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c y f l w y n i a d 

Dynodi'r ardal gadwraeth 
1.1 Mae Adran 69 Deddf Cynllunio (Adeiladau 

Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yn ei 

gwneud hi'n ofynnol i ganfod ardaloedd o 

ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, y 

mae'n ddymunol i gadw neu wella eu cymeriad neu 

eu gwedd er mwyn eu pennu'n ardaloedd 

cadwraeth. 

Bwriad 
1.2 Bwriad Asesiad Cymeriad a Chynllun Rheoli'r 

Ardal Gadwraeth yw: 

l darparu diffiniad clir o nodweddion 

pensaernïol neu hanesyddol arbennig yr 

ardal 

l canfod sut bydd y cynllun gwella yn cadw a 

gwella'r nodweddion yma 

l cryfhau'r cyfiawnhad ar gyfer pennu'r ardal 

yn ardal gadwraeth 

l creu cyd-destun ar gyfer datblygu, yn unol â 

pholisïau ardal gadwraeth yn y cynllun 

datblygu 

l darparu modd i ymgysylltu a chynyddu 

ymwybyddiaeth 

Ardal gadwraeth Yr Orsedd 
1.3 Bwriad y Cynllun Asesu a Rheoli yma yw 

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

neu sy'n gwella, cymeriad Ardal Gadwraeth Yr 

Orsedd.  Nid yw'n ymgais i lyffetheirio newid.  Y 

bwriad yw cynnal cydbwysedd, fel bod gofynion 

cadwraeth yn cael eu hystyried yn llawn wrth bwyso 

1 Cyflwyniad 
a mesur yr angen am newid a datblygu.  Mae'r 

ddogfen hon yn ymwneud â'r rhesymau dros 

ddynodi, gan ddiffinio'r priodoleddau sy'n cyfrannu 

at ei nodweddion pensaernïol a hanesyddol, ei 

chymeriad a'i gwedd.  Nid yw absenoldeb unrhyw 

adeilad neu nodwedd yn awgrymu nad yw o 

ddiddordeb. 

Y cyd-destun cynllunio 
1.4 Dylid darllen y Datganiad yma ar yr un pryd â 

Chynllun Datblygu Unedol Wrecsam a'r polisïau sy'n 

ymddangos o fewn y Cynllun Datblygu Lleol a 

chanllawiau cynllunio cenedlaethol, yn enwedig 

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

Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac 

Ardaloedd Cadwraeth. 

Lleoliad 
1.5 Mae Yr Orsedd yn bentref mawr tua 6.5 milltir 

i'r gogledd o Wrecsam, yn agos at Sir Gaer a'r ffin â 

Lloegr.  Ei ffin orllewinol yw ffordd ddeuol yr A483 a 

rheilffordd Wrecsam-Caer.  I'r de mae Afon Alun, 

sy'n dolennu i'r gogledd-ddwyrain i ymuno â'r 

Ddyfrdwy i ffurfio'r ffin rhwng Cymru a Lloegr.  Ar y 

cyfan mae'r pentref wedi ei amgylchynu gan dir 

gwastad sy'n cael ei amaethu'n ddwys, gyda 

digonedd o berthi a choed perthi.  Mae golygfeydd 

eang tua'r gogledd a'r dwyrain rhwng yr adeiladau 

a'r perthi. Tua'r de a'r gorllewin mae'r tirlun yn fwy 

nodedig, gyda bryniau Cymru'n gefndir. 

Daeareg 
1.6 Ffurfiwyd daeareg yr ardal o ddyddodion 

ffrwdrewlifol o til a llifwaddol.  Prif ddeunydd 
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adeiladu'r ardal gadwraeth yw briciau coch, er bod 

tywodfaen melyn ar wynebau rhai o adeiladau 

Ffordd yr Orsaf, ac yn enwedig yr eglwys a'i 

muriau ffiniol.  Mae tywodfaen hefyd yn addurn ar 

adeiladau diweddarach, er enghraifft y ffenestri a 

rhai muriau ffiniol.  Mae adeiladu diwedd y 19eg 

ganrif a dechrau'r ugeinfed ganrif wedi eu 

hadeiladu o friciau coch mwy llyfn a wnaed o glai 

tân a marl teracota, a ddaeth efallai o ardaloedd 

Rhiwabon a Chefn Mawr cyfagos. 

Archeoleg 
1.7 Nid oes tystiolaeth o anheddu cynnar o fewn 

y pentref ei hun, ond darganfuwyd nifer o 

drysorau cynhanesyddol a Rhufeinig tua'r gogledd-

ddwyrain.  Casgliad Yr Orsedd, sydd yn Amgueddfa 

Sirol Wrecsam, yw efallai'r enwocaf.  Mae hefyd 

cofnod o'r 17eg ganrif o gapel coll, a gysegrwyd i 

Bedr Sant ond a ddymchwelwyd tua diwedd y 

18fed ganrif.  Y gred yw ei fod i'r gogledd o 

Rossett Green.  Credir bod y ffynnon sanctaidd 

sy'n gysylltiedig â'r capel tua 400 metr i'r gogledd-

orllewin o Rosset Green.  Mae'n bosib y bydd 

unrhyw waith datblygu yn yr ardal yna'n arwain at 

ddarganfod mwy am hanes y pentref. 

Ymgynghori 
1.8 Ymgynghorwyd â Chyngor Cymuned Yr 

Orsedd, Cyngor Wrecsam, a nifer o fudiadau a 

chyrff sydd â diddordeb yn hanes ac amgylchedd y 

pentref a'i gyffiniau wrth baratoi'r ddogfen hon. 

Cafwyd cyfraniad hefyd gan gyrff statudol fel 

Cadw.  Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn 

ystod Gorffennaf ac Awst 2011. 
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2 Hanes a Datblygiad 

Dyddiau cynnar Yr Orsedd 
2.1 Os yw enw Yr Orsedd yn deillio o 'gorsedd' yn 

yr ystyr 'bryncyn, crugyn neu dwmpath' mae'n 

bosib ei fod yn cyfeirio at hen fryngaer neu at Allt 

Merffordd cyfagos.  Damcaniaeth arall yw mai 'Y 

Rhosydd' - sef cors - yw'r tarddiad.  Mae'n bosib 

hefyd ei fod yn cyfeirio at fan cyfarfod; mae yna le i 

gredu bod cyfarfodydd a chynulliadau wedi cael eu 

cynnal yn yr ardal i reoli'r tir a'i bobl, traddodiad a 

barhaodd hyd at gyfnod Arglwyddi'r Mers yn y 13eg 

ganrif. 

Yr Orsedd yn y canoloesoedd 
2.2 Mae Llyfr Domesday 1086 yn cyfeirio at felin 

ar y safle sydd nawr yn gartref i'r Felin Merffordd 

'isaf'.  Codwyd yr 

adeilad presennol 

yn y 18fed ganrif, 

ar ôl i'r adeilad 

blaenorol losgi i'r 

llawr.  Roedd Melin 

Merffordd yn felin 

y goron yn 

wreiddiol, a oedd 

yn golygu bod pob tenant rhwymedig yn gorfod 

anfon eu cnydau yno.  Roedd hynny'n gymaint o 

dân ar eu croen fel yr adeiladwyd melin breifat yn 

union gyferbyn yn 1544, sef y Felin Yr Orsedd 

'uchaf' enwog.  Ar wyneb yr adeilad rhestredig 

gradd II* yma mae'r dyddiad 1661, sef yn ôl pob 

tebyg y flwyddyn y cafodd ei helaethu. 

2.3 Mae enwau gwahanol y melinau'n deillio o'r 

ffaith iddyn nhw gael eu hadeiladu mewn 

trefgorddau gwahanol.  Mae'n debyg y byddai'r 

ddwy wedi cael eu galw'n felinau Merffordd pan 

godwyd y felin uchaf yn y 16eg ganrif, oherwydd 

nad yw'n debyg bod Yr Orsedd yn fwy na chasgliad 

pitw o ychydig fythynnod a thyddynnau ar y pryd. 

Roedd y felin isaf o fewn ffiniau trefgordd 

Merffordd a Hoseley, a'r felin uchaf o fewn 

trefgordd Burton; mae'n ymddangos bod yr enwau 

gwahanol yn dyddio o gyfnod y gwahanu yma. 

O'r 16eg ganrif i'r 18fed ganrif 
2.4 Yn ystod yr 16eg ganrif codwyd adeilad 

cofrestredig gradd II*, Plas Trefalun, gan John 

Trevor.  Mae'n 

esiampl dda o 

bensaernïaeth 

cyfnod Elizabeth 

y Gyntaf.  Er ei 

fod yn 

Merffordd, 

daeth yn dirnod 

arwyddocaol ar 

y ffordd i'r Orsedd.  Mae'n debyg y byddai 

adeiladu'r plas, ac yna ei chynnal a'i rhedeg, wedi 

creu nifer o swyddi lleol ond does dim arwyddion o 

drigfannau llai sy'n dyddio o'r cyfnod.  Y gred yw 

bod yna bont at draws Afon Alun ar y pryd, 

oherwydd bod John Trevor wedi gadael arian yn ei 

ewyllys yn 1589 ar gyfer atgyweirio "Pont Melin". 
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2.5 Prin yw'r dystiolaeth o waith datblygu yn ystod 

yr 17eg ganrif.  Ond mi gafodd y felin uchaf ei 

hymestyn a'i helaethu yn ystod y cyfnod yma, gan 

awgrymu bod mwy o alw am ei gwasanaeth wrth i'r 

boblogaeth gynyddu.  Mae yna hefyd son am 

farchog o'r enw Richard Trevor oedd â chapel yn Yr 

Orsedd Goch yn Nhrefalun yn 1620 a oedd yn cael 

ei adnabod fel Capel Pedr Sant.  Y gred yw i'r capel 

yma gael ei ddymchwel yn y 18fed ganrif. 

ˆ2.6 Saif Plas Yr Orsedd a Thy Trefalun i'r de o'r

pentref.  Adeiladwyd y ddau yn ystod y deunawfed 

ganrif.  Er iddyn nhw gael eu haddasu a'u hymestyn 

yn y 19eg a'r 

ugeinfed ganrif 

maen nhw wedi 

cadw eu naws 

Georgaidd. 

Mae'r plas y tu 

allan i'r ardal 

gadwraeth. 

Cafodd ei 

adeiladu ar gyfer James Boydell, aelod o deulu 

amlwg lleol a oedd yn ddisteiniaid plas ac ystâd 

Trefalun o ganol y deunawfed ganrif hyd ddiwedd y 

19eg ganrif.  Mae Bwthyn Alun, gyferbyn yr eglwys, 

yn dyddio o'r cyfnod yma; bu'n wreiddiol yn dŷ 
agweddi i'r plas. 

19eg Ganrif 
2.7 Pentref bach iawn oedd Yr Orsedd hyd at ganol 

i ddiwedd y ganrif hon.  Roedd yn ddwfn yng 

nghysgod ystâd fawr Plas Trefalun ac ystadau llai Tŷ 
Trefalun a Phlas Yr Orsedd a'i hamgylchynodd. 

Calon y pentref oedd Gun Street, gydag aelwydydd 

bach llai o amgylch Lôn y Capel a Rossett Green yn 

dilyn yr 'hen ffordd' i Gaer. 

2.8 Yn 1846 adeiladwyd rheilffordd gan y Great 

Western Railway, a lleolwyd gorsaf yn Yr Orsedd. 

Dyma oedd y 

sbardun ar gyfer y 

newid sylweddol a 

ddaeth i'r pentref, 

yn enwedig ar hyd 

Ffordd yr Orsaf 

(nad oedd yr un 

fricsen arni mor 

ddiweddar ag 

1843). Thomas M. Penson oedd pensaer yr orsaf a 

olygodd bod Yr Orsedd wedi datblygu'n lle deniadol 

iawn i fyw ynddo'n fuan iawn ar gyfer cymudo i 

weithio yng Nghaer, Wrecsam, Penbedw a Lerpwl. 

Yn ystod yr ugain mlynedd nesaf adeiladwyd nifer o 

dai ar wahân a thai pâr mawr bonheddig ar hyd 

Ffordd yr Orsaf, Lôn yr Orsaf ac i gyfeiriad Burton a 

Chroeshywel.  Wrth i'r perchnogion cefnog chwilio 

am weision a morynion ar gyfer yr eiddo, daeth 

mwy a mwy o swyddi i'r pentref. 

2.9 Yn 1859 mi gynyddodd y boblogaeth i'r fath 

raddau fel y bu'n rhaid codi ysgol ar Ffordd yr Orsaf, 

ar dir ystâd Trefalun.  Bu'n rhaid ei helaethu 

flwyddyn yn unig ar ôl ei hagor.  Cafodd yr adeilad 

ei ddymchwel yn 1955 i wneud lle ar gyfer maes 

parcio cyhoeddus. 

