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c y f l w y n i a d 
  

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

Diben 
1.2 Diben yr Asesiad a Chynllun Rheoli Ardal 
Gadwraeth yma ydy: 

●	 Cynnig diffiniad eglur o ddiddordeb pensaernïol neu 
hanesyddol arbennig ardal 

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

●	 Cryfhau'r cyfiawnhad dros ddynodi 

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

●	 Darparu cyfrwng ymgysylltu a chynyddu 
ymwybyddiaeth 

Ardal Gadwraeth Bangor Is-Coed 
1.3 Nod yr Asesiad a'r Cynllun Rheoli hwn yw 
hyrwyddo a chynnal datblygiadau sy'n gydnaws â, 
neu'n gwella, cymeriad Ardal Gadwraeth Bangor Is-
Coed. Nid yw'n ymgais i rwystro newid. Y nod yw 
cadw'r ddysgl yn wastad rhwng holl fuddiannau 
cadwraeth a'r angen am newid a datblygu. Dynodwyd 
Ardal Gadwraeth Bangor Is-Coed gyntaf ym mis 
Mawrth 1971 a newidiwyd ei ffin ym mis Tachwedd 

1 Cyflwyniad 
1999. Mae'r ddogfen hon yn ymwneud yn anad dim â'r 
rhesymau dros ddynodi, diffinio'r rhinweddau sy'n creu 
ei diddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig, ei 
chymeriad a'i golwg. Ni ddylid ystyried bod diffyg 
cyfeirio at unrhyw adeilad, nodwedd neu fan arbennig 
yn golygu nad oes diddordeb iddo. 

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

Lleoliad 
1.5 Mae Ardal Gadwraeth Bangor Is-Coed yn 
cwmpasu calon y pentref sydd tua 5.5. milltir i'r de 
ddwyrain o Wrecsam a nesaf at yr A525 o Wrecsam i’r 
Eglwyswen. Saif y pentref mewn pant naturiol wrth 
ochr yr Afon Dyfrdwy.  Mae golygfeydd di-dor yn y 
pellter o Fynyddoedd y Berwyn tua'r gorllewin a 
Bickerton Hills tua'r dwyrain. Mae'r Ardal Gadwraeth 
yn yr ardal a ddynodwyd yn orlifdir Afon Dyfrdwy gan 
Asiantaeth yr Amgylchedd. 

Ymgynghori 
1.6 Ymgynghorwyd ag aelodau'r Cyngor Cymuned, y 
Cyngor Bwrdeistref Sirol ac ystod eang o sefydliadau a 
grwpiau â diddordeb yn yr amgylchedd hanesyddol a'r 
ardal leol ynghylch y ddogfen hon. Ymgynghorwyd â 
chyrff statudol fel Cadw hefyd.  Cynhaliwyd 
ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod Mai a Mehefin 
2010. 
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Ffigur 1 Bangor Is-Coed 1873 
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2 Hanes a Datblygiad
 
2.1 Bangor Is-Coed ydy enw'r pentref yn Gymraeg. 
Mae Bangor yn golygu 'man y côr', efallai oherwydd ei 
darddiad cynnar fel llecyn mynaich, tra bo'r 'Is y Coed' 
yn cyfeirio at ei leoliad islaw coedwig. Y pentref ydy'r 
anheddiad cynharaf sy'n hysbys wrth enw yn y 
Bwrdeistref Sirol; fe'i gelwid yn Bovinium gan y 
Rhufeiniaid, Bancornburg gan y Sacsoniaid, yna 
Bancor a Bankerbur ond ni chyfeiriwyd ato dan ei enw 
presennol tan 1291. 

Mynachlog Bangor - 5ed a 6ed 
Ganrif 
2.2 Roedd Bangor yn ganolfan grefyddol bwysig 
iawn yn y cyfnod hwn, y mwyaf yng ngorllewin 
Prydain yn ôl y sôn, yn sgîl sefydlu mynachlog yn 560 
Oed Crist (OC) gan Sant Dunawd. Mae ansicrwydd 
ynghylch union leoliad y fynachlog wreiddiol, ond 
credir ei bod wedi'i gorchuddio ddolyd isel i'r de o Afon 
Dyfrdwy yn wreiddiol, ond y ddwy ochr i gwrs yr afon 
erbyn hyn, a gallai fod wedi bod yn fwy na milltir o 
hyd. Credir bod y safle yn cynnwys safle muriog a dau 
borth, Porth y Gan a Phorth Cloi. Dywedir bod y 
fynachlog mor fawr ei bod wedi ei rhannu'n saith rhan, 
pob un yn cynnwys o leiaf 300 o fynachod. 

2.3 Cafodd y fynachlog ei difa yn 616 OC ar ôl i 
Frenin Northumbria, Aethelfrith, a oedd yn dymuno 
ymestyn ei rym i ardal Mersia, ymosod ar yr ardal yn 
Mrwydr Caer.  Galwodd Mersia ar y mynachod i 
ymuno â nhw a gweddïo am fuddugoliaeth, ond 
cawsant eu trechu. Dywedir bod 1,200 o fynachod 
wedi'u lladd a difethwyd y fynachlog. 

2.4 Er nad oes tystiolaeth ffisegol o'r fynachlog yn 
parhau, mae cyfeiriadau ati yn frith drwy'r pentref. 

Mae'r Eglwys wedi ei chysegru i Sant Dunawd, Abad 
yn y fynachlog, ac mae ei enw Bangor Monachorum yn 
golygu 'Bangor y Mynachod'. Mae enwau strydoedd ac 
adeiladau fel 'Abbey View', 'Abbey Walk', 'Abbeygate 
Hill' a Rhodfa'r Mynachod oll yn cyfeirio at y 
mynachod yn yr ardal. 

2.5 Roedd Bangor Is-Coed dan rym Lloegr o'r 
flwyddyn 800 ymlaen ond yn raddol gwnaeth grym y 
Saeson wanychu ac roedd modd i'r Cymry fyw yn y 
pentref. 
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�Ffigur 2 Bangor Is-Coed 1912 
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Archaeoleg 
2.6 Mae'r pentref yn un o ddiddordeb archeolegol 
penodol o gofio ei darddiadau cynnar pwysig fel 
pentref mynachlog. Gallai newidiadau yng nghwrs yr 
afon ac ad-drefnu llwybrau'r ffyrdd yn ddiweddarach 
fod wedi erydu'r gweddillion. Mae adroddiadau 
archeolegol yn cofnodi bod gwaith cloddio a wnaed yn 
1986 tu ôl i'r neuadd i'r de o'r fynwent wedi 
dadorchuddio esgyrn a 
chanfuwyd penglog ar 
Ffordd Eglwyswen sy'n 
awgrymu bod ffin y 
fynwent wedi'i newid 
dros amser.  Hefyd 
honnwyd bod palmentydd 
Rhufeinig wedi eu canfod 
yn achlysurol wrth gloddio'r beddau yn y fynwent, sy'n 
awgrymu bod y patrwm strydoedd gwreiddiol wedi'i 
newid. 

Bangor Canoloesol 
2.7 Strwythurau cerrig yr Eglwys a'r bont ydy'r 
dystiolaeth sy'n weddill o gyfoeth cynyddol yr ardal o'r 
cyfnod canoloesol. Mae Eglwys Sant Dunawd yn 
adeilad rhestredig Gradd II*. Cofnodwyd Rheithorion 
ers 1300 a chredir bod 
yr adeilad tywodfaen 
coch wedi'i osod yn lle 
adeilad cynhyrach 
wedi'i wneud o 
blethwaith a chlai. Y 
gangell ydy'r elfen 
gynharaf sy'n parhau, 
yn dyddio o'r 
bedwaredd ganrif ar ddeg, ac mae'n hawdd ei adnabod 
trwy'r adeiladwaith cerrig rwbel cras sy'n cyferbynu â 
thywodfaen nadd y gwaith diweddarach. Cafodd yr 
adeiladwaith tywodfaen coch gwreiddiol ei addasu yn 

1726-7 gan bensaer o Swydd Stafford, Richard 
Trubshaw, a ychwanegodd y t@r tri cham ag agoriadau 
cloch pen crwn, ffenestri crwn â meini clo a wyneb cloc 
ar yr ochr ogleddod ac wrnau â llafnau tywydd ar bob 
cornel. Ychwanegwyd yr eil ogleddol â murfylchau yn 
1832 cyn y gwaith adfer a wnaed gan John Douglas, 
pensaer o Gaer, yn 1868, a fu'n gyfrifol am adeiladu'r 
rheithordy yn 1877 hefyd. Yna estynwyd yr eil 
ogleddol yn 1913 i gynnwys festri. 

2.8 Mae Pont Bangor ar safle strwythur pren 
canoloesol cynharach a gofnodwyd mewn bodolaeth yn 
1291. Mae mapiau 
hanesyddol yn rhoi 
dyddiad hyd yn oed yn 
gynharach i'r bont, sef 
1036. Mae'r bont 
bresennol yn dangos 
gwaith 1658 yn bennaf, 
a dywedir ei bod wedi 
ei hadeiladu yn unol â 
dyluniadau Inigo Jones, gan ddefnyddio tywodfaen 
coch yn bennaf. Mae'n cynnwys pum bwa eliptigol 
anhafal. Mae'r bont yn Adeilad Rhestredig Gradd 1 a 
Heneb Gofrestredig. 

