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Dynodiad fel Ardal Gadwraeth 
1.1 Mae’n ofynnol yn ôl Adran 69 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig 
ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 i Awdurdodau Lleol enwi “ardaloedd o 
ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, y byddai’n ddymunol cadw 
neu wella’u cymeriad neu’u hymddangosiad”, fel rhai i’w dynodi’n ardaloedd 
cadwraeth. 

Pwrpas 
1.2      Pwrpas Asesiad a Chynllun Rheoli’r Ardal Gadwraeth yw: 
 Darparu diffiniad clir o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig yr 

ardal 
 Nodi ffyrdd o gadw a gwella’i nodweddion unigryw drwy’r Cynllun Rheoli 
 Cryfhau’r cyfiawnhad o blaid dynodi 
 Creu cyd-destun clir i ddatblygu yn y dyfodol yn unol â’r polisïau ardaloedd 

cadwraeth yn y cynllun datblygu 
 Darparu cyfrwng ymgysylltu a chodi ymwybyddiaeth 

Ardal Gadwraeth Hanmer 
1.3 Nod yr Asesiad a’r Cynllun Rheoli hwn yw hyrwyddo a chefnogi 
datblygiadau sy’n cyd-fynd â, neu’n gwella, cymeriad Ardal Gadwraeth Hanmer.  
Nid ymgais i fygu newid mohono.  Y nod yw taro cydbwysedd fel bod y 
buddiannau cadwraeth yn cael eu hystyried yn llawn yn erbyn yr angen i newid 
a datblygu. Cafodd Ardal Gadwraeth Hanmer ei dynodi’n gyntaf yn 1971 a 
diwygiwyd a newidiwyd ei ffiniau ym mis Ebrill 2000.  Mae’r newidiadau hyn yn 
cynnwys estyniadau i’r gogledd i gynnwys Hanmer Grange ac i’r gorllewin i 
gynnwys tiriogaeth Home Farm a’r tŷ allan sy’n ffinio â wal yr ysgol. Tynnwyd 
Beech Close a Striga Bank i’r dwyrain o’r ffin.  Mae’r ddogfen hon yn ymdrin â’r 
rhesymau dros ddynodi, gan ddiffinio’r rhinweddau sy’n creu diddordeb, 
cymeriad ac ymddangosiad pensaernïol a hanesyddol yr ardal.  Os na chyfeirir 
at adeilad, nodwedd neu ofod neilltuol, ni ddylid cymryd fod hynny’n golygu nad 
yw o ddiddordeb. 

Y Cyd-destun Cynllunio 
1.4 Dylai’r ddogfen hon gael ei darllen ynghyd â Chynllun Datblygu Unedol 
Wrecsam 2005 a’r Cynllun Datblygu Lleol (sydd i’w fabwysiadu yn 2012), a 
chanllawiau polisi cynllunio cenedlaethol, yn arbennig Cylchlythyr 61/96 y 
Swyddfa Gymreig Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau 
Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth. 

Lleoliad 
1.5 Saif Hanmer tua 9 milltir i’r de-ddwyrain o Wrecsam, yn agos at y ffin â 
Lloegr, ac mae’r brif fynedfa i’r pentref o Ffordd yr A539 yr Eglwys Wen i 
Owrtyn. Mae’r pentref wedi’i leoli yn yr ardal a adnabyddir fel Maelor Saesneg.  
Prif nodwedd y tirwedd yma yw iseldir ffermio tonnog, tir pori gan mwyaf, gyda 
chloddiau taclus a choetiroedd bach yn torri ar batrwm y caeau.  Daeth yr ardal 
o dan ddylanwad ystadau hanesyddol hefyd ac mae’n debyg mai ystâd Hanmer 
yw’r fwyaf amlwg ohonynt. Mae’r Ardal Gadwraeth yn cynnwys y rhan fwyaf o’r 
pentref gydag Eglwys Sant Chad yn ganolbwynt iddo, yn codi uwchlaw’r tai o’i 
amgylch ac yn wynebu Llyn tawel a phrydferth Hanmer, neu’r Hanmer Mere. 
Mae’r tirwedd agored o gwmpas yn cynnig golygfeydd da allan o’r Ardal 
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Gadwraeth, sy’n manteisio ar ei safle ar ochr y llyn ac sy’n cyfrannu at y naws 
am le cryf. 

Daeareg 
1.6 Mae daeareg yr ardal yn cynnwys priddoedd sy’n deillio o’r til rhewlifol a 
waddodwyd yn dilyn yr oes iâ diwethaf.  Islaw mae tywodfeini Triasig. Mae gan 
Hanmer Mere darddiadau rhewlifol hefyd ynghyd â Mawndiroedd y Fenns 
gerllaw yn Bettisfield. 

Archaeoleg 
1.7 Mae i Hanmer werth archeolegol prin gan fod yr anheddiad cynharaf yn 
yr ardal bron yn sicr yn dyddio o’r oes Eingl-Sacsonaidd.  Bryd hynny 
adnabuwyd y pentref fel Chad’s Hill wedi’r sant y cysegrwyd yr Eglwys iddo.  Yn 
llyfr Domesday 1086 OC, ceir cofnod am eglwys ym maenor Beddesfield 
(Bettisfield). Ceir tystiolaeth o anheddiad cynhanesyddol yn yr ardal gan geufad 
a ganfuwyd i’r de o’r llyn o fewn Ystâd Gredington.  I’r dwyrain o’r pentref yn Nôl 
y Ficerdy, mae safle amffosog crwn prin, yn dyddio mae’n debyg o rhwng 1200 
a 1325, pan oedd yr Eglwys o dan reolaeth Abaty Haughmond ger yr Amwythig.  
Fel arfer perthyn i faenorau oedd safleoedd o’r fath, felly roedd presenoldeb 
amffos yn rhoi rhywfaint o statws i’r Eglwys.  Mae craidd hanesyddol yr 
anheddiad yn cael ei lywodraethu gan y dopograffeg naturiol ac nid yw’n debyg 
o fod wedi newid llawer ers yr anheddiad cyntaf.  Mae potensial felly am fwy o 
archwiliadau archeolegol a dehongli hanes a datblygiad y pentref. 

Ymgynghori 
1.8 Ymgynghorwyd ynghylch y ddogfen hon â Chynghorau Cymuned, 
aelodau Cyngor ac amryw o fudiadau a grwpiau sydd â diddordeb yn yr 
amgylchedd hanesyddol a’r ardal leol ym mis Hydref a mis Tachwedd 2011.    
Ymgynghorwyd hefyd â chyrff statudol fel Cadw.  Cynhaliwyd ymgynghoriad 
cyhoeddus yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd 2011. 
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 Ffigur 1 – Ardal Gadwraeth Hanmer 
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RHAN 1 – ASESU CYMERIAD 
2.0 HANES A DATBLYGU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 
 

Hanmer Cynnar a Chanoloesol 
2.1 Mae bron yn sicr y gellir olrhain anheddiad yn y pentref yn ôl i’r cyfnod 
Eingl-Sacsonaidd pan credir i Sant Chad, un o Esgobion Lichfield, y mae 
Eglwys y pentref wedi’i chysegru iddo, ymweld â Hanmer tua 670 OC.  Y gred 
yw mai yn sgil yr ymweliad hwn y galwyd y pentref yn Chad-Hill a dyma’r enw a 
fu arno tan y 12fed Ganrif. Ceir tystiolaeth o’r pentref hefyd yn Llyfr Domesday 
1086 lle ceir cofnod am Eglwys o’r enw St Chad o fewn maenor Beddesfield, 
neu Lys Bedydd, Bettisfield fel y mae heddiw. 

2.2 Yn ystod y 12fed Ganrif roedd yr Eglwys o dan reolaeth Abaty Haughmond 
ger yr Amwythig. Tua’r adeg yma y codwyd yr Eglwys ganoloesol wreiddiol, 
rhagflaenydd yr Eglwys bresennol.  Ymddengys fod y pentref yn ganolfan 
eglwysig bwysig yn rhanbarth Maelor Saesneg y pryd hwnnw ac roedd 
arwyddocâd crefyddol i’r safle amffos cylchog prin yn Nôl y Ficerdy sy’n dyddio 
o’r 13eg i’r 14eg Ganrif.  Yn ystod y 12fed Ganrif y dechreuodd Hanmer ddod 
yn amlwg oherwydd ei leoliad ar lannau’r pwll Eingl-Sacsonaidd o’r enw 
‘Hagena’s Pool’ neu Hagenamere. 

2.3 Yn y 13eg Ganrif gwelwyd dyfodiad Syr Thomas de Macclesfield i’r pentref 
a oedd wedi cael tiroedd yn yr ardal fel gwobr am wasanaethu’r Brenin Edward 
1 yng ngoresgyniad Cymru yn 1277. Mab ieuengaf Syr Thomas, John de 
Hanmer, oedd y cyntaf i gymryd enw Hanmer. Daeth Syr David Hanmer, ŵyr 
John, yn Brif Ustus Mainc y Brenin ac yn yr 1380au, priododd ei ferch Margaret 
ag Owain Glyndŵr, Tywysog brodorol olaf Cymru, yn Eglwys Sant Chad.  Yn 
dilyn y gwrthryfel Cymreig rhwng 1400 a 1415, cefnogwyd Owain gan John, 
Philip a Gruffydd Hanmer, brodyr Margaret, yn ei frwydrau gyda Philip a 
Gruffydd a’i helpu i gael y Ffrancwyr yn gynghreiriaid.  Felly, er gwaethaf lleoliad 
ac amlygrwydd y pentref yn y Maelor Saesneg, yn hanesyddol mae ganddo 
gysylltiadau Cymreig iawn. 

2.4 Ni lwyddodd Hanmer i ddianc rhag Rhyfeloedd y Rhosod yng nghanol y 
15fed Ganrif ac fe gafodd yr Eglwys wreiddiol ei difrodi’n ddrwg gan dân. 
Ailadeiladwyd yr Eglwys tua 1490 gyda charreg a gloddiwyd yn lleol yn Nhy’n 
Coed yn Threapwood.  Credir i’r pensaer a gynlluniodd yr Eglwys syrthio o Dŵr 
yr Eglwys i’w farwolaeth ac mai ei fedd ef yw Bedd y Syflaenydd (Founder’s 
Tomb), sydd wedi’i osod yn erbyn mur deheuol yr Eglwys.  Mae disgrifiad o’r 
Eglwys yn llyfr Samuel Lewis ‘A Topographical History of Wales’ a gyhoeddwyd 
yn 1848 yn disgrifio St Chad fel ‘adeilad helaeth a hardd yn yr arddull Seisnig 
ddiweddarach….a thariannau niferus yn dangos arfbeisiau Hanmder, wedi’u 
dosbarthu’n addurniadol drwy bob rhan o’r adeilad”. 