Eglwys Y Drindod 
2.10 Daeth plwyf Yr Orsedd i fodolaeth yn 1840 pan 

gyfunwyd trefgorddau Burton a Threfalun, gan 

wahanu oddi wrth blwyf 

Gresffordd.  Nid oedd gan 

y pentref eglwys ar y pryd 

a bu'n rhaid i'r 

ffyddloniaid deithio i 

Gresffordd ar gyfer y 

moddion tan gysegrwyd 

yr eglwys gyntaf yn 1841. 

Adeiladwyd yr eglwys 

bresennol rhwng 1891 ac 

1892, yn ôl pob son ar sail 

yr adeilad gwreiddiol. 

2.11 Penseiri o Gaer, Douglas and Fordham, 

ddyluniodd yr eglwys restredig gradd II.  Nhw hefyd 

oedd yn gyfrifol am yr Hen Bersondy i'r gogledd o'r 

fynwent, a ddymchwelwyd tua diwedd yr ugeinfed 

ganrif er mwyn gwneud lle ar gyfer ystâd dai 

modern. James Boydell o Blas Trefalun roddodd y 

tir ar gyfer yr eglwys (ac mae gan y teulu ffenestri 

lliw yn yr eglwys o'r herwydd).  Yn yr eglwys hefyd 

mae enghreifftiau da o ffenestri lliw Kempe a 

Burne-Jones. 

2.12 Adeiladwyd rhagor o adeiladau ar hyd Ffordd 

Yr Orsaf a Ffordd Gaer ar ddechrau'r ugeinfed 

ganrif.  Yn nhafarn y Golden Lion yn 1898 

cynhaliwyd 

arwerthiant o 

nifer o leiniau tir, 

a arweiniodd 

ymhen amser at 

godi Halkyn 

Terrace, 

Lochinvar, 

Alyndene, 

Bodalyn a'r orsaf heddlu ar Ffordd Gaer.  Yn ystod y 

cyfnod yma hefyd codwyd adeiladau llai ar Ffordd 

yr Orsaf tua'r gyffordd â Ffordd Gaer ac o boptu Lôn 

y Capel tua'r gogledd-ddwyrain. 

Yr Ugeinfed Ganrif a'r Unfed Ganrif ar 

Hugain 
2.13 Ychydig o newid a ddaeth i'r pentref yn ystod 

hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif.  Y datblygiad 

mwyaf nodedig oedd Neuadd yr Eglwys ar Ffordd yr 

Orsaf, a ddyluniwyd gan P. H.  Lockwood ac a 

adeiladwyd ar dir a roddwyd gan deulu Boscowen, a 

oedd wedi etifeddu Plas Trefalun oddi wrth deulu 
5 
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Trevor. Hefyd o ddiddordeb oedd dymchwel yr hen 

bont garreg gul a chodi'r Bont y Felin bresennol yn 

1921.  Bu gwelliannau i ffyrdd yr ardal, gan gynnwys 

prynu rhan o ardd Bwthyn Alun i wella'r dro yn 

Ffordd Gaer o flaen Eglwys Y Drindod. 

2.14 Bu ail hanner yr ugeinfed ganrif yn brysurach. 

Ymestynnodd y pentref yn sylweddol tua'r gogledd-

ddwyrain a'r dwyrain, gyda chread ystadau mawr 

sy'n gymysgedd o dai preifat ac adeiladau 

cymunedol.  Syrthiodd bwyell Beeching ar yr orsaf 

yn y 60au. 

2.15 Bu fawr ddim newid o fewn yr ardal 

gadwraeth.  Ymhlith y datblygiadau diweddaraf yw 

ystâd tai bychan The Copse oddi ar Ffordd yr Orsaf. 

Mae diogelu'r coed, sydd â gorchymyn cadw ar nifer 

ohonynt, a'r defnydd o dirweddu addas wedi golygu 

bod y tai newydd wedi 'canfod eu lle' o fewn yr 

ardal. 

2.16 Pentref cymudwr poblogaidd ar gyfer gweddill 

gogledd Cymru a gogledd-orllewin Lloegr yw'r 

Orsedd heddiw, gyda chysylltiadau rhagorol â'r 

A483, A55 a'r M53.  Mae rhai siopau a 

gwasanaethau cymunedol ar gael o hyd ar Ffordd yr 

Orsaf a Ffordd Gaer. 

6 
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Darlun 2: Map Hanesyddol Yr Orsedd 1899 
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Darlun 3: Map Hanesyddol Yr Orsedd 1911 
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3 Crynodeb o’r 
Cymeriad Arbennig 
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3 Crynodeb o’r Cymeriad Arbennig 
3.1 Daw cymeriad arbennig Ardal Gadwraeth Yr 

Orsedd o:-

Yr Afon Alun 
3.2 Mae'r afon Alun yn rhan bwysig o gymeriad y 

pentref.  Dwr yr afon yrrodd rhodau melinau Yrˆ 
Orsedd a 

Merffordd yn 

y dyddiau a 

fu. Heddiw 

mae'r afon 

a'r bont yn 

fynedfa 

hardd i ganol 

y pentref, 

gyda choed aeddfed o'i hamgylch a golygfeydd 

hardd dros dir gwledig i'r dwyrain ac i'r gorllewin. 

Tu hwnt i'r afon, saif eglwys naws Gothig Y Drindod 

yn hyderus yn ei safle amlwg a choediog braf.  Mae 

coed aeddfed trawiadol Bwthyn Alun yn creu naws 

glos a chaeedig. 

Adeiladau Nodedig 
3.3 Oherwydd eu dyluniad, eu gwneuthuriad, eu 

lleoliad a'u maint, adeiladau amlycaf yr ardal 

gadwraeth yw Melin Yr Orsedd ac Eglwys y Drindod. 

Mae fframwaith coed y felin yn srwydd arbennig o 

bwysig wrth gyrraedd y pentref o'r de.  Hefyd o 

ddiddordeb yw'r tai coed a rendrad o gyfnod 

Victoria ar hyd Ffordd yr Orsaf a Lôn yr Orsaf, ac 

wyneb rendrad du a gwyn tafarn The Golden Lion, 

sydd â manylion 

ar ei drysau a'i 

ffenestri a muriau 

crwm sy'n 

cydweddu ag 

arddull cottage 

orne pentref 

cyfagos 

Merffordd. 

Deunydd adeiladu, pensaernïaeth a 

manylion brodorol 
3.4 Mae amrywiaeth y deunydd adeiladu'n 

cyfrannu at 

gymeriad y 

pentref.  O 

dywodfaen 

melyn yr 

adeiladwyd yr 

eglwys a rhai o'r 

tai mwyaf o 

gyfnod Victoria 

ar hyd Ffordd yr 

Orsaf.  O friciau 

coch yr 

adeiladwyd 

mwyafrif y tai, 

gyda nifer o'r 

wynebau 

gwreiddiol yno o 

hyd, yn enwedig 
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ar hyd Ffordd yr Orsaf a Ffordd Caer.  Cymysgedd o 

friciau a rendrad sydd i'w gweld ar wynebau tai 

diwedd yr 19eg ganrif a dechrau'r ugeinfed ganrif, 

yn enwedig bythynnod Halkyn Terrace, Sunny Villas 

ac adeiladau mwy Alyndene a Bodalyn ar Ffordd 

Caer.  Mae tai sy'n hanner-coediog, yn enwedig eu 

talcenni, i'w gweld ar hyd Ffordd yr Orsaf, Ffordd 

Caer a Gun Street. 

3.5 Mae crwydro pentref Yr Orsedd yn daith drwy 

hanes pensaernïaeth, o fframwaith coed Melin Yr 

Orsedd i gynllunio gofalus y tai cyfnodau Edward a 

Victoria ar hyd Lôn yr Orsaf a Ffordd yr Orsaf.  O 

ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r ugeinfed ganrif 

daw mwyafrif adeiladu'r ardal gadwraeth, sef 

cyfnod yr adeiladu mawr yn sgil dyfodiad y 

rheilffordd a'r orsaf.  Mae'r manylder yn amrywio, 

gyda'r dylunio ar ei mwyaf bywiog ar dai mawr 

cyfnod Victoria ac ar adeiladau cyhoeddus diwedd y 

19eg ganrif.  Ar dywodfaen mae mwyafrif y 

ffenestri'n gorffwys, a'r mwyafrif ohonyn nhw'n rhai 

ffenestri codi neu ffenestri casment pren symlach. 

Ffiniau 
3.6 Mae muriau ffiniol o dywodfaen melyn yn 

gyffredin yn yr ardal gadwraeth, gan greu dilyniant a 

pharhad 

rhwng y 

ffyrdd a'r 

lonydd. 

Mae'r 

muriau a'r 

grisiau o 

amgylch 

cyffordd 

eang Ffordd 

yr Orsaf a Ffordd Caer yn ffiniau pwysig rhwng y 

ffordd a'r llwybr troed.  Mae'r mur dau gan metr o 

hyd o friciau coch i Tyn-y-Coed a Phlas Yr Orsedd ar 

hyd Ffordd Caer yn ffin amlwg - yn llythrennol ac yn 

symbolaidd - rhwng y pentref a hen ystâd Plas Yr 

Orsedd, ac mae'r gwrychoedd yn ychwanegu at 

gymeriad gwledig y pentref. 

Cyfraniad y coed 
3.7 Mae gorchmynion cadw ar nifer o'r coed sy'n 

britho'r ardal gadwraeth.  Y coed aeddfed amlycaf 

yw'r rhai sy'n ffurfio ffin ogleddol y fynwent, a'r rhai 

sydd ar dir Alyn Cottage.  Maen nhw'n ychwanegu 

at olygfeydd yr eglwys (sy'n adeilad rhestredig) a'r 

eiddo o'i hamgylch, i edrych i mewn i'r ardal 

gadwraeth 

ac allan 

ohoni. 

Mae'r 

goedlan sy'n 

amgylchynu 

Tyn-y-Coed 

ar Ffordd 

Caer yn 

cyfrannu at 

gymeriad gwledig y pentref, gan greu awyrgylch clos 

a chaeedig ynghyd â choed cyfagos Rossett Green. 

Mae'r coed mawr aeddfed tua'r gorllewin o Ffordd 

yr Orsaf yn rhwystro'r rheilffordd a ffordd ddeuol yr 

A483 rhag amharu ar gymeriad y pentref. 

Patrwm traddodiadol y ffyrdd, a'r llinell 

adeiladau 
3.8 Cadwodd Gun Street ei ffurf gul a chlos 

draddodiadol.  Mae'r bythynnod bach a'r tai teras 

yn agos at y 

ffordd, a 

does dim 

llwybr 

troed.  Mae 

Ffordd yr 

Orsaf hefyd 

wedi cadw 

at ei llwybr 

hanesyddol, 

ac mae ei 

llinell adeiladau gyson a chryno'n cyfleu trefn 

reolaidd.  Mae gan fwyafrif y tai gerddi blaen bach. 

Mae llinell adeiladau Ffordd Caer yn llai cyson; ar y 

cyfan, mae ganddi dai mwy ar leiniau mawr.  Mae 

Halkyn Terrace yn annodweddiadol o'r ffordd yma, 

ond mewn ffordd sy'n dod ag amrywiaeth ddeniadol 

iddi. 

Ymylfeini addurnedig y ffyrdd 
3.9 Mae'r ymylfeini du a gwyn ar gyffordd eang 

Ffordd yr Orsaf a Ffordd Caer yn rhan unigryw o'r 

pentref, ac yn ychwanegiad diddorol i'r cyfan. 
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4. Manylion y 
Cymeriad Arbennig 
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4.1 Mae'n bosib rhannu'r ardal gadwraeth yn dair 

rhan o gymeriadau gwahanol. 

Ffordd Caer 
4.2 Canol y pentref sydd i'w weld wrth gyrraedd yr 

ardal gadwraeth o'r de ar hyd Ffordd Caer, gyda 

Melin Yr 

Orsedd ac 

afon Alun 

o'ch blaen a 

thwr cerrigˆ 
trawiadol 

Eglwys y 

Drindod yn y 

cefndir. 

Gyferbyn â'r 

eglwys, yng nghalon yr ardal gadwraeth, mae coed 

Bwthyn Alun yn nodwedd hardd ac amlwg.  Wrth i 

Ffordd Caer droi tua'r dwyrain, mae'r llinell 

adeiladau'n cysoni gydag amrywiaeth o dai teras, tai 

pâr a thai ar wahân.  Yna mae'r ffordd yn cyrraedd 

eangderau Rossett Green. 