Ail ganrif ar bymtheg (C17) i'r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg 
(C19) 
2.9 Yr Eglwys oedd canolbwynt datblygiadau cynnar 
yn y pentref, a chofnodwyd 26 o dai yn y pentref ar 
ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg. Erbyn canol y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd y datblygu wedi 
lledaenu ar hyd y Stryt Fawr, Ffordd Eglwyswen a 
Ffordd Owrtyn, fel y dangosir ar fap 1873 yn Ffigur 2. 
Roedd dwy ysgol yn y pentref bryd hynny, yr Ysgol 
Waddoledig i Fechgyn i'r de ddwyrain i'r Eglwys ar 
Ffordd Owrtyn a'r Ysgol Genedlaethol i Ferched i'r 
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gogledd o'r Stryt Fawr. Yn 1729 y gadawodd y 
Foneddiges Dorothy Jeffreys, gweddw Syr Griffiths 
Jeffreys, y swm o £500 ar gyfer adeiladu'r Ysgol i 
Fechgyn ar gyfer dysgu'r bechgyn i ddarllen ac 
ysgrifennu a dysgeidiaeth Catecism Eglwys Loegr. 
Mae map 1873 hefyd yn dangos 'Lock-up' wedi'i leoli 
ar Ffordd Owrtyn. Roedd hwn yn gwasanaethu fel hen 
garchar neu d~ crwn a chafodd ei strwythur ei gynnwys 
yn wal y fynwent. 
Amrywiad bach yn y 
gwaith cerrig ydy'r 
unig dystiolaeth o'i 
fodolaeth sy'n weddill. 

2.10 Cofnodwyd chwe 
thafarn ym Mangor Is y 
Coed yn 1851, sy'n 
swm sylweddol mewn pentref o'r maint yma. Roedd y 
rhain yn cynnwys y New Inn, The Ship Inn, The Red 
Lion, The Oak Inn, The Buck Inn a'r Star Inn.  Dim ond 
tri oedd yn weddill erbyn 1881, y Buck, y Ship a'r 
Royal Oak. Roedd dau gapel hefyd, Capel yr 
Annibynwyr ar y Stryt Fawr a'r Capel Calfinaidd ar 
Ffordd Eglwyswen, yr Eglwys Bresbyteraidd erbyn 
hyn. Dechreuodd yr Eglwys Bresbyteraidd yn 1867 
mewn siop a oedd yn eiddo i Mr Williams Davies. 
Cynhaliwyd cyfarfodydd bob dydd Sul heb unrhyw 
ymrwymiadau enwadol. Agorwyd yr eglwys bresennol 
yn swyddogol ar gyfer addoli yn 1870. 

2.11 Agorwyd Rheilffordd Cambria, o Wrecsam i 
Ellesemere, yn 1895 ac roedd yn aros ym Mangor Is-
Coed. Daeth y gwasanaeth i deithwyr i ben yn 1962 a 
chafwyd gwared o'r trac, y bont dros y Ddyfrdwy ac 
adeiladau'r rheilffordd. 

Yr Ugeinfed Ganrif 
2.12 Nid oes fawr ddim cynnydd ym maint yr 
anheddiad wrth edrych ar fap 1912. Y newidiadau 

mwyaf ydy'r Porth Mynwent wrth fynedfa'r fynwent o'r 
Stryt Fawr a dymchwel y bythynnod a oedd wrth ymyl 
y Bont ar y Stryt Fawr.  Saif y Gofeb Rhyfel yno yn 
awr.  Fe'i adeiladwyd yn 1922 yn unol â dyluniadau H 
Tyson Smith.  Maen 
goffa i fywydau 23 o 
ddynion a gollwyd yn y 
Rhyfel Fawr, nifer fawr 
iawn i Blwyf mor fach. 
Mae'r gofeb hefyd yn 
coffáu'r rhai a fu farw 
yn yr Ail Ryfel Byd. 

2.13 Roedd nifer sylweddol o berllannau i'r de a'r 
dwyrain o'r Stryt Fawr, fel y dengys mapiau 1873 a 
1912. Yn ystod yr ugeinfed ganrif datblygwyd yr 
ardaloedd hyn, yn ogystal â chaeau i'r gogledd 
ddwyrain o'r pentref, gyda thai. Serch hynny, mae nifer 
o goed ffrwythau yn parhau yng ngerddi'r tai 
diweddarach hyn, ac mae enwau fel 'Orchard House' ac 
'Orchard Villas' yn ein hatgoffa am arwyddocâd 
blaenorol y perllannau yn y pentref. 

2.14 Mae'r Afon 
Dyfrdwy wedi cael 
dylanwad 
cadarnhaol a 
negyddol ar fywyd 
y pentref dros y 
blynyddoedd. 
Mae'n enwog am ei 
eog, ac roedd 
pysgota â 
chyryglau yn arfer lleol poblogaidd ar un adeg. Pan 
oedd y pysgota'n wael fe wnaeth un teulu penodol eu 
bywoliaeth o dorri'r helyg i'w gwau'n fasgedig. Gant ag 
ugain o flynyddoedd yn ddiweddarach mae'r busnes 
teuluol hwn, J.Johnson & Son Cane Company, yn 
parhau i fasnachu yn y pentref. 
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2.15 Y newid mwyaf a effeithiodd ar y pentref 
yn yr ugeinfed ganrif oedd adeiladu ffordd osgoi 
yr A525 sydd wedi gwyro'r traffig o ganol y 
pentref, gan wella'i ansawdd gweledol ac 
amgylcheddol i'r trigolion ac ymwelwyr fel ei 
gilydd. Mae gwyro'r traffig hefyd wedi lleihau'r 
pwysau ar strwythur hanesyddol Pont Bangor ac 
agor y golygfeydd wrth edrych i mewn ac allan 
o'r pentref. 
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Ffigur 3: Ardaloedd Cymeriad Ardal Gadwraeth Bangor Is-Coed 
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3 Crynodeb o’r Cymeriad Arbennig
 
3.1 Mae cymeriad arbennig Ardal Gadwraeth Bangor 
Is-Coed yn deillio o'r isod: 

Deunyddiau Adeiladu a Manylion 
Brodorol 
3.2 Tra bo tywodfaen 
coch meddal yn amlwg 
yn strwythurau 
canoloesol y pentref, 
brics coch ydy'r 
deunydd mwyaf 
cyffredin ar gyfer 
adeiladwaith tai. Yn 
aml mae'r waliau brics gwreiddiol wedi'u paentio neu 
eu rendro sydd, mewn rhai achosioin, wedi cuddio 
manylion pensaernïol hefyd.  Fodd bynnag, mae cyrsiau 
brics bondo deintelledig, bandiau sil a lloriau calchfaen 
a chapanau drws tywodfaen yn parhau fel nodweddion 
nodweddiadol o bensaernïaeth y pentref. Y ffenestri 
mwyaf cyffredin ydy rhai codi neu ffenestri plwm a 
chwarelau lluosog tra bo fframau drws â chornisiau syth 
syth a chonsolau cynnal neu â chanopïau ar oleddf yn 
nodweddion amlwg hefyd. 

Patrwm Stryd a Llinellau Adeiladau 
Traddodiadol 
3.3 Mae'r patrwm
 
strydoedd gwreiddiol
 
yn yr Ardal Gadwraeth
 
wedi aros yr un fath
 
dros amser i raddau
 
helaeth, gyda mwyafrif
 
yr adeiladau ar hyd
 
Stryt Fawr, Ffordd
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Owrtyn a Ffordd Eglwyswen.  Mae'r llinell adeiladau 
yn gyson yn gyffredinol ar hyd y Stryt Fawr, â'r eiddo 
wedi eu lleoli yn uniongyrchol wrth ymyl y llwybr tro 
tra bo gerddi blaen bychan yn fwy cyffredin ar hyd 
Ffordd Owrtyn a Ffordd Eglwyswen. 

Tirnodau 
3.4 Y prif dirnodau yn y pentref ydy Eglwys Sant 
Dunawd, Pont Bangor, 
tafarn y Royal Oak, 
Old Bridge House a 
Buck House, sy'n 
meddu ar werth 
arwyddocaol fel gr@p, 
ac sy'n ffurfio porth 
nodedig wrth ddod i 
mewn i'r Ardal Gadwraeth. 

Afon Dyfrdwy 
3.5 Mae'r Afon Dyfrdwy, sy'n nodwedd arwyddocaol 
ac yn ganolbwynt gweledol i'r pentref, yn gwneud 
cyfraniad gweledol i amgylchedd y pentref.  Mae'r afon 
a'r bont yn llunio mynedfa drawiadol i'r Ardal 
Gadwraeth o'r gorllewin, tra bo gweithgareddau yn y 
pentref wedi 
canolbwyntio 
ar yr afon yn y 
gorffennol ac 
yn awr, ac 
mae'r afon a'i 
glannau yn 
boblogaidd ar 
gyfer pysgota, 
cerdded a 
chymdeithasu. 
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Cyfraniad Coed 
3.6 Y prif goed aeddfed yn yr Ardal 
Gadwraeth ydy'r rhai yn y fynwent, sy'n bwysig 
iawn i awyrgylch yr Eglwys ac eiddo cyfagos. 
Yn yr un modd mae'r coed yng ngardd 
Bridgeman House yn gweithredu fel cefnlen i'r 
Ardal Gadwraeth. Mae coed ffrwythau, i'w 
gweld yn bennaf ar Ffordd Owrtyn a Ffordd 
Eglwyswen, sy'n ein hatgoffa am y perllannau a 
oedd mor gyffredin yn y pentref ar un adeg. 

Gwrychoedd 
3.7 Mae'r rhain yn ffordd gyffredin o ymdrin â 
ffiniau eiddo trwy'r pentref cyfan, sy'n cyfrannu 
at y naws gwledig. 