2.5 Arweiniodd yr ailadeiladu at greu Eglwys Blwyf sylweddol a mawreddog yn y 
dull unionsyth hwyr gyda chorff ag ystlys a thŵr gorllewinol. Cadwodd yr 
ailadeiladu yn 1490 y côr syml wedi’i fframio â phren ond newidiwyd hwn i un 
carreg yn 1720 gydag arian gan Syr Thomas Hanmer.  Gwnaed gwaith pellach 
i’r côr yn 1884 pan dynnwyd y gatiau haearn gwreiddiol, y dywedir iddynt gael 
eu gwneud gan Robert Davies a wnaeth y gatiau i Gastell y Waun hefyd, a’u 
gosod yn y fynedfa ddeheuol newydd i’r fynwent.  Yn 1889 difrodwyd yr eglwys 
unwaith yn rhagor gan dân a gwnaed y gwaith adfer gan y penseiri o Lundain, 
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Bodley a Garner. Cwblhawyd y gwaith adfer yn 1892 ac roedd yn cynnwys 
arcedau a thoeau newydd a oedd wedi’u patrymu ar yr hyn oedd yn wybyddus 
am yr adeilad cynharach. Arhosodd y côr yn ddi-do ac ni chafodd ei ddefnyddio 
tan i waith adfer pellach gael ei wneud gan W D Caroe yn 1935-6. 

2.6 Yn yr Eglwys ceir cofadeiliau a chofebion cain iawn o ddiwedd y 18fed a 
dechrau’r 19eg Ganrif i deuluoedd Hanmer a Kenyon a hefyd teulu Lee a Lewis. 
Mae’r ffenestri gwydr lliw yn dyddio’n bennaf yn ôl i ddiwedd y 19eg a’r 20fed 
Ganrif gydag enghreifftiau o waith Shrigley a Hunt a C E Kempe. 

Yr 16eg, yr 17eg, a’r 18fed Ganrif 
2.7 Hyd at ganol yr 16eg Ganrif roedd yr eglwys a llawer o’r pentref wedi bod o 
dan reolaeth Abaty Haughmond. Fodd bynnag, gyda diddymiad y 
mynachlogydd o dan Harri VIII, llwyddodd Syr Thomas Hanmer i brynu’r tiroedd 
a chadw rheolaeth ofalus ar unrhyw ddatblygiad yn y pentref. Yn ystod y ganrif 
hon hefyd yr adeiladwyd Parc Bettisfield, cartref hanesyddol y Teulu Hanmer, er 
gyda dymchwel rhan o’r Neuadd yn 1945, dinistriwyd llawer o’r hyn a oedd yn 
weddill o’r tŷ 16eg Ganrif gwreiddiol. 

2.8 Yn 1643, yn ystod y Rhyfel Cartref, adroddir i’r Pengryniaid Seneddol o 
Nantwich ddwyn cyrch ar y pentref, a stablu eu ceffylau yng Nghapel Fenns yr 
Eglwys. Credir hefyd i Oliver Cromwell orchymyn i groes ganoloesol y fynwent 
gael ei thaflu i lawr, ac fe’i hail-godwyd yn ei safle bresennol tua 100 mlynedd 
yn ddiweddarach yn 1739. Ond ni ddihangodd y Pengryniaid ac ym mis 
Mehefin 1643 cudd-ymosododd lluoedd Cymreig y brenin a lladd llawer iawn o 
geffylau a marchfilwyr Seneddol gerllaw Llyn Hanmer. 

2.9 Gwelwyd ymraniad o ran teyrngarwch yn Nheulu’r Hanmer yn ystod y 
Rhyfel Cartref gyda Roger Hanmer o Dŷ Gredington yn cefnogi’r Senedd tra 
bod ei nai, Syr Thomas Hanmer, 2il Farwnig, o Dŷ Bettisfield, yn ddilynwr claear 
i Siarl I ac o ganlyniad ymosododd y Pengryniaid ar ei dai fwy nag unwaith.  Yn 
dilyn y Rhyfel Cartref, dychwelodd Syr Thomas i Barc Bettisfield ac yn 1651 
prynodd hawliau maenoraidd y Maelor Saesneg.  Roedd Syr Thomas yn arddwr 
brwd iawn hefyd ac ysgrifennodd lawlyfr garddio yn 1659 a gyhoeddwyd gyntaf 
yn 1939 yn dwyn y teitl ‘The Garden Book of Sir Thomas Hanmer’.  Roedd 
diddordeb arbennig gan Syr Thomas mewn tiwlipau a thyfodd y math ‘Agate 
Hanmer’, a oedd yn boblogaidd yn yr 17eg Ganrif. 

2.10 Yn yr 17eg Ganrif hefyd gwelwyd creu Ysgol Hanmer a gafodd ei gwaddoli 
gyntaf yn 1625 o dan ewyllys Roger Billiand ond ni chodwyd adeilad parhaol yn 
y pentref tan 1676. Adferwyd yr adeilad ysgol o’r 17eg Ganrif yn 1850 pryd yr 
ymestynnwyd yr adeilad ar yr ochr ddeheuol.  Ychwanegwyd tŷ’r ysgol i’r de yn 
1871 ac ymestynnwyd y prif adeilad eto i’r gorllewin yn 1894. Yn fwy diweddar 
ymestynnwyd yr ysgol i’r gogledd orllewin yn 2001. 

2.11 O Sir Gaerhirfryn y daeth y teulu Kenyon yn wreiddiol, ac fe gyrhaeddon 
nhw Hanmer ar ddechrau’r 18fed Ganrif, ac etifeddu Ystâd Gredington drwy 
briodas Lloyd Kenyon â Jane Eddowes, yr oedd ei thaid Richard Hilton, ficer 
Hanmer, wedi prynu’r ystâd gan Syr John Hanmer ar ddiwedd yr 17eg Ganrif. 
Ail fab Lloyd Kenyon, yr Arglwydd Lloyd Kenyon, oedd y Barwn Kenyon cyntaf 
a’r Arglwydd Brif Ustus yn 1788. Roedd y tŷ Gredington gwreiddiol yn dyddio 
o’r 17eg Ganrif ond cafodd ei addasu a’i helaethu’n sylweddol yn yr 18fed a’r 
19eg Ganrif. Fodd bynnag, dymchwelwyd y tŷ yn rhannol yn 1958 a 
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dymchwelwyd gweddill y tŷ yn llwyr yn 1980.  Mae Parc Gredington yn Ardd 
Hanesyddol restredig gradd II ac mae’n ffurfio cefnlen bwysig i’r golygfeydd 
tua’r de a’r dwyrain allan o’r Ardal Gadwraeth ac ar draws y Llyn. 

2.12 O fewn y pentref, rheolwyd datblygiad gan Ystâd Hanmer ac ymddengys 
fod canol y 18fed ganrif yn adeg pan wnaed gwelliannau i’r ystâd.  Yn arbennig 
mae’r Ficerdy nesaf at yr eglwys, Mere House sy’n sefyll ychydig yn ôl o Ffordd 
Owrtyn a Hanmer Hall Farm, tua 1 milltir i’r dwyrain o’r pentref i gyd yn dyddio’n 
ôl o’r adeg hon ac yn cadw dylanwadu pensaernïol Sioraidd pendant.  
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Ffigur 2 – Hanmer 1873 
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Y 19eg a’r 20fed Ganrif 
2.13 Ymddengys mai cymharol ychydig o dwf fu yn y pentref yn ystod yr 19eg 
Ganrif. Yr adeilad mwyaf a godwyd yr adeg hon oedd y Tŷ Tafarn a Gwesty’r 
Hanmer Arms. Codwyd yr adeilad ar ddechrau’r 19eg Ganrif a’i enw gwreiddiol 
oedd y Lion ond fe’i newidiwyd i’r enw presennol yng nghanol y 19eg Ganrif. 
Mae Map Degwm 1839 (ar gael i’w weld yn Archifdy Wrecsam) yn dangos tafarn 
arall yn y pentref oedd wedi’i lleoli o flaen y Ficerdy yn edrych tua’r dwyrain ar y 
sgwâr. Ymddengys i’r adeilad hwn gael ei ddymchwel erbyn diwedd yr 19eg 
Ganrif. Mae presenoldeb gwesty o fewn y pentref yn debygol o fod yn ymateb i 
safle Hanmer ar y brif ffordd o’r Eglwys Wen i Owrtyn a’i leoliad prydferth ar lan y 
llyn. 

2.14 Codwyd adeilad Gorsaf yr Heddlu yng nghanol y 19eg Ganrif hefyd ac fe’i 
defnyddiwyd fel gorsaf ac fel Llys.  Mae swyddfa bost y pentref, sydd bellach yn 
rhan o Siop y Pentref, wedi cael ei chartrefu mewn sawl adeilad gwahanol yn y 
pentref. Dengys y map OS cynharaf y swyddfa bost yn yr un adeilad ag y mae 
heddiw, fodd bynnag erbyn diwedd y 19eg Ganrif roedd wedi symud i Siop 
Gigydd J Roberts ac yn 1912 roedd wedi’i lleoli mewn bwthyn bychan i’r gogledd 
o’r Tŷ Tafarn sydd wedi’i ddymchwel ers hynny. 

2.15 Roedd patrwm yr anheddiad yn ystod y 19eg Ganrif a rhwng dechrau a 
chanol yr 20fed Ganrif yn llai trefnus nag y mae heddiw gyda’r rhan helaethaf o’r 
anheddiad wedi’i grynhoi tuag at ogledd y pentref o amgylch y Sgwâr a’r Hanmer 
Arms gyda rhai adeiladau, yn cynnwys siop y pentref, Magpie Cottage a’r hen 
efail, wedi’u clystyru tua’r de, ger y gyffordd i Bettisfield ac Owrtyn.  Cyfyngwyd 
ehangu modern y pentref i’r ymylon dwyreiniol a deheuol gyda rhai datblygiadau 
yn llenwi i mewn ar hyd y brif stryd, fel arall nis newidiwyd fawr ar batrwm y 
datblygiad, yn enwedig ar hyd y brif stryd a’r hen Ffordd o’r Eglwys Wen i Owrtyn.  
Byddai adeiladu'r ffordd osgoi i’r gorllewin yn ail hanner yr 20fed Ganrif wedi 
lleihau llif y traffig drwy’r pentref yn sylweddol a thynnu’r pwysau oddi ar y system 
stryd hanesyddol. Er gwaetha’r ffaith fod traffig drwodd yn cael ei gyfeirio o’ r 
pentref, mae Hanmer yn dal i fod yn boblogaidd ac yn cadw rhai mwynderau 
hanfodol gyda swyddfa bost a siop y pentref, siop gigydd, garej a thŷ tafarn a 
gwesty. 
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Ffigur 3 – Hanmer 1912 
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3.1 Mae cymeriad arbennig Ardal Gadwraeth Hanmer yn deillio o’r nodweddion 
allweddol canlynol: 

Llyn Hanmer 
3.2 Mae Llyn Hanmer neu’r Hanmer Mere yn rhan o ‘Ardal y Llynnoedd Sir 
Amwythig’, sef llynnoedd a ffurfiwyd yn yr ardal yn ystod yr oes iâ diwethaf.  Mae 
Llyn Hanmer yn llepian yn dawel ar ffin ddeheuol y pentref ac yn cyfrannu’n 
sylweddol at gymeriad prydferth a thawel yr Ardal Gadwraeth. Mae’n nodwedd 
allweddol wrth greu’r naws am le arbennig, yn rhan ganolog o’r golygfeydd allan 
o’r anheddiad ac yn darparu cefnlen bwysig i nifer o adeiladau.  Mae’r 
dopograffeg o gwmpas yn ei ddangos ar ei orau, ac yn creu teimlad pendant o 
amgaead a llonyddwch.  