4.3 O boptu Ffordd Caer mae'r ddwy felin 

hanesyddol sy'n gyflwyniad hardd i'r pentref, ac sy'n 

cael eu gwahanu oddi wrth weddill y pentref gan lif 

hamddenol afon Alun a phyllau a nentydd y ffrwd 

melin. Mae gan y ddwy felin y muriau tywodfaen 

melyn sy'n nodweddu gweddill yr ardal gadwraeth 

yn ogystal. Asdeilad rhestredig gradd II* Melin Yr 

Orsedd 'yw' Yr Orsedd i raddau helaeth gan ei bod 

yn clamp o adeilad trawiadol ac yn rhan mor 

Ffordd Caer 
ganolog o gymeriad y pentref yn gyffredinol a'r 

ardal gadwraeth yn arbennig.  Melin Merffordd, yn 

bellach o 

ochr y ffordd, 

yw'r hynaf o'r 

ddwy; mae'r 

adeilad 

presennol yn 

dyddio o 

ddiwedd y 

ddeunawfed 

ganrif.  Mae'r estyniad mawr y tu cefn iddi'n cyd-

fynd yn foddhaol â'r adeilad gwreiddiol o ran 

cymesuredd, maint a dyluniad.  Mae'r dirwedd 

wastad o amgylch y melinau'n galluogi golygfeydd 

hyfryd o'r wlad o'u cwmpas, gan ychwanegu at yr 

ymdeimlad gwledig. 

4.4 Mae Ffordd Caer yn arwain at y pentref dros yr 

afon Alun ar draws pont un bwa o dywodfaen.  Mae 

rheiliau metel 

modern ar ei hochr 

orllewinol, a sment 

ar ei hochr 

ddwyreiniol.  Y bont 

hon gymrodd le'r 

un wreiddiol, Pont 

Melin, yn 1921. 

Cefn tai Ffordd yr Orsaf sydd i'w gweld wrth edrych 

tua'r gorllewin o'r bont, gyda llystyfiant ac ychydig o 

goed yn gwella'r olygfa i raddau.  Tua'r dwyrain, 

ychydig cyn cyrraedd y bont, mae llwybr oddi ar Lon 
13 
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y Maenordy'n dangos y groesfan hanesyddol dros yr 

afon trwy'r rhyd sy'n arwain at Gun Street.  Heddiw 

mae'r ffordd yn arwain at ystâd dai Plas Trefalun, 

gyda choed a llystyfiant yr afon yn cuddio'r 

ychwanegiadau diweddar i'r pentref ac yn gwneud 

llawer i ddiogelu naws wledig y rhan yma ohono. 

4.5 Mae Alyn Cottage yng nghanol yr ardal 

golygfeydd i mewn i'r ardal gadwraeth o'r de a'r 

gorllewin.  Mae mur tywodfaen isel â rheiliau metel 

yn dangos ffin yr eglwys wreiddiol, sy'n dyddio o 

1841. Llidiart y meirw syml sy'n arwain at yr 

eglwys.  Mae coed aeddfed, yn enwedig y rhai yng 

ngogledd-orllewin y fynwent, yn ychwanegu at y 

naws a'r ymdeimlad clos. 

gadwraeth, y tu ôl i fur carreg tywodfaen 

traddodiadol a choed mawr aeddfed bendigedig. 

Mae'n bosib cael cipolwg o'i rendrad gwyn a'r 

ffenestri codi traddodiadol mewn mannau trwy'r 

dail.  Estynnwyd y ty'n sylweddol ers ei adeiladu tuaˆ 
diwedd y ddeunawfed ganrif fel ty agweddi ar gyferˆ 
Plas Yr Orsedd.  Mae'r tir o'i gwmpas yn nodwedd 

neilltuol bwysig o'r ardal gadwraeth, gyda'r 

gwyrddni hardd yn ychwanegu llawer at olygfeydd 

yr eglwys gyferbyn. 

4.6 Eglwys y 

Drindod yw 

canolbwynt y 

pentref.  Saif ar dro 

amlwg yn y ffordd, 

gyda'i safle a'i 

maint yn golygu 

mai hi sy'n rheoli'r 

4.7 Adeiladwyd yr 

eglwys, sy'n adeilad 

rhestredig gradd II, o 

gerrig tywodfaen wedi eu 

trin yn ddwfn a'u gosod 

mewn cyrsiau afreolaidd i 

ddyluniad adfywiad 

Gothig gan Douglas a 

Fordham.  Mae ganddi 

gynllun croesffurf, gyda 

chorff hir ac ystlys pum 

agoriad, côr byr uchel a 

chroesfâu a thwr mawr sgwâr yn codi o'r croesiad.ˆ 
Mae cloc o'r ugeinfed ganrif ar wyneb dwyreiniol y 

twr, sydd â chanllaw crenellog â therfyniadauˆ 
croget.  Mae'r gofeb ryfel sydd o fewn y mur blaen 

wedi ei chofrestru ac o ddeunydd a gwneuthuriad 

sy'n cydweddu â'r eglwys. 
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4.8 Tua'r gogledd-ddwyrain o'r eglwys, ar hyd 

llwybr cul 

coediog, 

mae'r 

fynwent 

sydd â 

golygfeydd 

hyfryd o'r 

tir o'i 

chwmpas 

sy'n ei 

chysylltu'n uniongyrchol â'i gorffennol.  Wrth edrych 

yn ôl, tuag at y pentref, mae maint yr eglwys yn 

amlwg o'i gymharu â choed Alyn Cottage.  Rhan 

annatod o naws y fynwent yw ei bod hi ar wahân i'r 

eglwys a'r pentref prysur, sy'n golygu ei bod yn lle 

hyfryd o heddychlon a hardd. 

4.9 Ar ôl mynd heibio'r eglwys mae Ffordd Caer yn 

sythu wrth i'r llinell adeiladau gysoni.  Tua'r gogledd 

mae'r tai'n 

fwy ar y 

cyfan, a 

gyda mwy o 

dir o'u 

cwmpas. 

Mae'n 

bosib gweld 

cipolwg o 

gefn gwlad 

rhwng y tai pob hyn a hyn.  Mae Alyndene a 

Bodalyn, nesaf at yr eglwys, yn dai pâr 

nodweddiadol o gyfnod Edward - briciau coch, 

gwaith cain terracotta a rendrad, simneiau mawr a 

thoeau teils coch sgolpiog sy'n tynnu sylw ac sy'n 

gwrthgyferbynnu'n braf â thywodfaen yr eglwys. 

Mae'r tai y tu ôl i fur isel o friciau coch gyda rheiliau 

metel ar ei ben, a choed a llystyfiant y gerddi blaen 

yn lliniaru'r llinell adeiladau.  Ffenestri codi 

traddodiadol o bren sydd gan Bodalyn, a oedd ar un 

cyfnod yn feddygfa. 

4.10 O fewn talar wreiddiol Bodalyn mae adeilad 

bach un llawr wedi ei wneud o fyrddau pren.  Mae'n 

dyddio o 

ganol yr 

ugeinfed 

ganrif ac yn 

cael ei 

adnabod fel 

The Former 

Surgery. 

Mae'n 

bosib mai 

llety ar gyfer y brif feddygfa oedd yr adeilad yma.  Er 

mwyn cael ato mae angen mynd trwy glwyd metel 

rhwng colofn o friciau gyda chaeadau pyramidaidd 

ar eu pennau, sy'n cyd-fynd â mur blaen Bodalyn ac 

Alyndene. Tu ôl i Bodalyn mae'r hen coetsiws a'r 

stablau, sydd heddiw'n un eiddo, i'w gweld dros y 

mur cefn. 

4.11 Lochinvar sydd nesaf, adeilad dau lawr o friciau 

coch gyda tho llechi a simnai corbel ar ei ddau ben. 

Cafodd ei 

godi tua 

diwedd y 

19eg ganrif 

ar dir a 

brynwyd 

mewn 

arwerthiant 

yn nhafarn 

The Golden 

Lion. Mae gan Lochinvar wyneb blaen syml 

cymesur deniadol, gyda ffenestri crom o boptu'r brif 

fynedfa a ffens piced hen ffasiwn o'i flaen.  Heb ei 

ddatblygu mae hanner dwyreiniol y llain, sydd wedi 

ei guddio o'r ffordd y tu ôl i wrych cynhenid ac sy'n 

cynnig golygfeydd hardd o gefn gwlad tua'r gogledd. 

4.12 Adeilad o'r ugeinfed ganrif, Byewell, sydd nesaf 

ar ochr ogleddol Ffordd Caer.  Er ei fod yn fawr, mae 

ei faint yn 

cydweddu â 

gweddill y 

tai cyfagos. 

Ond mae'r 

to teils 

concrit 

modern a'r 

dyluniad 

plaen yn 

gwrthgyferbynnu'n anffodus gyda'r tai to llechi a 

theils coch, a'r manylion terracotta a briciau mwy 

addurniadol arnynt. 

4.13 Adeiladau Rossett Court sy'n cwblhau'r rhan 

fach hon o Ffordd Caer.  Mae gan y prif adeilad, 

adeilad 

mawr dau 

lawr o 

friciau coch, 

llawer o'i 

nodweddion 

a'i fanylion 

gwreiddiol. 

Mae hwn yn 

dyddio o 

1897, fel sy'n amlwg o'r meini dyddiad sydd ar ei 

wyneb a hefyd, yn anarferol, uwchben y fynedfa 

ochr.  Dyma oedd lleoliad y cigydd ar un cyfnod, ac 

mae hen flaen y siop yn parhau i wynebu Ffordd 

Caer.  Mae gan yr ochrolwg amlwg borth hardd, a'r 

ffenestri yw'r rhai casment pren gwreiddiol, gyda 

goleuadau'r top plwm a lliw a'r llin-gwrs corbellog. 

4.14 Mae yna lin-gwrs corbellog ar yr adeilad nesaf,ˆ 
sy'n dyddio o ddechrau'r ugeinfed ganrif.  Dyma 
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fferyllfa'r pentref heddiw.  Mae'r dyluniad a'r 

nodweddion yn fwriadol adlewyrchu Rossett House 

cyfagos; mae'r ddau 

adeilad yn cyfuno i 

gynnig parhad a 

chysondeb i'r llinell 

adeiladau.  Ar du ôl y 

safle mae dau gartref 

arall, a oedd yn dai allan 

i Rossett Court yn 

wreiddiol.  Tua'r gogledd 

mae coed mawr aeddfed 

The Golden Lion yn 

fframio'r golygfeydd ac 

yn lliniaru mur briciau 

coch unffurf Rossett 

Court. 

4.15 Mae Bridewell House a Halkyn Terrace, i'r de o 

Ffordd Caer, yn ffurfio llinell adeiladau gyson.  O'u 

blaen mae 

mur isel o 

friciau coch 

gyda 

rheiliau 

metel a 

chapiau 

tywodfaen, 

sy'n dod â'r 

tai ynghyd i 

greu naws 

mwy maestrefol na gweddill Ffordd Caer.  Bridewell 

House, a adeiladwyd yn 1904, yw ty hynaf y rhes;ˆ 
mae ganddo friciau coch patrwm English bond gyda 

tho o deils clai coch.  Gorsaf heddlu oedd y ty hwnˆ 
yn wreiddiol - ystyr bridewell yw "a house of 

correction"!  Cafodd ei chodi i gymryd lle'r hen orsaf 

heddlu ar ben arall y rhes.  Mae'r adeilad yn dangos 

elfennau o'r dull 'adfywiad cynhenid' ('domestic 

revival') gyda ffenestri post a thrawslath, a bwa 

pedwar canol uwchben y drws.  Ar y cyfan, 

ffenestri'r llawr cyfan yw'r rhai casment syml 

gwreiddiol. 

4.16 Naw adeilad sydd ar hyd Halkyn Terrace, wyth 

ohonyn nhw'n dyddio o 1898 yn sgil arwerthiant tir. 

Mae'r wyth 

ty yn yˆ 
canol fwy 

neu lai'n 

gymesur, 

gyda 

thalcenni 

amlwg ac 

apigau pren 

ar bob pen. 

Mae ffenestri blaen crwm, briciau glas patrymog a 

llin-gwrs patrymog yn ychwanegu at ei gymeriad. 

Mae rhifau 4 a 5 wedi cadw eu ffenestri gwreiddiol, 

gan ddangos beth a fwriadwyd ar gyfer y cyfan. 

Cadwyd cysondeb y cyfan drwy gadw pob un o'r 

simneiau gwreiddiol. 

