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c y f l w y n i a d 

Dynodi Ardal Gadwraeth 
1.1 Mae Adran 69 Deddf Cynllunio (Adeiladau 

Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yn gofyn bod 

Awdurdodau Lleol yn pennu "ardaloedd o ddiddordeb 

hanesyddol neu bensaernïol arbennig y byddai'n 

fanteisiol eu gwarchod neu wella eu cymeriad neu 

ymddangosiad" i'w dynodi'n ardaloedd cadwraeth. 

Pwrpas 
1.2 

yw: 

Pwrpas Cynllun Rheoli ac Asesu'r Ardal Gadwraeth 

l Rhoi diffiniad clir o ddiddordeb hanesyddol neu 

bensaernïol arbennig yr ardal 

l Canfod ffyrdd y gellir cadw a gwella eu 

nodweddion unigryw drwy'r Cynllun Gwelliant 

l Cryfhau'r cyfiawnhad am ei dynodi 

l Creu cyd-destun clir ar gyfer ei ddatblygiad yn y 

dyfodol yn unol â pholisïau'r ardal gadwraeth yn y 

cynllun datblygu 

l Darparu cyfrwng i hybu ymwybyddiaeth ac 

ymgysylltiad 

Ardal Gadwraeth Merffordd 
1.3 Nod y Cynllun Rheoli ac Asesu yma yw hybu a 

chefnogi datblygiadau sy'n cyd-fynd â, neu'n gwella, 

cymeriad Ardal Gadwraeth Merffordd. Nid cais i atal 

newid ydyw. Y nod yw cael cydbwysedd fel bod modd 

rhoi eu pwysau llawn i ddiddordebau cadwraeth yn erbyn 

yr anghenion am newid a datblygiad. Cafodd Ardal 

Gadwraeth Merffordd ei dynodi'n gyntaf yn 1971 a 

chafodd ei ffiniau eu hadolygu a'u haddasu yn 1999 

gydag estyniadau i'r de oedd yn cynnwys y Ty Top, i'rˆ 
gogledd i gynnwys y modurdy ATS ac eithrio hen safle'r 

chwarel i'r de orllewin ac eto yn 2012 i ail-ddynodi rhifau 

1 Cyflwyniad 
5 i 8 The Spinney a The Timbers ar Lôn Springfield ac 1, 

3, 6 a Mandalay, Merffordd Heights, Allt Merffordd a Thŷ 
Top, Beech Lane. Mae'r ddogfen hon yn ymwneud â'r 

rhesymau am ddynodi a diffinio'r nodweddion sy'n rhoi 

ei olwg, cymeriad a diddordeb hanesyddol a 

phensaernïol arbennig iddo. Ni ddylid tybied bod diffyg 

cyfeirio at adeilad, nodwedd neu ofod arbennig yn 

awgrymu nad yw o ddiddordeb. 

Y Cyd-destun Cynllunio 
1.4 Dylid darllen y Datganiad yma mewn 

cydweithrediad â Chynllun Datblygiad Unedol Wrecsam 

2005 a fabwysiadwyd a'r Cynllun Datblygiad Lleol sy'n 

datblygu yn ogystal â'r canllaw i bolisi cynllunio 

cenedlaethol, yn arbennig Gylchlythyr y Swyddfa Gymreig 

61/96 Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau 

Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth.  

Lleoliad 
1.5 Mae Merffordd oddeutu 4 milltir i'r gogledd 

ddwyrain o Wrecsam ar yr hen ffordd o Wrecsam i Gaer. 

Datblygodd y pentref o amgylch Allt Merffordd sy'n codi 

o'r tir i nodi man cyfarfod tir gwastad Caer a bryniau 

Cymru. Mae Gwastadoedd Sir Gaer yn gefndir pwysig i'r 

pentref ac yn ymestyn am filltiroedd lawer i'r dwyrain 

gan roi golygfeydd o dirnodau pell yn cynnwys Plas Eutyn 

a'r Afon Dyfrdwy. Ar y gorwel pell, yn fawreddog yn 

erbyn yr awyr mae Bryniau Bickerton. Mae'r Ardal 

Gadwraeth yn canolbwyntio ar hanes unigryw'r pentref 

sydd ar waelod llethrau coediog Allt Merffordd. Mae gan 

lawer o'r adeiladau gynllun deniadol 'Cottage Orne' sy'n 

rhoi golwg unigryw i'r pentref ac yn creu teimlad cryf o le 

yn yr Ardal Gadwraeth. 
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Daeareg llyfr Domesday o flynyddoedd hwyr yr 11eg ganrif ac 

mae wedi'i enwi eto yn hwyr yn y 14eg ganrif pan 
1.6 Llwyfandir isel yn codi a phantio, sy'n 

oedd castell mwnt a beili, a alwyd yn Gastell Rofft, i'w 
nodweddiadol o'r ardal, yw daeareg yr ardal oddi 

gael ar ben y bryn. Roedd gweddillion caer bentir 
amgylch. Caiff ei adnabod wrth yr enw Teras Delta 

gynharach, o Oes yr Haearn mae'n debyg, i'w chael 
Wrecsam ac mae wedi'i ffurfio o dywod a graean 

uwch ben y pentref. Mae cyfleoedd i gofnodi a 
rhewlifol. Mae Allt Merffordd yn ffurfio tarren amlwg 

dehongli archeolegol i'w cael yn y Cynllun Gwella yn 
yn y tirlun ac mae gweddillion hen chwareli'n 

Adran 6.0. 
rhydyllu'r tir ynghyd â'r hen chwarel raean fawr ar 

lethrau gorllewinol Allt Merffordd. Ymgynghoriad 

Archeoleg 1.8 Yn ystod mis Rhagfyr 2011 ac Ionawr 2012 

ymgynghorwyd ar y ddogfen hon gyda Chynghorau 
1.7 Yn anffodus, mae'r broses o gofnodi archeoleg 

Cymuned, aelodau'r Cyngor ac amrywiaeth o 
Merffordd wedi bod yn gyfres o gyfleoedd a gollwyd 

sefydliadau a grwpiau sydd â diddordeb yn yr 
gyda'r chwarela eang ar ben y bryn a gosod ffordd 

amgylchedd hanesyddol a'r ardal leol. Ymgynghorwyd 
newydd yn debygol o ddinistrio llawer o dystiolaeth 

hefyd â chyrff statudol megis Cadw. Cafwyd 
archeolegol o'r bobl oedd yn byw yma mewn 

ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod misoedd Rhagfyr 
cyfnodau cynharach. Mae'r pentref wedi'i gofnodi yn 

2011 ac Ionawr 2012. 
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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 

Merffordd Cynnar 
2.1 Mae bodolaeth y gaer bentir o Oes yr Haearn yn 

dystiolaeth o anheddiad cynnar iawn ym Merffordd. 

Mae'n bosibl bod rhyw fath o anheddiad bychan yn 

bodoli yn ystod goresgyniad y Rhufeiniaid ar Gaer yn 

hanner cyntaf y mileniwm cyntaf ond does dim 

tystiolaeth i gefnogi hynny. Roedd Merffordd wedi'i 

gofnodi'n hanesyddol fel 'Merford' ac mae'r enw mewn 

Hen Saesneg yn awgrymu rhyw fath o anheddiad yn 

ystod cyfnod Sacsoniaid y 10fed a'r 11eg Ganrif ond, eto 

does dim tystiolaeth gadarn i gefnogi'r syniad yma. Mae'r 

enw Merffordd yn Gymreigio amlwg o'r 'Merford' 

cynharach sy'n golygu 'rhyd ar y ffin' ac mae'n debyg ei 

fod yn golygu bod yr anheddiad yn agos at y ffiniau 

cynnar rhwng tiroedd y Cymry a'r Saeson a'r ffin 

ddiweddarach rhwng Sir y Fflint a Sir Ddinbych oedd yn 

dilyn rhediad yr Afon Alun gerllaw. 

Merffordd yr Oesoedd Canol 
2.2 Mae'r cyfeiriad a gofnodwyd gynharaf at Merffordd 

yn Llyfr Domesday o 1086 sy'n disgrifio'r castell mwnt a 

beili gynt oedd ar ben Allt Merffordd ac a oedd yn y 

cyfnod yma'n eiddo i Hugh Felt Osborn. Yn hwyr yn y 

12fed ganrif, talodd Harri'r II am warchodaeth y castell a 

oedd o fewn talaith Ieirll Caer. Yn ystod y 13eg Ganrif 

mae'n ymddangos bod y castell wedi'i reoli'n ysbeidiol 

gan Ieirll Caer a chan Dywysogion Powys. Wedi'r cwbl, 

roedd ei safle mawreddog ar y pentir rhwng y ddwy wlad 

yn fanteisiol iawn ac yn cynnig mantais strategol i'r bobl 

oedd yn byw ynddo. 

2.3 Erbyn diwedd y 13eg ganrif roedd Merffordd dan 

reolaeth Arglwyddiaeth Bromfield ac Iâl gan ffurfio rhan 

o drefgordd fwy o'r enw Merffordd a Hosely. Roedd y 

castell dan feddiannaeth Powys Fadog a daeth yn dŷ 
maenorol gyda neuadd a siambrau preifat ar wahân o 

dan do gwellt. Mae cofnod am y castell eto ym 

mlynyddoedd hwyr y 14eg Ganrif ond does dim cyfeiriad 

arall i'w gael amdano ac ymhen amser peidiodd y castell 

â chael ei ddefnyddio. 

Y 16eg, 17eg a'r 18fed Ganrif 
2.4 Yn y 16eg Ganrif yr aeth John Trevor ati i adeiladu 

Plas Trefalun, yr adeilad cofrestredig graddfa II*. Mae'r 

eiddo yma, a adeiladwyd yn 1576 yn esiampl ragorol o 

bensaernïaeth Oes Elisabeth ac yn un o'r esiamplau 

gorau sy'n dal i fodoli o waith brics cynnar yng Nghymru. 

Roedd teulu Trevor yn ddisgynyddion i Tudor Trevor, 

Pennaeth o Gymro ar Frenhindy Powys yn y 10fed Ganrif. 

Drwy Briodas, roedd y teulu Trevor wedi'i gysylltu hefyd 

â'r teuluoedd Bridge a Sackville ac mae eu harwyddlun 

a'u harfbais yn ogystal ag arfbais Trevor ei hun ac Arfbais 

Frenhinol Elisabeth I ar waliau'r Plas. 

2.5 Roedd y teulu Trevor yn ffigurau dylanwadol a 

phwysig yn lleol ac roedd mab hynaf John Trevor, 

Richard, yn Ddirprwy Raglaw ar Sir Ddinbych. Roedd nai 

Richard. Syr John Trevor II, a etifeddodd y neuadd, yn 

Aelod Seneddol dros Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Hefyd 

etifeddodd Blas Teg ger Yr Wyddgrug lle bu'n byw am 

gyfnod byr. Yna etifeddwyd Neuadd Trefalun gan Syr 

John Trevor III oedd yn Aelod Seneddol i Sir y Fflint ac a 

oedd, yn ôl y sôn, yn gefnogwr adain dde i Cromwell yn 

ystod Rhyfel Cartref Lloegr ynghanol y 17eg ganrif. 

2.6 Ni chafodd Plas Trefalun ei ddefnyddio gan y teulu 

o gwbl ac erbyn canol y 18fed ganrif roeddent yn 

berchen ar dair ystâd, sef Trefalun, Plas Teg a Glynde 

Place yn Sussex. Yn ystod y cyfnodau hyn, roedd y plas 
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dan stiwardiaeth amrywiol deuluoedd yn yr ardal leol yn 

cynnwys y Pecks o Cornish Hall ger Holt, George 

Blackborne o Blas Rofft ac yn fwyaf nodedig y teulu 

Boydell o Blas Yr Orsedd gerllaw. 

2.7 Pan fu farw Syr John Trevor V pasiodd Ystâd 

Trefalun i'w chwaer Anne a briododd yr Anrhydeddus 

George Boscawen a ddaeth yn Is-gadfridog ac yn 

Gadlywydd i Ffiwsilwyr Brenhinol Cymru ac yn 

gadweinydd i'r Brenin. Nid aeth teulu Boscawen i fyw yn 

y plas tan 1838 pan symudodd wyres yr Anrhydeddus 

George Boscawen, Elizabeth Mary Griffiths, i fyw yno 

gyda'i gwr a'i mab. Parhaodd y neuadd dan berchnogaethˆ 
teulu Boscawen hyd flynyddoedd hwyr yr 20fed Ganrif. 

