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c y f l w y n i a d 

Dynodi Ardal Gadwraeth 
1.1 Mae Adran 69 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau 

Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yn gofyn bod 

Awdurdodau Lleol yn nodi "ardaloedd o ddiddordeb 

pensaernïol neu hanesyddol arbennig y mae'n ddewisol 

cadw neu wella eu cymeriad neu olwg" ar gyfer eu 

dynodi fel ardaloedd cadwraeth. 

Diben 
1.2 

yw: 

Diben Asesiad a Chynllun Rheoli'r Ardal Gadwraeth 

l Rhoi diffiniad eglur o ddiddordeb pensaernïol neu 

hanesyddol arbennig yr ardal 

l Nodi sut mae modd cadw a gwella eu nodweddion 

unigryw trwy'r Cynllun Cyfoethogi 

l Atgyfnerthu'r cyfiawnhad dros ddynodi 

l Creu cyd-destun eglur ar gyfer datblygiad y dyfodol 

yn unol â pholisïau ardaloedd cadwraeth yn y 

cynllun datblygu 

l Bod yn gyfrwng ymgysylltu a chynyddu 

ymwybyddiaeth 

Ardal Gadwraeth Marchwiail 
1.3 Bwriad yr Asesiad a Chynllun Rheoli hwn yw 

hyrwyddo a chefnogi datblygiadau sy'n cyd-fynd â, neu'n 

gwella, cymeriad Ardal Gadwraeth Marchwiail.  Nid yw'n 

ceisio mygu newid.  Y nod yw cael cydbwysedd fel bod 

buddiannau cadwraeth yn cael eu pwysau llawn gyferbyn 

â'r angen i newid a datblygu.  Dynodwyd Ardal 

Gadwraeth Marchwiail gyntaf yn 1975 a diwygiwyd a 

lleihawyd ei therfyn ym mis Ebrill 2000.  Mae'r ddogfen 

hon yn ymwneud â'r rhesymau dros ddynodi, gan 

ddiffinio'r rhinweddau sy'n ffurfio ei diddordeb, cymeriad 

a golwg pensaernïol a hanesyddol arbennig.  Ni ddylid 

1 Cyflwyniad 
ystyried bod peidio â chyfeirio at adeilad, nodwedd neu 

le arbennig yn awgrymu nad yw o unrhyw ddiddordeb. 

Cyd-destun Cynllunio 
1.4 Dylid darllen y Datganiad hwn ar y cyd â Chynllun 

Datblygu Unedol Wrecsam a fabwysiadwyd yn 2005, a 

chyfarwyddyd polisi cynllunio cenedlaethol, yn arbennig 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 - Cynllunio a'r 

Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac 

Ardaloedd Cadwraeth. 

Lleoliad 
1.5 Pentref bach yw Marchwiail yn sefyll 2 filltir i'r 

dwyrain o Wrecsam.  Datblygodd yr anheddiad yn 

llinellol ar hyd ffordd yr A525 rhwng Wrecsam a 

Whitchurch.  Mae'r pentref yn sefyll ar fryncyn bach gyda 

golygfeydd helaeth i'r gogledd dros orlifdiroedd y 

Ddyfrdwy ac ymlaen i Sir Gaer.  Mae Ardal Gadwraeth 

Marchwiail yn canoli ar yr ardal o amgylch yr eglwys a'r 

ffordd dyrpeg hanesyddol o Gaer i Amwythig, sy'n dyddio 

o'r 18fed Ganrif gynnar.  Gwledig yw cymeriad y cylch i'r 

de o'r Ardal Gadwraeth, dolydd a thir o bant a bryn yn 

bennaf.  Cymeriad trefol o stadau preswyl o'r 20fed 

Ganrif i raddau helaeth sydd i'r gogledd. 
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c y f l w y n i a d 

Daeareg Ymgynghori 
1.6 Cymysgedd o Dywodfaen Permaidd a Thriasig 1.8 Ymgynghorwyd ar y ddogfen hon gyda 

(coch) a Grut Melinfaen Carbonifferaidd (tywodfaen Chynghorau Cymuned, aelodau'r Cyngor ac 

melyn) yw'r ddaeareg leol sy'n amlwg yn adeiledd amrywiaeth o gyrff a grwpiau gyda diddordeb yn yr 

adeiladau cynharach fel muriau'r Eglwys a'i Mynwent amgylchedd hanesyddol a'r cylch lleol. 

a Stone House a Stone Cottages.  Brics coch yw'r Ymgynghorwyd â chyrff statudol fel Cadw hefyd. 

deunydd adeiladu mwyaf cyffredin yn ddiweddarach. Ymgynghorwyd â'r cyhoedd yn ystod Rhagfyr 2010 ac 

Ionawr 2011 a mabwysiadodd Bwrdd Gweithredol y 
Archeoleg Cyngor y ddogfen ar 15fed Chwefror 2011. 
1.7 Nid yw'n ymddangos bod anheddiad yno tan yr 

17eg Ganrif a'r 18fed.  Y gred yw bod yr Eglwys yn 

hyn ac mae terfyn mynwent flaenorol o fewn yˆ 
fynwent bresennol ar ffurf llethr pridd ar echelin 

gogledd / de ac yn cyrraedd uchder o ryw 0.9m. 
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2 Hanes a 
Datblygiad 
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h a n e s  a  d a t b l y g i a  d 

2 Hanes a Datblygiad 
2.1 Ychydig sy'n hysbys o darddiad Marchwiail ond y 

gred yw bod Eglwys ac anheddiad bach yn bodoli yno 

mor gynnar â'r 13eg Ganrif a'r 14eg yn ôl tystiolaeth 

gweddillion gwaelod croes ym mynwent yr eglwys sy'n 

dyddio o'r 14eg Ganrif yn ôl pob golwg.  Mae'r adeiladau 

hynaf yn y pentref yn dyddio'n bennaf o'r 18fed Ganrif 

ddiweddar a'r 19eg. 

2.2 Yn ystod y Canol Oesoedd roedd Marchwiail yn 

ffurfio rhan o arglwyddiaeth Maelor ac Iâl, a ddaeth yn 

Faelor Gymraeg yn ddiweddarach.  Bryd hynny, roedd 

eglwys Marchwiail, a elwid yn Gapel Deiniol, ym 

meddiant mynachlog fawr Bangor.  Y gred yw mai o'r 

capel hwn y daeth enw Marchwiail, sy'n golygu "brigau 

mawrion", y deunydd mwyaf cyffredin i adeiladu'r capel 

gwreiddiol ohono.  Mae tystiolaeth ddogfennol yn 

awgrymu bod cymuned fechan yn bodoli ym Marchwiail 

yn yr 17eg Ganrif gynnar pan ewyllysiwyd mesiwais yn 

1626 ar gyfer gwaith trwsio ar yr eglwys. 

2.3 Tra gallai fod adeiledd fel eglwys ar neu ger safle'r 

Eglwys bresennol ers y 13eg Ganrif, mae llawer o'r 

Eglwys bresennol yn dyddio o'r 18fed Ganrif ddiweddar 

ar gynllun Sioraidd neo-glasurol.  Yn 1774 ailadeiladwyd 

yr eglwys i gynllun William Worrell yn dilyn tanysgrifiad 

cyhoeddus.  Yr awgrym yw bod y peiriannydd mawr 

Christopher Wren wedi cyfrannu at gynllun yr eglwys pan 

oedd yn aros ym Mhlas Wynnstay, ger Rhiwabon, yn 

1709.  Newidiwyd mwy ar yr eglwys yn 1789 pan godwyd 

twr y gorllewin, a ddyluniwyd gan James Wyatt, ar gaisˆ 
Philip Yorke o Erddig.  Estynnwyd yr eglwys ymhellach yn 

1829 pan ychwanegwyd transept y gogledd. 

2.4 Mae cysylltiadau agos rhwng yr eglwys, a 

gysegrwyd i'r Santes Marchell a Deiniol Sant, a Phlas 

Erddig a'r Teulu Yorke ac mae ynddi ffenestr gwydr lliw 

addurnol yn darlunio coeden deulu Yorke.  Oddi allan i'r 

eglwys, dan y ffenestr hon, mae cell deuluol Yorke.  Mae 

cofebion eraill i deulu Yorke, yn dyddio'n ôl i ganol y 

18fed Ganrif, i'w cael yn yr eglwys.  Rhoddwyd yr organ 

bib, a adferwyd yn y 1990au, i'r eglwys yn 1888 gan 

weddw Benjamin Piercy o Blas Marchwiail. 