7 
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Ffigur 4: Afon Dyfrdwy ac Eglwys Sant Dunawd 
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4 Ardaloedd Cymeriad
 
4.1 Gellir rhannu'r Ardal Gadwraeth yn bedair ardal
 
cymeriad penodol, fel a ddisgrifir isod:
 

Afon Dyfrdwy ac Eglwys Sant
 
Dunawd
 
4.2 Y Stryt Fawr ydy'r brif dramwyfa trwy'r pentref 
ac mae'n cynnwys rhai 
o'r strwythurau 
pwysicaf, pump 
ohonyn nhw'n 
adeiladau rhestredig. 
Yr Eglwys, a'r fynwent 
sylweddol a'r t@r o'r 
ddeunawfed ganrif, 
ydy'r prif strwythur ac mae'n nodwedd nodedig yn yr 
awyrlun. Mae'r Eglwys a'r bont ynghyd â'r Royal Oak, 
Old Bridge House a Buck House yn ffurfio mynedfa 
drawiadol i mewn i'r pentref. Mae'r Stryt Fawr yn 
lletach yn y rhan hon hyd at ei chyffordd â Ffordd 
Owrtyn ac mae glan yr afon isel cyfagos yn ychwanegu 
ar y naws mwy agored. 

4.3 Wrth ddod i mewn i'r Ardal Gadwraeth o'r 
gorllewin dros Bont 
Bangor, mae talcen 
hanner pren trawiadol 
tafarn y Royal Oak yn 
dynodi dod i mewn i'r 
Stryt Fawr.  Mae'r 
gofeb rhyfel yn union 
ar y dde mewn darn o 
wagle gwyrdd agored gwastad wedi'i amgau gan waliau 
tywodfaen isel. Roedd dau fwthyn yma yn flaenorol, 
yn diweddu'r olygfa o'r Stryt Fawr ond yn cuddio 
golygfeydd o'r Bont. Mae'r gofeb wedi'i gwneud o 
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golofn tywodfaen coch gyda ffigur benywaidd arddull 
art nouveau yn dal dwy dorch arni, wedi'i gosod o flaen 
man eistedd siâp crwm wedi'i lunio gan wal tywodfaen 
coch. Ar derfyn y wal mae pileri 
â pheli ar eu brig gyda'r 
dyddiadau 1914 a 1918 wedi'u 
cerfio arnynt, ynghyd â'r 
dyddiadau 1939 a 1945 a 
ychwanegwyd yn ddiweddarach. 
Mae wedi'i ddynodi yn adeilad 
rhestredig Gradd II am ansawdd 
cain y cerflunio a'r llythrennu. Y 
tu ôl i'r Gofeb mae llwybr yn 
mynd ar hyd glan yr afon a gellir 
mynd ato dros gamfa garreg o gyfnod cyn waliau 
presennol y fynwent. Ar y chwith i'r Bont mae t~ 
cychod wedi'i wneud o frics a'r fynedfa i faes parcio'r 
Royal Oak. Mae'r llwybr yn parhau ar hyd glan yr afon 
lle'r oedd ffermdy ac adeiladau allanol y Royal Oak 
unwaith. 

4.4 Yn union i'r de o Bont Bangor mae gardd 
gyhoeddus a man 
eistedd sy'n rhoi 
golygfeydd deniadol ar 
hyd yr afon i'r ddau 
gyfeiriad, a gellir 
gweld Eglwys Sant 
Dunawd ac ar hyd y 
Stryt Fawr yn glir. 
Mae'r ardal hon hefyd yn cynorthwyo i amgau'r Ardal 
Gadwraeth oddi wrth ffordd brysur yr A525 yn union y 
tu ôl i'r fan hon wrth edrych i'r gorllewin o'r Stryt Fawr. 

4.5 Mae'r ffordd yn mynd rownd i'r Stryt Fawr o'r 
Bont. Mae'r Royal Oak, Old Bridge House a Buck 
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House yn ffurfio gr@p treflun nodedig sy'n amrywio o 
adeiladau deulawr i adeiladau tri llawr o uchder, ac yn 
ffurfio'r ystod adeiladau mwyaf crand yn yr Ardal 
Gadwraeth. Maen nhw'n ffurfio gr@p a saif ar eu 
pennau eu hunain mewn llecyn agored, gyda'u uchder 
yn cael ei gydbwyso gan d@r yr Eglwys gyferbyn â 
nhw.  Mae eu maint yn gwrthgyferbynu â'r bythynnod 
a'r siopau llai o faint 
sy'n nodweddion 
gweddill yr Ardal 
Gadwraeth. 
4.6 Adeilad deulawr 
ydy The Royal Oak, o 
wneuthuriad hanner 
pren a rendr wedi'i 
baentio, gyda'r talcen canolog ar flaen yr adeilad yn 
dangos y dyddiad 1900, er y bu tafarn ar y safle yma 
ers dyddiad llawer cynharach. Mae'r blaen yn bum bae 
o led ac mae'r ffenestri ar y llawr gwaelod yn ffenestri 
adeiniog yn gyffredinol 
â chwarelau plwm 
lluosog. 

4.7 Drws nesaf mae 
adeilad tri llawr sy'n 
cynnwys Old Bridge 
House, adeilad 
rhestredig gradd II, a 
rhan o'r Buck House Hotel. Mae ei flaen brics coch yn 
cyferbynu â waliau rendr yr eiddo cyfagos, ac mae'n 
enghraifft o orffeniad brics traddodiadol a oedd yn 
nodweddu'r ardal un adeg. Wedi'i adeiladu yn 1864, 
mae'n adeilad trawiadol gyda blaen pum bae o led sydd 
bron yn gymesur.  Brics coch bond Fflemaidd ydy'r 
gwneuthuriad, â tho llechi a chwrs bondo deintelledig a 
bandiau sil a llawr tywodfaen. Cafodd y blaen siop 
canolog ei rhoi yno yn niwedd y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg, gyda fframau drws â bracedau deiliog y naill 
ochr. Ar y lloriau uwchben mae'r ffenestri yn rhai pen 
gwastad a phen crwn am yn ail, ac mae'r Old Bridge 
House wedi cadw ffenestri codi â chwarelau lluosog. 

4.8 Mae'r Buck House yn adeilad o ddechrau'r 
ddeunawfed ganrif ac mae'n ddeulawr a hanner mewn 
uchder â ffenestri dormer yn y talcenni.  Mae'r waliau 
wedi eu rendro erbyn hyn, ond yn wreiddiol roedd 
ganddo waith brics tebyg i'r Old Bridge House, â 
phlinth a bandiau lloriau o gerrig. Mae'r Buck House 
hefyd yn arddangos 
braced arwydd cain 
iawn ar ei flaen. 
Roedd adeilad allanol 
hir a chul yn mynd ar 
hyd y wal derfyn 
ddwyreiniol yn 
wreiddiol. Mae wedi'i 
ddymchwel erbyn hyn 
ond gellir ei weld ar fapiau hanesyddol (Ffigurau 2 a 3). 

4.9 Eglwys Sant Dunawd a'i mynwent ydy 
canolbwynt y pentref. Mae'r fynwent yn wagle agored 
pwysig yn y pentref, ac mae'n leoliad dymunol ac yn 
olygfa braf i'r eiddo o amgylch ei ffiniau.  Mae wal 
dywodfaen â rheiliau 
arni o amgylch y 
fynwent ers 1896. Mae 
nifer o goed aeddfed ar 
hyd y ffiniau gogleddol 
a dwyreiniol sy'n 
cyfrannu at naws ac 
awyrgylch yr Eglwys a 
golwg yr Ardal Gadwraeth.  Roedd coed ar hyd y ffin 
orllewinol un adeg, a oedd yn rhoi'r effaith o fframio'r 
eglwys wrth edrych arni o'r Stryt Fawr.  Mae'r rhain 
wedi eu torri erbyn hyn, sy'n gwneud i'r ffin orllewinol 
ymddangos braidd yn agored. 
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Stryt Fawr 
4.10 Mae amrywiaeth 
uchder, deunyddiau 
adeiladu ac arddull yr 
adeiladau ar hyd y 
Stryt Fawr yn creu 
treflun diddorol ac 
unigryw.  Mae uchder yr adeiladau yn amrywio rhwng 
un llawr a deulawr, ac mae amrywiaeth o arddulliau i'w 
gweld, yn dyddio i'r ail ganrif ar bymtheg o leiaf. Y 
deunyddiau traddodiadol i'w gweld ar y Stryt Fawr ydy 
llechi a brics coch, ond mae rendr diweddarach ac 
adeiladau hanner pren i'w gweld hefyd. Mae'r rhan hon 
o'r Stryt Fawr yn teimlo'n fwy agos atoch chi, o'i 
gymharu â'r ardal o flaen yr Eglwys, ac mae graddfa'r 
adeiladau'n llai, y lleiniau'n gulach a'r llinell adeiladau 
ar fin y llwybr troed. 

4.11 Nesaf at y Buck 
Hotel mae'r porthordy 
i'r cyn reithordy a 
ddyluniwyd gan John 
Douglas. Mae'n bosib 
cael cip ar y cyn 
reithordy, a adwaenir 
fel Bridgeman House 
yn awr, o'r Stryt Fawr.  Dynodir y fynedfa gan bâr o 
golofnau tywodfaen addurniadol ar ben y dreif hir. 
Mae'r adeilad yn dangos cymysgedd o ddylanwadau 
amrywiol, yn cynnwys arddulliau canoloesol, 
Tuduraidd a Gothig.  Mae nifer o goed aeddfed yn y 
cwrtil, sy'n cyfrannu at naws y lleoliad ac yn gefnlen i'r 
eiddo ar y Stryt Fawr. Y tu hwnt i'r prif d~ mae adeilad 
allanol sy'n dyddio o gyfnod tebyg, mewn arddull 
adferiad Gothig. 