2.8 Yn ei lyfr 'The History of the Old Parish of Gresford' 

mae A.N. Palmer yn nodi bod ty crand arall ym Merfforddˆ 
o'r enw Roft Hall. Credir bod Roft Hall wedi'i leoli islaw 

ael y bryn ond yn uwch na'r ffordd fawr bresennol ac 

roedd yn enwog am fod â statws tebyg i Blas Trefalun. 

Ym mlynyddoedd hwyr yr 17eg Ganrif, roedd Mr Kenrick 

Eddisbury, mab hynaf Richard Eddisbury o Erddig, yn byw 

yn y plasty. Yn 1710, aeth George Blackborne i fyw yn y 

plasty cyn iddo symud i Blas Trefalun i fod yn Stiward. Y 

sôn yw bod y plasty wedi'i chwalu ym mlynyddoedd 

cynnar y 19eg Ganrif yn rhan o'r gwelliannau ehangach 

i'r ystâd oedd yn digwydd yn y pentref o gwmpas yr 

amser yma a'r farn yw bod rhai o'r defnyddiau o Blas 

Rofft wedi'u defnyddio wrth adeiladu Plas Merffordd. 

Y 19eg ac 20fed Ganrif 
2.9 Prin iawn yw'r cofnodion o ddatblygiad hanesyddol 

Merffordd, ond mae map o Ystâd Trefalun yn 1787 yn 

dangos mai'r hyn oedd yno oedd nifer o gartrefi wedi'u 

grwpio o amgylch cyffordd a thafarn goets. Mae'r 

bythynnod Merffordd presennol yn dyddio'n bennaf o 

hanner cyntaf y 19eg Ganrif, er bod gan rai wreiddiau 

cynharach yn 

cuddio o fewn y 

gorchuddion mwy 

modern. Efallai 

bod y diolch am 

sefydlu pentref 

ystâd 'model' yn 

ddyledus i ddau 

ddyn, George 

Boscowen a John 

Boydell. Roedd Ystâd Trefalun a'r tiroedd yn perthyn i 

Boscowen rhwng 1798 ac 1833 o ganlyniad i'w briodas i 

aeres o deulu Trevor. Er na fu Boscowen yn byw ar yr 

ystâd o gwbl, sylweddolodd y posibilrwydd o gael rhenti 

gan eiddo ar ei dir ac aeth ati i adeiladu'r bythynnod ar 

gyfer crefftwyr lleol. Roedd John Boydel, Stiward Ystâd 

Trefalun a Boscowen, yn goruchwylio'r gwaith o adeiladu 

nifer o'r bythynnod ac, yn dilyn marwolaeth George 

Boscowen yn 1833, cafodd y cyfle i adeiladu ei eiddo ei 

hun yn y pentref. Gwnaeth hynny, gan gynnwys 

nodweddion pensaernïol Gothig yr adeiladau cynharach. 

2.10 Ond, does dim cofnodion am yr ystâd yn rhoi 

manylion pensaer neu ddylunydd y bythynnod ac mae eu 

hymddangosiad yn gymysgedd o arddulliau canoloesol a 

gothig cynnar gyda syniadau rhamantus a phictwrèsg 

oedd yn ffasiynol pan adeiladwyd y pentref. Mae llawer 

o'r bythynnod wedi'u rendro a'u peintio mewn lliwiau 

pastel tra bo rhai ohonynt yn datgelu eu gwaith brics ac 

arnynt fanylion wedi'u peintio'n wyn. Mae'r rhan fwyaf 

o'r bythynnod wedi'u hadeiladu o frics lleol ond wrth 

wneud gwaith adnewyddu gwelwyd bod rhai wedi'u 

hadeiladu o 

briddfaen, sef 

math o bridd gyda 

chaead cob wedi'i 

gryfhau gyda 

modiwlau calch. 

Mae hwn yn waith 

y gellir ei gysylltu â 

Julius Flowers a 

ymwelodd â'r 

pentref yn 1814 i ddangos y dechneg i grefftwyr lleol. 

Roedd to gwellt ar rai o'r bythynnod cynharach yn 

wreiddiol, ond mae cofnodion yn dangos bod llawer iawn 

o lechi Berwyn glas wedi cyrraedd y pentref yn 1813 o 

chwarel Owrtyn ger Bwlch yr Oernant yn Llangollen. 

2.11 Mae'n ymddangos bod datblygiad y pentref wedi 

digwydd mewn tri cham. Adeiladwyd Plas Merffordd, The 

Trevor Arms a Beech Mount yn ystod y cam cyntaf a 

chredir mai Plas 

Merffordd a 

adeiladwyd yn 

gyntaf yn yr 

arddull nodedig 

yma yn 1805. 

Mae 

mesuriadau'r 

adeiladau 

yma'n fwy 

clasurol gyda 

ffasadau mwy sgwâr fel sy'n nodweddiadol a'r ffenestri 

bwa pigfain, cornisiau deintellog a chroesau addurniadol 

yn ychwanegu manylder. Mae gweddluniau crwm sy'n 

nodweddiadol ar eiddo diweddarach a'r farn yw bod yr 

eiddo yma'n bodoli'n barod pan gychwynnodd y gwaith 

ar adeiladu ac ail fodelu pentref yr ystâd; mae cil pentan 

yn rhan gefn yr adeilad yn dystiolaeth o'i wreiddiau 

cynharach. 

2.12 Cychwynnodd ail gam y pentref oddeutu 1811. 

Roedd yr eiddo yma'n llai o faint ac yn llai crand gyda'r 

ffenestri bwa pigfain nodweddiadol a'r croesau manwl i'w 

gweld o hyd. Ond cyflwynodd y bythynnod hyn y troadau 

a'r ymestyniadau a ffenestri bae cromfannol i greu ac 

ychwanegu dyfnder a diddordeb i'r ffasâd. Mae Yew Tree 

Cottage yn esiampl 

glasurol o'r cam 

hwn ac yn 

nodweddiadol o 

gynllun 

'Merffordd'. 

2.13 Mae'n 

ymddangos bod yr 

ail gam yma wedi 

dod i ben oddeutu 

1815 a bod y trydydd cam, sef y cam olaf, wedi cychwyn 

oddeutu 20 mlynedd yn ddiweddarach yn 1833. Tua'r 

dyddiad yma y bu farw George Boscawen hefyd a 

phasiodd Ystâd Trefalun i Dr Griffiths o Gaer. 
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Penderfynodd Dr Griffith a'i wraig fyw ym Mhlas Trefalun 

oedd yn golygu bod yn rhaid i John Boydell, stiward yr 

ystâd, symud allan. Yn dilyn hynny, rhoddwyd y cyfle i 

Boydell brynu tir o fewn y pentref i adeiladu ei eiddo 

mawreddog ei hun arno, Roft Castle Cottage. Ar yr un 

pryd adeiladodd Boydell hefyd y nodedig Romney 

Terrace, sy'n cael yr enw 'the sofa', a Roftlee, yr hen siop 

sy'n eistedd y naill ochr a'r llall i'r gyffordd â Lôn 

Springfield. 

2.14 Yn hanesyddol roedd Merffordd wedi bod yn rhan o 

blwyf hynafol Gresffordd lle'r oedd Eglwys y Plwyf yr Holl 

Seintiau Yn 1840, ffurfiwyd plwyf newydd Yr Orsedd ac 

roedd trefgordd Merffordd a Hosely, yn ogystal ag 

Allington a Burton, wedi'u cynnwys o fewn ei ffiniau. 

Doedd dim Eglwys ym Merffordd ac roedd y pentrefwyr 

yn teithio i Gresffordd ar gyfer gwasanaethau. Roedd dau 

gapel yr Anghydffurfwyr yn y pentref, y mae'r ddau y tu 

allan i ffiniau'r Ardal Gadwraeth. Roedd y capel cynharaf, 

sy'n dyddio mae'n debyg o 1809, ar Fferm Cox Lane ar 

Cox Lane, i'r de ddwyrain o'r pentref. Mae'r ail gapel, y 

cyn Gapel Wesleaidd, sydd yn awr yn dy i'w gael ar Lônˆ 
Tyrnpeg, yr hen ffordd goets i Gaer, y gallwch fynd iddi o 

Lôn y Pant. Mae plac tywodfaen o fewn y wal flaen yn 

cofio agor y capel yn 1822. 

2.15 Yn y flwyddyn 1846 gwelwyd y rheilffyrdd yn 

cyrraedd yr ardal, gyda rheilffordd Amwythig i Gaer y 

Great Western Railway wedi'i adeiladu ar ochr orllewinol 

y pentref. Mae'n ymddangos na chafodd cyrhaeddiad y 

rheilffordd lawer o effaith ar ddatblygiad y pentref, yn 

wahanol i aneddiadau cyfagos Yr Orsedd a Gresffordd a 

elwodd o gael gorsaf drenau. 

2.16 Ar ochr ddeheuol-orllewinol y pentref yng nghalon 

Allt Merffordd roedd y cyn chwarel dywod a graean, a 

agorwyd yn hwyr yn yr 1920au i ddarparu defnyddiau ar 

gyfer adeiladu Twnnel Merswy, gyda safle oedd yn y lle 

delfrydol i allforio gerllaw rheilffordd Wrecsam i 

Benbedw. Ond daeth y chwarela i ben yn yr 1970au a 

gadawyd y tir i adfywio'n naturiol ac erbyn hyn mae'n 

cynnwys llawer o fathau diddorol o blanhigion, glöynod 

byw a gwyfynod. Mae'r chwarel wedi'i ddynodi'n Safle o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac mae 

cyfran fawr o'r safle'n warchodfa natur erbyn hyn a redir 

gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. 

2.17 Parhaodd batrwm anheddiad a maint y pentref yn 

weddol debyg hyd hanner olaf yr 20fed Ganrif pan 

gafwyd ehangiad i'r gorllewin ar hyd Lôn Springfield ac i'r 

de ar hyd Allt Merffordd. O ganlyniad i agor ffordd 

ddeuol yr A483 yn yr 1980au gostyngodd llif y traffig 

drwy'r pentref yn sylweddol a'i wneud yn fwy deniadol ar 

gyfer datblygiad newydd gyda Merffordd a Gresffordd yn 

ffurfio pentref parhaus bron yn amgáu'r "hen ffordd" 

B5445 i Gaer. Mae'r pentref yn boblogaidd i gymudwyr 

am ei fod yn agos at ffordd ddeuol yr A483 a chanddo 

gymeriad nodedig yr hen bentref, am ei fod mewn 

lleoliad uchel ar lethr y bryn a chanddo olygfeydd eang o 

wastatir Swydd Gaer o nifer o'r eiddo sy'n creu lle braf i 

fyw. 
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Ffigur 2: Map Hanesyddol Merffordd 1871-1887 # 

Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron, cedwir pob hawl. 100023429. 2012 
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Ffigur 3 - Map Hanesyddol Merffordd 1899-1900 

Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron, cedwir pob hawl. 100023429.  2012 
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Ffigur 4 - Map Hanesyddol Merffordd 1911-1912 

Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron, cedwir pob hawl. 100023429.  2012 
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Ffigur 5 - Map Hanesyddol Merffordd 1945 

Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron, cedwir pob hawl. 100023429. 2012 
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3 Crynodeb o Gymeriad Arbennig 

3.1 Mae cymeriad arbennig Ardal Gadwraeth 

Merffordd yn deillio o'r nodweddion allweddol a ganlyn: 

Manylion Pensaernïol 
3.2 Y gweddluniau crwm, y toeau pigfain, y cornisiau 

bargodion deintellog, y ffenestri eliptig a bwa pigfain 

gyda chasment metel, 

topwaith, labelau wedi 

mowldio ac addurn croesffurf 

oll yn creu adeiladau unigryw 

Merffordd gyda llawer o'r 

nodweddion unigol sy'n 

gyfystyr â'r pentref erbyn 

hyn. Does dim defnydd 

safonol o fanylion ac mae 

pob adeilad bron wedi'i 

lunio'n unigryw o'i 

archwilio'n agos. Ond mae 

teimlad cryf o gysondeb yng 

ngolwg cyffredinol yr eiddo 

sy'n creu cydlyniad drwy'r Ardal Gadwraeth gyfan ac yn 

cyfrannu'n sylweddol at gymeriad arbennig Merffordd 

gan greu teimlad pendant iawn o le. 

