf Henebion a Mannau 
Archeolegol 1979 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 1/98: Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol 
Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Nodyn 30: Dylunio 
Cyfarwyddiadau gan Ysgrifennydd Gwladol 
Cymru 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 60/96: 
Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: 
Archaeoleg 
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ATODIAD 2 
RHESTR O DERMAU PENSAERNIOL 

Canopi Ymestyniad neu gwfl 

Casment Ffenestr lle mae'r rhan sy'n agor yn hongian ar golfachau 

Copin Rhan uchaf wal, parapet neu simnai 

Cornis Silff wedi'i mowldio, yn bargodi ar hyd top adeilad. Hefyd, mowldin 
addurnol yn yr ongl rhwng wal a nenfwd 

Deintell Bargodiadau ciwbig bach o dan y llinell doeau 

Bondo Y rhan isaf o do ar ongl, sy'n hongian drosodd 

Edwardaidd Yn dyddio o'r cyfnod 1901-1920 neu'n nodweddiadol ohono 

Ffasad Tu blaen adeilad 

Tâl maen Rhan o wal, trionglog yn aml, lle mae'r to yn darfod 

Sioraidd Yn dyddio o'r cyfnod 1714 i 1820 neu'n nodweddiadol ohono 

Gothig Cyfnod o bensaernïaeth ganoloesol a nodweddir gan y defnydd o'r bwa 
pigfain 

Mowldin capan Mowldin bargodol uwchben bwa neu lintel i daflu’r d@r oddi arno 

Maen clo Y garreg ganolog mewn bwa neu gromen 

Lintel Trawst llorweddol a ddefnyddir fel darn gorffen uwchben drws neu ffenestr 

Conglfaen Carreg wedi'i naddu a osodir ar gorneli adeiladau 

Parapet Nodwedd sy'n cael ei defnyddio i guddio to 

Polycromatig Amryliw 

Rendrad Plastro wyneb â phlastr, stwco neu orffeniad arall 

Sil Aelod adeileddol wedi'i greu o un pren llorweddol di-dor sy'n ffurfio rhan 
isaf fframwaith neu adeiledd cynnal 

Teracota Addurn neu gladin wedi'i fowldio o glai llosg, fel arfer heb ei wydro 

Brodorol Yn seiliedig ar ddulliau adeiladu, defnyddiau ac arddulliau addurno lleol a 
thraddodiadol 

Fictoraidd Yn dyddio o'r cyfnod 1837 - 1901 neu'n nodweddiadol ohono 
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ATODIAD 3 
CYFEIRIADAU - CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL 

Cyfeiriadau 

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

Y Comisiwn Brenhinol ar Henebion Cymru.  Cofnod Henebion Cymru. 

Guidance on Conservation Area Appraisals, English Heritage, 2005 

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

Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys, 1992.  Wrexham Maelor Historic Settlements 

Edward Schleising 2004. Penycae - Poems of People and Place. 

Victor Evans. Penycae….Religious History. 

Colin Gibbs, 1990, Clatter of Clogs 

G.G.Lerry, 2il argraffiad 1968, Collieries of Denbighshire - Past and Present 

Ivor Edwards a T.W. Pritchard, 1990, The Old Parish of Ruabon in Old Picture Postcards 

Dennis W Gilpin, 1991, Rhosllanerchrugog, Johnstown, Ponciau, Penycae - A Collection of 
PicturesVolume 1 

Dennis W Gilpin, 1992, Rhosllanerchrugog, Johnstown, Ponciau, Penycae - A Collection of 
PicturesVolume 2 

Cysylltiadau Defnyddiol 

Y 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 er Gwarchod 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 

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol - www.rtpi.org.uk 

Y Gymdeithas Fictoraidd- www.victorian - society.org.uk 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd Powys - www.cpat.org.uk 
Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefi - www.rtpi.org.uk 
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