Eglwys Sant Chad 
3.3 Gorwedd yr Eglwys wrth galon yr Ardal Gadwraeth, yn mynnu sylw drwy ei 
safle uchel amlwg ar ben Llyn Hanmer.  Mae cymeriad agored eang y Fynwent 
yn ychwanegu ymhellach at ei sefyllfa a’i phwysigrwydd yn y pentref.  Mae tŵr 
sgwâr syml yr Eglwys yn torri ar y nenlinell ac mae topograffeg y pentref a’r ardal 
o gwmpas yn cynnig golygfeydd da o’r adeilad o bob un o’r prif ffyrdd i mewn i’r 
pentref. 

Patrwm y Strydoedd 
3.4 Ceir ymdeimlad cryf o glydwch yn y brif ffordd drwy’r pentref a grëir gan y 
crynhoad o dai brics coch syml o’r 18fed, y 19eg a’r 20fed Ganrif sy’n sefyll nesaf 
at ymyl y ffordd. Mae cynllun agos a threfnus y stryd yn cyferbynnu’n ddymunol 
â natur agored y tirwedd o amgylch a’r eiddo gwledig gwasgaredig ar hyd yr hen 
ffordd o’r Eglwys Wen i Owrtyn.  Mae llinell gref yr adeiladau yn cyfeirio’r 
golygfeydd tuag at y Llyn yn y de a’r bryniau tonnog i’r gogledd a’r dwyrain sy’n 
helpu i atgyfnerthu cymeriad gwledig a hanes amaethyddol y pentref. 

Dylanwad ystadau Hanmer a Gredington 
3.5 Mae dylanwad yr hen ystadau gwledig i’w weld yn amlwg drwy’r Ardal 
Gadwraeth. Roedd y rhan fwyaf o’r pentref ym meddiant Ystâd Hanmer a 
gymerodd reolaeth yn yr 16eg Ganrif. Ceir tystiolaeth uniongyrchol o’u rheolaeth 
drwy’r Arfbeisiau niferus sy’n addurno sawl adeilad. Mae’r dystiolaeth 
anuniongyrchol yn bodoli yn enw Tafarn a Gwesty’r Hanmer Arms a ailenwyd ar 
ôl y teulu lleol. Nid yw dylanwad Ystâd Gredington mor amlwg yn yr Ardal 
Gadwraeth, serch hynny mae hen gatiau’r ystâd, y ffin reiliog a’r porthdy bychan, 
yn ogystal â Home Farm, yn dal i sefyll ar Ffordd Owrtyn ac roedd y rhain yn 
hanesyddol yn rhan o’r ystâd. 

Adeiladau Nodedig 
3.6 Yr adeilad mwyaf nodedig yw Eglwys Sant Chad oherwydd ei safle uchel ac 
amlwg. Mae The Cottage a Magpie Cottage yn adeiladau pwysig hefyd yn yr 
Ardal Gadwraeth gyda’u fframiau pren o’r 17eg Ganrif a’u lliw du a gwyn 
arbennig sy’n tynnu sylw oherwydd y cyferbyniad â’r brics coch cynnes sy’n 
gyffredin yn yr Ardal Gadwraeth.  Yn bwysig hefyd mae’r Ficerdy, neu’r Vicarage, 
Home Farm a’r Hanmer Arms, eu safle a’u pensaernïaeth Sioraidd ar raddfa fwy 
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yn dra gwahanol i’r bythynnod syml a dirodres sy’n nodweddiadol o’r Ardal 
Gadwraeth. 

Manylion Cynhenid 
3.7 Tyfodd y datblygiadau yn organig o amgylch y gyffordd ar ryw fath o siâp T 
sy’n arwain i lawr y brif stryd i gwmpasu’r llyn ar ei lannau gogleddol. 
Pensaernïaeth syml, gartrefol o frics browngoch a wnaed â llaw yn y 18fed a’r 
19eg Ganrif yw prif nodwedd yr Ardal Gadwraeth; rhai wedi’u haddurno â drysau 
pedimentog ac arflun Hanmer. Yn fwy nodedig y mae bythynnod du a gwyn ffrâm 
bren y 17eg Ganrif sydd wedi’u gwasgaru yma ac acw o fewn y pentref.  Yn 
draddodiadol ffenestri casment traddodiadol wedi’u peintio’n syml a welir gyda 
rhai o’r tai mwy wedi cadw’r ffenestri slaes traddodiadol gwreiddiol.  Mae bwâu 
brics cambr neu segmentol uwchben ffenestri yn nodwedd gyffredin.  Llechi yw’r 
prif ddefnydd ar y toi er bod to gwellt traddodiadol ar Magpie Cottage. 

Topograffeg 
3.8 Prif nodwedd y dopograffeg gyffredinol yn ardal Maelor Saesneg yw’r bryniau 
tonnog isel. Mae pentref Hanmer yn eistedd ar ben un o’r bryniau isel hyn gyda 
safle dyrchafedig y pentref yn caniatáu golygfeydd braf o’r wlad o gwmpas ac o 
Lyn Hanmer i’r de.  Mae’r dopograffeg uchel yn cyfrannu hefyd at leoliad nifer o 
adeiladau, yn arbennig yr Eglwys, Home Farm a’r Hanmer Arms gyda’u safle ar 
godiad yn ychwanegu at eu hamlygrwydd. Wrth fynd i mewn i’r Ardal Gadwraeth 
o unrhyw gyfeiriad mae’r modd y mae’r ffordd yn disgyn yn araf yn rhoi 
ymdeimlad pendant o gyrraedd, i’r ymwelydd. 

Coed 
3.9 Mae’r prif goed aeddfed o fewn yr Ardal Gadwraeth i’w gweld ar hyd yr hen 
ffordd o’r Eglwys Wen i Owrtyn gan gau Mere House o’r olygfa ac ychwanegu at 
leoliad heddychlon y Llyn.  Coed eraill pwysig yw’r rhai i’r dwyrain o’r Ganolfan 
Gymuned a’r rheiny yng nghefn Glendower Place sy’n cynnig cefnlen bwysig i’r 
golygfeydd allan o’r Ardal Gadwraeth.  Ceir tipyn o goed unigol a chlystyrau bach 
o goed hefyd ac mae’r rhain yn cyfrannu at osodiad yr adeiladau, yn ysgafnhau 
llinell yr adeiladau ac yn atgyfnerthu cymeriad gwledig y pentref.  Mae’r 
ardaloedd coediog o amgylch daranu deheuol, dwyreiniol a gorllewinol y Llyn ac 
o fewn Parc Gredington yn bwysig hefyd, yn cau’r Llyn i mewn, yn cyfoethogi’r 
cymeriad prydferth ac yn gefndir pwysig i’r golygfeydd ehangach i mewn ac allan 
o’r Ardal Gadwraeth. 

Waliau terfyn 
3.10 Mae’r waliau terfyn yn yr Ardal Gadwraeth wedi’u gwneud yn gyson o frics 
coch cynnes neu mae yna wrychoedd aeddfed naturiol sy’n cyfrannu at gymeriad 
gwledig yr ardal ac yn lleddfu llinell yr adeiladau.  Ceir rhywfaint o amrywiad gyda 
waliau tywodfaen llwyd ar hyd ffin ddeheuol y Fynwent.  Gwelir reilins haearn 
wedi’u gosod ar waliau brics coch isel hefyd. 

Cyfraniad gan Fannau Agored 
3.11 Mae’r prif fannau agored yn y pentref wedi’u lleoli o amgylch ymylon 
gogleddol y Llyn sy’n cynnig golygfeydd eang draw at Barc Gredington.  Yr un 
mor bwysig yw’r Fynwent sy’n cyfoethogi lleoliad Eglwys Sant Chad, adeilad 
rhestredig gradd II* ac sy’n ychwanegu at natur agored y darn hwn o’r Ardal 
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Gadwraeth. O amgylch terfyn y pentref mae caeau agored sy’n cynnig 
golygfeydd a chysylltiadau gweledol â’r tirwedd gwledig o amgylch. 
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4.1 Gellir rhannu’r Ardal Gadwraeth ymhellach yn ddwy ardal o gymeriad pendant 
fel ag y disgrifir isod. 

Ffordd Pentre Hanmer a Glendower Place 
4.2 Y rhan hon o’r Ardal Gadwraeth yw’r brif ffordd drwy ran ddwyreiniol y pentref 
a’r datblygiad 20fed Ganrif diweddarach, sef Glendower Place i’r de.  Ar hyd y brif 
stryd mae’r datblygiad yn ffurfio llinell adeiladu gyson gydag eiddo wedi’u lleoli 
nesaf at neu’n agos at y ffordd gul.  Mae hyn, ynghyd â goledd graddol y ffordd, 
yn creu ymdeimlad cryf o glydwch ac agosrwydd.  Brics coch/brown cynnes yw’r 
prif ddefnydd adeiladu i’r adeiladau a’r waliau terfyn, fodd bynnag mae du a gwyn 
arbennig a fframiau pren Magpie Cottage a The Cottage yn cynnig cyferbyniad 
dymunol o fewn y strydlun. 

4.3 Mae Hanmer Grange yn nodi’r fynedfa ogleddol i’r Ardal Gadwraeth, wedi’i 
leoli mewn safle gwastad bach gyda ffermdir tonnog i’r dwyrain.  Mae’r prif adeilad 
deulawr wedi’i godi o frics a beintiwyd ac mae’n dyddio o ganol i ddiwedd y 19eg 
Ganrif. Mae’r talcen blaen yn dangos ffasâd cymesur syml gyda bwa llydan â 
phedwar canol ar y llawr gwaelod a ffenestr gasment bren wedi’i adnewyddu ar y 
llawr cyntaf yn gorwedd o dan res ddeintell lifddanheddog.  Mae’n debyg fod yr 
adeilad arfer cael ei ddefnyddio i storio cnydau a grawn, gyda’r porth bwaog yn 
galluogi wagenni i ddod i mewn i’r adeilad. 

4.4 Gyferbyn mae’r dramwyfa sy’n codi’n raddol at Westy’r Hanmer Arms a lawnt 
fowlio Hanmer.  Mae gerddi tirluniedig, agored y gwesty yn cynnig golygfeydd 
ardderchog i’r gorllewin dros y wlad o gwmpas ac yn atgyfnerthu cymeriad 
gwledig cryf y pentref. 

4.5 Y tu draw i’r garej mae’r ffordd yn dechrau dringo’n raddol gyda phonciau 
glaswellt serth ar bob ochr, y rheiny wedi’u hamgylchynu â gwrychoedd trwchus a 
choed cyn cyrraedd prif anheddiad y pentref.  Yma mae un o hen dai allan yr 
Hanmer Arms, bellach wedi’i addasu’n llety gwyliau, yn sefyll nesaf at y ffordd yn 
cau’r hen iard gobls o’r golwg. Mae’r adeilad hwn yn rhan o gwrt bychan o hen 
dai allan sydd yn werthfawr fel grŵp gan gyfrannu at osodiad yr Hanmer Arms 
rhestredig gradd II. Gwnaed yr adeiladau o frics coch cynnes gyda bargodion 
deintellog a thoi llechi traddodiadol. 

