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1.0 CYFLWYNIAD 
 
Dynodiad Ardal Gadwraeth 
1.1 Mae Adran 69 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol nodi "ardaloedd 
o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, y mae'n ddymunol cadw 
neu wella'u cymeriad neu eu golwg" i'w dynodi'n ardaloedd cadwraeth. 
 
Ardal Gadwraeth Salisbury Park 
1.2 Cafodd Ardal Gadwraeth Parc Salisbury ei dynodi am y tro cyntaf ym mis 
Tachwedd 1996, ac fe gafodd ei therfyn ei diwygio a'i hymestyn i gynnwys rhan 
o Stryt Earle yn 2013. Mae'r Cynllun Asesu a Rheoli hwn yn anelu i hybu a 
chefnogi datblygiadau sy'n gydnaws â chymeriad Ardal Gadwraeth Parc 
Salisbury, neu'n gwella cymeriad yr ardal honno.  Nid ymgais ydyw i rwystro 
newid.  Mae'r ardal yn fywiog ac yn rhywle lle mae pobl yn byw, yn gweithio, yn 
siopa ac yn chwarae ac mae'n rhaid ei datblygu i gynnal y lefel hon o 
weithgarwch. Y nod felly yw taro cydbwysedd er mwyn rhoi sylw llawn i 
fuddiannau cadwraeth yn erbyn yr angen i newid a datblygu.  Mae'r ddogfen 
hon yn trafod y rhesymau am y dynodiad, gan ddiffinio'r rhinweddau sy'n creu ei 
diddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig, ei chymeriad a'i golwg.  Os caiff 
unrhyw gyfeiriad at adeilad, nodwedd neu ofod arbennig ei hepgor, ni ddylid 
tybio bod hynny'n awgrymu nad oes unrhyw ddiddordeb ynddi/ynddo. 
 
Pwrpas 
1.3 Pwrpas Cynllun Asesu a Rheoli'r Ardal Gadwraeth yw: 
 Rhoi diffiniad clir o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig yr 

ardal 
 Nodi sut y gellir cadw a gwella nodweddion unigryw'r ardal drwy'r Cynllun 

Gwella 
 Cryfhau'r cyfiawnhad dros ddynodi 
 Creu cyd-destun clir ar gyfer datblygu yn y dyfodol yn unol â pholisïau ardal 

gadwraeth yn y cynllun datblygu 
 Darparu cyfrwng ar gyfer ymgysylltu a chodi ymwybyddiaeth 
 
Cyd-destun Cynllunio 
1.4 Mae'r ddogfen hon ar ffurf Canllawiau Cynllunio Atodol a dylid ei darllen ar y 
cyd â Chynllun Datblygu Unedol mabwysiedig Wrecsam 2005 a'r Cynllun 
Datblygu Lleol (ar y gweill), a chanllawiau polisi cynllunio cenedlaethol, yn 
enwedig Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 Cynllunio a'r Amgylchedd 
Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth.  
 
Lleoliad 
1.5 Mae Ardal Gadwraeth Parc Salisbury i'r de o graidd hanesyddol Canol Tref 
Wrecsam, ar godiad tir uwch ben Afon Gwenfro a Rhodfa San Silyn. Mae'r ardal 
yn edrych dros ganol y dref ac fe geir golygfeydd gwych ohoni o dŵr Eglwys 
San Silyn, un o saith rhyfeddod Cymru. Mae'r Ardal Gadwraeth ar ffurf linol gref 
sy'n cysylltu Ffordd Melin y Brenin i'r dwyrain a Phen y Bryn i'r gogledd orllewin. 
Ffordd Salisbury, Ffordd y Poplys a Stryt y Capel  yw asgwrn cefn yr Ardal 
Gadwraeth, gyda ffyrdd a strydoedd llai'n ei chysylltu â strydoedd tai teras 
diweddarach a mwy cyffredin Ffordd Talbot, Ffordd Maesteg a Theras Bryn 
Draw ac iddynt lai o fri.  
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Daeareg 
1.6 Mae canol tref Wrecsam ar Deras Delta Wrecsam, llwyfandir isel o dywod a 
graean rhewlifol gyda phantiau a bryniau sy'n esgyn ac yn gostwng yn raddol 
sy'n goleddu i gyfeiriad y dwyrain. Mae'r Ardal Gadwraeth yn cynnwys un o'r 
pantiau bychain hyn a gafodd ei gynnwys yn yr anheddiad wrth i'r dref ehangu 
at allan yn y ddeunawfed ganrif, y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed 
ganrif dros y priddoedd lôm tywodlyd a oedd wedi'u draenio'n dda, ac a fu'n dir 
fferm o ansawdd da yn y gorffennol. 
 
Archaeoleg 
1.7 Ceir mwy o botensial archaeolegol yng nghraidd hanesyddol canoloesol 
Wrecsam, yn bennaf o amgylch Eglwys San Silyn, nag ardal Parc Salisbury, ac 
nid oes unrhyw ganfyddiadau archaeolegol wedi'u cofnodi ar hyn o bryd oddi 
mewn i derfyn yr Ardal Gadwraeth. Mae Pen y Bryn, i'r gogledd orllewin o'r 
Ardal Gadwraeth hefyd yn tarddu o'r canoloesoedd a gallai Stryt y Capel gerllaw 
hefyd gynnig potensial am archaeoleg o dan y ddaear, yn enwedig ar dir sydd 
heb ei ddatblygu. Yn hanesyddol, tir fferm amaethyddol oedd rhan helaeth o'r 
Ardal Gadwraeth, er na ellir canfod bron unrhyw dystiolaeth o'r defnydd hwn 
gan fod y dref wedi ehangu a datblygu yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg 
a'r ugeinfed ganrif. 
 
Ymgynghori 
1.8 Ymgynghorwyd â Chynghorau Cymuned, aelodau o'r Cyngor ac ystod o 
sefydliadau a grwpiau a chanddynt ddiddordeb yn yr amgylchedd hanesyddol 
a'r ardal leol ynglŷn â'r ddogfen hon yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror 2013.  
Ymgynghorwyd hefyd â chyrff statudol fel Cadw.  Cynhaliwyd ymgynghoriad 
cyhoeddus hefyd yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror 2013. 
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RHAN I - ASESU CYMERIAD 
2.0 HANES A DATBLYGIAD 

 
Datblygiad Cynnar 
2.1 Tarddodd Wrecsam fel tref farchnad hanesyddol, gan ffynnu yn y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg a'r bymthegfed ganrif. Ar y pryd, roedd yr anheddiad wedi'i ganoli o amgylch 
Eglwys San Silyn sy'n tarddu o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, er bod rhan helaeth o 
strwythur yr eglwys sy'n weladwy heddiw yn dyddio o ddiwedd y bymthegfed ganrif a 
dechrau'r unfed ganrif ar bymtheg. Mae'r cynllun strydoedd canoloesol yn dal yn amlwg 
gyda'r strydoedd yn ymestyn at allan oddi wrth San Silyn i'r gogledd, y dwyrain a'r 
gorllewin. Mae Pen y Bryn, i'r gogledd orllewin o'r Ardal Gadwraeth, hefyd yn tarddu o'r 
cyfnod hwn, gyda rhai o'r adeiladau adfeiliedig i'r dwyrain o Stryt y Bont a rhai i'r 
gorllewin o Ben y Bryn, o bosib yn cuddio neu'n ymgorffori adeiladau o'r cyfnod hwn. 
 
Yr Ail Ganrif ar Bymtheg a'r Ddeunawfed Ganrif 
2.2 Yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg a'r ddeunawfed ganrif, parhaodd Wrecsam i dyfu, 
gyda'r marchnadoedd a'r ffeiriau yno'n peri bod y dref yn hollbwysig i economi gogledd 
Cymru. Yn y ddeunawfed ganrif, daeth Wrecsam yn ganolfan i ddiwydiant wrth i 
gloddfeydd glo a gweithgynhyrchu haearn gynyddu yn y rhanbarth gan ddenu mwy o 
arian eto i'r dref.  Mae'n debyg bod Stryt y Capel, a elwid gynt yn Street Draw, wedi cael 
ei gosod yn y ddeunawfed ganrif er mwyn darparu ar gyfer y boblogaeth gynyddol, ac 
ymledodd y dref ar hyd y brif ffordd i Riwabon a Chroesoswallt. Mae nifer o adeiladau 
yn yr Ardal Gadwraeth yn dyddio o'r cyfnod hwn, sef Beechley, Capel Bedyddwyr Pen y 
Bryn a roddodd yr enw presennol ar y stryd, Poplar Cottag (a elwir hefyd yn 12 Madeira 
Hill) ac 1 Stryt y Capel. 
 
2.3 Yr enw gwreiddiol ar Gapel Pen y Bryn oedd Capel Annibynnol Saesneg Stryt y 
Capel, ac fe'i hagorwyd ym 1789 ar ôl i'r gynulleidfa dorri i ffwrdd o'r 'Hen Gyfarfod' ar 
Stryt Caer. Cafodd yr adeilad ei ailfodelu ym 1881 a phryd hynny cofnododd y cyfrifiad 
crefyddol gynulleidfa o 240 o bobl. Gwerthwyd y capel i hen Eglwys Gymraeg y 
Bedyddwyr yn hwyr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ar ôl agor Capel Annibynnol 
Parc Salisbury. Fodd bynnag parhaodd y lefelau presenoldeb yn uchel ac yng 
nghyfrifiad crefyddol 1904, cofnodwyd 204 o bobl. Mae'r niferoedd uchel o bresenoldeb 
ym mhob enwad yn adlewyrchu'r ymgyrch anghydffurfiol gref fu yn yr ardal ar y pryd. 
 
2.4 Yn ei dro, ysgogodd y twf mewn diwydiant gyfnod o dwf cyflym yn y boblogaeth, 
gyda'r niferoedd yn codi o 2,575 ym 1801 gan fwy na dyblu i 5,500 erbyn 1833. 
Parhaodd y boblogaeth i dyfu drwy gydol y bedwaredd ganrif ar bymtheg gan gynyddu i 
7,500 ym 1857 a chyrraedd bron 15,000 ym 1901.  
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Ffigur 2- Dyfyniad o Gynllun Wrecsam gan John Wood 1833 
 



 
 

Ffigur 3 - Map Hanesyddol o Barc Salisbury 1872
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Y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg 
2.5 Mae cynlluniau stryd sy'n dyddio o 1833 a 1872, a ddangosir yn y ffigurau 2 a 3 yn y 
drefn honno, yn dangos patrwm a maint gwasgariad y boblogaeth ar hyd a lled yr Ardal 
Gadwraeth yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ym 1833, nid oedd Ffordd 
Salisbury wedi'i sefydlu, a'r prif lwybr teithio drwy'r ardal oedd ar hyd Stryt y Capel, 
Ffordd y Poplys ac Allt Madeira. Roedd mwyafrif yr adeiladau wedi'u clystyru o amgylch 
Stryt y Capel, a ddangosir fel Street Draw, a'r gyffordd â naill ai Pen y Bryn neu Ffordd 
Erddig. Mae ffordd droed sy'n dilyn llwybr y Ffordd Salisbury cyfredol yn ymestyn tua'r 
dwyrain o Allt Madeira tuag at Beechley House ac adeilad gwreiddiol y Green Dragon 
wrth ben Wrecsam Fechan, a elwir bellach yn Ffordd Sir Amwythig. 
 
2.6 Datblygwyd Ffordd Salisbury yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac mae'n 
ymddangos ar fap 1872 fel Parc Salisbury, yr enw hanesyddol o'r lle tarddodd enw'r 
Ardal Gadwraeth. Mae'r enw Salisbury yn deillio o'r Cyrnol Salisbury a etifeddodd y tir 
oddi wrth ei deulu, y teulu Thewell yn y ddeunawfed ganrif. Gellir gweld yr holl ardal y 
mae'n berchen arni ar fap 1833. Roedd y rhan fwyaf o'r datblygiad yn ystod y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg ar ochr ogleddol y ffordd, lle codwyd Filas Fictoraidd 
mawr ar eu tiroedd mawr ac amgaeedig eu hunain a oedd yn adlewyrchu pa mor 
ddymunol oedd yr ardal ar y pryd. Roedd datblygiadau teras mwy cyffredin hefyd yn 
cael eu codi yn yr ardal, yn bennaf ar hyd Ffordd y Poplys a thua'r de ar hyd Stryt 
Maesteg.  
 
2.7 Y cyfnodau datblygu pwysicaf yn yr ardal rhwng 1872 a throad yr ugeinfed ganrif 
oedd codi Ysgol San Silyn ar Ffordd y Poplys a Chapel Annibynnol Parc Salisbury ar 
gornel Ffordd Salisbury a Ffordd Percy. Cafodd safle'r ysgol ei ddatblygu mewn dau 
gam gan ymateb i dwf y boblogaeth a'r twf mewn anghenion addysgol yn sgil hynny. 
Ym 1881, cafodd y brif Ysgol Genedlaethol i fechgyn ei lleoli yn ardal Marchnad 
Anifeiliaid y dref. Sefydlwyd yr ysgol hon gan y Fonesig Dorothy Jeffries o Neuadd 
Acton yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac fe'i lleolwyd mewn hen dy allan a 
oedd yn gysylltiedig â'r farchnad gerllaw. Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, 
roedd rhai'n dweud bod yr adeilad mewn lleoliad ac mewn cyflwr gwael, ac fe drefnodd 
David Howell, ficer Wrecsam, apêl i godi arian er mwyn codi adeilad ysgol newydd i 
fechgyn yn arbennig i'r diben hwnnw. Agorwyd adeilad yr ysgol, sef lleoliad presennol 
Ysgol Gynradd San Silyn, ym 1885 ar gyfanswm cost o £5,000. Codwyd adeilad yr 
ysgol fabanod bresennol, tua blaen y safle, ddeng mlynedd yn ddiweddarach ym 1895 
fel yr ysgol i ferched gan ddisodli'r Ysgol Genedlaethol i Ferched, a oedd wedi'i lleoli ar 
Sgwâr y Deinturwyr i'r dwyrain o'r Ardal Gadwraeth.  
 
2.8 Capel Annibynnol Parc Salisbury yw un o'r colledion y ceir y mwyaf o edifar amdano 
yn yr Ardal Gadwraeth. Dyluniwyd yr Eglwys a'r ysgoldy a oedd yn sownd wrthi gan 
Ingall & Son o Birmingham, ac fe'u cwblhawyd tua 1898. Adlewyrchai dyluniad addurnol 
yr adeilad ei safle amlwg, yn wynebu cyffordd brysur Ffordd Talbot, Ffordd Salisbury, 
Ffordd y Poplys ac Allt Madeira; Byddai ei thŵr cornel wythonglog o frics coch 
Rhiwabon a'i meindwr bychan wedi bod ymhlith y prif nodweddion yn y fan hon. Cafodd 
yr adeilad ei ddymchwel ym 1981, gwaetha'r modd, ac mae  Llys yr Eglwys a 3, 5 a 7 Y 
Groes ar Ffordd Salisbury, ac Eglwys Ddiwygiedig Unedig Parc Salisbury a rhifau 1 & 3, 
Ffordd Percy bellach ar y safle. 
 
2.9 O ran datblygiad preswyl yn yr ardal, gwelwyd tai teras yn ymledu wrth i rifau 9, 11 
ac 13 Ffordd y Poplys gael eu codi i barhau teras cynharach yn blaenu ar Stryt Earle. 