4.17 Mae Rhif 1 Halkyn Terrace yn wahanol iawn i'r 

gweddill.  Mae'n fach iawn ac wedi ei wynebu â 

rendrad, mewn gwrthgyferbyniad llwyr â briciau 

coch a 

maintioli'r 

lleill.  Mae'r 

amrywiaeth 

honno'n 

llwyddo i 

ychwanegu 

at 

ddiddordeb 

y cyfan. 

Adeiladwyd Rhif 1 yn ail hanner y 19eg ganrif, gyda 

dyluniad cymesur a dormerau serth â therfyniadau 

pigog sy'n nodweddiadol o gyfnod Victoria. 

Ynghlwm â Rhif 1 mae Holt Cabinetry, adeilad bach 

gydag estyniad ystafell haul modern sydd mewn lle 

amlwg ger y gyffordd gul â Gun Street. 

4.18 Ar ôl Halkyn Terrace, mae'r naws yn newid 

wrth i Ffordd Caer ledaenu a'r llinell adeiladau lacio. 

Mae Rossett 

Green yn 

gefndir 

pwysig ar 

gyfer 

golygfeydd 

allan o'r 

ardal 

gadwraeth, 

gan 

ychwanegu at leoliad adeilad cofrestredig gradd II 

Plas Yr Orsedd gyferbyn.  Tua'r dwyrain, ymhellach 

o'r ffordd a thu ôl i fur tywodfaen a lawnt daclus, 

mae Poplar Cottage, adeilad dau lawr o friciau coch. 

Mae'n dyddio o ganol y 19eg ganrif fan hwyraf, a 

chanddo dalcenni cerrig copin gyda ffenestri wedi 

eu hadnewyddu yn amgylchynu drws blaen newydd 

canolog yn gymesur. 

4.19 Mae wyneb paent gwyn y Ty Peiriant, a oeddˆ 
unwaith yn Churton's Food & Wine Bar, yn haeddu 

sylw. 

Codwyd yr 

adeilad yng 

nghanol y 

19eg ganrif 

fan bellaf. 

Dyma oedd 

y swyddfa 

bost ar un 

adeg.  Mae 

ochrau'r adeilad yn dangos y cerrig gwreiddiol, er 

bod y blaen o friciau ar y cyfan.  Mae'r ffenestri 
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pren casment wedi eu hadnewyddu, gyda'r 

mynedfeydd i'r llawr cyntaf yn cadw'r siliau cerrig 

wedi eu paentio a phennau bwa gwreiddiol.  Yng 

nghefn y safle mae ychydig o adeiladau o gerrig a 

briciau. Mae'r paent du a gwyn yn cyd-fynd â'r prif 

adeilad, ac yn wrthgyferbyniad braf i friciau coch yr 

eiddo cyfagos. 

4.20 Nesaf mae Kenmar a thafarn The Butcher's 

Arms. Adeiladwyd Kenmar tua diwedd yr ugeinfed 

ganrif, ac ar hyn 

o bryd dyma 

siop y pentref. 

Mae'n sefyll y tu 

ôl i faes parcio 

anffurfiol, sydd 

o ddyluniad a 

gwneuthuriad 

modern sy'n 

gwrthgyferbynnu'n anffodus â'r ddau adeilad 

hanesyddol.  Mae The Butcher's Arms mewn lle 

amlwg o fewn yr ardal gadwraeth, ac wedi ei 

chyfeirio tuag at gyffordd Ffordd Holt a Ffordd Caer. 

Y gred yw bod yr adeilad briciau coch a tho llechi'n 

dyddio o ddechrau'r 19eg ganrif.  Pren casment 

wedi eu hadnewyddu o fewn yr agoriadau 

gwreiddiol yw'r ffenestri.  Ar y wyneb de-orllewin 

mae yna agoriad sydd wedi ei fricio ynghau erbyn 

hyn.  Mae coed aeddfed yr ardd drws nesaf yn 

gefndir hardd i olygfeydd o'r dafarn o Ffordd Caer. 

4.21 Gyferbyn mae tafarn The Golden Lion.  Mae ei 

liw du a gwyn, ei faintioli amlwg a'i furiau crwm yn 

cyfuno i greu un 

o adeiladau 

amlycaf yr ardal 

gadwraeth.  Y 

gred yw iddo 

gael ei godi tua 

diwedd y 

deunawfed 

ganrif neu 

ddechrau'r 19eg 

ganrif neu'n gynharach na hynny.  Mae esblygiad 

naturiol yr adeilad a'i liwiau trawiadol yn atgoffa 

rhywun o nodweddion adeiladau tebyg i lawr y 

ffordd ym Merffordd.  Mae gan y dafarn diroedd 

eang hardd, sy'n ychwanegu ati, yn cynnig 

amrywiaeth weledol i'r ardal gyfagos ac yn galluogi 

golygfeydd 

trawiadol o'r 

wlad o'i 

chwmpas. 

4.22 Mae 

Rossett Cottage 

cyfagos yn 

gymorth i 

guddio maes 

parcio tarmac mawr The Golden Lion.  Y gred yw ei 

fod yn dyddio o'r 17eg ganrif.  Mae ganddo'r un 

lliwiau du a gwyn trawiadol, ac mae mur rendrad 

wedi ei baentio a ffens staen modern yn ei guddio 

rhag y ffordd.  Mae coed mawr aeddfed yr ardd yn 

cyfrannu'n sylweddol at awyrgylch yr ardal. 

Casmentau pren wedi eu hadnewyddu yw'r 

ffenestri, gyda bwa ogee hardd dros y drws blaen. 

4.23 Heibio'r Golden Lion Hotel a Rossett Cottage 

mae'r llygad yn cael ei 'ysgubo' ar hyd Ffordd Caer a 

thu hwnt i'r 

pentref gan yr 

ymdeimlad sy'n 

cael ei greu gan 

goed a 

llystyfiant Tyn-y-

Coed a Phlas Yr 

Orsedd a Rossett 

Green gyferbyn. 

Mae'r un effaith 

i'w deimlo wrth gyrraedd yr ardal gadwraeth o'r 

gogledd, a'r teimlad eich bod yn 'cyrraedd rhywle'. 

Mae mur briciau coch deniadol gyda chapiau cerrig 

yn ffin gyson ar hyd ochr orllewinol y ffordd, gan 

wahanu Tyn-y-Coed a Phlas Yr Orsedd oddi wrth 

weddill y pentref. 

4.24 Nodwedd amlycaf y pentref wrth gyrraedd o'r 

gogledd yw Plas Yr 

Orsedd, sydd o faint a 

dyluniad yn golygu ei 

fod yn adeilad nodedig. 

Codwyd yr adeilad 

rhestredig gradd II yng 

nghanol y deunawfed 

ganrif ar gyfer teulu 

Boydell.  Bryd hynny, 

enw'r plas oedd Yr 

Orsedd.  Mae'r adeilad 

tri llawr wedi ei wneud 

o friciau coch hardd 

gyda thriniadau cerrig a 

chanllawiau rendrad.  Tua'r blaen mae mynedfa 

ganolog wedi ei gosod yn ôl o dan dalog briciau 

deintell.  O boptu'r fynedfa mae dau oleddf taldra 

llawn gyda chorneli rhigolau trwm ac addurniadau 

cerrig. Mae'r ffenestri yn rhai pren codi 

traddodiadol. 

4.25 Mae Rossett Green gyferbyn yn cydweddu'n 

braf â Phlas Yr Orsedd.  Enw hanesyddol y rhan yma 

oedd y blanhigfa a oedd yn rhan o ystâd Plas Yr 

Orsedd.  Enw'r ardal yn y 1930au oedd y Boydellian 

Pleasure Ground er parch am deulu Boydell, 

perchnogion y plas.  Mae'r ardal wedi cadw ei 

chymeriad eang, ac mae'n wahanfur corfforol a 

gweledol rhwng rhannau hanesyddol a rhannau 

modern y pentref. 
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4.26 Y gred yw mai Gun Street oedd y ffordd i Gaer 

cyn adeiladu pont dros yr afon Alun, ac mai o'i 

chwmpas hi y codwyd adeiladau cyntaf yr 

anheddiad.  Mae'r rhyd ar draws yr afon i Gun 

Street i'w gweld o hyd.  Daeth enw'r stryd o dafarn 

The Gun hanner ffordd ar ei hyd.  Mae'r stryd wedi 

cadw ei chymeriad ar hyd y blynyddoedd; mae hi'n 

gul ac yn glos, gyda thai teras a bythynnod yn agos 

at y ffordd sydd heb lwybr troed o gwbl.  Mae 

culder y stryd a'i chefndir coediog yn rhoi iddi 'naws 

am le' unigryw o fewn yr ardal gadwraeth. 

ˆ4.27 Mae Orchard House, ty mawr modern, yn

wynebu'r gyffordd onglog â Ffordd Caer.  Mae'r 

adeilad rendrad 

gwyn o fewn tir 

a oedd yn 

perthyn i Poplar 

Cottage.  Nid yw 

Orchard House 

yn cydweddu â 

gweddill Gun 

Street. 

4.28 Mae tai 

talcennog dau 

lawr The Cot ac 

1 Greenfield Cot 

o boptu ochr y 

ffordd, sy'n rhoi 

naws glos 

gyfarwydd i Gun 

Gun Street 

Street.  Mae The Cot a The Shanty cyfagos yn debyg 

i'w gilydd, sef wyneb rendrad wedi ei baentio'n ddu 

a gwyn.  Mae'r ddau adeilad ar y map OS sydd yn 

Narlun 2 uchod - capel y Methodistiaid Cyntefig 

oedd The Shanty bryd hynny. 

4.29 Ar ôl bwlch byr yn y llinell adeiladau mi 

gyrhaeddwn rifau 1 a 2 Greenfield Cot.  Roedd y 

rhain yn ddau o dri 

adeilad yn wreiddiol, ac 

yn dyddio o tua chanol i 

ddiwedd y 19eg ganrif. 

Mae'r cefnau'n arddangos 

y briciau gwreiddiol hyd at 

y llawr cyntaf; patrwm y 

gwahanydd llawr hardd 

yw "dant llif".  Mae'r 

lloriau gwaelod a'r ochrau 

wedi cael eu rendro, er 

bod y gwahanydd llawr 

i'w weld o hyd.  Mae'r 

ffenestri wedi eu hadnewyddu o fewn yr agoriadau 

gwreiddiol, gyda siliau o deils terracotta syml. 

Mae'r mur ffiniol tywodfaen syml sy'n amgáu gardd 

Rhif 1 Greenfield Cot yn nodwedd gyson ar hyd y 

ffordd. 

4.30 Ar ochr arall Gun Street mae briciau coch braf 

Halkyn Terrace yn gwrthgyferbynnu â'r wynebau 

rendrad gwyn cyfagos.  Mae'r briciau wedi eu gosod 

mewn patrwm English Bond amlwg, gyda 

chonglfeini onglog o dywodfaen a'r manylion 
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terracotta sydd ar siliau'r ffenestri, y simnai a 

chopin y 

mur 

ffiniol. 

Mae 

ffiniau ôl 

y teras yn 

dilyn 

llinell y 

stryd, gan 

olygu bod 

y muriau 

ôl ar ongl nodweddiadol, sy'n ychwanegu at yr 

ymdeimlad caeedig. 

4.31 Tu hwnt i Halkyn Terrace mae talcen rendrad 

Ivy Cottage yn wynebu'r ffordd.  Mae'n bosib bod y 

bwthyn 

yma a'r 

Bwthyn 

cyfagos 

wedi 

cysylltu ag 

Alyn 

Cottage 

yn 

wreiddiol, 

gan fod ei 

ffurf unionlin a gweddillion mynedfa fwaog fawr yn 

awgrymu defnydd fel adeilad allanol neu coetiws. 

Mae rendrad modern yn cuddio'r rhan fwyaf o'r 

gwneuthuriad, ar wahân i ddarn bach o wyneb y de. 

Mae'r bythynnod, a oedd yn bedwar bwthyn llai yn 

wreiddiol, wedi cadw'r toeau llechi gwreiddiol ac 

ychydig o'r cyfarpar gwaredu dwr o wneuthuriadˆ 
haearn bwrw, er bod gwaith ehangu ac addasu wedi 

amharu ar y cymeriad gwreiddiol i raddau. 

4.32 

Cyferbyn 

mae 

rhifau 1-6 

Gun 

Street, 

teras byr 

o 

fythynnod 

bach o 

friciau a cherrig gyda gerddi neu fuarthau blaen 

bach. Muriau tywodfaen traddodiadol yw'r ffiniau 

ar y cyfan.  Mae'n debyg bod rhifau 1-4 ymhlith 

adeiladau hynaf y pentref.  Rhifau 1 a 2, yr agosaf at 

yr afon, yw'r talaf; cawson nhw eu creu o rannu'r 

hen gapel Presbyteraidd ar ddechrau'r 19eg ganrif. 