4.6 Mae Hen Dŷ’r Heddlu yn wynebu gyferbyn, ac mae ei dalcenni onglog ac 
addurnedig a’r talcennig canolog a’r hanner pren du a gwyn nodedig i’r llawr 
cyntaf yn tynnu sylw o fewn y strydlun. Mae’r adeilad yn dyddio o ganol i ddiwedd 
y 19eg Ganrif ac fe’i defnyddiwyd fel tŷ’r Heddlu a’r llys i’r ardal hyd at ddiwedd yr 
20fed Ganrif pryd y’i newidiwyd yn dŷ annedd. Yn y tu blaen mae drws cul estyll a 
hoelion mawreddog wedi’i amgylchynu â charreg beintiedig â’r gair ‘Police’ 
uwchben y fynedfa.  Bob ochr i’r drws mae ffenestri newydd PVCu o dan bennau 
brics bwa gwastad. 

4.7 Ar ael y bryn a reit wrth ymyl y ffordd mae Tafarn a Gwesty’r Hanmer Arms, ei 
ddau uchder hanner llawr yn ei wneud yn nodwedd drawiadol o fewn y strydlun. 
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Adeilad o frics coch ydyw wedi’i osod mewn asiad Ffleminaidd gyda tho llechi 
traddodiadol yn cael ei ddal ar dalcen estyllog sy’n estyn allan.  Mae’r brif fynedfa 
i’r chwith o’r blaen o fewn drws pedimentog diweddarach.  Mae’r ffenestr ar ganol 
yr ochr dde yn cuddio’r lle’r oedd y fynedfa wreiddiol, a drosti gellir gweld cysgod 
hen bortsh talcennog yn diflannu o dan arwydd pren y dafarn.  Mae’r ffenestri yn 
rhai slaes moel 16 cwarel o dan bennau brics cambr.  Mae tri chorn simnai yn torri 
ar draws llinell y to. 

4.8 Drws nesaf mae Pen y Bryn, bwthyn brics coch asiad Fflemniaidd deulawr o 
ganol y 19eg Ganrif, wedi’i osod yn ôl o’r ffordd y tu ôl i wal frics adnewyddedig 
sy’n ymestyn ar hyd y ffordd nes cyrraedd cefn y Siop Gigydd. Mae gan Ben y 
Bryn ffasâd cymesur tebyg gyda ffenestri pren wedi’u hadnewyddu o dan bennau 
brics cambr, bob ochr i fynedfa ganolog gyda ffrâm drws pren wedi’i fowldio.  Mae 
dau gorn simnai mawr bob pen i’r to teils concrid newydd. 

4.9 Mae Woodland View, Quince House a Meadow View yn ymylu ar y brif ffordd 
i’w dwyrain, wedi’u gosod y tu ôl i wrychoedd traddodiadol.  Codwyd yr adeiladau 
ar ddiwedd yr 20fed ganrif gyda ffenestri modern PVCu a ffenestri pren staenedig 
a thoi llechi traddodiadol.  Mae bwlch bychan yn y llinell adeiladau rhwng 
Woodland View a Quince House a Meadow View a Holme View yn datgelu’r cefn 
gwlad sy’n codi’n raddol i’r dwyrain ac yn cau’r pentref i mewn. 

4.10 Gan barhau â’r llinell adeiladau tua’r dwyrain, deuwn at Holme View a 
Saddlers Cottage, dau fwthyn brics coch â tho llechi sy’n tarddu o ddechrau i 
ganol y 19eg Ganrif. Ymddengys fod y tai yn wreiddiol yn cynnwys sawl bwthyn 
llai a oedd yn eiddo i ystâd Hanmer ond mae addasu sylweddol a thipyn o 
ailadeiladu wedi cael gwared ar rywfaint o’r cymeriad gwreiddiol.  Mae Holme 
View yn cadw arfbais carreg y teulu Hanmer o fewn y talcen uwch a hwnnw’n 
cyfrannu at gyfanrwydd hanesyddol yr Ardal Gadwraeth.  Adnewyddwyd y 
ffenestri yn rhai casment pren staenedig modern wedi’u gosod o dan bennau brics 
cambr ar Holme View tra bo pennau brics segmentol ar Saddlers Cottage. 

4.11 I’r gorllewin mae’r Sgwâr, ardal agored fechan, canol y pentref hanesyddol 
yn wreiddiol ond sydd bellach yn arwain at fynedfa ddwyreiniol y Fynwent a nodir 
gan reilins haearn syml a giât mochyn. Yma caiff golygfeydd gwych o’r Eglwys a 
Thŵr yr Eglwys eu fframio gan yr adeiladau rhestredig o’u hamgylch, golygfeydd 
sy’n manteisio ymhellach ar bresenoldeb y gwrychoedd a’r coed sy’n lleddfu 
tywodfaen llwyd moel yr Eglwys. 

4.12 Amgaewyd y mynediad i’r Sgwâr gan adeiladau nodedig Siop Gigydd J 
Roberts i’r gogledd a The Cottage i’r de. Mae wal frics coch grom yn cau J 
Roberts Butchers o Ffordd y Pentref ac yn parhau o amgylch blaen y safle i mewn 
i’r Sgwâr. Mae’r adeilad rhestredig gradd II mewn dwy ran gyda’r bwthyn nesaf 
ato’n dyddio o’r 18fed Ganrif a’r siop ar y talcen yn dyddio o ddiwedd y 19eg neu 
ddechrau’r 20fed Ganrif. Gwnaed yr adeiladau o frics coch gyda tho teils concrid 
newydd. Adnewyddwyd ffenestri’r bwthyn o fewn yr agoriadau cynharach.  Mae 
gan y siop dalcennog flaen siop pren syml gyda philastrau a chornis panelog ar 
ysgwyddau gyda ffenestri slaes 6 cwarel. 
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4.13 The Cottage sy’n sefyll gyferbyn, ei ffrâm bren a’i liw du a gwyn yn 
ychwanegu amlygrwydd ac yn creu diddordeb o fewn y strydlun.  Mae’r adeilad 
gwreiddiol yn dyddio o’r 17eg Ganrif ac wedi’i wneud o ffrâm blwch gyda 
fframwaith paneli sgwâr o dan do llechi.  Ymestynnwyd yr adeilad i’r gorllewin ar 
ddiwedd yr 20fed Ganrif, gyda’r defnydd o frics coch yn cyd-fynd â manylion 
cynhenid yr Ardal Gadwraeth ond yn creu gwahaniaeth rhwng elfennau gwreiddiol 
a newydd yr adeilad. Adnewyddwyd y ffenestri yr adeg hon hefyd a chaewyd y 
brif fynedfa i’r annedd gwreiddiol a’i adleoli yn yr estyniad newydd. 

4.14 Drws nesaf mae’r Ficerdy, reit i’r dwyrain o’r Fynwent ac wedi’i gau o’r Sgwâr 
gan ffin o wrych crwm syml sy’n ychwanegu at ei osodiad. Mae’r adeilad yn 
dyddio o’r 18fed Ganrif a hwn oedd cartref plentyndod yr awdur Lorna Sage. 
Cafwyd canmoliaeth uchel i’w hunangofiant, ‘Bad Blood’, a oedd yn sôn am ei 
bywyd cynnar yn Hanmer. Mae’r adeilad yn ddau hanner llawr o frics coch gyda 
tho llechi. Mae’r manylion yn cynnwys cwrs deintell a thalcenni crib.  Mae’r ffasâd 
wedi’i gynllunio’n gymesur ac mae ffenestri newydd o’r 20fed Ganrif bob ochr i’r 
fynedfa ganolog sydd â ffrâm drws panelog a chornis ar gynhalbyst.  Mae’r ochr 
dde sy’n wynebu’r Fynwent yn datgelu ffenestri slaes 16 cwarel o dan bennau 
brics segmentol cul o gyfnod cynharach. 

4.15 Mae’r sgwâr yn gorffen yn Church Cottage, sydd wedi’i osod i ffwrdd o’r 
blaen a’i amgáu y tu ôl i wal frics coch syml ond deniadol.  Mae’n debyg fod yr 
adeilad yn dyddio o ddechrau i ganol y 19eg Ganrif ac yn flaenorol roedd yn ddau 
fwthyn bach, ond mae’r cyfansoddiad a’r manylder gwreiddiol wedi’u cuddio o dan 
y rendrad a’r addasiadau modern. Saif yr adeilad mewn lle tawel nesaf at y 
Fynwent, yn ymgodi rhyw ychydig ac yn cael golygfeydd o’r wlad o amgylch. 

4.16 Wrth barhau tua’r de mae’r ffordd yn mynd i lawr yn raddol tuag at lan 
ogleddol y Llyn.  Cedwir llinell adeiladu gyson y brif ffordd gan y datblygiadau 
modern o ddiwedd yr 20fed Ganrif sy’n cynnig gwerth treflun i’r Ardal Gadwraeth. 
Yn hanesyddol ychydig iawn o ddatblygiad a fu yn y rhan hon o’r pentref gyda 
llawer o’r adeiladau i’r gorllewin yn cael eu codi mewn hen badogau a chaeau.  I’r 
gorllewin mae rhif 1 a 2 Beech Close, dau fyngalo pâr sydd wrth fynedfa ystâd 
bengaead fechan. Enwyd yr ystâd ar ôl y ffawydden fawr, nodwedd amlwg o’r 
strydlun, sy’n sefyll ar godiad uwchben y ffordd o fewn gardd rhif 1 ac a blannwyd 
ym mis Mai 1935 gan y diweddar Syr John Hanmer.  Mae’r tai uwchben lefel y 
ffordd y tu ôl i wal dywodfaen draddodiadol. 

4.17 Caiff ffin orllewinol y stryd ei ffurfio gan The Firs, Gwillun a Dove Cottage. 
Gosodwyd yr eiddo modern y tu ôl i gymysgedd o ffiniau gwrych a wal sy’n 
ysgafnhau’r llinell adeiladu ac yn gwneud y mwyaf o’r golygfeydd i’r de o’r Llyn. 
Mae’r manylion ar yr adeiladau yn cydweddu â chymeriad hanesyddol y pentref 
gyda thoeau llechi, corn simneiau ac agoriadau ffenestr wedi’u cymesuro’n fwy 
traddodiadol. Yn Dove Cottage gwelir hefyd y pennau brics cambr nodweddiadol 
uwchben y ffenestri. 

4.18 Gyferbyn mae The Folly, adeilad brics coch o ddiwedd y 19eg Ganrif.  Yn 
anarferol i’r pentref hwn, mae’r adeilad yn gorwedd yn sythlinol i’r ffordd gyda’r 
talcen yn wynebu’r stryd. Tua’r gogledd gellir gweld creithiau’r hen dai allan oedd 
yn sownd a’r agoriadau gwreiddiol. Adnewyddwyd y ffenestri yn bennaf o fewn yr 
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agoriadau gwreiddiol gyda phennau brics segmentol uwchben.  Mae’r fynedfa 
wedi’i gosod o fewn agoriad gwreiddiol sy’n dangos blociau colfach tywodfaen. 
Mae’r rhain i’w gweld hefyd ar y prif agoriad ffenestr wedi’u gwthio i mewn i’r ochr 
dde. 