2.5 Mae'r adeiladau domestig cynharaf yn yr Ardal 

Gadwraeth yn dyddio o'r 18fed Ganrif pan dyfodd y 

pentref o ganlyniad i'w leoliad ar y ffordd dyrpeg o Gaer i 

Amwythig a ddaeth yn y 18fed Ganrif gynnar.  Efallai y 

gweithredodd y chwarel gerrig gerllaw a stadau mawr yn 

Erddig a Phlas Marchwiail fel symbyliad i sefydlu a 

meithrin yr anheddiad hefyd.  Roedd gwaith brics i'r 

dwyrain o'r Ardal Gadwraeth yn agos at Brickyard 

Cottages o ble daeth eu henw. 

2.6 Mae The Topographical Survey of Wales (1849) o 

waith Samuel Lewis yn cofnodi mai 553 oedd poblogaeth 

Marchwiail, bryd hynny'n blwyf bach yn Undeb Wrecsam 

ac yn cynnwys trefgorddau Marchwiail a Sonlli.  Mae'r 

arolwg hefyd yn cofnodi mai preswylfa cangen iau o 

deulu Broughton oedd wedi bod yn byw yn y cylch ers yr 

17eg Ganrif gynnar oedd Plas Marchwiail. 

2.7 Cofnododd arolwg Lewis ysgol Genedlaethol yn y 

plwyf ar y pryd hefyd. Sefydlwyd yr ysgol gan yr 

Arglwydd Kenyon o Stad Gredington ger Hanmer ac 

roedd ar Lôn Ty Coed i'r de-orllewin o'r Ardal Gadwraethˆ 
ar draws o Blas Marchwiail.  Ni chodwyd ysgol yn y prif 

bentref tan 1874 ar safle J Scott Furnishers ar Ffordd 

Wrecsam heddiw. 

2.8 Yn 1895 agorodd Rheilffordd y Cambrian reilffordd 

Wrecsam i Ellesmere a sefydlwyd gorsaf ym Marchwiail 
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h a n e s  a  d a  t b l y g i a  d 

rhyw 1km i'r gogledd-ddwyrain o'r eglwys.  Mae'n 

ymddangos na chafodd hyn lawer iawn o effaith ar 

ehangu cynnar y pentref gyda dim ond 4 adeilad 

newydd yn cael ei godi rhwng 1899 a 1912.  Daeth y 

gwasanaeth teithwyr i ben yn 1962 a thynnwyd y 

cledrau ac adeiladau'r rheilffordd. 

2.9 Daeth ehangu mwyaf sylweddol yr anheddiad 

rhwng canol a diwedd yr 20fed Ganrif trwy 

ddatblygu tai newydd i'r gogledd o'r craidd 

hanesyddol. Heb fawr ddim cyflogaeth na siopau, 

mae'r pentref bellach yn gweithredu fel pentref 

cymudwyr i Wrecsam a Chaer gerllaw. 

5 



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

Ffigur 1: Map Hanesyddol Marchwiail 1871-1887 

Yr Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. 100023429.  2012 
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h a n e s  a  d a t b l y g i a  d 

Ffigur 2: Map Hanesyddol Marchwiail 1899-1900 

Yr Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. 100023429.  2012 
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h a n e s  a  d a t b l y g i a  d 

Ffigur 3: Map Hanesyddol Marchwiail 1911-1912 

Yr Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. 100023429.  2012 
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3 Crynodeb o’r 
Cymeriad Arbennig 
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c r y n o d e b  o ’ r  c y m e r i a d  a r b e n n i g  

3 Crynodeb o’r Cymeriad Arbennig 
3.1 Daw cymeriad arbennig Ardal Gadwraeth 

Marchwiail o'r nodweddion allweddol canlynol: 

Eglwys y Santes 

Marchell a Deiniol 

Saint 
3.2 Yr Eglwys yw'r adeilad 

mwyaf amlwg yn y pentref a 

chanolbwynt yr Ardal 

Gadwraeth gyda'i thwr sgwârˆ 
trawiadol yn tynnu sylw o 

bob cyfeiriad. Mae'r coed 

mawr yn y fynwent yn ffurfio 

cefnlen bwysig i Bates 

Cottages gan ychwanegu 

glesni pwysig at strydwedd eithaf trefol. 

Patrwm Anheddiad Llinellol 
3.3 Yn hanesyddol, tyfodd y pentref yn bennaf i'r 

gorllewin o'r eglwys ac i'r gogledd o ffordd yr A525 

rhwng Wrecsam a 

Whitchurch.  Roedd hyn yn 

anghyffredin efallai gyda'r 

twf heb fod yn canoli o 

gwmpas yr Eglwys, yr adeilad 

cryfaf a phwysicaf yn y 

pentref, na chwaith o 

gwmpas cyffordd yr A525 a'r 

A528 lle byddai llawer o bobl 

wedi mynd heibio. 

Crynhodd datblygiad ar ochr 

ogleddol Ffordd Wrecsam 

gyda rhesi neu dai rhes yn 

creu teimlad trefol. Fel cyferbyniad, bu datblygiad yn llai 

cyson tua'r de, gyda'r tir yn ffurfio rhan o Stad Erddig lle 

rheolwyd datblygiad yn llymach gan adael cysylltiadau 

gweledol cryf gyda'r wlad oddi amgylch a chymeriad 

mwy gwledig. Arhosodd y duedd hon wrth ehangu yn ail 

hanner yr 20fed Ganrif ac, o ganlyniad, mae cymeriad 

Marchwiail yn drefol a gwledig. 

Tai Rhes 
3.4 Y ffurf adeiladu bennaf yn yr Ardal Gadwraeth yw 

bythynnod mewn rhes sy'n amrywio o ran golwg a maint 

gyda'r bythynnod cynharaf o'r 18fed Ganrif ddiweddar o 

garreg a graddfa a maint mwy cryno. Mae'r rhesdai 

Fictoraidd 

diweddarach, o 

boptu'r Eglwys, o 

frics coch yn 

dangos 

pensaernïaeth fwy 

addurnol gyda 

dormerau 

talcennog serth, 

estyll tywydd pren 

addurnol a therfyniadau pren. 

Tywodfaen 
3.5 Caiff tywodfaen coch a melyn lleol ei ddefnyddio fel 

deunydd adeiladu yn yr Ardal Gadwraeth. Byddai 

tywodfaen coch, a ddefnyddiwyd i adeiladu 1-4 Stone 

Cottages, wedi bod yn ddeunydd hawdd a chymharol rad 

i'w gael o'r chwarel gerllaw. Fel cyferbyniad, codwyd 

muriau'r Eglwys a'i mynwent o dywodfaen melyn sy'n 

debygol o fod wedi dod o ardal Cefn Mawr. Trwy 

ddefnyddio carreg felen mae'r Eglwys yn amlwg gan 
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c r y n o d e b  o ’ r  c y m e r i a d  a r b e n n i g  

bwysleisio ei phwysigrwydd a'i hamlygrwydd yn y 

pentref. 

Trin Terfynau 
3.6 Mae amrywiaeth fawr wrth drin terfynau. 

Yn gyffredinol, mae'r tai rhes yn sefyll y tu ôl i 

furiau brics neu garreg isel gyda rhai â rheilin 

haearn ar eu pennau.  Tua'r de mae terfyn mwy 

cyson lle mae gwrychoedd trwchus a choed J 

Scott Furnishers, y rhandiroedd a'r Llew Coch yn 

creu golwg meddalach ar yr Ardal Gadwraeth. 
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c y m e r i a d  y n  f a n w l  

4. Cymeriad 
yn Fanwl 

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

Ffigur 4: Yr Ardal o Amgylch yr Eglwys a Chyffordd yr A525/A528 
GOGLEDD#
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c y m e r i a d  y n  f  a n w l  

Yr ardal o amgylch yr Eglwys a chyffordd 

yr A525/A528 

yr Ardal Gadwraeth o'r dwyrain daw twr sgwâr yr Eglwys ˆ 

4.1 Mae modd rhannu'r ardal gadwraeth yn ddwy ardal 

nodwedd wahanol fel y disgrifir isod. 

4.2 Mae rhan ddwyreiniol hon yr Ardal Gadwraeth yn 

ymestyn o Bates Cottages ac yn cynnwys Piercy Hall a thŷ 
tafarn y Llew Coch gan derfynu fymryn y tu hwnt i 

Church Terrace a'r tai allan cysylltiedig â The Cottage i'r 

dwyrain. Yma mae cymeriad yr Ardal Gadwraeth yn fwy 

agored a gwledig, i'w 

briodoli i fynwent 

fawr Eglwys y Santes 

Marchell a Deiniol 

Sant a'r gyffordd eang 

gyda'r A528 sy'n creu 

golygfeydd allan i'r 

wlad oddi amgylch. 