Maen nhw wedi eu gwneud o gerrig, sydd wedi eu 

cuddio o dan rendrad heddiw.  Mae'r ffenestri'n 

amrywio, gyda rhif 2 yn cadw'r siliau cerrig 

traddodiadol. 

4.33 Mae rhifau 3 a 4 Gun Street ychydig yn fyrrach, 

gyda'r gwneuthuriad cerrig yn y golwg o hyd, 

ynghyd â 

ffenestri a 

phennau'r 

drysau 

bwa 

segment. 

Mae rhif 3 

wedi cadw 

ei ffenestr 

godi 

wreiddiol 

ar y llawr cyntaf.  Mae gan rifau 3, 5 a 6 ffenestr fwa 

pren ar y llawr gwaelod, er bod pen carreg 

gwreiddiol y ffenestri i'w gweld o hyd. 

Adnewyddwyd ffenestri a drysau rhif 4 o fewn yr 

agoriadau gwreiddiol. 

4.34 Byrrach eto yw'r tai olaf, rhifau 5 a 6.  Mae rhif 

6 wedi ei rendro ond mae gan rif 5 wyneb caregog o 

hyd. 

Mae'r 

ffenestri a 

drysau'n 

debyg i 

rifau 3 a 

4, gan 

alluogi 

cysondeb 

gweledol, 

a'r 

ffenestri a'r drysau wedi eu hadnewyddu o fewn yr 

agoriadau gwreiddiol.  Gwnaed gwaith cydweddus, 

sef estyniad dau lawr, i rif 6.  Mae tair simnai 

echelinol fawr o friciau'n ymddangos yn eu tro ar 

hyd y llinell doeau. 

4.35 O hyn ymlaen mae'r ffordd yn culhau'n 

droedffordd heddychlon sy'n troi'n llwybr troed sy'n 

dilyn yr afon drwy'r coed ar ei glan hyd at y bont, yn 

glyd o fewn muriau tywodfaen isel a llystyfiant 

sylweddol 1 Gun 

Street ac Alyn 

Lodge. 
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Ffordd yr Orsaf a Lôn yr Orsaf 
4.36 Ar hyd Ffordd yr Orsaf tua'r gorllewin roedd 

yr hen orsaf reilffordd.  Cyn adeiladu'r rheilffordd 

a'r orsaf roedd hi'n gyswllt tawel rhwng Yr Orsedd a 

Burton, heb dai o gwbl ar ei hyd.  Codwyd adeiladau 

Ffordd yr Orsaf yng nghanol a diwedd y 19eg ganrif, 

gyda llawer ohonyn nhw â chysylltiad uniongyrchol 

neu anuniongyrchol â'r rheilffordd.  Daeth y ffordd 

yn ganolbwynt i'r pentref, gydag amrywiaeth o 

siopau, tai ac adeiladau cyhoeddus.  Mae Ffordd yr 

Orsaf yn parhau'n fwrlwm amrywiol hyd heddiw; ar 

ei hyd mae mwyafrif gwasanaethau cyhoeddus a 

chyfleusterau'r pentref. 

4.37 Briciau coch yw'r deunydd adeiladu mwyaf 

cyffredin, gyda'r adeiladau i'r gogledd o Ffordd yr 

Orsaf y tu ôl 

i furiau isel 

o 

dywodfaen 

neu o 

friciau coch. 

Mae llinell 

yr 

adeiladau'n 

eithaf 

cyson, gan 

atgyfnerthu'r ymdeimlad bod yr ardal hon yn 

faestref.  Ond wedi dweud hynny mae'n bosib gweld 

y wlad yma a thraw.  Mae'r golygfeydd hynny, coed 

y fynwent a thwr yr eglwys rhwng yr adeiladau'nˆ 
gefndir pwysig sy'n lliniaru'r awyrgylch trefol. 

4.38 Mae The Alyn Hotel ar ben uchaf Ffordd yr 

Orsaf.  Mae ei leoliad amlwg a hyfryd ar lan yr afon, 

a'i wyneb 

rendrad 

gwyn, yn 

golygu ei 

fod yn un o 

adeiladau 

amlycaf yr 

ardal 

gadwraeth. 

Cafodd ei 

godi yng nghanol y 19eg ganrif, mwy na thebyg 

mewn ymateb i adeiladu'r orsaf a'r cynnydd yn nifer 

yr ymwelwyr a ddaeth yn ei sgil.  Mae'r rendrad 

wedi gorchuddio'r briciau gwreiddiol, ac mae'r 

ffenestri'n amrywio, er bod rhai gwreiddiol ar y 

wyneb gogleddol sydd i'w weld o Ffordd yr Orsaf. 

Mae'r tŷ 
allan cefn 

gwreiddiol 

yno o hyd. 

4.39 

Gyferbyn â 

The Alyn 

Hotel mae 

Bridge 

House, 

adeilad briciau coch a godwyd ar ddiwedd y 19eg 

ganrif ar lain gornel fawr.  Mae'r wynebau 
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talcennog blaen ac ochr, yr addurniadau du a gwyn 

trawiadol ar ben uchaf y talcennau, y ffenestri a 

blaen y siop yn tynnu'r sylw ac yn ychwanegu at ei 

amlygrwydd wrth edrych o Ffordd Caer a Ffordd yr 

Orsaf.  Mae wyneb Ffordd Caer yn gymesur, gyda'r 

drws panel gwreiddiol yn ei ganol a ffenestri codi 

sengl neu dridarn. Tua Ffordd yr Orsaf mae blaen y 

siop yn llai addurnedig ac o gyfnod hwyrach, gyda 

ffenestr godi uwchben.  Mur tywodfaen 

traddodiadol sy'n amgylchynu'r adeilad, gyda chopin 

tywodfaen. 

4.40 Nesaf at Bridge House i'r gogledd mae 3 

Mews Cottage, rhan o ddatblygiad bach modern o 

dai briciau. 

Roedd yr 

adeiladau yma 

ymhlith tai allan 

Bridge House, 

ond maen nhw 

wedi colli llawer 

o'u cymeriad yn 

sgil y gwaith a 

wnaed arnynt. 

Mae rhifau 1 a 2 ymhellach yn ôl o Ffordd yr Orsaf, 

gydag agosatrwydd twr enfawr yr eglwys yn golyguˆ 
eu bod yn edrych hyd yn oed yn llai trawiadol. 

4.41 Nesaf atynt mae hen siop yr 

haearnwerthwr.  Erbyn heddiw mae hi wedi ei 

rhannu rhwng 

Pure Perfection 

Beauty Lounge, 

Hair by Nia ac 

Essence of 

Beauty.  Mae'r 

adeilad yn 

dyddio o 

ddechrau'r 

ugeinfed ganrif, 

gyda'r dyddiad 1913 uwchben bwa sydd (ychydig yn 

ffwndrus) yn dyddio o'r gwaith addasu a wnaed tua 

diwedd y ganrif.  Mae blaenau'r siopau'n yn 

ddiaddurn, ond cadwyd y cyfarpar gwreiddiol ar 

gyfer agor a chau'r lwferau glaw.  Ar y llawr uchaf 

mae bondo dentil a llin-gyrsiau'n diffinio pig y 

talcen, gyda ffenestr oriel ar fracedi pren mowld 

islaw. 

4.42 Parhau mae'r llinell adeiladau ar hyd Sunny 

Villas, teras o 

ddechrau'r 

ugeinfed ganrif 

sy'n rhan o dwf 

y pentref bryd 

hynny.  Mae'n 

nodweddiadol o 

gyfnod Edward, 

gyda 

chymysgedd deniadol o friciau coch llyfn a rendrad 

gro.  Mae'r eiddo o ddyluniad cymesur, gyda 

ffenestri bwa sgwâr, un to ar hyd y teras cyfan dros 

y drysau blaen, a dwy ffenestr godi uwchben.  Mae 

gan rifau 2, 4 a 5 y ffenestri codi 'chwech dros un' 

gwreiddiol.  Mur syml o flociau tywodfaen sydd o'u 

blaenau gyda chlwydi haearn bwrw deniadol. 

4.43 Tu ôl i Sunny Villas mae rhifau 1 a 2 

Vicarage Mews, datblygiad modern a lenwodd 

gwagle ar safle'r 

hen gyfnewidfa 

ffôn.  Mae 

cerbydau'n 

cyrraedd y tai 

trwy'r hen 

fynedfa i'r 

Persondy, a 

ddymchwelwyd 

tua diwedd yr 

ugeinfed ganrif.  Mae gan furiau crwm deniadol y 

fynedfa gopins tywodfaen a phier haearn bwrw ar 

gyfer y glwyd ar yr ochr dde.  Trwy'r fynedfa yma 

mae cerddwyr yn cyrraedd neuadd yr eglwys a'r 

fynwent.  Mae amrywiaeth o goed celyn, y 

ddraenen wen, sycamorwydden a derw'n gefndir 

deniadol i'r adeiladau cyfagos. 

4.44 I'r de o Ffordd yr Orsaf, gyferbyn â Sunny 

Villas, mae'r swyddfa bost a siop Spar.  Mae wyneb 

modern hyll y siop yma'n gwrthgyferbynnu'n 

anffodus â 

gweddill y 

ffordd.  Gwnaed 

gwaith ymestyn 

ac addasu 

sylweddol i'r prif 

adeilad, gyda 

ffenestri modern 

a deunydd 

modern yn 

cuddio crombil gwreiddiol adeilad sy'n dyddio o 

ddiwedd y 19eg ganrif. 

4.45 Yn gyfagos mae'r Mans a'r Ty Capel, tai parˆ 
o ddiwedd cyfnod Victoria.  Mae ganddynt ffenestri 

bwa crwm a 

phennau drysau 

deniadol ar eu 

blaenau. Mae'n 

debyg mai un tŷ 
cymesur 

oeddynt yn 

wreiddiol, ac 

mae'n bosib 

mai'r ail ffenestr 

o'r chwith ar y llawr gwaelod oedd y drws blaen.  Y 

llinell doeau i'r Ty Capel yw'r un wreiddiol; mae'nˆ 
debyg bod y llinell doeau i'r Mans wedi ei chodi, 
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mae'n debyg er mwyn gwneud lle ar gyfer yr 

estyniad cefn; ychwanegwyd llinell ddeintell y blaen 

i ail-gydio yn y brig.  Adnewyddwyd pob ffenestr, 

ond drws Ty Capel yw'r gwreiddiol.  Mae pobˆ 
simnai, ar y pennau ac yn y canol, hefyd yn 

wreiddiol. 

4.46 Adeilad nodedig 

arall yw'r Capel 

Presbyteraidd, gyda'i 

wyneb-dalcen trawiadol 

ac awdurdodol, a'i 

feindwr fleche.  Penseiri 

o Gaer, Douglas and 

Fordham, ddyluniodd y 

capel yn 1875 i gymryd 

lle'r eglwys 

Bresbyteraidd ar Gun 

Street a oedd yn rhy 

fach ar gyfer y nifer 

cynyddol o 

anghydffurfwyr.  Ysbrydolwyd y capel gan 

bensaernïaeth Gothaidd, a'r agoriadau bwa pigfain 

ac amgylchynau tywodfaen.  Mae'r fynedfa wedi ei 

hamgylchynu â phorth pren a tho llechi.  Rheils 

haearn bwrw yw'r ffin flaen. 

4.47 Tu hwnt i'r eglwys mae The Nook, siop ac 

adeilad banc y National Westminster yn creu rhes 

fer ddifyr. 

Mae The 

Nook yn 

dyddio o 

ganol i 

ddiwedd y 

19eg ganrif, 

gyda'r 

briciau 

gwreiddiol 

wedi eu paentio'n wyn.  Mae'r ffenestri wedi eu 

hadnewyddu o fewn yr agoriadau gwreiddiol, gyda'r 

pennau bwa segmentol i'w gweld o hyd.  Mae'r 

ffenestr bwa sgwâr ar y llawr gwaelod yn debyg o 

ddyddio o ddiwedd y 19eg ganrif neu ddechrau'r 

ugeinfed ganrif.  Ar y talcen ochr mae yna estyll 

tywydd addurnedig.  Mae adeilad y siop yn dyddio 

o'r un cyfnod, ond bu llawer o newidiadau i'r wyneb 

a'r to. 