4.19 Ymhellach draw mae’r ffordd yn dechrau troi’n raddol tua’r gorllewin lle mae’r 
sycamorwydden ar yr ynys laswelltog yn ganolbwynt a’r Llyn ac Ystâd Gredington 
o dan goed yn gefnlen ddramatig.  Mae ochr talcen dwbl Chadwell a’r Village 
Stores, adeilad rhestredig gradd II, yn ymwthio uwchben ffin o wrych aeddfed 
trwchus. Mae’r adeilad pyst dwbl yn dyddio o ddechrau i ganol y 19eg Ganrif ac 
fe’i hadeiladwyd mewn dau gam gyda Chadwell, i’r chwith, ychydig yn gynharach 
o ran dyddiad.  Gellir gweld mynedfa ganolog wreiddiol yr adeilad o hyd drwy 
amrywiad bach yn y gwaith brics.  Mae gan flaen y siop i’r de ddau ddrws panel 
hanner gwydr gyda goleuadau ymyl ar y rhannau uchaf.  Uwchben mae trosolau 
wedi’i wydro.  Mae ffenestri newydd diaddurn y siop wedi’u fframio gan bilastrau 
panelog a chornis. Casment pren newydd sydd i’r ffenestri, o fewn yr agoriadau 
gwreiddiol yn bennaf. 

4.20 Mereside Cottage sy’n wynebu gyferbyn. Mae’r adeilad yn dyddio o 
ddechrau i ganol y 19eg Ganrif ac mae’n sefyll ar dro amlwg yn y ffordd gyferbyn 
â chyffordd y brif ffordd y tu ôl i wal frics draddodiadol gyda rheiliau haearn 
uwchben. Mae’r bwthyn brics syml yn enghraifft dda o’r cynllun bwthyn sydd 
fwyaf amlwg yn yr Ardal Gadwraeth gyda ffenestri casment newydd o dan bennau 
bwa brics cambr a drws estyll traddodiadol.  Mae band llawr addurniadol yn 
ymestyn o amgylch yr adeilad gyda gris yn y fricsen yn dangos lle y rhoddwyd 
estyniad diweddarach yn yr 20fed Ganrif. 

4.21 Nesaf at ac yn edrych dros ymyl ogleddol y Llyn y mae Mere Cottage, 
bwthyn deulawr rendrad wedi’i beintio’n ddeniadol.  Saif yr adeilad ar lain mawr 
gyda ffin o wrych aeddfed trwchus yn ei gau i’r de a’r gorllewin sy’n ychwanegu at 
gymeriad agored, gwledig yr hen ffordd o’r Eglwys Wen i Owrtyn.  Mae’n debyg 
fod yr adeilad yn dyddio o ddechrau’r 19eg Ganrif ac mae’n dangos ffenestri 
casment pren 3 golau traddodiadol gydag amgylchynau wedi’u peintio.  Mae’r 
drws panelog i’r chwith o’r adeilad gyda chil bychan a bwysleisir gan y rendrad o’i 
amgylch. 

4.22 Mae wal frics coch yn ymestyn o amgylch y gyffordd sy’n arwain i mewn i 
Striga Lane. Y tu ôl i’r wal hon ar blot cornel amlwg y mae Magpie Cottage, 
enghraifft ardderchog o bensaernïaeth gynhenid y 17eg Ganrif yn yr ardal, yn 
cadw’r to gwellt serth traddodiadol a’r ffrâm bren bocs gyda nogwaith brics wedi’i 
beintio’n wyn. Caiff yr adeilad ei fframio gan ddau gorn simnai brics mawr. 
Casmentau pren traddodiadol yw’r ffenestri.  Caiff lleoliad yr adeilad rhestredig 
gradd II ei gyfoethogi gan ei safle ar lan y llyn ac mae’r adeilad yn cyfrannu’n 
sylweddol at gymeriad atyniadol yr Ardal Gadwraeth. 

4.23 Mae Glendower Place yn ymestyn tua’r de o Striga Lane, yn meddiannu 
safle amlwg wedi’i osod uwchben ymyl ddwyreiniol y Llyn ac yn parhau patrwm 
datblygiad llinellol y prif bentref.  Mae’r datblygiad bychan yn cynnwys rhes deras 
o fyngalos a osodwyd rhwng dau adeilad deulawr sy’n cynnwys pedwar o fflatiau. 
Yn hanesyddol roedd efail y gof i’r gogledd o’r datblygiad.  Caiff yr adeiladau eu 
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hamgáu tua’r de a’r dwyrain gan glystyrau sylweddol o goed sy’n gwella’u 
hymddangosiad ac yn cyfrannu at yr ymdeimlad o gau i mewn o amgylch y Llyn. 
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Ffigur 3 – Map Cymeriad Hanmer Is Ardal 1: Prif Stryd y Pentref a Glendower 
Place 
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Yr Hen Ffordd o’r Eglwys Wen i Owrtyn 
4.24 Mae’r rhan hon o’r Ardal Gadwraeth yn llai trwchus ei hanheddiad ac mae iddi 
gymeriad mwy agored a gwledig na phrif stryd y pentref.  Mae’r Llyn yn arbennig o 
bwysig gan ei fod yn darparu cefnlen amlwg ac yn cyfrannu at natur heddychlon yr 
Ardal Gadwraeth. Gosodwyd yr adeiladau yn yr ardal hon o fewn tir agored helaeth 
ac maent fel rheol yn cyfeirio at y Llyn, ac felly’n manteisio ar y golygfeydd 
prydferth. Eglwys Sant Chad yw’r prif ganolbwynt, ei safle dyrchafedig, ei chynllun 
mawreddog a’i lliw llwyd moel yn mynnu sylw o fewn y treflun.  Mae coed yn 
doreithiog yma hefyd a hynny’n cyfrannu at y cymeriad gwledig ac yn rhoi 
ymdeimlad pendant o amgáu i ran fwyaf deheuol yr Ardal Gadwraeth. 

4.25 Saif Eglwys Sant Chad ar ben bryn bach yng nghanol y pentref.  Y fan hon 
yw’r lle gorau i werthfawrogi’r Llyn a’r wlad fryniog o’i gwmpas.  Mae’r Eglwys mewn 
arddull perpendicwlar hwyr gyda chorff eiliog, tŵr gorllewinol a chôr is a chulach i’r 
dwyrain. Fe’i hadeiladwyd o garreg nadd tywodfaen llwyd a gwnaed yr 
atgyweiriadau diweddarach mewn tywodfaen coch.  Mae’r to ar ongl fas gyda theils 
cerrig graddedig. Mae’r eglwys wedi’i chyfylchi a’i haddurno â grotesgau a 
gargoiliau sy’n ychwanegu at ei hymddangosiad urddasol.  Ar y portsh diweddarach 
o’r 19eg Ganrif gwelir arfbais teulu Hanmer uwchben y porth addurnedig. 

4.26 Mae Mynwent agored fawr yn amgylchynu’r Eglwys i’r gogledd a’r de wedi’i 
hamgylchynu o’r prif anheddiad gan amrywiaeth o ffiniau carreg, gwrych, rheiliau 
haearn, brics a physt a rheilen.  Mae’r prif fynediad i’r Fynwent o’r de lle mae pileri 
carreg sgwâr gyda llewod o gerrig wedi’u mowldio ar eu pen a gatiau haearn 
addurniadol yn arwain at lwybr treuliedig.  Lleolwyd y gatiau o fewn wal dywodfaen 
llwyd isel, sydd gyda’i gilydd yn ychwanegu at osodiad yr Eglwys.  O fewn y 
Fynwent ceir rhai coed aeddfed hardd sy’n ychwanegu at osodiad yr Eglwys, yn 
arbennig y ddwy Gedrwydden Libanus sy’n fframio golygfeydd o’r adeilad o’r de. 

4.27 Ychwanegir at osodiad yr Eglwys gan bresenoldeb sawl cofadail restredig sydd 
hefyd yn cyfrannu at gyfanrwydd hanesyddol y Fynwent.  O ddiddordeb arbennig y 
mae’r groes ganoloesol gradd II rhestredig sy’n eistedd ar blinth carreg rywiog 
wythochrog. Mae’r llusern wedi hindreulio’n ddrwg gyda ffigurau Sant Chad, Esgob 
meitrog, y croeshoeliad a’r forwyn a’i phlentyn yn addurno pob wyneb.  Mae yna 
sawl carreg fedd gradd II rhestredig a beddi sy’n dyddio o’r 16eg, y 17eg, a’r 19eg 
Ganrif yn sefyll i ddwyrain a de ddwyrain yr Eglwys sydd o ddiddordeb hefyd. 

4.28 Wedi’i osod yn rhan ddeheuol mur y Fynwent a gyda dwy goeden addurniadol 
o boptu iddo y mae cofadail rhyfel Hanmer sy’n radd II* rhestredig.  Cynlluniwyd y 
strwythur gan y pensaer adnabyddus Giles Gilbert Scott ac fe’i codwyd yn 1919. 
Mae’r cofadail tywodfaen coch yn debyg o ran arddull i groes Ganoloesol y Fynwent 
gyda gwaelod a choes wythochrog.  Mae’r safle amlwg a’r dyluniad cain yn cyfrannu 
at osodiad a phwysigrwydd yr Eglwys. 

4.29 Mae llwybr cul rhwng cloddiau trwchus a wal derfyn frics coch Lych House yn 
dirwyn tua’r gogledd rhwng y Fynwent a Lych House ac yn arwain at Ysgol 
Wirfoddol dan Gymorth Hanmer. Yn yr adeilad gradd II rhestredig hwn gwelir un o’r 
enghreifftiau gorau yn yr ardal o ystafell ddosbarth o’r 19eg Ganrif.  Mae’r ysgol yn 
dyddio o’r 17eg Ganrif ond yn sgil gwaith adfer sylweddol yng nghanol y 19eg 
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Ganrif, gwelwyd newid mawr i’r cymeriad a’r golwg gwreiddiol. Un llawr sydd i 
adeilad gwreiddiol yr ysgol ac fe’i hadeiladwyd o frics a foldiwyd â llaw o dan do 
llechi. Mae’r hen dŷ’r ysgol deulawr yn sownd ar yr ochr ddeheuol.  Mae gan ran 
wreiddiol yr ysgol ffenestri 19eg Ganrif newydd gydag amgylchynau carreg 
peintiedig, myliynau a thrawslathau. Saif yr ysgol mewn lleoliad tawel i ffwrdd o’r 
brif ffordd ar hyd llwybr gwledig deniadol.  Mae ei hagosrwydd ar yr Eglwys yn 
cyfoethogi gosodiad yr ysgol, ac yn atgyfnerthu’r cysylltiadau hanesyddol cryf rhwng 
y ddau adeilad. 

4.30 Rhan o fferm fechan ar ymyl gorllewinol y pentref yw Lych House.  Mae wal 
frics coch gyda chopin teracota hanner-crwn yn cau’r eiddo o’r brif ffordd cyn troi ar 
hyd y llwybr am yr ysgol. Adeilad deulawr brics coch o ddiwedd y 19eg Ganrif yw’r 
prif adeilad. Cynlluniwyd y blaen yn gymesurol ac mae ffenestri PVCu newydd yn 
amgylchynu ffrâm drws pedimentog wedi’i beintio a drws hanner pren i mewn 
ynddo. Bob ochr i’r to llechi mae dau gorn simnai brics.  O amgylch y prif annedd 
mae 3 tŷ allan o frics ar ffurf linellol draddodiadol gyda’r tai allan i’r gorllewin a’r 
gogledd yn ymddangos yr un oed â’r tŷ. 