Tai rhes ar raddfa fach 

o amrywiol gyfnodau 

sydd fwyaf cyffredin 

tra bo tywodfaen 

melyn nadd urddasol 

yr Eglwys uwchlaw 

popeth. 

4.3 Wrth gyrraedd 

i'r golwg uwchlaw'r coed aeddfed mawr sy'n ffurfio ffin 

orllewinol y fynwent. I'r dwyrain o'r Eglwys mae Church 

Terrace yn ffurfio mynedfa ddeniadol i'r Ardal 

Gadwraeth. Pedwar bwthyn bach sydd yn y rhes yn sefyll 

y tu ôl i erddi blaen bach o fewn terfynau gwrychoedd 

trwchus. Wedi'u hadeiladu o frics aml-liwiog yn y dull 

Ffleminaidd, mae'r rhes yn dyddio o'r 19eg Ganrif gynnar 

ac yn cael ei dangos yn perthyn i'r eglwys ar Fap y 

Degwm yn 1843. Mae'r manylion yn nodweddiadol 

Fictoraidd gydag 

estyll tywydd 

pren yn bargodi a 

therfyniadau 

pigfain. Cadwyd 

cynllun cymesur y 

rhes at ei gilydd 

ond mae cyntedd 

talcennog a 

ychwanegwyd at 

rif 2 ac 

anghymesuredd 

ffenestri rhif 4 yn 

tarfu ar yr olwg 

gytbwys 

wreiddiol. 

Cadwodd yr 

eiddo eu cyrn 

simnai brics 

sylweddol ac mae 

rhif 1 wedi cadw'r 

ffenestri delltog gwreiddiol sy'n rhoi cipolwg ar fwriad y 

cynllun gwreiddiol. 

4.4 Tua'r gorllewin, mae mur uchel o frics coch 

Rhiwabon gyda chopinau terracotta'n ymestyn ar hyd y 

ffordd gan nodi terfyn The Cottage, ty mawr o ddiwedd yˆ 
18fed Ganrif i ddechrau'r 19eg. O'r talcenni dwbl nodedig 

mae'n amlwg mai ty dwbl yw hwn. Cuddiwyd llawer o'rˆ 
bricwaith gwreiddiol dan baent a rendro modern ond 
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c y m e r i a d  y n  f  a n w l  

mae cwrs deintell 

syml prin i'w 

weld islaw'r 

bondo ar yr ochr 

sy'n wynebu 

Ffordd Bangor. Ar 

y gweddlun blaen 

sy'n wynebu'r de 

mae'r ffasâd 

gwreiddiol tri bae 

gyda bricwaith noeth a phump o ffenestri codi 12 cwarel 

o bob tu i'r fynedfa ganolog. Ffenestri modern newydd 

sydd yn yr ochr ac yn y cefn gyda rendro oddi amgylch. 

Mae ystafell wydr fawr fodern uPVC yn ymestyn yn 

sylweddol uwchlaw'r mur terfyn ac i'w gweld yn amlwg 

ar y gweddlun cefn a golygfeydd o'r adeilad o'r Ardal 

Gadwraeth. 

4.5 Mae The Cottage yn sefyll mewn llain fawr ar 

gornel y gyffordd gyda Ffordd Owrtyn. Gorchuddiwyd 

llawer o'r llain â choed mawr aeddfed sy'n cyfrannu at 

gymeriad gwledig rhan hon yr Ardal Gadwraeth gan greu 

ymdeimlad o gyrraedd wrth ddod o'r de a chyfrannu at 

amgylchedd yr Eglwys gyferbyn. 

4.6 Ar ochr arall y gyffordd mae Trem yr Eglwys, 

datblygiad tai modern bach yn cynnwys 11 o fythynnod 

deulawr mewn rhes ac mewn parau. Maent yn sefyll y tu 

ôl i furiau brics coch isel ac yn dilyn tro'r gyffordd gan 

greu blaen adeiledig di-dor sy'n cyferbynnu â'r gornel 

goediog feddalach gyferbyn. Ymgorfforwyd manylion 

traddodiadol fel pyrth canopi, bricwaith caerog, pennau 

bwâu brics cylchrannol i ffenestri'r llawr isaf a chorbelau 

penlinio yn y cynllun gan roi golwg unffurf i'r datblygiad. 

4.7 Yn wynebu'r 

gyffordd mae 

eglwys y Santes 

Marchell a Deiniol 

Sant. Adeiladwyd 

yr Eglwys, a 

restrwyd fel 

Gradd II*, yn yr 

arddull Neo-

glasurol yn ôl 

cynllun William Worrell. Codwyd yn 1774 ac mae o 

dywodfaen melyn nadd gyda tho llechi. Ychwanegwyd y 

twr sgwâr nodedig a chain wedyn yn 1789 a'i ddylunioˆ 
gan James Wyatt ar gais Philip Yorke o Erddig gerllaw. O 

amgylch to'r twr mae colofnresi gydag yrnau ar euˆ 
pennau yn y pedair cornel yn dal ceiliogod y gwynt. Islaw, 

mae agoriadau clychau lwfrog bwaog tal yn addurno pob 

ochr y twr gydag wyneb cloc islaw'r rhain ar yr ochrauˆ 
deheuol a gorllewinol. Nid oes eil yn yr Eglwys ond 

ychwanegwyd cangell amlochrog a thransept y gogledd 

yn ail hanner y 19eg Ganrif. Mae pennau agoriadau'n 

grwn bwaog a sgwâr ac mae talog syml uwchlaw'r 

fynedfa ddeheuol. 

4.8 Oddi mewn mae agoriadau bwaog llydan i'r gangell 

a'r transept. Cyfyd y bwâu hyn o arbyst ac fe'u rhannwyd 

yn baneli ar y tu isaf. Mae'r corau a'r cyntedd pinwydd yn 

dyddio o'r 19eg Ganrif gyda'r cyntedd yn ymgorffori rhan 

o sgrin fynedfa o'r 18fed Ganrif. Mae gan yr Eglwys wydr 

lliw eithriadol gan gynnwys ffenestr 21 cwarel gyda 

llofnod "Fr Eginton" yn manylu herodraeth gysylltiedig â 

theuluoedd Edisbury, Yorke a Cust. Mae'r ffenestr gyda 

dyddiad 1788 arni hefyd yn cynnwys arysgrif yn coffáu 

15 
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ailadeiladu'r eglwys yn 1778. Cadwyd casgliad gwych o 

gofebion mur i deulu Yorke hefyd o'r 18fed Ganrif a'r 

19eg. 

4.9 Saif yr 

Eglwys mewn 

tiroedd sylweddol 

o fewn terfynau 

muriau, cilbyst, 

rheilin ac adwyau 

trawiadol tua'r de 

a restrwyd fel 

Gradd II, y credir 

eu bod o'r un 

dyddiad â'r eglwys Sioraidd. Ffurfiwyd y muriau o flociau 

tywodfaen melyn nadd mawr gyda rheilin haearn bwrw 

ar eu pennau o gynllun 

syml, dirodres. Mae dau 

borth cyfatebol i'r fynwent 

ar yr ochrau dwyreiniol a 

gorllewinol. Yma mae'r mur 

yn troi ar ffurf chwarter 

cylch tuag at y pyrth sydd â 

chilbyst cerrig crwn 

monolithig elfennol ac 

eilaidd gyda chapiau 

cromennog isel. Haearn 

bwrw o gynllun syml, 

dirodres cyfatebol yw'r 

adwyau. Yn codi o ben 

uchaf y cilbyst elfennol mae 

cromfach haearn bwrw sy'n cynnal lamp fawr o haearn 

bwrw. Mae'r terfyn hwn, 

sy'n weladwy o'r prif lwybr 

drwy'r pentref ac iddo, yn 

cyfrannu'n sylweddol at 

amlygrwydd yr Eglwys. 

4.10 Saif coed mawr, 

gweddillion cymeriad 

gwledig hanesyddol rhan 

hon yr Ardal Gadwraeth, ar 

hyd terfynau'r fynwent yn y 

gogledd, dwyrain a 

gorllewin gan fframio 

golygfeydd o'r Eglwys o'r de 

a sgrinio'r datblygiadau 

mwy modern sydd i'r cefn. 