4.48 Yr 

hen Cocoa 

Rooms a 

Sefydliad Yr 

Orsedd sy'n 

cwblhau'r 

rhes.  Y 

penseiri o 

Gaer, 

Douglas and 

Fordham, sy'n gyfrifol am rain hefyd.  Mae'r adeilad 

yn dyddio o 1881.  Roedd yn dy coffi ar gyfer yˆ 
marchnatwr, perchennog llongau, dyngarwr ac 

ymgyrchydd dirwest enwog Alexander Balfour o 

Lerpwl.  Mae'r wyneb blaen yn yr arddull 

Tuduraidd-newydd, gyda ffrâm bren ffug a phaneli 

addurniadol pedairdalen ar y llawr cyntaf, ffenestri 

pyst a thrawslathau plwm a phrif fynedfa bwa dwfn. 

Mae mynedfa i bobl anabl wedi ei hychwanegu'n 

llwyddiannus y tu ôl i fur isel o dywodfaen.  Mae 

dyluniad, maint a thaldra'r adeilad yma'n golygu ei 

fod yn rhan amlwg o'r stryd. 

4.49 Tua'r gogledd o Ffordd yr Orsaf mae 

datblygiadau newydd The Copse a Burton Close. 

Mae'r 

ystadau 

bach yma ar 

hen dir y 

Persondy. 

Mae rhai o'r 

coed 

gwreiddiol 

yno o hyd, 

gyda 

gorchmynion cadw ar nifer ohonynt.  Mae'r coed, 

llwyni, perthi a lleiniau glaswelltog yn lliniaru effaith 

y datblygiadau modern yma, ac yn creu cefndir 

pwysig i olygfeydd yr eglwys yn ogystal â chadw 

elfen o gymeriad gwledig hanesyddol Ffordd yr 

Orsaf. 

4.50 Mae'r 

maes parcio 

cyhoeddus, ar 

safle'r hen 

ysgol 

genedlaethol, 

yn fwlch 

pwysig yn 

llinell yr 

adeiladau gan 

ei fod yn galluogi golygfeydd o'r afon a'r tir 

amaethyddol.  Mae coed a llystyfiant trwchus y ffin 

ddwyreiniol ag adeilad y Nat West yn darparu elfen 

bwysig o wyrddni. 

4.51 Mae Neuadd yr Eglwys yn amgáu'r maes 

parcio 

tua'r 

gorllewin. 

Dyluniwyd 

yr adeilad 

gan P H 

Lockwood 

yn 1911 i'r 

un 

patrwm 

â'r capel 
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Presbyteraidd a Sefydliad Yr Orsedd, sef ffenestri 

pyst a thrawslathau plwm, cerrig diddos a briciau 

patrwm diaper.  Mae'r wyneb dalcen, sydd ag 

ymylon copin a therfyniadau pelennog, yn 

ychwanegu at werth yr adeilad o fewn cyfanrwydd y 

stryd. 

4.52 Heibio Neuadd yr Eglwys mae'r ddeintyddfa 

a Wynona, dau adeilad un llawr o friciau yn dyddio 

o'r cyfnod rhwng y rhyfeloedd.  Mae'r ddeintyddfa'n 

adeilad 

mawr o 

friciau a 

rendrad gro 

chwipio. 

Mae 

ganddo 

wyneb dau 

dalcen, 

gyda phigau 

o'r 

addurniad disgwyliedig gyda dau flaen siop syml a 

thraddodiadol oddi tanynt.  Mae'n ymddangos bod 

yr un ar y chwith wedi cadw'r blaen pren a haearn 

gwreiddiol, a'r llall wedi ei rannol-adnewyddu mewn 

pren yn llwyr.  Yn anffodus mae'r lwfer sy'n cynnig 

cysgod rhag y glaw hefyd yn gorchuddio'r 

dystiolaeth o'r bwriad dylunio gwreiddiol.  Mae 

Wynona'n adeilad llai uchelgeisiol o lawer, gyda 

gardd flaen fawr a gwrych o'i flaen.  Adeiladwyd 

Wynona o haearn rhychiog, ac er ei fod yn wahanol 

iawn o ran cymeriad ac ymddangosiad i weddill y 

stryd, mae'r arwahanrwydd difyr yna'n ychwanegu 

at naws unigryw'r ardal gadwraeth. 

4.53 I'r gogledd o Ffordd yr Orsaf, y tu hwnt i'r 

mynediad i 

gwt y 

Sgowtiaid a 

The Gables, 

mae tai 

sengl a thai 

pâr sy'n fwy 

o ran maint 

ac 

uchelgais. 

Codwyd 

llawer ohonynt ar gyfer dynion busnes cefnog a 

ddaeth i'r pentref yn sgil adeiladu'r orsaf.  Roeddynt 

yn agos iawn at yr orsaf, a chanddynt olygfeydd di-

dor o'r wlad a'r afon, tan y gwaith i ddatblygu'r tir 

i'r de o Ffordd yr Orsaf tua diwedd yr ugeinfed 

ganrif.  Mae manylion deniadol, wynebau cymesur 

cynlluniedig a gerddi blaen mawr y tai yma'n 

tystiolaethu i safle a chyfoeth y perchnogion 

gwreiddiol. 

4.54 Yn agos at y ffordd mae Beechfield, a 

gafodd ei adfer a'i helaethu yn ddiweddar.  Mae ei 

wyneb taclus rendrad gwyn yn golygu ei fod yn rhan 

amlwg o'r 

stryd. 

Cafodd ei 

godi yng 

nghanol y 

19eg ganrif. 

Dyma oedd 

y swyddfa 

bost ar un 

adeg. 

Gwnaed ymgais i gydweddu'r gwaith diweddar â'r 

ardal, ond mae'r rendrad yn gorchuddio tystiolaeth 

o'r agoriadau gwreiddiol a'u mesuriadau.  Gerllaw 

mae Beechfield Cottage, a grëwyd pan is-ranwyd y 

prif adeilad. 

4.55 Mae Burton Gate yn bell o'r ffordd, y tu ôl i 

fur tywodfaen traddodiadol a gwrych.  Cafodd ei 

godi yng 

nghanol y 

19eg ganrif; 

ei enw 

gwreiddiol 

oedd 

Burnside, 

sef cyfenw'r 

teulu cyntaf 

i fyw yno. 

Mae ei wyneb blaen braidd yn grand, gyda ffenestri 

o boptu drws panel canolog sydd â ffenestr linter 

reiddiol o dan borth gwastad clasurol.  Cadwyd y 

ffenestri codi gwreiddiol ar y llawr cyntaf.  Mae'n 

debyg bod y ddau fwa goleddf ar y llawr gwaelod 

wedi eu hychwanegu tua diwedd y 19eg ganrif. 

Simnai briciau coch a llechi Cymreig sydd ar y to. 

Mae'r wyneb ochr yn dangos yr adeiladwaith 

tywodfaen gwreiddiol. 

4.56 Parhau i gynnal y llinell adeiladau mae Alyn 

View a 

Southbank, 

tai pâr 

tywodfaen. 

Mae eu 

hwynebau 

rendrad 

gwyn a'u 

gwrychoedd 

yn cynnal 

undod â 

Beechfield a Burton Gate gerllaw.  Mae Alyn View 

yn dyddio o 1850 a Southbank o 1852.  Mae'n 

debyg eu bod ymhlith tai cyntaf Ffordd yr Orsaf ar 

gyfer trigolion mwy cefnog, ac maen nhw'n dai 

cymesur o ddyluniad dymunol, er yn llai uchelgeisiol 

nag eraill gerllaw.  Mae gan Southbank ffenestri 

codi, ond ffenestri uPVC sydd gan Alyn View, sydd 

nawr yn feddygfa.  Mae simnai rendrad yn brigo'r 

toeau. 
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4.57 Datblygiad 

modern o un deg 

chwech o fflatiau 

yw Elm Court.  Gan 

ei fod ymhell o'r 

ffordd mae'n torri'r 

llinell adeiladau 

hanesyddol. 

4.58 Adeilad trawiadol yw Riversleigh House, sy'n 

dyddio o ganol neu ddiwedd y 19eg ganrif.  Mae'r 

briciau coch hardd a'r to gablet anarferol yn 

gwrthgyferbynnu ag wynebau cerrig a rendrad a 

thoeau y rhan 

yma o Ffordd yr 

Orsaf, mae'n 

debyg mewn 

ymgais fwriadol 

gan y 

perchennog 

gwreiddiol i 

arddangos ei 

olud i'r byd. 

Mae'r wyneb blaen yn gymesur, gyda phorth blaen 

dwfn a ffenestr godi dridarn ar y llawr cyntaf. 

Amgylchynwyd y ffenestr hon gan bilastrau bric sy'n 

cynnal y pediment sy'n cynnwys pargetiad o fewn y 

tympanwm.  Mae'r un nodwedd ar bennau'r 

talcennau ochr.  Mae'r ffenestri ystlys ar y llawr 

cyntaf yn gasgliadau o dair ffenestr godi denau, 

gydag ystlysbyst briciau sgwâr, a phennau a siliau 

tywodfaen.  Dau fwa sgwâr, sy'n rhannu un to dros 

y fynedfa, sydd ar y llawr gwaelod.  Teils terracota o 

dan gopin tywodfaen sydd ar y to yma.  Mae dwy 

simnai briciau coch corbalaidd yn brigo'r prif do 

teils concrit modern.  O amgylch yr adeilad mae 

mur briciau coch gyda chopinau tywodfaen ag 

ymylon sarff-faen. 

4.59 Saif Bassett House ar gornel Ffordd yr Orsaf 

a Lôn yr Orsaf fel arwydd arall o'r cyfoeth a ddaeth 

o adeiladu'r 

orsaf.  Mae'n 

adeilad 

tywodfaen 

mewn cyrsiau ar 

hap. Mae'n 

debyg y byddai 

ganddo rendrad 

calch tebyg i 

Burton Gate, 

Alyn View a Southbank yn wreiddiol.  Mae 

cymesuredd y wyneb yn nodweddiadol, gyda'r drws 

yn y talcen canol.  Mae gan y llawr gwaelod ddau 

fwa goleddf, a chadwyd pob un o'r ffenestri codi 

gwreiddiol.  Mae estyll tywydd rhwyllog gyda chrog 

addurniadau a therfyniadau pren yn ychwanegu at 

gymeriad yr adeilad, a'r gwrychoedd eang ar y 

ffiniau gorllewinol a deheuol yn ychwanegu at ei 

naws 'ar wahân' diarffordd. 

4.60 Ar y dde i Bassett House mae Lôn yr Orsaf, 

llwybr preifat cul gyda'r datblygiadau ar ei ochr 

ddwyreiniol.  Mae'r gwrychoedd tal trwchus a 

choed ar ei hyd yn creu awyrgylch clos a chynefin ac 

yn cynorthwyo i leihau effaith y rheilffordd a'r 

ffordd ddeuol gerllaw.  Mae ei chymeriad gwledig 

amlwg yn gwrthgyferbynnu â'r naws mwy trefol 

gerllaw, cymeriad sydd heb newid llawer o'r cyfnod 

rhwng y rhyfeloedd. 

4.61 Mae Bassett Cottage yn eiddo deniadol sy'n 

dyddio o'r cyfnod rhwng y rhyfeloedd.  Mae ganddo 

rendrad gwyn a tho sy'n nodweddiadol o orllewin 

Ffordd yr Orsaf.  Casmentau pren du yw'r ffenestri, 

sy'n ychwanegu at y wyneb cymesur.  Clwyd haearn 

bwrw addurniadol sy'n nodi'r ffin. 

4.62 Ar ôl Bassett Cottage mae'r coed yn 

dechrau 

meddiannu'r tir, 

gan gysgodi'r 

datblygiadau 

diweddar i'r 

dwyrain o 

Ffordd yr Orsaf, 

ac ychwanegu at 

gymeriad 

gwledig y lôn. 

Tai o ganol cyfnod Victoria yw'r eiddo olaf ar y lôn, 

mewn dau gasgliad o dai pâr.  Maen nhw'n 

annisgwyl o drefol eu hymddangosiad, gyda'r 

wynebau cynlluniedig gwreiddiol heb eu newid fawr 

ddim. Helaethwyd pob un ohonyn nhw tua'r ochr 

erbyn diwedd y 19eg ganrif, gyda Radnor House ar 

un pen wedi ei helaethu'n gynt na'r lleill.  Mae'r 

manylion yn gyson - ffenestri codi gyda siliau a 

phennau tywodfaen ar y llawr cyntaf, a ffenestri 

bwa goleddf bas ar y llawr gwaelod.  Mae pyrth 

pren syml clasurol Radnor House a Dialstone House 

(a enwyd ar ôl deial haul yn ei gornel) yno o hyd. 

Mae simneiau mawr traddodiadol corbel yn brigo 

toeau llechi traddodiadol.  Mae gan Holmleigh a 

Chaloner House eu clwydi haearn bwrw gwreiddiol. 

