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Llun 1: Ardal Gadwraeth Owrtyn #GOGLEDD 

Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. 100023429 2010 
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c y f l w y n i a d  

Dynodiad Ardal Gadwraeth Chwefror 1991. Mae'r ddogfen hon yn ymwneud â'r 
rhesymau tros ddynodi, diffinio'r rhinweddau sy'n creu 1.1 Mae Adran 69 Deddf Gynllunio (Adeiladau 
ei diddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig, ei Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yn mynnu 
chymeriad a'i golwg. Ni fwriedir newid ffiniau bod Awdurdodau Lleol yn enwi "ardaloedd o 
presennol yr Ardal Gadwraeth ac ni ddylid tybio bod ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig y mae 
diffyg cyfeirio at adeilad, nodwedd neu le agored cadw neu wella eu cymeriad neu olwg yn ddymunol" er 
arbennig yn golygu nad oes diddordeb iddo. mwyn eu dynodi'n ardaloedd cadwraeth. 

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

Chynllun Datblygu Unedol Wrecsam (mabwysiadwyd 1.2 Diben y Cynllun Asesu a Rheoli Ardal Gadwraeth 
2005), a chanllawiau polisi cynllunio cenedlaethol, yn hwn yw: 
enwedig Cylchlythyr 61/96 y Swyddfa Gymreig: 

l Rhoi diffiniad eglur o ddiddordeb pensaernïol a Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau 
hanesyddol arbennig yr ardal Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth. 

l Dangos dulliau o gadw a gwella eu nodweddion Lleoliad 
unigryw trwy'r Cynllun Gwella 

1.5 Mae Owrtyn oddeutu 7 milltir i'r de ddwyrain o 
l Cryfhau'r cyfiawnhad tros ddynodi Wrecsam.  Mae'r Ardal Gadwraeth yng nghanol y 

pentref sydd wedi datblygu ar hyd ochrau priffyrdd yr l Creu cyd-destun eglur ar gyfer datblygu yn y 
A539 o Wrecsam i'r Eglwys Wen a'r A528 o Farchwiel i dyfodol yn unol â pholisïau ardal gadwraeth yn y 
Ellesmere sy'n dod at ei gilydd yng nghanol y lle. Mae cynllun datblygu 
Owrtyn ar ben llethr coediog sy'n codi'n uchel a serth o 

l Bod yn gyfrwng i ymgysylltu a hybu lan Afon Dyfrdwy ac mae gan lawer o'r tai ar yr ochr 
ymwybyddiaeth orllewinol olygfeydd gwych ar draws tir amaethyddol a 

choedydd Dyffryn Dyfrdwy a golygfeydd o 
Ardal Gadwraeth Owrtyn Fynyddoedd y Berwyn yn bell i'r gorllewin. 
1.3 Nod y Cynllun Asesu a Rheoli hwn yw 
hyrwyddo a chynnal datblygiadau sy'n gydnaws â, Daeareg 
neu'n gwella, cymeriad Ardal Gadwraeth Owrtyn.  Nid 1.6 Y brif garreg adeiladu yw'r tywodfaen coch 

yw'n ymgais i rwystro newid. Y nod yw cadw'r ddysgl lleol a geir ar orlifdiroedd isel Afon Dyfrdwy ac sydd 

yn wastad rhwng holl fuddiannau cadwraeth a'r angen fwyaf amlwg yn adeiladwaith Eglwys Fair a'r waliau ar 

am newid a datblygu. Dynodwyd Ardal Gadwraeth ei ffiniau.  Mae'r rhan fwyaf o'r adeiladau o fricsen 

Owrtyn yn gyntaf ym 1971 a newidiwyd ei ffin ym mis goch arw ond mae bricsen goch esmwythach i'w gweld 

1 Cyflwyniad 
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ar rai o'r adeiladau diweddarach, wedi ei gwneud o Ymgynghori
losg-glai a phridd cleiog melyngoch a geir gerllaw yn 1.8 Bu ymgynghori yngl~n â'r ddogfen hon gyda
Rhiwabon a Chefn Mawr. Chyngor Cymuned Owrtyn, aelodau Cyngor y 

Archeoleg Fwrdeistref Leol ac amrywiaeth o sefydliadau a
grwpiau sydd â diddordeb neu fudd yn yr

1.7 Nid oes llawer o amheuaeth y bu marchnad 
amgylchedd hanesyddol a'r ardal leol.

ganoloesol ar ran ogleddol a lletach y Stryt Fawr. 
Ymgynghorwyd hefyd â chyrff statudol fel Cadw. 

Byddai lleiniau bwrdais cynnar wedi bod ar Ffordd 
Bu ymgynghori cyhoeddus yn ystod misoedd Hydref

Wrecsam a Ffordd Sir Amwythig a'r prif anheddiad 
a Thachwedd 2010 a mabwysiadwyd y ddogfen gan

rhwng y Stryt Fawr a Lôn yr Ysgol.  Yn 
Fwrdd Gweithredol y Cyngor y 14eg Rhagfyr 2010.

ddiweddarach, ychydig iawn o ddatblygu sydd wedi 
bod ar yr ardaloedd mwyaf pwysig o safbwynt 
archeolegol ac mae cyfleoedd yno o hyd i ddehongli 
mwy ar ddatblygiad a hanes y pentref. 
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2 Hanes a 
Datblygiad 
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2.1 Mae'r enw Owrtyn yn deillio i bob golwg o'r 
hen enw Saesneg Ovretone. Ystyr 'Ovre' yw 'tros' neu 
'uwch' ac ystyr 'ton' yw 'tref'. Mae'r enw yn disgrifio'r 
lleoliad daearyddol ar fryncyn cymharol uchel ar y 
dolydd o gwmpas Afon Dyfrdwy.  Ychydig o 
wybodaeth sydd am y pentref cyn amser y Normaniaid 
ond ag ystyried ei leoliad mewn perthynas â Holt, 
Bangor, Caer a Chaerwrygion, mae'n debygol y bu 
ffordd neu lwybr Rhufeinig drwy safle'r pentref er nad 
oes tystiolaeth i gefnogi'r syniad hwn. 

Owrtyn Cynnar 
2.2 Ychydig iawn o wybodaeth sydd am hanes y 
pentref cyn Goresgyniad y Normaniaid yn yr 11eg 
ganrif. Y gred yw y bu anheddiad bach yno dan 
reolaeth y mynachdy cyfagos ym Mangor Is-coed. 
Cafodd y mynachdy ei ddinistrio yn 616 OC gan 
Aethelfrith, Brenin Northymbria wedi ei fuddugoliaeth 
ym Mrwydr Caer.  Wedi hynny daeth y pentref a'r fro o 
gwmpas dan ddylanwad Mersia. Oddeutu'r flwyddyn 
1000 roedd safle'r pentref ym meddiant y Sacsoniaid. 
Mae caeadau eirch Sacsonaidd a ddarganfuwyd yn y 
fynwent, lle credir bod eglwys Sacsonaidd gynnar wedi 
bod, yn dystiolaeth o hynny. 

Owrtyn yn yr Oesoedd Canol 
2.3 Wedi esgyniad Gwilym y Cyntaf i orsedd 
Lloegr yn dilyn ei fuddugoliaeth ym Mrwydr Hastings 
yn y flwyddyn 1066, rhoddwyd y pentref i Robert 
Fitzhugh, un o ddilynwyr cadarn Gwilym. 

2.4 Yn ystod y 12fed ganrif daeth Owrtyn unwaith 
eto o dan reolaeth y Cymry pan rannwyd Powys yn 
ddwy ran ym 1130, gydag Owrtyn yn rhan o Bowys 
Fadog. Yn fuan wedi'r dyddiad hwn credir bod Madog 
ap Meredydd, Tywysog Powys wedi codi castell ger y 
pentref. Nid ydym yn gwybod lle'r oedd y castell yn 
union ond tybir ei fod ar fin clogwyn uwchben Afon 
Dyfrdwy.  Yn nhri degau'r 16eg ganrif, ysgrifennodd 
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Leland, teithiwr Tuduraidd, mai adfail oedd y castell ar 
gwympo i'r afon. Mae'n debygol bod y castell yn agos 
at yr afon yn ardal Asney i'r gogledd orllewin o'r 
pentref. Mae'n debygol mai castell tomen a beili 
ydoedd gyda gwrthgloddiau diweddarach o gerrig. Un 
ddamcaniaeth debygol yngl~n â diflaniad y castell yw 
bod cwrs Afon Dyfrdwy wedi newid cyfeiriad gan 
erydu glan yr afon a bod gweddillion y castell, o 
ganlyniad, wedi cwympo. 

2.5 Ym 1278, gwnaethpwyd Owrtyn yn fwrdeistref 
gan Iorwerth y Cyntaf a sefydlwyd marchnad y 
flwyddyn wedyn. Gyda'r farchnad daeth cyfoeth a 
thyfodd y pentref. Gwnaethpwyd Owrtyn yn 
fwrdeistref rydd trwy Siarter Brenhinol ym 1292 pan 
gofnodwyd bod 56 o drethdalwyr yn byw yn y pentref. 
Parhau a wnaeth mentrau i ddenu mwy o bobl a 
masnachau i'r pentref ond yn ystod gwrthryfel Madog 
ap Llywelyn ym 1294 gwnaethpwyd difrod i 
adeiladwaith rhan o'r pentref gan amharu ar y cynnydd 
a oedd wedi ei gynllunio. 

2.6 Yn sgil y farchnad a'r Siarter Brenhinol daeth 
Owrtyn yn ganolfan bwysig yn yr ardal. Datblygodd 
lleiniau bwrdais ar hyd y Stryt Fawr, Ffordd Wrecsam a 

rhan ogleddol Ffordd 
Sir Amwythig.  Roedd 
y lleiniau hyn yn 
ddarnau cul o dir a th~ 
gyda stondinau fel arfer 
yn y tu blaen a byddent 
wedi cynnal masnach 
yn uniongyrchol gyda'r 
stryd, sy'n helpu i 
egluro pam y mae prif 
stryd y pentref mor 
llydan. Yn anffodus, 
daeth cynnydd y 
farchnad a'r pentref i 
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ben pan ysbeiliodd Owain Glynd@r y pentref ym 1403-
04. I bob golwg, aeth llawer o flynyddoedd heibio cyn 
i'r pentref ailgodi ac ysgrifennodd Leland yng nghyfnod 
y Tuduriaid "nad oedd ugain o dai yno". 

Eglwys Fair 
2.7 Mae Eglwys Mair Wyryf yng nghanol y pentref 
ar y Stryt Fawr gyda mur o dywodfaen o gwmpas ei 
ffin a chelli o goed yw 
gwych. Credir bod yr 
eglwys gyntaf o gerrig wedi 
ei chodi yn ystod y 12fed 
ganrif. Nid oes dim o olion 
yr adeilad gwreiddiol hwn 
yn weddill heblaw rhan o 
groes faen Normanaidd 
mewn cylch sydd wedi ei 
hadeiladu i mewn i golofn ar 
ochr orllewinol yr Eglwys. 

2.8 Mae t@r yr eglwys, 
a honno'n Eglwys Restredig gradd II*, yn dyddio o ran 
olaf y 14eg ganrif pan godwyd eglwys fwy o waith 
cerrig. Gwnaethpwyd nifer o newidiadau, corff mwy i'r 
eglwys yn ystod y 15fed ganrif a changell Hanoferaidd 
yn ystod y 18fed. Yn ystod y 19eg ganrif y daeth y 
newidiadau mwyaf i'r eglwys gydag ychwanegu a 
lledu'r ochr ogleddol, festri a llofft olau newydd a 
newidiadau sylweddol yn nho corff yr eglwys a'r ystlys 
ogleddol. 

O'r 16eg i'r 19eg Ganrif 
2.9 Roedd y cynnydd yn ystod yr 16eg ganrif a'r 
17eg ar hyd y Stryt Fawr a phen gogleddol y pentref yn 
bennaf. Nid oes llawer o adeiladau o'r cyfnod hwn yn 
weddill oherwydd eu bod un ai wedi eu dymchwel i 
wneud lle ar gyfer datblygiadau newydd neu wedi eu 
haddasu a'u cynnwys mewn adeileddau mwy newydd, 
o'r golwg y tu ôl i dalwynebau cyfoes. Yn gyffredinol, 
roedd adeiladau'r cyfnod hwn wedi eu gwneud o 
fframwaith pren a byddent wedi bod yn fach.  Mae 
Church Cottage ar y Stryt Fawr yn ymyl Lôn Dywyll a 
Quinta Cottage, Lôn yr Ysgol yn enghreifftiau prin ac 
eithaf cyfan o adeiladwaith cyffredin yr 17eg ganrif. 

2.10 Yn ystod y 18fed ganrif codwyd tai mwy gyda 
thri llawr yn y pentref, eto'n bennaf ar hyd y Stryt Fawr 
gyda rhywfaint o ehangu'r anheddiad tua'r de ar hyd 
Stryt Pen-y-Llan a thua'r gorllewin ar hyd Ffordd 
Wrecsam.  Mae'r tai mwy o'r cyfnod Sioraidd, Pendas 
House, Gwydyr House, St.Marys House a Swyddfa 

Ystâd Bryn Y Pys yn 
arwydd o gyfoeth y 
pentref yr adeg honno 
ac maent ar safleoedd 
amlwg sy'n creu 
golygfeydd trawiadol i 
mewn i ac o du mewn 
yr Ardal Gadwraeth. 

2.11 Yn ystod y 
19eg ganrif ar hyd 
Ffordd Sir Amwythig 
codwyd llawer o 
fythynnod mewn rhes a 
chartrefi gweithwyr, a'r rhain yn adeiladau llai o waith 
brics. Hefyd yn rhan gyntaf y 19eg ganrif codwyd tai 
sylweddol ar gyfer y dosbarth canol, fel Pen Dyffryn, 
Fairfield, Pen Y Llan, T~ Gwernen a The Brow i gyd 
wedi eu hadeiladu rhwng 1800 a 1830. Roedd The 
Brow, sydd ychydig y tu allan i ffin yr Ardal 
Gadwraeth, yn gartref i Edward a Marianne Parker 
rhwng 1824 a 1858. Marianne Parker oedd chwaer h~n 
Charles Darwin y Naturiaethwr o'r 19eg Ganrif ac 
awdur y gwaith "On the Origins of the Species by 
Means of Natural Selection" a dreuliodd ran helaeth o 
flynyddoedd ei blentyndod yn Owrtyn. 

2.12 Mae Map Degwm 1838 yn dangos bod gan 
Owrtyn o leiaf wyth o dafarndai. Y mwyaf o'r rhain 
oedd y White Horse ar y Stryt Fawr, Tafarn Bryn Y Pys 
ar Ffordd Sir Amwythig a Gwesty'r Bowling Green ar 
Stryt Pen-y-Llan.  Erbyn 1889, roedd Gwesty'r Bowling 
Green wedi ei droi'n un breswylfa gyda'r enw sydd iddi 
heddiw, sef Gwydyr House.  Ymysg rhai o dafarndai 
llai'r pentref oedd y Cross Keys a'r Blue Bell ar Ffordd 
Sir Amwythig a'r Plough ar Stryt Helyg.  Yr adeg 
honno roedd dau gapel hefyd, Capel y Methodistiaid 
Cyntefig ar Ffordd Sir Amwythig a Chapel y 
Methodistiaid Unedig ar Turning Street.  Mae'r ddau 
erbyn hyn yn dai preifat. 

2.13 Y prif reswm y cynyddodd y pentref yn fwy 
cyflym yr adeg hon oedd bod Owrtyn yn ganolfan 
farchnad bwysig ac ar y brif ffordd fasnach rhwng 
Ellesmere a Wrecsam.  Cynhelid marchnadoedd yn 
wythnosol bob dydd Sadwrn drwy ran helaeth o'r 19eg 
ganrif a chynhelid ffeiriau mwy sylweddol hefyd bob 
chwarter yn y pentref. Codwyd Neuadd Farchnad yn 
ystod y 19eg ganrif ar y Stryt Fawr ar dir sydd erbyn 
hyn ar ymyl dde orllewinol gardd y Quinta a'r pafin o'i 
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flaen. I bob golwg, mae llyfr Howson, "Overton in 
Days Gone By" yn awgrymu bod y Neuadd Farchnad 
a'r farchnad wythnosol wedi mynd yn llai poblogaidd 
ac nad oeddent mwyach yn rhan o fywyd y pentref 
erbyn rhan olaf y 19eg ganrif. 

2.14 Yn ogystal â'r marchnadoedd, byddai'r 
pentrefwyr wedi dod o hyd i waith ar ffermydd gyda 
llawer yn gweithio ar ystadau cynyddol Bryn Y Pys a 
Gwernheylod i'r gogledd orllewin o'r pentref. 

2.15 Roedd gan Reilffordd y Cambrian, y lein o 
Wrecsam i Ellesmere, a agorwyd ym 1895, arosfa ym 
mhentref bach Lightwood Green oddeutu milltir a 
hanner i'r dwyrain o Owrtyn. Daeth y gwasanaeth i 
deithwyr i ben ym 1962 a symudwyd y cledrau ac 
adeiladau'r rheilffordd.  Erbyn hyn mae Ystâd 
Ddiwydiannol Lightwood Green ar safle'r hen orsaf. 

Yr 20fed Ganrif a'r 21ain 
2.16 Mae map 1912 yn dangos mai ychydig iawn yr 
oedd yr anheddiad wedi tyfu ers Oes Fictoria. Y 
newidiadau mwyaf amlwg yw'r Cartref Coffa ar Ffordd 
Wrecsam a godwyd ym 1905 er cof am Edmund Peel o 
Fryn Y Pys a'r rhes fer o dai teras a godwyd ger 
cyffordd Lôn yr Ysgol a Turning Street.  Daeth y 
newidiadau mwyaf sylweddol yn y pentref yn ystod 

hanner olaf yr 20fed ganrif pan welwyd ymestyn 
sylweddol i gyfeiriad y gogledd, y dwyrain a'r de gydag 
ystadau tai preifat a chyngor.  Yn yr Ardal Gadwraeth 
ei hun y newid mwyaf amlwg oedd dymchwel Plas 
Owrtyn ym 1965 i wneud lle i ystâd dai'r Sundorne. 
Roedd y Plas, o'r 18fed ganrif yn wreiddiol, gyferbyn â 
Lôn Dywyll ar gornel cyffordd y Stryt Fawr a Stryt 
Helyg a byddai wedi bod yn nodwedd amlwg iawn ar y 
Stryt Fawr gyda'i uchder o ddau lawr a hanner a chyrn 
simnai aruchel o waith brics. Mae'r wal wreiddiol o 
frics coch o'i flaen ar ffin y Stryt Fawr yn dal yno i'n 
hatgoffa o'r hen d~. 

2.17 Mae'r datblygu mwy diweddar yn yr Ardal 
Gadwraeth yn cynnwys y Ganolfan Feddygol a'r 
fferyllfa ger yr Eglwys ar y Stryt Fawr.  Mae ei 
dyluniad cyfoes yn gweddu'n dda i ran ganolog 
hanesyddol y pentref ac enillodd wobr ddylunio gan 
Gymdeithas Ddinesig Ardal Wrecsam wedi ei chwblhau 
yn 2006. 

2.18 Erbyn heddiw mae Owrtyn yn bentref 
poblogaidd gyda chymudwyr i drefi cyfagos Wrecsam, 
Caer ac Amwythig.  Mae'r Stryt Fawr a Stryt Pen-y-
Llan yn dal i gynnig nifer fach o siopau a gwasanaethau 
i'r gymuned. 
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Llun 2: Map Hanesyddol Owrtyn 1899 

Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron. 
Cedwir pob hawl. 100023429 2010 

#GOGLEDD 
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Llun 3: Map Hanesyddol Owrtyn 1912 
GOGLEDD#

(Sylwer: nid yw pen gogleddol 
Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron. Ffordd Bangor ar gael yn y 
Cedwir pob hawl. 100023429 2010 cofnodion map) 
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3 Crynodeb o 
Gymeriad Arbennig 
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3 Crynodeb o Gymeriad Arbennig 
3.1 Mae cymeriad arbennig Ardal Gadwraeth 
Owrtyn yn deillio o'r canlynol: 

Defnyddiau Adeiladu a Manylion 
Brodorol 
3.2 Er bod tywodfaen coch meddal yn amlwg yn 
adeiladwaith yr Eglwys ganoloesol, mae'r rhan fwyaf 
o'r tai wedi eu gwneud o frics coch. Mae llawer o'r 
talwynebau gwreiddiol o waith brics yn dal yno er bod 
rhai wedi eu paentio neu eu rendro ac mae hyn, yn 
anffodus, wedi cuddio manylion pensaernïol rhai 
ohonynt. Mae'r manylion pensaernïol fel arfer yn syml 
a'r nodwedd fwyaf cyson yw cyrsiau o frics deintellog 
ar y bondo. Yn nodweddiadol, mae'r ffenestri ar 
silffoedd syml o frics neu dywodfaen a'r ffurfiau mwyaf 
cyffredin ar y ffenestri yw'r ffrâm lithro neu'r ffenestr 
adeiniog gyda nifer o chwarelau. Mae pyrth bach syml 
gyda chanopi agored, un ai gyda thalcenni neu do un 
goleddf hefyd yn un o nodweddion amlwg y pentref. 
Gyda gorchudd o lechi ar rai neu deils coch ar eraill 
mae'r toeau yn ddeniadol ac amrywiol. 