4.11 Yn wynebu'r gorllewin ar letraws i'r Eglwys mae 

rhifau 1 a 4 Bates Cottages. Mae'r rhain yn dyddio o 

ganol y 19eg Ganrif ac yn dwyn enw teulu Bates oedd yn 

byw gerllaw yn yr Hen Rheithordy ar Lôn Ty Coed ac aˆ 
dalodd am eu codi. Gynt yn rhes o 4 bwthyn, cyfunwyd 

ac ehangwyd hwy bellach i ffurfio 2 annedd ar wahân 

ond mae'r cynllun cymesur 4 bae gwreiddiol yn dal yn 

weladwy gyda thalcenigau mwy ar y bythynnod pen a 

thalcenigau llai ar y bythynnod mewnol. Nodwedd amlwg 

anffodus yw mewnlenwi agoriadau drysau blaenorol 

rhifau 2 a 3 gyda brics anghydweddol. Mae manylion 

gwreiddiol yn cynnwys estyll tywydd addurnog ar y 

talcenigau a'r ochrau, terfyniadau pren pigfain a 

bricwaith aml-liwiog i addurno'r bythynnod ar ffurf 

pennau ffenestri, addurnau diemwnt ar yr ochrau a 

chonglfeini ar y cyrn simnai yn creu cyferbyniad deniadol 

a nodedig i'r brics 

coch cyffredin. 

Ymestynnwyd rhif 

1 yn deimladol i'r 

ochr. 

4.12 I'r gogledd 

o'r bythynnod 

mae Piercy Hall, a 

enwyd ar ôl 

Benjamin Piercy 

oedd yn byw ym Mhlas Marchwiail yn y 19eg Ganrif 

ddiweddar. Codwyd y plas yn yr 20fed Ganrif gynnar o 

frics coch gyda tho teils coch plaen. Cynllun iwtilitaraidd 

safonol sydd i'r adeilad heb fawr ddim rhinwedd 

bensaernïol. Erbyn hyn mae'r brif fynedfa i'r plas ar hyd 

Rhodfa Piercy er bod y mynediad hanesyddol ar draed 

rhwng Bates Cottages a Stone Cottages yn dal yno. 

4.13 Gyferbyn â Bates Cottages mae ty tafarn y Llewˆ 
Coch. Mae rendro'r dafarn a baentiwyd yn ddu a gwyn 

cyferbyniol, gogwydd a manylion Bates Cottages a thro'r 

ffordd yn cyfuno i greu diddordeb gweledol ac 

agosrwydd yn y strydwedd gan gynorthwyo rhoi 

ymdeimlad o le i'r Ardal Gadwraeth. 

4.14 Cafodd y dafarn, o frics yn wreiddiol, ei rendro 

wedyn a chuddio llawer o'r manylion gwreiddiol gan 

gynnwys pennau brics bwaog cylchrannol ar y ffenestri. 

Nid yw tarddiad yr adeilad yn eglur ond y gred yw iddo 

gael ei godi yn y 

18fed Ganrif gan 

Joshua Edisbury 

oedd yn 

gysylltiedig ag 

adeiladu Plas 

Erddig. 

Cofnodwyd yr 

adeilad ar Fap y 

Degwm yn 1843 

fel ty gyda gefailˆ 
gof, stabl ac ysgubor. Mae'n ymddangos yr ehangwyd yr 

adeilad efallai ar adeg ei droi'n dy tafarn rywbryd rhwngˆ 
1843 a 1873. Cynllun tri bae sydd i brif flaen y dafarn 

gyda mynedfa risiog ganolog rhwng ffenestri adeiniog 

pren modern i'r lloriau isaf a chyntaf. Ar ochr dde'r 

adeilad mae mynedfa eilaidd a ffenestri cymesur llai. 

Mae rendro 

o amgylch y 

ffenestri a'r 

drysau a 

chonglfeini'n 

ychwanegu 

diddordeb a 

pharhad i 

flaen yr 

adeilad. 

Dengys 

Ffigur 2 fod 

ty allan mawr ar groes i'r brif dafarn, nad yw ynoˆ 
mwyach. Galwyd yr adeilad yn "pound" gan awgrymu 

efallai ei fod yn cael ei ddefnyddio i gartrefu cwn neuˆ 
helgwn ar gyfer yr helfa leol. 
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4.15 Tu hwnt i'r dafarn mae'r ffordd yn dechrau 

troi'n gam. Yma mae gardd y Llew Coch gyda'i 

gwrych a choed yn gwthio allan gan greu rhwystr 

naturiol rhwng rhannau dwyreiniol gwledig a 

gorllewinol mwy trefol yr Ardal Gadwraeth. 
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Y Rhesi Gorllewinol a J Scott Furnishers 
4.16 Mae rhan orllewinol fwy trefol yr Ardal Gadwraeth 

yn ymestyn o'r gerddi ar osod a Stone Cottages i'r 

dwyrain gan ddilyn llinell y briffordd cyn terfynu ar ochr 

orllewinol Smithy Cottages yn y gogledd a Glenthorne yn 

y de. Mae'r rhesi bythynnod yma ar dir ychydig yn uwch 

sy'n caniatáu golygfeydd ysbeidiol o Gefn y Fedw a 

Mynydd Esclus rhwng yr adeiladau ar hyd ochr ddeheuol 

y ffordd. Mae llwybrau cyhoeddus sy'n rhedeg o'r Ardal 

Gadwraeth i wlad 

agored tua'r de'n 

cynorthwyo 

cynnal yr 

ymdeimlad 

gwledig. Domestig 

yw graddfa'r 

adeiladau'n 

nodweddiadol 

gyda chymysgedd 

o frics coch, tywodfaen coch a rendro'n rhoi amrywiaeth 

i'r strydwedd. 

4.17 I'r gogledd mae Stone Cottages, rhes o 4 bwthyn 

bach o dywodfaen 

coch mewn 

cyrsiau pob maint. 

Y gred yw mai'r 

bythynnod, sy'n 

sefyll y tu ôl i 

furiau tywodfaen 

twt gyda rheilin 

haearn bwrw ar 

eu pennau, yw 

brics ar gyfer Plas Erddig gerllaw. Adnewyddwyd y 

bythynnod a'u gwarchod rhag eu dymchwel ynghanol y 

1980au pryd yr ychwanegwyd y pyrth blaen trwm ac 

anghymesur. Ffenestri pren newydd sydd ynddynt dan y 

pennau gwreiddiol o flociau carreg ychydig yn fwaog. O 

ddiddordeb yw'r bwtres mawr carreg sy'n estyn allan o 

flaen rhif 4 Stone Cottages. 

4.18 Yn cyd-ffinio mae Stone House, bwthyn mwy a 

godwyd ar yr un pryd â Stone Cottages neu ychydig yn 

gynharach na hwy. Y gred yw i'r eiddo gael ei adeiladu ar 

gyfer rheolwr y gwaith brics a gall ddyddio'n ôl mor 

gynnar â chanol yr 

17eg Ganrif yn ôl 

plât tân addurnol 

gyda'r dyddiad 

1679 arno a 

gafwyd yn ystod 

gwaith 

adnewyddu. Yn 

fewnol mae'r 

bwthyn yn cadw 

llawer o 

nodweddion gwreiddiol gan gynnwys tulathau derw, 

capanau drysau, bwâu brics a nenfwd fowtiau baril yn y 

seler. Adeiladwyd o dywodfaen coch ond cafodd y blaen 

ei rendro gyda sment gan guddio'r rhan fwyaf o'r 

manylion gwreiddiol. Fodd bynnag, mae'r cwrs deintell 

syml yn dal yn y golwg a chadwyd y to llechi. Mae 

agoriadau'n gilfachog gyda drysau a ffenestri uPVC 

modern ynddynt. Helaethwyd ffenestr chwith y llawr isaf 

gan darfu ar gymesuredd y blaen. 

rhai o'r adeiladau hynaf yn yr Ardal Gadwraeth, ynghyd â 
4.19 Tu hwnt i Fodurdy Marchwiail mae'r ffordd yn 

Stone House cyffiniol, yn dyddio o'r 17eg Ganrif pan 
dechrau sythu gyda rhesi Smithy Cottages a School 

godwyd hwy i gartrefu'r gweithwyr oedd yn gwneud y 
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Cottages yn ffurfio llinell adeiladu gyson. Adeiladwyd 

Rose Cottages, pâr o dai a godwyd yn y 19eg Ganrif 

ddiweddar, o frics coch Rhiwabon yn y dull Ffleminaidd. 