Yn ogystal â hyn, cafodd filas sengl a filas pâr drytach a mwy sylweddol eu codi, gyda 
16 ac 18 Ffordd Salisbury, 51 Ffordd Talbot, 27 Ffordd y Poplys a 6 ac 8 Stryt y Capel 
oll yn cael eu codi rhwng 1872 a 1899. Yr ehangu mwyaf sylweddol a gafwyd o ran 
eiddo domestig yn ystod y cyfnod hwn, oedd ar hyd Ffordd Percy, ac fe gredir i'r stryd 
honno gael ei gosod yn y 1880au. Yn ôl y sôn, mae'r enw Ffordd Percy yn tarddu o'r 
teulu Percy fu'n Ddugiaid ar Northumberland. 

 
 
Ffigur 4 - Map Hanesyddol Parc Salisbury 1899 hyd 1900 
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Yr Ugeinfed Ganrif 
2.10 Roedd bragu, diwydiant a oedd wedi ffynnu yn Wrecsam yn ystod y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg, yn parhau i fod yn un o brif ddiwydiannau'r dref ymhell i mewn i'r 
ugeinfed ganrif, ac roedd Bragdy'r Cambrian wedi'i leoli y tu ôl i Stryt y Capel Yn sgil twf 
parhaus y dref, roedd angen codi mwy o dai eto. Yn ystod yr ugeinfed ganrif gynnar y 
cafodd ochr ddeheuol Ffordd Salisbury ei datblygu, drwy godi 8 fila sengl a phâr 
ychwanegol. Roedd y patrymau arnynt a'r waliau terfyn o frics coch coeth Rhiwabon yn 
creu naws unffurf i'r strydlun, ac yn tystio i'r ystyriaeth a roddwyd i'w dyluniad a'u 
cynllun. 
 
2.11 Yng nghanol yr ugeinfed ganrif, cafwyd datblygiadau mewnlenwi diweddarach ar 
ochr ogleddol Ffordd Salisbury rhwng Oteley House ac 15b, a rhwng rhif 11 a rhif 5. 
Mae rhifau 17 ac 18 yn enghreifftiau da o dai sy'n nodweddu'r 1930au, gyda'u 
talcendoeau, eu pyrth bwaog mewnol, eu ffenestri bwa deulawr a'u ffenestri adeiniog 
plwm yn nodweddu dyluniadau'r cyfnod hwnnw. Mae rhifau 7 a 9 yn dyddio o gyfnod 
ychydig yn ddiweddarach ac yn ymddangos yn symlach. 
 
2.12 Yn yr ugeinfed ganrif, cafodd llawer o adeiladau hanesyddol o fewn yr ardal eu 
dymchwel, yn bennaf o amgylch cyffordd Stryt y Capel, Ffordd Erddig a Ffordd y Poplys 
a oedd yn cynnwys trwch o dai teras. Yr enw a roddid ar yr ardal hon, sydd bellach yn 
rhan o gaeau chwarae Ysgol San Silyn, oedd Y Bonc, ac roedd yn cynnwys datblygiad 
cwrt lle'r oedd terasau byr yn amlinellu ochrau'r cwrt. Cafodd ysgol un athrawes hefyd ei 
chofnodi ar y safle yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac mae mapiau 
hanesyddol yn dangos bod Bragdy ar ochr ogleddol y cwrt. Gyferbyn, roedd teras byr ar 
hyd Ffordd Erddig, yn ymestyn o'r tu ôl i 8 Stryt y Capel. Ym 1934, prynwyd y teras yn 
orfodol gan y Fwrdeistref yn rhan o'u rhaglen i gael gwared â'r slymiau. Mae'r mapiau 
hanesyddol hefyd yn dangos teras ar hyd Stryt y Capel o flaen Ysgoldy Capel y 
Bedyddwyr. Cafodd y bythynnod hyn hefyd eu tynnu i lawr yng nghanol yr ugeinfed 
ganrif, ac mae'r ardal bellach yn llawer mwy agored ei natur. 
 
2.13 Colled arall anffodus oedd rhifau 1 i 4 Ar y Bryn, teras o dai deniadol o ddiwedd 
oes Fictoria. Roedd y tai'n blaenu ar Stryt Earle ac fe geid mynediad atynt drwy fynedfa 
a gardd ffurfiol a rennid gan y tai. Adroddir mai Rhif 3 Ar y Bryn oedd cartref A. N 
Palmer, yr hanesydd enwog o Wrecsam, pan symudodd yn gyntaf i'r dref. 
Dymchwelwyd yr eiddo yn ail hanner yr ugeinfed ganrif, ac mae Cwrt Earle bellach ar y 
safle. 
 
2.14 Parhaodd datblygu yn ardal Parc Salisbury yn hwyr i'r ugeinfed ganrif, gyda'r rhan 
fwyaf o'r datblygiadau newydd yn cael eu codi ar safleoedd adeiladau cynharach a oedd 
wedi'u dymchwel. Eiddo preswyl oedd y rhan fwyaf o'r datblygiadau newydd, ac eithrio 
siop y Co-op ar gornel Stryt Maesteg a Ffordd y Poplys. Heddiw, mae'r ardal yn parhau 
i fod yn breswyl ac yn fasnachol ei natur ac mae gwahaniaeth amlwg rhwng cymeriad 
Stryt y Capel a Stryt y Poplys sy'n cynnig amwynderau a chyfleusterau cyhoeddus, a 
Ffordd Salisbury y mae ei chymeriad yn parhau i fod yn breswyl yn bennaf. 
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Ffigur 5 - Map Hanesyddol o Barc Salisbury 1912
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Ffigur 6 - Map Hanesyddol o Barc Salisbury 1937



3.0 CRYNODEB O'R CYMERIAD ARBENNIG 
 

3.1 Mae cymeriad arbennig Ardal Gadwraeth Parc Salisbury yn deillio o'r 
nodweddion allweddol canlynol: 

 
Ffurf yr Adeiladau 
3.2 Nodweddir yr ardal gan bensaernïaeth ddomestig Fictoraidd, gyda natur 
reolaidd ac unffurf y ffurfiau adeiledig yn rhoi ymdeimlad o rythm i'r strydlun. Mae 
cysondeb y deunyddiau adeiladu, yn ogystal â lleoliadau'r adeiladau, a'r llinellau 
terfyn cryf o'u blaen, yn ychwanegu at y rhythm hwn. Bydd adeiladau o fewn yr 
Ardal Gadwraeth fel arfer yn ddeulawr o uchder ac yn cynnwys terasau byr neu dai 
pâr yn bennaf, gyda'u graddfa gydymffurfiol yn ychwanegu at gymeriad y treflun. 
Roedd filas sengl hefyd i'w cael yn ymestyn dros dri llawr fel arfer gan 
wrthgyferbynnu o ran graddfa a dyluniad a chan weithredu fel adeiladau carreg filltir 
yn yr ardal. Mae'r rhan fwyaf o'r filas mwy hyn yn tarddu o gyfnod cynharach, sef yn 
hwyr yn ddeunawfed ganrif gan y bedwaredd ganrif ar bymtheg gynnar pan oedd yr 
ardal yn cael ei datblygu am y tro cyntaf. 
 
Deunyddiau Adeiladu 
3.3 Brics coch Rhiwabon yw'r prif ddeunydd adeiladu yn yr Ardal Gadwraeth, sydd 
ar ei amlycaf yn anheddau diweddarach y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r 
ugeinfed ganrif, a geir ar hyd Ffordd Salisbury, Ffordd Talbot a Stryt Earle. Mae 
teracota hefyd yn amlwg ar yr anheddau hyn, a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin ar 
gyrsiau deintell, teils crib a bandiau rhwng lloriau, gyda lliw cyfoethog y deunydd 
hwnnw'n ychwanegu at gynhesrwydd y brics lleol. Mae tywodfaen melyn lleol hefyd 
wedi cael ei ddefnyddio, yn fwyaf nodedig wrth adeiladu Ysgolion San Silyn, ac 
Oteley House sy'n adeilad rhestredig gradd II. Ceir hefyd rendr peintiedig fel 
gorffeniad, sy'n ychwanegu amrywiaeth a lliw at y Strydlun. Defnyddir llechi Cymreig 
yn gyson fel deunydd to drwy'r holl Ardal Gadwraeth. 
 
Manylion Pensaernïol 
3.4 Ceir manylion rhagorol ar lawer o ffasadau'r adeiladau sy'n tystio i statws uchel 
hanesyddol yr adeiladau a'r ardal yn gyffredinol. Mae'r rhan fwyaf o'r manylion naill 
ai wedi'u creu o garreg, carreg beintiedig neu deracota, ac fel arfer yn cynnwys 
amgylchyniadau pediment o gerrig o amgylch y drysau gydag ysgwyddau a 
therfyniadau pêl, cyrsiau deintell corbelaidd neu deils teracota, bandiau lloriau a 
siliau o garreg a theracota, talcennau sy'n ymestyn allan, baeau cerrig unllawr a 
deulawr ar ogwydd, amgylchyniadau drysau a ffenestri cerrig siamffrog, mowldiau 
label a theils crib teracota. Mae'r manylion mwyaf addurnol a chwaethus i'w cael ar 
filas yr ugeinfed ganrif gynnar, a'r eiddo mwy o ganol y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg a geir ar hyd Ffordd Salisbury, sy'n rhoi ansawdd gweledol pendant i'r rhan 
hon o'r Ardal Gadwraeth. Mae rhifau 1, 3 a 5 ar Ffordd Salisbury o ddiddordeb 
neilltuol, ac yn enghreifftiau gwych o bensaernïaeth wedi'i hysbrydoli gan yr arddull 
Eidalaidd, ac Oteley House, enghraifft wych o bensaernïaeth Gothig o oes Fictoria. 
Mae eu harddulliau unigryw ac amrywiol yn nodweddu ffasiynau pensaernïol oes 
Fictoria yn ystod canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 
 
3.5 Yn ôl y disgwyl, mae'r manylion ar y tai teras llai yn symlach ac yn llai mynych, 
ac mae hyn yn adlewyrchu statws is y perchnogion yn y gorffennol. Mae teils 
teracota a chyrsiau deintell yn dal i fod yn bresennol gan roi cysondeb i'r Ardal 
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Gadwraeth at atgyfnerthu’r naws am le. Yn ogystal â hyn, defnyddir brics glas a 
llwydfelyn fel bandiau a phennau ffenestri. Ffenestri dalennog fertigol pren sy'n 
nodweddu'r ffenestri drwy'r holl Ardal Gadwraeth. Maent naill ai ar ffurf un dros un 
neu ddwy dros ddwy.   
 
Yr Ymdriniaeth â Ffiniau 
3.6 Mae waliau terfyn yn arbennig o bwysig i gymeriad yr Ardal Gadwraeth, gan 
greu ymdeimlad cryf o ardal amgaeedig a rhoi pwyslais llorweddol i'r strydlun. Mae'r 
waliau hefyd yn gwella gosodiad yr adeiladau, gan ategu'r prif ddeunyddiau 
adeiladu a diffinio'r parthau cyhoeddus a'r parthau preifat. Tywodfaen melyn a brics 
coch Rhiwabon yw'r deunydd mwyaf cyffredin drwy'r ardal, gan ychwanegu 
ymhellach at ei hundod. Waliau tywodfaen sydd fel arfer yn amgáu'r adeiladau 
cynharach yn yr Ardal Gadwraeth, ac mae'n fwyaf nodedig ar hyd ymyl gogleddol 
Ffordd Salisbury ac o amgylch Poplar Cottage ar Allt Madeira. Yn ogystal â hyn, 
defnyddir tywodfaen yn aml fel copinau ar y waliau brics coch Rhiwabon. Ceir 
gwrychoedd helaeth hefyd, yn aml wedi'u gosod yn syth y tu ôl i'r waliau brics neu 
gerrig. Maent yn arbennig o amlwg ar hyd Ffordd Salisbury lle maent yn creu 
rhaniad rhwng ardaloedd gardd ffrynt ac yn ategu lliw coch cynnes y gwaith brics 
Rhiwabon. 
 
Adeiladau arwyddocaol 
3.7 Ceir deuddeg o adeiladau rhestredig gradd II o fewn yr Ardal Gadwraeth, ac 
maent oll yn atgyfnerthu arwyddocâd hanesyddol a phensaernïol arbennig yr ardal. 
Mae'r adeiladau hyn hefyd yn cyfrannu at y naws am le a geir ym Mharc Salisbury, 
gyda'u lleoliad, eu ffurf, eu graddfa, eu dyluniad a'u deunyddiau yn aml yn peri eu 
bod yn nodweddion unigryw o fewn yr Ardal Gadwraeth. Mae Beechley House, ar 
Ffordd Melin y Brenin, yn diffinio terfyn dwyreiniol yr Ardal Gadwraeth, gyda'i ffasâd 
mawr a chymesur yn ymddangos yn drawiadol wrth ddynesu at yr Ardal Gadwraeth. 
Mae Tafarn Edwardaidd y Green Dragon yn ychwanegu ymhellach at borth y 
dwyrain. Mae gosodiad a dyluniad yr adeilad yn peri ei fod yn nodwedd cornel 
gadarn, gyda'i raddfa'n gweddu i raddfa Beechley House gyferbyn. 
 
3.8 Mae clwstwr o adeiladau rhestredig yn nodi mynedfa orllewinol yr Ardal 
Gadwraeth lle mae Stryt y Capel yn cwrdd â Phen y Bryn. Yma, mae graddfa a 
ffasadau cymesur rhifau 1 a 4 Stryt y Capel a Chapel Pen y Bryn yn ffurfioli'r 
strydlun. Mae'r fynedfa yn cael ei gwella ymhellach gan Westy'r Albion sydd, fel y 
Ddraig Werdd ar Ffordd Melin y Brenin yn nodwedd cornel gref.  
 
3.9 Nid yw'r rhan fwyaf o'r adeiladau o fewn yr Ardal Gadwraeth wedi'u rhestru'n 
statudol, ond nid yw hyn yn lleihau eu pwysigrwydd o fewn y strydlun na'u cyfraniad 
at gymeriad yr ardal. Mae rhifau 8-26 (eilrifau yn unig) ar hyd ochr ddeheuol Ffordd 
Salisbury yn arbennig o bwysig, gyda'u manylion trawiadol a chrefftus, eu 
dosbarthiad a'r ymdriniaeth gyson â'u terfynau yn rhoi presenoldeb unigryw iddynt o 
fewn yr Ardal Gadwraeth. Yn ogystal â hyn, mae dosbarthiad terasau mwy cyffredin 
Bryn Draw, Ffordd y Poplys a Stryt Earle yn arwyddocaol am eu bod yn creu'r 
patrwm gofodol rheolaidd sy'n rhoi rhythm i'r Ardal Gadwraeth. Mae Ysgolion San 
Silyn hefyd o ddiddordeb. Mae'r safle'n cynnwys dau adeilad ysgol Fictoraidd a 
adeiladwyd yn arbennig i'r diben hwnnw. Fe'u hadeiladwyd o dywodfaen, ac mewn 
arddull gothig. Mae lleoliad amlwg yr adeiladau yng nghanol yr Ardal Gadwraeth, yn 
ogystal â'r deunyddiau adeiladu a ddefnyddiwyd, eu pensaernïaeth gref a'u 
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swyddogaeth gyhoeddus yn cryfhau eu gwerth esthetig a chymunedol, ac yn eu 
gwneud yn adeiladau tirnod pwysig.  
 
Coed 
3.10 Mae coed yn nodwedd bwysig yn yr Ardal Gadwraeth gan ychwanegu glesni 
pwysig i'r amgylchedd trefol. Mae coed yn fwy cyffredin o amgylch ardaloedd Ffordd 
Salisbury, Ffordd y Poplys a Ffordd Bennion lle maent yn gwneud y strydlun yn fwy 
diddorol ac yn gwella gosodiad llawer o'r adeiladau. Mae rhai enghreifftiau gwych o 
goed wedi'u cadw ar safle Beechley House yn arbennig, sydd yn ychwanegu at 
bresenoldeb yr adeilad. Mae'r coed y tu ôl i'r eiddo ar ochr ddeheuol Ffordd 
Salisbury hefyd yn bwysig, gan wella'r golygfeydd tua'r Ardal Gadwraeth o gyfeiriad 
y de. 
 