Lliw 
3.3 Mae'r cynllun 

lliw du a gwyn 

amlwg iawn i'w 

weld ar nifer o'r 

adeiladau gan 

ychwanegu at eu 

gwahanolrwydd a 

gwella’r 

gweddluniau tro a 

thynnu sylw at y nodweddion addurniadol. Mae'r 

amrywiadau bychain mewn lliw ar draws yr adeiladau'n 

creu strydlun deniadol a diddorol ac mae wedi'i wella yn 

ystod misoedd yr haf gan amlygrwydd y coed sy'n cynnig 

cyferbyniad i'r lliwiau golau. 

Patrwm y Strydoedd 
3.4 Er bod cynllun yr adeiladau wedi'i reoli'n gaeth gan 

yr ystâd er mwyn eu cadw yr un fath, mae cynllun a 

safle'r adeiladau'n fwy organig gyda'r eiddo mewn 

plotiau mawrion ac ar amrywiol onglau'n wynebu'r 

ffordd. Ar hyd Allt Merffordd mae bythynnod yr ystâd yn 

sefyll yn agos at y briffordd gan greu llinell gref o 

adeiladau ar y ddwy ochr sydd wedi'i wella gan waliau 

tywodfaen a gwrychoedd yn ffiniau. Ar hyd Lôn 

Springfield mae patrwm y strydoedd yn fwy tebyg i'w 

gilydd gyda'r eiddo modern wedi'i osod mewn lleiniau o 

faint cyfartal ac oll wedi'u troi i wynebu'r ffordd sy'n 

droellog. Mae culni'r lôn a'r troadau ysgafn sy'n dilyn 

troed yr allt yn rhoi cymeriad mwy clud i Lôn Springfield 

sy'n cyferbynnu gyda chymeriad agored Allt Merffordd. 

Gallwch weld y cysylltiad rhwng cynllun strydoedd 

hanesyddol y pentref â thaith yr hen ffordd goets y mae 

modd ei gweld y tu draw i'r Trevor Arms ac yng nghefn 

'The Cottage' lle'r 

oedd yn codi ac yn 

dilyn llinell crib yr 

allt. Calon y 

pentref yw'r hen 

groesffordd ar y 

gyffordd bresennol 

rhwng Lôn 

Springfield ac Allt 

Merffordd lle mae 
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Holly Cottage a Beech Cottage yn sefyll gyferbyn, wedi'u 

lleoli'n gymesur ac ar ongl y naill ochr a'r llall i'r fynedfa i 

hen lôn wledig. 

Dylanwad Ystâd Trefalun 
3.5 Mae cymeriad a golwg unigryw'r Ardal Gadwraeth 

yn deillio o'r cysylltiadau hanesyddol â hen Ystâd Trefalun 

i'r gogledd o Ferffordd, a oedd yn gyfrifol am greu a 

datblygu'r pentref ystâd a gynlluniwyd. Mae'r cysondeb 

yng nghynllun yr adeiladau a'r defnydd o fanylion 

pensaernïol sy'n anghyffredin yn yr ardal yn fynegiant o 

berchnogaeth, cyfoeth a chwaeth perchennog yr ystâd ar 

y pryd. 

Adeiladau Tirnod 
3.6 Er bod y mwyafrif o'r adeiladau yn yr Ardal 

Gadwraeth yn tynnu sylw oherwydd eu cynllun a'u lliw 

nodedig, mae'r Trevor Arms yn arbennig o arwyddocaol 

oherwydd ei faint, ei ffurf a'i 

safle yn y strydlun. Y Trevor 

Arms yw'r adeilad mwyaf yn 

yr Ardal Gadwraeth, mae ei 

uchder tri llawr a'i ffasâd 

sgwâr syml yn cyferbynu â 

maint bychan a throadau'r 

bythynnod o'i gwmpas. Mae 

safle'r adeilad, sy'n agos at 

ymyl y ffordd ar gornel 

amlwg yn ei wneud yn 

ganolbwynt wrth fynd i fyny 

ac i lawr Allt Merffordd. 

Mae'r hen chwarel sydd dan 

goed erbyn hyn yn cynnig cefnlun trawiadol i olygfeydd 

o'r dafarn gan wella ei leoliad a'i amlygrwydd. Yn 

arwyddocaol hefyd mae Romney Terrace, gyda'i du blaen 

anarferol siâp cilgant, ei gynllun cymesur a'r ffaith ei fod 

yn agos at ymyl y ffordd, oll yn golygu ei fod yn adeilad 

sy'n tynnu'r llygad ac yn nodwedd ddiddorol yn y 

strydlun. 

Topograffi 
3.7 Mae Allt Merffordd yn darren amlwg mewn ardal 

lle mae'r tirlun nodweddiadol yn isel a thonnog gyda 

ffermdir gwastad ac mae'n caniatáu i ni weld golygfeydd 

pell i'r dwyrain ac i'r gogledd, yn arbennig wrth ddod i 

lawr yr allt. Mae canol hanesyddol y pentref yn lapio o 

amgylch haen isaf yr allt, mae'r allt uchaf wedi'i 

orchuddio â choed gan roi cefndir dramatig i'r golygfeydd 

ehangach o fewn ac i mewn i'r Ardal Gadwraeth, gan 

wella lleoliad a chynnig tir caeedig i'r adeiladau sy'n 

swatio o fewn llethr y bryn. Mae'r topograffi uwch yn 

cyfrannu hefyd at amlygrwydd nifer o adeiladau, yn 

arbennig Fwthyn 

Roft Castle a 

Hilbre sy'n sefyll 

yn uwch na'r 

briffordd. 

Coed 
3.8 Mae coed yn 

nodwedd 

arwyddocaol 

drwy'r Ardal Gadwraeth gyfan sy'n rhoi cefnlun pwysig i'r 

golygfeydd ac yn creu strydlun lliwgar amrywiol sy'n 

ychwanegu at leoliad nifer o adeiladau ac yn cyfrannu at 

gymeriad gwledig 

hardd y pentref. Y 

prif goed aeddfed 

yw'r rheiny sydd ar 

elltydd uwch Allt 

Merffordd a'r 

rheiny sy'n 

ymestyn o 

amgylch y crib 

uwchben Lôn 

Springfield. Mae 

grwpiau unigol a llai o goed yn gyffredin hefyd yng 

ngerddi'r eiddo sy'n ychwanegu at y cymeriad gwledig. 

Waliau Ffiniol 
3.9 Mae'r ffiniau drwy'r Ardal Gadwraeth gyfan yn 

nodweddiadol o adeiladau tywodfaen melyn sy'n golygu 

bod cydlyniad a pharhad drwy'r pentref cyfan. Mae'r 

waliau ffiniol ar hyd Lôn Springfield yn arbennig o bwysig, 

mae'r uchder yn cyfrannu at y teimlad o fod wedi'i gau i 

mewn ac mae'n helpu i atgyfnerthu wyneb cyson i'r 

adeiladau. Mae 

gwrychoedd i'w 

cael ar ffiniau 

blaen yr anheddau 

mwy newydd i'r 

gorllewin i Lôn 

Springfield sy'n 

ysgafnhau eu 

golwg ac yn cyd-

fynd yn dda â'r 

cymeriad gwledig cryf a grëir gan Chwarel Merffordd 

gyferbyn. 
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4.1 Gellir rhannu'r Ardal Gadwraeth yn ddwy ardal o 

gymeriad amlwg fel sydd wedi'i ddisgrifio isod. 

Lôn Springfield 
4.2 I'r gorllewin o Lôn Springfield mae'r twnnel cul o 

dan y rheilffordd yn nodi'r fynedfa i'r Ardal Gadwraeth 

gan greu teimlad 

pendant o 

gyrraedd yr 

anheddiad. Mae 

ymyl ogleddol Lôn 

Springfield wedi'i 

nodweddu gan 

adeiladau 

mawrion 

annibynnol. Mae'r 

rhain wedi'u gosod yn ôl o'r ffordd y tu ôl i ffin o naill ai 

wrych neu wal dywodfaen gyda gerddi blaen mawrion, ac 

maen nhw'n creu llinell adeiladau pendant ar hyd y lôn. 

Mae waliau tywodfaen yn ychwanegu ymhellach at y 

llinell adeiladau, gan amgáu'r briffordd a rhoi cymeriad 

mwy clud i Lon Springfield. I'r de o'r lôn mae Allt 

Merffordd yn codi, mae'r llethrau serth uwch wedi'u 

gorchuddio â choed gan roi teimlad pendant o fod wedi'i 

gau i mewn i'r lle yma a chan ychwanegu at amlygrwydd 

Ty Roft Castle sy'nˆ 
sefyll yn uwch na'r 

lôn. 

4.3 Mae Acorn 

Cottage a rhifau 1 

i 4 The Spinney yn 

rhedeg ar hyd 

ymyl ogleddol Lôn 

Springfield ac mae 

Lôn Springfield 
eu maint cyson, eu safle a'u ffiniau gwrychoedd brodorol 

yn cynnig cysondeb i'r strydlun. Mae'r eiddo brics o'r 

20fed Ganrif sy'n sefyll yn ôl ac yn is na'r briffordd yn 

cynnwys toeau llechi a bargodion deintellog sy'n eich 

atgoffa o fythynnod hanesyddol traddodiadol y pentref 

gydag Acorn Cottage hefyd yn brolio ei borth mynediad 

cromfannol nodweddiadol. Mae'r coed sy'n rhedeg ar 

hyd ymyl rheilffordd Wrecsam i Gaer yn gefnlun pwysig 

i'r eiddo, gan atgyfnerthu cymeriad gwledig Lôn 

Springfield ac yn llyncu swn ffordd ddeuol yr A483 i'rˆ 
gorllewin. 

4.4 Ar yr ochr ddeheuol, mae wal gynnal dywodfaen yn 

ffinio'r briffordd sy'n amgáu'r hen chwarel dywod a 

graean. Wedi'i adeiladu i mewn i'r wal ac yn sefyll yn 

union ar ochr y 

ffordd mae The 

Stables, sef bloc 

stablau brics a 

charreg rhestredig 

graddfa II oedd 

wedi'i gysylltu'n 

hanesyddol â'u 

hadeiladu yn yr un 

cyfnod â Thy Roftˆ 
Castle. Trowyd yr 

adeilad yn gartref 

yn yr 1990au, ac 

mae'n dangos 

manylion 

traddodiadol Ystâd 

Trefalun gyda 

ffenestri bwa 

pigfain, labelau, 

ffenestri eliptig a 
15 
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Ffigur 6: Ffin Ardal Gadwraeth Lôn Springfield #GOGLEDD 

Springfield 

DD 
White Stacks 

Pistyll 

Bank 

The Stables 

Roft Castle 

House 

Allwedd 

Ffin Ardal Gadwraeth Lôn Springfield 

Adeilad Rhestredig 

D Gorchymyn Cadw Coed 

Adeilad o Ddiddordeb Gweledol/Hanesyddol 

Wal Dywodfaen Draddodiaol 

Coed Pwysig sy’n cyfrannu at y Safle ac/neu Leoliad 

Gwrych Bwysig 

Dynesfa Bwysig 

Golygfa Arwyddocaol 

Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron, cedwir pob hawl. 100023429.  2012 
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holltau croesffurf. I'r de mae coed mawr yr hen dwr ˆ 

holltau croesffurf, sy'n fwyaf amlwg ar weddlun ochr lled-

gymesur yn wynebu Lôn Springfield lle mae'r agoriadau 

gwreiddiol wedi'u llenwi a'u troi'n gilfachau erbyn hyn. 

Mae cornis bargodion gyda braced trwm yn ymestyn o 

amgylch yr adeilad ac mae hyn wedi'i adlewyrchu ar 

adeilad annibynnol y garej fodern. 