4.31 Mae wal frics coch uchel yn ymestyn tu’r de o’r prif annedd i ymuno â’r trydydd 
tŷ allan sy’n sefyll yn unionsgwar â’r ffordd. Mae tarddiad y tŷ allan hwn yn 
gynharach, yn debygol o fod rhwng dechrau a chanol y 19eg Ganrif.  Mae’r blaen 
talcennog yn datgelu agoriad bwaog cul ar y llawr isaf gyda drws ar lefel y llawr 
cyntaf. Ar yr ochr dde gwellir gweld hen agoriad bwaog segmentol, a flociwyd yn 
rhannol yn ddiweddarach tra bod yr ochr chwith wedi cadw drws gwreiddiol ymhlith 
agoriadau diweddarach.  Mae safle blaengar, dyluniad diddorol a pherthynas y tŷ 
allan o fewn yr adeiladau fferm yn ychwanegu diddordeb at y strydlun. 

4.32 I’r chwith o’r ffordd o fewn glan ogleddol agored y Llyn ac wedi’i gau o’r ffordd 
gan wrych trwchus y mae’r hen dŷ cwch, ei ffurf a’i raddfa debyg i’r tŷ allan gerllaw 
yn Lych House yn rhoi parhad i’r strydlun.  Mae’r adeilad yn eiddo i’r teulu Hanmer a 
gellir gweld arfbais y teulu o fewn y talcen gogleddol ar ymyl y ffordd a hynny’n 
atgyfnerthu’r cysylltiadau hanesyddol cryf gyda’r teulu drwy gydol y pentref.  Yn y 
talcen deheuol ochr y llyn mae agoriad bwaog mawr a hwn oedd y mynediad i’r 
cychod. 

4.33 Gan fynd ymlaen allan o’r pentref mae’r ffordd yn dechrau ymdroelli’n araf i 
fyny llethr ysgafn. Ceir coed aeddfed ar bob ochr i’r ffordd a hynny’n cynnig 
ymdeimlad cryf o gau i mewn ac yn creu cefndir lliwgar ac amrywiol i’r golygfeydd i’r 
de allan o’r Ardal Gadwraeth ym misoedd yr haf.  Mae Mere House a Mere House 
Cottage wedi’u lleoli i’r de o’r ffordd, o’r golwg gan goed aeddfed mawr a therfyn o 
wrych trwchus. Mae’r dramwyfa i Mere House wedi’i gosod rhwng dau biler brics 
diweddarach a addurnwyd ag arfbais teulu Hanmer. Mae Mere House yn fila 
Sioraidd Gradd II rhestredig sy’n dyddio o ddiwedd y 18fed Ganrif a chredir ei bod 
yn rhan o welliannau a wnaed gan Ystâd Hanmer yn ystod y cyfnod hwn.  Dengys 
Map Degwm 1839 fod yr adeilad ym meddiant y Parchedig John Hanmer, a oedd 
hefyd yn berchen ar Ysgol Hanmer. Adeilad deulawr yw’r adeilad gwreiddiol o frics 
wedi’u peintio mewn arddull neo-glasurol o dan dalcendo llechi gyda chyrn simnai 
brics coch bob ochr. I’r chwith mae estyniad bae ar ogwydd sy’n dyddio o 1819.  Yn 
y tu blaen mae ffenestri newydd slaes dau a phedwar cwarel, ond erys rhai o’r 
ffenestri slaes 12 cwarel gwreiddiol ar y talcenni ochr a chefn.  Mae’r fynedfa 
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ganolog yn sefyll rhwng bae ar ogwydd a phortsh pedimentog modern. Ym 
misoedd y gaeaf gellir gweld ffasâd gwyn yr adeilad ac mae hwnnw’n tynnu sylw yn 
y strydlun. 

4.34 Drws nesaf mae Mere House Cottage.  Yn hanesyddol cysylltwyd yr eiddo 
brics coch â Mere House, mae’n debyg ar gyfer stablau a storio coetsis ac mae 
ganddo’r un math o dalcendo. Addaswyd ac ymestynnwyd yr adeilad at ddibenion 
byw ynddo yn yr 20fed Ganrif a bellach mae wedi’i wahanu o Mere House gan ffin 
wrych. 

4.35 I’r chwith o’r ffordd mae bwlch yn y coed yn datgelu rheiliau haearn gyr, gatiau 
addurniadol a phileri giât o amgylch yr hen fynedfa ogledd ddwyreiniol i Barc 
Gredington. Mae’r strwythurau Gradd II rhestredig yn enghraifft dda o waith haearn 
pensaernïol y 18fed Ganrif ac mae eu harddull faroc yn awgrymu mai’r bwriad oedd 
eu rhoi i sefyll wrth fynedfa blaengwrt yr hen dŷ a’u bod wedi’u symud i’w lleoliad 
presennol yn ddiweddarach.  Mae eu safle a’u manylder coeth yn eu gwneud yn 
nodwedd amlwg a diddorol o’r Ardal Gadwraeth ynghyd â’u gwerth hanesyddol 
gyda’r cyn borthdy drws nesaf. 

4.36 Lleolwyd Mereside Lodge i lawr mewn pant bach ac fe saif i ffwrdd o’r ffordd y 
tu ôl i glawdd trwchus. Mae coed aeddfed i ogledd ddwyrain a de orllewin y porthdy 
yn cuddio llawer o’r adeilad o’r golygfeydd ehangach.  Mae’r adeilad yn dyddio o 
ddechrau’r 20fed Ganrif ac yn cyd-fynd ag addasiadau eraill yn y Parc ar yr adeg 
hon a oedd yn cynnwys gwneud yr ardd Siapaneaidd.  Cafodd yr adeilad ei rendro o 
dan do llechi traddodiadol gydag estyll tywydd pren llydan a therfyniadau pren 
pigfain ynghyd â ffenestri casment pren aml-oleuni newydd. 

4.37 Y tu hwnt i’r porthdy mae’r coed ym Mharc Gredington yn dal i fod yn nodwedd 
bwysig, yn rhesi ar hyd y ffordd ac yn cynnal yr ymdeimlad o amgau.  Wrth edrych 
yn ôl tuag at y prif anheddiad mae tŵr yr Eglwys yn codi’n amlwg uwchben y coed. 

4.38 Mae Home Farm wedi’i leoli yng nghornel de dwyreiniol yr Ardal Gadwraeth. 
Mae’r ffermdy brics Sioraidd urddasol hwn yn wynebu Pentref Hanmer i’r dwyrain 
gyda’i ddyluniad cymesur clasurol a’i sefyllfa sydd ar ychydig o godiad yn ei wneud 
yn fwy amlwg. Mae’r ffermdy’n dyddio o ganol i ddiwedd y 18fed Ganrif ac roedd yn 
rhan o Ystâd Gredington gyda’r enw’n awgrymu mai hon oedd y fferm a oedd yn 
gwasanaethu’r prif dŷ. Adnewyddwyd y ffenestri gyda phatrwm croesffurf o dan 
bennau brics segmentol gyda drws pedimentog canolog o dan bortsh canopi 
talcennog syml. Ychwanegwyd parapet diweddarach uwchben ffenestri’r llawr 
cyntaf ac mae hwnnw, ynghyd â’r cyrn simnai corbelaidd bob ochr yn cyfoethogi 
cymesuredd yr adeilad. 

4.39 Y tu cefn i’r ffermdy mae tŷ allan brics deulawr traddodiadol yn gymesur â’r 
ffordd wedi’i amgáu gan derfyn wal frics draddodiadol a rheilen haearn sy’n cael ei 
dorri gan agoriad bwaog segmentol gyda drws estyll pren a phileri brics mawr. 
Rhan hynaf y rhes sydd nesaf at y ffermdy ac mae ganddo agoriadau awyru 
deniadol mewn patrwm croes a diemwnt bob yn ail.  Saif y tŷ allan mewn lle amlwg 
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 wrth fynedfa ddeheuol yr Ardal Gadwraeth ac mae iddo werth grŵp gyda’r prif 
ffermdy, gyda’i gilydd maent yn cyfrannu at natur wledig y pentref 
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Ffigur 5 – Map Cymeriad Hanmer Is Ardal 2: Yr Hen Ffordd o’r Eglwys Wen i Owrtyn 
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5.0 CRYNODEB O’R NODWEDDION NEGYDDOL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1 Nodwyd sawl ffactor sy’n amharu ar ansawdd gweledol yr ardal. Maent yn 
cynnwys: 

Colli Manylion Pensaernïol drwy Addasiadau Amhriodol a Defnyddio 
Defnyddiau Anaddas 
5.2 Mae cael gwared ar y ffenestri a’r drysau gwreiddiol a thraddodiadol a rhoi rhai 
modern yn eu lle sydd â manylion amhriodol megis uPVC ac unedau pren a 
gynhyrchwyd mewn ffatri a gosod teils concrid yn lle toi llechi naturiol wedi erydu 
rhywfaint o gymeriad arbennig Ardal Gadwraeth Hanmer. 

Datblygiad Newydd 
5.3 Mae datblygiadau tai ffyrdd pengaead modern Beech Close a Striga Bank i’r 
dwyrain a’r de o’r Ardal Gadwraeth yn swbwrbaidd iawn eu naws ac nid ydynt yn 
adlewyrchu patrwm stryd hanesyddol traddodiadol y pentref. 

Gwifrau Uwchben 
5.4 Mae gwifrau uwchben yn arbennig o amlwg ar hyd y brif stryd ac mae’r rhain yn 
cael effaith hynod o negyddol ar ymddangosiad yr ardal, gan dorri ar draws y 
golygfeydd allan o’r Ardal Gadwraeth. 
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6.0 Y CYNLLUN RHEOLI 
6.1 CYNIGION CADW A GWELLA 

Adfer manylion a gollwyd a gwarchod manylion 
traddodiadol a gwreiddiol 

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

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

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

Coed Mae coed yn gwneud cyfraniad mawr at gymeriad ac ymddangosiad yr Ardal 
Gadwraeth. Nodwyd y rheiny yr ystyrir fod eu cyfraniad yn un pwysig ar 
Ffigurau 3 a 4 y ddogfen hon.  Bydd eu tynnu’n ddiangen neu waith yr ystyrir yn 
andwyol yn cael ei wrthsefyll. Os yw eu tynnu’n hanfodol yna anogir cynllun 
ailblannu priodol er mwyn lliniaru unrhyw effeithiau andwyol ar gymeriad yr 
Ardal Gadwraeth. 

Datblygiadau Newydd ac Addasiadau Mae modd cynnwys datblygiadau newydd mewn anheddiad hanesyddol yn 
llwyddiannus ond mae’n hanfodol fod y datblygiad yn parchu graddfa, dyluniad, 
cymesuredd a defnyddiau’r bensaernïaeth o’i gwmpas er mwyn cryfhau 
cydlyniad y stryd.  Mae’n hanfodol fod graddfa ac amrywiaeth y bensaernïaeth 
gyfagos yn cael eu parchu ac y defnyddir dylunio llawn dychymyg, o ansawdd 
uchel, i atgyfnerthu cydlyniad y stryd ac i sicrhau parhad yng ngraddfa, rhythm 
a chyfoeth manylion pensaernïaeth y strydlun presennol.  Gall ceisiadau 
cynllunio am addasiadau a datblygiadau newydd gael eu gwrthod os nad ydynt 
yn cadw neu’n gwella cymeriad arbennig yr Ardal Gadwraeth.  Ceir canllawiau 
dylunio manwl yn Adran 7.0 y ddogfen hon. 
6.2 CYFLEOEDD GWELLA 

Adnabuwyd y canlynol fel cyfleoedd i wella’r Ardal Gadwraeth.  Mae ymgymryd â’r gwaith hwn yn dibynnu ar y ffaith fod cyllid neu 
gymorth grant ar gael: 
CYNIGION GWELLA CORFF SY’N GYFRIFOL 
Gwifrau Uwchben - Llawer o wifrau uwchben yng nghanol y pentref, caiff hyn effaith andwyol 
ar ymddangosiad yr ardal a byddai’n well eu hadleoli o dan y ddaear. 