Lleoliad 
3.11 Mae'r Ardal Gadwraeth mewn lleoliad rhagorol, ar dir uchel sy'n caniatáu 
golygfeydd gwych dros Afon Gwenfro a thoeau canol tref Wrecsam, ac yn enwedig 
Eglwys San Silyn - mae'r adeilad mewn safle amlwg ac yn creu cefndir trawiadol i'r 
ardal. Mae'r olygfa o'r Ardal Gadwraeth o du dyffryn Gwenfro hefyd yn bwysig, 
gydag Ysgol San Silyn a simneau a thoeau pell yr eiddo teras yn arbennig o bwysig.  
 
3.12 Mae Ffordd Percy, Ffordd Erddig a Stryt Maesteg, sy'n ymestyn i'r de o'r Ardal 
Gadwraeth, hefyd yn cyfrannu at leoliad ehangach, ffurf adeiledig, deunyddiau a 
gosodiad y rhesi o dai teras sydd i'w gweld amlycaf ar y strydoedd, gan ychwanegu 
at rythm ac undod yr Ardal Gadwraeth. 
 
Defnydd Tir 
3.13 Y prif ddefnydd tir yn yr Ardal Gadwraeth yw defnydd preswyl, ac mae'n 
cynnwys tai annedd sengl yn bennaf. Fodd bynnag, ceir hefyd nifer o fflatiau 
modern pwrpasol ac anheddau wedi'u rhannu'n fflatiau. Ceir defnydd masnachol a 
chyhoeddus, ac mae'r rhain wedi'u cyfyngu'n bennaf i Ffordd y Poplys a Stryt y 
Capel. Mae'r defnydd tir cyfredol fel arfer yn parchu'r patrwm hanesyddol o 
ddefnydd tir, gyda rhaniad clir rhwng ardal breswyl Ffordd Salisbury a Ffordd Talbot 
ac ardal brysurach fwy masnachol Ffordd y Poplys a Stryt y Capel. 



 
4.0 CYMERIAD YN FANWL 

   
4.1 Gellir rhannu'r ardal gadwraeth yn dair ardal wahanol o ran eu cymeriad, a disgrifir y 
rhain isod: 
 
Ffordd Melin y Brenin a Ffordd Bennion 
4.2 Dyma'r is-ardal leiaf o fewn yr Ardal Gadwraeth, ac nid yw ond yn cynnwys 4 
adeilad sy'n nodi'r porth dwyreiniol i Barc Salisbury. Mae'r adeiladau'n tarddu o 
gyfnodau gwahanol, a'r amrywiadau yn eu harddulliau pensaernïol yn gwneud y 
strydlun yn fwy diddorol. Yn anffodus, mae'r gyffordd brysur lle mae Ffordd 
Bennion yn cwrdd â Ffordd Melin y Brenin a Ffordd Sir Amwythig yn nodwedd 
ormesol yn yr ardal. Yma, mae ehangder y tarmacadam yn tynnu oddi ar gymeriad 
hanesyddol yr adeiladau.   
 
4.3 Mae Beechley House a Thafarn Gyhoeddus y Green Dragon yn adeiladau 
arbennig o bwysig yn yr is-ardal hon, gyda'u gosodiad, eu graddfa a'u dyluniad yn 
peri eu bod yn nodweddion amlwg wrth ddynesu at yr ardal ar hyd Ffordd Sir 
Amwythig a Ffordd Melin y Brenin. Tŷ mawreddog rhestredig gradd II o gyfnod 
cynnar y Sioriaid yw Beechley House, ac fe dybir ei fod yn dyddio o 1726. 
Adeiladwaith rendr dros frics sydd i'r eiddo mawr dau lawr a hanner, gyda tho 
llechi â chrib a simneau ar y waliau terfyn. Mae'r prif ffasâd ar flaen yr adeilad yn 
cynnwys 5 bae gyda 5 ffenestr ddalennog ffrâm wastad chwech dros chwech ar y 
llawr cyntaf a 4 ffenestr gyfatebol ar y llawr gwaelod. Mae'r fynedfa'n ganolog gyda 
drws 6 phanel ac iddo amgylchyniad pediment deniadol. Mae'r manylion ar y 
drychiad hwn yn syml, gyda chonglfeini carreg peintiedig, band rhwng lloriau, siliau 
ffenestr, a chornis yn ei wneud yn fwy diddorol. i'r dde o'r prif ffryntiad, ceir 
estyniad deulawr ar ogwydd. Mae'n debygol i'r estyniad hwn gael ei ychwanegu 
ym 1830 pan gafodd y prif adeilad hefyd ei estyn tua'r cefn. Mae waliau cerrig isel, 
ac arnynt reiliau haearn pen saeth, yn amgylchynu ardal yr ardd ffrynt, ac yn 
ychwanegu at osodiad a phresenoldeb yr adeilad. Mae'r coed ar y tir hefyd yn 
ychwanegu ymhellach at osodiad yr adeilad, gyda'u glesni'n creu ymdeimlad 
pwysig o ollyngdod ar dirwedd drefol canol y dref. 
 
4.4 Saif Tafarn Gyhoeddus y Green Dragon yn y gornel gyferbyn. Mae gosodiad, 
graddfa a dyluniad cryf yr adeilad yn peri ei fod yn nodwedd cornel gadarn wrth 
ddod i mewn i'r Ardal Gadwraeth. Mae'r adeilad presennol yn dyddio o ddechrau'r 
ugeinfed ganrif. Fodd bynnag ceir cyfeiriad at dafarn o'r un enw o gyfnod mor 
gynnar â 1740. Roedd y safle gynt yn eiddo i Mrs Bennion o Beechley House, ond 
cafodd ei werthu ym 1895. Mae'r adeilad yn arddangos nodweddion sy'n 
nodweddu'r cyfnod Edwardaidd, gyda rendr gro chwipio a waliau brics coch, paneli 
pren ffug a manylion teracota. Mae'r tyred cornel yn nodwedd arbennig o amlwg ar 
yr adeilad ac yn ychwanegu at ei hynodrwydd. Mae'r ffenestri ar y llawr gwaelod 
wedi cael eu hadnewyddu. Fodd bynnag, mae'r casmentau pren gwreiddiol, 
gyda'u huwch-ffenestri plwm a lliw deniadol, wedi'u cadw ar y llawr cyntaf. Y tu ôl 
i'r dafarn, ceir maes parcio mawr sy'n caniatáu golygfeydd tua'r gogledd o Eglwys 
San Silyn. Fodd bynnag, mae ehangder y tarmacadam ynghyd â'r diffyg manylion 
priodol ar derfynau'n tynnu oddi ar osodiad yr adeilad, ac oddi ar ymddangosiad yr 
Ardal Gadwraeth ehangach. 
 
4.5 Yn gyfagos â Ffordd Bennion, mae 1 a 2 Beechley Stables. Fel y mae eu 
henw'n ei awgrymu, roedd yr adeilad gynt yn cynnwys stablau ar gyfer Beechley 
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House, ac mae'r holltau awyru a'r agoriad i'r daflod ar y llawr cyntaf ar ddrychiad 
ochr y ffordd yn tystio i'r defnydd blaenorol hwn Mae'r adeilad o waith brics coch 
wedi'u gwneud â llaw, ac yn arddangos copinau carreg ar y talcen chwith sy'n 
adlewyrchu'r rhai ar y brif annedd, ac sy'n dangos y cysylltiad rhwng y ddau 
adeilad.  
 
4.6 Mae waliau terfyn tywodfaen melyn gyda chopinau mawr addurnedig mawr yn 
ymestyn o ochr dde wal dalcen yr hen stabl ac yn parhau'n gyfagos â'r palmant 
gan amgáu rhif 2 Ffordd Bennion. Mae'r eiddo unllawr yn dyddio o ganol yr 
ugeinfed ganrif. Fodd bynnag, mae'r wal derfyn yn hŷn, ac roedd gynt yn amgáu'r 
ardal fawr o ardd sy'n gysylltiedig â Beechley House. Mae cadw manylion 
gwreiddiol y waliau terfyn yn helpu i integreiddio dyluniad mwy modern yr eiddo i'r 
cyd-destun hanesyddol o'i amgylch. 
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Ffigur 7 - Map Cymeriad Ffordd Melin y Brenin a Ffordd Bennion 



 
 
Ffordd Salisbury 
4.7 Ffordd Salisbury yw craidd yr Ardal Gadwraeth. Mae ochr ddeheuol y ffordd yn 
cynnwys grŵp cydlynol o filas Fictoraidd hwyr/Edwardaidd cynnar sydd, er nad 
ydynt wedi'u rhestru, yn cynnwys nodweddion o ansawdd a diddordeb sylweddol 
sy'n ychwanegu at natur unigryw'r Ardal Gadwraeth. I'r gogledd o'r ffordd mae'r 
bensaernïaeth yn fwy amrywiol gan greu strydlun gwahanol o ansawdd uchel. Mae 
llinellau adeiladu cryf ac ymdriniaeth gyson â therfynau ochr yn ochr â gwaith 
tirlunio effeithiol a'r defnydd preswyl o'r tir oll yn cyfrannu at gymeriad unigryw 
Ffordd Salisbury. 
 
4.8 Mae Oteley House, a elwir bellach yn Bradbury House, yn gyflwyniad trawiadol 
i ochr ogleddol Ffordd Salisbury. Mae'r annedd flaenorol restredig gradd II yn 
cynnwys 3 llawr, ac wedi'i hadeiladu o dywodfaen melyn patrymog a sgwariog 
gyda tho o lechi Cymreig. Mae dyluniad gothic cryf i'r adeilad, sy'n nodweddu 
pensaernïaeth canol oes Fictoria, gyda chyfansoddiad anghymesur, talcennau 
sy'n ymestyn at allan a chanddynt doeau ar oleddf serth, ffenestri teirdalen, 
treswaith, ffenestri bae sgwâr cyfylchog a mynedfa fwaog  lydan pedwar 
canolbwynt. Mae'r adeilad yn dyddio o 1867, ac fe gredir iddo gael ei ddylunio gan 
y pensaer lleol, J R Gummow, i'w ddefnydd ef ei hun. Yn ddiweddarach, roedd y 
tŷ'n eiddo i William Sisson, mab perchennog Bragdy'r Cambrian gerllaw, a fe'i 
defnyddiwyd yn ddiweddarach fel lleiandy. Mae wal uchel o frics a cherrig yn 
amgylchynu cefn yr adeilad, ac i'r blaen ceir wal dywodfaen felen gyda chopinau 
iâr a cheiliog. Mae'r maes parcio tarmac sy'n ymestyn ar draws rhan helaeth o 
flaen yr adeilad wedi amharu ar ei osodiad. 
 
4.9 Mae'r waliau tywodfaen yn parhau ar hyd ochr ogleddol Ffordd Salisbury gan 
roi cysondeb i'r strydlun. Mae rhifau 17 ac 18, Ffordd Salisbury, sef tai pâr wedi'u 
gwneud o frics coch tywyll, yn dyddio o'r cyfnod rhwng y rhyfeloedd, ac mae eu 
dyluniad dymunol yn cynnwys talcendoeau, pyrth bwaog mewnol a ffenestri bwa 
deulawr gyda chasmentau plwm. Mae'r eiddo yn cael eu hadeiladu ar dir a arferai 
yn cynnwys yr ardd ffurfiol Oteley House, unwaith eto cadw'r manylion terfyn 
gwreiddiol helpu i integreiddio'r eiddo o fewn y cyd-destun hanesyddol yn ogystal 
tystiolaeth llinellau terfyn hanesyddol. 
 
4.10 Mae rhifau 11, 15a ac 15b Ffordd Salisbury yn cynnwys grŵp bychan o dai 
wedi'u hamgáu rhwng dwy isffordd Ceir waliau tywodfaen o amgylch y tai, ond yn 
anffodus mae'r darn o'r wal sy'n amgylchynu rhif 15b wedi cael ei adnewyddu drwy 
ddefnyddio deunyddiau modern. Fila Fictoraidd sengl yw Rhif 11, The Cottage. Nid 
yw'r fila'n rhestredig, ond mae'n adeilad gwych sydd wedi cadw llawer o'i gymeriad 
gwreiddiol. Mae'r prif ffryntiad wedi'i gynllunio'n gymesur o amgylch y drws 
canolog a chanddo amgylchyniad drws deniadol wedi'i fowldio, gyda philastrau 
ffliwtiog a goruwchadail plaen. Mae'r fynedfa wedi'i lleoli rhwng dau fae ar ogwydd 
ar lefel y llawr gwaelod. Ar y llawr cyntaf, ceir ffenestri llithro dalennog dwy dros 
ddwy gyda'r architrafau wedi'u pwysleisio a manylion meini clo. Mae'r rendr 
peintiedig a'r band gwyn gwrthgyferbyniol rhwng y lloriau, y conglfeini, yr 
architrafau ac amgylchyniadau'r drysau  yn gwneud i'r eiddo ymddangos yn 
ddarluniadwy ac yn cydweddu ag ymddangosiad rhifau 1, 3 a 5, Ffordd Salisbury. 
Mae'r fynedfa i gerddwyr i'r eiddo wedi'i halinio'n ganolog â drws y brif fynedfa, ac 
yn cynnwys gât haearn addurnol rhwng dau biler o garreg gyda phaneli wedi'u 
fframio a chapinau ar ffurf pyramid. 
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4.11 Yn flaenorol, un annedd oedd 15a ac 15b, a oedd yn dyddio o gyfnod tebyg i 
rif 11. Yn anffodus, collwyd llawer o gymeriad yr adeilad drwy gael gwared â 
nodweddion gwreiddiol ac isrannu’r eiddo, ac mae hyn wedi difetha'r cyfansoddiad 
gwreiddiol. Mae'r fynedfa i gerddwyr a rennir i'r eiddo'n cyd-fynd â'r fynedfa i rif 11. 
 
4.12 Mae rhifau 7 a 9 Ffordd Salisbury yn cynnal y llinell adeiladu gyson. Mae'r tai 
pâr, sy'n dyddio o'r cyfnod rhwng y ddau ryfel, wedi'u gosod y tu ôl i wal batrymog 
a sgwariog o flociau tywodfaen gyda chopinau iâr a cheiliog. Mae'r wal hon gryn 
dipyn yn hŷn na'r adeiladau ac roedd yn arfer amgylchynu tir a oedd yn gysylltiedig 
â rhif 5 Ffordd Salisbury. Mae'r tai wedi'u hadeiladu o frics coch Rhiwabon ac 
maent yn ymddangos yn symlach eu dyluniad na thai cyfagos rhif 17 ac 18 Ffordd 
Salisbury sy'n dyddio o'r un cyfnod. Mae'r ffenestri wedi'u hadnewyddu, ond 
cedwir drws arddull 1930 ac arno fanylion traddodiadol ar rif 8. 
 