4.5 Yng nghefn 

The Stables mae 

buarth bychan 

wedi'i dorri i 

mewn i lethrau 

serth Allt 

Merffordd, ac 

wedi'i leinio â 

thywodfaen a'i 

addurno gyda 

chwarel uwchben sy'n ychwanegu at leoliad diarffordd yr 

adeilad. 

4.6 Mae waliau 

tywodfaen gyda 

chopin bylchfur 

bras yn parhau y 

tu hwnt i'r 

Stablau, gan droi'n 

ysgafn ac amgáu 

tir teras mawr Tŷ 
Roft Castle. Mae 

canghennau coed 

ac eiddew'n 

byseddu eu ffordd 

dros y wal gan 

ychwanegu at ei 

olwg a gwneud y 

lôn yn fwy clud. 

Mae'r teimlad o 

fod wedi'i amgáu 

wedi'i adlewyrchu 

ar ochr ogleddol Lôn Springfield lle mae wal dywodfaen 

isel syml yn amgylchynu Pistyll Bank, bwthyn rhestredig 

graddfa II o flynyddoedd cynnar y 19eg Ganrif sydd wedi'i 

ailfodelu yn null nodweddiadol Ystâd Trefalun. Mae gan 

yr eiddo deulawr wedi'i rendro flaenwedd cymesur 

deniadol wedi'i gynllunio â bae canolog yn estyn allan a 

phentai bob ochr iddo a chanddynt doeau'n ysgubo i 

fyny. Mae'r cymesuredd yn parhau drwy'r fynedfa gyda 

drws canolog ac iddo ffenestr siâp pigfain wedi'i 

amgylchynu gan ffenestri haearn bwrw arddull gothig. 

Uwch ei ben mae ffenestr fwa bigfain ar y llawr cyntaf 

gydag agoriad bwa gothig gudd ym mhen y talcen. Mae 

ffenestri bwa pigfain a manylion croesffurf yn addurno'r 

pentai ochr. 

4.7 Gerllaw, mae 

lôn gul sy'n troelli 

wedi'i amgáu gan 

gyfuniad o waliau 

tywodfaen a 

gwrychoedd 

aeddfed trwchus 

yn arwain at 

Springfield, eiddo 

mawr wedi'i 

rendro o ail hanner y 19eg Ganrif. Mae'r adeilad wedi'i 

addasu'n fawr ac mae'n dangos amrywiaeth o fathau o 

ffenestri sy'n ei wneud yn fwy diddorol fyth. Mae'r brif 

fynedfa ar ongl o dan do parapet sydd wedi'i amgáu 

rhwng y prif adeilad a wal dro nodweddiadol sy'n arwain 

at hen adeilad allanol. 

4.8 Mae White 

Stacks yn sefyll yn 

ôl o Lôn 

Springfield, yn 

fframio'r fynedfa i 

Springfield ynghyd 

â Pistyll Bank, y tu 

ôl i wal dywodfaen 

gyda chopinau 

bylchfur bras sy'n 

troi rownd o'r blaenlun i amgáu'r safle o Lôn Springfield. 

Credir bod yr eiddo, o flynyddoedd cynnar y 19eg Ganrif, 

wedi cynnwys dau neu dri o fythynnod bach yn wreiddiol 

ac mae ar safle'r efail gynharaf i gael ei chofnodi ym 

Merffordd. Mae'r eiddo wedi cael ei newid yn sylweddol 

ond mewn ffordd atseiniol i greu blaenlun cymesur gyda 

phedair ffenestr gromen dalcennog wedi'u gosod ar lefel 

y llawr cyntaf, mynedfa ganolog yn estyn allan ychydig a 

ffenestri bwa crwn wedi'u hehangu. Uwchben y fynedfa 

ganol mae ffenestr eliptig amlwg yn tynnu'r sylw. Mae 

nodweddion addurniadol gwreiddiol ar yr adeilad yn 

cynnwys cornis bargodion deintellog nodweddiadol 

wedi'u rendro, cyrn simnai echelog ar ongl a thoeau'n 

sgubo i fyny. Ar yr ystlyslun mae ffenestri bwa pigfain, 

holltau croesffurf ac ymestyniadau cromfannol. 

4.9 O'r fan yma mae Lôn Springfield yn troi'n ysgafn ac 

yn codi tuag at Allt Merffordd. Mae waliau tywodfaen 

uchel yn ffinio ar y briffordd ac yn cryfhau'r teimlad o 

amgáu sydd wedi'i ehangu ymhellach gan wrychoedd a 

choed sy'n hongian dros y wal. I'r de mae'r fynedfa 

restredig graddfa II 

i Dy Roft Castleˆ 
sydd wedi'i 

adeiladu o 

dywodfaen nadd 

rwbel wedi'i 

sgwario. Mae'r 

waliau crenellog 

hardd yn troi i 

mewn o golofnau 

mawr sgwâr tuag 

at y ty, gan ddod iˆ 
ben gyda 

cholofnau crwn 

gyda chapiau 

cromennog isel ac 

yn creu mynedfa 

drawiadol a 

mawreddog i Dŷ 
Roft Castle. 

Gyferbyn mae'r fynedfa amgaeedig a chilannog i White 

Stacks a The Dormers, y mae cynllun a maint y colofnau 

giât a'r waliau o flynyddoedd hwyr yr 20fed ganrif yn 

adlewyrchu'r fynedfa hanesyddol i Dy Roft Castle ac ynˆ 
cyfrannu at gymeriad y lôn. 

4.10 Mae Ty Roft Caˆ stle ar safle uchel uwchben y lôn,
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gyda'r gweddlun yn ychwanegu amlygrwydd ac yn marcio 

statws y deilydd 

gwreiddiol, John 

Boydell. Mae'r tŷ 
rhestredig 

graddfa II wedi'i 

adeiladu yn y dull 

regentaidd gyda 

rendrad stwco 

endoredig dan 

dalcendo llechi. 

Mae'r fynedfa flaen wedi'i chynllunio'n gymesur gyda 

phorth bylchfur yn estyn allan mewn bae canolog sy'n 

gwthio allan. Mae ffenestri codi'n llithro o ddull Gothig o 

boptu'r fynedfa ganolog a'r bae. Ar y cefn mae cwrt 

suddedig wedi'i amgylchynu gan wal frics uchel wedi'i 

haddurno â chrenelu carreg. Wedi'i atodi at waliau'r cwrt 

mae tri gasebo to llechi wedi rendro a'u haddurno yn null 

nodweddiadol hardd y pentref gyda chornisiau deintellog 

a drysau bwa pigfain. I'r de mae'r llethr uwch dan goed 

ac mae crib chwarel Merffordd yn gefnlun arwyddocaol 

i'r ty, gan ychwanegu at ei leoliad gwledig a diarffordd.ˆ 

4.11 Mae The Dormers, Mill Brow House a Rusper House 

wedi'u gosod yn ôl o ymyl ogleddol Lôn Springfield, 

gyferbyn â thir Ty Roft Castle, tu ôl i'r wal ffiniolˆ 
dywodfaen nodweddiadol sydd wedi'i gwneud yn fwy 

atyniadol gan 

wrychoedd a 

choed. Mae'r 

adeiladau'n 

dyddio o'r 20 fed 

Ganrif hwyr ac 

maent wedi'u 

hadeiladu o frics 

modern o dan 

doeau llechi. 

Mae'r waliau ffin yn arbennig o bwysig i'r Strydlun,  gan 

gadw'r wyneb blaen cyson, yn darparu defnyddiau cyson 

ar hyd Lôn Springfield ac yn meddalu ymddangosiad 

modern yr anheddau o fewn eu cyd-destun hanesyddol. 

4.12 Mae'r waliau tywodfaen yn parhau ar hyd y lôn gan 

ffurfio ffin flaen Llwyn Celyn, annedd brics coch o'r 20fed 

ganrif hwyr, wedi'i osod ymhellach ymlaen na'r Rusper 

House gerllaw. Adeilad o ddiddordeb yw'r adeilad brics 

hanesyddol yng nghefn y 

safle sy'n cael ei ddefnyddio 

erbyn hyn fel garejys sydd â 

chornis bargodion wedi'u 

deintellu'n drwm sy'n 

nodweddiadol ac sy'n parhau 

ar draws pen y talcen. Mae'r 

nodwedd yma wedi'i 

gynnwys yn fras ar Lwyn 

Celyn gan gynnig cysondeb 

rhwng y ddau adeilad. Yn 

anarferol i'r Ardal Gadwraeth 

mae wal dywodfaen goch yn 

ffurfio'r ffin ar yr ochr 

orllewinol. 

4.13 Gyferbyn, mae waliau tywodfaen bob ochr i'r llwybr 

mynediad yn arwain at Roft Cottage, The Roft a Roftlee. 

Mae Roft Cottage a The Roft, dau gartref graddfa isel 

digon cyffredin yn 

dyddio o ganol yr 

1980au, wedi'u 

hadeiladu ar dir a 

oedd gynt yn 

perthyn i Roftlee 

ac wedi'u cuddio 

gan goed a 

gwrychoedd 

Leylandii trwchus 

sy'n cyd-fynd yn dda â'r golygfeydd o Allt Merffordd yn y 

cefn. 

4.14 Y tu hwnt i hwn mae Lôn Springfield yn dechrau 

agor allan wrth iddo nesáu at y gyffordd gydag Allt 

Merffordd. Mae 

waliau tywodfaen 

traddodiadol yn 

amgylchynu'r 

gyffordd ac yn 

tynnu'r llygad at 

Beech Cottage a 

Holly Cottage sy'n 

ffurfio terfynfa 

ddeniadol 

gyferbyn. 
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4.15 Mae'r darn hwn o'r Ardal Gadwraeth wedi'i 

ddominyddu gan lethrau coediog amlwg Allt Merffordd 

i'r gorllewin a'r de sy'n gefnlun dramatig i'r golygfeydd ac 

yn cynnig elfen o gyfyngiad i'r ardal. I'r dwyrain mae'r 

topograffi'n hollol wahanol gyda'r tir gwastad isel yn 

caniatáu golygfeydd eang o'r tirlun amaethyddol o'i 

amgylch o'i weld rhwng adeiladau ac o safleoedd uwch 

ar hyd Allt Merffordd. Yn yr ardal yma mae'r adeiladau'n 

sefyll yn agos at neu ar bwys y briffordd sy'n codi'n 

ysgafn i'r de cyn lapio o amgylch llethrau uwch y bryn tu 

hwnt i'r Trevor Arms. Mae'r llinell adeiladau wedi'i wella 

ymhellach gan y ffaith fod wal dywodfaen a gwrychoedd 

terfyn yno sy'n cynnig cysondeb ac yn amgáu'r strydlun. 

4.16 Mae'r adeilad ATS yn nodi'r fynedfa i'r Ardal 

Gadwraeth ac, yn hanesyddol, roedd yn un o'r hen 

efeiliau gofaint ym 

Merffordd. Mae'r 

adeilad wedi'i 

ymestyn a'i newid 

ac erbyn hyn mae 

wedi'i beintio yn 

lliwiau brand ATS. 

Mae'r wyneb 

blaen gwreiddiol 

wedi'i gynllunio'n 

gymesur gyda thalcenni ychydig bach ar y blaen a 

bargodion gyda chopin ar y naill ben a'r llall. O fewn y 

talcenni mae modd gweld yr hen agoriadau bwaog o hyd 

gyda labelau a manylion eliptig uwch eu pen. Mae'r 

manylion yn y darn canol yn nodweddiadol o Ystâd 

Trefalun gydag agoriadau bwa pigfain sydd wedi'u 

gwahanu gan hollt croesffurf. 