Caiff lliw disglair 

nodweddiadol y 

brics ei gyfoethogi 

trwy ddefnyddio 

manylion 

terracotta syml 

sy'n cynnwys cwrs 

deintell corbelog, 

siliau ffenestri o 

deils, llin-gwrs a 

mowldiau cwfl uwchlaw ffenestri'r llawr isaf. Ffurf 

gymesur syml sydd i'r eiddo y mae'r pyrth a 

ychwanegwyd yn ddiweddarach yn ei barchu. 

Rhyngddynt â'r palmant mae mur terfyn brics coch 

deniadol gyda chopinau terracotta ac mae mynediad at 

yr eiddo drwy gilbyst tywodfaen addurnedig. 

4.20 Mae School Cottages, o ganol y 19eg Ganrif, yn 

ffurfio dwy res o 4 bwthyn. Mae'n debygol bod yr enw'n 

deillio o'r 19eg Ganrif ddiweddar pan adeiladwyd yr ysgol 

gyferbyn yn 1874. Bach yw cynllun y bythynnod fel 

unedau unigol ac mae pob rhes yn gymesur. Mae 

ffenestri modern, 

pyrth a rendro 

sment yn cuddio 

llawer o'r 

manylion 

gwreiddiol ond 

mae cwrs deintell 

syml yn aros yn 

weladwy ar y 

ddwy res. Torrodd 

estyniadau deulawr i rifau 4 a 5 ar draws y cymesuredd a 

fwriadwyd gyda'r manylion anorffenedig a blêr yn rhif 5 

yn tynnu oddi ar olwg gyffredinol y rhes. 

4.21 Ar ochr ddeheuol Ffordd Wrecsam, y tu ôl i wrych 

taclus, mae J Scott Furnishers ar safle mawr uchel lle 

safai'r hen ysgol a thy'r ysgolfeistr sy'n cael ei ddefnyddioˆ 
bellach fel swyddfeydd ac ystafelloedd gwerthu. 

Nodwedd amlwg a thrawiadol o'r Ardal Gadwraeth yw 

coed mawr yng 

nghornel 

ddwyreiniol y safle 

gan dynnu sylw o'r 

gweithdy modern 

cyfagos. Mae 

adwyau haearn 

bwrw mawr ar 

ben y dreif tarmac 

yn creu mynedfa 

ddeniadol i'r safle. 

4.22 I'r de o'r safle mae adeilad yr ysgol flaenorol a 

godwyd yn 1874 ac a gaeodd yn 1974 pan agorwyd yr 

ysgol newydd ychydig oddi ar Ffordd yr Orsaf. Cynllun 

llinellol sydd i'r adeilad brics gyda thalcen bach canolog 

yn sefyll allan lle byddai'r fynedfa wreiddiol. Yn coroni'r 

talcen mae terfyniad haearn bwrw addurnol ond 

cuddiwyd manylion pensaernïol gyda rendro modern. 

Gosodwyd ffenestri uPVC newydd yn yr agoriadau 

gwreiddiol. Ynghlwm wrth adeilad yr ysgol i'r chwith mae 

hen dy'r ysgolfeistr gyda'i flaen talcennog a bondo'n crogiˆ 
ymhell drosodd. Defnyddiwyd yr un rendro i roi parhad 

rhwng yr adeiladau ac mae'r ffenestri'n rhai uPVC 

newydd hefyd. 

Mae'r cyrn simnai 

tal corbelog 

gwreiddiol yn 

ymwthio allan o'r 

to llechi. Ar y llawr 

isaf mae drws bwa 

gothig gwreiddiol 

yn creu gwahaniad 

rhwng y ddau 

adeilad sydd bellach yn cael eu defnyddio at ddibenion 

swyddfa a gwerthu. 

4.23 Ynghlwm wrth ochr dde adeilad yr ysgol ac yn 

ymestyn i gyfeiriad Ffordd Wrecsam mae enghraifft 

ragorol o bensaernïaeth adfywiad brodorol/domestig 

newydd o'r 20fed Ganrif gynnar.  Mae'r adeilad, sy'n cael 

ei ddefnyddio bellach fel gweithdy a storfa, o frics coch 

Rhiwabon llyfn yn y dull Seisnig gyda ffrâm goed ffug ar 

bigau'r talcen dan do teils coch plaen gyda phâr o 

simneiau corbelog.  Mae gan yr adeilad ddwy o ffenestri 

terracotta 4 cwarel braf yn yr arddull Duduraidd, gyda 

bwâu pigfain, myliynau lluniedig a bargodion diferu ar 

flaen y talcen.  Mae ffenestri tebyg llai yn y porth lle 

cadwwyd y drws panelog a cholynnau haearn bwrw 

addurnol gwreiddiol.  Mae'r manylion terracotta syml, 

bricwaith llachar a tho teils clai coch yn rhoi golwg 

gyfoethog i'r adeilad sy'n cydbwyso fframwaith ffug du a 

gwyn y talcennau. 

4.24 Ar ymyl gorllewinol yr Ardal Gadwraeth mae Rowan 

Croft, hen swyddfa'r post, a Glenthorne y drws nesaf. 

Mae'r tai pâr hyn yn dyddio o'r 20fed Ganrif gynnar ac o 

frics coch lleol. Ymysg manylion yr eiddo mae pennau a 

siliau carreg i'r ffenestri, cwrs deintell terracotta a 

chorneli corbelog. O ddiddordeb yw'r bricwaith ar dro ar 

gornel chwith Rowan Croft sy'n dod i ben uwchlaw'r 

gornel ymledol 

gan ddangos 

mynedfa flaenorol 

swyddfa'r post. 

4.25 I'r gogledd o 

Ffordd Wrecsam 

mae Smithy 

Cottages, rhes o 

bum bwthyn gyda 

gerddi blaen bach 

o fewn ffens bolion wedi'i phaentio. Daw enw'r 

bythynnod brics, yn dyddio o ganol y 19eg Ganrif, o'r 

efail oedd ar ochr rhif 5. Mae golwg unffurf ar y 

bythynnod gyda'r mwyafrif wedi cadw ffenestri pren 

adeiniog traddodiadol gydag amryw gwareli a drysau 

pren cyfatebol wedi'u paentio mewn pyrth modern. Mae 

rhif 4 Smithy Cottages wedi defnyddio drws a ffenestri 

uPVC modern. Er bod y bythynnod wedi'u rendro, 

gadawyd pennau a siliau carreg y ffenestri yn y golwg gan 

ychwanegu at swyn a golwg y rhes. 

4.26 Tu hwnt i'r rhes mae terfyn gwrych trwchus rhif 1 

Smithy Cottages yn ymestyn ar hyd tro graddol Ffordd 
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Wrecsam. Mae'r gwrych yn ffurfio ffin orllewinol yr 

Ardal Gadwraeth ac yn creu rhwystr rhwng craidd 

hanesyddol y 

pentref a'r 

datblygiadau 

modern 

ymhellach i'r 

gorllewin. 
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5 Crynodeb o 
Nodweddion Negyddol 
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5 Crynodeb o Nodweddion Negyddol 
5.1 Nodwyd nifer o ffactorau sy'n gwneud drwg i 

ansawdd weledol a chymeriad yr ardal gan gynnwys: 

Colli Manylion Pensaernïol trwy 

Addasiadau Anghydnaws a Defnyddio 

Deunyddiau Amhriodol 
5.2 Mae newidiadau amhriodol yn tynnu cymeriad 

hanesyddol gwreiddiol a gwead yr adeiladau. Trwy 

ddefnyddio rendro sment yn helaeth cuddiwyd wynebau 

bricwaith gwreiddiol a nodweddion pensaernïol a 

distrywiwyd bwriad y cynllun gwreiddiol. Mae hyn yn 

arbennig o amlwg ar School Cottages. 

5.3 Yn yr un modd, trwy ddisodli ffenestri a drysau 

gwreiddiol a thraddodiadol gyda rhai uPVC modern heb 

fanylion addas a helaethu agoriadau gwreiddiol i gyd-

fynd ag arddulliau gwydro cyfoes erydwyd llawer o 

gymeriad arbennig Ardal Gadwraeth Marchwiail. 

Arwyddion J Scott Furnishers 
5.4 Mae arddull 

yr arwyddion ar 

safle J Scott 

Furnishers yn 

fodern gan 

gyferbynnu â 

chymeriad mwy 

traddodiadol a 

hanesyddol y prif 

adeiladau ar y 

safle. 