4.13 Mae rhifau 1, 3 a 5, teras rhestredig gradd II o dair fila yn yr arddull Eidalaidd 
yn amgáu datblygiad i'r gorllewin o Ffordd Salisbury. Mae'r filas wedi'u cynllunio'n 
gymesur, gyda rhifau 1 a 5 wedi'u cynnwys yn y baeau talcennog allanol sy'n 
ymestyn at allan ac sy'n amgáu rhif 3 yn y canol. Mae'r mynedfeydd i rifau 1 a 5 
wedi'u gosod yn ôl o dan y tyrrau ac yn cynnwys drysau hoeliog gyda ffenestri 
uwchben wedi'u gosod o dan oruwchadail a gynhelir gan fracedi. Mae'r fynedfa i rif 
3 mewn man canolog y tu ôl i arcêd o golofnau sgwâr cypledig yn arddull Twsgani, 
sy'n cynnal y goruwchadail a'r cornis deintell sy'n ymestyn ar draws lled rhif 3.  
Mae'r tyrrau terfyn yn nodwedd unigryw yn y strydlun, gyda'u huchder trillawr a'u 
gordoeau pyramidaidd yn tynnu sylw. Gyda'i gilydd, mae'r nodweddion dylunio 
unigryw a'r lliwiau cynnil yn peri bod y teras yn nodedig iawn ac yn ychwanegu at y 
naws cyffredinol am le yn yr Ardal Gadwraeth. Mae'r waliau terfyn a phileri'r gatiau 
ar gyfer y tair fila hefyd wedi'u rhestru'n radd II. Mae'r waliau'n rhan annatod o 
ddyluniad y teras ac yn ychwanegu at eu presenoldeb ar y strydlun. 
 
4.14 Nodweddir ochr ddeheuol Ffordd Salisbury gan dreflun mwy unffurf yn sgil 
cysondeb yr eiddo o ran  deunyddiau, graddfa a chrynhoad. Mae'r holl eiddo wedi'i 
osod yn ôl o'r ffordd y tu ôl i waliau brics coch Rhiwabon sydd, o'u cyfuno â'r 
waliau cerrig ar ochr gyferbyniol y ffordd yn rhoi parhad llorweddol i'r strydlun. Mae 
amlygrwydd ffenestri llithro dalennog a'r potiau a'r cyrn simnai tal yn cydbwyso'r 
pwyslais llorweddol drwy ddenu'r llygaid at i fyny. 
 
4.15 Mae 1 i 4, Llys yr Eglwys a rhifau 3, 5 a 7, y Groes gyferbyn â rhifau 1,3 a 5, 
Ffordd Salisbury. Mae'r adeiladau'n dyddio o ddiwedd yr ugeinfed ganrif ac yn 
meddiannu rhan o safle hen Gapel Annibynnol Parc Salisbury. Mae graddfa, 
crynhoad a gosodiad a lleoliad yr adeiladau ar y cyfan yn parchu rhythm a threfn 
yr adeiladau mwy hanesyddol ar y stryd. 
 
4.16 Mae rhifau 4 a 6 Ffordd Salisbury gerllaw. Mae rhif 4 yn deillio o'r cyfnod 
rhwng y rhyfeloedd, ac mae ei ddyluniad nodweddiadol yn cyd-fynd â dyluniad rhif 
7 a 9 Ffordd Salisbury gyferbyn. Ar y blaen, mae wal brics coch Rhiwabon gyda 
chopinau teracota a phileri brics o amgylch y gât yn ychwanegu at ymddangosiad 
yr adeilad. Mae rhif 6 yn dyddio o ddiwedd yr ugeinfed ganrif. Fodd bynnag, mae'n 
parchu'r filas hanesyddol gyferbyn o ran graddfa, maint a gosodiad. 
 
4.17 Rhifau 8 a 10, sef pâr o adeiladau o frics coch Rhiwabon yw'r rhai cyntaf o 
blith y filas hanesyddol a geir ar hyd gweddill y stryd. Mae'r rhain wedi'u hamgáu y 
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tu ôl i waliau brics coch Rhiwabon gyda chopinau tywodfaen sy'n ymestyn o'r tu 
blaen i'r adeiladau, gan ostwng yn is wrth ochr y ffordd. Mae clawdd cynhenid yn 
ychwanegu at y wal o amgylch rhif 10. Mae'r fynedfa i gerddwyr wedi'i pharu 
rhwng 3 philer sgwâr o dywodfaen gyda phaneli dyrchafedig wedi'u fframio, ac 
arnynt derfyniadau pêl, sy'n amgylchynu gatiau haearn. Mae manylion cywrain yr 
eiddo yn adlewyrchu'r manylion Eidalaidd ar rifau 1, 3 a 5 Ffordd Salisbury. Mae i'r 
pâr ddyluniad cynlluniedig arbennig. Fodd bynnag, mae rhif 8 yn fwy gyda ffryntiad 
ar gynllun cymesur o amgylch mynedfa ganolog. Mae'r pum drws panel pren 
gwreiddiol yn parhau i fod wedi'u hamgáu mewn amgylchyniad drws o garreg 
peintiedig wedi'i addurno'n gywrain, gyda philastrau a chonsolau Twsganaidd sy'n 
cynnal goruwchadail gyda phediment a therfyniadau pêl. Mae'r ffenestri ar draws 
yr eiddo ar ffurf ffenestri dalennog un dros un a chanddynt faeau cerrig ar ogwydd 
gyda chapanau colofnau Twsganaidd a pharapetau cyfylchog ar y llawr gwaelod, a 
ffenestr dridarn gydag ystlysbyst siamffrog o frics yn union uwchben. I'r dde o'r 
fynedfa i rif 8, ceir amgylchyniad ffenestr addurniedig o garreg sy'n cynnwys pâr o 
ffenestri llithro dalennog. Mae'r manylion eraill yn cynnwys cwrs deintell modiliwn o 
frics coch Rhiwabon a theils crib teracota addurnol gyda therfyniad. Mae dau gorn 
simnai corbelaidd echelinol o frics coch Rhiwabon yn torri ar linell y to. 
 
4.18 Mae'r wal brics coch Rhiwabon yn parhau gan amgáu rhif 12 oddi wrth y 
briffordd. Mae clawdd cynhenid ar derfyn yr eiddo hefyd yn ychwanegu at y wal 
hon. Eiddo mawr sengl yw'r adeilad, gyda thalcen yn ymestyn tua'r chwith. Mae'r 
talcen wedi'i rendro o fewn yr apig ac mae manylion corbelaidd deniadol ar hyd yr 
ymylon sblae. Yn ddiweddar, cafodd ffenestri llithro dalennog eu hailosod ar yr 
eiddo, ac mae hyn wedi gwella'i ymddangosiad yn sylweddol. Mae'r adeilad wedi 
cadw llawer o'r nodweddion addurnol gwreiddiol gan gynnwys siliau teils a bandiau 
llawr teracota, cwrs deintell corbelaidd o deracota, pennau ffenestri o dywodfaen, 
crib addurnol a therfyniadau teracota a chyrn simnai corbelaidd addurnol am bob 
pen i'r to. 
 
4.19 Mae rhif 14 Ffordd Salisbury ar gynllun tebyg i rif 12, gyda thalcen yn 
ymestyn tua'r chwith. Efallai mai dyma'r adeilad mwyaf nodedig o blith y grŵp hwn 
o filas, gyda'i borth haearn gyr addurnol, ei falconi haearn crwm, ei ffenestr fae o 
gerrig deulawr ar ogwydd a'i estyll tywydd o bren tyllog. Mae'r ffenestri'n rhai 
gwreiddiol gyda chymysgedd o ffenestri llithro dalennog un dros un a ffenestri 
casment gyda'r rhannau uchaf yn cynnwys plwm a gwydr lliw. Mae drws y brif 
fynedfa hefyd yn wreiddiol gan gynnwys cil-ffenestri ac uwch-ffenestri plwm 
cyfatebol gyda gwydr lliw. Mae'r fynedfa wedi'i fframio gan borth gwych o haearn, 
ac ar ei ben ceir balconi bychan gyda rheiliau haearn crwm. Defnyddiwyd teracota 
hefyd i addurno'r eiddo, gyda chwrs deintell a theils crib addurniedig, a 
therfyniadau pêl addurnol. Mae tri chorn simnai tal ar ben y to yn ychwanegu at 
arbenigrwydd yr eiddo o fewn y strydlun. I'r tu blaen, mae'r terfyn a'r mynedfeydd 
gwreiddiol i'r safle yn parhau i fod yn gyfan, gyda waliau brics coch Rhiwabon 
nodweddiadol a chopinau tywodfaen a phileri gât sgwâr o dywodfaen gyda 
chapiau ar ffurf pyramid. 
 
4.20 Mae rhifau 16 ac 18 Ffordd Salisbury yn parhau'r llinell adeiladu, anheddau 
pâr brics coch Rhiwabon gyda thoeau llechi a chyrn simnai brics coch Rhiwabon 
am ben y toeau. Dyma'r eiddo cynharaf rhai cynharaf o blith y filas, ac roeddent yn 
bresennol ar fap Arolwg Ordnans 1899. Mae'r eiddo o ddyluniad cymesur, gyda'r 
drysau ffrynt gyda'i gilydd yn y canol, a baeau deulawr o garreg ar ogwydd bob 
ochr iddynt ar y rhannau allanol. Ffenestri llithro dalennog un dros un yw'r ffenestri, 
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ond mae'r ddau ddrws ffrynt wedi'u hadnewyddu. Defnyddir teracota i wneud y 
ffasâd yn fwy diddorol, gyda bandiau teils, cwrs deintell mowld, teils crib addurnol 
a charreg ddiddos barhaus gyda theils arni dros y mynedfeydd blaen. Defnyddir 
teracota hefyd i ffurfio copinau ar y wal brics coch Rhiwabon. Mae pileri'r gatiau yn 
droellog gyda chapiau ar ffurf pyramid.  
 
4.21 Dwy fila ar wahân yw rhifau 20 a 22. Maent bron yn union yr un peth ac 
wedi'u hadeiladu o frics coch Rhiwabon. Mae'r filas wedi'u cynllunio'n gymesur o 
amgylch mynedfa ganolog a chanddi lintel o garreg beintiedig wedi'i siapio o dan 
garreg ddiddos ac arni deils teracota. Mae dwy ffenestr fae ar ogwydd gyda 
mwliynau syml o gerrig bob ochr i'r fynedfa ar y llawr gwaelod, ac mae tair ffenestr 
ddalennog wedi'u halinio ar draws y ffryntiad ar lefel y llawr cyntaf. Ffenestri llithro 
dalennog traddodiadol, ac iddynt gyfansoddiad dwy dros ddwy neu un dros un, 
yw'r ffenestri ar y ddau eiddo. Ceir pennau a siliau carreg drostynt ac oddi tanynt. 
Cedwir y drysau pren 6 phanel gwreiddiol ar y ddau eiddo. Mae teils teracota yn 
ffurfio band sil ffenestr a chwrs deintell deniadol. Mae waliau terfyn o frics coch yn 
amgylchynu'r ddau eiddo, gyda rhif 20 yn cadw'r pileri gât o garreg nadreddog. 
 
4.22 Y grŵp olaf o adeiladau ar hyd Ffordd Salisbury yw rhifau 24 a 26, sef dau 
eiddo pâr wedi'u hamgáu y tu ôl i waliau brics coch Rhiwabon ac arnynt gopinau 
teracota. Mae rhif 24 wedi'i adeiladu o frics coch Rhiwabon tra bo rhif 26 wedi'i 
orffen â rendr gro chwipio yn bennaf gyda manylion mewn brics Rhiwabon. O'r 
uniad amlwg yn y ffryntiad a'r to, gwelir bod y ddau adeilad wedi'u codi ar wahân, 
ac mai 24 yw'r adeilad cynharaf, yn ôl pob tebyg. Mae dyluniad rhif 24 yn debyg i 
ddyluniad rhif 22, gyda baeau cerrig ar ogwydd a pharaphedau cyfylchog bob ochr 
i'r porth cilannog canolog, a chanddo oruwchadail o garreg peintiedig uwchben. 
Mae'r drws pren traddodiadol wedi'i fframio gan uwch-ffenestri a chil-ffenestri 
ymylol. Ffenestri llithro dalennog un dros un yw'r ffenestri ar y llawr cyntaf, gyda 
siliau a phennau ffenestr o garreg peintiedig. Mae bandiau o gerrig peintiedig 
rhwng y lloriau a bandiau cwrs deintell yn cyferbynnu'n ddymunol â brics coch 
Rhiwabon. 
 
4.23 Mae rhif 26 ar blot mawr yn agos at y gyffordd â Ffordd Bennion, lle mae ei 
ffenestr fae gornel sgwâr, dros ddau lawr, yn ganolbwynt wrth ddynesu at Ffordd 
Salisbury o'r gogledd ddwyrain. Mae'r adeilad o ddyluniad Edwardaidd clasurol 
gyda rendr gro chwipio llwyd ar y llawr uchaf a brics coch Rhiwabon 
gwrthgyferbyniol ar y llawr isaf. Mae'r ffenestri'n draddodiadol ac ar ffurf ffenestri 
llithro dalennog un dros un gyda phennau a siliau carreg ac ystlysbyst sblae o frics 
coch Rhiwabon.  
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Ffigur 8- Map Cymeriad Ffordd Salisbury 



 
Ffordd Talbot, Ffordd y Poplys, Stryt Earle a Stryt y Capel 
4.24 Mae'r gyffrôdd brysur ar Ffordd Talbot yn nodi dechreuad yr is-ardal nesaf. Yr 
ardal hon yw'r ardal fwyaf amrywiol o ran cyfnodau pensaernïol, y deunyddiau, 
graddfa'r adeiladau a'r defnydd ohonynt, gan greu strydlun diddorol ac amrywiol. 
Mae presenoldeb gwasanaethau masnachol, cyfleusterau a gwasanaethau 
cyhoeddus yn bywiogi'r ardal ac yn ychwanegu at ei naws am le. Mae'r ardal yn 
cynnwys pedwar adeilad rhestredig, bob un ohonynt yn tarddu o ddiwedd y cyfnod 
Sioraidd. Mae tri ohonynt wedi'u clystyru o amgylch y gyffordd brysur gyfyng â 
Phen y Bryn, ac mae eu ffasadau cymesur yn ffurfioli'r strydlun. Mae terasau llai 
hefyd yn gyffredin yn yr ardal, ac mae eu gosodiad yn fwy organig na rhai o 
ddatblygiadau ffurfiol a chynlluniedig Ffordd Salisbury. 
 
4.25 Ar gornel y gyffordd, mae Osborne House yn nodwedd gadarn, ei siâp 
amlonglog yn creu ffryntiad ar gyfer Ffordd Percy, Ffordd Talbot a Ffordd y Poplys. 
Mae'r eiddo, sydd bellach wedi'i isrannu’n fflatiau, yn dal i gynnwys ffenestri llithro 
traddodiadol, ond nid yw'r addasiadau mwy diweddar i hen ffryntiad y siop yn 
cydweddu ag ymddangosiad cyffredinol yr adeilad. 
 
4.26 Gyferbyn â'r eiddo, ar gornel Ffordd Talbot a Ffordd y Poplys mae 51 Ffordd 
Talbot a 27 Ffordd y Poplys, a elwid gynt yn Kingston Villas. Er gwaethaf 
ychwanegiadau diweddaraf ar ffurf porth a garej, mae'r rhain yn filas pâr trawiadol 
o ddiwedd oes Fictoria. Mae eu huchder fel adeiladau trillawr, y ffaith eu bod 
wedi'u hadeiladu o frics coch Rhiwabon a'r manylion pensaernïol arnynt yn 
gwneud iddynt sefyll allan. Mae'r cyrn simnai echelinol tal corbelaidd o frics coch 
Rhiwabon a'r ffenestri dormer addurnol yn nhalcenni'r filas yn gwneud iddynt sefyll 
allan fwy fyth. Yn ddiweddar, cafodd y nodweddion hyn eu hadfer i'r dyluniadau 
gwreiddiol ar rif 51 drwy'r Cynllun Adnewyddu Tai. Mae'r rhan fwyaf o'r ffenestri 
llithro dalennog gwreiddiol wedi'u cadw ar rif 27 Ffordd y Poplys, ac fe gafodd y 
ffenestri hynny ar 57 Ffordd Talbot eu hailosod yn ddiweddar, ac mae hynny wedi 
gwella ymddangosiad a chymeriad y ddau dŷ yn sylweddol. Mae waliau tywodfaen 
melyn gyda chopinau iâr a cheiliog yn amgylchynu'r eiddo. Mae terfyn 27 Ffordd y 
Poplys yn fwy cyfan, gyda phileri sgwâr y gât a'r wal gefn uchel wedi'u cadw. 
 