Patrwm Stryd a Llinell Adeiladu 
Draddodiadol 
3.3 Ychydig iawn o newid gydag amser sydd wedi 
bod ym mhatrwm strydoedd gwreiddiol y Stryt Fawr, 
Ffordd Wrecsam, Turning Street, Lôn yr Ysgol, Stryt 
Pen-y-Llan a Ffordd Sir Amwythig.  Mae'r llinell 
adeiladu yn gyffredinol gyson ar hyd pen gogleddol y 
Stryt Fawr lle mae'r eiddo gydag ymyl y llwybr cerdded 
ac ar hyd y ffyrdd a'r strydoedd cyfagos, mae'r 
adeiladau fel arfer yn sefyll yn ôl oddi wrth y briffordd 
gyda gerddi blaen bychain. 

Adeiladau Amlwg 
3.4 Y prif adeiladau 
amlwg yw Eglwys Fair 
Wyryf, y Quinta, Pendas 
House, Pen Y Llan House, 
Gwydyr House a St Mary's 
House sydd i gyd mewn 
mannau gweladwy iawn yn 
y pentref. Mae gan y rhesi 
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o dai ar Ffordd Wrecsam werth sylweddol o'u gweld 
gyda'i gilydd ac maent yn olygfa neilltuol wrth ddod i 
mewn i'r Ardal Gadwraeth. 

Cyfraniad y Coed 
3.5 Y prif goed aeddfed yn yr Ardal Gadwraeth 
yw'r Yw hynafol yn y fynwent sy'n cynnig gosodiad o 
bwys i'r Eglwys a nifer o eiddo cyfagos. Mae'r rhain 
yn un o saith rhyfeddod Cymru. Gyda'r coed eraill 
cyfagos maent yn creu rhodfa neu lôn goed sy'n fframio 
golygfeydd o'r Stryt Fawr a throi'r llygad tua'r gogledd i 
gyfeiriad Pendas House a thua'r de i Ben Y Llan House. 
Mae ardaloedd coediog Coed y Felin neu Mill Wood a 
hen ystâd Bryn Y Pys yn cynnig cefndir o bwys i'r 
pentref, yn enwedig tua'r gorllewin a'r gogledd lle mae 
coed mawr yn amgáu'r pentref yn uchel uwchben 
glannau Afon Dyfrdwy.  Mae gan lawer o'r eiddo h~n ar 
gyrion y pentref goed sy'n fframio eu mynedfeydd sy'n 
cyfrannu hefyd at gymeriad gwledig a hardd yr Ardal 
Gadwraeth. 

Ymdrin â Therfynau 
3.6 Mae amrywiaeth o ddulliau ymdrin â therfynau 
i'w gweld yn yr Ardal Gadwraeth.  Y defnydd mwyaf 
cyffredin a ddefnyddir yw haearn, un ai mewn ffensys 
pyst a rheilen neu mewn rheiliau wedi eu gosod ar 
waliau is o frics coch. Defnyddir tywodfaen hefyd, yn 
fwyaf amlwg ar ffin y fynwent gyferbyn â'r Stryt Fawr 
a Lôn yr Ysgol ac ar hyd ffin hen ystâd Bryn Y Pys ar 

Ffordd Wrecsam.  Dull cyffredin arall o ymdrin â 
therfynau yw gwrychoedd, sy'n cyfrannu at gymeriad 
gwledig yr Ardal Gadwraeth. 

Dylanwad Ystadau Bryn Y Pys a 
Gwernhaylod 
3.7 Mae dylanwad yr ystadau gwledig a fu yn 
amlwg ledled yr Ardal Gadwraeth.  Roedd llawer o'r 
bythynnod mewn rhesi neu'n dai pâr sy'n gyffredin 
iawn ar hyd Ffordd Wrecsam a Ffordd Sir Amwythig 
yn arfer bod yn fythynnod gweithwyr a oedd yn eiddo'n 
wreiddiol i'r teuluoedd Price a Fletcher families o 
Ystadau Bryn Y Pys a Gwernhaylod ac maent yn ein 
hatgoffa o'u pwysigrwydd yn natblygiad hanesyddol y 
pentref. 
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4 Ardaloedd Cymeriad 
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4 Ardaloedd Cymeriad 
4.1 Gellir rhannu'r Ardal Gadwraeth yn 5 o 
ardaloedd cymeriad neilltuol: 

Ardaloedd Cymeriad Ardal Gadwraeth Owrtyn 
GOGLEDD#

Turning Street a 
Ffordd Wrecsam Ffordd Bangor 

Ffordd yr Eglwys 
a Lôn yr Ysgol 

Stryt Helyg 

Y Stryt Fawr a 
Stryt Pen-y-Llan 

Ffordd Sir Amwythig 

Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. 100023429 2010 
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Ffordd Wrecsam 

4.2 Bythynnod bychain a thai teras yw'r math 
mwyaf cyffredin o adeiladau ar hyd Ffordd Wrecsam. 
Mae parcdir agored ystâd Bryn Y Pys i'r gogledd ac 

mae'n cyfrannu at gymeriad gwledig y strydlun, gyda 
thir agored yr ystâd a'r coed aeddfed niferus yn helpu i 
liniaru ar y newid o gefn gwlad agored i ganol y 
pentref. Yn y rhan hon o'r Ardal Gadwraeth mae cryn 
nifer o adeiladau rhestredig ac adeiladau amlwg pwysig 
sy'n cynnig mynediad neilltuol a deniadol i'r pentref. 

4.3 Wrth ddod i mewn i'r Ardal Gadwraeth mae 
cymeriad 
gwledig 
pendant iawn 
y mae'r coed 
a'r 
gwrychoedd 
sydd yno a'r 
defnydd a 
wneir o ffiniau 

syml o waith haearn yn ei atgyfnerthu. Mae rhes o 
chwe bwthyn teras, o'r 19eg ganrif, yn sefyll i'r de ac 
o'u blaenau gerddi blaen bychain taclus a deniadol gyda 

chymysgedd o wrychoedd a rheiliau haearn yn eu 
hamlinellu. Wedi ei gwneud o frics coch garw, 
ymddengys bod y rhes wedi bod trwy ddau gyfnod o 
adeiladu gyda rhifau 16, 15 ac Ivy House, hen safle 
Godriche y Cyfrwywr gyda'i fynedfa ar gyfer ceirt, 
wedi eu codi'n gynharach i bob golwg. Mae'r ffenestri 
nodweddiadol yn rhai adeiniog o bren gyda nifer o 
chwarelau ond mae Greenfield wedi cadw ei ffenestri 
Swydd Efrog neu fframiau llithro llorweddol.  Yn 
gyffredinol mae gan agoriadau ar y lloriau isaf rannau 
uchaf ar ffurf bwa o waith brics sy'n cynnig cysondeb 
ar draws y rhes o dai. Mae pyrth bach gyda chanopi 
agored uwchben drysau rhif 15, Groves Cottage a 
Greenfield ac ar Ivy House a rhif 14 mae fframiau to 
gwastad syml wedi'u paentio. Mae'r eiddo ar y pen, 
Ashleigh, sy'n sefyll ymlaen allan o'r rhes, wedi ei 
newid yn fwy sylweddol gyda rhai o'r ffenestri wedi eu 
newid am rai cyfoes Upvc a'r gwaith brics wedi ei 
baentio'n wyn. 

4.4 Gyferbyn â'r bythynnod mae coed aeddfed, y tu 
ôl i wal terfyn isel o dywodfaen a gwrych yn nodi lle'r 
oedd hen ystâd Bryn Y Pys yn ymestyn i mewn i'r 
pentref ac yn amgáu parc chwarae cyhoeddus a 
meysydd peldroed a chriced. 

4.5 Yn bellach ar hyd y stryd, mae'r ffordd yn 
troi'n raddol i'r dde 
sy'n cynnig 
golygfeydd o'r rhan 
o'r pentref sydd wedi 
ei hadeiladu fwyaf. 
Mae Pendas House a'r 
Quinta i'w gweld yn 
amlwg iawn yn ddau 
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Terfyn Ardal Cymeriad Ffordd Wrecsam 

Adeilad Rhestredig 

Adeiledd Rhestredig 

Adeiladau o Ddiddordeb Gweleol 

Terfyn Pwysig Brics / Carreg 

D Gorchymyn Cadw Coed 

Man Agored Pwysig 

Rhodfa Goed Bwysig 

Golygfa Bwysig 

Dynesiad Pwysig 

Adran Gorchymyn Cadw Coed a 
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eiddo neilltuol sy'n wahanol iawn o ran maint a 
defnyddiau i'r bythynnod a'r rhesi mwy diymhongar ar 
hyd Ffordd Wrecsam. 

4.6 Mae rhifau 8 a 9 Ffordd Wrecsam, a elwir 
hefyd Rosalyn Cottage a Yew Tree Cottage, yn 
fythynnod pâr deulawr o ran gyntaf y 19eg ganrif, yn 
eu safle ar gornel Ffordd Wrecsam a Stryt Helyg. 
Mae'r bythynnod hyn wedi eu gwneud o frics wedi eu 
gosod yn y cyfuniad Seisnig. Mae ffenestri Rosalyn yn 
ffenestri adeiniog syml o bren gyda ffenestri adeiniog 
metel gyda nifer o chwarelau ar Yew Tree Cottage gyda 
bwâu o frics ar rannau uchaf yr agoriadau i'r llawr isaf 
a chapanau o bren wedi'i baentio ar y llawr cyntaf. 
Mae corn simnai sylweddol o frics ar y ddau. 
Ymddengys bod Rosalyn wedi ei ehangu ar yr ochr 
orllewinol, efallai yn rhan olaf y 19eg ganrif, lle gwelir 
ychydig bach o amrywiad yn y gwaith brics. Mae 
ffiniau o 
wrychoedd 
trwchus yn 
cuddio'r gerddi 
blaen o'r ffordd 
ac yn creu 
gosodiad clyd i'r 
bythynnod. 

4.7 Gerllaw mae Stryt Helyg, 
lôn gul sy'n mynd o gwmpas yn ôl 
at y Stryt Fawr gyferbyn â Lôn 
Dywyll. Gyferbyn mae'r fynedfa i 
Neuadd Sgowtiaid Owrtyn, y cae 
peldroed a'r maes criced lle mae 
wal o flociau tywodfaen amrywiol 
gyda cherrig copa danheddog 
fertigol yn nodi'r ffin.  Mae'r wal 
yn ymestyn hyd at fynedfa 
orllewinol Plas Bryn Y Pys gyda 
phileri carreg y giât wedi'u gosod yn gymesur gyda 
rheiliau a giatiau o haearn du rhyngddynt. Mae'r 
fynedfa restredig gradd II o gynllun Sioraidd gyda'r 
pileri allanol o dywodfaen nadd gyda cherrig copa ar 
ffurf pyramid.  Mae'r pileri mewnol wedi eu gwneud o 
dywodfaen wedi ei erwino gyda therfyniadau ar ffurf 
peli mawr ar eu 
pennau. Y tu 
hwnt i'r fynedfa, 
mae rhes o goed 
mawr yn 
ymestyn tua'r 
gorllewin ar 
ymylon yr hen 

lôn goed a arferai arwain at 
y plas mawr. 

4.8 Yr ochr 
ddwyreiniol, yn bellach yn 
ôl na giatiau'r fynedfa, mae 
Porthdy Bryn Y Pys, adeilad 
rhestredig gradd II wedi ei 
wneud o dywodfaen nadd. 
Codwyd y porthdy tua 
chanol neu ran olaf y 19eg 
ganrif, ynghyd â'r giatiau a'r 
pileri cyfagos, yn ôl cynllun 
gan John Douglas ac roedd yn rhan o waith ailwampio 
mwy ar yr ystâd gan Edmund Peel. Mae'r porthdy yn 
ddirodres o ran maint a llun gyda phorth mynediad 
mawr cilfachog a chornis plaen o dan y bondo. Yn 
nodweddiadol, mae'r ffenestri yn rhai adeiniog bob yn 
ddau gyda nifer o chwarelau gydag ymylon a chilbyst o 
garreg. Mae'r to, gyda'i deils coch mewn rhesi o rai 
plaen bob yn ail â rhai ar ffurf cennau pysgod a waliau'r 
porthdy o dywodfaen melyn yn cynnig 
gwrthgyferbyniad â'r brics coch garw a'r llechi tywyll 
plaen ar yr adeiladau o gwmpas. 

4.9 Ar 
ochr ddeheuol 
Ffordd 
Wrecsam mae 
Peel House a 
Park View, dau 
eiddo helaeth a 
mawreddog o'u 
cymharu â'r 
bythynnod 
mwy diymhongar ar hyd Ffordd Wrecsam.  Ar ystlyslun 
llawr isaf Peel House, yn wynebu Ffordd Wrecsam mae 
coflech gyda'r geiriau "Erected in the memory of 
Edmund Peel of Bryn Y Pys 1905".  Mae prif ffryntiad 
yr eiddo yn wynebu tua Stryt Helyg.  Mae'r ffin o 
wrych sylweddol a choed yn yr ardd yn cyfrannu'n 
sylweddol at olwg wledig Ffordd Wrecsam.  Mae Park 
View, adeilad rhestredig gradd II, mewn safle hyfryd yn 
ôl oddi wrth y briffordd y tu ôl i ardd flaen fawr a 
thaclus gyda rheiliau o haearn bwrw wedi'u paentio o'i 
chwmpas. Mae hwn yn eiddo o ran gyntaf y 19eg 
ganrif gyda chynllun tair ffenestr a mynedfa ganolog. 
Mae'r ffenestri 
yn fframiau 
llithro llydan 
gydag 16 o 
chwarelau a 
bwâu o waith 
brics uwchben. 

4.10 Yn 
bellach tua'r 
dwyrain, mae rhifau 1 i 3 Ffordd Wrecsam yn cynnig 
rhes neilltuol o fythynnod deulawr.  Mae'r bythynnod 
rhestredig gradd II y tu ôl i gyrtiau blaen bychain cul 
gyda rheiliau a giatiau haearn ac maent yn perthyn i 
ddiwedd y 18fed ganrif neu ran gyntaf y 19eg, wedi eu 
codi ar gyfer gweithwyr ystâd Bryn Y Pys.  Mae'r 
manylion yn rhai gothig, wedi'u hysbrydoli gyda bwâu 
pigfain serth o frics ar ben agoriadau'r drysau sydd o 
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estyll pren wedi'u paentio a bwâu pennau crynion llai 
serth ar ben y ffenestri, sy'n dal ffenestri adeiniog o 
bren gyda dau chwarel gothig a thympanau plaen. 
Roedd rhif 3, y bwthyn mwyaf, yn arfer bod yn efail ac 
mae olion yr heyrn brandio yn dal yno i'w gweld ar 
estyll y drws. Dyma'r efail lle cafodd Poethlyn ei 
bedoli, y ceffyl adnabyddus o Owrtyn a enillodd y 
Grand National dwywaith. Roedd yn eiddo i'r teulu 
Peel o Fryn y Pys. 

4.11 
Gyferbyn â'r fan 
hon, y tu ôl i'r 
wal dywodfaen 
ar hyd ochr 
ogleddol y 
ffordd, mae 
Eglwys 
Gatholig Ein 
Harglwyddes y Merthyron Cymreig a Th~'r Offeiriad. 
Codwyd yr adeiladau hyn ym mhum degau'r 20fed 
ganrif ac i'w gweld arnynt mae amrywiaeth o 
ddefnyddiau nad ydynt yn gyffredin yn yr Ardal 
Gadwraeth yn cynnwys teils concrit ar y to, brics 
peirianneg brown a gorchudd pren. Mae'r adeiladau yn 
sefyll y tu ôl i faes parcio mawr graeanog sydd yn eu 
gwneud yn llai amlwg ar stryd sy'n fwy gwledig yr 
olwg. 

4.12 Ymhellach ymlaen na'r Eglwys Gatholig mae 
Dispensary Row, rhes o 8 bwthyn rhestredig gradd II, 

sydd heb gael eu newid ar y cyfan, yn union ar ymyl y 
llwybr cerdded. Mae'r rhes wedi ei chysylltu gan wal 
frics ar ychydig o dro gyda'r adeilad tri llawr Pendas 
House a gyda'i gilydd mae'r eiddo hyn yn creu llinell 
adeiladu bendant iawn sy'n adlewyrchu'r patrwm stryd 
mwy dwys a di-dor sydd ar hyd y Stryt Fawr.  Eto, 
manylion gothig sydd i'r bythynnod, gyda bwâu pigfain 
a chrwn ar ben y ffenestri a'r drysau sy'n debyg i'r rhai 
a welir ar rifau 1-3 Ffordd Wrecsam.  Y nodweddion 
cyffredin sy'n uno'r bythynnod yw'r gyfres o ffenestri 
adeiniog gyda nifer o chwarelau a thympanymau o 
blwm a'r drysau gyda'u hestyll o bren wedi'u paentio'n 
wyn gyda cholynnau, rhif y t~ a blwch llythyrau 
canolog wedi'u gwneud o haearn bwrw du. Oherwydd 
bod bythynnod Dispensary Row a rhifau 1-3 Ffordd 
Wrecsam i'w 
gweld mor 
debyg, mae hyn 
yn cydlynu'r 
olwg sydd i'r 
stryd gyfan ac 
yn creu darlun 
neilltuol iawn 
wrth ddod i 
mewn i ganol yr Ardal Gadwraeth. 

4.13 Yn ymyl 1-3 Ffordd Wrecsam mae safle agored 
heb ddim arno a wal dywodfaen o'i gwmpas sy'n cynnig 
golygfeydd i gyfeiriad coed a gwyrddni Stryt Helyg a 
chefnau'r eiddo ar y Stryt Fawr. 
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Turning Street a Ffordd Bangor 

4.14 Cymeriad lled wledig sydd i Turning Street ac 
mae golwg y stryd yn fwy dwys ac adeiledig yn agos at 
y gyffordd 
gyda'r Stryt 
Fawr ac yn 
lleihau wedyn 
yn raddol wrth 
fynd yn bellach 
tua'r gogledd lle 
mae'r 
golygfeydd eang 
o dir y ffermydd a'r wlad o gwmpas yn cyfrannu at 
leoliad gwledig yr eiddo. Mae rhesi yn union ar ymyl y 
llwybr cerdded a thai pâr unwaith eto'n gyffredin ac 
mae amrywiaeth y dulliau adeiladu, yr uchderau a'r 
defnyddiau, yn cynnig ffurf a golwg ddiddorol ar y 
stryd. 

4.15 Wrth 
ddod i mewn i 
Turning Street, 
sy'n mynd yn 
Ffordd Bangor 
nes ymlaen, 
mae'r wal frics 
sy'n ffinio 
Pendas House yn ymestyn ar dro ar hyd ochr orllewinol 
y stryd gan adael llwybr cerdded cul. Ar yr ochr 
ddwyreiniol mae rhes fer o dai sy'n cynnwys adeiladau 
gyda dau a thri llawr.  Mae talwyneb tywodfaen Quinta 
Cottage, y cyntaf yn y rhes, i'w weld yn amlwg yn 
erbyn rendr golau'r eiddo tri llawr sydd yn ei ymyl a'r 
Quinta cyfagos. Mae'r ystlyslun llai gweladwy wedi ei 
wneud o frics o ansawdd llai. Mae'r talwyneb o gerrig 
wedi ei wneud o gerrig ar hap ac mae'n dyddio'n ôl i'r 

19eg ganrif. Mae map 1899 yn dangos mai pâr o 
fythynnod oedd hwn yn wreiddiol ac mae'r ddwy 
fynedfa gyda giatiau haearn yn y wal frics sy'n ei ffinio 
yn dangos hyn. 