28 



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

5. Crynodeb o’r 
Nodweddion Negyddol 
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5 Crynodeb o’r Nodweddion Negyddol 
5.1 Nid yw pob adeilad, llain, ffin ac yn y blaen 

o fewn ffiniau arfaethedig yr ardal gadwraeth yn 

ychwanegu 

at ei 

hedrychiad 

na'i 

chymeriad. 

Mae'r un 

peth yn wir 

am nifer o 

bethau y tu 

allan i'r 

ffiniau.  Dyma grynodeb o'r prif nodweddion 

negyddol:-

Colli nodweddion pensaernïol 
5.2 Ar rhai o'r tai mae rendro a phaentio 

wynebu briciau wedi gorchuddio'r nodweddion 

pensaernïol 

gwreiddiol 

a thrwy 

hynny wedi 

dinistrio 

bwriad 

gwreiddiol 

y dyluniad. 

Mae hyn ar 

ei waethaf 

ar hyd Gun 

Street ac ar rai o adeiladau Ffordd yr Orsaf. 

Newidiadau anghydnaws, a defnydd 

deunydd anaddas 
5.3 Mae newidiadau annoeth yn dadwneud y 

cymeriad hanesyddol gwreiddiol, yn enwedig felly 

tynnu'r ffenestri a'r drysau gwreiddiol a gosod rhai 

newydd anaddas, er enghraifft uPVC, yn eu lle; 

ehangu'r agoriadau gwreiddiol i gyd-fynd â'r arddull 

ffenestru cyfoes; a gosod teils concrit trwm yn lle 

teils llechi a chlai.  Mae'r rhain yn gyfres o 

newidiadau bach sy'n raddol erydu cymeriad yr 

ardal gadwraeth. 

Cynnal a chadw ac amnewid anaddas o 

nodweddion ffiniol 
5.4 Mae 

tynnu'r muriau, 

rheiliau a 

gwrychoedd 

gwreiddiol, a 

gosod ffensys 

pren neu furiau 

concrit neu 

friciau cyfoes yn 

eu lle, wedi effeithio'n andwyol ar gymeriad ac 

ymddangosiad yr ardal ac maen nhw'n 

gwrthgyferbynu'n anffodus â'r muriau tywodfaen a 

briciau, a'r rheiliau haearn bwrs, sydd i'w gweld 

mewn rhannau eraill o'r ardal gadwraeth. 

5.5 Mae trwsio ffiniau traddodiadol, yn enwedig 

y rhai cerrig, yn medru effeithio'n sylweddol ar 
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gymeriad ac ymddangosiad yr ardal gadwraeth. 

Defnyddiwyd mortar sment cryf ar lawer ohonynt ar 

hyd a lled yr ardal, sy'n effeithio'n andwyol ar eu 

hymddangosiad ac sy'n cyflymu dirywiad y gwaith 

gwreiddiol cerrig gwreiddiol. 

Adeiladau newydd, a helaethu adeiladau 

presennol 
5.6 Mae ffyrdd pengoll fel The Copse yn drefol 

iawn o ran lleoliad ac ymddangosiad yr adeiladau, 

gan beidio ag adlewyrchu cynllun y pentref a 

chryfder wynebau'r strydoedd. 

5.7 Mae datblygiadau mewnlenwad a 

chefnwlad, er enghraifft ar hyd Ffordd yr Orsaf o 

gwmpas Gun Street, wedi dinistrio lleiniau agored a 

bylchau pwysig a oedd yn galluogi golygfeydd 

trawiadol i mewn i, ac allan o, yr ardal gadwraeth, 

ac yn effeithio ar y llinell adeiladau draddodiadol 

gyson.  Yn rhy aml mae dyluniad a manylion yr 

adeiladau newydd yn anwybyddu'r nodweddion 

cynhenid ac yn taro'n chwithig â'r gweddill. 

5.8 Mewn rhai achosion mae helaethu 

anghydnaws ac anaddas wedi golygu bod y 

manylion gwreiddiol wedi eu colli.  Helaethu tua'r 

blaen, yn enwedig pyrth, sy'n bennaf gyfrifol am 

guddio'r hyn a fu.  Os yw'r adeilad yn rhan o deras 

neu res, mae helaethu'n medru effeithio'n andwyol 

ar gydbwysedd, gan amharu ar ymddangosiad y 

cyfan. 

Ffordd ddeuol yr A483 
5.9 Mae'r A483 wedi rhannu Ffordd yr Orsaf yn 

ddwy, ac wedi torri'r cysylltiad â phentref Burton. 

Mae pont goncrit ar gyfer cerddwyr ond mae'n rhan 

anffodus o amlwg o Ffordd yr Orsaf, gan derfynu 

golygfeydd allan o'r ardal gadwraeth arfaethedig yn 

sydyn.  Mae'r 'dim ffordd drwodd' yn golygu bod 

gan ran orllewinol Ffordd yr Orsaf naws trefol 

annodweddiadol. 

Y maes parcio ceir cyhoeddus ar Ffordd 

yr Orsaf 
5.10 Er bod y maes parcio'n galluogi golygfeydd 

allan o'r ardal gadwraeth, mae'r pyst concrid a'r 

rhwystr cerbydau uchel melyn llachar yn amharu 

arnynt.  Mae'r deunydd cyfoes hyll a'r lliw llachar yn 

drefol eu naws, gan amharu ar gymeriad 

traddodiadol y stryd. 
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Rhan 2 

Cynigion ar Gyfer Gwelia 
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6.1 
ARGYMHELLION CYFFREDINOL AR GYFER CADW A GWELLA 

Ailgyflwyno nodweddion a Ymhlith y pethau sy'n creu cymeriad arbennig Ardal Gadwraeth yw a 

gollwyd, a chadw manylion pensaernïol, deunydd lleol a nodweddion cynhenid.  Dylid eu cadw, eu 

traddodiadol a gwreiddiol cynnal a'u hatgyweirio neu eu hail-osod os oes raid 

Archeoleg Efallai y bydd angen lliniariad archeolegol mewn ymateb i gynigion am 

ddatblygiad o fewn yr Ardal Gadwraeth.  Anogir cysylltu mewn da 

bryd ag Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys ynglyn ag unrhyw ˆ 

gynnig am annedd newydd neu estyniad i annedd presennol sy'n cael 

ei argymell, er mwyn osgoi oedi wrth gyflwyno'r cais 

Gwella ffyrdd Dylai gwaith ar y ffyrdd gyd-fynd â'r argymhellion yn adran 7.0 y 

ddogfen hon 

Coed Mae coed yn cyfrannu'n sylweddol tuag at gymeriad ac ymddangosiad 

yr Ardal Gadwraeth.  Rhestrir y rhai sy'n arbennig o nodweddiadol yn 

Ffigyrau 5 a 6 y ddogfen hon.  Bydd cynllun i'w torri i lawr, neu gynnal 

gwaith dianghenraid a fyddai’n effeithio'n andwyol arnynt, yn cael ei 

wrthwynebu.  Os oes raid torri coeden i lawr, anogir cynllun ailblannu 

addas er mwyn gwneud popeth posib i leihau'r niwed i gymeriad yr 

Ardal Gadwraeth 

Datblygiadau newydd a Mae'n bosib cynnwys datblygiadau newydd o fewn anheddiad 

newidiadau hanesyddol, ond er mwyn cynnal a chryfhau cydlynrwydd mae'n rhaid 

parchu graddfa, dyluniad, cymesuredd a deunydd yr anheddau 

presennol.  Mae cynllun llawn dychymyg ac o ansawdd uchel yn 

hollbwysig er mwyn cryfhau cydlynrwydd y stryd ac i gynnal graddfa, 

naws a manylder cyfoethog y strydlun.  Mae canllawiau manwl yn 

Adran 7.0 y ddogfen hon 
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6.2 
CYFLEOEDD I WELLA 

Mae'r canlynol yn gyfleoedd i ychwanegu at yr Ardal Gadwraeth.  Mi fydd gweithredu'r argymhellion yn 

ddibynnol ar ariannu neu gymorthdaliadau:-

ARGYMHELLION GWELLA CORFF CYFRIFOL 

Gwella ffiniau'r maes parcio ceir cyhoeddus ar Ffordd yr Orsaf - 

cael gwared ar y pyst concrid a chyflwyno rhywbeth mwy cydnaws fel 

rheiliau, mur cerrig neu fur briciau a thrwy hynny ychwanegu at y 

stryd gyfan a chreu amgylchiadau mwy pleserus.  Byddai dymchwel y 

rhwystr cerbydau uchel melyn llachar, neu ei baentio'n lliw mwy 

cydnaws, hefyd yn gam ymlaen 

Cyngor Wrecsam 

Dehongli a chyfeirio - byddai gosod byrddau dehongli treftadaeth 

mewn mannau cyhoeddus yn helpu pwysleisio cymeriad a naws 

arbennig yr Ardal Gadwraeth 

Cyngor Wrecsam 

Gwella arwyddion ac wyneb y Spar ar Ffordd yr Orsaf.  Os yw'r cyfle'n 

codi, mi fyddai wyneb ac arwyddion mwy traddodiadol a chydnaws 

i'r siop yma'n ei gynorthwyo i weddu â gweddill y stryd a gwella ei 

ymddangosiad.  Dylid ystyried ffasgau pren a goleuadau allanol. 

Mae mwy o gyngor a gwybodaeth ynglyn â blaenau siopau ar ˆ 

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/planning_portal_w/index.htm 

Tirfeddiannwr preifat 

Byddai paentio'r rheiliau noethlwm ar hyd ffin y rheilffordd ar ben 

Ffordd yr Orsaf yn lleihau eu heffaith ar olygfeydd allan o'r ardal 

gadwraeth 

Tirfeddiannwr preifat - 

Network Rail 

Mae coed yn rhan arbennig o bwysig ac amlwg o'r ardal gadwraeth. 

Maen nhw'n cyfrannu'n sylweddol at leoliadau nifer o adeiladau, 

a chyfrannu at harddwch golygfeydd i mewn i'r ardal ac allan ohoni. 

Dylid ystyried plannu coed nawr yn lle coed y bydd efallai angen eu 

torri i lawr yn fuan, er mwyn sicrhau bod y coed newydd wedi 

ymgartrefu erbyn y daw'r dydd i dorri'r hen goed i lawr.  Trwy hynny 

mi fydd cymeriad arbennig yr ardal gadwraeth yn cael ei gadw 

Tirfeddianwyr preifat 

a Chyngor Wrecsam 
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7 Canllawiau 
Dylunio 
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7 Canllawiau Dylunio 

7.1 Mae cymeriad yr adeiladau a'r gweddluniau 

stryd unigol, sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r Ardal 

Gadwraeth, yn deillio o nifer o ffactorau.  Bwriad y 

canllawiau dylunio canlynol yw ychwanegu at y 

cymeriad:-

Cymesuredd 
7.2 Roedd dulliau adeiladu'r hen ddyddiau'n 

parchu cymesuredd traddodiadol.  Gyda'r rhan 

fwyaf o'r 

adeiladau yn yr 

Ardal 

Gadwraeth, 

mae'r berthynas 

rhwng ffenestri, 

drysau, 

uchderau'r 

lloriau a'r 

berthynas 

rhwng solet a gwag yn nyluniad gweddluniau yn 

hanfodol bwysig.  Dylid efelychu'r cyfraneddau 

traddodiadol mewn datblygiadau newydd. 

Toeau 
7.3 Ymhob 

achos bron 

mae'r llinell 

adeiladau'n un o 

brif nodweddion 

adeilad ac mae 

cadw'r 

gwreiddiol o ran 

uchder, ffurf, goleddf, manylion yr ymyl a'r bondo yn 

hanfodol.  Mae toeau gwastad yn groes i'r 

traddodiad lleol ac fel arfer yn annerbyniol.  Mae 

simneiau yn nodweddion pwysig o'r tolun a dylid eu 

cadw hyd yn oed os nad oes eu hangen mwyach. 

Lle mae defnyddiau'r to i'w hadnewyddu, dylai'r 

defnyddiau newydd fod fel lliw, maint a gwead y 

rhai sy'n cael eu hadnewyddu os oedd y rheini yn 

draddodiadol ac yn hanesyddol briodol.  Os oes 

angen awyriad, dylid cyflawni hyn trwy foddion 

disylw, er enghraifft awyrellau o dan y bondo.  Nid 

yw awyrellau gweladwy ar y to yn dderbyniol. 