4.17 I'r de mae Smithy Cottage, adeilad deulawr 

Allt Merffordd 
rhestredig graddfa 

II, lle mae blaen 

gwreiddiol yr 

adeilad yn sefyll yn 

union gerllaw'r 

briffordd wedi'i 

amgáu rhwng wal 

dywodfaen 

draddodiadol sy'n 

rhedeg yn 

gyfochrog â'r palmant. Mae estyniad modern yn 

berpendicwlar â'r ffordd yn helpu i gynnal y blaenlun 

gwreiddiol. Mae gan yr adeilad liwiau sy'n nodweddiadol 

o'r ardal gadwraeth gyda rendro wedi'i beintio'n lliw 

golau a du cyferbyniol i dynnu sylw at y labelau a'r 

agoriadau bwa pigfain. Mae cymesuredd yn integrol i'r 

cynllun gwreiddiol ac yn ystlyslun yr adeilad ar hyd y 

ffordd mae bae canolog, yn gwthio allan ychydig bach, 

gyda phediment tro o dan do pigfain sy'n cynnwys y drws 

bwa gwreiddiol, wedi'i lenwi erbyn hyn, gyda phediment 

trionglog. Mae labelau wedi'u mowldio, cornis bargodion 

wedi'u bracedu, ffenestri eliptig ac agoriadau bwa pigfain 

cudd yn addurno'r wal ac yn ychwanegu at y 

cymesuredd. Ar yr ochr ogleddol mae adain gromfannol 

gyda ffenestri bwa pigfain a hollt croesffurf. Mae cyrn 

simnai tro ac echelog wedi'u rendro'n gwthio allan o'r to 

llechi traddodiadol. 

4.18 Gyferbyn mae Springfield Cottage, sef adeilad 

deulawr rhestredig graddfa II y credir ei fod yn adeilad 

cynharach wedi'i ailfodelu yn arddull Ystâd Trefalun yn 

ystod y 19eg Ganrif gynnar. Mae'r adeilad wedi rendro 

gyda gro chwip ar safle tebyg i Smithy Cottage gyferbyn 

am ei fod yn union gerllaw'r palmant ac wedi'i gau i 

19 



age 

t

Sp
rin

gfie
ld

 C
ot

ar
m

 

Sp
rin

gf
ie

ld
 F

5 
4

B54Jasm
ine

Cottage Springfield Lane 

Roftlee 

The Roft 

Yew TrCot ee tage 

Poplar Cottage 

M
a
rfo

rd
 H

ill 

m a n y l i o n  y  c y m e r i a d 
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mewn rhwng waliau tywodfaen. Mae gan ystlyslun y 

ffordd fae talcennog sy'n gwthio allan ychydig bach gyda 

chornis deintellog. Ar y dde, mae'r cornis deintellog yn 

parhau ar draws yr adain gromfannol ddeulawr gyda tho 

llechi pigfain. Mae estyniad to fflat un llawr diweddarach 

yn ffurfio'r adain 

ochr chwith. Mae 

ffenestri bwa 

pigfain 

traddodiadol 

cwarelau niferus a 

ffrâm haearn bwrw 

ac arnynt batrwm 

gwydrog Gothig i'w 

cael drwy lawer o'r 

adeilad. 

4.19 Mae waliau 

tywodfaen yn 

parhau yn 

gyfochrog â'r 

palmant ar hyd dwy 

ochr Allt Merffordd 

gan ychwanegu 

cysondeb i'r 

strydlun. Ar ochr 

ogledd orllewinol y ffordd mae Fferm Springfield. Mae'r 

adeilad rhestredig graddfa II yma wedi'i osod yn ôl ac yn 

is na lefel y ffordd y tu ôl i'r wal dywodfaen gyda 

chopinau ceiliog ac iâr o dywodfaen. Mae'r eiddo'n llai 

na'i gymdogion sydd mae'n debyg yn adlewyrchu 

gwreiddiau cynharach yr adeilad fel un ffrâm bren o'r 

17eg ganrif neu'n gynharach, y mae tystiolaeth ohono 

yng ngweddillion trawst nenfforch fewnol. Mae'r tu allan 

wedi'i ail fodelu yn arddull Ystâd Trefalun gyda'i do'n 

ysgubo i fyny i'r ochr chwith, cornis bargodion deintellog 

drwyddo draw a ffenestri haearn bwrw gwydr lluosog 

gyda bwâu pigfain. Ar y dde mae porth deniadol gyda 

chanopi wedi'i 

fracedu ac o dan 

hwn mae drws bwa 

gothig. 

4.20 Gyferbyn mae 

Motte House a'r 

Hen Fuarth 

Cerbydau, 

datblygiad cul-de-

sac bychan sydd â 

golwg mwy modern a hwnnw wedi'i ehangu gydag 

elfennau o fanylion pensaernïol nodedig y pentref a chan 

ddefnyddio waliau tywodfaen traddodiadol a choed a 

gwrychoedd terfyn i wella eu hintegreiddiad 

llwyddiannus i'r strydlun hanesyddol. 

4.21 O barhau heibio i'r Hen Fuarth Cerbydau, mae'r 

ffordd yn dechrau codi'n raddol, ac mae llethrau coediog 

Allt Merffordd yn dod yn fwy amlwg. Ar ochr orllewinol y 

ffordd a gerllaw'r gyffordd gyda Lôn Springfield mae 

Romney Terrace sef grwp o bum bwthyn rhestredigˆ 
graddfa II sy'n tynnu sylw oherwydd eu wynebau siâp 

cilgant anarferol a nodedig a'r ffaith eu bod yn agos at y 

briffordd. Yn ôl y sôn roedd yr adeiladau y cyfeirir atynt 

yn wresog fel y 'soffa' wedi cynnwys 14 o anheddau ar 

wahân yn wreiddiol ac roedd John Boydell yn denant yno 

yn fuan yn y 19eg ganrif. Yn fuan yn yr 20fed ganrif, teulu 

Randles oedd yn 

berchen ar y teras 

ac oedd yn byw 

yno. Roedden 

nhw'n rhedeg eu 

busnes adeiladu o'r 

safle yma ac 

roeddent yn gyfrifol 

am y gwaith 

adeiladu sylweddol 

a wnaed ym Mhlas Horsely gerllaw rhwng 1906 a 1912. 

4.22 Mae gan y rhes gynllun cymesur gyda dwy adain 

ochr talcennog wedi'u cysylltu wrth y darn canol tro. Yng 

nghanol y darn canolog mae bae sy'n sefyll allan ychydig 

bach a chanddo bediment segmentol a tho llechi conigol. 

Mae tair mynedfa gyfatebol wedi'u gosod mewn safle 

cyfartal a chymesur ar draws y blaen tro, a chan bob un 

ddrws bwa gothig gyda phedimentau trionglog wedi'u 

bracedu a labelau wedi'u mowldio uwchben. Mae 

ffenestri i'r llawr gwaelod yn cynnwys agoriadau bwa 

wedi'u trefnu'n unigol neu mewn grwpiau o dri. Ar lefel y 

llawr cyntaf mae'r ffenestri wedi'u ffurfio mewn arddull 

tridarn Dioclea neu fel agoriadau bwa unigol. 

4.23 Yn y llain 

gerllaw mae Roftlee 

sy'n fframio'r 

gyffordd â Lôn 

Springfield. Mae'r 

bwthyn rhestredig 

graddfa II wedi'i 

osod yn 

berpendicwlar â'r 

briffordd ac mae'r 

gweddlun talcennog blaen nodedig gyda'i liwiau du a 

gwyn nodweddiadol, cornis bargodion deintellog, to'n 

ysgubo i fyny a waliau tro bob ochr wedi'i osod yn 

uniongyrchol gerllaw'r briffordd yn ychwanegu 

amlygrwydd. Mae'r gweddlun tuag at Lôn Springfield 

bron yn gymesur â'r bae bwaog canol sydd â thair 

ffenestr fwa wedi'u cysylltu ar y llawr gwaelod a ffenestr 

arddull Dioclea a phob ochr iddi ar y llawer cyntaf mae 

ffenestri crwn. Mae ffenestri Dioclea tebyg yn eistedd o 

dan y ffenestri cromen talcennog y naill ochr a'r llall i'r 

bae canolog. Yn torri ar y to llechi mae tri chorn simnai 

echelog wedi'u rendro sy'n awgrymu bod yr adeilad 

gwreiddiol yn nifer o fythynnod llai. 

4.24 Yn wynebu 

gyferbyn ac mewn 

safle cymesur ac ar 

ongl ar y naill ochr 

a'r llall i hen lôn 

wledig yw Beech 

Cottage a Holly 

Cottage. Mae gan y 

bythynnod yma, 

ynghyd â Roftlee a 

safle'n dangos lle'r oedd croesffordd hanesyddol yng 

nghanol pentref yr ystad. Cafodd Beech Cottage a Holly 

Romney Terrace, werth sylweddol fel grwp, gyda'u ˆ 
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Cottage eu llunio fel pâr cymesur gyda wynebau tro 

ceugrwm ar hyd yr hen briffordd. Mae'r bythynnod 

rhestredig graddfa II yn dangos manylion pensaernïol 

nodweddiadol arddull Ystâd Trefalun ac mae cysondeb 

hyn ar y ddau eiddo'n golygu eu bod yn arbennig o 

nodedig yn y strydlun. O ddiddordeb mae'r hafdy 

rhestredig graddfa II sydd ynghudd yn nhir Holly Cottage. 

Mae'r adeilad bach brics yma'n cynnwys dylanwadau 

cynllun yr adeiladau mwy gyda chynllun hanner cylch, to 

estyll pigfain a chornis bargodion deintellog. 

4.25 Mae Yew Tree Cottage sy'n adeilad rhestredig 

graddfa II, wedi'i osod y tu ôl i wal derfyn dywodfaen 

draddodiadol, gan barhau llinell yr adeiladau ar hyd ymyl 

gorllewinol Allt 

Merffordd. Mae 

coed sylweddol ar 

ochr a chefn yr 

eiddo'n 

ychwanegu at ei 

leoliad ac yn cyd-

fynd yn dda â 

golygfeydd 

ehangach o 

lethrau coediog Allt Merffordd. Cafodd y bwthyn ei 

addasu yn ystod yr 20fed Ganrif gyda'r cynllun 

pedairdalen gwreiddiol yn cael ei golli wrth i estyniad 

cefn a luniwyd i gyd-fynd â'r arddull gael ei adeiladu. 

Mae gan y blaenlun deulawr bwa esgyll cromfannol un 

llawr ar y ddwy ochr ac mae'r ochr dde'n cynnwys y brif 

fynedfa gyda phorth a phen bwaog. Mae ffotograffau 

cynnar o'r bwthyn yn dangos bod y fynedfa wedi'i gosod 

yn ganolog ar y blaen bwaog o dan strwythur porth tebyg 

i hwnnw sydd yno heddiw. Mae'r addurniad yn cynnwys 

ffenestr llygaden ganolog wedi'i hamgáu gan ddwy hollt 

groesffurf ar lefel y llawr cyntaf a chornis bargodion 

deintellog drwyddo draw. 

4.26 Y tu hwnt, mae wal dywodfaen yn parhau gerllaw'r 

palmant cyn dod i 

ben yn sydyn ar y 

fynedfa eang i 

Westy'r Trevor 

Arms. Wedi'i osod 

yn ôl o'r ffordd yn 

erbyn y cefnlun 

coediog mae hen 

floc stablau'r 

Trevor Arms, 

gyda'i faint mwy a'i fanylion yn ychwanegu at leoliad y 

gwesty ac yn ychwanegu at ei faintioli. Mae gan yr 

adeilad rhestredig Graddfa II, sydd wedi'i droi erbyn hyn 

yn llety ategol i westeion, flaen cymesur nodweddiadol 

gyda hen fwa cerbyd canolog a phob ochr i honno mae 

tri bae gyda ffenestri eliptig cudd ac wedi'u hadnewyddu 

ar y llawr cyntaf a ffenestri bwa pigfain yn eistedd o dan 

labelau wedi'u mowldio ar y llawr gwaelod. 

4.27 Mae Gwesty'r Trevor Arms yn agos at y briffordd ar 

hyd llinell yr hen ffordd goets hanesyddol a'r hen 

gefnffordd o Abertawe i Fanceinion. Mae llif rheolaidd y 

traffig ar hyd y ffordd yma wedi cynyddu arwyddocâd yr 

adeiladau rhestredig graddfa II fel tafarn goets ac wedi 

helpu cyfleoedd masnachol eraill o fewn y pentref ochr 

yn ochr ag amaethyddiaeth. Mae'r adeilad yn arbennig o 

arwyddocaol o fewn y strydlun gyda'i faint mawr a ffasâd 

wedi'i lunio'n symlach yn wahanol i'r bythynnod 

hanesyddol o'i amgylch. Mae'r arwyddocâd yma wedi'i 

gryfhau ymhellach 

gan ei safle 

awdurdodol ar 

gornel amlwg sy'n 

gwneud y Trevor 

Arms yn 

ganolbwynt i weld 

golygfeydd yr 

Ardal Gadwraeth 

o'r gogledd a'r de. 