4.16 Wrth fynd yn bellach ar hyd y rhes, mae'r 
adeiladau yn fwy o ran 
maint a graddfa ac maent yn 
ymwthio o flaen Quinta 
Cottage sy'n sefyll yn union 
ar ymyl y llwybr cerdded, 
sy'n ychwanegu at naws 
wledig y stryd. Yn sownd 
wrth Quinta Cottage mae 
rhif 3 Turning Street, 
adeilad tri llawr wyneb 
dwbl oedd yn arfer bod yn 
siop. Mae'r un uchder â 
Pendas House gyferbyn ac 
mae'r talwyneb wedi'i rendro'n wyn yn denu sylw.  Ar y 
llawr isaf, mae blaen pren gwreiddiol y siop o oes 
Fictoria yn dal yno ac o boptu i'r drws mae ffenestri bae 
pren gyda nifer o chwarelau ac ategion stondinau o 
bren wedi'i baentio. Mae'r rendro wedi cuddio llawer 
o'r manylion pensaernïol ac mae'r ffenestri ar y llawr 
cyntaf a'r ail wedi eu newid am rai cyfoes Upvc. 

4.17 Ar 
ddiwedd y rhes 
mae Rhifau 4 a 
5 Turning Street 
lle mae uchder 
yr adeiladau yn 
ymostwng i 
ddau 1/2 llawr. 
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Llun 5 - Turning Street a Ffordd Bangor 
GOGLEDD#

E 
E 

E 

The Old 
Orchard 

E
E 

E 

Lilac 
Cottage 

Clarion 

E
E 

Cottage 

The Quinta 

Allwedd 

Terfyn Ardal Cymeriad Turning Street a Ffordd Bangor 

Adeilad Rhestredig 

Adeiladau o Ddiddordeb Gweledol/Gr@p Trefwedd Pwysig 

Terfyn Pwysig Brics/Carreg 

Terfyn Pwysig Rheilin Haearn 

Golygfa Bwysig 

Dynesiad Pwysig 

Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron. 
Cedwir pob hawl. 100023429 2010 
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Mae gan yr eiddo hyn wedi eu gwneud o frics, o'r 19eg 
ganrif, ffenestri ar y llawr isaf a'r cyntaf wedi eu halinio 
â'r ochr allanol a chanopïau syml o bren uwchben y 
drysau a ffenestr lefel ganol uwchben ar yr ochr fewnol. 
Mae cwrs syml o ddeintellion yn ymestyn ar draws y 
tai ac mae bwâu cylchrannol o frics uwchben y 

ffenestri.  Mae'r drysau a'r 
ffenestri wedi eu newid am rai 
cyfoes ac mae caeadau o bren 
ar ffenestri rhif 5. 

4.18 Mae wal ffin 
Pendas House yn ymestyn 
gyferbyn â'r rhesi lle mae 
gwyriad bach yn cuddio pwmp 
d@r o haearn sy'n dyddio'n ôl i 
ran olaf y 19eg ganrif. Yma 
mae'r llwybr cyhoeddus yn dod 
i ben ac mae gwrych trwchus 

ac uchel, sy'n ffin i rif 31 Ffordd Bangor, o flaen y 
stryd. Y tu ôl i'r gwrych, mae coed mawr yn nodi ffin 
ogleddol yr Ardal 
Gadwraeth ac yn 
creu cefndir o bwys 
i Pendas House a 31 
Ffordd Bangor. 

4.19 Mae rhif 31 
Ffordd Bangor 
mewn tiroedd 
helaeth lle mae'r 
llystyfiant a'r gwrychoedd ar y ffiniau yn cynnig 
gwrthgyferbyniad i wyneb blaen adeiledig di-dor y rhes 
gyferbyn. Mae'r adeilad o ganol neu ddiwedd y 19eg 
ganrif ac mae ffrâm bren ffug i'w gweld ar ei dalcen 
blaen gyda theils cennau pysgod addurnol uwchben a 
bondo dwfn ymestynnol. Mae bwâu dwbl o waith brics 
uwchben y ffenestri a'r drysau cyfoes.  Eir at yr adeilad 
trwy giât syml o haearn bwrw wedi'i baentio gyda physt 
o haearn, sy'n nodwedd gyffredin trwy'r pentref. 

4.20 Ymhellach ymlaen heibio i rifau 4 a 5 Turning 
Street mae'r 
bythynnod Clarion a 
Lilac Cottages. Mae'r 
tai pâr hyn yn 
dyddio'n ôl i ganol y 
19eg ganrif ac maent 
wedi eu gwneud o 
frics coch wedi eu 
cuddio erbyn hyn o dan baent gwyn a rendr garw. 
Mae'r bythynnod un llawr a hanner yn llawer is na 
thalcen brics coch sylweddol rhif 5. Mae pump o 
ffenestri dormer talcennog bob hyn a hyn ar draws y to 
sy'n gymorth i liniaru'r pwyslais llorweddol pendant 
iawn sydd i'r bythynnod. Mae gan Clarion Cottage, y 
lleiaf o'r ddau, ddrws canolog ac yn lle'r hen borth mae 
un cyfoes caeedig talcennog. O bobtu i'r fynedfa mae 
ffenestri adeiniog newydd yn lle'r hen a dwy ffenestr 
ddormer yn gyfochrog uwchben. Mae Clarion Cottage 
wedi cadw ei gorn simnai gwreiddiol o frics ons mae 
Lilac Cottage wedi ei golli. Mae gan Lilac Cottage 
dalcen blaen digon tebyg ei lun gyda ffenestr ddormer 
ychwanegol uwchben canopi'r porth. Mae'r ffenestri 
yn rhai cyfoes o bren ac upvc yn lle'r hen. Mae wal 

terfyn newydd o frics yn lle'r hen un o flaen Clarion 
Cottage, ond mae elfennau o'r gwaith cerrig gwreiddiol 
yn dal yn o ar ffin Lilac Cottage. 

4.21 I'r gogledd o'r bythynnod mae siop sglodion yr 
Overton Chippy a bwyty Indiaidd y Vojan.  Mae hwn 
yn adeilad mwy na'r 
bythynnod o'i gwmpas 
ac mae ei ddyluniad 
cyfoes yn pwysleisio 
hyn. Mae'r adeilad yn 
cynnwys dau borth 
syml gyda chanopïau 
agored, sy'n nodwedd 
draddodiadol yn y 
pentref. Mae'r maes 
parcio mawr gyda'i 
wyneb tarmac o flaen a 
gydag ochr yr adeilad 
yn anghydnaws â'r 
cymeriad gwledig y 
mae gweddill y stryd yn ei gyfleu. 

4.22 Ar y gyffordd gyda Lôn yr Ysgol mae 
Radcliffe, datblygiad cyfoes sy'n cynnwys pedwar o 
fflatiau.  Mae'r adeilad brics cyfoes ei ddyluniad mewn 
lle amlwg ar y stryd, yn enwedig wrth edrych tua'r de ar 
hyd Turning Street, ac mae'r tirlunio anffurfiol a'r coed 
o gwmpas yr adeilad yn gymorth i liniaru ar ei olwg. 
Mae'r adeilad ar safle rhes o 12 o fythynnod o'r enw 
Coracle Terrace, enw sy'n awgrymu beth oedd gwaith 
rhai o'r trigolion blaenorol. Chwalwyd y rhes adeg 
chwalu'r slymiau yn yr 20fed ganrif. 

4.23 Mae rhes o bedwar teras o frics coch o ran 
gyntaf yr 20fed ganrif 
ar Lôn yr Ysgol yn 
wynebu'r gyffordd gyda 
Turning Street ac yn 
rhwystro'r golygfeydd 
tua'r gogledd ddwyrain 
allan o'r Ardal 
Gadwraeth. Yn ymyl 
mae rhifau 9 a 10 Turning Street, dau d~ pâr o frics 
coch wedi'u paentio. Mae'r adeilad hwn, hen Gapel y 

Methodistiaid Unedig, 
o ganol y 19eg ganrif a 
chafodd ei newid yn 
ddau eiddo tua chanol 
yr 20fed ganrif. Mae 
talog talcen canolog 
gyda fframwaith pren 
ffug yn ymestyn allan 

o'r wyneb blaen a byddai wedi pwysleisio prif fynedfa'r 
eglwys. Mae cwrs deniadol o ddeintellion ysgwyddog 
yn ymestyn ar draws yr wyneb blaen ac mae i'w weld 
hefyd ar y ddau dalcen ar ochrau'r adeilad. 
Ychwanegiad 
diweddarach yw'r 
ffenestri bae.  Mae rhif 
10 wedi cadw ei 
ffenestri llithro pren. 

4.24 Yn bellach 
ymlaen heibio i'r hen 
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gapel mae pedwar t , dau bâr, sef rhifau 11 i 14 
Ffordd Bangor.  O flaen yr eiddo hyn mae gerddi 
blaen mawr sy'n ychwanegu eto at y cymeriad 
gwledig. Mae rhifau 11 a 12 o ganol y 19eg ganrif. 
Yn anffodus mae'r rhan fwyaf o'r adeilad gwreiddiol 
wedi ei golli neu o'r golwg oherwydd newidiadau ac 
estyniad. Oddi yma mae golygfeydd o dir y 
ffermydd o gwmpas sy'n ychwanegu at leoliad 
gwledig yr Ardal Gadwraeth. 

4.25 Ar ochr orllewinol y stryd, ei thu blaen yn 
syth ar ymyl y ffordd, mae rhes o derasau brics o ran 
gyntaf y 19eg ganrif, sef rhifau 16 i 21 Ffordd 
Bangor, a elwir hefyd Tanners Row oherwydd eu bod 
yn gartrefi i weithwyr o'r tanws yn Owrtyn Bach i'r 
de ddwyrain o'r pentref. Mae gan bob un o'r 
bythynnod wynebau blaen union yr un fath â'i gilydd, 
cymesur gyda 3 bae a ffenestri adeiniog 2 chwarel yn 
y baeau allanol a ffenestr un adain uwchben y drws 
canolog. Mae bwâu cylchrannog o frics uwchben yr 
agoriadau ac mae rhifau 17, 18 ac 20 wedi cadw'r 
drysau estyllog gwreiddiol. Mae manylion ymylon 
ysgwyddog i'w gweld ar dalcennau'r adeiladau a 

chyrn simnai uchel ysgwyddog wedi'u gwneud o 
frics. Mae gan yr eiddo hyn, nad ydynt wedi eu 
newid ar y cyfan, werth ar y cyd, gan gynnig wyneb 
blaen adeiledig trawiadol a mynedfa i'r Ardal 
Gadwraeth. 

4.26 Yr eiddo olaf yn y rhan hon o'r Ardal 
Gadwraeth yw T Gwernen, rhestredig gradd II, sydd 
ar ymyl y pentref, yn ffinio ar dir amaeth agored tua'r 
gogledd. Mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i ran gyntaf y 
19eg ganrif ac mae mewn tiroedd helaeth y tu ôl i 
wal ddeniadol o frics coch gyda rheiliau o haearn 
bwrw ar ei phen. Ar y pen blaen mae dau fae gyda 
mynedfa ganolog a ffenestri llithro gydag 16 o 
chwarelau a chapanau lletem o garreg i'r llawr isaf a'r 
cyntaf. Ar y ddau dalcen mae corn simnai mawr 
trawiadol gyda chapiau ysgwyddog sylweddol. Mae 
hyn yn fframio'r adeilad a rhoi naws neilltuol iddo. 
Mae'r eiddo yn enghraifft wych o d dosbarth canol 
sylweddol ac mae'n un o nifer o eiddo mwy o faint a 
adeiladwyd yn yr Ardal Gadwraeth yn rhan gyntaf y 
19eg ganrif. 
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Y Stryt Fawr a Stryt Pen-y-Llan 

4.27 Mae patrwm mwy trefol i'r Stryt Fawr a Stryt 
Pen-y-Llan a dyma ganol masnachol y pentref lle mae 
gan lawer o'r adeiladau siopau wedi eu hadeiladu'n 
bwrpasol iddynt. Mae'r Eglwys yng nghanol y pentref 
ac er bod y coed yw yn cuddio rhan ohoni, mae uchder 
trawiadol a lliw tywyll y coed hynafol hyn yn tremio 
dros y Stryt Fawr ac yn tynnu sylw at yr eglwys y tu ôl 
iddynt. 

4.28 Mae'r Stryt Fawr yn anarferol o lydan.  Mae ei 
lled yn dystiolaeth y 
bu Owrtyn yn 
ganolfan fasnach o 
bwys ar gyfer Bro 
Maelor yn 
gyffredinol.  Mae'r 
coed yw uchel a 
thywyll yn y 
fynwent a'r coed 
derw aeddfed gyferbyn yn nodweddion urddasol yng 
ngolwg gyffredinol y stryd, ac yn cuddio'r adeiladau 
masnachol sydd ar raddfa lai ar y cyfan i'r gogledd o'r 
Stryt Fawr oddi wrth yr eiddo mwy syber a mwy o faint 
i'r de. Mae uchder yr adeiladau yn amrywio'n fawr o 
rai unllawr hyd at dri llawr ac mae amrywiaeth o 
batrymau adeiladu ar dai i'w gweld sy'n dyddio'n ôl cyn 
belled â'r 16eg ganrif. Y defnyddiau cyffredin sydd i'w 
gweld ar hyd y Stryt Fawr yw llechi a brics coch garw 
er bod enghreifftiau i'w gweld hefyd o fframiau pren 
cynnar a rendro diweddarach. 

4.29 Mae ffurf igam-ogam i'r Stryt Fawr.  Mae 
Pendas House y sefyll yn ei phen gogleddol a Penyllan 
House yn y pen deheuol yn creu teimlad amgaeedig 
pendant iawn i'r Stryt Fawr ac mae hyn yn gryfach eto 

oherwydd y ffryntiad adeiledig cyson yn rhan ogleddol 
y stryd. 

4.30 Mae Pendas House, t~ gradd II, yn sefyll yn 
falch ym mhen gogleddol y Stryt Fawr.  Mewn lle 
amlwg, mae ei 
faint ac uchder 
ei dri llawr yn 
rhwystro 
golygfeydd allan 
o'r pentref ac yn 
troi'r llygad yn 
lle hynny tuag at 
Dispensary Row 
gerllaw.  Mae'r t~ hwn o ganol y 18fed ganrif wedi ei 
wneud o frics coch garw a tho llechi gyda chopin ar y 
talcennau. Mae gan y drws canolog fframwaith gyda 
thalog yn y dull clasurol wedi'i baentio'n wyn gyda 
ffenestr sylweddol yn y mur uwch ei ben.  Mae'r 
ffenestri wedi eu hadnewyddu yn yr agoriadau 
gwreiddiol ac mae ganddynt bennau serth o frics wedi'u 
cambro, tebyg i eiddo eraill o'r un oed ar y Stryt Fawr. 
Mae corn simnai fawr o frics ar furiau'r ddau dalcen 
sy'n ychwanegu eto at amlygrwydd yr adeilad. 

4.31 Ar y drofa yn y Stryt Fawr ar ben Ffordd 
Wrecsam mae Quinta, rhestredig gradd II, adeilad mawr 
dau lawr o frics 
gyda rendr garw 
golau drostynt. 
Mae'r eiddo, yn 
ei diroedd 
helaeth, yn 
dyddio'n ôl i dri 
degau'r 
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bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r gred yw ei fod wedi ei 
adeiladu yn rhan o ystâd Gwernheylod yn gartref i ryw 
weithiwr pwysicach a chyfoethocach na'i gilydd o'r 
ystâd. Mae'r talcen blaen canolog yn nodwedd neilltuol 
a threch o'r adeilad gyda ffenestr oriel fawr i'r llawr 
cyntaf, gyda ffenestri bach bwaog gothig ac estyll 
tywydd arbennig o ddanheddog gyda therfyniad 
addurnol. Mae'r manylion eraill yn cynnwys conglfeini 
onglog wedi'u rendro ar y muriau pen a chapanau sy'n 
troi i lawr bob pen tros ffenestri adeiniog y llawr 
cyntaf. Nodwedd sy'n arbennig o drawiadol yw'r cyrn 
simnai uchel ar 
ongl sy'n 
pwysleisio 
uchder yr 
adeilad. 

4.32 Mae'r 
wal frics uchel 
ar ffin Quinta yn 
ymestyn ar hyd 
yr ochr chwith gan greu ymdeimlad o fod yn 
amgaeëdig. Adeiladwyd rhan ddeheuol y wal wedi 
cau'r farchnad dan do tua diwedd y 19eg ganrif. Yn 
sownd wrth y wal mae adeilad unllawr o frics coch sy'n 
gartref i Howard Jones y Cigydd Teuluol.  Mae'r 
adeilad yn dyddio'n ôl i ganol neu ran olaf y 19eg 
ganrif ac mae ganddo wal ochr anarferol ar dro o dan 
do llechi syml 
talcennog a thu 
blaen bach wedi 
ei wneud o bren 
i'r siop. 

4.33 Oddi 
yma mae'r llinell 
adeiladu yn 
cymryd cam yn 
ôl ac yn ffurfio ffryntiad cyson hyd at y gyffordd gyda 
Lôn Dywyll. Mae hyn yn creu cymeriad trefol pendant 
iawn y mae uchder a maint yr adeiladau yn ychwanegu 
ato, yn enwedig Adeilad Metcalf, rhestredig gradd II, a 
thafarn y White Horse.  Mae Adeilad Metcalf yn 
ymestyn dros 2 ½ o loriau ac mae'n 3 bae o led gydag 
estyniad dau lawr diweddarach sy'n ei gysylltu â siop y 
cigydd. Mae'r adeilad o frics wedi'u paentio yn 
dyddio'n ôl i ganol y 18fed ganrif ac mae'n dangos yr 
un manylion gyda brics wedi'u cambro uwchben â'r hyn 
sydd ar Pendas House. Mae'r ffenestri yn fframiau 
llithro cyfochrog gyda nifer o chwarelau gyda 3 ffenestr 
ddormer talcennog ar y to. Mae'r meini clo dan bwysau 
uwchben y ffenestri 
a'r corn simnai 
anferthol ar y talcen 
yn nodweddion 
diddorol. 

4.34 Y drws nesaf 
mae tafarn yr White 
Horse, adeilad tri 
llawr yn y dull 
brodorol newydd. Adeilad o ran gynnar yr 20fed ganrif 
yw hwn a godwyd yn lle adeilad cynharach a losgwyd 
i'r llawr.  Mae'r adeilad wedi ei wneud o frics 
Rhiwabon coch ac esmwyth sydd i'w gweld ar y llawr 

isaf a'r ddau dalcen. Mae'r fframwaith pren ffug ar y 
llawr cyntaf ar ffurf paneli pedairdalen ac mae'r llawr 
uchaf yn estyn allan wedi ei gynnal ar ategion pren 
addurnol. Mae gan yr agoriadau i'r llawr isaf wydrau 
wedi'u gosod mewn plwm a fframiau, croeslathau a 
physt o garreg. Ar y llawr cyntaf mae dwy ffenestr 
oriel grom gyda gwydrau wedi eu gosod mewn plwm. 
Uwchben, mae dwy ffenestr bost 6 chwarel gyda 
gwydrau wedi eu gosod mewn plwm o dan y naill 
dalcen a'r llall. Oherwydd ei uchder a'r fframwaith pren 
ffug ar y lloriau uchaf mae hwn yn un o'r adeiladau 
mwyaf amlwg ac addurnol ar hyd y Stryt Fawr. 

4.35 Wrth fynd ar 
hyd y rhes mae 
uchder yr adeiladau 
yn ymostwng yn 
sylweddol i'r White 
Cottage rhestredig 
gradd II sy'n bywiogi 
a chynnig 
amrywiaeth i olwg y 
stryd. Mae'r eiddo un llawr a hanner wedi ei wneud o 
frics wedi'u paentio o dan do o deils cochion ac mae'n 
dyddio'n ôl i'r flwyddyn 1739, fel y mae'r maen clo 
uwchben y ffenestr ar y dde yn nodi.  O bobtu i'r drws 
canolog mae ffenestri llithro traddodiadol gyda 12 a 9 
chwarel. Mae corn simnai mawr yn codi o ganol y to 
rhwng dwy ffenestr ddormer talcennog. 