4.12 Mae dyluniad y Porthordy gan Douglas a 
Fordham yn urddasol, ac fe'i luniwyd yn 1868. Fe'i 
adeiladwyd o frics gyda simne brics corbelaidd 

trawiadol ac mae'r llawr cyntaf yn estyn allan yn 
bellach na'r llawr gwaelod, sy'n nodweddiadol o'r modd 
roedd pobl Oes Fictoria yn addasu adeilad canoloesol. 
Ffenestri mwliwn carreg sydd i'w gweld yn gyffredinol, 
â chwarelau plwm lluosog. Mae'r eiddo y tu ôl i reiliau 
metel syml. 

4.13 Y tu hwnt i'r 
fynedfa i Bridgeman 
House roedd y fynedfa 
i'r Ysgol Genedlaethol i 
Ferched. Dim ond y 
pyst giat carreg, y wal 
fechan a'r rheiliau sy'n 
weddill o'r adeilad. Yn niwedd yr ugeinfed ganrif 
adeiladwyd School Mews, set o dai pàr, ar safle'r hen 
ysgol. 

4.14 O flaen yr eiddo yma mae T~ Capel, ar y Stryt 
Fawr, sef Capel yr Annibynwyr yn flaenorol. Wedi'i 
adeiladu o frics coch bond Fflemaidd â tho llechi, mae'r 
wal flaen, y ffenestri â bylchau cyfartal rhyngddynt a'r 
ffrâm drws gwreiddiol 
â chornis a chonsolau 
yn dystiolaeth o'i 
ddefnydd blaenorol. 
Nesaf mae bwlch lle'r 
oedd bwthyn deulawr 
yn wreiddiol. Yn 
anffodus mae 
dymchwel yr adeilad wedi creu bwlch mewn llinell 
adeiladau di-dor fel arall. 

4.15 Mae amrediad yr adeiladau ar ochr ogleddol y 
Stryt Fawr ar fin y llwybr troed, ac maen nhw'n darparu 
llinell adeiladau gref ac ymdeimlad o agosatrwydd at yr 
adeiladau gyferbyn. Mae'r Swyddfa Bost ac Orme 
Cottage drws nesaf wedi'u eu gwneud o frics gyda 
chapanau drws cerrig a manylion brics bondo wedi eu 
cuddio gan rendr yn awr. Ymddengys eu bod yn 
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dyddio o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae 
ffenestri codi â chwarelau lluosog ar y llawr gwaelod, 
ynghyd â'r fframiau drws a'r agorfeydd drws isel 
gwreiddiol, â chornis syth uwchben. 

4.16 Y tu hwnt mae uchder yr adeiladau'n gostwng yn 
arwyddocaol i bâr o fythynnod wedi'u rendro. Mae gan 
Post Office Cottage un ffenestr ganolog ar bob llawr â 
drws i un ochr.  Mae'r 
bwthyn drws nesaf yn 
fwy anarferol, yn 
cynnwys dim ond pâr o 
ffenestri ar y llawr 
gwaelod wedi eu gosod 
yn gymesur y naill ochr 
i ddrws canolog, ac 
mae'r llawr cyntaf yn 
ymestyn allan. Mae to llechi ar y ddau eiddo, ond mae 
panel solar braidd yn amlwg wedi'i osod ar flaen to 
Post Office Cottage. 
4.17 Mae graddfa lai y bythynnod yn parhau yn y gr@p 
eiddo nesaf, sef tair uned dan do teils concrid sy'n 
llunio The Middle 
Shop. Y deunydd 
adeiladu ydy brics 
bond Fflemaidd, ac 
ymddengys bod y pen 
wedi bod yn fynedfa i 
goetsys ond wedi'i 
lenwi erbyn hyn, a 
defnyddiwyd rendr fel gorffeniad.  Mae bondo 
deintelledig ac mae'r rhan ganolog yn cynnwys blaen 
siop a ffenestri dormer wedi eu gosod yn y talcenni. 
Ffenestri adeiniog â thair paen yn gyffredinol. 

4.18 Mae Deva House, ar ochr ogleddol y Stryt Fawr, 
yn cynnwys tri eiddo deulawr tal sy'n cyfuno ag adeilad 
y swyddfa bost i wneud i'r rhes edrych fel 'pentan 
llyfrau', sy'n gwrthgyferbynu â'r unedau is gerllaw. 
Gwaith brics bond Fflemaidd polygromatig a 
ddefnyddiwyd i lunio'r adeiladau hyn yn wreiddiol, ond 

erbyn hyn dim ond yr un ar y dde sy'n cadw ei 
gyfrannedd a'i orffeniad gwreiddiol.  Mae'r lleill wedi 
eu rendro a newidwyd yr agoriadau hefyd. 

4.19 Mae'r stablau yn ffurfio gr@p o adeiladau amlwg 
ar ochr ddeheuol y Stryt Fawr.  Roedd hon yn dafarn 
coetsys ar un adeg, a bellach mae'n westy a bwyty 
bychan, ac mae'r adeiladau yn adeiladau rhestredig 
Gradd II. Mae'n bosibl bod yr eiddo wedi bod yn d~ 
dwy uned o ddechrau'r 
ail ganrif ar bymtheg 
yn wreiddiol, ac wedi 
ei addasu a rhoi 
estyniadau arno yn y 
ddeunawfed a'r 
bedwaredd ganrif ar 
bymtheg. Ffrâm bren â 
nogwaith brics a rendr wedi'i baentio ydy'r 
gwneuthuriad. Mae'r ochr sy'n wynebu'r ffordd yn 
cynnwys adeilad allanol o frics a mynedfa i gerbydau. 
Mae'r prif ran yn ddeulawr, wedi'i wneud o frics wedi 
eu rendro, brics bondo deintelledig, simne canolog a 
ffenestri adeiniog â thair paen. 

4.20 Mae Fraser Cottage yn deillio o ddechrau'r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg, ond wedi ei addasu'n 
sylweddol. Mae'r simne gwreiddiol ar y talcen i'w 
weld, ond mae 
agoriadau'r ffenestri 
wedi eu haddasu, y 
waliau wedi eu rendro 
ac ychwanegwyd 
estyniad ar y cefn. Ar 
y gyffordd â Ffordd 
Owrtyn mae Fernhill 
Cottage a Turnpike Cottage, pâr o adeiladau o ddiwedd 
yr ugeinfed ganrif wedi eu gosod ymhellach yn ôl oddi 
wrth y ffordd.  Mae gwrych yn ffin i'r olaf, sy'n 
meddalu golwg y gyffordd. 
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Ffordd Owrtyn a Rhodfa'r Eglwys 
4.21 Mae Ffordd Owrtyn yn eithaf cul, ac mae wal y 
fynwent yn ffin 
orllewinol iddi. Mae 
gan y rhan fwyaf o'r 
eiddo yn y rhan hon o'r 
Ardal Gadwraeth olygfa 
ddymunol yn edrych 
dros y fynwent. Mae'r 
adeiladau deulawr o 
gyfnod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed 
ganrif yn bennaf, wedi eu gosod y tu ôl i erddi blaen 
bychan, ac mae llawer o'r gerddi cefn yn cynnwys coed 
ffrwythau.  Gwelir tystiolaeth o ystod eang o 
ddeunyddiau adeiladu, yn cynnwys brics coch, brics 
wedi'u rendro a'u paentio a thywodfaen melyn wedi'i 
ddefnyddio i lunio ffiniau ac addurno'r adeiladau. 

4.22 Ar y gyffordd â'r 
Stryt Fawr mae 
Rosecroft Cottage a 
Charcoal Cottage, sy'n 
dyddio o'r bedwaredd 
ganrif ar bymtheg, ond 
wedi eu moderneiddio'n 
helaeth. Newidwyd 
agoriadau'r ffenestri, 
rhoddwyd rendr ar y 
waliau, lluniwyd 
estyniadau a 
defnyddiwyd steil 
modern yn lle'r 
manylion cerfio 
traddodiadol. Mae 
simne pen gwreiddiol Charcoal Cottage i'w weld hyd 
heddiw. 

4.23 Mae bythynnod pâr Greenacres a Greylands yn 
dyddio o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, gyda 
Greenacres yn ychwanegiad diweddarach. Mae'r 
bythynnod wedi eu hadeiladu o frics, wedi eu paentio 
yn awr, â thoeon llechi. 
Mae capanau a siliau 
tywodfaen i'r ffenestri, 
a gwelir darnau o wal 
derfyn tywodfaen coch 
isel hefyd. Nesaf atynt 
mae Springbank, 
annedd brics o ddiwedd 
yr ugeinfed ganrif. 

4.24 Orchard House, ynghyd â Greylands, Rosecroft 
Cottage a Charcoal Cottage ydy'r adeiladau cynharaf ar 
ochr ddwyreiniol Ffordd Owrtyn. Fel yr awgryma'r 
enw, roedd perllannau'n amgylchynu Orchard House ar 
un adeg. Mae hwn yn fwthyn eithaf mawr â dipyn o dir 
o'i gwmpas, sy'n dal i 
gynnwys rhai coed 
ffrwythau.  Mae ganddo 
ffrynt dwbl a gwaith 
brics wedi'i baentio, 
pennau bwa i'r ffenestri 
a chyrn simne brics ar 
ben yr adeilad. Mae'r 
canopi ar oleddf uwchben y drws ffrynt yn nodwedd 
cyffredin yn y pentref. 

4.25 Mae'r hen Orsaf Heddlu yn d~ deulawr eithaf 
crand o ddechrau'r ugeinfed ganrif. Fe'i adeiladwyd o 
frics coch llyfn â tho 
llechi a simneiau brics. 
Mae'r tu blaen wedi 
cadw nodweddion 
gwreiddiol fel baeau 
cam ar y llawr gwaelod, 
capanau a siliau 
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tywodfaen, porth agored, delltog, ffenestri codi a drws 
ffrynt panelog.  Mae'r eiddo yn gwneud cyfraniad 
cadarnhaol i'r strydlun. 