Mae'r adeilad gwreiddiol, sy'n cynnwys strwythur 

cynharach, efallai o'r 17eg ganrif hwyr neu'r 18fed ganrif 

gynnar, o gynllun hirsgwar gydag estyniadau diweddarach 

i'r ochr a'r cefn. Mae'r ffenestri  nodweddiadol yn rhai 

casment haearn bwrw gyda chwarelau niferus a phennau 

bwa pigfain a'r rheiny ar yr estyniad ochr dde a'r llawr 

gwaelod dde mewn arddull gothig. Mae tri chorn simnai 

mawr, brics coch corbelog o flynyddoedd diweddarach y 

19eg Ganrif yn codi o'r to llechi naturiol. 

4.28 Ar ochr 

ddwyreiniol y 

ffordd mae 

cyfuniad o waliau 

tywodfaen isel, 

ffens paneli pren, 

coed a 

gwrychoedd 

trwchus yn 

derfynau ar y 

llwybr troed gan amgáu Jasmine Cottage, Chesney Hay 

a'r Beechmount rhestredig graddfa II allan o'r golwg. Mae 

Jasmine Cottage a Chesney Hay yn ddau annedd brics 

mawr o'r 20fed ganrif hwyr wedi'u hadeiladu o fewn 

llethrau is ochr y bryn. Mae'r eiddo, er ei fod yn llawer 

mwy na'r bythynnod hanesyddol gerllaw, yn 

adlewyrchu'n gryf fanylion a ffurfiau tro arddull Ystâd 

Trefalun gyda baeau cromfannol, bargodion deintellog a 

ffenestri dull gothig gyda phennau bwa pigfain ac yn 

cryfhau 

ymddangosiad 

nodedig yr Ardal 

Gadwraeth. 

4.29 Mae 

Beechmount yn 

sefyll yn agos at y 

briffordd gerllaw'r 

gyffordd gyda 

Merford Heights, 

gyda golygfeydd o gefn yr adeilad wrth fynd i lawr Allt 

Merffordd. Mae gan yr adeilad gynllun siâp T gyda phrif 

ffasad cain, yn wynebu'r Trevor Arms, ac arno fae bwaog 

ysgafn ar y naill ochr a'r llall i'r bwa canolog sy'n cynnwys 

y brif fynedfa gyda drws bwa pigfain ac, ar y naill ochr a'r 

llall, ffenestri haearn cwareli niferus gyda phennau bwa 

pigfain yn cyfateb. Yn anarferol i'r Ardal Gadwraeth, mae 

copa ar y talcennau ac maent wedi'u gorffen gyda 

thopwaith bychan. Mae gan y cefnlun ffenestri wedi'u 

hadnewyddu gyda phennau bwa pigfain wedi'u mowldio. 

Mae'r cyrn simnai cylchog wedi'u rendro'n nodwedd 

amlwg a diddorol wrth fynd i mewn i'r Ardal Gadwraeth. 
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4.30 Mae Poplar Cottage a'i adeiladau allanol ar ochr 

gyferbyn y 

gyffordd gyda 

Merford Heights 

ac maent wedi'u 

gosod yn ôl oddi 

ar y briffordd y tu 

ôl i wal dywodfaen 

isel ac i lawr i lethr 

is o ochr y bryn. 

Mae'r safle yma'n 

caniatáu golygfeydd rhagorol dros y toeau ar draws 

gwastatir Sir Gaer a thua Bryniau Bickerton. Mae'r 

bwthyn o arddull draddodiadol Ystâd Trefalun gyda 

ffenestri bwa pigfain a chornis bargodion deintellog. Ar y 

cefn mae bae deulawr ar oleddf wedi'i fframio gan ddau 

gorn simnai hirsgwar mawr wedi'u rendro. I'r chwith mae 

hen adeilad allanol sydd wedi'i droi'n llety ategol erbyn 

hyn. O ddiddordeb arbennig mae'r ddau geudy bach 

crwn rhestredig graddfa II sydd wedi'u cysylltu'n 

hanesyddol â Beechmount. 

4.31 Wedi'u gosod gyferbyn ac yn wynebu bron yn 

uniongyrchol i 

lawr Allt 

Merffordd mae 

The Cottage, sef 

eiddo rhestredig 

graddfa II a 

adeiladwyd yn 

arddull nodedig 

Ystâd Trefalun. 

Mae'r adeilad 

wedi'i osod tu ôl i wal dywodfaen draddodiadol sydd 

wedi'i gwella gan wrychoedd yn tyfu gerllaw ac uwchben. 

Yn wreiddiol roedd y Bwthyn yn wynebu'r hen ffordd 

goets oedd yn rhedeg yn gyfochrog gyda'r adeilad i'r 

gorllewin a chafodd ei ddefnyddio'n hanesyddol fel tollty 

a siop bentref. Mae gan yr ystlyslun sy'n wynebu i lawr 

Allt Merffordd fae cromfannol un llawr gyda ffenestr 

haearn bwrw cwareli niferus gyda phen bwa pigfain ac ar 

ei ddwy ochr mae ffenestri bwa gothig bychain. Yn 

wynebu Allt Merffordd i'r dwyrain mae dau estyniad 

cromfannol un llawr gydag amrywiaeth o ffenestri bwa 

pigfain a gothig. 

4.32 Yr eiddo terfynol yn y darn yma o'r Ardal 

Gadwraeth yw Hilbre, sef eiddo mawr wedi'i godi ym 

mlynyddoedd 

cynnar yr 20fed 

ganrif gan y teulu 

Randles lleol. 

Mae'r cynllun lliw 

du a gwyn a'r man 

wedi'i gau i mewn 

o'r briffordd tu ôl i 

wal dywodfaen 

draddodiadol a 

gwrychoedd terfyn yn rhoi cysondeb rhwng yr eiddo 

mwy a'r bythynnod ystâd traddodiadol ac mae'n helpu i 

integreiddio'r adeilad o fewn yr Ardal Gadwraeth. Mae 

gan y ffasad 2 fae deulawr, bae sgwâr i'r chwith a bae ar 

oleddf mewn talcen ychydig yn uwch i'r dde, a chan y 

ddau ffenestri casment cwarelau niferus. Mae'r addurn 

yn cynnwys fframio pren ffug a llin-gwrs teracota. Ar ochr 

dde'r dreif mynediad mae hen Fwthyn Ystâd Trefalun, 

sy'n cael ei ddefnyddio fel llety ategol i Hilbre erbyn hyn 

ac a oedd yn y gorffennol yn gartref i Arddwr Plas 

Trefalun. Tu ôl i'r safle mae modd gweld y coed tuag at 

gopa Allt Merffordd ac maent yn pwysleisio safle uwch yr 

eiddo. 
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5 Crynodeb o’r Nodweddion Negyddol 
5.1 Gwelwyd bod nifer o ffactorau'n achosi niwed i 

safon weledol a chymeriad yr ardal. Mae'r rhain yn 

cynnwys: 

Trwsio Waliau 

Terfyn Tywodfaen yn Amhriodol 
5.2 Yn aml iawn mae waliau carreg gwreiddiol wedi 

cael eu hailadeiladu heb ddealltwriaeth o'r haenu a'r 

sylfaen cywir a chan ddefnyddio morter sment caled sydd 

wedi golygu bod y gwaith carreg wedi erydu a methu. Er 

enghraifft, cafodd y wal derfyn i Beechmount ei thrwsio 

gan ddefnyddio morter sment cryf sydd wedi niweidio'r 

gwaith carreg yn sylweddol ac mae'n amharu ar y 

cymeriad traddodiadol. 

Defnyddio Ffensys Modern 

Gerllaw'r Briffordd 
5.3 Defnyddiwyd ffens fodern i ategu'r waliau terfyn 

tywodfaen traddodiadol mewn safleoedd amlwg ar ochr 

y ffordd ac mae wedi cael effaith niweidiol ar gymeriad a 

golwg yr ardal. Mae'r ffens o amgylch Holly Cottage yn 

arbennig yn ddieithr ei liw a'i batrwm gan guddio ffasad 

gwreiddiol yr adeilad rhestredig ac yn amharu ar 

ymddangosiad y strydlun yn gyffredinol. 

Y B5445 
5.4 Yn anffodus mae'n rhaid i'r ffordd gael ei thrin ond 

mae ail-osod triniaethau tarmac modern i'r briffordd a'r 

llwybr troed yn rheolaidd wedi erydu cymeriad 

traddodiadol y stryd a newid lefel wyneb y ffordd mewn 

perthynas â'r eiddo hanesyddol gerllaw. 
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Adran 2 

Cynllun Rheoli 
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6.1 
Y CYNIGION PRESENNOL AR GYFER CADWRAETH A GWELLIANT 

Ail osod nodweddion a gollwyd a Mae manylion pensaernïol traddodiadol, defnyddiau lleol a nodweddion 

chadw manylion traddodiadol a brodorol yn bwysig i greu cymeriad arbennig yr Ardal Gadwraeth a dylid eu 

gwreiddiol cynnal, eu trwsio neu eu hail osod os ydynt wedi'u colli. 

Archeoleg Efallai y bydd angen gostwng archeoleg mewn ymateb i gynigion am 

ddatblygu yn yr Ardal Gadwraeth. Anogir ymgynghoriad cynnar gydag 

Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys mewn perthynas ag unrhyw 

annedd newydd neu estyniad sydd wedi'u cynnig er mwyn osgoi oedi ar y 

cam cyflwyno cais. 

Gwelliannau i'r Briffordd Dylid llunio gwaith priffyrdd yn unol â'r canllawiau sydd wedi'u nodi yn Adran 

7.0 y ddogfen hon. 

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

mae Ffigur 4 a 5 y ddogfen hon yn nodi'r rheiny yr ystyrir eu bod yn gwneud 

cyfraniad sylweddol. Rhaid osgoi torri coed neu wneud gwaith y gellid ei 

ystyried yn niweidiol. Os yw'n hanfodol tynnu coeden, yna anogir cynllun ail 

blannu priodol i leihau unrhyw effeithiau niweidiol ar gymeriad yr Ardal 

Gadwraeth. 

Addasiadau a Datblygiad Newydd Mae'n bosibl cynnwys datblygiad newydd yn llwyddiannus mewn anheddiad 

hanesyddol ond mae'n hanfodol bod y datblygiad yn parchu maint, cynllun, 

mesuriadau a defnyddiau'r bensaernïaeth oddi amgylch i gryfhau cydlyniad y 

stryd. Mae'n hanfodol defnyddio cynllun llawn dychymyg ac o safon uchel i 

atgyfnerthu cydlyniad y stryd ac i roi parhad i faint, rhythm a manylion 

moethus pensaernïaeth y strydlun presennol. Gellir gwrthod ceisiadau 

cynllunio am addasiadau a datblygiad newydd os nad ydynt yn cynnal neu'n 

gwella cymeriad arbennig yr Ardal Gadwraeth. Mae canllaw manwl o'r 

cynllun yn Adran 7.0 y ddogfen hon. 

6.2 
CYFLEOEDD I WELLA 

Mae'r dilynol wedi'u pennu fel cyfleoedd i wella'r Ardal Gadwraeth. Dim ond os yw cymorth grant neu arian ar gael 

y gellir gwneud y gwaith yma: 

CYNIGION I WELLA Y CORFF CYFRIFOL 

Cyflwyno byrddau disgrifio treftadaeth - byddai defnyddio byrddau dehongli 

mewn mannau cyhoeddus yn helpu i atgyfnerthu cymeriad arbennig yr Ardal 

Gadwraeth. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Gostwng lefel ffordd Allt Merffordd - Os daw cyfle i ostwng lefel ffordd Allt 

Merffordd byddai hyn yn gwella lleoliad y bythynnod hanesyddol gerllaw. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Maes Parcio Trevor Arms - Os bydd y cyfle'n codi yn y dyfodol gallai'r maes 

parcio elwa o waith tirlunio anffurfiol, syml neu blannu coed i dorri ar 

ddiflastod yr holl wyneb caled. Byddai rhoi triniaeth wyneb athraidd a mwy 

naturiol neu feddal ar y maes parcio yn gwella lleoliad y gwesty a'r hen floc 

stabl a byddai'n cyfateb yn well â'r cymeriad hanesyddol ac yn gwella 

rhediad y glaw oddi ar yr wyneb. 