4.36 Mae rhifau 18 ac 17 y Stryt Fawr yn codi i 
uchder o dri llawr, llawer uwch na White Cottage. 
Mae'r eiddo rhestredig gradd II hyn, a godwyd oddeutu 
1800, yn arddangos arddull pensaernïol mwy cwrtais ac 
roeddent yn wreiddiol yn ddau d~ anghyfartal eu maint, 
gyda rhif 18 yn fwy na'r llall. Mae rhif 17 ac 18 fel ei 
gilydd wedi bod yn adeiladau masnachol ac mae rhif 18 
wedi cadw blaen siop o bren ar yr ochr chwith o ran 
olaf oes Fictoria. Mae'r ffenestri a'r manylion yr un 
fath ar draws y ddau eiddo gyda ffenestri llithro 6 a 12 
chwarel ar y lloriau uwch a ffenestri llithro tridarn mwy 
o faint ar y llawr 
isaf sy'n rhoi 
golwg cyson a 
threfol iddynt. 
Mae rhif 17 
wedi cadw'r 
drws gwreiddiol 
gyda'r to canopi 
nodweddiadol 
drosto. 

4.37 Yr eiddo olaf yn y rhes hon yw Church 
Cottage, adeilad ffrâm bren rhestredig gradd II sydd o 
leiaf cyn hyned â rhan gyntaf neu ganol yr 17eg ganrif. 
Mae'r bwthyn yn arddangos amrywiaeth o batrymau yn 
ei ffenestri pren ac mae ganddo gorn simnai mawr iawn 
o frics tua'r ochr chwith. Ar y to mae teils coch plaen 
gydag un rhes fylchog ar draws. Mae'r adeilad un llawr 
hwn yn sefyll ar gornel ar y gyffordd gyda Lôn Dywyll 
sy'n gwahanu'r rhesi cywasgedig ar y Stryt Fawr oddi 
wrth y fynwent draw. 

4.38 Mae gan ochr orllewinol y Stryt Fawr linell 
adeiladu gyson ar ymyl y llwybr cerdded llydan sy'n 
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tcreu cymeriad trefol pendant iawn gyda'r adeiladau 
gyferbyn. Mae'r rhes ddi-dor o raddfa gymharol fach 
gydag uchder o ddau lawr ac 
ychydig iawn o amrywiaeth o 
ran uchder y toeau. Mae rhifau 
1, 2 a 3 y Stryt Fawr i'r 
gogledd o'r rhes nesaf at y 
gyffordd gyda Ffordd 
Wrecsam.  Mae'r adeiladau 
rhestredig gradd II yn ffurfio 
rhes o dri eiddo ar y cynllun 2 
uned gyda mynedfa ganolog ac 
maent yn dyddio'n ôl i 1741, 
fel y gwelir yn y manylion ar y 
meini clo ar rifau 2 a 3. Mae'r adeiladau wedi eu 
gwneud o frics wedi eu paentio gyda theils coch plaen 
ar y to a thalcennau â chopin o bobtu i'r rhes. Mae'r 
agoriadau i rif 1 wedi eu newid yn sylweddol ac mae 
rhifau 2 a 3 wedi cadw mwy o'r olwg wreiddiol gan 
arddangos ychwanegiadau diweddarach o ffenestri bwa 
a ffenestri adeiniog pren wedi eu hadnewyddu. 

4.39 Y drws nesaf i 1-3 y Stryt Fawr mae'r swyddfa 
bost, adeilad o ffrâm bren ffug wedi ei baentio'n ddu a 
gwyn. Mae'r wyneb blaen wedi ei rendro gyda blaen 
siop o bren o oes Edward ar y llawr isaf sy'n cynnwys 
atgolofnau, cynhalbyst wedi eu cerfio a ffenestri 
croeslath. Ar y llawr cyntaf mae 3 ffenestr adeiniog 
gyda nifer o 
chwarelau a 
ffrâm addurnol o 
danodd. Mae 
talcen bach 
uwchben y 
ffenestr ganol 
wedi ei orffen 
gyda therfyniad 
crafanc addurnol o briddfaen. Ar ochr chwith blaen y 
siop mae mynedfa gyda giât i gefn yr adeilad. Er bod 
manylion pensaernïol mwy diweddar ar yr adeilad 
mae'n debyg ei fod yn cynnwys elfennau llawer h~n ag 
ystyried ei safle pwysig ar y Stryt Fawr. 

4.40 Mae tystiolaeth o bwysigrwydd hanesyddol y 
pentref o ran bod yn ganolfan farchnad i'w gweld yn y 
blaenau siop o waith pren sydd wedi eu hadeiladu'n 
bwrpasol ar rifau 5a i 7 y Stryt Fawr.  Mae'r dyddiad 
1904 ar yr 
adeiladau hyn o 
frics coch esmwyth 
a llechi. Fodd 
bynnag, mae 
mapiau cynharach 
yn dangos bod 
adeiladau ar y safle 
o leiaf ers tri 
degau'r 19eg ganrif. Mae'r blaenau siopau amrywiol yn 
arddangos yr un gorffeniad o bren wedi ei baentio'n 
ddu, atgolofnau addurnol, cynhalbyst ac ategion 
stondinau priddfaen ar ffurf dant ci.  Ar ffenestri'r llawr 
cyntaf mae'r fframiau llithro pren gwreiddiol gyda 
phennau a silffoedd o garreg wedi ei phaentio.  Mae 
silffres o fricsen las a chwrs ysgwyddog ar y bondo yn 
ychwanegu diddordeb a chysondeb i'r ffryntiad i gyd. 

4.41 Mae rhifau 8, 9 a 10 (Siop y Gornel) i gyd 
mewn uned fwy o frics a llechi sy'n ymestyn o gwmpas 
cornel y gyffordd gyda Stryt Helyg.  Mae wyneb blaen 
yr adeilad o ran olaf y 19eg ganrif ond mae'n debygol 
bod yr adeilad yn cynnwys elfennau o adeileddau 
cynharach a welir ar yr un safle ar Fap Degwm 1838. 
Mae rhifau 8 a 9 yn syml yr olwg ar gynllun cymesur 
gyda chasin 
drws mawr 
canolog wedi ei 
baentio gyda 
ffenestri linter 
cilfachog. 
Uwchben y ddau 
ddrws mae dwy 
ffenestr lithro 
bengrwn gyda 
chwarelau ymylol ar y llawr isaf a'r llawr cyntaf ar y 
baeau allanol. 

4.42 Mae'r un manylion i'w 
gweld ar ffenestri Siop y 
Gornel ag ar rifau 8 a 9 sy'n 
rhoi golwg unffurf i'r rhan hon 
o'r Stryt Fawr.  Mae'r siop o 
bren wedi ei baentio yn 
ychwanegiad diweddarach ac 
mae ganddi fynedfa ddeniadol 
ar ogwydd ar y gornel. 

4.43 Heibio i'r cyffyrdd 
gyda Stryt Helyg a Lôn 
Dywyll, mae'r Stryt Fawr culhau a cholli rhywfaint o'i 
chymeriad trefol oherwydd y coed yw yn y fynwent a'r 
castanwydd ar ochr orllewinol y stryd. Gyda'i gilydd 
mae'r coed yn 
tremio ar olwg y 
stryd ac yn creu 
ymdeimlad 
pendant iawn o 
fod yn 
amgaeëdig gan 
gyfeirio'r llygad i 
lawr i gyfeiriad 
Pen Y Llan House.  Ar ochr ddwyreiniol y stryd mae'r 
castanwydd mawr, wedi eu diogelu gan Orchymyn 
Cadwraeth Coed, ar lain o laswellt sy'n ychwanegu 
gwyrddni pwysig sy'n lliniaru ar olwg y stryd. Mae 
wal o frics coch garw, oedd yn arfer bod yn ffin i Blas 
Owrtyn, yn ymestyn gydag ymyl y llain laswelltog 
gyda chilfach ar gyfer y Gofeb Ryfel restredig gradd II. 

4.44 Mae Eglwys Fair Wyryf wedi ei gwneud o 
dywodfaen coch lleol yn y dull unionsyth. Mae ei 
rhannau cynharaf yn dyddio'n ôl i'r 13eg ganrif er bod y 
rhan fwyaf o'r hyn welir o adeiladwaith yr eglwys 
erbyn heddiw o ran olaf y 19eg ganrif. Mae wal o 
dywodfaen coch 
yn nodi ffin y 
fynwent gyda 
rheiliau o haearn 
bwrw du o 
amgylch celli o 
ddwy ar hugain o 
goed yw 
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gwarchodedig. Mae'r coed yw, y mae rhai ohonynt yno 
ers yr oesoedd canol, yn fframio'r eglwys gan 
bwysleisio pwysigrwydd yr adeilad ac ychwanegu naws 
ddramatig at 
olwg y stryd. 

4.45 I'r de o'r 
fynwent mae 
adeilad newydd, 
sef meddygfa a 
fferyllfa Owrtyn. 
Mae'r adeilad 
wedi ei ddylunio i wrthgyferbynnu a chyd-fynd yr un 
pryd â'r adeiladau hanesyddol o gwmpas trwy gyfuno 
elfennau mawr o wydr gyda'r fricsen fwy traddodiadol. 
Mae cyntedd deulawr yn cynnig canolbwynt yn y brif 
fynedfa gyda'r panel mawr a chyntedd o wydr yn brif 
nodwedd iddo. 

4.46 Ar ochr orllewinol 
y stryd mae Peel Close, 
wedi ei enwi ar ôl y teulu 
Peel a oedd yn byw ym 
Mryn Y Pys wedi i'r teulu 
Price ymadael. Mae'r 
ystâd fach yn cynnwys 4 o 
dai mawr ar wahân a 
adeiladwyd tua diwedd yr 
20fed ganrif. Mae'r 
fynedfa gul, y pafin ar 
wyneb y lôn, dull 
traddodiadol pyst y 
goleuadau, y tirlunio tyner a'r coed yn sicrhau bod y 
datblygiad yn cydweddu'n dda i'w gwmpasoedd 
hanesyddol. Mae'r manylion ar yr adeiladau yn 
cynnwys pennau o frics wedi'u cambro ar y ffenestri a 
phyrth talcen agored sy'n adlewyrchu'r adeiladau 
hanesyddol gerllaw. 

4.47 Y casgliad olaf o adeiladau ar y Stryt Fawr yw 
St Mary's House a hen swyddfa ystâd Bryn Y Pys sydd 
gyferbyn â throfa cyffordd y Stryt Fawr a Stryt Pen-y-
Llan. Mae golwg gwrtais i'r adeiladau brics sydd, 
gyda'u graddfa a'u maint, yn cynnig golygfa ddeniadol i 
mewn i'r pentref o Stryt Pen-y-Llan.  Mae'r eiddo 
rhestredig gradd II hyn yn dyddio o ran gynnar y 18fed 
ganrif pan oeddent yn ôl pob tebyg yn un datblygiad er 
bod gan hen adeilad yr ystâd efallai graidd cynharach 
fel y mae'r corn simnai uchel echelog yn awgrymu. 
Mae swyddfa'r ystâd, sy'n is o ran ei faint, wedi ei 
rhannu erbyn hyn yn ddwy annedd ar wahân ac mae'n 
cynnwys 3 ffenestr ddormer gyda thalcennau ar y 
groglofft a 
ffenestri adeiniog 
o bren gyda nifer 
o chwarelau ar y 
llawr isaf a'r 
cyntaf. Mae'r 
ffenestr fach fwa 
ar ochr chwith is 
y ffryntiad gyda 
rhwyllwaith syml ar ffurf "Y", yn nodwedd ddiddorol. 

4.48 Mae St Mary's House yn llawer mwy ac 
urddasol na'i gymydog gyda dwy ffenestr ddormer 

talcennog serth ar y to a ffenestri llithro mawr 12 
chwarel ar y llawr isaf a'r llawr cyntaf. Meddiannwyd 
yr adeilad gan yr Eglwys i fod yn rheithordy ym 1867 
pan gafodd Owrtyn statws plwyf a chafodd ei ehangu i'r 
chwith ac i'r cefn ar gynllun gan W M Teulon.  Mae'r 
manylion 
pensaernïol yn 
cynnwys bwâu 
cylchrannog o 
frics uwchben y 
ffenestri a rhes 
ddeintellog 
ddofn ar y bondo 
a welir eto ar 
gapiau addurnol 
y simneiau echelog gwreiddiol a'r simnai ysgwyddog 
ddiweddarach ac uwch ar ochr chwith yr estyniad. 

4.49 Ar ochr ddwyreiniol y Stryt Fawr mae'r wal 
addurnol o frics coch, rhestredig gradd II, y mae iddi 
gysylltiad hanesyddol â Gwydyr House, yn troi gyda 
chyffordd y Stryt Fawr a Stryt Pen-y-Llan sy'n cynnig 
elfen o gysylltedd i'r ddwy ffordd.  Ar ben pileri'r wal 
mae terfyniadau mawr ar ffurf mes, sy'n ychwanegu 
mwy o ddiddordeb i'r adeiledd. 

4.50 Mae Penyllan House ar ben y gyffordd gyda 
golygfeydd yn syth i'r gogledd yn ôl ar hyd y Stryt 
Fawr.  Mae'r adeilad rhestredig gradd II o frics yn 
cynnwys t~ dau lawr a siop ddau lawr am y t~. 
Codwyd yr adeilad yn rhan gyntaf y 19eg ganrif ac ar 
fap degwm 1838 mae'n d~ gydag odyn frag. Mae 
ffryntiad pren y siop yn newid a wnaethpwyd yn 
ddiweddarach. Ar y prif d~, y tu ôl i wal frics isel ar 
dro a giât haearn addurnol, mae cynllun dwy ffenestr 
gyda mynedfa anghanolog. Mae'r ffenestri i'r ochr yn 
ffenstri llithro 12 chwarel gyda bwâu gwastad o frics 
wedi'u paentio. Ar y talcen lletraws i'r dde efallai y 
gallwch weld ffenestr oriel gyfuwch â'r llawr cyntaf. 
Mae dau gorn 
simnai mawr ar 
ben y talcennau 
gyda chopin. 

4.51 I'r 
gorllewin o 
Penyllan House 
mae Penyllan 
Cottage. Mae'r 
bwthyn gyda'i frics wedi'u paentio yn dyddio'n ôl i 
ganol y 19th ganrif ac yn wreiddiol roedd yn ddau 
fwthyn llai. Mae'r 
adeilad yn sefyll yn 
ôl oddi wrth y stryd 
fawr o'r golwg i 
raddau y tu ôl i 
wrych uchel o goed 
Leylandii a wal isel 
o frics coch a theils 
copa arni. Mae estyniad mawr wedi ei wneud o frics 
yn ymestyn o'r cefn ac mae rhai o'r ffenestri adeiniog 
wedi eu gwneud o bren, eraill o Upvc. Ymhellach i'r 
gorllewin heibio i Penyllan Cottage, mae Llwybr 
Maelor yn tywys cerddwyr i lawr drwy Goed y Felin i 
gyfeiriad gorlifdir Afon Dyfrdwy. 
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4.52 Y tu draw i Penyllan House mae neuadd y 
pentref, yr adeilad cyntaf o gasgliad bach o adeiladau 
cyhoeddus sy'n cynnwys yr Ystafelloedd Darllen a 
Choco. Codwyd neuadd y pentref ym 1926 fel y gwelir 
yn y manylion ar y garreg ddyddiad uwchben y drws ac 
mae ganddi gyntedd eithaf urddasol gyda wal ganllaw, 
conglfeini a chanopi pengrwn o gerrig nadd. Yn 
gysylltiedig â neuadd y pentref mae'r Ystafell Ddarllen 
a'r Ystafell Goco sydd ynghyd â'r bwthyn cyfagos, y tu 
ôl i wal dywodfaen isel. Codwyd yr adeilad yn lle 
bwthyn a 
gweithdy 
cynharach lle 
byddent yn 
gwerthu 
lluniaeth ysgafn 
a phapurau 
newydd a 
chynnal 
adloniant. 
Chwalwyd yr adeilad hwn ym 1890 a chodwyd yr 
Ystafelloedd Darllen a Choco sydd yno nawr gan 
Edmund Peel. Mae wyneb blaen amrywiol i'r adeilad 
gyda fframwaith pren ffug ar y ddau dalcen blaen a 
rhesi o frics coch esmwyth ar y llawr cyntaf ac 
adeiladwaith o 
dywodfaen o 
waith llaw ar 
wyneb blaen y 
llawr isaf. Mae 
teitlau mewn 
priddfaen yn 
dangos y geiriau 
"Cocoa & 
Reading Room". Mae'r ffenestri yn rhai pren adeiniog 
gyda nifer o chwaraelau a phennau a silffoedd o garreg. 

4.53 Hen adeilad Banc Lloyds yw'r adeilad cyfagos 
rhestredig gradd II. Mae'r bwthyn o frics wedi'u 
paentio'n wyn yn 
wrthgyferbyniad 
o ran maint a 
lliw i'r rhai sydd 
o gwmpas gan 
ychwanegu 
amrywiaeth a 
diddordeb at y 
stryd. Mae'r 
adeilad yn dyddio'n ôl i ran olaf y 18fed ganrif ond 
credir ei fod yn efelychiad o adeilad ffrâm bren oedd 
yno o'r blaen. Mae gan yr adeilad borth talcennog 
rhwyllog ychydig oddi ar y canol gyda ffenestri llithro 
cyfwyneb â'r mur o bobtu iddo. 

4.54 Yn sefyll ychydig ymlaen o'r rhes hon mae 
Machine House. Mae'r adeilad gyda'i rendr wedi ei 
baentio tros frics 
yn dyddio'n ôl i 
ran olaf y 18fed 
ganrif neu ran 
gyntaf y 19eg ac 
mae ganddo do 
llechi talcennog 
gyda mynedfa 

ychydig yn 
anghanolog a 
chas gwreiddiol 
i'r drws. Mae 
agoriadau'r 
ffenestri wedi eu 
newid yn 
sylweddol ac 
wedi eu 
hadnewyddu gydag uPVC. 

4.55 Ar ochr ogleddol Stryt Pen-y-Llan mae 
Stableyard, datblygiad bach o dai unllawr o frics coch a 
theils coch. Mae llawer o'r datblygiad wedi ei guddio 
o'r ffordd gan y wal frics grom sy'n dilyn y drofa o'r 
Stryt Fawr i mewn i Stryt Pen-y-Llan.  Mae gan y wal 
ddwy res neilltuol o frics croes ac mae wedi ei rhannu 
gan golofnau o frics gyda chapiau wedi'u mowldio a 
therfyniadau o garreg. 

4.56 Wedi eu hadeiladu am y mur mae dau gyn 
adeilad allanol rhestredig gradd II o'r 19eg ganrif sy'n 
gysylltiedig â Gwydyr House. Mae'r adeiladau sydd 
wedi eu newid yn rhif 4 Stableyard a Chanolfan 
Filfeddygol Maelor ar gynllun cymesur gyda 
thalcennau o flaen y llwybr cerdded. Mae triniaeth 
gywrain i'r talcennau gyda hesorau wedi eu mowldio a 
therfyniadau isel ar y pig. Mae'r manylion yn 
adlewyrchu'r hyn sydd ar Gwydyr House y byddent 
wedi bod yn allandai iddo yn wreiddiol. Mae'r 
agoriadau ar y cyfan wedi eu hadnewyddu ac mae'r 
ganolfan filfeddygol wedi cadw ffenestr lygad a'r 
gwaith brics gwreiddiol heb blastr. 

4.57 Fel bwlch yn yr ehangder o frics coch mae rhif 
8 Stryt Pen-y-Llan, bwthyn bach wedi ei rendro sy'n 
dyddio'n ôl i 1707 ac y mae iddo gysylltiad â Gwydyr 
House. Mae gan yr eiddo hwn agoriadau o bren wedi 
eu hadnewyddu a ffenestr fwy 3 chwarel ar y ddormer 
dalcennog. 