Modurdy Marchwiail 
5.5 Cuddiwyd yr adeilad diwydiannol o ganol yr 20fed 

Ganrif yn rhannol y tu ôl i furganllaw mawr sy'n rhy 

drwm i'r bwthyn drws nesaf ac sy'n tynnu o gymeriad 

hanesyddol Stone Cottages gerllaw. 

Nodweddion Terfyn Amrywiol School 

Cottages 
5.6 Trwy dynnu neu ailadeiladu muriau terfyn, rheilins 

a gwrychoedd gwreiddiol neu draddodiadol a rhoi 

terfynau brics, rendro sment neu ffensys modern yn eu 

lle cafwyd effaith negyddol ar gymeriad a golwg yr ardal. 

Defnyddiwyd amrywiaeth o ddeunyddiau modern ar 

School Cottages. 

Pyrth 
5.7 Mewn rhai achosion mae ychwanegu pyrth 

talcennog ac ategol o frics a rendro modern amlwg yn 

aml at lawer o'r rhesi bythynnod wedi torri ar 

gydbwysedd y ffasâd gwreiddiol. Yn arbennig mae'r pyrth 

mawr ar Stone Cottages yn drwm yr olwg ac yn drech na 

graddfa fach y ffasadau syml. 

Arwydd ffordd o 

flaen Modurdy 

Marchwiail 
5.8 Mae'r arwydd 

ffordd mawr rhwng 

Modurdy Marchwiail a 

Rose Cottages yn 

nodwedd amlwg 

anffodus yn y strydwedd 

yn rhoi teimlad mwy 

modern a threfol i'r Ardal 

Gadwraeth. 
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Bolardiau a rheiliau ar bwys Rose 
a

Cottages g
5.9 Mae'r 

bolardiau 

rheiliog concrid a 

metel o flaen y 

palmant 

cyhoeddus sy'n 

cysylltu Ffordd 

Wrecsam a 

Rhodfa Piercy 

mewn cyflwr gwael gyda llawer o'r concrid wedi erydu 

'r rheiliau metel yn rhydu gan amharu ar olwg 

yffredinol y strydwedd. Nid yw'r concrid modern yn 

ddeunydd priodol yn yr Ardal Gadwraeth a byddai newid 

y bolardiau a rheiliau am rai haearn bwrw mwy 

traddodiadol yn gwella golwg y stryd ac amgylchedd yr 

Ardal Gadwraeth yn sylweddol wrth gyrraedd o Rodfa 

Piercy. 
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Rhan 2 

Cynllun Gwella 
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6.1 
CYNIGION CYFFREDINOL CADWRAETH A GWELLIANT 

Adfer nodweddion coll a Mae manylion pensaernïol traddodiadol, deunyddiau lleol a nodweddion 

chadwraeth manylion traddodiadol cyffredin yn bwysig wrth greu cymeriad arbennig yr Ardal Gadwraeth 

a gwreiddiol a dylid eu cadw, trwsio neu adfer lle cawsant eu colli. 

Archeoleg Efallai y bydd angen lliniaru archeolegol mewn ymateb i gynigion datblygu 

yn yr Ardal Gadwraeth. Caiff ymgynghori cynnar gydag Ymddiriedolaeth 

Archeolegol Clwyd-Powys mewn cysylltiad ag unrhyw annedd neu estyniad 

newydd arfaethedig ei annog er mwyn osgoi oedi ar adeg cyflwyno cais. 

Gwelliannau Ffordd Dylid dylunio gwaith ffordd yn unol â chanllawiau Adran 7.0 y ddogfen 

hon. 

Coed Mae coed yn cyfrannu'n fawr at gymeriad a golwg yr Ardal Gadwraeth ac 

fe nodwyd y rhai yr ystyrir eu bod yn gwneud cyfraniad sylweddol ar 

Ffigurau 4 a 5 y ddogfen hon. Bydd tynnu coed yn ddiangen neu waith all 

gael ei ystyried yn niweidiol yn cael ei wrthwynebu. Lle mae'n hanfodol 

tynnu coed yna bydd cynllun ailblannu priodol yn cael ei annog i liniaru 

unrhyw effeithiau andwyol ar gymeriad yr Ardal Gadwraeth. 

Datblygiad Newydd a Newidiadau Mae modd ymgorffori datblygiad newydd yn llwyddiannus mewn 

anheddiad hanesyddol ond mae'n hanfodol bod y datblygiad yn parchu 

maint, cynllun, cymesuredd a deunyddiau'r bensaernïaeth o gwmpas er 

mwyn atgyfnerthu cydlyniad y stryd. Mae'n hanfodol defnyddio dylunio 

creadigol ac o safon i atgyfnerthu cydlyniad y stryd a rhoi parhad i faint, 

rhythm a manylion cyfoethog pensaernïaeth y strydwedd presennol. Fe all 

ceisiadau cynllunio am newidiadau a datblygiad newydd gael eu gwrthod 

os nad ydynt yn cadw neu'n gwella cymeriad arbennig yr Ardal Gadwraeth. 

Mae canllawiau dylunio manwl yn Adran 7.0 y ddogfen hon. 

6.2 
CYFLEOEDD GWELLA 

Nodwyd y canlynol fel cyfleoedd i wella'r Ardal Gadwraeth. Mae gwneud y gwaith hwn yn dibynnu ar fod cyllid 

neu gymorth grant ar gael: 

CYNIGION GWELLA CORFF CYFRIFOL 

Modurdy Marchwiail - gall arwyddion ystyriol ar brif 

adeilad y modurdy gynorthwyo lleihau amlygrwydd yr 

adeiledd yn y strydwedd. 

Perchennog tir preifat 

J Scott Furnishers - gall newid yr arwydd dros dro fel 

cynfas a'r arwydd modern sy'n sefyll am adeileddau mwy 

ystyriol gynorthwyo gwella cymeriad hanesyddol a 

thraddodiadol prif adeiladau'r safle a strydwedd 

ehangach yr Ardal Gadwraeth. 

Perchennog tir preifat 
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7 Canllawiau 
Dylunio 
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7 Canllawiau Dylunio 
7.1 Daw cymeriad yr adeiladau unigol sy'n ffurfio'r 

Ardal Gadwraeth gyda'i gilydd o nifer o ffactorau. Mae'r 

canllawiau dylunio canlynol yn ceisio gwella'r cymeriad 

hwnnw. 

Cymesuredd 
7.2 Byddai 

arddulliau adeiladu 

hyn yn dilynˆ 
cyfundrefnau 

cymesuredd 

traddodiadol. Ym 

mwyafrif yr 

adeiladau yn yr 

Ardal Gadwraeth, 

mae'r berthynas rhwng ffenestri, drysau, uchder lloriau 

a'r berthynas rhwng soled ac agored wrth ddylunio 

gweddluniau'n hanfodol. Dylid efelychu cymesuredd 

traddodiadol mewn datblygiad newydd.   

Toeau 
7.3 Mae 

llinell y to bron 

bob amser yn 

nodwedd 

amlwg o 

adeilad ac 

mae'n 

hanfodol 

cadw'r siâp, 

llethr, manylion ac addurnau ymyl a bondo gwreiddiol. 

Mae uchderau a siapiau toeau'n bwysig; mae toeau fflat 

yn estron i draddodiad lleol ac yn gyffredinol annerbyniol. 

Nodweddion pwysig o'r toeau yw cyrn simnai'n a dylid eu 

cadw hyd yn oed os nad oes eu hangen mwyach. Pan fo 

deunyddiau toi i gael eu disodli dylent gyfateb i liw, maint 

a saernïaeth y 

gwreiddiol. Dylid 

toi neu ail-doi 

gyda deunyddiau 

traddodiadol ar 

sail debyg am 

debyg pan fo 

hynny'n 

hanesyddol 

briodol. Os oes 

angen awyru'r gwagle, dylid cyflawni hyn trwy ddulliau 

anamlwg; mae'n dderbyniol awyru dan y bondo, ond nid 

yw tyllau awyr to gweladwy'n dderbyniol. 