4.27 Yn blaenu ar y gyffordd i'r gogledd, ac wedi'i osod ar gornel Allt Madeira, mae 
Poplar Cottage, a elwir hefyd yn 12 Allt Madeira. Mae'r adeilad rhestredig gradd II 
yn amlwg mewn golygfeydd tuag at yr Ardal Gadwraeth ac oddi mewn iddi, a'i 
uchder trillawr, ei osodiad a'i ffasâd Sioraidd cymesur syml yn mynnu sylw. Mae'r 
gyffordd lydan yn amharu rhywfaint ar amlygrwydd yr adeilad, ac mae'r eiddo wedi 
colli ei leoliad hanfodol i Ysgol San Silyn gerllaw. Adeiladwyd yr eiddo rhwng 1817 
a 1824 ac mae'n wynebu Ffordd Talbot yn hytrach nag Eglwys San Silyn, ac yn y 
gorffennol byddai wedi edrych dros gaeau a thir agored a oedd yn dal heb ei 
ddatblygu. Mae'r eiddo wedi'i adeiladu o frics yn bennaf, ond mae'r wal gefn wedi'i 
hadeiladu o dywodfaen rwbel. Mae'r prif ffryntiad wedi'i gynllunio'n gymesur gyda 
ffenestri llithro dalennog aml-gwarel wedi'u gosod o amgylch yr amgylchyniad drws 
pediment canolog. Ar y drychiadau ochr, ceir ffenestri bwa crwm uchel aml-gwarel. 
 
4.28 Yn amgylchynu'r eiddo ar ochr y ffordd, ceir waliau tywodfaen rwbel patrymog 
sy'n cydweddu â'r waliau terfyn ar 1 Ffordd Salisbury sydd ar ochr arall y gyffordd. 
Mae'r waliau cerrig yn parhau wrth fynd i lawr Allt Madeira, ac yn diffinio terfyn 
Ysgol San Silyn sydd wedi'i lleoli'n uwch na'r ffordd. 
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4.29 Yn gyfagos â Poplar Cottage, mae Ysgol Iau ac Ysgol Fabanod San Silyn. 
Mae'r adeiladau cerrig hyn ac iddynt wyneb carreg patrymog wedi'u lleoli'n 
gyfforddus ar ochr ogleddol Ffordd y Poplys mewn tir agored yng nghanol yr Ardal 
Gadwraeth. Mae'r cae chwarae'n fan agored a groesewir sy'n cynnig rhyddhad 
rhag y ffurf adeiledig, a'r golygfeydd tuag at ganol y dref lle mae tŵr yr Eglwys a 
simnai Bragdy Stryt y Twtil yn torri drwy'r gorwel. Mae dyluniad, graddfa a 
swyddogaeth gyhoeddus yr adeilad yn ychwanegu at y naws am le a geir yn yr 
ardal. Mae'r adeiladau'n dyddio o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg hwyr, ac fe 
adeiladwyd yr Ysgol Iau yng nghefn y safle i ddechrau. Ysbrydolwyd dyluniad yr 
ysgolion gan yr arddull gothig; mae gan yr ysgol iau, sydd yn arbennig o amlwg 
mewn golygfeydd o Rodfa San Silyn i'r gogledd o'r Ardal Gadwraeth,  ffryntiad 
cymesur hirgul, gyda phedair ffenestr fae dalcennog a chlochdwr talcennog uchel 
ar ganol yr adeilad. Cedwir at yr un dyluniad ar adeilad y babanod, sy'n blaenu ar 
Ffordd y Poplys. Yn nodweddiadol, mae ffenestri'r bloc iau wedi'u gosod o fewn 
bwâu teirdalen gyda threswaith y neu o batrwm croesffurf gyda thrawslathau a 
myliynau cerrig. Mae'r manylion yn debyg ar y bloc babanod gyda bwâu teirdalen 
ar y baeau talcennog. Mae'r manylion eraill yn cynnwys talcenni copin a bwtresi 
cerrig. Bu estyniad diweddarach ar floc y babanod yn sensitif i gymeriad gwreiddiol 
yr adeiladau. 
 
4.30 Mae ochr ddeheuol Ffordd y Poplys yn gwbl adeiledig gan greu ffryntiad 
adeiledig cryf sy'n gwrthgyferbynnu â safle'r ysgol gyferbyn. Mae rhifau 25 a 23 
Ffordd y Poplys wedi'u lleoli gyferbyn â Poplar Cottage. Mae'r eiddo ar ffurf pâr 
syml ond deniadol o fythynnod o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, wedi'u 
gosod y tu ôl i wal brics coch Rhiwabon ddiweddarach a chlawdd terfyn. Mae'r 
bythynnod rendr yn gymesur eu dyluniad gyda'r drysau wedi'u gosod mewn 
amgylchyniadau pediment ar y bae allanol. Ffenestri llithro dalennog wedi'u 
hadnewyddu yw'r ffenestri, ac iddynt gyfansoddiad o naill ai 8 dros 8 neu 4 dros 4. 
Ar y to, ceir corn simnai echelinol mawr o frics, gyda photiau simnai teracota 
llwydfelyn. 
 
4.31 Mae'r gyffordd â Ffordd Maesteg gyferbyn, gan ymestyn tua'r de cyn ymuno â 
Ffordd Erddig. Mae Stryt Earle, ffordd fechan sy'n ailymuno â Ffordd Erddig yn 
agos at y gyffordd â Stryt y Capel, yn ymestyn tua'r gogledd orllewin o Ffordd 
Maesteg.  Cafodd Ffordd Maesteg, a elwid yn wreiddiol yn Stryt Maesteg a Stryt 
Earle eu gosod erbyn 1872. Fodd bynnag nid yw yr un o'r tai teras gwreiddiol yn 
parhau ar y safle. Mae rhifau 8, 9 a 10 Stryt Earle, teras byr, yn grŵp pwysig o 
adeiladau wrth gyrraedd yr Ardal Gadwraeth o Stryt Maesteg, gyda'u deunyddiau 
a'u manylion yn adlewyrchu cyfoethogrwydd yr eiddo Fictoraidd mwy ar  Ffordd 
Salisbury. Mae'r ffaith bod llawer o nodweddion gwreiddiol wedi'u cadw ar hyd y 
teras, gan gynnwys ffenestri llithro dalennog, bondoeau deintell a waliau terfyn yn 
ychwanegu at eu hymddangosiad. Mae rhif 8, y mwyaf o'r rhes, yn dyddio o'r 
ugeinfed ganrif gynnar, gyda rhifau 9 a 10, sy'n dyddio o'r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg, yn ymddangos fel pe bai blaen newydd wedi cael eu rhoi arnynt ar yr un 
pryd er mwyn gwneud iddynt ymddangos yn gyson ac unffurf. 
 
4.32 Yn ôl ar Ffordd y Poplys, a thu ôl i 8 i 10 Stryt Earle, mae'r siop leol. Mae i'r 
siop swyddogaeth bwysig yn yr ardal. Fodd bynnag, mae'r blaen siop safonedig a 
gormesol, a'r deunyddiau adeiladu modern yn tynnu oddi ar gymeriad hanesyddol 
yr ardal. Mae 1 i 14 Earles Court, datblygiad deulawr modern o fflatiau wedi'i osod 
ychydig yn ôl o'r ffryntiad. Unwaith eto, mae'r manylion a'r deunyddiau adeiladu 
modern yn tynnu oddi ar gymeriad hanesyddol yr ardal; mae'r ffens bren ar y 
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ffryntiad, yn arbennig, yn nodwedd sy'n ymddangos fel nad yw'n perthyn i'r 
strydlun. 
 
4.33 Mae rhif 9, 11 ac 13 Ffordd y Poplys parhau â'r ffryntiad adeiledig ac yn 
ychwanegu diddordeb hanesyddol ar yr ochr hon o'r ffordd. Mae'r eiddo ar ffurf 
teras byr wedi'i adeiladu o frics, ac wedi'i osod y tu ôl i waliau tywodfaen 
nodweddiadol gyda chopinau ffurfiedig a phileri gât tywodfaen. Mae'r llwybrau 
mynediad teils chwarel tawlbwrdd coch a glas sy'n arwain at risiau'r brif fynedfa o 
ddiddordeb arbennig. Mae'r tai'n dyddio o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg hwyr ac 
yn cynnwys ffenestri bae ar ogwydd ar y llawr gwaelod. Mae'r ffenestri llithro 
gwreiddiol wedi'u cadw ar bob un o'r tri, sy'n ychwanegu at eu hygrededd 
hanesyddol. Rhif 9 yw'r mwyaf, ac mae ei gyfansoddiad yn awgrymu mai dwy 
annedd ydoedd yn wreiddiol. Fodd bynnag, nid yw hyn wedi'i nodi ar y mapiau 
hanesyddol. Mae manylion yr eiddo'n cynnwys cwrs deintell teracota, bandiau 
brics glas a siliau a linteli o garreg wastad. Yn rhifau 9 ac 11, mae corn simnai 
echelinol corbelaidd traddodiadol wedi'i gadw. 
 
4.34 Mae adeilad modern sy'n cynnwys 4 o fflatiau'n cwblhau'r datblygiadau ar 
Ffordd y Poplys. Mae'r ffaith bod bandiau brics glas wedi'u cynnwys ynghyd â 
waliau tywodfaen o flaen yr adeilad yn dangos sensitifrwydd i ddyluniad y teras 
hanesyddol cyfagos. Fodd bynnag, nid yw'r defnydd o deils to concrit na'r pyrth 
caeedig a'r pyrth gyda chanopïau sydd wedi'u cynnwys yn y dyluniad yn 
nodweddu'r ardal.  
 
4.35 Mae lleiniau ôl Stryt y Capel a Phen y Bryn yn y cefndir wrth i Ffordd y Poplys 
droi'n sydyn i mewn i Stryt y Capel. Mae'r ymdriniaeth wael â'r lleiniau hyn, 
gormodedd o geir wedi parcio a'r ymdriniaeth ad hoc â'r waliau terfyn yn creu safle 
blêr ac yn lleihau ansawdd y golygfeydd o Ffordd y Poplys.  
 
4.36 Ar ochr ogleddol Stryt y Capel, y Capel Bedyddwyr Cymraeg rhestredig gradd 
II, o'r lle cafodd y stryd ei henw, yn adeilad arbennig o drawiadol, ac yn un o 
adeiladau hynaf yr Ardal Gadwraeth, gan ddyddio o 1789. Cafodd y capel ei 
ailfodelu'n helaeth ym 1881. Mae dyluniad y prif ffryntiad wedi'i ysbrydoli gan 
ddylanwadau clasurol, gyda ffasâd rendr stwco deulawr a phorth pediment 
canolog. Cynllun cymesur sydd i'r ffryntiad, gyda drws bwaog crwn rhwng pilastrau 
gyda chil-ffenestri cul bwaog crwn. Ar y llawr cyntaf ceir panel canolog dyrchafedig 
gyda ffenestri tri bwa a ffenestri cilgant dall a'r dyddiad uchod. Mae'r manylion 
eraill yn cynnwys cornis modiliwn wedi'i fowldio'n helaeth a cherrig diddos â bwâu 
serth. Gellir adnabod yr adeilad yn rhwydd fel capel ar y stryd, sy'n ychwanegu at 
ei werth o fewn yr Ardal Gadwraeth. 
 
4.37 Mae rhifau 3 a 5 Stryt y Capel yn terfynu efo'r capel. Mae'r tai sydd heb eu 
rhestru, ynghyd â'r capel, yn creu cyfansoddiad trawiadol, yn enwedig rhif 5 lle 
mae'r cynllun lliw du a gwyn yn tynnu sylw. Mae'r eiddo'n drillawr o dan dalcendo 
llechi gyda gordoeau. Mae'r balconïau haearn bwrw ar ffenestri'r llawr gwaelod a'r 
llawr cyntaf yn gwneud y ffryntiad yn fwy diddorol. 
 
4.38 Mae rhif 3, y fferyllfa, yn creu cyferbyniad o ran lliw a dyluniad i'r strydlun byr. 
Mae'r eiddo wedi'i adeiladu o frics coch Rhiwabon gyda thalcendo llechi. Ar y 
ffryntiad sy'n wynebu'r ffordd, ceir ffenestr oriel, sy'n nodwedd arbennig ar yr 
adeilad hwn. Yn anffodus, mae'r ffenestri uPVC, y drws newydd a'r arwyddion 
safonedig wedi tynnu oddi ar ei gymeriad hanesyddol. 
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4.39 Y tu hwnt i'r fynedfa i faes parcio'r fferyllydd, mae 1 Stryt y Capel a Theras 
Bryn Draw. Mae'r teras o 3 bwthyn wedi'i osod yn ôl o'r brif stryd, ac fe geir 
mynediad ato ar hyd ffordd gul lle ceir golygfeydd gwych draw at Eglwys San 
Silyn. Roedd y rhes yn arfer cynnwys pedair annedd, ond cafodd rhif 4 ei 
ddymchwel ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif. O bosib, dyma'r rhes gynharaf o dai 
teras o fewn yr Ardal Gadwraeth, ac maent wedi'u hadeiladu o frics coch gyda 
thoeau llechi Cymreig. Mae llawer o'u cymeriad gwreiddiol wedi'i ddifetha wrth 
golli'r ffenestri a'r drysau gwreiddiol, mae gwaith diweddar i ailosod y cyrn simnai 
brics corbelaidd wedi ychwanegu at eu hymddangosiad cyffredinol, yn enwedig o 
ddynesu atynt o Ben y Bryn a Rhodfa San Silyn.  
 
4.40 Bwthyn deniadol rhestredig gradd II yw rhif 1 Stryt y Capel. Mae'r bwthyn 
wedi'i osod yn ôl o'r briffordd ac yn ei erddi ei hun ar dir uchel uwch ben y gyffordd 
â Phen y Bryn. Mae'r tŷ brics yn dyddio o'r ddeunawfed ganrif hwyr, ac yn 
ychwanegiad dymunol at y strydlun mwy masnachol ei natur. Ffasâd cymesur 
syml sydd i'r bwthyn, gyda ffenestri dalennog pedair dros bedair y naill ochr a'r llall 
i'r fynedfa ganolog. Mae'r drws wedi'i osod mewn architraf pren wedi'i fowldio, 
gyda phediment serth - nodwedd sy'n gyffredin drwy'r holl Ardal Gadwraeth. Mae'r 
to llechi wedi'i amgáu y tu ôl i dalcenni copin gyda chyrn simnai ar y waliau erfyn. 
Mae wal brics coch yn amgáu'r ardd i'r blaen, ac yn ychwanegu at osodiad ac 
amlygrwydd yr adeilad. 
 
4.41 Mae Stryt y Capel yn disgyn yn serth wrth ddynesu at y gyffordd â Phen y 
Bryn. Ceir rhifau 27 a 39 Stryt y Bont ar hyd y ffordd wrth iddi droi o amgylch y 
gyffordd a pharhau i ddisgyn tua chanol y dref. Mae'n debygol mai yn y 
ddeunawfed ganrif y cafodd y tai hyn eu hadeiladu, ac maent yn ffurfio grŵp 
diddorol o adeiladau. Fodd bynnag, mae addasiadau ansensitif, blaenau siop 
amhriodol ac esgeulustod wedi amharu ar eu cymeriad hanesyddol. 
 