4.58 Mae Gwydyr House, sydd bron yn union 
gyferbyn â'r gyffordd gyda Ffordd Sir Amwythig yn 
nodwedd drawiadol a hynod amlwg wrth ddod i mewn 
i'r Ardal Gadwraeth o'r de gyda dau dalcen mawr yn 
ymestyn ymlaen o boptu i fae canolog wedi ei lenwi i 
mewn ar y llawr isaf gyda phorth yn y dull clasurol. 
Wedi ei godi i fod yn d~ yn wreiddiol, bu'r adeilad yn 
dafarn am flynyddoedd lawer ac mae ganddo'r enw 
Bowling Green Inn ar fap degwm 1838. Yn 
ddiweddarach, mae'r adeilad rhestredig gradd II wedi 
bod yn adeilad masnachol ac mae ganddo flaenau siop 
o bren o ran olaf y 19eg ganrif neu ddechrau'r 20fed 
gyda chornisiau deintellog ar faeau sgwâr y llawr isaf. 
Cafodd yr adeilad yn gyffredinol ffenestri newydd yn 
ystod y 19eg ganrif ac mae amrywiaeth o gyfuniadau o 
ffenestri llithro i'w gweld arno.  Gwelir ffenestri wedi 
eu cau gyda brics ar y talcen lletraws ar y dde a'r 
lletraws mewnol ar y chwith. 
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Ffordd Sir Amwythig 

4.59 Mae Ffordd Sir Amwythig yn mynd yn syth i'r 
de allan o'r Ardal Gadwraeth i gyfeiriad Ellesmere a 
Gogledd Sir 
Amwythig. Mae 
gerddi coediog 
Pen Dyffryn a'r 
coed o gwmpas 
y gyffordd gyda 
Lôn Musley yn 
rhwystro rhag 
gweld allan i'r 
wlad agored o 
gwmpas gan 
gadw naws 
drefol brysur y 
strydoedd 
cyfagos. Mae'r 
llinell adeiladu 
gyson ar ddwy 
ochr y ffordd yn 
creu ymdeimlad pendant iawn o gyfyngiant. Mae'r 
eiddo yn gyffredinol yn sefyll y tu ôl i erddi blaen 
bychain gyda lawntiau gyda rheiliau haearn syml neu 
wrychoedd o'u cwmpas. Mae'r adeiladau ar hyd Ffordd 
Sir Amwythig yn fwy ar raddfa tai preswyl gyda'r rhan 
fwyaf yn fythynnod pâr a chyn dai teras. Y fricsen yw'r 
defnydd adeiladu mwyaf cyffredin er bod gorffeniad o 
rendr ar lawer o'r eiddo diweddarach. 

4.60 Yn hanesyddol, roedd cymysgedd o siopau, 
tafarndai a bythynnod a therasau llai ar hyd ochrau'r 
stryd. Erbyn hyn mae llawer o'r terasau wedi eu newid 
a'u haddasu'n breswylfeydd unigol ac mae hyn ynghyd 
â chodi tai mewn bylchau wedi amharu rhywfaint ar 
gymeriad hanesyddol y stryd. 

4.61 Ar y gyffordd gyda Stryt Pen-y-Llan mae 1 
Salop Mews, eiddo cyfoes o frics tywyll sy'n rhan o 
gasgliad o 4 o 
anheddau 
deulawr digon 
tebyg yr olwg 
sydd ar hyd 
blaen y stryd. 
Mae dyluniad yr 
anheddau wedi 
cynnwys rhai o 
nodweddion traddodiadol yr Ardal Gadwraeth yn 
cynnwys rheiliau haearn, pyrth agored syml a chyrsiau 
deintellog addurnol rhwng y lloriau. 

4.62 Mae'r Eglwys Fethodistaidd yn sefyll ar y 
gornel gyferbyn ar gyffordd Ffordd Sir Amwythig a 
Ffordd yr Orsaf. 
Codwyd yr 
eglwys ym 1938 
ac mae hi wedi ei 
gwneud o frics 
coch gyda tho 
llechi. Mae'r 
ffenestri 
myliynog pigfain 
a'r talcennau gyda chopin wedi eu gwneud o dywodfaen 
melyn gwrthgyferbyniol. O gwmpas yr eglwys mae 
wal isel o frics coch esmwyth gyda rheiliau syml o 
haearn ar ei phen. 

4.63 Y drws nesaf i'r eglwys mae Tree View, 
byngalo gyda theils coch ac wedi ei chwipio â gro. 
Eiddo o ganol yr 20fed ganrif yw hwn gyda ffenestr fae 
ar ogwydd ar y talcen blaen. Oherwydd ei fod mor 
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fach, gyda 
manylion syml a 
gwrych deniadol 
wedi ei dorri'n 
daclus o'i 
amgylch, mae'n 
adeilad apelgar 
ac atyniadol. 

4.64 Mae gwrych y ffin yn cynnig parhad ar hyd y 
stryd gan amgáu rhifau 47, 46 a 45 Ffordd Sir 
Amwythig a godwyd tua chanol neu ran gyntaf yr 

20fed ganrif ac 
mae'n creu 
casgliad bach 
ond neilltuol 
gyda ffenestri 
bae sgwâr gyda 
chwarelau uchaf 
piws a gwyrdd 
bob yn ail, ac 

adeiladwaith o frics coch esmwyth Rhiwabon. Mae rhif 
47 yn d~ ar wahân ac mae ganddo dalcen blaen gyda 
bae dwbl a chanopi teils coch ar y llawr isaf a'r ffenestri 
llithro gwreiddiol ar y llawr cyntaf. Mae'r brif fynedfa 
o'r golwg ar yr ystlyslun mewn cilfach o dan fwa o 
briddfaen gyda phileri crymion. Mae arno do cyfoes a 
thrymach o deils concrit yn lle'r to gwreiddiol. 

4.65 Mae 
rhifau 46 a 45 
Ffordd Sir 
Amwythig yn dai 
pâr gyda chynllun 
cymesur a 
mynedfeydd 
cilfachog gyda'r 
drysau 
gwreiddiol. Mae'r gwydr lliw amlwg ar y ffenestr fae 
yn rhif 46 wedi ei newid ond mae'n dal i fod ar ffenestr 
y porth. Y ffenestri adeiniog gwreiddiol yw'r agoriadau 
i'r llawer cyntaf gyda'r ffenestri mewnol o dan 
dalcennig o ffrâm bren ffug.  Mae gwaith priddfaen 
wedi ei ddefnyddio i ychwanegu manylion yn cynnwys 
pileri crwn o frics ar y corneli allanol a chwrs llinyn 
syml. 

4.66 Ar garej a siop Thoroughgoods mae'r un brics 
coch Rhiwabon esmwyth ag ar rifau 45 i 47. Codwyd 
yr adeilad ym 1934 i fod yn uned fasnachol bwrpasol 
gydag ystafelloedd byw sydd wedi eu newid yn uned 
adwerthu fwy.  Mae'r ffenestri yn ffenestri adeiniog 
pren wedi eu hadnewyddu o dan fwâu gwastad o frics 
gyda meini clo a silffoedd wedi eu paentio. 

4.67 Yn sefyll gyferbyn mae Llys Bryn Y Pys, 
ffordd bengaead fach o dai preswyl sy'n cynnwys 
bythynnod deulawr, yn dai ar wahân a thai pâr a rhes o 
dai cowrt. Daw enw'r ystâd o dafarn Bryn y Pys a 
newidiwyd yn dai fel rhan o ddatblygiad mwy. 

4.68 Ar yr hen dafarn, sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd y 
18fed ganrif, yn ymestyn ar hyd Ffordd Sir Amwythig, 
mae wyneb blaen wedi ei adnewyddu gyda brics 
Rhiwabon ar y llawr isaf ac o amgylch y ffenestri. 
Mae'r ffenestri yn cynnwys ffenestri llithro tridarn ar y 

llawr isaf a ffenestri llithro dwy chwarel uwchben. 
Oherwydd y gwydrau dwbl mae golwg drom a 
lletchwith iddynt. 
Mae porth canopi 
yn null oes 
Fictoria gyda 
therfyniad 
uwchben drws y 
brif fynedfa. 
Byddai'r agoriad 
mawr bwaog ar 
ochr chwith yr adeilad wedi bod yn ffordd i mewn ac 
allan o'r stablau a'r clos yn y cefn ar gyfer ceffylau a 
cherbydau. 

4.69 Wedi eu cysylltu â'r hen dafarn mae rhifau 4 a 
5 Ffordd Sir 
Amwythig. Mae 
rhif 5, t~ deulawr 
o frics o ran olaf 
y 18fed ganrif, y 
tu ôl i reiliau 
syml o haearn 
bwrw, wedi ei 
ehangu trwy'r 
blynyddoedd i roi ystafelloedd masnachol, a elwir 
erbyn hyn yn rhif 4. Un tro roedd ar rif 5 flaen siop 
deniadol o oes Fictoria sydd erbyn hyn wedi ei dynnu i 
lawr gyda rhywbeth arall yn ei le. Yn nodweddiadol 
mae'r ffenestri yn ffenestri llithro o bren gyda phennau 
cylchrannog o frics ar y llawr cyntaf a bwâu wedi'u 
cambro ar y llawr isaf. Hefyd, mae cwrs llinyn 
deintellog deniadol a rhes fondo i'w gweld ar rif 5. 

4.70 Mae rhifau 6 a 7, New Villas, yn sefyll rhwng 
rhif 5 a'r gyffordd 
gyda Millwood 
Rise, datblygiad 
preswyl bach o 
ran olaf yr 20fed 
ganrif. Mae New 
Villas yn dyddio'n 
ôl i flynyddoedd 
cynnar yr 20fed 
ganrif ac mae ganddynt dalwyneb o frics Rhiwabon 
esmwyth y mae eu lliw wedi ei bwysleisio gan silffoedd 
syml o briddfaen a mowldin capan bwaog ar y ffenestri 
a tho plaen o deils coch. Mae cynllun cymesur i'r 
adeiladau gyda thalcenigau canolog a ffenestri llygad 
neilltuol uwchben y fynedfa. Mae'r ddau d~ wedi cadw 
eu drysau gwreiddiol a chanopïau diddos gwastad syml 
ond deniadol wedi'u cynnal gan ategion wedi'u 
mowldio a'u 
paentio. 

4.71 Ar ochr 
ddwyreiniol 
Ffordd Sir 
Amwythig mae 
rhes o 6 o 
fythynnod teras, 
amrywiol o ran 
maint a golwg, sy'n dyddio'n ôl i'r 19eg ganrif. Mae'r 
bythynnod yn creu naws amgaeedig gyda'r adeiladau 
gyferbyn, eu gwrychoedd terfyn a gerddi blaen bychain 
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yn lliniaru ar olwg y stryd. Mae Fernleigh, yr eiddo 
cyntaf, yn ymestyn ymlaen allan o'r rhes o dan do llechi 
mawr talcennog. Mae canopi gwastad ar ategion o 
fowldin pren uwchben y drws 
blaen. 

4.72 Yr eiddo hynaf yn y rhes, 
rhestredig gradd II, yw Ferndale, 
Kew Cottage a Cintra. Yn 
wreiddiol, roedd y bythynnod o 
frics wedi eu paentio yn rhes o 3 
bwthyn a adeiladwyd mewn 
cyfnodau ar wahân tua dechrau'r 
19eg ganrif ac sydd ers hynny 
wedi eu cau i mewn gan 
estyniadau 
diweddarach. 
Mae cynllun uned 
sengl i Ferndale 
gyda phorth 
talcennog wedi ei 
ychwanegu ar yr 
ochr chwith a hen 
ffenestr siop ar yr ochr dde.  Ar y llawr cyntaf mae 
ffenestr adeiniog 3 chwarel.  Mae Kew Cottage a Cintra 
yn adeiladau mwy o gynllun 2 uned gyda drysau blaen 
anghanolog a ffenestri llithro ochrog yn null Swydd 
Efrog wrth eu hochrau ar y ddau lawr.  Mae Kew 
Cottage wedi cadw ei wyneb blaen gwreiddiol ac mae 
agoriad bwaog 
gwastad y drws 
yn dal yno i'w 
weld. Mae cwrs 
bondo deintellog 
syml yn ymestyn 
ar draws y 3 
bwthyn, sy'n creu 
naws unedig. 
Mae corn simnai mawr o frics ar bob bwthyn. 

4.73 Mae Lilac Cottage ac Oak Cottage yn 
cwblhau'r rhes. Yn dyddio'n ôl i ganol neu ran olaf y 
19eg ganrif mae gan y ddau eiddo o frics dalwyneb 

cyfoes gydag 
agoriadau wedi 
eu hehangu, 
ffenestri upvc 
cyfoes a phyrth 
caeedig o frics ac 
upvc. 

4.74 Mae toriad 
byr yn y llinell 

adeiladu yn gwahanu Lilac Cottage oddi wrth rifau 36 i 
33 Ffordd Sir Amwythig.  Wedi bod yn rhes o 4 bwthyn 
mae 36 i 34 wedi eu newid erbyn hyn yn un annedd 
fawr.  Mae modd gweld lle'r oedd yr agoriadau 
gwreiddiol i'r bythynnod yn yr amrywiaeth yn y 
bricwaith. Mae'r ffenestri, er eu bod ar batrymau 
cyfoes, ar y cyfan yn gydnaws â'r cyfraneddau 
gwreiddiol. Mae agoriadau mawr i'w gweld ar rif 33 a 
ffenestri upvc a thalwyneb wedi ei rendro, sy'n cuddio 
unrhyw fanylion gwreiddiol. 

4.75 Ymlaen tua'r de mae wal terfyn o frics coch 

gyda cherrig copa o amgylch gardd Fairfield, eiddo 
sylweddol rhestredig gradd II a godwyd oddeutu 1830. 
Mae'r eiddo, y mae'r rhan fwyaf ohono o'r golwg y tu ôl 
i drwch y gwrych 
a thyfiant arall, 
wedi ei wneud o 
frics coch wedi 
eu gosod gydag 
uniad 
Ffleminaidd a tho 
llechi talcennog. 
Mae gan y drws 
canolog y canopi gwastad nodweddiadol uwch ei ben 
ac o bobtu iddo mae'r ffenestri llithro gwreiddiol gyda 
12 o chwarelau ar y llawr isaf a'r cyntaf. Ar y dde, i 
lawr rhodfa gul, gwelir adeiladau allanol sy'n 
gysylltiedig â'r t~. 

4.76 Heibio i'r gyffordd mae rhifau 8 i 13 Ffordd Sir 
Amwythig yn ddwy res neilltuol, a oedd yn arfer bod 
yn union yr un fath â'i gilydd, yn cynnwys 3 bwthyn 
teras. Mae'r bythynnod hyn yn lle rhes o 6 bwthyn 
teras y mae map degwm 1838 yn nodi eu bod yn eiddo 
i'r teulu Price o Fryn y Pys. Mae'r bythynnod presennol 
yn dyddio'n ôl i ran olaf y 19eg ganrif ac maent o 
gynllun cymesur 3 bae gyda thalcennau bob pen sy'n 
ymestyn ymlaen a bae canolog cilfachog gyda 
thalcennig llai o faint. Er bod y bythynnod gwreiddiol 
wedi eu newid, mae'r bwâu o frics gwastad uwchben 
ffenestri'r llawr isaf, y silffoedd cromfachog a'r rhes o 
frics amryliw rhwng y lloriau, sy'n ymestyn ar draws yr 
wyneb blaen ac a 
welir eto ar y 
cyrn simnai 
echelinol, yn 
creu golwg 
unedig a 
threfnus. 

4.77 Mae 
maint ac uchder 
y llinell adeiladu yn lleihau wrth ddod at rifau 14 a 15, 
Valley House.  Mae'r ddau eiddo deulawr yma o frics 
yn dyddio'n ôl i ganol y 19eg ganrif ac roeddent yn 
wreiddiol yn 3 bwthyn bach a gefail. Ers hynny, mae'r 
adeiladau, sy'n sefyll y tu ôl i waliau brics isel, wedi eu 
newid yn sylweddol trwy ddefnyddio defnyddio cyfoes 
a chynnwys nodweddion cyfoes amhriodol. Mae 
lleoliad y cyrn simnai, y toriad yn uchder brig y to a'r 
amrywiad yn y bricwaith yn dystiolaeth o'r cynllun 
gwreiddiol a'r ailadeiladu wedi hynny. 

4.78 Ar ochr 
ddwyreiniol y 
ffordd, mae The 
Cottage, wedi ei 
baentio'n wyn, a 
30 Ffordd 
Amwythig yn 
dyddio'n ôl i ran 
gyntaf y 19eg ganrif ac mae map degwm 1838 yn 
dangos mai 4 bwthyn gyda gerddi oedd y rhain. Ar y 
llawr cyntaf mae dwy ffenestr ddormer talcennog ar 
ogwydd y to. Mae modd gweld y talwyneb gwreiddiol 
ar rif 30, gyda'r ddau ddrws yn dystiolaeth mai dwy 
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annedd ar wahân oedd, o gynllun cymesur.  Mae'r 
ffenestri yn ffenestri llithro wedi eu hadnewyddu gyda 
silffoedd o deils wedi eu paentio a bwâu gwastad 
uwchben ffenestri'r llawr isaf. 

4.79 Mae rhif 28 Ffordd Sir Amwythig yn sefyll ar 
lain gornel fawr ar gyffordd Springfield Park gyda 
Ffordd Sir Amwythig.  Mae'r eiddo yn cynnwys adeilad 
brics o ganol y 19eg ganrif ond erbyn hyn mae 
talwyneb cyfoes 
wedi ei rendro 
arno, estyniadau 
helaeth ar yr ochr 
a'r cefn a ffenestri 
cyfoes sydd wedi 
cuddio llawer o 
gymeriad 
gwreiddiol yr 
adeilad 

4.80 Heibio i'r gyffordd mae'r llinell adeiladu yn 
mynd yn llai cyson. Mae Llwyn Celyn, adeilad mawr 
o ran olaf yr 20fed ganrif yn sefyll ar y gornel 
gyferbyn. Mae 
Greenfield 
House, o ganol y 
19eg ganrif, yn 
cyflwyno 
talwyneb 
cymesur gyda 
ffenestri o 
gymesuredd a 
dyluniad cyfoes o bobtu i'r porth talcennog canolog. 
Mae cyrn simnai wedi eu rendro ar y talcennau bob 
pen. 

4.81 Wrth edrych tua'r de mae Ffordd Sir Amwythig 
yn dechrau mynd ar dro tua'r gorllewin ac mae'r coetir 
ar diroedd Pen Dyffryn a'r tu ôl i Ffordd Sir Amwythig 
yn gefndir tywyll a thrawiadol i rifau 16 i 18 Ffordd Sir 
Amwythig. Mae'r adeilad, a oedd yn arfer bod yn gapel 
i'r Methodistiaid Cyntefig, yn dyddio'n ôl i 1816 a 
chredir ei fod wedi ei newid yn 3 annedd ar wahân yn 
ystod rhan olaf fy 19eg ganrif. Mae gan yr eiddo 
rhestredig gradd II fwâu crynion o frics uwchben y 
ffenestri gyda'r ffenestri llithro gwreiddiol gyda 
gwydrau rheiddiol yn bresennol ar rif 18. Mae dwy 
ffenestr lygad ar yr 
ymylon pellaf allan gyda 
maen dyddiad wedi ei 
osod yn yr un ar y dde. 
O gwmpas yr adeilad 
mae giatiau a rheiliau 
pen gwaywffon deniadol 
o haearn bwrw wedi eu 
gosod ar ben wal odre 
beflog o gerrig. 

4.82 Gyferbyn â'r 
hen gapel mae dau 
elusendy rhestredig 
gradd II a godwyd ym 1848. Yr hyn sy'n anarferol yw 
bod yr adeiladau wedi eu gwneud o dywodfaen melyn o 
gerrig nadd mewn arddull Gothig Tuduraidd.  Mae 
cofeb o flaen yr adeiladau yn eu cysegru er cof am 

Caroline Bennion 
o Wrecsam 
Fechan a fu farw 
ym 1847. Mae'r 
adeilad, a oedd 
yn wreiddiol yn 3 
annedd, yn sefyll 
yn ôl oddi wrth 
ffryntiad y stryd 
y tu ôl i wal dywodfaen gyda cherrig copa ceiliog ac 
iâr.  Mae'r adeilad un llawr wedi ei guddio'n dda gyda 
dim ond y cyrn simnai uchel echelinol i'w gweld 
uwchben y tyfiant a'r dail trwchus yn yr ardd o'i flaen. 

4.83 Mae Dee View, adeilad mawr a godwyd yn 
ystod 30au'r ganrif ddiwethaf yn sefyll drws nesaf i'r 
Elusendai. Mae adeiladwaith yr adeilad yn 
nodweddiadol o'r blynyddoedd rhwng y ddau ryfel gyda 
rendr ar y llawr cyntaf uwchben llawr isaf o frics coch. 