Perchennog Tir Preifat 

Arwyddion Trevor Arms - Os bydd y cyfle'n codi yn y dyfodol, byddai tynnu 

neu ail osod yn sympathetig yr arwyddion sy'n sefyll yn annibynnol o flaen 

yr adeilad yn gwella ei leoliad. Yn yr un modd, byddai ail osod arwyddion ar 

yr hen floc stabl gydag arddull fwy sympathetig, megis llythrennau sy'n cael 

eu peintio neu eu gosod yn uniongyrchol, yn gwella'r golwg. 
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7 Arweiniad 
i’r Cynllun 
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7.1 Mae cymeriad yr adeiladau unigol, sydd gyda'i 

gilydd yn ffurfio'r Ardal Gadwraeth, yn deillio o nifer o 

ffactorau. Mae'r arweiniad a ganlyn i ddyluniad yn ceisio 

datblygu'r cymeriad hwnnw. 

Mesuriadau 
7.2 Mae cynllun adeiladau hyn yn diˆ lyn systemau

mesuriadau traddodiadol. Yn y mwyafrif o'r adeiladau yn 

yr Ardal Gadwraeth, mae'r berthynas rhwng ffenestri, 

drysau, uchder lloriau a pherthynas y solid â'r gwagle 

wrth lunio gweddluniau'n hanfodol. Dylai'r mesuriadau 

traddodiadol gael eu hefelychu mewn datblygiad 

newydd. 

Toeau 
7.3 Mae llinell y toeau'n nodwedd arbennig o amlwg ar 

nifer o'r adeiladau gyda'r Ardal Gadwraeth ac mae cadw 

addurn a manylion bargodion, siâp, uchder a'r ymylon yn 

hanfodol. Mae uchder a siapiau toeau'n bwysig; mae 

toeau fflat yn ddieithr i'r traddodiad lleol ac yn 

annerbyniol fel arfer. Mae cyrn simneiau'n nodweddion 

pwysig o'r toeau a dylid eu cadw hyd yn oed os nad oes 

eu hangen mwyach. Lle mae defnyddiau to i gael eu 

hadnewyddu dylent gyfateb â'r lliw, maint a gwead y 

gwreiddiol. Dylid rhoi to newydd neu roi ail do mewn 

defnyddiau traddodiadol ar sail 'tebyg am ei debyg' lle 

bo'n hanesyddol briodol. Os oes angen awyru'r gwagle, 

dylid gwneud hyn mewn ffordd gynnil; mae awyru o dan 

y bargodion yn dderbyniol ond nid felly fentiau gweladwy 

yn y to. 

Waliau Allanol 
7.4 Rhaid i unrhyw addasiad neu waith trwsio ar waliau 

allanol barchu defnyddiau adeiladu a chyfateb â nhw o 

7 Arweiniad i’r Cynllun 
ran gwead, ansawdd a lliw. Rhaid gwneud pob ymdrech i 

gadw neu ail ddefnyddio gwaith carreg neu frics ar yr 

wyneb na ddylai fod wedi'i rendro, ei gro chwipio neu ei 

pheintio. Dylid gwneud gwaith ail bwyntio gyda morter 

sy'n cyfateb â lliw, math a gwead y pwyntio presennol ac 

yn hanesyddol byddai wedi cynnwys calch a thywod. Mae 

rendradau a morter sment caled modern yn atal 

anweddu lleithder sy'n gallu casglu o fewn y wal gan 

achosi tamprwydd yn fewnol. Pan fo'n briodol, dylid rhoi 

opsiwn calch arall yn lle rendradau sment caled lle bo'n 

briodol. 

Nwyddau Dwr Glaˆ w 
7.5 Dylid trwsio nwyddau dwr glaˆ w os mai nhw yw'r

rhai gwreiddiol neu eu hail osod mewn defnyddiau 

gwreiddiol. Nid yw cwteri plastig yn briodol ar Adeiladau 

Rhestredig ac adeiladau mewn ardaloedd cadwraeth. Nid 

yw hynny'n hanesyddol gywir ac nid yw'n gwella 

cymeriad adeilad. 

Gall cwteri haearn 

bwrw barhau am 

oes os ydynt 

wedi'u gosod neu 

eu cynnal yn gywir. 

Ffenestri 
7.6 Mae 

ffenestri'n 

nodweddion 

pwysig mewn adeilad a ddylai fod yn gymesur, yn 

perthyn yn dda â'i gilydd ac ag adeiladau cyfagos a dylent 

barchu agoriadau sydd yno'n barod. Dylai unrhyw waith 

trwsio neu adnewyddu gyfateb â'r gwreiddiol bob tro. 

Mae hyn yn cynnwys nid yn unig elfennau strwythurol y 
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ffenestr ond hefyd y gwydr hanesyddol a'r celfi ffenestr 

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

dyfnder cilannog o fewn y cil a'r darnau o fariau gwydr. 

Mae haearn bwrw newydd neu ffenestri pren mewn 

opsiwn PVCu arall, dim ots beth yw'r patrwm, yn 

annerbyniol a bron bob amser yn aflunio'r mesuriadau 

gwreiddiol a bwriad 

gwreiddiol y cynllun. Dylai 

bob ffenestr fod â gorffeniad 

traddodiadol wedi'i beintio 

yn hytrach nag opsiwn 

modern gyda staen. 

Drysau 
7.7 Dylid cadw casin 

drysau, drysau a chelfi 

drysau lle bo'n bosibl. Rhaid 

i'r darnau newydd gyfateb 

â'r gwreiddiol o ran ei faint, 

steil a defnyddiau a dylai fod 

â gorffeniad traddodiadol wedi'i beintio. Dylid llunio 

pyrth o fewn cyd-destun a steil pensaernïol cyffredinol yr 

adeilad a chan gyfeirio at unrhyw steiliau priodol gerllaw. 

Ni ddylent ddominyddu'r blaenlun. 

Triniaeth y Terfynau 
7.8 Ceisir osgoi 

tynnu neu newid 

waliau terfyn. 

Dylid gwneud 

atgyweiriadau gan 

ddefnyddio 

defnyddiau yn 

union yr un fath 

ac yn yr un arddull 

neu ail osod copin 

coll a bond i gyfateb â'r un sy'n bodoli yno nawr. Mae 

defnyddio morter sment caled i ail-bwyntio uniadau'n 

annerbyniol a bydd yn golygu bod tywodfaen yn 

arbennig yn dirywio'n gyflymach. Byddai morter calch 

wedi'i ddefnyddio yn y gorffennol a dylid ei ddefnyddio 

yn lle morter sment caled. 

Arwynebau 
7.9 Dylid osgoi gorddefnyddio gorffeniadau concrit a 

macadam anathraidd ac ansensitif. Dylid cymryd y cyfle i 

osod defnyddiau traddodiadol, lle mae'r lliw, y gwead a'r 

patrwm yn cyd-fynd â chymeriad yr ardal ac yn sensitif i 

adeiladau gerllaw. 

Gwaith ar y Briffordd 
7.10 Dylid tynnu dodrefn 

stryd sy'n ddianghenraid neu 

na chânt eu defnyddio, megis 

arwyddion neu bolion, i 

ostwng effeithiau 

annibendod ar y stryd. Dylai 

unrhyw eitemau newydd 

megis colofnau golau, 

arwyddbyst, ac ati, gael eu 

hintegreiddio'n ofalus o fewn 

y strydlun a pharchu 

adeiladau gerllaw a'r ardal 

gyfan yn ei manylion a'i 

gorffeniad. Rhaid cadw nifer a maint yr arwyddion ffordd 

i leiafswm a dim ond eu goleuo pan fo'n hanfodol. Dylai 

platiau cefn fod yn enciliol eu lliw, megis llwyd neu ddu. 

Rhaid osgoi melyn llachar. Lle mae llinellau ffordd yn 

hanfodol rhaid iddynt fod o fewn y lled cyfyngedig. 

Cynhyrchu 

Ynni Micro 
7.11 Dylid annog 

defnyddio 

systemau 

cynhyrchu ynni 

micro, ond ni 

fyddent yn 

dderbyniol os yw 

offer wedi'i osod ar 

flaen adeiladau neu ar brif weddluniau neu weddluniau 

gweladwy lle byddent yn cael effaith negyddol ar olwg yr 

Ardal Gadwraeth neu lle mae ffabrig neu leoliad Adeilad 

Rhestredig wedi'i effeithio'n niweidiol. 
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8 Rheoliadau ar yr Ardal Gadwraeth 

Rheoliadau Arbennig 
8.1 I ddiogelu'r amgylchedd arbennig, mae rheoliadau 

tynnach o fewn yr Ardal Gadwraeth. Dydy'r rhain ddim 

wedi'u bwriadu i rwystro newid, ond i reoli'n bositif er 

mwyn diogelu cymeriad yr ardal gyfan. Mae'r rhain yn 

cynnwys: 

l Pwerau rheoli ychwanegol i dai annedd ar gyfer 

estyniadau, estyniadau i'r to ac addasiadau, cladin, 

garejys, a lleoliad dysglau lloeren. 

l Rhaid cael Caniatâd Ardal Gadwraeth ar gyfer y 

rhan fwyaf o waith sy'n cynnwys chwaliad cyfan. Ni 

roddir caniatâd fel arfer ar gyfer chwalu nes gwyddys pa 

fath o ail ddatblygu sy'n digwydd. 

l Rhaid rhoi chwe wythnos o rybudd i'r Cyngor i 

wneud gwaith ar goed. 

Gyda'r holl gynigion am ddatblygu a dangos hysbysebion 

mewn Ardal Gadwraeth, mae angen rhagor o ofal i 

sicrhau bod cynlluniau'n gwella ac i gadw cymeriad 

arbennig ardal. Mae cynllun a dewis y defnyddiau o 

bwysigrwydd arbennig yn y cyswllt hwn. 

Adeiladau Rhestredig 
8.2 Mae Adeilad Rhestredig yn adeilad a ystyrir yn un o 

ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol arbennig ac felly 

mae'n gofyn amddiffyniad arbennig. Unwaith mae wedi'i 

restru, mae adeilad wedi'i amddiffyn o dan y Ddeddf 

Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth) 1990. Mae'r Rhestru'n amddiffyn yr adeilad 

yn allanol ac yn fewnol beth bynnag fo'r rheswm am y 

rhestru yn ogystal ag unrhyw wrthrych neu strwythur 

sydd wedi'i osod ar yr adeilad (p'un a ydyw wedi'i enwi 

neu beidio yn nisgrifiad y rhestr). Mae'r rhestr hefyd yn 

ymestyn i unrhyw wrthrych neu strwythur o fewn 'cwrtil' 

yr adeilad, sydd wedi bodoli ers cyn Gorffennaf 1af 1948. 

Mae hyn i sicrhau bod cymeriad arbennig yr adeilad a'i 

leoliad wedi'i amddiffyn. 

8.3 Lle mae gwaith wedi'i gynnig i Adeilad Rhestredig, 

mae bob amser yn syniad da gwirio gyda Gwasanaethau 

Cynllunio'r Cyngor i weld a oes angen Caniatâd Adeilad 

Rhestredig. Mewn unrhyw waith a gynigir, rhaid rhoi sylw 

arbenig i fantais diogelu'r adeilad, ei leoliad a 

nodweddion arbennig o ddiddordeb. 

8.4 Wrth ystyried unrhyw waith i Adeilad Rhestredig, 

rhaid i'r prif amcan ymwneud â chadw'r holl nodweddion 

gwreiddiol a ffabrig yr adeilad lle bo'n bosibl. Mae gofyn 

cael Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer chwalu adeilad 

rhestredig neu ar gyfer addasiad, a fyddai'n effeithio ar 

gymeriad adeilad, ei gywirdeb neu ddiddordeb arbennig. 