4.26 Orchard Villas, ar dro yn Ffordd Owrtyn, sy'n 
dynodi ffin ddeheuol yr Ardal Gadwraeth.  Mae'r tai 
yma yn rhai o'r ugeinfed ganrif, gyda'r un ar yr ochr 
dde yn cadw nodweddion bae bocs ar y llawr gwaelod a 
ffenestri codi tridarn.  Mae capanau tywodfaen wedi eu 
cerfio yn y ddau adeilad, ynghyd â phorth wedi'i osod 
yn ôl sy'n cynnwys drysau panelog, a chyrn simne brics 
ar y naill ben. Mae gwrych yn ffurfio ffin y gerddi 
blaen, sy'n driniaeth ffin addas ar gyfer y lleoliad 
trosiannol yma rhwng canol y pentref a'r hyn oedd yn 
gefn gwlad agored yn wreiddiol. Mae'r ddau eiddo 
yma, ynghyd â'r hen 
Orsaf Heddlu, yn 
gwneud cyfraniad 
gweledol pwysig i'r 
llwybr dod i mewn i'r 
Ardal Gadwraeth. 

4.27 Saif Millbrook ar 
ochr orllewinol Ffordd Owrtyn, sy'n annedd o ddiwedd 
yr ugeinfed ganrif. Drws nesaf mae T~'r Ysgol, a 
adeiladwyd ar safle'r cyn Ysgol Waddoledig i Fechgyn. 

Fe'i gwnaed o frics, 
gyda tho llechi, ac mae 
ganddo gorn simne 
corbelaidd, ffenestri 
adeiniog â phaenau 
lluosog a phorth 
canolog. Ceidw'r 
adeilad lawer o'i 
gymeriad a'i swyn gwreiddiol. 

4.28 Saif Neuadd y Pentref ar gornel Ffordd Owrtyn a 
Rhodfa'r Eglwys. Adeilad plaen wedi'i rendro â iard 
concrid o'i flaen a fyddai'n elwa o rhyw fath o driniaeth 
i'w amgau er mwyn sicrhau parhad i'r strydlun. 

4.29 Mae Rhodfa'r Eglwys yn ffordd gul a oedd yn 
cynnwys nifer o adeiladau deulawr a thri llawr o'r 
ddeunawfed ganrif yn wreiddiol, yn cynnwys gr@p o 
fythynnod a chyn reithordy.  Efallai bod uchder yr 
adeiladau hyn yn adlewyrchu'r amrediad sy'n bodoli 
heddiw ar yr ochr gyferbyn â'r fynwent, ac yn sicr 
byddent wedi ychwanegu at naws lleoliad yr Eglwys. 
Mae dau annedd o ddiwedd yr ugeinfed ganrif yno yn 
awr. 
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Ffordd Eglwyswen 
4.30 Mae Ffordd 
Eglwyswen yn cynnwys 
nifer o adeiladau o 
ddiddordeb gweledol, 
bythynnod yn dyddio 
o'r ddeunawfed a'r 
bedwaredd ganrif ar 
bymtheg yn bennaf. 
Bythynnod teras wedi eu hadeiladu yn union ar fin y 
llwybr troed sydd fwyaf amlwg ar ochr orllewinol y 
ffordd, tra bo aneddau unigol mwy, wedi eu gosod 
ymhellach yn ôl oddi wrth y ffordd yn eu gerddi eu 
hunain, ydy'r prif nodwedd ar ochr arall y ffordd.  Brics 
coch ydy'r deunydd adeiladu pennaf, er bod llawer o'r 
waliau allanol wedi eu 
paentio erbyn hyn. 

4.31 Ar ochr 
ddwyreiniol Ffordd 
Eglwyswen, ar ei 
chyffordd â'r Stryt 
Fawr, saif Dee House, 
annedd 3 bae urddasol, 
a adwaenid fel y Star Hotel yn flaenorol.  Fe'i gwnaed o 
frics coch bond Fflemaidd ag addurniadau tywodfaen. 
Mae wedi cadw llawer o'i gymeriad gwreiddiol, gyda 
ffenestri codi mawr tridarn ar y llawr gwaelod y naill 
ochr i ddrws panelog canolog dan gornis syth â 
chonsolau. Ar y llawr cyntaf mae ffenestri codi pedair 
paen. Yn anffodus rhoddwyd teils concrid modern ar y 
to. Mae'r eiddo wedi ei osod yn ôl o'r ffordd y tu ôl i 
wal frics modern a gwrych. 

4.32 Byddai'r ystod o adeiladau brics nesaf at Dee 
House wedi bod yn stablau i'r gwesty yn wreiddiol, ond 
cawsant eu haddasu ar gyfer defnydd preswyl a 
masnachol. Ailddatblygwyd yr iard blaenorol trwy 
adeiladu tai, sydd wedi cadw'r trefniant iard o'r fath yn 

ei ddyluniad. Mae wal derfyn dywodfaen sylweddol yn 
ffin rhwng Dee House a'r Stryt Fawr. 

4.33 Mae Hillview, bwthyn brics deulawr o'r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi colli ei nodweddion 
gwaith coed gwreiddiol 
ond mae'r rhain i'w 
gweld ar Mountview 
sydd hefyd yn cynnwys 
ffenestri codi pedair 
paen ar y llawr cyntaf, 
ffenestr tridarn ar y 
llawr gwaelod a drws 
ffrynt panelog â phorth cilannog. 

4.34 Mae ffermdy'r Laurels yn adeilad deulawr o'r 
ddeunawfed ganrif sy'n 
cynnwys atig, wedi ei 
wneud o frics, gyda 
band llawr brics, cyrn 
simne ar ben yr adeilad 
a tho llechi. Mae'n 
cadw ei ffenestri codi 
chwarelau lluosog â 
chapanau a siliau wedi eu gosod yn gymesur o gwmpas 
porth a ychwanegwyd yn niwedd yr ugeinfed ganrif. 
Mae'r eiddo wedi ei osod mewn tiroedd eithaf 
sylweddol, wedi ei ffinio gan wrych i'r blaen, ac 
adeiladau allanol i'r cefn. Roedd perllan ar y tir i'r cefn 
a'r de ddwyrain yn wreiddiol, ond erbyn heddiw y 
goeden ffrwythau yn y tu blaen ydy'r unig dystiolaeth o 
hyn sy'n weddill. Mae'r Laurels a'r bythynnod cyfagos 
yn gwneud cyfraniad pwysig i olwg y strydlun ar y 
llwybr yma i mewn i'r Ardal Gadwraeth. 

4.35 Ar ochr orllewinol y ffordd gwelir pâr o 
fythynnod o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, 
wedi eu gosod ar ongl sgwâr i'r ffordd.  Maen nhw'n 
eithaf sylweddol o ran maint ar gyfer adeiladau o'r 
cyfnod hwn, wedi eu hadeiladau o frics bond Fflemaidd 
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gyda tho llechi, cyrn simne brics a manylion bondo 
deintelledig dannedd lli. Mae dwy ffenestr fawr ar bob 
llawr, gyda'r bwthyn ar y dde yn cadw rhai ffenestri 
plwm ar y llawr uchaf ond mae gweddill y gwaith coed 
wedi'i adnewyddu. Mae gwrych yn ffurfio ffin 
deniadol a phriodol ar hyd ymyl y ffordd. 

4.36 Mae'r teras o 
fythynnodd deulawr 
drws nesaf, wedi eu 
lleoli y tu ôl i wrych 
isel, yn meddu ar 
fanylion tebyg fel 
ffenestri adeiniog tair 
paen, pennau bwa a 
chwrs bondo dannedd lli. Rhoddwyd rendr ar y bwthyn 
ar ben gogleddol y rhes a newidwyd siâp y ffenestri 
hefyd. 

4.37 Mae Plassey 
Court, sef tafarn y Lion 
Inn yn flaenorol, yn 
adeilad sylweddol ar 
gynllun siâp L sy'n 
unigryw yn y pentref. 
Mae ei ystod o gyn 
adeiladau allanol llinol ar ongl sgwâr i'r ffordd. 
Newidwyd y ddau strwythur i ddefnydd preswyl yn 
ystod diwedd yr 1980au. Mae bwlch yn yr adeiladau 
yn y stryd ar y pwynt yma yn dynodi lle safai gr@p o 
adeiladau unwaith, a thu hwnt i hyn gwelir The Rustics, 
eiddo o ddechrau'r ugeinfed ganrif. Tra bo'r toriad hwn 
yn y llinell adeiladau yn gadael ardal o wagle heb ei 
ddefnyddio, mae bwthyn o ddechrau'r ugeinfed ganrif, 
The Rustics, yn edrych dros y fan hon yn awr sy'n 
dangos llawer o nodweddion pensaerniaeth y pentref, 
yn cynnwys pennau bwa i'r ffenestri, ffenestri adeiniog 
â chwarelau lluosog a waliau brics. 

4.38 Ceir golwg ddymunol ar y bythynnodd o'r 
ddeunawfed ganrif sy'n llunio rhes ar hyd gweddill y 
ffordd sy'n crymu'n ôl at ganol y pentref, o'r fan hon. 
Mae pob un yn adeilad deulawr, ond mae uchder 
cribau'r toeon yn amrywio. Mae pob un wedi ei 
adeiladu o frics ond cafodd eu waliau eu paentio'n wyn. 
Mae Walnut House, tafarn y New Inn yn flaenorol, yn 
eiddo sylweddol â ffenestri codi pedair paen tal a 
phennau bwa a chanopi canolog ar oleddf uwchben 

drws byrddiog. Drws nesaf gwelir Rose Cottage, 
adeilad llawer llai a phedair ffenestr fechan a drws i un 
ochr.  Mae pâr o aneddau brics o'r ugeinfed ganrif wedi 
eu gosod yn ôl o'r ffordd i'w gweld ar y pwynt yma.  Ni 
ellir eu gweld ar y prif lwybr i mewn i'r pentref, felly 
ceir golygfa di-dor o'r 
strydlun hanesyddol. 