4.84 Heibio i Dee View mae tri adeilad mawr o'r 
20fed ganrif ar hyd ochr y stryd. Mae'r adeiladau 
gyferbyn â 
choetir a gerddi 
trawiadol Pen 
Dyffryn sy'n 
helpu i liniaru ar 
eu hamlygrwydd 
yng ngolwg y 
stryd. 

4.85 Mae 
cipolwg ar y wlad o gwmpas i'w gael wrth ddilyn y 
drofa yn y ffordd heibio i Ben Dyffryn.  Ar yr ochr 
orllewinol mae cyffordd fach fforchog i mewn i brief 
glimpse of the surrounding countryside can be obtained 
when following Musley Lane wedi ei hamgáu gan 
goed, sy'n rhoi golwg dywyll a chlos i'r lle. I'r ochr o'r 
gyffordd y tu ôl i ffin o wrych trwchus mae Moss 
Leigh, eiddo mawr o'r 
19eg ganrif wedi ei wneud 
o frics coch a llechi. Y 
ffenestri yw'r rhai fframiau 
llithro gwreiddiol gyda 12 
o chwarelau gyda bwâu 
crynion o frics uwchben a 
silffoedd o garreg wedi ei 
phaentio. Mae'r drws yn 
ganolog ac mae amlinell 
hen borth talcennog neu 
ganopi i'w gweld ar y 
bricwaith. Mae gwaith 
nwy'r pentref y tu ôl i'r eiddo. 

4.86 Mae Lane End Cottage ychydig heibio i'r 
gyffordd gyda Musley Lane gyda choed o'i gwmpas i'r 
gogledd ac i'r de sy'n ei wahanu i raddau oddi wrth yr 
anheddau o'i amgylch. Mae'n adeilad o frics wedi eu 
paentio ac mae'n debygol ei fod yn dyddio'n ôl i ganol 
y 19eg ganrif a'i fod yn wreiddiol wedi bod yn ddau 
fwthyn gyda drws gwreiddiol i'w weld ar y talwyneb. 
Mae'r agoriadau i'r talwyneb yn ffenestri adeiniog wedi 
eu hadnewyddu gyda bwâu crynion o frics uwchben. 
Mae caeadau o bren wedi ei baentio yn ychwanegu 
diddordeb at y talwyneb. 
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4.87 Yr eiddo olaf yn y rhan hon o'r Ardal 
Gadwraeth, yn sefyll yn uchel uwchben Dyffryn 
Afon Dyfrdwy, yw Pen Dyffryn, sydd wedi ei 
restru gradd II. Mae'r adeilad wedi ei wneud o 
frics gyda tho llechi talcennog. Mae prif amrediad 
y tu blaen yn wynebu'n syth tua'r de gyda'r 
adrannau gwasanaeth yn y cefn, y stablau a'r clos 
yn wynebu tua'r ffordd.  Mae Pen Dyffryn ar y 
cyfan wedi ei guddio o olwg Ffordd Sir Amwythig 
gan goed a ffiniau o wrychoedd sy'n cyfrannu'n 
sylweddol at Gymeriad yr Ardal Gadwraeth trwy 
ffurfio cefndir cyson a threchol. 
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Ffordd yr Eglwys a Lôn yr Ysgol 

4.88 Mae 
Ffordd yr Eglwys 
a Lôn yr Ysgol 
yn gyfochrog â'r 
Stryt Fawr ac yn 
amgau canol y 
pentref, sef y 
rhan wreiddiol o'r 
oesoedd canol. 
Mae coed yw'r fynwent a'r coed ar ymylon y maes 
parcio cyhoeddus yn ffurfio'r canolbwynt ac yn rhoi 
cymeriad mwy agored i'r rhan hon. Mae'r rhan fwyaf 
o'r adeiladau ar hyd Lôn yr Ysgol a brics a llechi yw'r 
defnyddiau adeiladu mwyaf amlwg. Rhesi o dai 
preswyl bach a bythynnod pâr yw'r math mwyaf 
cyffredin o adeiladu. 

4.89 Mae ystlyslun urddasol Gwydr House yn 
llawer uwch na 
hen orsaf yr 
heddlu lle mae 
Egocentric nawr. 
Mae'r adeilad 
wedi ei wneud o 
frics Rhiwabon 
esmwyth, eu lliw 
coch wedi ei 
ddwysau gan y to o deils coch a manylion syml o 
briddfaen a thywodfaen o gwmpas y ffenestri, y fynedfa 
a'r talcennau. Mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i 1884 ac 
roedd yn cynnwys llys yr ynadon, ystafell wisgo a 2 
gell. Ar y chwith, ar gornel Ffordd yr Eglwys a Ffordd 
yr Orsaf, roedd y Cospty, adeilad deulawr mawr o frics 
sydd wedi ei ddymchwel erbyn hyn. 

4.90 Mae rhifau 2, 2a a 3 Ffordd yr Eglwys, sydd 
i'w gweld ar fap degwm 1838, yn rhes fer gyda 
thalcennau sy'n 
sefyll ymlaen y 
ddau ben. Mae'r 
bythynnod hyn, 
sy'n ymylu ar 
Ffordd yr 
Eglwys, wedi eu 
haddurno gyda 
chwrs deintellog 
dannedd llif ar y bondo sy'n eu gwneud yn neilltuol a 
diddorol. Ar y cyfan mae agoriadau'r ffenestri wedi eu 
haddasu tra mae gan y drysau mynediad fwâu crynion o 
frics ac anarferol o uchel, sy'n pwysleisio eu culni. 

4.91 Mae rhifau 4 a 5 yn sefyll yn ôl oddi ar Ffordd 
yr Eglwys y tu ôl i wal isel o frics coch. 
Gwneuthurwyr hoelion oedd yn arfer byw yn y 
bythynnod ac maent yn dyddio'n ôl o leiaf i ran gynnar 
y 19eg ganrif. Mae'r Style Salon, rhif 4, wedi cadw tu 
mewn 
cynharach o'r 
17eg ganrif. 
Mae'r ddau 
wedi eu newid 
yn sylweddol 
gydag 
estyniadau 
mawr ar yr 
ochrau a 
bricwaith newydd ar y ffryntiau gwreiddiol.  Mae 
ffenestri'r Style Salon yn rhai newydd cyfoes o Upvc yn 
yr agoriadau gwreiddiol. Mae ffenestri adeiniog mwy 
traddodiadol a phriodol wedi eu gosod yn rhif 5. 
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Llun 8 - Ffordd yr Eglwys a Lôn yr Ysgol 
GOGLEDD#

Eglwys y 
Santes Fair 

Maes 
Parcio 

Arolwg Ordnans (mapio) © Hawlfraint y Goron. 
Cedwir pob hawl. 100023429 2010 

Allwedd 

Terfyn Ardal Cymeriad Stryt yr Eglwys a Lôn yr Ysgol 

Adeilad Rhestredig 

Adeiladau o Ddiddordeb Gweledol/Gr@p Trefwedd Pwysig 

Man Agored Pwysig 

Gr@p Pwysig o Goed 

Terfyn Pwysig Rheilin Haearn 

Terfyn Pwysig Brics/Carreg 

Golygfa Bwysig 
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4.92 I'r 
gorllewin o'r 
stryd, mae coed 
mawr a ffens isel 
o byst a rheiliau 
pren yn nodi 
ymyl y maes 
parcio cyhoeddus 
ac yn lliniaru ar 
olwg hagr y gorffeniad tarmac.  O'r blaen, bu'r maes 
parcio yn eiddo i Gwydr House. Bu'n lawnt fowlio am 
lawer o flynyddoedd ac o hynny y daw ei enw 
blaenorol, sef y Bowling Green Inn. 

4.93 Wrth edrych tua'r gogledd mae'r coed yw 
tywyll ac uchel ar 
hyd ffin y 
fynwent yn 
cuddio 
golygfeydd o 
Eglwys Fair. 
Yma mae'r wal o 
dywodfaen coch 
o amgylch yr 
eglwys yn wynebu'r llwybr cerdded ac yn cyfrannu at ei 
lleoliad. Mae wal y fynwent yn mynd ar dro o gwmpas 
y gyffordd gyda Lôn Dywyll sy'n cael ei henw efallai 
oherwydd ei bod yng nghysgodion anferthol y coed yw 
a'r gwrychoedd terfyn cyfagos. 

4.94 Mae Lôn Dywyll yn arwydd bod Ffordd yr 
Eglwys a Lôn yr Ysgol yn dod at ei gilydd.  Oddi yma 
mae'r llinell adeiladu yn fwy cyson gyda llawer o eiddo 
yn wynebu'r 
briffordd.  Ar 
gornel Lôn 
Dywyll mae St 
Mary's Court, 
datblygiad bach o 
ran olaf yr 20fed 
ganrif sy'n 3 
bwthyn 
cysylltiedig sydd wedi eu cyfuno'n llwyddiannus â 
golwg y stryd trwy eu graddfa, crynswth priodol a 
manylion pensaernïol ar ffenestri, drysau, cwrs 
deintellog, pyrth a dulliau ymdrin â therfynau. 

4.95 Mae The 
Cottage, eiddo o 
frics coch garw a 
tho o deils coch, 
yn sefyll gyda'i 
dalcen yn 
wynebu Lôn yr 
Ysgol lle mae 
ffenestr fae 
ganolog gyda ffenestr lithro bren wedi ei hadnewyddu 
yn estyn allan tua'r ffordd.  Uwchben, mae agoriad 
gwreiddiol ar ffurf bwa pigfain wedi ei lenwi gan osod 
ffenestr adeiniog gyda 4 chwarel yn ei le.  Ar y chwith, 
mae colofnau uchel o frics yn cynnal giatiau haearn 
sy'n arwain at hen gerbyty'r White Horse, nawr wedi ei 
addasu. Mae simnai fawr yn ymwthio o ochr dde'r 
adeilad. 

4.96 Mae Kiln 
Cottage yn 
arbennig o 
amlwg yng 
ngolwg y stryd 
oherwydd ei faint 
a'r talcen mawr o 
frics sy'n 
wynebu'r ffordd. 
Mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i ganol neu ran olaf y 19eg 
ganrif ac mae'n debygol mai gweithdy ydoedd ag 
ystyried ei faint a'i enw 'kiln' sef odyn. Mae'n debygol 
bod drws bach o 
estyll ar ochr 
chwith yr wyneb 
blaen yn yr 
agoriad 
gwreiddiol. Yn 
nodweddiadol, 
mae'r ffenestri yn 
rhai adeiniog 
pren o batrwm cyfoes o dan fwâu cylchrannog o frics. 

4.97 Mae Rose House yn sefyll yn ôl oddi wrth y 
ffordd y tu ôl i wal fach ar dro o frics brown a gardd 
flaen daclus. Mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i ganol y 
19eg ganrif ond nid yw ei oed yn hawdd ei weld 
oherwydd y ffenestri pren o faint cyfoes.  Mae'r cyrn 
simnai ar y pen wedi eu hadnewyddu gyda brics mwy 
tywyll ac mae 
estyniad gyda tho 
gwastad i'w weld ar 
yr ochr dde. Prin y 
mae modd gweld 
cwrs deintellog 
syml o dan y bondo 
ac mae'r talcennau 
copin a'r hesorau carreg wedi eu cadw. 

4.98 Mae T~ Newydd yn sefyll yn ôl oddi wrth y 
ffordd rhwng dau adeilad allanol o gynllun cymesur o'r 
19eg ganrif wedi eu cysylltu gan wal frics ysgubedig 
gyda cherrig copa. Yn wreiddiol, roedd yr adeiladau 
allanol yn cynnwys stablau a cherbyty'r Quinta heibio i 
gefn y safle ac mae ganddynt fynedfa ar batrwm tebyg 
i'r hyn sydd gan y 
Quinta. Mae'r 
agoriad 
gwreiddiol ar 
gyfer y drol i'w 
weld ar yr adeilad 
deheuol. Ar yr 
adeilad gogleddol 
mae ffenestr fwa 
gron wreiddiol a deniadol gyda chwarelau rheiddiol i'w 
gweld. 

4.99 Yn ymyl mae Quinta Cottage, bwthyn 
rhestredig gradd II o ganol yr 17eg ganrif gyda'r 
fframiau pren gwreiddiol i'w gweld ar y talwyneb.  Mae 
gan y paneli sgwâr rwymiad addurnol sy'n rhoi golwg 
hardd a chywrain i'r adeilad a ategir gan y gwrych o 
ddrain gwynion trwchus ar ei ffin.  O bobtu i'r fynedfa 
ganolog mae ffenestri adeiniog 6 chwarel.  Mae dwy 
ffenestr ddormer talcennog yn torri llinell y bondo gyda 
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ffenestri adeiniog 6 chwarel cydwedd.  Yn fframio'r 
bwthyn mae dau gorn simnai mawr trawiadol wedi eu 
gosod ar letraws bob pen. 

4.100 Mae Llan Y 
Cefn Cottages, y daw 
eu henw o'r t o'r 
17eg ganrif sydd i'r 
de o'r pentref 
uwchlaw glannau 
Afon Dyfrdwy, yn 
ffurfio rhes deras o 
bedwar bwthyn. Mae'r bythynnod yn dyddio'n ôl i ran 
gyntaf y 19eg ganrif gyda'r brics coch gwreiddiol 
erbyn hyn wedi eu rendro a'u paentio'n wyn. Mae 
helaethu agoriadau'r ffenestri, gosod unedau upvc 
cyfoes ac estyniadau wedi amharu ar lawer o 
gymeriad gwreiddiol y rhes. Mae'r cwrs deintellog 
gwreiddiol yn 
ymestyn ar draws 
ffryntiad y bythynnod 
sy'n cynnig rhywfaint 
o undod i'w golwg 
sydd wedi ei newid 
llawer. 

4.101 Mae rhifau 9 a 10 Lôn yr Ysgol yn fythynnod 
pâr y tu ôl i erddi blaen bychain gyda rheiliau syml o 
haearn bwrw a gwrychoedd o'u cwmpas. Mae'r 
bythynnod yn dyddio'n ôl i ran olaf y 19eg ganrif ac 
mae cynllun cymesur iddynt gyda thalcen canolog a 
tho hanner talcennog. Mae paent o goch a gwyrdd 

gwrthgyferbyniol yn ategu cymesuredd eu cynllun gan 
roi cymeriad mwy unigol i'r bythynnod. Mae 
agoriadau'r ffenestri wedi eu hadnewyddu'n bennaf 
gydag upvc gyda'r agoriadau bwaog gwreiddiol, 
nodwedd gyffredin yn y pentref, i'w gweld uwchben y 
ffenestri mewnol.  Mae'r ddau fwthyn wedi cadw 
pyrth saf-ati traddodiadol uwchben y fynedfa. 

4.102 Mae rhif 11 
Lôn yr Ysgol, ar ochr 
ddwyreiniol y stryd, 
yn ôl pob tebyg o ran 
gyntaf y 19eg ganrif a 
byddai wedi bod yn 2 
d llai fel y mae 
lleoliad y corn simnai 
yn awgrymu. O 
edrych yn ofalus, mae modd gweld pennau brics 
wedi'u cambro trwy'r paent trwchus uwchben 
ffenestri'r llawr isaf.  Mae'r ffenestri yn rhai adeiniog 
pren wedi eu hadnewyddu gyda staen cyfoes tywyll. 

4.103 Mae Deva Terrace, rhes o 4 eiddo o ran 
gynnar yr 20fed ganrif, yn sefyll y tu ôl i erddi blaen 
bychain wedi eu gwahanu gan ffiniau o wrychoedd a 
waliau isel o dywodfaen. Mae giatiau a grisiau isel yn 
cynnig mynediad ar y cyd i'r eiddo. Mae'r manylion 
yn cynnwys cwrs deintellog ysgwyddog a phennau a 
silffoedd o garreg wedi eu paentio ar y ffenestri a'r 
drysau. Mae rhifau 1, 2 a 3 wedi cadw'r ffenestri 
llithro gwreiddiol o bren gyda ffenestri llithro mawr 
tridarn ar y llawr isaf. 
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Stryt Helyg 
4.104 Mae Stryt 
Helyg yn rhan 
llawer culach o'r 
Ardal Gadwraeth 
gyda llai o 
ddatblygu ynddi. 
Mae'r eiddo yn 
amrywio o ran 
maint ac oed gyda'r rhan fwyaf yn dyddio'n ôl i hanner 
olaf yr 20fed ganrif. Mae'r adeiladau yn amrywio o ran 
eu maint ac oed gyda'r rhan fwyaf o hanner olaf yr 
20fed ganrif. Mae'r adeiladau ar diroedd mawr gyda 
gwrychoedd a thyfiant trwchus wedi eu plannu o'u 
cwmpas. Mae coed yn nodwedd arbennig o bwysig yn 
y rhan hon. Mae'r coed yn y gerddi, y rhai y tu ôl i'r 
Brow a'r tu ôl i ystâd Sundorne yn creu cefndir 
sylweddol ac yn fframio golygfeydd ac yn rhoi 
cymeriad mwy distaw a mwy gwledig i'r rhan hon o'r 
pentref. 

4.105 Ar ochr 
ddwyreiniol y 
stryd, mae ystâd 
Sundorne yn sefyll 
ar safle'r hen Blas 
Owrtyn. Mae'r 
eiddo hyn o 
gynllun cyfoes wedi eu gwneud o fricsen olau gyda 
thoeau o deils concrit neilltuol yr olwg ar ffurf pyramid. 
Mae'r gerddi wedi 
eu tirlunio yn 
lliniaru'r olwg 
gyfoes a chyfrannu 
gwyrddni pwysig i 
olwg y stryd. 

4.106 Gyferbyn, 

mae'r wal uchel o frics coch sy'n ffin i siop y gornel, sef 
y Corner Store, yn ymestyn ar hyd y stryd, sy'n rhoi 
ymdeimlad o fod wedi ei chau i mewn i Stryt Helyg, 
sy'n parhau gyda'r wal o frics coch sy'n ffin i hen 
storfa'r Cyngor.  Mae mynedfa ganolog wedi ei fframio 
rhwng dau biler o frics coch gyda cherrig copa ar ffurf 
pyramid. Yn ffodus, mae'r giatiau mawr swmpus o 
fetel wedi ei baentio yn sefyll yn ôl yn y fynedfa ac nid 
ydynt yn tarfu ar 
olygfeydd 
cyffredinol y stryd. 

4.107 Am y mur 
mae Ivanhoe 
Cottage ac Ivanhoe, 
dau d~ pâr o frics 
coch o ganol y 
19eg ganrif. Mae wedi ei gofnodi mai'r Plough Inn 
oedd Ivanhoe tan oddeutu 1870. Cafodd Ivanhoe 
Cottage ei ailadeiladu'n gyfan gwbl tua diwedd 80au'r 
ganrif ddiwethaf ac o ganlyniad i hyn mae golwg risiog 
rhwng y ddau fwthyn ac mae'n anffodus nad yw'r 
manylion gwreiddiol sydd i'w gweld ar Ivanhoe, fel y 
cwrs deintellog, wedi ei adfer ar Ivanhoe Cottage. Mae 
gan y ddau fwthyn 
y pyrth talcennog 
traddodiadol ac 
maent y tu ôl i 
waliau isel o frics a 
cherrig. 

4.108 Mae'r coed 
ar dir Ivanhoe i'r 
gorllewin a Phen y Glyn i'r dwyrain yn atgyfnerthu'r 
cymeriad gwledig pendant ac yn cyfrannu at olwg 
hardd yr eiddo. Wrth edrych yn ôl i gyfeiriad y Stryt 
Fawr mae modd gwerthfawrogi'r raddfa adeiladu 
ddwysach a mwy o ran maint ac uchder, gyda tho teils 
coch a chyrn simnai uchel y White Horse ac Adeilad 
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Metcalf yn llawer uwch na'r eiddo deulawr mwy dinod 
sydd gyferbyn. Mae t@r yr eglwys i'w weld, fwy neu 
lai, trwy ddeiliach trwchus y coed yw yn y fynwent a'r 
castanwydd ar y Stryt Fawr. 