4.42 Mae Gwesty'r Albion ar yr ochr arall i'r gyffordd. Mae graddfa a ffasâd 
deniadol yr hen dafarn yn peri ei bod yn adeilad amlwg sy'n cynrychioli porth y 
gorllewin i'r Ardal Gadwraeth. Mae ffenestri'r llawr gwaelod yn hynod ddeniadol 
gyda phennau bwaog crwn a bariau rheiddiol addurnol. Mae'r ffenestri ar y llawr 
cyntaf wedi'u gosod o fewn architrafau wedi'u mowldio gyda meini clo, gyda dwy 
ffenestr wedi'u gosod o dan oruwchadail plaen wedi'i gynnal ar gonsolau. Ynghyd 
ag eiddo Stryt y Bont, mae ffasâd crwm Gwesty'r Albion yn tynnu'r llinell adeiladu'n 
llyfn o amgylch y gyffordd. 
 
4.43 Yn gyfagos â'r Albion, mae Canolfan Feddygol Plas y Bryn, adeilad deulawr 
rhestredig gradd II o frics coch. Cafodd yr hen dŷ ei adeiladu ym 1808, ac mae 
iddo ffasâd clasurol syml sy'n cynnwys ystod tair ffenestr gyda mynedfa ganolog 
sy'n cynnwys drws o baneli dyrchafedig wedi'u fframio a ffenestr linter o dreswaith. 
Ceir pediment wedi'i gynnal gan golofnau eiconig ar yr amgylchyniad drws 
addurnol. Bob ochr i'r fynedfa, ceir dau fae ar ogwydd gyda chornis gleiniog. 
Ffenestri llithro dalennog yw'r ffenestri. Roedd y rhai ar y llawr cyntaf gynt yn 
cynnwys 16 o gwareli, ond mae'r rhan fwyaf o'r bariau gwydro wedi cael eu tynnu 
o ran isaf y ffenestr Ar y naill ben a'r llall i'r to, ceir cyrn simnai trawiadol 
corbelaidd, ac ar flaen y to, ceir paraped wedi'i fowldio. I'r dde o'r prif adeilad, ceir 
hen dŷ allan a ddefnyddir bellach fel rhan o'r ganolfan feddygol, a chanddi ffenestri 
bwa crwn a siliau teils. Mae wal frics wedi'i rendro rhwng y safle a Stryt y Capel 
sy'n ychwanegu at osodiad yr adeilad ar y stryd. 
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4.44 Yr eiddo olaf ar ochr ddeheuol Stryt y Capel yw rhif 6 ac 8. Eiddo deulawr 
trawiadol o ddiwedd oes Fictoria yw rhif 6, gyda bae deulawr ar ogwydd ar y llaw 
dde. Mae'r eiddo wedi'i adeiladu o frics coch Rhiwabon sydd fel arfer wedi'u gosod 
mewn bond ymestyn, ac mae'r ffenestri dalennog traddodiadol a'r drws panelog 
pren gyda ffenestr linter blwm â gwydr lliw uwchben wedi'u cadw. Mae'r ffenestri 
a'r drws wedi'u gosod o fewn amgylchyniadau teracota wedi'u mowldio, gan 
ddefnyddio teils teracota i addurno'r ffenestr fae. Mae rhif 8 yn symlach ei 
ddyluniad, gyda ffenestri modern wedi'u hadnewyddu a'u gosod o dan fwâu 
segmentol o frics coch a glas am yn ail. Fodd bynnag, amharwyd ar rywfaint o'r 
cymeriad wrth gael gwared â rhai o'r triniaethau terfyn gwreiddiol ar ffryntiadau'r 
tai. 



 
Ffigur 9 - Map Cymeriad Ffordd Talbot, Ffordd y Poplys, Stryt Earle a Stryt y Capel 
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5.0 CRYNODEB O NODWEDDION NEGYDDOL 

 
5.1 Nodwyd sawl ffactor sy'n niweidio ansawdd gweledol a chymeriad yr ardal.  
Mae’r rhain yn cynnwys: 

 
Colli Manylion Pensaernïol drwy waith addasu ansensitif a defnyddio 
deunyddiau amhriodol 
5.2 Bydd addasiadau amhriodol yn tynnu oddi ar gymeriad hanesyddol a ffabrig 
gwreiddiol yr adeiladau. Mae gosod ffenestri a drysau modern ac opsiynau a 
chanddynt fanylion amhriodol fel uPVC yn lle'r rhai gwreiddiol a thraddodiadol, ac 
ehangu'r agoriadau gwreiddiol fel eu bod yn gweddu i arddulliau gwydro cyfoes yn 
achosi niwed neilltuol, gan amharu ar gymeriad arbennig yr ardal. 
 
27 i 39 Stryt y Bont 
5.3 Mae addasiadau ansensitif ac esgeulustod i'r tai hyn wedi lleihau eu cymeriad 
hanesyddol yn sylweddol. Mae safle amlwg yr adeilad wrth gyrraedd yr Ardal 
Gadwraeth yn tynnu sylw at eu cyflwr gwael ac yn tynnu oddi ar ansawdd yr hyn 
sydd o'u hamgylch yn gyffredinol.  
 
Y tu ôl i eiddo Stryt y Capel a Phen y Bryn 
5.4 Yn anffodus, oherwydd geometreg y stryd, mae'r safle hwn yn gefndir amlwg 
iawn wrth deithio drwy'r Ardal Gadwraeth. Mae'r ymdriniaeth wael â'r lleiniau hyn, 
gormodedd o geir wedi parcio a'r ymdriniaeth wael ad hoc â'r waliau terfyn yn creu 
safle blêr ac yn lleihau ansawdd y golygfeydd allan o'r Ardal Gadwraeth. 
 
Ffens dur galfanedig o amgylch cae Ysgol San Silyn. 
5.5 Mae'r ffens dur galfanedig fodern o amgylch cae chwarae'r ysgol yn arbennig o 
amlwg. Mae iddi gymeriad diwydiannol ac mae'n tynnu oddi ar y golygfeydd 
ehangach ac oddi ar osodiad yr adeilad ysgol hanesyddol. 
 
Traffig 
5.6 Ceir llif cymharol gyson o draffig drwy'r Ardal Gadwraeth, yn enwedig yn ystod y 
tymor ysgolion. Mae lefel y traffig sy'n mynd drwy'r ardal yn niweidio'i chymeriad 
hanesyddol ac yn lleihau'r naws am le a geir ynddi. Yn ogystal â hyn, mae'r cyffyrdd 
llydan ac ehangder y tarmacadam ar Ffordd Bennion a Ffordd Melin y Brenin a 
Ffordd Talbot a Ffordd y Poplys yn dominyddu'r golygfeydd ac yn tynnu oddi ar 
osodiad yr adeilad oddi amgylch. 
 
Datblygiadau Newydd 
5.7 Mae datblygiadau newydd o fewn yr Ardal Gadwraeth wedi cynnal y llinell 
adeiladu ac fel arfer ar raddfa sy'n gweddu i'r ffurf adeiledig hanesyddol. Fodd 
bynnag, defnyddir deunyddiau a gorffeniadau modern ar lawer ohonynt, fel toeau 
teils concrit, a ffenestri a drysau plastig nad ydynt yn cyd-fynd â chymeriad ac 
ymddangosiad yr ardal.  
 
Addasu Terfynau 
5.8 Y dymuniad i greu wyneb caled a mynediad i gerbydau yw'r rheswm pennaf 
pam bod terfynau o fewn yr Ardal Gadwraeth wedi dioddef. Mae hyn hefyd wedi 
golygu colli rhai cloddiau ac ardaloedd o ardd ac, mewn rhai achosion, wedi 
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gwneud i leiniau ymddangos yn llai caeedig. Yn ogystal â hyn, mae'r defnydd o 
forterau sment caled amhriodol i drwsio terfynau presennol yn cyflymu erydiad ac 
yn hagru'r gwaith cerrig a brics gwreiddiol. 
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6.0 CYNLLUN GWELLA 
6.1 CYNIGION CYFFREDINOL AR GYFER CADW A GWELLA 

Adfer nodweddion a gollwyd a chadw manylion 
traddodiadol a gwreiddiol 

Mae manylion pensaernïol traddodiadol, deunyddiau lleol a nodweddion 
cynhenid yn bwysig er mwyn creu cymeriad arbennig Ardal Gadwraeth Parc 
Salisbury, a dylid eu cadw, eu trwsio neu eu hail-osod os ydynt wedi'u colli.  
Rhoddir canllawiau dylunio manwl yn Adran 7.0 y ddogfen hon. 

Archaeoleg Efallai y bydd angen mesurau lliniaru archaeolegol mewn ymateb i gynigion 
datblygu o fewn yr Ardal Gadwraeth.  Anogir ymgynghoriad cynnar ag 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys ynghylch unrhyw annedd newydd 
neu estyniad a gynigir er mwyn atal unrhyw oedi wrth gyflwyno ceisiadau. 

Gwella Priffyrdd Dylid cynllunio gwaith priffyrdd yn unol â'r canllawiau a nodir yn Adran 7.0 y 
ddogfen hon, a dylai unrhyw waith fod yn ystyriol o'r cynigion gwella posib a 
nodir isod. 

Coed Gall coed gyfrannu'n fawr at gymeriad ac ymddangosiad yr Ardal Gadwraeth, 
ac mae rhai o'r coed yr ystyrir bod eu cyfraniad yn sylweddol wedi'u nodi yn 
Ffigurau 7, 8 a 9 yn y ddogfen hon.  Byddwn yn ymatal rhag unrhyw ymgais i'w 
torri i lawr heb fod angen, a rhag unrhyw waith a allai gael ei ystyried yn 
niweidiol.  Os bydd yn rhaid eu colli, anogir cynllun ailblannu priodol i liniaru 
unrhyw effaith niweidiol ar gymeriad yr Ardal Gadwraeth. 

Datblygiadau Newydd ac Addasiadau Gellir ymgorffori datblygiadau newydd yn llwyddiannus mewn anheddiad 
hanesyddol, ond mae'n hanfodol i'r datblygiad barchu graddfa, dyluniad, 
cyfrannedd a deunyddiau'r bensaernïaeth sydd o'i amgylch er mwyn cryfhau 
cydlyniad y stryd. Mae'n hanfodol defnyddio dyluniad dychmygus o ansawdd 
uchel. Mae'n bosibl y caiff ceisiadau cynllunio am addasiadau neu 
ddatblygiadau newydd eu gwrthod os nad ydynt yn llwyddo i gadw neu wella 
cymeriad arbennig yr Ardal Gadwraeth. Rhoddir canllawiau dylunio manwl yn 
Adran 7.0 y ddogfen hon.  
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6.2 CYFLEOEDD I WELLA 
Nodwyd y canlynol fel cyfleoedd i wella'r Ardal Gadwraeth.  Bydd y gallu i gyflawni'r gwaith hwn yn dibynnu ar y cyllid neu'r cymorth 
grant sydd ar gael: 
CYNIGION GWELLA CORFF CYFRIFOL 
Rheiliau Ysgol San Silyn - Mae'r rheiliau diwydiannol hyn yn gwrthgyferbynu'n llwyr â 
chymeriad ac ymddangosiad hanesyddol yr Ardal Gadwraeth, a byddent yn ymddangos yn 
well o gael eu peintio mewn lliw tawelach yn y tymor byr er mwyn gwella'u hymddangosiad. 
Yn y tymor hir, dylid ystyried gosod rheiliau terfyn ac iddynt fanylion mwy traddodiadol yn eu 
lle.  

CBSW 

Ailddefnyddio ac uwchraddio eiddo Stryt y Bont - Gallai'r adeiladau hyn wneud cyfraniad 
mawr at gymeriad yr Ardal Gadwraeth, a byddai cynllun i drin blaen siopau mewn modd 
sensitif a gwaith cynnal a chadw cyffredinol yn gwella'u hymddangosiad yn sylweddol ac yn 
ychwanegu at fywiogrwydd yr ardal. 

Tirfeddianwyr Preifat 

Gwella Arwyddion Siop - Os ceir cyfle yn y dyfodol, byddai cynlluniau ar gyfer blaenau ac 
arwyddion siopau mwy sensitif a thraddodiadol yn helpu siop y Co-op a Fferyllfa Rowlands i 
integreiddio i'r strydlun traddodiadol ac yn gwella ymddangosiad y siopau hynny. Dylid 
ystyried defnyddio ffasgau pren a goleuadau allanol. Ceir canllawiau pellach ar ddylunio 
blaenau siopau yn adran 7.0 y ddogfen hon. 

Tirfeddiannwr Preifat 

Gwella'r Tir y Cyhoedd - Byddai cyflwyno elfennau mwy traddodiadol i'r strydlun, fel dodrefn 
stryd a phlatiau enwau strydoedd o ddyluniad safonol, a defnyddio deunyddiau mwy 
traddodiadol i ail-wynebu llwybrau, yn arbennig yn bywiogi ac yn gwella ansawdd yr 
amgylchedd. Byddai cynnal a chadw nodweddion presennol yn rheolaidd, fel y gwelyau 
blodau uchel wrth gyffordd Ffordd Talbot, Allt Madeira a Ffordd y Poplys hefyd o fudd, yn 
ogystal â chyflwyno biniau ysbwriel ychwanegol o ddyluniad sensitif i'r ardal. 

CBSW 

Gwella Nodweddion a Gorffeniadau Priffyrdd - Byddai rhesymoli a chyfuno arwyddion 
priffyrdd o fudd i'r strydlun yn gyffredinol, ac yn gwneud i'r lle ymddangos yn llai blêr. Yn 
ogystal, byddai cael gwared â physt diangen a rhoi gorffeniad powdrog ar golofnau'r 
goleuadau hefyd yn gwella'r strydlun. Byddai defnyddio ymylfeini cadwraeth, a mathau 
gwahanol o driniaethau wyneb yn gwella ymddangosiad y cyffyrdd eang a phrysur.  

CBSW 



7.0 CANLLAWIAU DYLUNIO 
 
7.1 Mae cymeriad yr adeiladau unigol, sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r 
Ardal Gadwraeth, yn deillio o nifer o ffactorau a ddisgrifir uchod. Nod y 
canllawiau dylunio canlynol yw ceisio gwella'r cymeriad hwnnw: 
 
Cyfrannedd 
7.2 Mae arddulliau adeiladau hŷn yn cadw at systemau cyfrannedd 
traddodiadol.  Yn y rhan fwyaf o'r adeiladau hŷn o fewn yr Ardal 
Gadwraeth, mae'r berthynas rhwng ffenestri, drysau, ac uchder lloriau a'r 
berthynas rhwng solid a gwagle yn nyluniad y drychiadau yn hanfodol.  
Dylid efelychu cyfraneddau traddodiadol mewn datblygiadau newydd.   
 
Toeau 
7.3Mae llinell y to bron bob amser yn nodwedd amlwg ar adeilad, ac mae'n 
hanfodol cadw'r siâp gwreiddiol, y codiad, yr ymyl a manylion ac 
addurniadau'r bondo.  Mae uchder a siapiau toeau'n bwysig; ni cheir 
unrhyw doeau fflat yn rhan o'r traddodiad lleol, ac maent ar y cyfan yn 
annerbyniol.  Ym Mharc Salisbury, llechi Cymreig yw'r deunydd mwyaf 
cyffredin ar y toeau, a dylid eu defnyddio mewn datblygiadau ac ar 
ychwanegiadau newydd. Lle bwriedir gosod deunydd newydd ar y to, dylai 
gyd-fynd â lliw, maint a gwead y deunydd gwreiddiol.  Dylid defnyddio 
deunyddiau traddodiadol wrth doi neu ail-doi, ar seiliau cyffelyb lle bo 
hynny'n hanesyddol briodol.  Os oes angen awyru'r bwlch, dylid defnyddio 
dulliau anamlwg i wneud hynny; mae awyru o dan y bondoeau'n 
dderbyniol, ond ni chaniateir awyrellau gweladwy yn y to. Mae cyrn 
simnai'n nodweddion pwysig yn y to-lun, a dylid eu cadw hyd yn oed os 
nad oes eu hangen mwyach.  Anogir cynnwys cyrn simnai mewn 
datblygiadau newydd lle bo hynny'n briodol. 
 