4.39 Mae'n hawdd 
adnabod yr hen efail 
wrth edrych ar y drws 
cerbydau mawr ar ochr 
chwith yr eiddo. Mae 
blaen siop newydd ar yr 
adeilad, ffenestri â chwarelau lluosog a drws i un ochr 
dan ganopi ar oleddf. Drws nesaf mae bwthyn deulawr 
is, â dau bâr o ffenestri ar bob llawr, a drws i un ochr â 
ffrâm drws. Y pâr olaf o fythynodd cyn yr Eglwys 
Bresbyteraidd ydy rhai deulawr â chapanau a siliau, 
canopïau ar oleddf dros ddrysau planc ac agoriadau 
ffenestri afreolaidd. 

4.40 Mae'r Eglwys 
Bresbyteraidd yn 
adeilad deniadol a saif 
yn gyffyrddus yn y 
strydlun. Dim ond y 
wal flaen sydd i'w 
gweld yn llawn, ac mae 
ei uchder a'i raddfa yn cyd-fynd ag eiddo cyfagos fel ei 
fod yn nodwedd atodol yn hytrach nag un sy'n tra
arglwyddiaethu'r strydlun.  Fe'i lluniwyd o frics coch ag 
addurniadau tywodfaen, ac mae'r blaen yn gymesur â 
phorth canolog bach a ffenestri mwliwn cerrig urddasol. 

4.41 Mae'r Feddygfa 
yn y pâr olaf o 
fythynnodd ar y Ffordd 
hon ar ei chyffordd â'r 
Stryt Fawr.  Fe'u 
hadeiladwyd o frics yn 
nechrau'r bedwaredd 
ganrif ar bymtheg, ond 
gyda tho teils concrid modern. Mae'r ffenestri yn rhai 
tair paen dan bennau bwa. Mae gan gornel yr adeilad 
ar y Stryt Fawr wal grom i ganiatáu i geffyl a chart 
droi. 
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5 Crynodeb o Nodweddion Negyddol
 
5.1 Nodwyd nifer o ffactorau sy'n cael effaith 
andwyol ar ansawdd gweledol a chymeriad yr ardal, a'r 
prif un ydy: 

Colli Manylion Pensaernïol 
5.2 Mae gosod rendr ar waliau brics adeiladau wedi 
cuddio nodweddion pensaernïol mewn rhai achosion, ac 
wedi difetha bwriad gwreiddiol y dyluniad. Mae 
adnewyddu ffenestri a drysau gwreiddiol â rhai modern, 
â manylion amhriodol, a rhoi toeon teils concrid 
trymach yn lle'r toeon llechi 
gwreiddiol, yn rhai 
enghreifftiau o'r 
newidiadau bach sy'n 
erydu cymeriad 
arbennig yr ardal 
yn raddol. 
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Rhan 2
 
Cynllun Rheoli
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6.1 
CYNIGION CYFFREDINOL CADW A GWELLA 

CYNIGION CADW A GWELLA 

Adfer nodweddion a gollwyd Mae manylion pensaernïol traddodiadol a defnyddiau lleol yn bwysig o ran 
diddordeb pensaernïol a gwerth yr ardal a dylid eu cadw lle bynnag y mae 
modd. Mae anogaeth bendant iawn i atgyweirio neu adfer nodweddion 
traddodiadol. Bydd Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) yn sicrhau bod manylion 
gwreiddiol a thraddodiadol yn cael eu diogelu, a'u hadnewyddu mewn 
modd sensitif yn y dyfodol lle bo angen. Rhoir eglurhad manwl am 
oblygiadau Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) yn adran 8.0 y ddogfen hon. 

Archeoleg Efallai bydd angen lliniaru archeolegol mewn ymateb i gynlluniau datblygu 
y tu mewn i'r craidd hanesyddol. Anogir ymgynghori buan gydag 
Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys mewn perthynas ag unrhyw 
annedd neu estyniad newydd, er mwyn atal unrhyw oedi ar y cam 
cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio. 

Gwella'r Briffordd Dylid cynllunio gwaith ar y briffordd yn unol â'r canllawiau a nodir yn 
Adran 7.0 y ddogfen hon. 

Coed Nodwyd y coed yr ystyrir eu bod yn gwneud cyfraniad sylweddol i 
gymeriad a golwg yr ardal yn Ffigurau 4 a 5 yn y ddogfen hon. Felly, bydd 
gwrthwynebiad i waith neu gael gwared o goed o bwys yn yr ardal yn 
ddiangen. Lle nad oes dewis heblaw eu torri, yna mae'n rhaid ymgymryd â 
chynllun o ailblannu priodol. 

Eitemau ar y stryd Bydd arolwg o arwyddion a marciau ffyrdd a dodrefn ac eitemau stryd yn 
cael ei gynnal ddiwedd 2010 / ddechrau 2011 i asesu nifer yr elfennau 
diangenrhaid yn ogystal â'r rhai sy'n andwyo amgylchedd adeiladau 
pwysig a'r strydlun yn gyffredinol. 

Datblygiadau newydd Rhaid i unrhyw ddatblygiad newydd barchu graddfa, dyluniad, cyfrannedd 
a deunyddiau'r bensaerniaeth amgylchynol i gryfhau cydlyniad y stryd. 
Mae'n hanfodol bod graddfa ac amrywiaeth y bensaerniaeth amgylcynol yn 
cael ei pharchu ac y defnyddir dylunio llawn dychymyg, o'r ansawdd 
uchaf, i atgyfnerthu cydlyniad y stryd a rhoi parhad i raddfa, rhythm a 
manylion pensaernïol cyfoethog y strydlun presennol. 

18 



c a n l l a w i a u  d y l u n i o 
  

7.1 Mae cymeriad yr adeiladau a'r gweddluniau stryd 
unigol, sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r Ardal Gadwraeth, 
yn deillio o nifer o ffactorau y mae'r canllawiau dylunio 
canlynol yn ymwneud â nhw. Mae lle i arloesi 
pensaernïol o'r radd flaenaf o fewn y parametrau hyn, 
ar yr amod ei fod yn gydnaws â'r cymeriad sydd yno o 
ran y canlynol: 

Graddfa 
7.2 Mae'n rhaid i waith 
adfer ac ailddatblygu 
barchu lled y lleiniau 
traddodiadol a cheisio 
peidio â chreu rhes ddi
dor o dalcenni blaen 
anferthol o'r math a welir 
ar gymaint o gynlluniau cyfoes. 

Cyfrannedd 
7.3 Roedd arddull 
adeiladau h~n yn dilyn 
systemau cyfrannedd 
traddodiadol. Gyda'r 
rhan fwyaf o'r adeiladau 
yn yr Ardal Gadwraeth, 
mae'r berthynas rhwng ffenestri, drysau, uchderau'r 
lloriau a'r berthynas rhwng solet a gwag (faint o 
arwynebedd wal sydd yno mewn perthynas â nifer a 
maint y ffenestri neu'r drysau) yn nyluniad gweddluniau 
yn hanfodol bwysig. Dylid efelychu'r cyfraneddau 
traddodiadol mewn datblygiadau newydd. 

Llinell Adeiladau 
7.4 Mae'n rhaid i ddatblygu talcenni blaen 
gydymffurfio â phatrwm hanesyddol y stryd. 

7 Canllawiau Dylunio
 
Toeon 
7.5 Mae llinell y to yn 
un o brif nodweddion 
adeilad ac mae cadw'r 
gwreiddiol o ran uchder, 
ffurf, goleddf, manylion 
yr ymyl a'r bondo, yn 
angenrheidiol. Mae uchder a siâp y toeon yn bwysig; 
mae toeon gwastad yn groes i'r traddodiad lleol ac fel 
arfer yn annerbyniol. Mae cyrn simneiau yn 
nodweddion pwysig o'r tolun a dylid eu cadw hyd yn 
oed os nad oes eu hangen mwyach. Lle mae 
deunyddiau'r to i'w hadnewyddu, dylai'r deunyddiau 
newydd fod fel lliw, maint a gwead y rhai sy'n cael eu 
hadnewyddu os oedd y rheini yn draddodiadol ac yn 
hanesyddol briodol. Os oes angen awyriad, dylid 
cyflawni hyn trwy fodd disylw (e.e. awyrellau o dan y 
bondo) ond ni fyddai awyrellau gweladwy ar y to yn 
dderbyniol. 

Waliau Allanol 
7.6 Mae'n rhaid i 
unrhyw newid neu waith 
trwsio ar waliau allanol 
barchu'r defnyddiau 
adeiladu presennol a 
gweddu iddynt o ran 
gwead, ansawdd a lliw.  Dylid gwneud pob ymdrech i 
gadw neu ailddefnyddio brics neu gerrig wynebu, heb 
roi rendr, cerrig mân na phaent arno.  Dylid ailbwyntio 
gyda morter yr un lliw, math a gwead â'r gwreiddiol ac 
yn hanesyddol byddai wedi bod o galch a thywod. Mae 
rendrau cyfoes a chaled gyda sment yn annerbyniol 
oherwydd eu bod yn rhwystro anweddiad gwlybaniaeth, 
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sy'n cael ei dynnu trwy'r deunydd meddalaf nesaf, y 
gwaith cerrig ei hun, gan niweidio strwythur a golwg yr 
adeilad. Ni ddylid tynnu rendr gwreiddiol i ffwrdd i 
ddangos waliau cerrig rwbel neu ffrâm bren na 
fwriadwyd iddyn nhw fod yn y golwg. Dylid rhoi 
rendr calch yn lle rendr sment caled, lle bo'n briodol. 