4.109 I'r 
gorllewin o'r stryd 
mae Pen Y Glyn, 
eiddo sylweddol o 
frics coch sy'n 
dyddio'n ôl i ran 
olaf y 18fed ganrif 
neu ddechrau'r 
19eg. Mae amrywiaeth o arddulliau pensaernïol i'w 
gweld ar yr adeilad, gyda dwy ffenestr lithro ar batrwm 
oes Fictoria ar y llawr isaf yn ymyl ffenestri adeiniog 3 
chwarel gyda phennau o frics wedi cambro o ddyddiad 
cynharach. Mae'r ffenestri ar y llawr cyntaf yn rhai 
adeiniog syml eto gyda 3 chwarel. Mae amrywiad yn y 
bricwaith ar y talwyneb yn awgrymu bod peth newid 
neu ailadeiladu wedi digwydd, mae'n debyg tua chanol 
y 19eg ganrif. Mae'r eiddo y tu ôl i wal isel o frics 
coch gyda rheiliau blaen saeth o haearn bwrw ar ei 
phen. Mae wal sy'n mynd ar dro, o frics coch esmwyth 
gyda chopin o garreg a chapanau ar ffurf byramidaidd 
yn cynnig 
mynediad i'r cefn. 

4.110 Yn sefyll 
gyferbyn mae'r 
Hermitage a Little 
Hermitage, wedi eu 
gwneud yn 
wreiddiol o frics ac 
wedi eu rendro a'u paentio erbyn hyn. Mae'r adeilad, a 
gafodd ei ehangu a'i droi'n ddau eiddo ar wahân yn 
ystod 80au'r ganrif ddiwethaf, yn dyddio'n ôl i'r amser 
rhwng dechrau a chanol y 19eg ganrif er mai'r farn yw 
bod adeilad hynach o lawer yno cyn yr adeilad 
presennol. Mae llawer o newidiadau wedi cuddio 

llawer o'r cymeriad gwreiddiol. Mae'r ffenestri yn rhai 
adeiniog pren, yn nodweddiadol gyda 2 neu 3 chwarel. 
Fodd bynnag, mae dwy ffenestr lithro fwy gyda 
silffoedd o garreg wedi eu paentio i'w gweld ar y llawr 
isaf o boptu i'r 
porth bach 
talcennog gyda 
theils coch a ffrâm 
bren ffug. 

4.111 Heibio i 
rifau 4 a 4a, mae'r 
ffordd yn troi'n 
sydyn tua'r gogledd lle mae coed mawr a choetir The 
Brow yn creu cefndir pwysig. Wrth edrych tua'r 
gogledd ar hyd Stryt Helyg y coed uchel ar gyn rodfa 
Bryn y Pys yw'r nodwedd amlycaf ar y gorwel, llawer 
iawn uwch na chwt unllawr cyfoes y sgowtiaid. Mae 
mwy o agosatrwydd 
i gymeriad y rhan 
hon o'r stryt gyda'i 
gwrychoedd 
trwchus, coed ac 
ymylon glaswelltog 
cul ar hyd y ffordd 
sy'n cuddio'r eiddo 
mwy cyfoes a mwy o faint. 

4.112 Mae Peel House, a godwyd ym 1905 i fod yn 
ysbyty coffa er cof am Edmund Peel o Fryn Y Pys, ar 
batrwm nodweddiadol o oes Edward gyda waliau o 
frics coch esmwyth, ffrâm bren ffug ar y pigau 
talcennog a tho o deils coch. Mae cynllun cymesur i'r 
adeilad gyda bae deulawr â thalcen canolog rhwng dau 
fae unllawr llai gyda thalcennigau. Mae'r ffenestri ar y 
baeau llai yn ffenestri llithro o bren mewn baeau ar 
ogwydd gyda physt o garreg. O amgylch mae amgaead 
di-dor o wrych trwchus a wal isel o dywodfaen sy'n 
cuddio llawer o'r adeilad o'r golwg ar hyd Stryt Helyg. 
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5 Crynodeb o 
Nodweddion Negyddol 

43 



c r y n o d e b  o  n o d w e d d i o n  n e g y d d o l  

5 Crynodeb o Nodweddion Negyddol 
5.1 Nodwyd nifer o ffactorau sy'n amharu ar olwg 
a chymeriad yr ardal. Mae'r rhain yn cynnwys: 

Colli Manylion Pensaernïol 
5.2 Mae enghreifftiau lle mae parhau i rendro a 
phaentio talwynebau o fricwaith wedi cuddio 
nodweddion pensaernïol traddodiadol ac wedi dinistrio 
bwriad y dyluniad 
gwreiddiol. Mae hyn 
yn fwy amlwg ar hyd 
Ffordd Sir Amwythig a 
Lôn yr Ysgol lle mae 
llawer o eiddo wedi eu 
rendro gyda sment. 

Newidiadau 
Anghydnaws a Defnyddio 
Defnyddiau Amhriodol 
5.3 Mae newidiadau amhriodol yn difa'r cymeriad 
ac adeiladwaith hanesyddol gwreiddiol. Yn arbennig, 
mae newid ffenestri a drysau gwreiddiol am rai cyfoes 
gyda manylion amhriodol fel upvc, gwneud agoriadau 
gwreiddiol yn fwy ar gyfer dulliau gwydro cyfoes a 
newid toeau llechi a chlai am rai gyda theils concrit 
trymach, yn rhai enghreifftiau yn unig o'r newidiadau 
bychain sydd wrthi'n raddol yn erydu cymeriad 
arbennig yr Ardal Gadwraeth. 

Gwaith Atgyweirio ac Adnewyddu 
Amhriodol ar Nodweddion Terfyn 
5.4 Mae tynnu i lawr neu ailadeiladu waliau, 
rheiliau a gwrychoedd gwreiddiol traddodiadol ar 
ffiniau a gosod brics neu ffensys pren cyfoes amhriodol 

yn eu lle wedi amharu ar gymeriad a golwg yr ardal. 
Er enghraifft mae rhoi brics peirianneg o liw golau ar 
wal y ffin o gwmpas rhif 28 Ffordd Sir Amwythig a'r 
ffens o estyll clos wedi ei staenio'n oren yn 16 Ffordd 
Bangor yn taro'n groes i'r brics coch a rheiliau haearn 
traddodiadol a ddefnyddir yn rhannau eraill yr Ardal 
Gadwraeth. 

5.5 Mae trwsio ffiniau traddodiadol, yn enwedig 
ffiniau o garreg, yn gallu dylanwadu'n sylweddol ar yr 
olwg a'r 
cymeriad 
gwreiddiol. Er 
enghraifft, mae'r 
wal sy'n ffin o 
flaen Ffordd 
Wrecsam ac yn 
cyffwrdd â rhif 1 
y Stryt Fawr, 
wedi ei thrwsio gyda morter o sment cryf ar gwrs 
rhuban sy'n amharu ar ei chymeriad ac yn amlygu 
dadfeiliad y gwaith cerrig gwreiddiol. 

Newidiadau Amhriodol ar Byrth 
5.6 O ganlyniad i dynnu i lawr neu wneud 
newidiadau ar byrth agored gwreiddiol neu 
draddodiadol 
gyda thalcennau 
a thoeau bach 
gwastad, mae 
nodwedd 
neilltuol o 
gymeriad yr 
Ardal Gadwraeth 
wedi ei cholli. 
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Ar ben hynny, mae cyflwyno pyrth newydd 
amgaeedig, fel y rhai ar Lôn yr Ysgol a Ffordd Sir 
Amwythig, yn drysu cyfansoddiad talwynebau sydd 
wedi eu cynllunio yn y modd traddodiadol. 

Datblygiad Newydd 
5.7 Modern infill housing development 
introduces a more suburban character that does not 
reflect the ordered, historical layout of the village. 
For example along Salop Road the introduction of 3 
modern developments interrupts the consistent and 
historic street frontage. 

Adeiladau mewn Perygl/Diffyg 
Cynnal a Chadw 
5.8 Nid oes adeiladau yn yr Ardal Gadwraeth yr 
ystyrir eu bod mewn perygl trwy esgeulustod a 
dirywio, ond mae fodd bynnag ambell un a fyddai'n 
elwa ar gynnal a chadw a thrwsio rheolaidd a gwaith 
trwsio yn arbennig ar y ffenestri/drysau, y bricwaith 
a'r paentio rhag ofn iddo ddirywio i'r categori 
Adeilad mewn Perygl. 
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Rhan 2 
Cynllun Rheoli 
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6.1 
CYNIGION CYFFREDINOL AR GYFER CADW A GWELLA 

CYNIGION AR GYFER CADW A GWELLA 

Adfer nodweddion a gollwyd a diogelu Mae manylion pensaernïol traddodiadol, defnyddiau lleol a 
manylion traddodiadol a gwreiddiol nodweddion brodorol yn bwysig o ran creu cymeriad arbennig yr 

Ardal Gadwraeth a dylid eu diogelu, eu trwsio neu eu hadfer os 
ydynt ar goll. Bydd Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) yn sicrhau y diogelir 
manylion a nodweddion gwreiddiol a thraddodiadol sy'n bresennol 
a'u hadnewyddu'n ofalus ac ystyriol pan fydd angen hynny yn y 
dyfodol. Mae eglurhad ychwanegol o oblygiadau Cyfarwyddyd 
Erthygl 4(2) yn adran 8.0 o'r ddogfen hon. 

Archeoleg Efallai y bydd angen lliniaru archeolegol mewn ymateb i gynlluniau i 
ddatblygu yn y craidd hanesyddol, yn enwedig y tir rhwng y Stryt 
Fawr, Ffordd yr Eglwys a Lôn yr Ysgol.  Anogir ymgynghori'n 
gynnar gydag Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys yngl~n ag 
unrhyw annedd neu estyniad newydd a fwriedir rhag ofn y bydd oedi 
adeg cyflwyno'r cais. 

Gwella'r ffyrdd Dylid cynllunio gwaith ffordd yn unol â'r canllawiau fel y maent yn 
Adran 7.0 o'r ddogfen hon. 

Coed Mae coed yn cyfrannu llawer iawn at gymeriad a golwg yr Ardal 
Gadwraeth ac mae'r rhai yr ystyrir eu bod yn gwneud cyfraniad 
sylweddol wedi eu nodi ar Luniau 4 i 9 yn y ddogfen hon. Bydd 
gwrthwynebiad i'w torri i lawr neu waith diangen arnynt y gellid ei 
ystyried yn niweidiol. Os bydd rhaid eu torri i lawr yna bydd 
anogaeth i gynllun ailblannu priodol er mwyn lliniaru unrhyw 
amharu ar gymeriad yr Ardal Gadwraeth.   

Datblygiad newydd Mae modd cynnwys datblygiad newydd mewn anheddiad hanesyddol 
yn llwyddiannus ond mae'n angenrheidiol bod y datblygiad yn parchu 
graddfa, cynllun, cymesuredd a defnyddiau'r bensaernïaeth o 
amgylch er mwyn cryfhau cydlyniad y stryd. Mae'n hanfodol bwysig 
gweithio gyda dyluniad dychmygus ac o'r radd flaenaf er mwyn 
atgyfnerthu cydlyniad y stryd a rhoi parhad i raddfa, rhythm a 
manylion cyfoethog y bensaernïaeth a welir ar y stryd nawr.  Mae 
canllawiau dylunio manwl i'w gweld yn Adran  7.0 o'r ddogfen hon. 
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7 Canllawiau Dylunio 
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7.1 Mae cymeriad yr adeiladau unigol a golwg y 
strydoedd, sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r Ardal 
Gadwraeth, yn deillio o nifer o ffactorau, y mae'r 
canllawiau dylunio hyn yn ymwneud â hwy.  Oddi 
mewn i'r ffiniau hyn mae cyfle i ymyrraeth bensaernïol 
o ansawdd uchel, cyn belled bod hyn yn parchu'r 
cymeriad presennol o ran y canlynol: 

Graddfa 
7.2 Mae'n rhaid i waith adfer ac ailddatblygu 
barchu lled draddodiadol lleiniau ac osgoi talwynebau 
anferthol, undonog heb doriad, a welir yn arferol ar 
gymaint o gynlluniau cyfoes. 

Cyfrannedd 
7.3 Roedd 
dulliau h~n o 
adeiladu yn dilyn 
trefnau cyfrannedd 
traddodiadol. Ar y 
rhan fwyaf o'r 
adeiladau yn yr 
Ardal Gadwraeth, 
mae'r berthynas 
rhwng ffenestri, drysau, uchder lloriau a'r berthynas 
rhwng solet a gwagle (maint arwynebedd y wal mewn 
perthynas â nifer a maint agoriadau'r drysau a'r 
ffenestri) yn nyluniad golygon yn hanfodol bwysig. 
Dylid efelychu cyfraneddau traddodiadol mewn 
datblygiadau newydd. 

Llinell Adeiladu 
7.4 Mae'n rhaid i ddatblygu ar dalwynebau 
gydymffurfio â phatrwm hanesyddol y stryd. 

7 Canllawiau Dylunio 
Toeau 
7.5 Mae llinell y to bron bob amser yn un o 
nodweddion amlycaf adeilad ac mae cadw ffurf, 
goleddf, ymyl a 
manylion y bondo 
a gwaith addurnol 
fel yr oeddent yn 
wreiddiol, yn 
hanfodol bwysig. 
Mae uchderau a 
ffurfiau toeau yn 
bwysig. Nid yw 
toeau gwastad yn perthyn i'r traddodiad lleol ac maent 
fel arfer yn annerbyniol. Mae cyrn simneiau yn 
nodweddion pwysig o olwg toeau a dylid eu cadw hyd 
yn oed os nad oes eu hangen. Lle bynnag y mae eisiau 
newid defnyddiau'r to, dylent fod yr un lliw, maint a 
gwead â'r gwreiddiol. Dylid gosod toeau neu ail-doi 
gyda defnyddiau traddodiadol gyda thebyg am debyg 
lle mae hyn yn hanesyddol briodol. Os oes angen 
awyriad, dylid gwneud hyn mewn modd disylw. 
Byddai awyriad o dan y bondo yn dderbyniol, ond nid 
awyrellau gweladwy ar y to. 

Waliau Allanol 
7.6 Mae'n rhaid i unrhyw newid neu waith trwsio 
ar waliau allanol 
barchu'r 
defnyddiau 
adeiladu presennol 
a gweddu iddynt o 
ran gwead, 
ansawdd a lliw. 
Dylid gwneud pob 
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ymdrech i gadw neu ailddefnyddio gwaith brics neu 
gerrig allanol, na ddylid fel arfer eu rendro, eu chwipio 
â gro na'u paentio. Rhaid i waith ail-bwyntio fod gyda 
morter sydd fel y gwreiddiol o ran lliw, math a gwead 
ac yn hanesyddol byddai wedi bod yn galch a thywod. 
Mae mathau cyfoes o forter sment caled yn rhwystro 
gwlybaniaeth rhag anweddu trwy'r uniadau, ac yn lle 
mynd trwy'r morter mae'n mynd trwy'r peth meddalaf 
agosaf sef y cerrig neu'r brics eu hunain, sy'n gwneud 
niwed i olwg ac adeiladwaith yr adeilad. Rhaid peidio 
â thynnu rendr gwreiddiol oddi ar waliau o gerrig 
rwbel, brics neu fframiau pren nad oedd bwriad iddynt 
fod yn agored. Yn draddodiadol, roedd gorffeniadau 
rendr wedi eu gwneud o galch. Mae rendrau mwy 
cyfoes o sment caled yn rhwystro gwlybaniaeth rhag 
anweddu ac mae hyn yn gallu casglu rhwng y wal a'r 
rendr a chreu lleithder y tu mewn. Pan yw'n briodol, 
dylid newid rendrau sment caled am un wedi ei wneud 
o galch. 

Nwyddau D@r Glaw 
7.7 Dylid trwsio neu 
newid nwyddau d@r glaw 
o haearn bwrw fel y bo 
angen gyda thebyg am 
debyg. Nid yw landerau 
plastig yn briodol i 
Adeiladau Rhestredig ac 
adeiladau mewn Ardaloedd 
Cadwraeth. Nid yw'n 
hanesyddol gywir, ac nid 
yw'n gwella cymeriad 
adeilad. Gall landerau 
haearn bwrw barhau am 
oes, o'u cadw, eu trwsio a'u gosod yn iawn. 

Ffenestri 
7.8 Mae'r rhain yn 
nodweddion pwysig ac 
mae'n rhaid i'w 
cyfraneddau fod yn iawn, 
rhaid iddynt weddu'n dda 
i'w gilydd ac adeiladau 
cyfagos a dylent barchu'r 
agoriadau presennol. 
Mae'n rhaid i unrhyw waith 
trwsio neu amnewid weddu 
bob tro i'r gwreiddiol, ond 
mae'n rhaid bob amser 
ystyried cadw yn gyntaf. 
Mae hyn yn cynnwys nid 
yn unig elfennau strwythurol y ffenestr ond hefyd 
gwydr hanesyddol a thaclau gwreiddiol y ffenestr. 
Arbennig o bwysig yw'r dull o agor, faint y mae'n sefyll 
yn ôl yn y cil a thrawstoriadau'r bariau gwydr.  Mae 
trwch a mowldio bariau gwydr, maint a threfn y 
chwarelau yn elfennau hanfodol bwysig o ran 
penderfynu ynghylch ffenestri newydd priodol sy'n 
parchu oed yr adeilad. Mae gosod ffenestri uPVC yn 
lle rhai pren neu haearn, beth bynnag fo'r patrwm, yn 
annerbyniol. Mae angen gorffeniad traddodiadol wedi 
ei baentio ar bob ffenestr yn hytrach na'r dewis cyfoes o 
roi staen. 

Drysau 
7.9 Dylid cadw fframiau 
drysau, drysau a thaclau 
drysau gwreiddiol lle bynnag 
y mae modd. Mae'n rhaid i 
rai newydd fod fel y rhai 
gwreiddiol o ran 
cymesuredd, patrwm a 
defnyddiau ac mae angen 
gorffeniad wedi ei baentio 
arnynt. Mae manylion fel 
paneli a ffenestri linter yn 
elfennau hanfodol bwysig o ran penderfynu ynghylch 
mathau priodol o ddrysau newydd, sy'n parchu oed 
adeilad. Dylid dylunio pyrth yng nghyd-destun 
cyffredinol ac arddull pensaernïol yr adeilad ac mewn 
perthynas ag unrhyw batrymau priodol cyfagos. Ni 
ddylent fod yn nodwedd goramlwg ar y talwyneb. 

Nodweddion Addurnol 
7.10 Mae'n rhaid cadw nodweddion fel mowldiau 
priddfaen, ffigyrau, arysgrifau, rheiliau, nodweddion 
goruwchadeiliau a gwaith haearn addurnol ac ati lle 
bynnag y bo modd, oherwydd eu bod yn nodweddion o 
gymeriad adeilad 
a'r Ardal 
Gadwraeth yn 
gyffredinol. 

Ymdrin â 
Therfynau 
7.11 Ni fydd 
ystyriaeth 
ffafriol i dynnu i lawr neu newid waliau terfyn.  Dylid 
gwneud gwaith trwsio gyda defnyddiau sydd yn union 
yr un fath a'r un arddull neu uniad a rhoi cerrig copa 
newydd sydd yn union yr un fath â'r gwreiddiol. Nid 
yw ail-bwyntio uniadau gyda morter sment caled yn 
dderbyniol oherwydd ei fod yn cyflymu dirywiad 
tywodfaen yn arbennig. 

Arwynebau 
7.12 Ni ddylid defnyddio gormod ar orffeniadau 
tarmac ansensitif a chymryd y cyfle i osod defnyddiau 
traddodiadol a naturiol, rhai lleol o ddewis o ran eu 
tarddiad, lliw, gwead a phatrwm sy'n gydnaws â 
chymeriad yr ardal ac yn gweddu i adeiladau cyfagos. 

Gwaith Ffordd 
7.13 Dylai dodrefn stryd nad oes diben nac angen 
iddo fel arwyddion, biniau 
neu bolion gael eu tynnu i 
lawr er mwyn lleihau 
effeithiau llanastr ar y stryd. 
Mae'n rhaid cadw unrhyw 
nodweddion hanesyddol fel 
arwyddion stryd ac mae'n 
rhaid i unrhyw bethau 
newydd fel pyst, goleuadau 
stryd ac arwyddbyst ac ati 
fod wedi eu cyfuno'n ofalus â 
golwg y stryd ac yn 
ymberthyn yn dda i adeiladau 
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cyfagos a'r ardal yn gyffredinol.  Mae'n rhaid cadw 
nifer a maint arwyddion ffordd mor fach ag y bo 
modd a heb eu goleuo oni bai bod hynny'n 
angenrheidiol. Dylai platiau cefndir fod yn llwyd 
neu'n ddu, ac nid yn felyn gloyw.  Lle mae'n rhaid 
cael llinellau ar y ffordd, mae'n rhaid cyfyngu ar 
eu lled yn yr Ardal Gadwraeth. 