Waliau Allanol 
7.4 Wrth wneud unrhyw waith i addasu neu drwsio'r waliau allanol, rhaid 
parchu'r deunyddiau adeiladu presennol a sicrhau cyfatebiaeth â hwy o ran 
gwead, ansawdd a lliw.  Dylid gwneud pob ymdrech i gadw neu 
ailddefnyddio gwaith brics a gwaith carreg hanesyddol, ac ni ddylid rendro 
na pheintio'r gwaith hwnnw, na'i chwipio â gro.  Wrth ail-bwyntio, dylid 
defnyddio morter sy'n cyd-fynd â'r lliw, math a gwead y morter presennol. 
Byddai'r morter yn y gorffennol wedi cynnwys calch a thywod yn unig.  
Bydd rendrau a morter sment caled modern yn atal lleithder rhag anweddu, 
a bydd y lleithder hwnnw'n cronni yn y wal gan achosi tamprwydd mewnol. 
Lle bo'n briodol, dylid tynnu rendrau sment caled a thaenu cymysgedd 
calch yn eu lle. Bydd disgwyl i ddatblygiadau newydd fod yn ystyriol o 
ddeunyddiau a manylion adeiladu lleol. 
 
Pibellau a Chafnau Dŵr Glaw  
7.5 Dylid trwsio pibellau a chafnau dŵr glaw os ydynt yn rhai gwreiddiol neu 
eu hailosod drwy ddefnyddio deunyddiau gwreiddiol neu draddodiadol.  Nid 
yw cafnau UPVC yn briodol ar Adeiladau Rhestredig nac ar adeiladau 
mewn Ardaloedd Cadwraeth.  Nid ydynt yn hanesyddol gywir, ac nid ydynt 
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ychwaith yn ychwanegu at gymeriad adeilad. Gall cafnau haearn bwrw 
bara am oes, os cânt eu gosod a'u cynnal yn y dull cywir. 

 
 
Ffenestri 
7.6 Mae ffenestri ymhlith yr elfennau adeiladu mwyaf arwyddocaol ar 
adeilad, ac mae eu harddull a'u cyfrannedd yn rhan annatod o gymeriad ac 
ymddangosiad yr adeilad a'r hyn sydd o'i amgylch. Ffenestri llithro 
dalennog fertigol yw'r ffenestri mwyaf cyffredin drwy'r Ardal Gadwraeth, ac 
mae iddynt fel arfer gyfansoddiad dwy dros ddwy neu un dros un, er bod 
amrywiadau i hyn. Dylai ffenestri newydd, neu ffenestri sy'n cael eu 
hailosod fod yn gymesur, a chyd-fynd yn dda'r naill a'r llall, a chyd-fynd 
hefyd â'r adeiladau gerllaw, gan barchu'r agoriadau presennol.  Wrth 
wneud unrhyw waith trwsio neu ailosod, dylid sicrhau cyfatebiaeth â'r 
gwreiddiol o ran deunydd, dyluniad, maint a phatrwm y gwydro.  Mae hyn 
nid yn unig yn cynnwys elfennau strwythurol y ffenestr ond hefyd, yn achos 
adeiladau rhestredig, y gwydr hanesyddol a'r celfi ffenestr gwreiddiol.  
Mae'r dull o agor y ffenestr, dyfnder gosod y ffenestri o fewn yr agoriadau 
a'r adrannau o farrau gwydro yn arbennig o bwysig. Mae gosod ffenestri 
uPVC yn lle rhai pren, waeth beth fo'r patrwm, yn annerbyniol a bydd 
hynny'n cael ei wrthwynebu ar adeiladau presennol ac adeiladau newydd. 
Rhaid defnyddio paent traddodiadol i orffen pob ffenestr, yn lle staen 
modern. Ceir canllawiau pellach ar daflen wybodaeth y Cyngor, sef 'Trwsio 
ac Ailosod Ffenestri Traddodiadol a Hanesyddol'. 
 
Drysau 
7.7 Mae amgylchyniadau drws, drysau a chelfi drws gwreiddiol yn gyffredin 
drwy'r ardal, a dylid eu cadw lle bynnag y bo modd.  Wrth osod rhai yn eu 
lle, dylent gyd-fynd â'r gwreiddiol o ran cyfrannedd, arddull a deunyddiau, a 
dylid eu gorffen â phaent. Mae pyrth allanol yn nodwedd anghyffredin yn yr 
Ardal Gadwraeth, a bydd yn anodd integreiddio pyrth o'r fath mewn modd 
sensitif i'r strydlun. Fodd bynnag os yw'n briodol i'w hychwanegu, dylid eu 
dylunio o fewn y cyd-destun cyffredinol ac i gyd-fynd ag arddull bensaernïol 
yr adeilad, a chan gyfeirio at unrhyw arddulliau priodol cyfagos yn yr ardal 
oddi amgylch. Ni ddylent fynnu gormod o sylw ar y drychiad blaen. 
 
Trin Terfynau 
7.8 Gwrthwynebir cael gwared â waliau terfyn hanesyddol o frics a cherrig, 
neu eu haddasu. Dylid gwneud gwaith trwsio drwy ddefnyddio deunyddiau 
unfath, ac  yr un arddull neu fond, ac os oes copinau wedi'u colli, dylid 
gosod copinau newydd sy'n cyfateb â'r rhai presennol.  Mae defnyddio 
morter sment caled i ail-bwyntio uniadau'n annerbyniol. Mae'n cynyddu 
cyfradd ddirywio tywodfaen yn enwedig, fel y gwelir ar hyd Ffordd 
Salisbury. Bydd y defnydd o derfynau cerrig a brics, yn ogystal â chloddiau 
terfyn cynhenid, yn cael eu hannog mewn cynlluniau ar gyfer datblygiadau 
newydd, yn hytrach na ffensys byrddau caeedig neu driniaethau modern 
tebyg. 
 
Arwynebau 
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7.9 Dylid osgoi gorddefnyddio gorffeniadau macadam, a manteisio ar y 
cyfle i osod deunyddiau traddodiadol, lle bo'r lliw, y gwead a'r patrwm yn 
cyd-fynd â chymeriad yr ardal ac yn sensitif i'r adeiladau cyfagos. Gall 
gorffeniadau traddodiadol ar wynebau fod o gymorth i adnabod tir preifat a 
thir cyhoeddus, a chael eu defnyddio yn lle arwyddion ffordd ychwanegol. 
 
Gwaith Priffyrdd 
7.10 Dylid tynnu ymaith unrhyw ddodrefn stryd diangen fel arwyddion neu 
byst er mwyn lleihau'r blerwch ar y stryd.  Rhaid i unrhyw eitemau newydd 
fel arwyddbyst ac ati gael eu hintegreiddio'n ofalus i'r strydlun a'u lleoli 
mewn modd sy'n parchu adeiladau cyfagos a'r ardal yn ei chyfanrwydd. 
Anogir gorffeniadau paent traddodiadol neu orchudd powdr ar arwyddbyst 
a cholofnau goleuadau yn hytrach na'r gorffeniad galfanedig safonol. Dylid 
lleihau hyd yr eithaf nifer a maint arwyddion ffordd, ac ni ddylid ond eu 
goleuo pan fo hynny'n hanfodol.  Dylid ystyried cyfuno arwyddion er mwyn 
osgoi rhagor o flerwch ar y stryd. Dylai platiau cefndir fod yn llwyd neu'n 
ddu, a rhaid osgoi melyn goleuol.  Lle bo llinellau ffordd yn hanfodol dylid 
cyfyngu ar eu lled a'u peintio mewn 'melyn briallu'. 
 
Microgynhyrchu Ynni 
7.11 Er bod y defnydd o systemau microgynhyrchu ynni'n cael ei annog, 
mae angen ystyried yn ofalus y lleoliad mwyaf priodol ar gyfer offer o'r fath 
er mwyn sicrhau y cedwir cymeriad ac ymddangosiad yr Ardal Gadwraeth. 
Ni chefnogir gosod offer microgynhyrchu ynni pe baent yn cael effaith 
weledol negyddol ar yr Ardal Gadwraeth, neu pe baent yn cael effaith 
niweidiol ar ffabrig neu osodiad Adeilad Rhestredig. 
 
Arwyddion a Blaenau Siopau 
7.12 Gall fod yn anodd integreiddio ffenestri siop modern, a chanddynt 
arwynebeddau mawr o wydr di-dor, yn llwyddiannus i stryd hanesyddol. 
Mae'n hanfodol cadw blaenau siopau gwreiddiol ac/neu nodweddion 
cysylltiedig, a dylid eu trwsio neu eu hailosod ar seiliau cyffelyb. Wrth 
ailosod blaenau siop, neu osod rhai newydd, dylid adlewyrchu cyfrannedd 
fertigol y drychiad. Mae'n hanfodol rhoi ystyriaeth ofalus i unrhyw 
arwyddion newydd a gaiff eu cynnwys er mwyn sicrhau eu bod yn 
integreiddio i ddyluniad a chyfansoddiad yr adeilad mewn modd sensitif. 
Dylai arwyddion newydd, neu rai sy'n cael eu hailosod fod yn gynnil ac yn 
anymwthiol. Cyfyngir ar arwyddion arddangos i rai sydd ar lefel y ffasgia, a 
rhaid i fyrddau ffasgia a'r llythrennau arnynt gyd-fynd â graddfa'r adeilad yn 
ei gyfanrwydd, heb fwrw cysgod dros nodweddion traddodiadol y drychiad. 
Darperir ar gyfer arddulliau corfforaethol lle bo modd, a lle bônt yn sensitif i 
gymeriad hanesyddol yr ardal. Anogir arwyddion wedi'u peintio â llaw neu 
osod llythrennau unigol yn hytrach nag arwyddion plastig, alwminiwm neu 
finyl. Anogir goleuo cynnil ar y ffasgia ac ar arwyddion sy'n estyn allan. 
Rhaid osgoi goleuo mewnol. 



 
 

8.0 MESURAU RHEOLI'R ARDAL GADWRAETH 
 
Mesurau Rheoli Arbennig  
8.1 Er mwyn gwarchod yr amgylchedd arbennig, ceir mesurau rheoli 
llymach o fewn yr Ardal Gadwraeth.  Ni fwriedir i'r rhain lesteirio unrhyw 
newid. Eu pwrpas, yn hytrach, yw sicrhau rheolaeth gadarnhaol er mwyn 
diogelu cymeriad yr ardal yn ei chyfanrwydd.  Maent yn cynnwys: 

 Pwerau rheoli ychwanegol i reoli estyniadau, estyniadau to ac 
addasiadau, cladin, garejys a lleoliad dysglau lloeren ar dai annedd.  

 Bod angen Caniatâd Ardal Gadwraeth ar gyfer y rhan fwyaf o waith 
sy'n cynnwys dymchwel yn llwyr.  Ni roddir caniatâd ar gyfer 
dymchwel fel arfer tan y gwyddys beth fydd ffurf y datblygiad 
newydd. 

 Darpariaethau sy'n gosod cyfyngiadau ar dorri a thocio coed y mae 
diamedr eu cyff yn 75 mm neu fwy, o'i fesur 1.5 metr uwch lefel y 
ddaear. Mae angen rhoi chwe wythnos o rybudd ymlaen llaw i'r 
awdurdod Cynllunio Lleol er mwyn gwneud gwaith o'r fath ar goed o 
fewn yr Ardal Gadwraeth. Mae methu â chydymffurfio yn drosedd 
ac, ar ôl erlyniad llwyddiannus, gallai arwain at gostau sylweddol i'r 
rhai sy'n ymwneud â hynny. 

 
8.2 Mae angen mwy o ofal i sicrhau bod cynlluniau'n gwella ac yn cadw 
cymeriad arbennig yr ardal ar gyfer yr holl gynigion i ddatblygu ac 
arddangos hysbysebion mewn Ardal Gadwraeth.  Mae'r dyluniad a'r dewis 
o ddeunyddiau o bwysigrwydd arbennig yn hyn o beth. 
 
Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) Parc Salisbury 
8.3 Newid ar raddfa fach a fesul tamaid a all achosi'r mwyaf o ddifrod i 
gymeriad ac ymddangosiad ardal gadwraeth.  Efallai y bydd hi'n 
ymddangos nad yw gosod deunyddiau amhriodol yn lle rhai traddodiadol 
neu gael gwared â nodweddion gwreiddiol yn cael rhyw lawer o effaith, ond 
effaith gronnus yr holl fân addasiadau hyn sy'n gyfrifol am erydu cymeriad 
arbennig ardal yn raddol.  Fel arfer, ni chaiff newidiadau o'r fath eu rheoli 
am eu bod yn cael eu hystyried yn 'Ddatblygu a Ganiateir' o dan Orchymyn 
Cynllunio (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995. 
 
8.4 O ganlyniad i Gyfarwyddyd Erthygl 4(2), mae mesurau rheoli 
ychwanegol yn berthnasol i dai annedd o fewn yr Ardal Gadwraeth. Gan 
hynny, bydd angen Caniatâd Cynllunio hefyd ar gyfer yr addasiadau 
canlynol: 
 
 Cynyddu maint tai annedd, gan gynnwys codi strwythurau neu osod 

wynebau caled o fewn eu cwrtil 
 Newid deunyddiau ar waliau allanol tai annedd, gan gynnwys drysau 

allanol, ffenestri, fframiau ffenestri, pibellau a chafnau dŵr glaw ac 
eitemau eraill allanol, a pheintio'r eitemau hynny (ar wahân i ailbeintio yn 
yr un lliw). 
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 Unrhyw addasiadau eraill i drefn y ffenestri neu ddrysau allanol tai 
annedd. 

 Unrhyw newidiadau eraill i'r toeau, gan gynnwys simneau tai annedd 
(gan gynnwys darparu ffenestri to) 

 Gosod antenau lloeren ar dai annedd, neu o fewn eu cwrtil 
 Addasu, neu ddymchwel, waliau terfyn neu ffiniau eraill,  
os yw'r datblygiad yn blaenu ar briffordd, dyfrffordd neu fan agored. 
 
Gwneud Cais am Waith a Reolir o dan Gyfarwyddyd Erthygl 4(2) 
8.5 Mae bob amser yn ddoeth trafod eich cynigion gyda Gwasanaethau 
Cynllunio'r Cyngor cyn cyflwyno cais.  Wrth gynllunio addasiadau i'ch 
annedd, dylid gwneud pob ymdrech i gadw nodweddion a deunyddiau 
gwreiddiol.  Lle bo modd, dylid trwsio nodweddion fel ffenestri gwreiddiol, a 
dim ond pan na fydd hynny'n bosibl mwyach, y dylid gosod rhai eraill yn eu 
lle, gan wneud hynny ar sail gyffelyb yn unig.  Anogir ailosod nodweddion a 
gollwyd yn seiliedig ar dystiolaeth hanesyddol gywir.  Mae cael gwared â 
deunyddiau traddodiadol a gosod rhai modern yn eu lle yn annhebygol o 
fod yn dderbyniol, yn enwedig wrth osod ffenestri uPVC yn lle ffenestri pren 
traddodiadol. 
 
Ni chodir ffi am geisiadau y mae eu hangen yn sgil Cyfarwyddyd Erthygl 
4(2) yn unig. 
 