Nwyddau D@r Glaw 
7.7 Dylid trwsio nwyddau dwr glaw os ydynt yn rhai 
haearn bwrw gwreiddiol neu eu hadfer gyda 
deunyddiau gwreiddiol. Nid yw gwteri plastig yn 
briodol i Adeiladau 
Rhestredig ac adeiladau 
mewn Ardaloedd 
Cadwraeth ac nid yw'n 
hanesyddol gywir ac 
nid yw'n dyrchafu 
cymeriad adeilad. Gall 
pibellau a gwteri haearn 
bwrw barhau am oes, os ydyn nhw'n cael eu gosod, a'u 
cynnal a'u cadw a'u trwsio'n iawn. 

Ffenestri 
7.8 Mae'r rhain yn nodweddion pwysig a dylai 
cyfrannedd ffenestri fod yn gywir, cydberthyn yn dda 
â'i gilydd a gydag 
adeiladau cyfagos a 
dylid parchu'r agoriadau 
presennol. Mae'n rhaid i 
gadw'r ffenestri 
gwreiddiol fod yr 
ystyriaeth gyntaf bob 
tro ond dylai unrhyw 
waith trwsio neu adfer gyfateb i'r gwreiddiol. Mae hyn 
yn cynnwys nid yn unig elfennau adeileddol y ffenestr 
ond hefyd gwydr hanesyddol a thaclau gwreiddiol y 
ffenestr. Mae'r dull o agor yn arbennig o bwysig, faint y 
maent wedi eu gosod yn ôl yn y siliau a rhaniadau'r 
bariau gwydro. Mae trwch a gwaith mowldio'r bariau 
gwydro, maint a threfn y chwarelau yn elfennau 
hanfodol bwysig o ran penderfynu ar ffenestri newydd 
priodol, sy'n parchu oed adeilad. Mae newid ffenestri 
pren neu haearn am rai uPVC, beth bynnag yw'r 
patrwm, yn annerbyniol. Dylai gorffeniad pob ffenestr 
fod o baent traddodiadol yn hytrach na dewis cyfoes o 
staen. 

Drysau 
7.9 Dylid cadw fframiau drysau, drysau a thaclau 
drysau gwreiddiol lle bynnag y bo 
modd. Mae'n rhaid i rai newydd 
yn eu lle gyfateb i'r gwreiddiol o 
ran cymesuredd, arddull a 
deunyddiau a dylent fod wedi'u 
paentio. Mae manylion fel panelau 
a goleuadau ffan yn elfennau 
hanfodol bwysig wrth benderfynu 
ar ddrysau newydd amgen, sy'n 
parchu oed adeilad. Dylai pyrth 
fod wedi'u dylunio yng nghyd
destun cyffredinol ac arddull 
pensaernïol yr adeilad ac mewn 
perthynas ag unrhyw arddulliau priodol cyfagos. Ni 
ddylent fod yn nodwedd rhy amlwg ar y talcen blaen. 

Nodweddion 
Addurniadol 
7.10 Rhaid cadw 
nodweddion fel 
mowldiau terracotta, 
ffigurau, arysgrifiadau, 
rheiliau, nodweddion 
goruwchadail a gwaith haearn addurniadol ac ati lle 
bynnag y bo modd fel nodweddion cymeriad yr adeilad 
a'r Ardal Gadwraeth yn gyffredinol. 

Triniaeth Ffiniau 
7.11 Ni chymeradwyir cael 
gwared o neu newid waliau ffin. 
Dylid eu trwsio gyda deunyddiau 
unfath a gyda'r un arddull neu 
gyfuniad a newid cerrig copa a 
gollwyd gyda rhai fel y 
gwreiddiol. Mae defnyddio morter 
sment caled i bwyntio yn 
annerbyniol oherwydd ei fod yn 
gwneud i garreg feddal ddirywio'n 
gyflymach, yn enwedig tywodfaen. 

Wynebau 
7.12 Ni ddylid 
defnyddio gormod o 
orffeniadau tarmac 
anghydnaws a dylid 
manteisio ar y cyfle i 
osod deunyddiau 
traddodiadol a naturiol, a gafwyd yn lleol yn fwyaf 
dymunol, y mae eu lliw, gwead a phatrwm yn gydnaws 
â chymeriad yr ardal ac yn parchu'r adeiladau cyfagos. 

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

Cynhyrchu Ynni ar raddfa fach 
7.14 Er bod eisiau hyrwyddo systemau cynhyrchu ynni 
ar raddfa fach, nid ydynt yn dderbyniol lle mae'r offer 
wedi eu gosod ar du blaen adeiladau neu'r gweddluniau 
amlycaf neu bwysicaf, lle byddent yn amharu ar olwg 
yr Ardal Gadwraeth neu lle byddent yn amharu ar 
wneuthuriad, cymeriad neu leoliad Adeilad Rhestredig. 
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8 Rheolaethau Ardal Gadwraeth
 
Rheolaethau Arbennig 
8.1 Er mwyn diogelu'r amgylchedd arbennig, mae 
rheolaethau llymach yn bodoli yn yr Ardal Gadwraeth. 
Nid oes bwriad i'r rhain rwystro newid ond iddynt fod 
yn fodd cadarnhaol i reoli er mwyn diogelu cymeriad yr 
ardal yn gyffredinol. Mae'r rhain yn cynnwys: 

● Pwerau rheoli ychwanegol ar dai preswyl ar gyfer 
estyniadau, estyniadau a newidiadau i doeon, haenau 
allanol, garejis a lleoliad dysglau lloeren. 

● Mae angen Caniatâd Ardal Gadwraeth ar gyfer y 
rhan fwyaf o waith sy'n cynnwys dymchwel yn llwyr. 
Ni chaniateir dymchwel fel arfer nes byddwn yn 
gwybod pa fath o ailddatblygu fydd yn digwydd. 

● Mae angen rhoi chwe wythnos o rybudd i'r 
Cyngor cyn gwneud unrhyw waith ar goed. 

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

Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) 
8.2 Newid tameidiog, ar raddfa fechan, sy'n medru 
achosi'r difrod mwyaf i gymeriad a golwg ardal 
gadwraeth. Gall rhoi deunyddiau amhriodol yn lle 
deunyddiau traddodiadol neu gael gwared o 
nodweddion gwreiddiol ymddangos yn anarwyddocaol, 
ond effaith cronnus yr addasiadau bach yma sy'n erydu 
cymeriad arbennig ardal yn raddol. Fel arfer nid ydy 
newidiadau o'r fath wedi eu rheoli gan eu bod yn cael 

eu hystyried yn "Ddatblygiad a Ganiateir" dan 
Orchymyn Cynllunio (Datblygiad Cyffredinol a 
Ganiateir) 1995. 

O ganlyniad i Gyfarwyddyd Erthygl 4(2) mae 
rheolaethau ychwanegol yn berthnasol, megis bod 
Caniatâd Cynllunio yn ofynnol ar gyfer yr addasiadau 
isod: 

● Gwneud tai annedd yn fwy, yn cynnwys adeiladu 
strwythurau neu osod wyneb caled yn eu cwrtil. 

● Newid deunyddiau waliau allanol tai annedd, yn 
cynnwys drysau allanol, ffenestri, fframiau ffenestr, 
nwyddau d@r glaw ac eitemau allanol eraill a phaentio'r 
eitemau hyn (ac eithrio eu paentio eto yr un lliw). 

● Unrhyw addasiadau eraill i ffenestri a drysau 
allanol tai annedd. 

● Unrhyw addasiadau eraill i'r toen yn cynnwys y 
simne (a gosod goleuadau yn y to). 

● Gosod antenna lloeren ar dai neu yn eu cwrtil. 

● Addasiadau i, neu ddymchwel, waliau ffin neu 
ddull amgau arall os ydy'r datblygiad yn wynebu 
priffordd, dyfrffordd neu wagle agored. 

Gwneud cais am waith wedi'i reoli 
dan Gyfarwydydd Erthygl 4(2) 
8.3 Fe'ch cynghorir i drafod eich addasiadau 
arfaethedig ag Adran Cynllunio'r Cyngor bob tro cyn 
cyflwyno cais. Wrth gynllunio addasiadau i'ch cartref 
dylech wneud pob ymdrech i gadw'r deunyddiau a'r 
nodweddion gwreiddiol. Lle bynnag y bo modd dylid 
trwsio nodweddion fel ffenestri gwreiddiol, a dim ond 
lle nad yw hyn yn bosibl mwyach y dylid rhoi rhai 
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newydd yn eu lle, a hynny ar sail nwyddau yr un fath. 
Anogir adfer nodweddion a gollwyd, ar sail tystiolaeth 
hanesyddol fanwl gywir.  Mae defnyddio deunyddiau 
modern yn lle rhai traddodiadol yn annhebygol o gael 
ei dderbyn, yn enwedig gosod ffenestri PVCu yn lle 
rhai pren traddodiadol. 

Ni chodir ffi am geisiadau sy'n ofynnol o ganlyniad i 
Gyfarwyddyd Erthygl 4(2). 

Adeiladau Rhestredig 
8.4 Mae Adeilad Rhestredig yn adeilad yr ystyrir bod 
iddo 'ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig' 
a bod arno angen ei ddiogelu'n arbennig o'r herwydd. 
Unwaith y bydd wedi ei restru, mae adeilad wedi ei 
ddiogelu o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990.  Mae ei 
restru yn diogelu'r adeilad, ei du mewn a'i du allan, beth 
bynnag fo'r rheswm dros ei ddiogelu, yn ogystal ag 
unrhyw wrthrych neu adeiledd sydd wedi ei osod ar yr 
adeilad (pa un a yw'r disgrifiad rhestru yn cyfeirio ato 
ai peidio). Mae'r rhestru yn ymestyn hefyd i unrhyw 
wrthrych neu adeiledd oddi mewn i 'gwrtil' yr adeilad, 
sy'n bodoli ers cyn 1 Gorffennaf 1948.  Mae hyn er 
mwyn sicrhau y diogelir cymeriad arbennig yr adeilad 
a'i leoliad. 