Gallai hyn gynnwys newid drysau a ffenestri, newid 

defnyddiau to, peintio gwaith brics, symud neu dynnu 

waliau mewnol neu waith plastr, lle tân, bordiau llawr 

neu risiau. Efallai na fydd angen caniatâd ar gyfer gwaith 

tebyg am ei debyg, ond mae'n syniad gofyn bob tro cyn 

gwneud unrhyw waith oherwydd mae gwneud gwaith 

heb y caniatâd angenrheidiol yn drosedd ag iddi gosbau 

sylweddol i'r bobl gysylltiedig yn dilyn erlyniad 

llwyddiannus. 

Adeiladau Masnachol 
8.5 Nid oes gan eiddo a ddefnyddir yn fasnachol 

Hawliau Datblygu a Ganiateir o dan Orchymyn Cynllunio 

Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995. 

Felly, yr unig waith y gellir ei wneud heb Ganiatâd 

Cynllunio yw atgyweiriadau ac addasiadau mewnol a 

chynnal a chadw, ar yr amod nad yw'r adeilad yn Adeilad 

Rhestredig. 
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9 Ffynonellau Ariannol 
9.1 Egwyddor sylfaenol i'r holl gynlluniau grant yw na 

ellir cynnig grant ar ôl i'r gwaith gychwyn. Mae'r holl 

grantiau'n ddewisol a gallai'r cyfraddau amrywio. Mae 

ymgynghoriad cynnar gyda darparwyr posibl yn 

hanfodol. 

Cadw: Cofebau Hanesyddol Cymru 
9.2 Cadw yw adran amgylchedd hanesyddol 

Llywodraeth Cynulliad Cymru. Un elfen o'u gwaith yw 

cynnig grantiau i berchnogion ar gyfer trwsio neu adfer 

adeiladau hanesyddol. Mae'r cynlluniau grant allweddol 

yn crynhoi fel yma: 

l Grant Adeiladau Hanesyddol 
Ar gyfer trwsio ac adfer ffabrig hanesyddol o 

ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol 

'eithriadol'. Telir grantiau mewn rhandaliadau fel 

arfer neu pan gwblheir y gwaith. 

9.3 Gallai amodau'r grant ofyn i arbenigwr wneud a 

goruchwylio'r gwaith a chaniatáu rhywfaint o fynediad 

cyhoeddus i'r eiddo unwaith mae'r gwaith wedi'i 

gwblhau. Rhaid i'r perchennog hefyd sicrhau bod eiddo'n 

cael ei chadw mewn cyflwr da a chymryd diogelwch 

yswiriant digonol a'i gadw ar gyfer yr eiddo. 

ll Grant Ardaloedd Cadwraeth 

Ar gyfer gwaith i strwythur allanol neu olwg 

adeiladau hanesyddol sy'n gwella Ardal Gadwraeth 

yn sylweddol. Mae grantiau eto'n cael eu talu 

mewn rhandaliadau neu ar ôl cwblhau'r gwaith. 

9.4 Yn debyg i Grant Adeiladau Hanesyddol, efallai y 

bydd yr amodau'n gofyn i arbenigwr wneud a 

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

bod yr eiddo'n cael ei gadw mewn cyflwr da ac yn 

cymryd a chynnal diogelwch yswiriant digonol ar gyfer yr 

eiddo. 
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ATODIAD 1 

ADEILADAU COFRESTREDIG 
Adeilad Cofrestredig 

Allt Merffordd 

Graddfa 

Ceudai Crwn yn Poplar Cottage II 

The Cottage II 

Beechmount II 

Gwesty'r Trevor Arms II 

Y Bloc Stablau yng Ngwesty'r Trevor Arms II 

Yew Tree Cottage II 

Holly Cottage II 

Yr Hafdy yn Holly Cottage II 

Roftlee II 

Beech Cottage II 

Stone Cottage II 

Romney Cottage II 

Primrose Cottage II 

Myrtle Cottage II 

Jessamine Cottage II 

Springfield Farmhouse II 

Springfield Cottage II 

Smithy Cottage II 

Lôn Springfield 

Colofnau giat a waliau bob ochr, Ty Roft Castle ˆ II 

Ty Roft Castle ˆ II 

Waliau'r Cwrt a 3 Gasebo yng nghefn Ty Roft Castle ˆ II 

Stablau Ty Roft Castle ˆ II 

Pistyll Bank II 
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ATODIAD 2 

ARWEINIAD I BOLISI CADWRAETH 

Y Brif Ddeddfwriaeth Arweiniad  i Bolisi Cenedlaethol Polisi Lleol 

Deddf Cynllunio Gwlad a  Polisi Cynllunio Cymru Cynllun Datblygu 

Thref  1990 Unedol Wrecsam (LDP yn cael ei 

baratoi) 

Deddf Cynllunio (Adeiladau Cylchlythyr 61/96 y Swyddfa Gymreig: Canllaw 4 ar Gynllunio 

Rhestredig ac Ardaloedd  Cynllunio â'r Amgylchedd Hanesyddol: Lleol: Ardaloedd Cadwraeth 

Cadwraeth) 1990 Adeiladau Hanesyddol ac Ardal Gadwraeth' 

Deddf Henebion a Mannau Cylchlythyr 1/98 y Swyddfa Gymreig: Canllaw 30 ar Gynllunio 

Archeolegol 1979 Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Lleol - Dylunio 

Cyfarwyddiadau gan Ysgrifennydd Gwladol 

Cymru 

Cyngor Technegol 12: Dylunio 

Cylchlythyr 60/96 y Swyddfa Gymreig 60/96:  

Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: 

Archeoleg 
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ATODIAD 3 

RHESTR TERMAU 

Bargodion Y darn is, sy'n estyn allan o do ar ongl 

Beili Ardal o amgylch y mwnt neu'r twr ar gastell, wedi'i amddiffyn gan wal a ffosˆ 
Bondin Ffleminaidd Dull o osod brics sy'n cynnwys pennau ac ochrau bob yn ail ar hyd bob haen gyda'r pennau 

wedi'u gosod ar ganol yr ochrau, uwchben ac islaw 

Bondin Seisnig Dull o osod brics sy'n cynnwys tua 2 i 3 haen o'r ochrau ac yna haen o'r pennau 

Brodorol Wedi'i seilio ar ddulliau adeiladu, defnyddiau ac arddulliau addurno lleol a thraddodiadol 

Bylchfur Parapet wedi'i gryfhau, gyda bylchau neu wedi'i grenellu fel bod saethwyr yn gallu saethu 

drwy'r bylchau. Hefyd i edrych yn ddeniadol. 

Cangell Rhan o ben dwyreiniol yr eglwys sydd wedi'i osod ar wahân i'w ddefnyddio gan y glerigiaeth 

sy'n gweinyddu 

Cambr Esgyniad bychan neu dro ar i fyny yn lle lefel neu linell lorweddol 

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

Canopi Ymestyniad neu do 

Casment Ffenestr lle mae'r darnau sy'n agor wedi'u hongian ar golfachau 

Cogyddio Haen addurniadol o frics wedi'u gosod yn groeslinol 

Conglfaen Carreg wedi'i gwisgo sy'n cael ei bondio at gorneli adeiladau 

Copin Haen uchaf wal, parapet neu simnai 

Corbel Darn o bren, carreg neu fric yn estyn allan sy'n cynnal  strwythur sy'n bargodi, megis bwa neu 

falconi 

Cornis Ysgafell wedi'i mowldio, yn ymestyn allan ar hyd top adeilad. Mowldin addurniadol yn yr ongl 

rhwng wal a nenfwd 

Cottage Orne Adeilad ffug-wledig â chynllun cymesurol. Cynnyrch Pictwrèsg o ddiwedd y 18fed ganrif/yn 

fuan yn y 19eg ganrif 

Creneliad Parapet gyda chrenelau (math o fwlchfur) 

Cromfannol Hanner cylch 

Dentil Gordoeau ciwbig bychan o dan linell y to 

Edwardaidd Yn dyddio o, neu'n nodweddiadol o'r cyfnod 1901-1918 

Eliptig Wedi'i siapio fel elips 

Estyll Tywydd Darn pren sy'n cael ei osod ar ymyl allanol talcen yr adeilad, weithiau mae wedi'i gerfio i 

edrych yn ddeniadol 

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

Ffasad Blaen adeilad 

Ffenestr Dioclea Ffenestr hanner cylch gyda dau fyliwn 

Ffenestr Fae yn Ffenestr led-wythochrog yn ymestyn allan 

Goleddfu 

Ffenestr Godi Ffenestr sy'n symud ar rigolau fertigol, naill ai gydag un ffrâm yn sefydlog (un hongiad) neu'r 

ddau'n symud (dau hongiad) 

Ffenestr Linter Agoriad gwydr dros ddrws 

Georgaidd Yn dyddio o, neu'n nodweddiadol o'r cyfnod 1714-1820 

Gothig Yn cyfeirio at ymgorffori rhywfaint o'r nodweddion pensaernïol oedd yn gyffredin yn hanner 

cyntaf y 19eg ganrif 

Label Mowldin capan llorweddol 

Lawnsed Ffenestr fwa bigfain denau gydag un cwarel 

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

Llin-gwrs/Llawrgwrs Haen garreg lorweddol neu fowldin yn gwthio allan o wyneb y wal 

Mowldin capan Mowldin yn estyn allan uwch ben bwa neu lintel i daflu dwr i ffwrddˆ 
Myliwn Bar fertigol yn rhannu ffenestr 
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Nenfforch Dull o ddefnyddio ffrâm bren lle mae'r trawst grib wedi'i chynnal gan bâr o drawstiau pren 

sy'n grwm neu ar oleddf 

Nogwaith Bric yn llenwi'r mannau gwag mewn ffrâm bren 

Parapet Nodwedd a ddefnyddir i guddio to 

Pediment Talcen ffurfiol yn deillio o deml glasurol, a ddefnyddir yn gyffredin dros ddrysau a ffenestri 

Pictwrèsg Pensaernïaeth sy'n gysylltiedig â bythynnod bach gwledig, plastai castellog ac adeiladau 

anghymesur neu ffurfiau anarferol sydd yn aml mewn tirluniau naturiol dramatig 

Pigfain Tro dwbl, yn plygu un ffordd neu'r llall 

Priddfaen Waliau adeileddol o bridd wedi'i gywasgu'n dynn a'i gymysgu gyda gwellt a'i godi mewn 

camau olynol rhwng estyllod a gorffeniad amddiffynnol arno 

Rendrad Rhoi plastr, stwco neu orffeniad arall ar wyneb 

Sil Darn sy'n rhan o strwythur, yn bren llorweddol parhaus sy'n ffurfio darn gwaelod 

fframwaith neu strwythur cefnogol 

Talcen Darn o wal, yn drionglog yn aml iawn, lle mae to ar ongl yn dod i ben 

Topwaith Darn addurniadol i orffen elfen o adeilad - mae'n gyffredin ar reiliau a thoeau 

Segmentol Math o fwa lle mae'r brics yn codi'n gynyddrannol i ffurfio tro ysgafn 

Teracota Addurn neu gladin clai llosg wedi'i fowldio, heb sglein fel arfer 

Trawslath Bar llorweddol yn rhannu ffenestr 
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ATODIAD 4 

DEFNYDD CYFEIRIO - CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL 

Defnydd Cyfeirio 

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

Disgrifiadau Rhestru Cadw 

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru - Cofnod Henebion Cenedlaethol 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 

Marford Tithe Map and Apportionment, 1839 

Cadw 2011 - Conservation principles for the sustainable management of the historic environment in Wales, 

R. D Hutchinson 1994 - Marford: A Present from the Past 

Raymond Lowe 2002 - Lost Houses in and Around Wrexham 

A.N Palmer 1905  - The History of the Old Parish of Gresford 

Samuel Lewis 1849 - Topographical Dictionary of Wales 

L. Davies - Clwyd's Icing-cake Village 

Cysylltiadau Defnyddiol 

Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol  - www.ihbc.org.uk 

Cadw: Welsh Historic Monuments - www.cadw.wales.gov.uk 

Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain - www.riba.org.uk 

The Society for the Protection of Ancient Buildings - www.spab.org.uk 

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig - www.rics.org.uk 

The Georgian Group - www.georgiangroup.org.uk 

The Victorian Society - www.victorian-society.org.uk 

Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys - www.cpat.org.uk 

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) - www.rtpi.org.uk 

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru - www.cbhc.gov.uk 
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