 
Adeiladau Rhestredig 
8.6 Adeilad Rhestredig yw adeilad yr ystyrir ei fod 'o ddiddordeb 
pensaernïol neu hanesyddol arbennig', ac y mae angen ei warchod am y 
rheswm hwnnw.  Ar ôl i adeilad gael ei restru, mae wedi'i warchod o dan 
Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990.  
Mae rhestru yn gwarchod yr adeilad yn fewnol ac yn allanol, waeth beth fo'r 
rheswm dros restru, ynghyd ag unrhyw wrthrych neu strwythur sy'n sownd 
wrth yr adeilad (p'un a yw wedi'i grybwyll yn nisgrifiad y rhestriad ai peidio).  
Mae'r rhestr hefyd yn cynnwys unrhyw wrthrych neu strwythur o fewn 'cwrtil' 
yr adeilad, sydd wedi bodoli ers cyn 1 Gorffennaf 1948.  Mae hyn er mwyn 
sicrhau y gwarchodir cymeriad arbennig yr adeilad yn ogystal â'i osodiad. 
 
8.7 Lle bwriedir gwneud gwaith ar Adeilad Rhestredig, fe'ch cynghorir bob 
tro i holi Adran Gynllunio'r Cyngor a oes angen Caniatâd Adeilad 
Rhestredig.  Mewn unrhyw waith a gynigir, rhai rhoi sylw arbennig i 
ddymunoldeb cadw'r adeilad, ei osodiad a'r nodweddion arbennig sydd o 
ddiddordeb. 
 
8.8 Wrth ystyried unrhyw waith ar Adeilad Rhestredig, fel amcan rhaid 
anelu i gadw'r holl nodweddion a ffabrig gwreiddiol yr adeilad, lle bynnag y 
bo modd.  Mae angen Caniatâd Adeilad Rhestredig i ddymchwel adeilad 
rhestredig neu i wneud gwaith addasu, a fyddai'n effeithio ar gymeriad, 
cyfanrwydd neu ddiddordeb arbennig yr adeilad.  Gallai hyn gynnwys newid 
ffenestri a drysau, newid deunyddiau'r to, peintio'r gwaith brics, symud neu 
gael gwared â waliau neu waith plastr mewnol, llefydd tân, byrddau llawr 
neu risiau.  Mae'n bosibl na fydd angen caniatâd ar gyfer gwaith trwsio ar 
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seiliau cyffelyb, ond fe'ch cynghorir bob tro i wirio ynghylch hyn cyn 
gwneud unrhyw waith. Mae gwneud gwaith heb gael y caniatâd 
angenrheidiol yn drosedd, a bydd y rhai sy'n ymwneud â hynny'n wynebu 
cosbau sylweddol, os cânt eu herlyn yn llwyddiannus. 
 
Adeiladau Masnachol 
8.9 Nid oes gan eiddo defnydd masnachol Hawliau Datblygu a Ganiateir o 
dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 
1995.  Felly'r unig waith y gellir ei gwblhau heb Ganiatâd Cynllunio yw 
gwaith trwsio a chynnal ac addasiadau mewnol, ar yr amod nad yw'r 
adeilad yn Adeilad Rhestredig. 



 
9.0 FFYNONELLAU CYLLID 

 
9.1 Un o egwyddorion sylfaenol pob cynllun grant yw na ellir cynnig grant ar ôl 
dechrau'r gwaith.  Mae pob grant yn ddewisol a gall cyfraddau amrywio.  
Mae'n hanfodol ymgynghori'n gynnar â'r holl ddarparwyr posibl. 
 
Cadw: Henebion Hanesyddol Cymru 
9.2 Cadw yw isadran yr amgylchedd hanesyddol o fewn Llywodraeth Cymru. 
Un elfen o'i gweithgareddau yw cynnig grantiau i berchnogion er mwyn trwsio 
neu adfer adeiladau hanesyddol. Dyma grynodeb o'r cynlluniau grant 
allweddol: 

 
 Grant Adeiladau Hanesyddol 
Ar gyfer trwsio ac adfer ffabrig hanesyddol adeiladau o ddiddordeb 
pensaernïol neu hanesyddol 'eithriadol'.  Telir grantiau fel arfer mewn 
rhandaliadau, neu ar ôl cwblhau'r gwaith.   

 
9.3 Efallai y bydd amodau'r grant yn gofyn bod arbenigwr yn cyflawni ac yn 
goruchwylio'r gwaith er mwyn caniatáu rhywfaint o fynediad i'r cyhoedd i'r 
eiddo cyn gynted ag y bo'r gwaith wedi'i gwblhau.  Mae'n rhaid i'r perchennog 
hefyd sicrhau bod yr eiddo'n cael ei gadw mewn cyflwr da, a threfnu a chynnal 
yswiriant digonol ar gyfer yr eiddo.   

 
 Grant Ardaloedd Cadwraeth 
Ar gyfer gwaith ar strwythur neu wedd allanol adeiladau hanesyddol, sy'n 
gwella Ardal Gadwraeth yn sylweddol.  Yn yr achos hwn hefyd, telir 
grantiau mewn rhandaliadau neu ar ôl cwblhau'r gwaith. 

 
9.4 Yn debyg i'r Grant Adeiladau Hanesyddol, efallai y bydd amodau'r grant 
yn gofyn bod arbenigwr yn cyflawni ac yn goruchwylio'r gwaith. Mae'n rhaid i'r 
perchennog hefyd sicrhau bod yr eiddo'n cael ei gadw mewn cyflwr da, a 
threfnu a chynnal yswiriant digonol ar gyfer yr eiddo. 
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ATODIAD 1 

ADEILADAU RHESTREDIG 
 
 
Adeilad Gradd 
Beechley House, 2 Ffordd Melin y Brenin 
 

II 

Oteley House, Ffordd Salisbury 
 

II 

1 Ffordd Salisbury 
 

II 

3 Ffordd Salisbury 
 

II 

5 Ffordd Salisbury 
 

II 

Pileri gât a waliau terfyn 1 Ffordd Salisbury 
 

II 

Pileri gât a waliau terfyn 3 Ffordd Salisbury 
 

II 

Pileri gât a waliau terfyn 5 Ffordd Salisbury 
 

II 

12 Allt Madeira (Poplar Cottage) 
 

II 

Meddygfa Plas y Bryn, 4 Stryt y Capel 
 

II 

1 Stryt y Capel 
 

II 

Capel Bedyddwyr Cymraeg Pen-y-Bryn, Stryt y Capel 
 

II 
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ATODIAD 2 
CANLLAWIAU POLISI CADWRAETH 

 

Prif Ddeddfwriaeth Cyfarwyddyd Polisi 
Cenedlaethol 

Polisi Lleol 

Deddf Cynllunio Gwlad 
a Thref 1990 

Polisi Cynllunio Cymru  Cynllun Datblygu 
Unedol Wrecsam, 
yn enwedig 
polisïau EC7, 
EC8, EC9, GDP1 
a PS2 (CDLl ar y 
gweill) 

Deddf Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig 
ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990 

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

Nodyn Cyfarwyddyd 
Cynllunio Lleol 12 
- Dyluniad a 
Diogelwch Blaen 
Siopau 

Deddf Henebion a 
Mannau Archaeolegol 
1979 

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

Nodyn Cyfarwyddyd 
Cynllunio Lleol 30 
- Dylunio 

 Nodyn Cyngor Technegol 
12:  Dylunio 

LANDMAP 
Wrecsam 

 Cylchlythyr y Swyddfa 
Gymreig 60/96:  
Cynllunio a'r Amgylchedd 
Hanesyddol  Archaeoleg 
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ATODIAD 3 
RHESTR TERMAU 

 
Amryliw  Yn cynnwys llawer o liwiau 
Arcêd Cyfres o fwâu a gynhelir gan bileri neu golofnau 
Architraf Ffrâm wedi'i mowldio o amgylch ffenestr drws 
Bae Is-adran o ddrychiad, fel y'i diffinnir gan nodweddion 

fertigol rheolaidd fel bwâu, colofnau neu ffenestr ac ati. 
Bae ar ogwydd  Ffenestr lled-wythonglog sy'n estyn allan 
Bondo Y rhan isaf o do ar oleddf, sy'n estyn allan dros waliau        

allanol y tŷ 
Bwa cambr Codiad bychan neu fwa crwn sy'n codi i fyny yn lle 

llinell lorweddol neu wastad 
Bwtres Darnau fertigol sy'n estyn allan o wal i'w sefydlogi neu i 

wrthsefyll symudiad ochrol.  
Canoloesol Yn dyddio o'r Canoloesoedd (1042 - 1485) neu'n 

nodweddu'r cyfnod hwnnw  
Canopi Cysgod neu gapan sy'n estyn allan  
Carreg ddiddos Mowldin sy'n estyn allan uwch ben bwa neu lintel i 

wyro'r dŵr 
Carreg gynnal Carreg lorweddol sy'n estyn allan ar waelod pob ochr i 

dalcen lle bydd y cerrig copin ar oledd yn gorffwyso 
Carreg nadd Carreg wedi'i thorri a'i gweithio i greu wyneb gwastad, a 

ddefnyddir ar flaen adeilad 
Casment Ffenestr lle bydd y ffenestri sy'n agor yn cael eu gosod 

ar golfachau. 
Clasurol Term sy'n cyfeirio at bensaernïaeth Roegaidd a 

Rhufeinig, a'r arddulliau a ddeilliodd o'r bensaernïaeth 
honno'n ddiweddarach. 

Colofn Aelod strwythurol unionsyth o adran gron sy'n cynnwys 
siafft a phen - yn gyffredin mewn pensaernïaeth 
glasurol 

Consol Braced addurnol ag amlinell grom gymhleth 
Conglfaen   Carreg nadd wedi'i bondio ar gorneli adeiladau  
Copin               Cwrs ar ben wal, paraped neu simnai 
Corbel Darn o bren, carreg neu frics sy'n estyn allan er mwyn 

cynnal strwythur crog, fel bwa neu falconi. 
Cornis Silff wedi'i mowldio, sy'n estyn allan ar hyd pen uchaf 

adeilad. Mae hefyd yn fowldin addurnol yn yr ongl 
rhwng wal a nenfwd. 

Corn simnai echelinol Corn simnai a osodir ar yr echelin rhwng dwy ystafell, 
ac yn gyfartal rhwng y waliau ochrol  

Crib               Gorffeniad addurnol ar hyd pen uchaf sgrin ac ati 
Cwrs llinyn/llawr Cwrs o gerrig neu fowldin llorweddol sy'n estyn allan o 

wyneb y wal 
Cyfylchog Wedi'i addurno â bylchfuriau. 
Cynhenid Yn seiliedig ar ddulliau adeiladu, deunyddiau ac 

arddulliau addurnol lleol. 
Deintell Ffurfiau bach ciwbig sy'n estyn allan o dan linell y to  
Dormer Ffenestr sy'n estyn allan o lethr y to, a chanddi ei tho ei 

hun, ac sy'n goleuo ystafell yr ochr arall iddi. 
Edwardaidd Yn dyddio o'r cyfnod 1901 i 1911, neu'n nodweddu'r 

cyfnod hwnnw  
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Estyll tywydd Darn o bren wedi'i osod ar ymyl allanol talcen, weithiau 
wedi'i gerfio'n addurnol 

Fictoraidd Yn dyddio o'r cyfnod 1837-1901 neu'n nodweddu'r     
cyfnod hwnnw 

Ffasâd               Blaen adeilad 
Ffenestr Ddalennog Ffenestr sy'n symud ar rigolau fertigol, naill ai gydag un 

ffrâm sefydlog (crog sengl) neu gyda'r ddwy ffrâm yn 
symud (crog dwbl) 

Ffenestr fwa Ffenestr grom  n allan o wyneb adeilad ar lefel y llawr. 
 
Ffenestri linter Agoriad gwydr uwch ben y drws. 
Ffenestr Oriel Math o ffenestr fae nad yw'n dechrau o'r ddaear, ac a 

gynhelir gan gorbelau neu fracedi 
Ffris Rhan ganol y goruwchadail traddodiadol neu fand 

addurnol llorweddol 
Goruwchadail Mewn pensaernïaeth glasurol, yr enw a ddefnyddir ar 

dri darn llorweddol (architraf, ffris a chornis) a gynhelir 
gan wal neu golofn 

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

Ïonig Mewn pensaernïaeth glasurol, un o'r trefnau ac iddi ei 
rheolau ei hunan ar gyfer dylunio a chyfrannedd. 

Lintel Trawst llorweddol a ddefnyddir fel gorffeniad dros 
ddrws neu ffenestr 

Louvre Un o gyfres o fyrddau neu gwareli o wydr sy'n 
gorgyffwrdd a osodir mewn agoriad er mwyn caniatáu 
awyru, ond cadw'r glaw allan 

Maen clo  Carreg ganolog mewn bwa neu gromen 
Meini bwa  Cerrig wedi'u siapio'n lletemau sy'n ffurfio bwa 
Modiliynau Consolau bach a osodir yn rheolaidd ar hyd ochr isaf 

cornis 
Mwliynau Bar fertigol sy'n rhannu ffenestr 
Nadreddog Ymdriniaeth ailadroddus ar waith maen sy'n debyg i ôl 

nadroedd er mwyn creu'r argraff o gryfder. 
Ocwlws   Agoriad crwn neu ffenestr gron mewn wal neu gromgell 
Ogee Cromlin ddwbl, sy'n plygu'r naill ffordd yn gyntaf, ac   

yna'r ffordd arall 
Paraped  Nodwedd a ddefnyddir i guddio to 
Pedairdalen Y pedair llabed a gaiff eu ffurfio drwy gwsbio neu greu 

cylch o siâp arall mewn treswaith 
Pediment  Talcen ffurfiol sy'n deillio o dalcen teml 
Pen Colofn   Pen y nodwedd sy'n coroni colofn neu bilastr  
Pilastr Colofn glasurol ar ffurf wastad wedi'i ar ffurf cerfiad bas 

yn erbyn wal 
Rendr Plastro wyneb â phlaster, stwco neu fath arall o 

orffeniad 
Segmentol Math o fwa lle bydd brics yn codi'n raddol i ffurfio bwa 

bas 
Siamffr Wyneb a gaiff ei ffurfio drwy dorri ymyl sgwâr ar ongl o 

45 gradd fel arfer 
Sil Darn strwythurol sy'n cynnwys pren llorweddol parhaus 

sy'n ffurfio rhan isaf fframwaith neu strwythur cynnal. 
Sioraidd Yn dyddio o'r cyfnod 1714-1820, neu'n nodweddu'r 

cyfnod hwnnw  
Stretsier Wyneb hir o frics 
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Stwco Plastr calch mân wedi'i weithio i greu gorffeniad llyfn, y 
gorffeniad rendr allanol gwychaf sy'n nodweddu llawer 
o adeiladau o'r ddeunawfed ganrif ar bedwaredd ganrif 
ar bymtheg 

Talcen Wal ar ben to ar oleddf, sy'n siâp triongl fel arfer. 
Teirdalen   Llabed deirochr a ffurfir gan gysbau 
Teracota Addurn neu gladin o glai wedi'i fowldio a'i danio, heb ei 

wydro fel arfer 
Terfyniad Darn addurnol i orffen elfen o adeilad, a ddefnyddir yn 

aml ar reiliau a thoeau. 
Trawslath   Bar llorweddol sy'n rhannu ffenestr 
Treswaith Gwaith croestoriadol ar ffurf asennau yn rhan uchaf 

ffenestr, neu a ddefnyddir yn addurnol mewn bwâu neu 
gromenni gweigion 

Twsganaidd Mewn pensaernïaeth glasurol, un o'r trefnau ac iddi ei 
rheolau ei hunan ar gyfer dylunio a chyfrannedd 

Wyneb carreg Term a ddefnyddir i ddisgrifio gwaith maen a gaiff ei 
hollti i greu gorffeniad naturiol a garw yr olwg. 

Ystlysbost   Un o'r ochrau fertigol ar agoriad 
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