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

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

Adeiladau Masnachol 
8.5 Nid oes gan eiddo a ddefnyddir yn fasnachol 
Hawliau Datblygu a Ganiateir o dan Orchymyn 
Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a 
Ganiateir) 1995. Mae'n debygol y bydd angen Caniatâd 
Cynllunio ar unrhyw waith allanol ar adeiladau 
masnachol nad ydynt wedi'u rhestru heblaw gwaith 
trwsio a chynnal a chadw. 
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Un o egwyddorion sylfaenol pob cynllun grant yw nad 
oes modd cynnig grant wedi dechrau'r gwaith. Mae pob 
grant yn ddewisol a gall cyfraddau amrywio. Mae 
ymgynghori'n fuan a darparwyr posibl yn hanfodol. 

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

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

Crefyddol 50% 

Elusennau ac Ymddiriedolaethau 40% 

Domestig/Preifat 30% 

Masnachol/Diwydiannol 30% 

Cyhoeddus 30% 

Gallai amodau'r grant fynnu bod arbenigwr yn gwneud 
a goruchwylio'r gwaith ac y caniateir rhywfaint o 
fynediad i'r eiddo gan y cyhoedd wedi cwblhau'r 
gwaith. Mae'n rhaid i'r perchennog sicrhau hefyd y 
cedwir yr eiddo mewn cyflwr da a chymryd a chynnal 
diogelwch yswiriant digonol ar gyfer yr eiddo. 

9 Ffynonellau Cyllid
 
Grant Ardal Gadwraeth 
Ar gyfer gwaith ar adeiladwaith allanol neu olwg 
adeiladau hanesyddol, sy'n gwella Ardal Gadwraeth yn 
sylweddol. Telir grantiau fesul rhanaliadau neu wedi 
cwblhau'r gwaith, ar sail y cyfraddau canlynol: 

Crefyddol 40% 

Elusennau ac Ymddiriedolaethau 30% 

Domestig/Preifat 25% 

Masnachol/Diwydiannol 25% 

Cyhoeddus 25% 

Yn yr un modd â'r Grant Adeiladau Hanesyddol, gallai'r 
amodau fynnu bod arbenigwr yn dylunio, llunio 
manyleb ac yn goruchwylio'r gwaith. Mae'n rhaid i'r 
perchennog sicrhau hefyd y cedwir yr eiddo mewn 
cyflwr da a chymryd a chynnal diogelwch yswiriant 
digonol ar gyfer yr eiddo. 
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Atodiad 1
 
Adeiladau Rhestredig
 
Adeilad Gradd 

Pont Bangor I (HG) 
(Heneb Gofrestredig)
 

Eglwys Sant Dunawd II*
 

The Stableyard, Stryt Fawr II
 

Cofeb Rhyfel, Stryt Fawr II
 

Old Bridge House, Stryt Fawr II
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Atodiad 2 
Canllawiau Polisi Cadwraeth 

Prif Ddeddfwriaeth Canllawiau Polisi Cenedlaethol Polisi Lleol 
Deddf Cynllunio Gwlad a 
Thref 

Polisi Cynllunio Cymru Cynllun Datblygu Unedol 
Wrecsam (Cynllun Datblygu 
Lleol wrthi'n cael ei baratoi 
2008/09) 

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 Canllawiau Cynllunio 
Lleol 4: Ardaloedd 
Cadwraeth 

Deddf Henebion ac Ardaloedd 
Archeolegol 1979 

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

Nodyn Canllawiau Cynllunio 
Lleol 30: Dylunio - Arweiniad 
i Benseiri a Datblygwyr wrth 
ddylunio Datblygiadau Preswyl 

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a 
Thref (Datblygu Cyffredinol a 
Ganiateir) 1995 

Nodyn Cyngor Technegol 12: 
Dylunio 

Nodyn Canllaw Cynllunio 
Lleol 12: Wynebau Siopau 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 60/96: 
Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: 
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Atodiad 3 
Rhestr Termau 
Carreg nadd Carreg wedi'i naddu wedi ei gosod ar wyneb llyfn, a ddefnydir ar flaen adeilad 
Brês Pren eilaidd wedi ei osod yn groeslinol i gryfhau ffrâm bren 
Canopi Cwfl neu ganopi sy'n dod at allan 
Bae cam Ffenestr ymwthio rhannol octogonaidd 
Ffenestr adeiniog Ffenestr y mae'r rhannau ohoni sy'n agor wedi eu gosod ar golynnau 
Sil Aelod strwythurol sy'n cynnwys pren llorweddol di-dor sy'n ffurfio rhan isaf 

fframwaith neu strwythur gynhaliol 
Consol	 Braced addurniadol ag amlinelliad crwm 
Copin	 Cwrs uchaf wal, parapet neu simne 
Cwragl	 Cwch crwn bach wedi ei wneud trwy orchuddio ffrâm wiail wedi'i gorchuddio â 

deunydd gwrthddwr 
Corbel	 Darn o bren, carreg neu fric sy'n ymestyn allan i gynnal strwythur uwch ei ben, 

megis bwa neu falconi 
Cornis	 Ysgafell wedi'i mowldio, yn ymwthio ar hyd brig adeilad. Hefyd mowldiad 

addurniadol yn yr ongl rhwng wal a nenfwd 
Deintell	 Allwrthiadau ciwbig bach o dan linell y to 
Dormer	 Ffenestr sy'n ymwthio o do 
Bondo	 Rhan isaf to ar oleddf sy'n ymestyn allan 
Blaen/Ffasâd	 Tu blaen adeilad 
Patrwm ffenestri	 Trefn ffenestri mewn adeilad 
Ffinial	 Darn addurniadol sy'n gorffen elfen adeiladau, fe'u defnyddir yn gyffredin ar doeon 

a rheiliau 
Bond Fflemaidd 	 Dull o osod brics ben wrth ben ac ochr wrth ochr mewn rhesi bob yn ail 
Deiliog	 Dail wedi eu cerfio neu eu defnyddio i addurno'r eitem 
Talcen	 Arwynebedd wal, siâp triongl yn aml, ar ddiwedd to ar oleddf 
Talcen bach	 Talcen bach 
Gothig	 Cyfnod pensaernïaeth ganoloesol a nodweddir gan y defnydd o fwâu pigfain 
Jeti	 Llawr uwch sy'n estyn allan y tu hwnt i'r llawr islaw 
Maen clo	 Carreg ganolog mewn bwa 
Capan	 Trawst llorweddol a ddefnyddir fel gorffeniad dros ddrws neu ffenestr 
Porth mynwent	 Giat â tho wrth fynedfa'r fynwent ar gyfer derbyn eirch 
Mwliwn	 Bar fertigol sy'n rhannu ffenestr 
Corff	 Prif gorff eglwys 
Nogwaith	 Ffrâm bren â'r bylchau wedi'u llenwi â gwaith brics 
Perpendicwlar	 Rhaniad hanesyddol cyfnod Gothig Seisnig, 1335-50. Daw'r enw o'r paneli 

treswaith unionsyth 
Plinth	 Cyrsiau bargodol ar waelod wal neu golofn 
Polycromatig	 Aml-liw 
Rendr	 Plastr, stwco neu orffeniad arall ar wyneb 
Ffenestr godi	 Ffenestr sy'n symud mewn rhigolau unionsyth, ag un ai un ffrâm yn sefydlog neu'r 

ddwy ffrâm yn symud 
Dannedd lli 	 Wedi eu gosod neu eu rhoi mewn siâp dannedd lli 
Llin-gwrs	 Cwrs o gerrig neu fowldin llorweddol sy'n ymwthio o wyneb y wal 
Treswaith	 Gwaith maen wedi ei gerfio'n gain, a welir gan amlaf ar ffenestri arddull Gothig 
Croeslath /Transom	 Bar llorweddol sy'n rhannu ffenestr 
Tridarn	 Wedi ei lunio o neu ei rannu yn dair rhan 
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Cyfeiriadau 
Disgrifiadau Rhestru Cadw 
Edward Hubbard, 1986. Clwyd, The Buildings of Wales (Denbighshire and Flintshire) 
The Clwyd Powys Archaeological Trust, 1992. Wrexham Maelor Historic Settlements 
A.N.Palmer, 1910. The Town of Holt together with the Parish of Isycoed and Notes on the History of 
Bangor-is-y-Coed 
Grahame Davies, 2007. Real Wrexham 
Norman K. Harvey, 2007. The River Dee (Afon Dyfrdwy), From Source to Sea 
English Heritage, 2005. Guidance on Conservation Area Appraisals 
English Heritage, 2005. Guidance on the Management of Conservation Areas 
Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Lleol Bangor Is-Coed Hydref 1987 a Hydref 1989 
Violet Williams, Bangor-is-y-Coed 
JS Howson and Alfred Rimmer, 1892, Republished 1993, The River Dee: Its Aspect and History 
www.bangor-on-dee.co.uk 
www.wikipedia.org/wiki/bangor-on-dee 

Manylion cyswllt defnyddiol 
Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol - www.ihbc.org.uk 
Cadw: Henebion Cymru - www.cadw.wales.gov.uk 
Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain - www.riba.org 
Y Gymdeithas Amddiffyn Adeiladau Hynafol - www.spab.org.uk 
Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig - www.rics.org.uk 
Y Gr@p Sioraidd - www.georgiangroup.org.uk 
Cymdeithas Oes Fictoria - www.victorian-society.org.uk 
Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys - www.cpat.org.uk 
Y Sefydliad Cynllunio Trefi Brenhinol - www.rtpi.ork.uk 
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