Muriau Allanol 
7.4 Rhaid i unrhyw newid neu atgyweirio muriau 

allanol barchu'r deunyddiau adeiladu presennol a 

chyfateb iddynt o ran saernïaeth, ansawdd a lliw. Dylid 

gwneud pob ymdrech i gadw neu ailddefnyddio bricwaith 

neu waith cerrig wynebu, na ddylid ei rendro, ei chwipio 

â gro na'i baentio. Dylid ail-

bwyntio gyda morter sy'n 

cyfateb i'r presennol o ran lliw, 

math ac ansawdd a byddai 

wedi bod o galch a thywod yn 

hanesyddol. Mae morter 

sment a rendro caled modern 

yn atal lleithder rhag anweddu 

a gall gronni o fewn y mur gan 

achosi lleithder mewnol. Pan 

fo hynny'n briodol, dylai 

rendro calch ddisodli rendro 

sment caled. 
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Nwyddau 

Trin Dwrˆ 
Glaw 
7.5 Dylid trwsio 

nwyddau trin dwrˆ 
glaw gwreiddiol 

neu eu hadfer 

gyda deunyddiau 

gwreiddiol. Nid yw landeri plastig yn briodol ar 

Adeiladau Rhestredig nac ar adeiladau mewn 

Ardaloedd Cadwraeth. Nid ydynt yn hanesyddol gywir, 

ac nid ydynt yn gwella cymeriad adeilad. Gall cafnau 

bondo haearn bwrw bara am oes, o'u gosod a'u cynnal 

yn briodol. 

Ffenestri 
7.6 Mae 

ffenestri'n 

nodweddion 

pwysig a ddylai 

fod yn gymesur, 

yn cyd-fynd yn 

dda â'i gilydd ac 

adeiladau drws 

nesaf a pharchu agoriadau presennol. Dylai unrhyw 

drwsio neu gyfnewid gyfateb i'r gwreiddiol bob amser. 

Mae hyn yn cynnwys nid yn unig elfennau adeileddol y 

ffenestr ond hefyd y gwydr hanesyddol a'r taclau 

gwreiddiol. Yn arbennig o bwysig yw'r dull agor, 

dyfnder yr agoriad a ffurf bariau gwydro. Nid yw'n 

dderbyniol cyfnewid ffenestri pren neu haearn am rai 

uPVC, waeth be fo'u patrwm. Rhaid gorffen holl 

ffenestri gyda phaent gwreiddiol yn hytrach na staen 

modern. 

Drysau 
7.7 Dylid cadw fframiau drysau, drysau a heyrn 

drysau gwreiddiol ble bynnag y bo modd. Rhaid i rai 

newydd gyfateb i'r gwreiddiol o ran cymesuredd, 

arddull a deunyddiau a bod â gorffeniad paent. Dylid 

dylunio pyrth o fewn cyd-destun ac arddull bensaernïol 

yr adeilad at ei gilydd ac o ran unrhyw arddulliau 

priodol gerllaw. Ni ddylent oruchafu ar y gweddlun 

blaen. 

Trin Terfynau 
7.8 Bydd tynnu neu newid muriau terfyn yn cael ei 

wrthwynebu. Dylid gwneud gwaith trwsio gyda'r un 

deunyddiau a defnyddio'r un arddull neu gwlwm ac 

ailosod copinau coll i gyfateb i'r presennol. Nid yw'n 

dderbyniol defnyddio morter sment caled i ail-bwyntio 

uniadau, gan gynyddu cyflymder dirywiad tywodfaen 

yn arbennig. 

Arwynebau 
7.9 Dylid osgoi gorddefnyddio gorffeniadau macadam 

dideimlad ac achub ar y cyfle i osod deunyddiau 

traddodiadol, lle mae lliw, ansawdd a phatrwm yn cyd-

fynd â chymeriad yr ardal ac yn ystyriol o adeiladau 

cyfagos. 

Gwaith Ffordd 
7.10 Dylid tynnu celfi stryd afreidiol neu ddiangen fel 

arwyddion neu bolion er mwyn lleihau effeithiau 

anhrefn stryd. Rhaid ymdoddi unrhyw eitemau newydd 

fel arwyddbyst ac ati'n ofalus yn y strydwedd a pharchu 

adeiladau cyfagos a'r ardal gyfan. Rhaid cadw nifer a 

maint arwyddion ffordd i leiafswm a dim ond eu goleuo 

pan fo hynny'n hanfodol. Dylai eu cefnau fod yn llwyd 

neu ddu a rhaid osgoi melyn llachar. Pan fo llinellau 

ffordd yn hanfodol rhaid iddynt fod mor gul ag y bo 

modd. 

Mân Gynhyrchu Ynni 
7.11 Tra bo defnyddio mân systemau cynhyrchu ynni 

i'w hannog, ni fyddant yn cael eu derbyn os bydd 

angen osod offer ar flaenau adeiladau neu ar 

weddluniau pennaf neu weladwy lle byddent yn cael 

effaith weledol negyddol ar yr Ardal Gadwraeth neu 

pan fo effaith niweidiol ar adeiledd neu amgylchedd 

Adeilad Rhestredig. 
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8 Rheolaethau Ardal 
Gadwraeth 
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8 Rheolaethau Ardal Gadwraeth 

Rheolaethau Arbennig 
8.1 Er mwyn gwarchod yr amgylchedd arbennig, mae 

rheolaethau tynnach yn bodoli yn yr Ardal Gadwraeth. Ni 

fwriadwyd y rhain fel rhwystr i newid, ond fel ffordd 

gadarnhaol o reoli sy'n amddiffyn cymeriad yr ardal 

gyfan. Maent yn cynnwys: 

l Pwerau rheoli ychwanegol ar dai annedd o ran 

estyniadau, addasiadau ac estyniadau i doeau, 

cladin, modurdai a lleoli dysglau lloeren. 

l Mae angen Caniatâd Ardal Gadwraeth ar y rhan 

fwyaf o waith sy'n golygu dymchwel llwyr. Fel arfer, 

ni fydd caniatâd i ddymchwel yn cael ei roi cyn 

gwybod beth fydd ffurf yr ailddatblygiad. 

l Mae angen rhoi chwe wythnos o rybudd i'r Cyngor 

cyn gwneud gwaith ar goed. 

Gyda holl gynigion datblygu ac arddangos hysbysebion 

mewn Ardal Gadwraeth, mae angen mwy o ofal er mwyn 

sicrhau bod cynlluniau'n gwella a chadw cymeriad 

arbennig yr ardal. Mae dyluniad a dewis deunyddiau'n 

arbennig o bwysig yn hyn o beth. 

Adeiladau Rhestredig 
8.2 Adeilad Rhestredig yw un sy'n cael ei ystyried o 

'ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig' ac, fel 

y cyfryw, sydd angen gwarchodaeth arbennig. Unwaith y 

caiff ei restru, caiff adeilad ei warchod dan Ddeddf 

Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth) 1990. Mae'r Rhestru'n diogelu'r adeilad yn 

allanol ac yn fewnol, heb ystyried y rheswm dros restru, 

yn ogystal ag unrhyw wrthrych neu adeiledd a glymwyd 

wrth yr adeilad (boed yn cael ei grybwyll yn y disgrifiad 

rhestru neu beidio). Mae'r rhestru hefyd yn ymestyn i 

unrhyw wrthrych neu adeiledd o fewn 'cwrtil' yr adeilad, 

sydd wedi bodoli ers cyn 1af Gorffennaf 1948, er mwyn 

sicrhau gwarchod cymeriad arbennig yr adeilad a'i 

amgylchedd. 

8.3 Lle bo gwaith yn cael ei gynnig ar Adeilad 

Rhestredig, mae bob amser yn ddoeth cadarnhau gydag 

Adran Gynllunio'r Cyngor a oes angen Caniatâd Adeilad 

Rhestredig. Gydag unrhyw waith arfaethedig, rhaid 

ystyried yn arbennig buddioldeb cadw'r adeilad, ei 

amgylchedd a'i nodweddion arbennig o ddiddordeb. 

8.4 Wrth ystyried unrhyw waith ar Adeilad Rhestredig y 

prif amcan fydd cadw holl nodweddion gwreiddiol ac 

adeiledd yr adeilad ble bynnag y bo modd. Mae angen 

Caniatâd Adeilad Rhestredig cyn dymchwel adeilad 

rhestredig neu wneud newid a fyddai'n effeithio ar 

gymeriad, cyfanrwydd neu ddiddordeb arbennig yr 

adeilad. Gallai hyn gynnwys newid ffenestri a drysau, 

newid deunyddiau toi, paentio bricwaith, symud neu 

dynnu muriau mewnol neu waith plastro, lleoedd tân, 

estyll neu risiau. Efallai na fydd angen caniatâd i wneud 

gwaith trwsio tebyg am debyg ond mae bob amser yn 

ddoeth cadarnhau cyn gwneud unrhyw waith gan ei bod 

yn drosedd gwneud gwaith heb y caniatâd gofynnol gyda 

chosbau sylweddol i'r rhai dan sylw yn dilyn erlyniad 

llwyddiannus. 