Cynhyrchu Micro-Ynni 
7.14 Er bod eisiau hyrwyddo systemau 
cynhyrchu micro-ynni, ni fyddant yn cael eu 
derbyn lle mae offer yn sownd ar dalwynebau 
adeiladau neu brif weddluniau neu rannau 
gweladwy lle byddent yn gallu amharu ar olwg yr 
Ardal Gadwraeth neu amharu ar adeiladwaith neu 
leoliad Adeilad Rhestredig. 
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8 Rheolaethau Ardal 
Gadwraeth 
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8 Rheolaethau Ardal Gadwraeth 
Rheolaethau Arbennig 
8.1 Er mwyn diogelu'r amgylchedd arbennig, mae 
rheolaethau mwy llym yn yr Ardal Gadwraeth.  Nid oes 
bwriad i'r rhain fod yn rhwystr i newid ond iddynt fod 
yn hytrach yn fodd cadarnhaol i reoli er mwyn diogelu 
cymeriad yr ardal yn gyffredinol.  Mae'r rhain yn 
cynnwys: 

l Pwerau rheoli ychwanegol ar dai preswyl ar gyfer 
estyniadau, estyniadau to a newidiadau, cladin, 
garejys a gosod dysglau lloeren. 

l Ar y rhan fwyaf o waith sy'n cynnwys dymchwel 
yn llwyr mae angen Caniatâd Ardal Gadwraeth.  Ni 
fydd caniatâd i ddymchwel yn cael ei roi fel arfer 
hyd nes byddwn yn gwybod pa fath o ailddatblygu 
fydd yn digwydd. 

l Mae gwaith ar goed yn gofyn rhoi chwe wythnos o 
rybudd i'r Cyngor. 

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

Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) 
8.2 Mae newid tameidiog ar raddfa fach yn gallu 
gwneud y niwed mwyaf i gymeriad a golwg ardal 
gadwraeth. Efallai bod newid defnyddiau traddodiadol 
am rai amhriodol yn eu lle neu gael gwared â 
nodweddion gwreiddiol i'w weld yn effaith ddibwys 
ond effaith gynyddol y newidiadau bach hyn gyda'i 
gilydd sy'n erydu'n raddol ar gymeriad arbennig ardal. 
Nid oes rheolaeth fel arfer ar newidiadau o'r fath 

oherwydd yr ystyriaeth eu bod yn 'Ddatblygu a 
Ganiateir' o dan Orchymyn Cynllunio (Datblygu 
Cyffredinol a Ganiateir) 1995. 

O ganlyniad i Gyfarwyddyd Erthygl 4(2), mae 
rheolaethau ychwanegol yn berthnasol, ac yn hyn o 
beth mae angen Caniatâd Cynllunio hefyd ar gyfer y 
newidiadau canlynol: 

l Ehangu tai preswyl yn cynnwys codi adeileddau 
neu osod arwynebau caled o fewn eu cwrtil 

l Newid defnyddiau ar waliau allanol tai preswyl yn 
cynnwys drysau a ffenestri allanol, fframiau 
ffenestri, nwyddau d@r glaw a phethau allanol 
eraill a phaentio'r pethau hynny (heblaw eu hail-
baentio yn yr un lliw) 

l Unrhyw newidiadau eraill ar ffenestri a drysau 
allanol tai preswyl 

l Unrhyw newidiadau eraill ar doeau yn cynnwys 
simneiau tai preswyl (yn cynnwys gosod ffenestri 
ar do) 

l Gosod antenau lloeren ar dai preswyl neu oddi 
mewn i'w cwrtil 

l Newidiadau ar, neu ddymchwel, waliau ffin neu 
fathau eraill o amgaead, yn gymaint ag y byddai'r 
datblygiad yn wynebu ffordd, dyfrffordd neu fan 
agored. 

Gwneud Cais am Waith Rheoledig 
yn unol â Chyfarwyddyd Erthygl 4(2) 
8.3 Mae i'w gynghori bob amser eich bod yn trafod 
eich cynigion gydag Adran Gynllunio'r Cyngor cyn 
cyflwyno cais. Wrth gynllunio newidiadau yn eich 
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cartref dylid gwneud pob ymdrech i gadw nodweddion 
a defnyddiau gwreiddiol. Lle bo modd dylid trwsio 
ffenestri gwreiddiol a dim ond os nad oes modd 
gwneud hyn mwyach y dylid gosod rhai newydd yn eu 
lle ac wedyn gyda thebyg am debyg yn unig. Mae 
adfer nodweddion wedi eu colli i'w hyrwyddo ar sail 
tystiolaeth hanesyddol gywir.  Nid yw'n debygol y bydd 
gosod defnyddiau cyfoes yn lle rhai traddodiadol yn 
dderbyniol, yn enwedig gosod ffenestri uPVC newydd 
yn lle'r rhai pren traddodiadol. 

Ni chodir tâl am geisiadau sydd eu hangen o ganlyniad 
i Gyfarwyddyd Erthygl 4(2) yn unig. 

Adeiladau Rhestredig 
8.4 Mae Adeilad Rhestredig yn adeilad yr ystyrir ei 
fod o 'ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig' 
ac yn hyn o beth mae angen diogelwch arbennig arno. 
Unwaith y mae wedi ei restru, mae adeilad wedi ei 
ddiogelu o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990.  Mae 
Rhestru yn diogelu tu allan a thu mewn yr adeilad beth 
bynnag fo'r rheswm dros restru yn ogystal ag unrhyw 
wrthrych neu adeiledd sydd ynghlwm â'r adeilad neu 
unrhyw wrthrych neu adeiledd o fewn i 'gwrtil' yr 
adeilad, sy'n bodoli ers cyn y 1af Gorffennaf 1948. 
Mae hyn er mwyn sicrhau y diogelir cymeriad arbennig 
yr adeilad a'i leoliad. 

Lle bynnag y bwriedir gwaith ar Adeilad Rhestredig, y 

cyngor i'w roi bob tro fyddai holi gydag Awdurdod 
Cynllunio'r Cyngor a oes eisiau Caniatâd Adeilad 
Rhestredig. Gydag unrhyw waith a fwriedir, mae angen 
ystyried yn arbennig ai dymunol fyddai diogelu'r 
adeilad, ei leoliad a nodweddion o ddiddordeb 
arbennig. 

Wrth ystyried unrhyw waith ar Adeilad Rhestredig 
mae'n rhaid i gadw pob un o nodweddion ac 
adeiladwaith gwreiddiol yr adeilad fod y prif amcan 
bob tro lle bo modd. Mae angen Caniatâd Adeilad 
Rhestredig ar gyfer dymchwel adeilad rhestredig neu ei 
newid, a fyddai'n effeithio ar gymeriad, cyfanrwydd 
neu ddiddordeb arbennig yr adeilad. Gallai hyn 
gynnwys newid y ffenestri a'r drysau, newid 
defnyddiau'r to, paentio bricwaith, symud neu dynnu i 
lawr waliau mewnol neu waith plastr, aelwydydd, estyll 
lloriau neu risiau. Efallai na fydd angen caniatâd ar 
gyfer gwaith trwsio tebyg am debyg ond y cyngor bob 
tro yw holi cyn gwneud unrhyw waith. 

Adeiladau Masnachol 
8.5 Nid oes gan eiddo a ddefnyddir yn fasnachol 
Hawliau Datblygu a Ganiateir o dan Orchymyn 
Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a 
Ganiateir) 1995. Felly, yr unig waith y gellir eu 
gwneud heb Ganiatâd Cynllunio yw gwaith trwsio a 
chynnal a chadw a newidiadau mewnol, cyn belled nad 
yw'r adeilad yn Adeilad Rhestredig. 
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9 Ffynonellau 
Arian 
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9 Ffynonellau Arian 
Un o egwyddorion sylfaenol pob cynllun grant yw nad 
oes modd cynnig grant wedi dechrau'r gwaith. Mae 
pob grant yn ddewisol ac mae'r symiau yn gallu 
amrywio. Mae ymgynghori'n gynnar â darpar 
ddarparwyr yn hanfodol. 

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

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

Crefyddol 50% 

Ymddiriedolaethau ac elusennau 40% 

Domestig / Preifat 30% 

Masnachol / Diwydiannol 30% 

Cyhoeddus 30% 

Gallai amodau'r grant ofyn bod arbenigwr yn dylunio, 
manylu a goruchwylio'r gwaith a chaniatáu rhywfaint o 
fynediad gan y cyhoedd i'r eiddo pan fydd y gwaith 
wedi ei gwblhau. Mae'n rhaid hefyd i'r perchennog 
sicrhau y cedwir yr eiddo mewn cyflwr da a threfnu a 
chynnal yswiriant digonol ar gyfer yr eiddo. 

Grant Ardaloedd Cadwraeth 
Ar gyfer gwaith ar adeiladwaith allanol neu olwg 
adeiladau hanesyddol, sy'n gwella'r Ardal Gadwraeth yn 
sylweddol. Eto, telir grantiau mewn rhandaliadau neu 
wedi cwblhau'r gwaith ar sail y cyfraddau canlynol: 

Crefyddol 40% 

Ymddiriedolaethau ac Elusennau 30% 

Domestig / Preifat 25% 

Masnachol / Diwydiannol 25% 

Cyhoeddus 25% 

Yr un modd â'r Grant Adeilad Hanesyddol, gallai'r 
amodau ofyn bod arbenigwr yn dylunio, manylu a 
goruchwylio'r gwaith. Mae'n rhaid hefyd i'r 
perchennog sicrhau y cedwir yr eiddo mewn cyflwr da 
a threfnu a chynnal yswiriant digonol ar gyfer yr eiddo. 
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ATODIAD 1 
ADEILADAU RHESTREDIG 

Adeilad Gradd 

Is-ardal - Ffordd Wrecsam 
Porthdy Bryn-y-Pys, Ffordd Wrecsam II 
Park View, Ffordd Wrecsam II 
1 Dispensary Row, Ffordd Wrecsam II 
2 Dispensary Row, Ffordd Wrecsam II 
3 Dispensary Row, Ffordd Wrecsam II 
4 Dispensary Row, Ffordd Wrecsam II 
5 Dispensary Row, Ffordd Wrecsam  II 
6 Dispensary Row, Ffordd Wrecsam II 
7 Dispensary Row, Ffordd Wrecsam II 
8 Dispensary Row, Ffordd Wrecsam II 
Giatiau a phileri Porthdy Bryn Y Pys II 
1 Ffordd Wrecsam II 
2 Ffordd Wrecsam II 
3 Ffordd Wrecsam II 

Is-ardal - Y Stryt Fawr a Stryt Pen-y-Llan 
Y Gofeb Ryfel, Y Stryt Fawr II 
Eglwys Fair, Y Stryt Fawr II* 
Church Cottage, Y Stryt Fawr II 
White Cottage Rhif.20 Y Stryt Fawr II 
Tafarn y White Horse, Y Stryt Fawr II 
Adeilad Metcalf, Y Stryt Fawr II 
The Quinta, Y Stryt Fawr II 
Pendas House, Y Stryt Fawr II 
Hen Fanc Lloyds, Stryt Pen-y-Llan II 
Penyllan House, Stryt Pen-y-Llan II 
Gwydyr House, Stryt Pen-y-Llan II 
1 Y Stryt Fawr II 
2 Y Stryt Fawr II 
3 Y Stryt Fawr II 
17 Y Stryt Fawr II 
18 Y Stryt Fawr II 
St Mary's House, Y Stryt Fawr II 
Swyddfa Ystâd Bryn y Pys, Y Stryt Fawr II 
Caban Ffôn, Y Stryt Fawr                                                     II 
Wal i Gwydyr House, Stryt Pen-y-Llan                                        II 
Adeilad allanol cyntaf Gwydyr House, Stryt Pen-y-Llan                         II 
Ail adeilad allanol Gwydyr House, Stryt Pen-y-Llan                        II 

Is-ardal - Ffordd Sir Amwythig 
Fairfield, Ffordd Sir Amwythig II 
Kew Cottages, Ffordd Sir Amwythig II 
Cintra, Ffordd Sir Amwythig II 
Yr Elusendy, 25 Ffordd Sir Amwythig II 
Yr Elusendy, 26 Ffordd Sir Amwythig II 
16 Ffordd Sir Amwythig II 
17 Ffordd Sir Amwythig II 
18 Ffordd Sir Amwythig II 
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Adeilad Gradd 

Pen Dyffryn, Ffordd Sir Amwythig 
Ferndale, Ffordd Sir Amwythig 

II 
II 

Is-ardal - Ffordd yr Eglwys a Lôn yr Ysgol 
Quinta Cottage, Lôn yr Ysgol 
Pwmp Jiwbilî, Ffordd yr Eglwys 

II 
II 

Is-ardal - Turning Street 
T~ Gwernen, Ffordd Bangor. II 
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ATODIAD 2 
CANLLAWIAU POLISI CADWRAETH 

Prif Ddeddfwriaeth Canllawiau Polisi Cenedlaethol Polisi Lleol 

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Polisi Cynllunio Cymru Cynllun Datblygu Unedol 
Wrecsam (CDLl dan baratoad 
2008/09) 

Deddf Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 
1990 

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

Canllawiau Cynllunio Lleol 
Nodyn 4: Ardaloedd Cadwraeth 

Deddf Henebion a Mannau 
Archeolegol 1979 

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

Canllawiau Cynllunio Lleol 
Nodyn 30: 
Dylunio: Canllawiau ar gyfer 
Datblygwyr a Phenseiri ar gyfer 
Dylunio Datblygiadau Preswyl 

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

Nodyn Cyngor Technegol 12:  Dylunio 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 60/96: 
Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol:  
Archaeoleg 
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ATODIAD 3 
RHESTR TERMAU 
Elusendy T~ wedi ei neilltuo ar gyfer tlodion; tloty 
Carreg Nadd Carreg wedi ei thorri a'i naddu'n esmwyth, i'w gosod ar du blaen adeilad 
Astell Dywydd Darn o bren a osodir ar ymyl allanol talcen, weithiau wedi ei gerfio'n addurnol 
Creffyn Darn o bren atodol a osodir ar letraws i gryfhau ffrâm bren 
Llain Fwrdais Llain gul a hir o dir, yn nodweddiadol gyda th~ am y stryd ac adeiladau allanol a gardd y 

tu ôl, cyffredin mewn trefi canoloesol   
Cambr Ffurf sy'n codi neu droi i fyny ychydig yn lle llinell neu drawst llorweddol 
Canopi Bargodiad neu do bychan 
Bae ar Ogwydd Ffenestr fargodol hanner wythochrog 
Ffenestr Adeiniog Ffenestr gyda'r rhannau sy'n agor yn troi ar golynnau neu golfachau 
Ysgwydd/corbel/ 
cynhalbost Ateg neu fraced addurnol gydag amlinell grom 
Cerrig copa /Copin Y rhes uchaf o gerrig neu frics ar ben wal, mur canllaw neu simnai  
Cwrwgl Cwch bach crwn wedi ei wneud o ddefnydd diddos ar ffrâm o wiail  
Corbel Darn bargodol o bren, carreg neu fricsen sy'n cynnal adeiladwaith bargodol fel bwa neu 

falconi 
Cornis Silff wedi ei mowldio, yn ymwthio allan ar ben adeilad ar ei hyd.  Hefyd, mowldio 

addurnol yn yr ongl rhwng y wal a'r nenfwd 
Deintell Darnau bach yn ymestyn allan o dan linell y to 
Dormer Ffenestr sy'n sefyll ar do 
Bondo Y darn isaf o do ar oleddf, y rhan sy'n ymestyn allan 
Uniad Seisnig Dull o osod brics gyda thua 2 neu 3 rhes o frics ar eu hyd ac yna rhes o rai croes 
Talwyneb Tu blaen adeilad 
Ffenestr Linter Agoriad gyda gwydr ynddo uwchben drws 
Terfyniad Darn addurnol sy'n gorffen elfen o adeilad, cyffredin ar reiliau a thoeau 
Uniad Ffleminaidd Dull o osod brics gyda rhai ar eu hyd a rhai croes bob yn ail ar hyd y rhes gyda'r rhai 

croes ar ganol y rhai ar eu hyd uwchben ac o danodd 
Talcen Rhan o'r wal, yn aml ar ffurf triongl, ar ddiwedd to ar oleddf 
Talcennig Talcen bach 
Sioraidd Yn dyddio'n ôl i, neu'n nodweddiadol o'r cyfnod 1714 hyd 1820 
Gothig Cyfnod o bensaernïaeth ganoloesol y mae'r b@a pigfain yn un o'i brif nodweddion 
Mowldin Capan/Carreg 
Ddiddos Mowldin bargodol a welir uwchben b@a neu gapan drws (linter) i daflu'r d@r oddi arno 
Bargodiad/Ymestyniad Y rhan o lawr uchaf sy'n ymestyn dros ymyl y llawr o danodd 
Carreg Clo Y garreg ganolog mewn b@a neu fowt 
B@a Pigfain (Lansed) B@a pigfain yn y dull gothig, tebyg i flaen picell 
Linter neu Gapan Drws Trawst llorweddol, darn sy'n orffeniad ar ben drws neu ffenestr 
Canoloesol Yn dyddio'n ôl i neu'n nodweddiadol o'r Oesoedd Canol (1042-1485) 
Post Ffenestr (Mwliwn) Bar unionsyth sy'n rhannu ffenestr ar i lawr 
Corff Eglwys Prif ran eglwys 
Nogwaith Fframwaith pren gyda bricwaith yn llenwi'r bylchau 
Conglfaen Carreg nadd wedi ei gosod mewn uniad ar gornel adeilad 
Mur Erchwyn neu 
Fur Canllaw Nodwedd sy'n cuddio to 
Unionsyth (Plwm) Rhaniad hanesyddol yn y dull Gothig Seisnig o'r cyfnod 1335-50. Daw'r enw o'r paneli 

rhwyllwaith unionsyth 
Godre Rhesi sy'n taflu allan ar waelod wal neu golofn 
Policromatig / Aml-liwiog 
Neu Amryliw Llawer o liwiau 
Rendr Plastr, stwco neu orffeniad arall wedi ei daenu ar wyneb 
Ffenestr Lithro Ffenestr sy'n symud i fyny ac i lawr ar rychau neu gledrau unionsyth, un ai gydag un 

ffrâm sefydlog (ungrog) neu'r ddau yn symud (deugrog)  
Dannedd Llif Ar ffurf neu drefn dannedd llif 
Silff Darn strwythurol, pren llorweddol di-dor, y rhan isaf o fframwaith neu adeiladwaith 

cynhaliol 
Rhes linyn / llawr Rhes lorweddol o gerrig neu fowldin sy'n ymestyn o wyneb y wal 
Rhwyllwaith Gwaith carreg wedi ei gerfio'n gywrain a manwl, i'w weld fel arfer ar ffenestri gothig 
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Trawslath / Croeslath Bar llorweddol sy'n rhannu ffenestr 
Tridarn Wedi ei wneud neu ei rannu'n dri darn 
Brodorol / Cyffredin Seiliedig ar ddulliau adeiladu, defnyddiau ac addurniadau lleol a thraddodiadol 
Fictoraidd Yn dyddio'n ôl i, neu'n nodweddiadol o Oes Fictoria, sef 1837-1901 
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c y f e r i a d a u  -  c y s y l l t i a d a u  

Cyfeiriadau 

Disgrifiadau Rhestru Cadw 
Edward Hubbard, 1986. Clwyd, The Buildings of Wales (Denbighshire and Flintshire) 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd Powys, 1992.  Wrexham Maelor Historic Settlements 
Brian Done a Betty Williams, 1992. Overton in Time Past, A Brief History 
G. J Howson, 1883. Overton in Days Gone By. 
English Heritage, 2005. Guidance on Conservation Area Appraisals 
English Heritage, 2005. Guidance on the Management of Conservation Areas 
Map Degwm Plwyf Owrtyn, 1838. Archifdy Wrecsam 
http://www.overton-on-dee.co.uk/ 

Cysylltiadau Defnyddiol 

Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol - www.ihbc.org.uk 
Cadw -www.cadw.wales.gov.uk 
Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain -www.riba.org 
Cymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol - www.spab.org.uk 
Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig -www.rics.org.uk 
Y Gr@p Sioraidd (The Georgian Group) - www.georgiangroup.org.uk 
Y Gymdeithas Fictoraidd- www.victorian - society.org.uk 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd Powys - www.cpat.org.uk 
Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefi - www.rtpi.org.uk 
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