Cwmnïau Cyfleustodau – Manweb, 
BT 
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Dehongli – byddai cyflwyno byrddau dehongli treftadaeth mewn mannau cyhoeddus yn help i 
atgyfnerthu cymeriad arbennig yr Ardal Gadwraeth. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
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7.1 Mae cymeriad yr adeiladau unigol, sydd gyda’i gilydd yn creu’r 
Ardal Gadwraeth, yn deillio o nifer o ffactorau. Nod y canllawiau isod yw 
gwella’r cymeriad hwnnw. 

Cymesuredd 
7.2 Roedd arddulliau adeiladu hŷn yn dilyn systemau cymesuredd 
traddodiadol. Yn y rhan fwyaf o adeiladau yn yr Ardal Gadwraeth, mae’r 
berthynas rhwng ffenestri, drysau, uchder lloriau a’r berthynas rhwng 
solid a gwagle yn dyngedfennol wrth ddylunio gweddluniau.  Dylid 
efelychu cymesuredd traddodiadol mewn datblygiadau newydd. 

Toeau 
7.3 Mae llinell y to bob amser bron yn nodwedd amlwg o adeilad ac mae 
cadw’r siâp, y codiad, yr ymylon a’r manylion a’r addurniadau bondo 
gwreiddiol yn hanfodol. Mae uchder a siapiau toeau yn bwysig; mae 
toeau fflat yn ddieithr i’r traddodiad lleol ac yn annerbyniol yn gyffredinol. 
Mae cyrn simneiau yn nodweddion pwysig o’r golygon a dylid eu cadw 
hyd yn oed os nad oes eu hangen mwyach.  Lle mae’r defnyddiau toi i 
gael eu hadnewyddu dylent gael eu newid am rai o’r un lliw, maint a 
gwedd â’r gwreiddiol. Dylai toeau gael eu toi neu’u hail-doi mewn 
defnyddiau traddodiadol ar sail debyg am debyg lle maent yn briodol yn 
hanesyddol. Os oes angen awyru, dylid cyflawni hynny mewn ffyrdd 
sydd heb fod yn amlwg. Byddai awyru o dan y bondo yn dderbyniol, ond 
nid felly awyrellau gweladwy yn y to. 

Waliau Allanol 
7.4 Rhaid i unrhyw newidiadau neu waith atgyweirio i waliau allanol 
barchu’r defnyddiau adeiladu presennol a chyd-fynd â nhw o ran gwedd, 
ansawdd a lliw. Dylid gwneud pob ymdrech i gadw neu ailddefnyddio 
gwaith brics neu waith carreg a fframiau pren, a rhaid peidio â’u rendro, 
eu chwipio â gro na’u peintio. Rhaid ail-bwyntio â morter sy’n cyd-fynd 
â’r morter presennol o ran lliw, math a gwedd, ac yn hanesyddol byddai 
wedi cael ei greu o galch a thywod. Mae morterau sment modern, caled, 
yn atal lleithder rhag anweddu drwy’r uniadau ac felly achos lleithder y tu 
mewn. Lle mae hynny’n briodol, dylai rendradau sment caled gael eu 
newid am rendrad calch amgen. 

Landeri a Phibellau Dŵr 
7.5 Dylai landeri a phibellau dŵr gael eu hatgyweirio os ydynt yn rhai 
gwreiddiol neu dylid ailosod rhai mewn defnyddiau gwreiddiol.  Nid yw 
landeri plastig yn briodol ar adeiladau mewn Ardaloedd Cadwraeth.  Nid 
ydynt yn ddilys yn hanesyddol ac nid ydynt yn cyfoethogi cymeriad 
adeilad. Gall landeri haearn bwrw bara oes, o’u cynnal a’u cadw, eu 
hatgyweirio a’u gosod yn iawn. 

Ffenestri 
7.6 Mae’r rhain yn nodweddion pwysig a rhaid iddynt fod yn briodol o 
ran cymesuredd, yn perthnasu’n dda i’w gilydd ac i adeiladau cyfagos a 
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dylent hefyd barchu’r agoriadau sy’n bodoli’n barod. Rhaid i unrhyw 
waith atgyweirio neu amnewid gyd-fynd bob amser â’r gwreiddiol.  Mae 
hyn yn cynnwys nid dim ond elfennau adeileddol y ffenestr ond hefyd 
wydr hanesyddol a’r offer gwreiddiol ar ffenestri. Mae’r dull agor yn 
neilltuol o bwysig, pa mor bell yn ôl y mae’r ffenestr yn cael ei gosod yn y 
cil a’r darnau o farrau gwydro. Mae’n annerbyniol newid ffenestri pren 
neu haearn am rai uPVC, ni waeth beth yw’r patrwm.  Rhaid i bob 
ffenestr fod â gorffeniad paent traddodiadol yn hytrach nag opsiwn 
modern lle defnyddir staen i liwio. . 

Drysau 
7.7 Dylid cadw fframiau drysau, drysau ac offer drysau gwreiddiol lle 
bynnag mae hynny’n bosibl. Rhaid i rai newydd yn eu lle gyd-fynd â’r 
gwreiddiol o ran cymesuredd, arddull a defnyddiau a rhaid iddynt fod â 
gorffeniad paent. Dylai portshys gael eu dylunio yng nghyd-destun ac 
arddull bensaernïol yr adeilad drwyddo draw, gan adlewyrchu arddulliau 
cyfagos priodol. Ni ddylent dra-arglwyddiaethu ar du blaen yr adeilad. 

Triniaethau Ffiniau 
7.8 Ni fydd tynnu neu newid waliau terfyn yn cael ystyriaeth ffafriol. 
Dylid eu hatgyweirio gan ddefnyddio’r un defnyddiau a’r un arddull neu 
fondin a dylid llenwi bylchau o ran cerrig copa gan ddefnyddio 
defnyddiau i gyd-fynd â’r cerrig copa presennol.  Mae’n annerbyniol 
defnyddio morter sment caled i ail-bwyntio uniadau, gan fod hynny’n peri 
i dywodfaen yn arbennig ddirywio’n gyflym. 

Arwynebau 
7.9 Dylid osgoi gorddefnyddio gorffeniadau tarmac ansensitif a manteisio 
ar y cyfle i osod defnyddiau naturiol, traddodiadol, lleol eu tarddiad os 
yw’n bosibl, sydd â’u lliw, eu gwedd a’u patrwm yn gydnaws â chymeriad 
yr ardal ac yn sensitif i adeiladau cyfagos.  

Gwaith Ffordd 
7.10 Dylai offer stryd dianghenraid neu elfennau nad oes eu hangen 
mwyach, fel arwyddion neu bolion, gael eu tynnu fel bod y strydoedd yn 
edrych yn llai blêr. Rhaid cadw unrhyw nodweddion hanesyddol fel 
arwyddion stryd a rhaid i unrhyw eitemau newydd fel bolardiau, 
goleuadau stryd ac arwyddbyst gael eu hintegreiddio’n ofalus yn y 
strydwedd gan berthnasu’n dda ag adeiladau cyfagos a’r ardal drwyddi 
draw. Rhaid sicrhau bod cyn lleied â phosibl o arwyddion ffyrdd, a’r 
rheini mor fach â phosibl, a dim ond lle mae hynny’n angenrheidiol y 
dylent gael eu goleuo.  Dylai’r platiau cefn fod yn llwyd neu’n ddu – rhaid 
osgoi melyn llachar.  Lle mae llinellau ffordd yn hanfodol, rhaid iddynt fod 
o led cyfyngedig. 

Micro Gynhyrchu Ynni 
7.11 Er bod defnyddio systemau micro gynhyrchu ynni yn rhywbeth i’w 
annog, ni fydd hyn yn dderbyniol lle caiff y cyfarpar ei osod ar du blaen 
adeiladau neu ar brif weddluniau neu weddluniau gweladwy, lle byddent 
yn cael effaith weledol negyddol ar yr Ardal Gadwraeth. 
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Mesurau Rheoli Arbennig 
8.1 Er mwyn amddiffyn yr amgylchedd arbennig, mae mesurau rheoli mwy 
caeth yn bodoli yn yr Ardal Gadwraeth.  Nid yw’r rhain wedi’u bwriadu i 
lesteirio newid, ond fel cyfrwng rheoli cadarnhaol i ddiogelu cymeriad yr 
ardal drwyddi draw.  Maent yn cynnwys: 

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

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

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

Gyda phob cynnig datblygu ac wrth arddangos hysbysebion mewn Ardal 
Gadwraeth, rhaid cymryd mwy o ofal i sicrhau bod cynlluniau’n gwella a 
chadw cymeriad arbennig yr ardal.  Mae’r dyluniad a’r dewis o ddefnyddiau 
yn arbennig o bwysig yn y cyswllt hwn. 

Adeiladau Rhestredig 
8.2 Adeilad Rhestredig yw adeilad yr ystyrir ei fod o ddiddordeb 
pensaernïol neu hanesyddol arbennig ac o’r herwydd mae angen 
gwarchodaeth arbennig arno.  Unwaith iddo gael ei restru, caiff adeilad ei 
warchod o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990. Mae’r Rhestriad yn gwarchod yr adeilad y tu allan a’r tu 
mewn waeth beth fo’r rheswm dros y rhestriad yn ogystal ag unrhyw 
wrthrych neu strwythur sy’n sownd wrth yr adeilad (p’un ai fod sôn amdano 
yn nisgrifiad y rhestriad ai peidio).  Mae’r rhestriad yn ymestyn hefyd i 
unrhyw wrthrych neu strwythur o fewn ‘cwrtil’ yr adeilad, sydd wedi bodoli 
ers cyn 1 Gorffennaf 1948. Pwrpas hyn yw sicrhau fod cymeriad arbennig 
yr adeilad a’i osodiad yn cael eu gwarchod. 

8.3 Pan fwriedir gwneud gwaith ar Adeilad Rhestredig, mae bob amser yn 
fuddiol gwirio gydag Adran Gynllunio’r Cyngor a oes angen Caniatâd 
Adeilad Rhestredig. Mewn unrhyw waith a gynigir, rhaid rhoi ystyriaeth 
arbennig i fanteision cadw’r adeilad, ei osodiad a’r nodweddion arbennig o 
ddiddordeb. 

8.4 Wrth ystyried unrhyw waith i Adeilad Rhestredig mae’n rhaid mai’r prif 
amcan yw cadw holl nodweddion a gwead gwreiddiol yr adeilad lle bynnag 
y bo modd.  Mae angen Caniatâd Adeilad Rhestredig i ddymchwel adeilad 
rhestredig neu i’w addasu, os byddai hynny’n effeithio ar gymeriad, 
cyfanwaith neu ddiddordeb arbennig yr adeilad.  Gallai hyn gynnwys newid 
ffenestri a drysau, newid y defnyddiau toi, peintio gwaith brics, symud neu 
gael gwared ar waliau mewnol neu waith plastr, llefydd tân, estyll neu 
risiau. Mae’n bosibl na fydd angen caniatâd i wneud gwaith trwsio tebyg 
am debyg ond mae bob amser yn ddoeth gwneud yn siŵr cyn gwneud 
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unrhyw waith gan fod gwneud gwaith heb y caniatâd angenrheidiol yn 
dramgwydd troseddol gyda chosbau sylweddol i’r rheiny sy’n cael eu herlyn 
a’u cael yn euog. 