Adeiladau Masnachol 
8.5 Nid oes gan eiddo mewn defnydd mas

Hawliau Datblygu a Ganiateir dan Orchymy

nachol 

n Cynllunio 

Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995. 

Felly, yr unig waith y mae modd ei wneud heb Ganiatâd 

Cynllunio yw gwaith trwsio a chynnal a newidiadau 

mewnol, ond iddo beidio â bod yn Adeilad Rhestredig. 
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9 Ffynonellau 
Cyllid 
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9.1 Un o egwyddorion sylfaenol holl gynlluniau grant 

yw nad oes modd cynnig grant ar ôl i'r gwaith ddechrau. 

Mae holl grantiau'n ddewisol a gall cyfraddau amrywio. 

Mae'n hanfodol ymgynghori'n gynnar gyda rhai all eu 

darparu. 

Cadw: Henebion Cymru 
9.2 Cadw yw adain amgylchedd hanesyddol 

Llywodraeth Cynulliad Cymru. Un elfen o'i weithgareddau 

yw cynnig grantiau i berchenogion ar gyfer trwsio neu 

adfer adeiladau hanesyddol. Y cynlluniau grant allweddol 

yn gryno yw: 

Grant Adeiladau Hanesyddol 
Ar gyfer trwsio ac adfer adeiladwaith hanesyddol 

adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 

'eithriadol'. Fel arfer, bydd grantiau'n cael eu talu fel 

rhandaliadau neu wrth gwblhau'r gwaith.  

9.3 Fe all amodau'r grant bennu bod arbenigwr yn 

gwneud ac yn goruchwylio'r gwaith a chaniatáu rhywfaint 

o fynediad cyhoeddus i'r eiddo ar ôl gorffen y gwaith. 

Rhaid i'r perchennog hefyd sicrhau cadw'r eiddo mewn 

cyflwr da a chael a chynnal yswiriant digonol ar yr eiddo.  

9 Ffynonellau Cyllid 

Grant Ardaloedd Cadwraeth 
Ar gyfer gwaith ar adeiledd allanol neu olwg adeiladau 

hanesyddol, sy'n gwella Ardal Gadwraeth yn sylweddol. 

Eto caiff grantiau eu talu fel rhandaliadau neu wrth 

gwblhau'r gwaith. 

9.4 Yn debyg i'r Grant Adeiladau Hanesyddol, gall 

amodau bennu bod arbenigwr yn gwneud ac yn 

goruchwylio'r gwaith. Rhaid i'r perchennog hefyd sicrhau 

cadw'r eiddo mewn cyflwr da a chael a chynnal yswiriant 

digonol ar yr eiddo. 
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ATODIAD 1 

ADEILADAU RHESTREDIG 

Adeiladau Rhestredig Gradd 

Eglwys y Santes Marchell a Deiniol Sant II* 

Muriau, cilbyst, rheilin ac adwyau'r fynwent i'r de o II 

Eglwys y Santes Marchell a Deiniol Sant 
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ATODIAD 2 

CANLLAWIAU POLISI CADWRAETH 

Prif Ddeddfwriaeth Cyfarwyddyd Polisi Cenedlaethol Polisi Lleol 

Deddf Cynllunio Gwlad a Polisi Cynllunio Cymru Cynllun Datblygu Unedol 

Thref 1990 Wrecsam (CDLl ar y gweill) 

Deddf Cynllunio (Adeiladau Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96: Nodyn Esboniadol Cynllunio 

Rhestredig ac Ardaloedd Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Lleol 4: Ardaloedd Cadwraeth 

Cadwraeth) 1990 Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd 

Cadwraeth 

Deddf Henebion a Mannau Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 1/98: Nodyn Esboniadol Cynllunio 

Archaeolegol 1979 Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Lleol 30 - Dylunio 

Cyfarwyddiadau Ysgrifennydd Gwladol Cymru 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 60/96: 

Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: 

Archeoleg 
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ATODIAD 3 

GEIRFA 
Aml-liwiog Amryliw 

Arbost Mowldin llorweddol ar darddle bwa 

Bae Cam Ffenestr led-wythonglog yn bargodi 

Bondo Darn isaf to ar ongl yn crogi drosodd 

Brodorol Seiliedig ar ddulliau adeiladu, deunyddiau ac arddulliau addurnol lleol a 

thraddodiadol 

Canllaw Nodwedd sy'n cael ei defnyddio i guddio to 

Canoloesol Yn dyddio neu'n nodweddiadol o'r Oesoedd Canol (1042-1485) 

Canopi Bargod neu gwfl 

Capan Trawst llorweddol yn cael ei ddefnyddio fel darn gorffen dros ddrws neu ffenestr 

Carreg Ddiddos Mowldin yn bargodi uwchlaw bwa neu gapan drws i daflu dwr oddi wrth yr ˆ 
adeilad 

Casment Ffenestr gyda chwareli agor yn crogi ar golynnau 

Coffrog Trefniant o baneli pantiog (coffrau), sgwâr neu amlochrog yn addurno fawt 

nenfwd neu fwa 

Conglfaen Carreg nadd sy'n cael ei chlymu i gornel adeilad 

Copin Cwrs uchaf mur, canllaw neu simnai 

Corbel Darn o bren, carreg neu fricsen yn bargodi gan gynnal adeiledd yn crogi 

drosodd, fel bwa neu falconi 

Corff Eglwys Prif gorff eglwys 

Cornis Silff luniedig yn bargodi ar hyd pen uchaf adeilad, neu fowldin addurnol yn yr 

ongl rhwng mur a nenfwd 

Croeslath Bar llorweddol yn rhannu ffenestr 

Deintell Bargodiadau ciwbig bach dan linell y to 

Dull Clymu Ffleminaidd Dull o osod brics yn cynnwys brics croes ac ar eu hyd bob yn ail ymhob cwrs 

gyda'r brics croes yng nghanol y rhai ar eu hyd uwchlaw ac islaw 

Dull Clymu Seisnig Dull gosod brics yn cynnwys yn fras 2 i 3 chwrs o frics ar eu hyd yn cael eu dilyn 

gan gwrs o frics croes 

Estyll Tywydd Darnau o bren ar ymyl allanol talcen, weithiau'n gerfiedig i greu effaith addurnol 

Fawt Faril Nenfwd hanner-crwn di-dor syml o garreg a ffurfiwyd fel bwâu 

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

Ffasâd Blaen adeilad 

Ffenestr Godi Ffenestr sy'n symud mewn rhigolau fertigol, naill ai gydag un ffrâm sefydlog 

(hongiad sengl) neu'r ddwy'n symud (hongiad dwbl) 

Ffenestr Linter Agoriad gwydrog dros y drws 

Ffordd Dyrpeg Ffordd a adeiladwyd ac a gynhaliwyd gan Gwmni Tyrpeg, a oedd â hawl i gasglu 

tollau gan ddefnyddwyr y ffordd i dalu am y gwaith hwn 

Gothig Cyfnod o bensaernïaeth ganoloesol gyda'r bwa pigfain yn ei nodweddu 

Lwfer Un o gyfres o fyrddau neu gwarelau gwydr yn gorgyffwrdd mewn agoriad i 

ganiatáu awyru ond i gadw glaw allan 

Llin-gwrs Cwrs carreg neu fowldin llorweddol sy'n bargodi o wyneb mur 

Maen Clo Carreg ganolog mewn bwa neu fawt 

Maen Nadd Torri carreg a'i gweithio i gael wyneb gwastad a'i defnyddio ar flaen adeilad 

Myliwn Bar fertigol yn rhannu ffenestr 

Pigfain Cromlin ddwbl, yn plygu un ffordd yn gyntaf ac yna'r ffordd arall 

Rendro Plastro arwyneb gyda phlaster, stwco neu orffeniad arall 

Sil Aelod adeileddol sef pren llorweddol di-dor yn ffurfio aelod isaf fframwaith neu 

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

Talcen Rhan o fur, trionglog yn aml, ar ddiwedd to ar ongl 

Terfyniad Darn addurnol i orffen elfen adeilad, yn cael ei ddefnyddio'n fynych ar reilins a 

thoeau 

Terracotta Addurn neu gladin clai llosg a fowldiwyd, fel arfer heb wydr 
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ATODIAD 4 

CYFEIRIADAU - CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL 

Cyfeiriadau 

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

Disgrifiadau Rhestru Cadw 

Cynthia Rees 1998. A History of the Parish of Marchwiel 

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. 

Guidance on Conservation Area Appraisals, English Heritage, 2005 

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

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd Powys, 1992. Wrexham Maelor Historic Settlements 
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