Adeiladau Masnachol 
8.5 Nid oes gan eiddo mewn defnydd masnachol Hawliau Datblygu a 
Ganiateir o dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a 
Ganiateir) 1995. Felly'r unig waith a all gael ei wneud heb Ganiatâd 
Cynllunio yw gwaith trwsio a chynnal a chadw ac addasiadau mewnol, cyn 
belled nad yw’r adeilad yn Adeilad Rhestredig. 
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9.1 Egwyddor sylfaenol o bob cynllun grant yw na ellir cynnig grant ar ôl 
i’r gwaith ddechrau. Mae pob grant yn ddewisol a gall y cyfraddau 
amrywio. Mae ymgynghori buan â darparwyr posibl yn hanfodol. 

Cadw: Henebion Cymru 
9.2 Cadw yw adran amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.  Un elfen o’i 
weithgareddau yw cynnig grantiau i berchnogion ar gyfer atgyweirio neu adfer 
adeiladau hanesyddol.  Dyma grynodeb o’r cynlluniau grant allweddol: 

 Grant Adeiladau Hanesyddol 
Ar gyfer atgyweirio ac adfer adeiledd hanesyddol adeilad o 
ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol ‘eithriadol’.  Fel arfer telir 
grantiau mewn rhandaliadau neu ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau. 

9.3 Efallai y bydd yn amod o’r grant fod angen arbenigwr i wneud a 
goruchwylio’r gwaith, a bod rhaid caniatáu rhywfaint o fynediad i’r 
cyhoedd i’r eiddo unwaith y bydd y gwaith wedi’i gwblhau.  Rhaid i’r 
perchennog sicrhau hefyd fod yr eiddo’n cael ei gadw mewn cyflwr da a 
rhaid iddo drefnu a chynnal yswiriant digonol ar gyfer yr eiddo.   

 Grantiau Ardaloedd Cadwraeth 
Ar gyfer gwaith ar adeiledd neu ymddangosiad allanol adeiladau 
hanesyddol, sydd yn ychwanegu’n sylweddol at Ardal Gadwraeth.  Eto, 
caiff grantiau eu talu mewn rhandaliadau neu ar ôl i’r gwaith gael ei 
gwblhau. 

9.4 Yn debyg i’r Grant Adeiladau Hanesyddol, efallai y bydd yn amod fod 
angen arbenigwr i wneud a goruchwylio’r gwaith. Rhaid i’r perchennog 
sicrhau hefyd fod yr eiddo’n cael ei gadw mewn cyflwr da a rhaid iddo drefnu 
a chynnal yswiriant digonol ar gyfer yr eiddo.   
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ADEILADAU RHESTREDIG 

Adeilad Rhestredig Gradd 

Eglwys Sant Chad II* 

Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir Hanmer II 

Deial Haul ym Mynwent Hanmer II 

Croes Mynwent Hanmer II* 

Carreg fedd Edward Lloyd II 

Bedd Henry Parry II 

Bedd teulu’r Nickson II 

Ficerdy  Hanmer        II  

The Cottage II 

The Cottage a Siop y Cigydd II 

Gwesty’r Hanmer Arms  II 

Cofgolofn Ryfel Hanmer II* 

Chadwell a Siop y Pentref Hanmer II 

Magpie Cottage II 

Mere  House         II  

Gatiau, pileri giât a rheiliau wrth fynedfa Gogledd-Ddwyreiniol 
Gredington II 
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Y Brif 
Ddeddfwriaeth 

Canllawiau Polisi 
Cenedlaethol 

Polisi Lleol 

Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 
1990 

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

Deddf Cynllunio Cylchlythyr y Swyddfa Cyfarwyddyd 
(Adeiladau Gymreig 61/96: Cynllunio Lleol 
Rhestredig ac Cynllunio a’r Nodyn 4: 
Ardaloedd Amgylchedd Ardaloedd 
l Cadwraeth) 1990 Hanesyddol: 

Adeiladau 
Hanesyddol ac 
Ardaloedd Cadwraeth 

Cadwraeth 

Deddf Henebion a 
Mannau 
Archeolegol 1979 

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

Cyfarwyddyd 
Cynllunio Lleol 
Nodyn 30: 
Dylunio 

 Nodyn Cyngor Cyfarwyddyd 
Technegol 12: Cynllunio Lleol 
Dylunio Nodyn 12 – 

Blaenau siop 
Cylchlythyr y Swyddfa 

Gymreig 60/96: 
Cynllunio a’r 
Amgylchedd 
Hanesyddol: 
Archaeoleg 
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Maen / Carreg Nadd Neu Ashlar. Carreg a noddwyd i gael wyneb llyfn, fe’i 
defnyddir ar flaen adeilad. 

Bylchfur Parapet amddiffynnol yn cynnwys merlonau a bylchau 
(saethdyllau) i saethwyr saethu drwyddynt, fe’i gelwir 
hefyd yn greneliad ac fe’i defnyddir fel addurn 

Estyll Tywydd Darn o bren a osodwyd ar ymyl allanol tâl maen, wedi’i 
gerfio weithiau i gael effaith addurniadol 

Ffrâm Bocs Strwythur o ffrâm bren lle mae darnau o bren fertigol a 
llorweddol yn cynnal y to 

Cambr Codiad bychan neu gromlin am i fyny yn lle llinell neu 
blaen llorweddol 

Canopi  Ymestyniad neu gwfl 
Bae ar Ogwydd Ffenestr led-wythonglog sy’n ymwthio allan 
Casment Ffenestr lle mae’r rhan sy’n agor yn hongian ar 

golfachau 
Côr Rhan o ben dwyreiniol yr Eglwys a neilltuwyd i’w 

ddefnyddio gan y clerigwyr sy’n gweinyddu 
Copin Rhan uchaf wal, parapet neu simnai 
Corbel Darn o bren, carreg neu fricsen sy’n bargodi i gynnal 

strwythur sy’n hongian drosodd, fel bwa neu falconi 
Cornis Silff wedi’i mowldio, yn bargodi ar hyd top adeilad. 

Hefyd, mowldin addurnol yn yr ongl rhwng wal a 
nenfwd 

Deintell Bargodiadau ciwbig bach o dan y llinell doeau 
Bondo Y rhan isaf o do ar ongl, sy’n hongian drosodd 
Edwardaidd Yn dyddio o’r cyfnod 1901 i 1918 neu’n nodweddiadol  

ohono 
Cyfylchog Gyda bylchfuriau 
Y Dull Seisnig Dull o osod brics sy’n golygu yn fras 2 i 3 chwrs o 

estynwyr ac yna cwrs o frics croes 
Ffasâd    Tu blaen adeilad 
Ffenestri linter Agoriad gwydrog uwchben y drws 
Terfyniad Darn addurniadol i orffen elfen o adeilad, caiff ei 

ddefnyddio’n gyffredin ar reiliau a thoi 
Y Dull Ffleminaidd Dull o osod brics sy’n golygu estynwyr a brics croes 

bob yn ail ar hyd pob cwrs gyda’r brics croes wedi’u 
canoli ar yr estynwyr uwch eu pen ac o danynt 

Tâl maen Rhan o wal, trionglog yn aml, lle mae’r to yn darfod 
Sioraidd Yn dyddio o’r cyfnod 1714 i 1820 neu’n nodweddiadol 

ohono 
Gothig Cyfnod o bensaernïaeth ganoloesol a nodweddir gan y 

defnydd o’r bwa pigfain 
Lintel Trawst llorweddol a ddefnyddir fel darn gorffen 

uwchben drws neu ffenestr 
Canoloesol Yn dyddio o’r Canol Oesoedd neu’n nodweddiadol o’r 

cyfnod hwnnw (1042-1485) 
Mwliwn Neu bostyn ffenestr. Bar fertigol sy’n rhannu ffenestr 
Corff Eglwys Darn canol neu brif ran yr Eglwys 
Nogwaith Brics a fewnlenwyd rhwng bylchau ffrâm bren 

Asesiad a Chynllun Rheoli 36 
Ardal Gadwraeth 
Hanmer 



 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

   
 

  
  

Pigfain Neu ogee. Cromlin ddwbl, yn plygu un ffordd i 
ddechrau a’r ffordd arall wedyn 

Conglfaen Carreg wedi’i naddu a osodir ar gorneli adeiladau 
Parapet Nodwedd sy’n cael ei defnyddio i guddio to 
Pediment Tâl maen ffurfiol sy’n deillio o deml glasurol, fel arfer yn 

cael ei ddefnyddio dros ddrysau a ffenestri 
Rendrad Plastro wyneb â phlastr, stwco neu orffeniad arall 
Sil Aelod adeileddol wedi’i greu o un pren llorweddol di-dor 

sy’n ffurfio rhan isaf fframwaith neu adeiledd cynnal 
Slaes Ffenestr sy’n symud ar rigolau fertigol, naill ai gydag un 

ffrâm yn sefydlog (hongian sengl) neu’r ddwy yn symud 
(hongian dwbl) 

Segmentol Math o fwa lle mae’r brics yn codi’n gynyddol i ffurfio 
cromlin fas 

Llin-gwrs neu Gwrs llawr Cwrs carreg neu fowldiad llorweddol yn bargodi o 
wyneb y wal 

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

Trawslath Bar llorweddol sy’n rhannu ffenestr 
Brodorol Yn seiliedig ar ddulliau adeiladu, defnyddiau ac 

arddulliau addurno lleol a thraddodiadol 
Fictoraidd Yn dyddio o’r cyfnod 1837 - 1901 neu’n nodweddiadol 

ohono 
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Cyfeiriadau 
Edward Hubbard 1986 - The Buildings of Wales Clwyd (Denbighshire and 
Flintshire). 
Disgrifiadau Rhestriadau Cadw 
Bill Barlow 2008 - A Brief History of Saint Chad’s Church, Hanmer 
Sir John Hanmer 1872 – Memorial of the Parish of Hanmer 
Y Comisiwn Brenhinol ar Henebion Cymru.  Cofnod Henebion Cymru. 
English Heritage 2005 - Guidance on Conservation Area Appraisals 
English Heritage 2005 - Guidance on the Management of Conservation Areas 
Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys, 1992 – Wrexham Maelor Historic 
Settlements 
Hanmer Tithe Map and Apportionment, 1839 
Cadw 2011 - Egwyddorion Cadwraeth ar gyfer rheoli’r amgylchedd hanesyddol 
yng Nghymru yn gynaliadwy 
Grahame Davies 2007 – Real Wrexham 

Cysylltiadau Defnyddiol 
Y Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol - www.ihbc.org.uk 
Cadw: Henebion Cymru – www.cadw.wales.gov.uk 
Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain – www.riba.org.uk 
Y Gymdeithas er Gwarchod Adeiladau Hynafol - www.spab.org.uk 
Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig – www.rics.org.uk 
Y Grŵp Sioraidd – www.georgiangroup.org.uk 
Y Gymdeithas Fictoraidd – www.victorian-society.org.uk 
Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys – www.cpat.org.uk 
Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) – www.rtpi.org.uk 
Y Comisiwn Brenhinol ar Henebion Cymru – www.cbhc.gov.uk 
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