Waliau allanol 
7.4 Mae'n rhaid i unrhyw newid neu waith trwsio 

ar waliau allanol barchu'r defnyddiau adeiladu 

presennol a gweddu iddynt o ran gwead, ansawdd a 

lliw.  Dylid gwneud pob ymdrech i gadw neu 

ailddefnyddio briciau neu gerrig wynebu.  Dylid ail-

bwyntio gyda morter yr un lliw, math a gwead â'r 

gwreiddiol ac yn hanesyddol byddai wedi bod o 

galch a thywod ac efallai gro mân neu rywbeth o'r 

fath.  Mae rendrad cyfoes a chaled gyda sment yn 

annerbyniol oherwydd eu bod yn rhwystro 

anweddiad gwlybaniaeth, sy'n gallu cronni rhwng y 

wal a'r rendrad a chreu lleithder y tu mewn a dylid 

gosod rendrad chalch yn ei le. 

Nwyddau dwr glaw 
ˆ 

rhai gwreiddiol, neu eu hadfer â defnyddiau 

gwreiddiol.  Nid yw gwteri plastig yn briodol i 

7.5 Dylid trwsio nwyddau dwr glaw os ydynt yn
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adeiladau rhestredig ac adeiladau mewn ardaloedd 

cadwraeth; nid yw'n hanesyddol gywir ac nid yw'n 

dyrchafu cymeriad adeilad.  Os ydyn nhw'n cael eu 

cynnal a'u cadw mi all nwyddau dwr glaw haearnˆ 

bara am oes. 

Ffenestri 
7.6 Mae ffenestri'n rhan bwysig o adeilad.  Dylai 

cyfrannedd ffenestri fod yn gywir, yn cydberthyn yn 

dda â'i gilydd a 

gydag adeiladau 

cyfagos a dylid 

parchu'r 

agoriadau 

presennol. 

Cadw'r ffenestri 

gwreiddiol yw'r 

ystyriaeth 

gyntaf pob tro ond dylai unrhyw waith trwsio neu 

adfer weddu i'r gwreiddiol.  Mae hyn yn cynnwys 

nid yn unig elfennau adeileddol y ffenestr ond hefyd 

gwydr hanesyddol a thaclau gwreiddiol y ffenestr. 

Mae'r dull o agor yn arbennig o bwysig, faint y 

maent wedi eu gosod yn ôl yn y ciliau a rhaniadau'r 

bariau gwydro.  Mae newid ffenestri pren neu 

haearn am rai uPVC, beth bynnag yw'r patrwm, yn 

annerbyniol oherwydd eu bod bron pob amser yn 

amharu ar y cyfrannedd a'r bwriad dylunio 

gwreiddiol.  Dylai gorffeniad pob ffenestr fod o 

baent traddodiadol yn hytrach na dewis cyfoes o 

staen. 

Drysau 
7.7 Dylid cadw fframiau drysau, drysau a thaclau 

drysau gwreiddiol lle bynnag y bo modd.  Mae'n 

rhaid i rai newydd yn eu lle weddu i'r gwreiddiol o 

ran cymesuredd, arddull a defnyddiau a dylent fod 

wedi'u paentio.  Dylai pyrth fod wedi'u dylunio yng 

nghyd-destun cyffredinol ac arddull pensaernïol yr 

adeilad ac mewn perthynas ag unrhyw arddulliau 

priodol cyfagos.  Ni ddylent fod yn nodwedd rhy 

amlwg ar y gweddlun blaen. 

Triniaeth y ffin 
7.8 Ni chymeradwyir symud neu newid waliau 

ffiniol.  Dylid eu trwsio gyda'n union yr un deunydd 

a gyda'r un arddull â'r gwreiddiol.  Dylai cerrig copa 

newydd gydweddu a'r rhai gwreiddiol.  Mae 

defnyddio morter sment caled i bwyntio yn 

annerbyniol oherwydd ei fod yn gwneud i garreg 

feddal ddirywio'n gyflymach. 

Wynebau 
7.9 Ni ddylid defnyddio gormod o darmac a 

choncrit 

anghydnaws 

ac 

anhydraidd. 

Dylid bachu ar 

y cyfle i osod 

defnyddiau 

traddodiadol 

a naturiol 

sydd â lliw, 

gwead a phatrwm sy'n gydnaws â chymeriad yr 

ardal ac yn parchu'r adeiladau cyfagos.  Mi ddylai'r 

rhain ddod o'r ardal, os yn bosib. 

Gwaith ar y briffordd 
7.10 Dylid symud ymaith taclau stryd dibwrpas neu 

ddiangen, fel arwyddion, biniau neu bolion, er 

mwyn lleihau blerwch ar y stryd.  Mae'n rhaid cadw 

unrhyw nodweddion hanesyddol fel arwyddion 

strydoedd ac mae'n rhaid i unrhyw bethau newydd 

fel atalbyst, pyst goleuadau stryd a mynegbyst ac 

ati, fod wedi eu cyfuno'n dda â'r strydlun a 

gweddu'n dda i'r adeiladau cyfagos ac i'r ardal yn 

gyffredinol.  Mae'n rhaid cadw nifer a maint 

arwyddion ffyrdd cyn lleied ag y bo modd a pheidio 

â'u goleuo oni bai fod angen hynny er mwyn 

diogelwch.  Dylai platiau cefndir fod yn llwyd neu'n 

ddu heb ddim melyn gloyw.  Lle bynnag y mae 

angen llinellau ar y ffordd mae'n rhaid iddynt fod o 

led gyfyngedig. 

Cynhyrchu micro ynni 
7.11 Er bod eisiau hyrwyddo systemau cynhyrchu 

micro ynni, nid 

ydynt yn 

dderbyniol lle 

mae'r offer wedi 

eu gosod ar du 

blaen adeiladau 

neu'r 

gweddluniau 

amlycaf neu 

bwysicaf, lle 

byddent yn amharu ar olwg yr ardal gadwraeth neu 

lle byddent yn amharu ar wneuthuriad, cymeriad 

neu leoliad adeilad rhestredig. 
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8 Trefniadau Rheoli’r 
Ardal Gadwraeth 
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8 Trefniadau Rheoli’r Ardal Gadwraeth 

Rheolaethau Arbennig 
8.1 Er mwyn diogelu'r amgylchedd arbennig, mae 

rheolaethau llymach yn bodoli yn yr ardal 

gadwraeth.  Nid oes bwriad i'r rhain rwystro newid 

ond iddynt fod yn fodd cadarnhaol i reoli er mwyn 

diogelu cymeriad yr ardal yn gyffredinol.  Mae'r 

rhain yn cynnwys: 

l Pwerau rheoli ychwanegol ar dai preswyl ar 

gyfer estyniadau, estyniadau ar doeau a 

newidiadau, haenau allanol, modurdai a lleoli 

dysglau lloeren. 

l Yr angen am ganiatâd ardal gadwraeth ar y 

mwyafrif o waith sy'n cynnwys dymchwel yn 

llwyr.  Ni chaniateir dymchwel fel arfer hyd nes 

byddwn yn gwybod pa fath o ailddatblygu 

bydd yn digwydd. 

l Yr angen i roi chwe wythnos o rybudd i'r 

Cyngor cyn gweithio ar goed. 

8.2 Gyda phob cynnig i ddatblygu ac arddangos 

hysbysebion mewn Ardal Gadwraeth, mae angen 

mwy o ofal er mwyn sicrhau bod cynlluniau yn 

gwella a chadw cymeriad arbennig yr ardal.  Mae 

dylunio a dewis y defnyddiau yn arbennig o bwysig 

yn hyn o beth. 

Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) 
8.3 Newidiadau bach, sy'n ymddangos yn ddibwys 

yn eu hunain, sy'n medru achosi'r niwed gwaethaf i 

gymeriad a golwg ardal gadwraeth.  Mae cyflwyno 

deunydd cyfoes yn lle'r rhai traddodiadol, neu gael 

gwared ar y nodweddion gwreiddiol, yn medru 

ymddangos yn bethau bach ond maen nhw'n araf 

bach, bob yn dipyn, yn cyfuno i ladd cymeriad 

neilltuol y lle.  Nid yw'r newidiadau yma'n cael eu 

rheoli fel arfer, gan eu bod nhw'n cael eu hystyried 

yn 'ddatblygiadau a ganiateir' yn ôl y Gorchymyn 

Cynllunio (Datblygiadau Cyffredinol a Ganiateir) 

1995. 

8.4 O ganlyniad i'r cyfarwyddyd yma, mae rheolau 

ychwanegol yn berthnasol i anheddau.  Oherwydd 

hynny mi fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer y 

newidiadau yma:-

l Ymestyn anheddau, gan gynnwys codi 

adeiladau neu osod wynebau caled o fewn eu 

talar 

l Newid deunydd allanol, sy'n cynnwys y waliau, 

y drysau, y ffenestri, fframiau'r ffenestri, 

nwyddau dwr glaw, popeth arall allanol, a ˆ 
phaentio popeth ar y rhestr yma (ar wahân i 

ail-baentio yn yr un lliw) 

l Unrhyw newidiadau eraill i ffenestri a drysau 

allanol anheddau 

l Unrhyw newidiadau eraill i doeau anheddau, 

gan gynnwys simnai a ffenestri to 

l Gosod erial lloeren ar anheddau neu o fewn eu 

talar 

l Addasu neu ddymchwel mur ffiniol neu 

unrhyw ddull ffinio arall os byddai'r datblygiad 

yn wynebu ffordd, dyfrffordd neu fan agored. 
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Cyflwyno cais am waith o dan delerau 

Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) 
8.5 Mae trafod eich syniad gydag adran 

gynllunio'r cyngor cyn cyflwyno'r cais wastad yn 

syniad da.  Dylid gwneud pob ymdrech i gadw'r 

deunydd a'r nodweddion gwreiddiol.  Dylid 

atgyweirio a thrwsio nodweddion gwreiddiol fel 

ffenestri ar bob cyfle.  Os yw hynny'n gwbl 

amhosibl, dylid cyflwyno ffenestri yn union yr un 

peth.  Rydym yn annog ail-gyflwyno nodweddion a 

gollwyd, ar sail tystiolaeth hanesyddol ddibynadwy. 

Mae'n annhebyg iawn y bydd disodli hen ddeunydd 

a chyflwyno deunydd newydd yn dderbyniol, yn 

enwedig ffenestri uPVc am bren. 

Nid oes angen talu am geisiadau sy'n deillio'n unig 

o ganlyniad i'r Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) 

Adeiladau Rhestredig 
8.6 Mae Adeilad Rhestredig yn adeilad yr ystyrir 

bod iddo 'ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 

arbennig' a bod arno angen ei ddiogelu'n arbennig 

o'r herwydd.  Unwaith y bydd wedi ei restru, mae 

adeilad wedi ei ddiogelu o dan Ddeddf Cynllunio 

(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 

1990. Mae ei restru yn diogelu'r adeilad, ei du 

mewn a'i du allan, beth bynnag fo'r rheswm dros ei 

ddiogelu, yn ogystal ag unrhyw wrthrych neu 

adeiledd sydd wedi ei osod ar yr adeilad (pa un a 

yw'r disgrifiad rhestru yn cyfeirio ato ai peidio). 

Mae'r rhestru yn ymestyn hefyd i unrhyw wrthrych 

neu adeiledd oddi mewn i 'dalar' 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. 

8.7 Lle bynnag y bwriedir gweithio ar adeilad 

rhestredig, y cyngor pob tro fyddai holi gydag adran 

gynllunio'r cyngor a oes angen caniatâd adeilad 

rhestredig.  Gydag unrhyw waith a fwriedir, mae'n 

rhaid rhoi ystyriaeth arbennig i ddymunoldeb 

cadw'r adeilad, ei leoliad a nodweddion o 

ddiddordeb arbennig. 

8.8 Wrth ystyried unrhyw waith ar adeilad 

rhestredig, mae'n rhaid i gadw pob nodwedd 

wreiddiol a gwneuthuriad yr adeilad, lle bynnag y 

bo modd, fod yn brif amcan.  Mae angen caniatâd 

adeilad rhestredig ar gyfer dymchwel adeilad 

rhestredig neu ei newid, a fyddai'n effeithio ar 

gymeriad yr adeilad, ei gywirdeb neu ei ddiddordeb 

arbennig. Gallai hyn gynnwys newid ffenestri a 

drysau, symud neu dynnu i lawr waliau mewnol 

neu waith plastr, aelwydydd, distiau'r lloriau neu 

risiau. Efallai na fydd angen caniatâd ar gyfer 

gwaith trwsio tebyg am debyg ond gwell pob tro 

yw holi cyn gwneud unrhyw waith oherwydd bod 

gwneud gwaith heb y caniatâd angenrheidiol yn 

groes i'r gyfraith gyda chosbau sylweddol i'r sawl 

sydd o dan sylw o'i erlyn yn llwyddiannus. 

Adeiladau Masnachol 
8.9 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'r unig waith sy'n cael ei 

ganiatáu heb ganiatâd cynllunio yw gwaith trwsio a 

chynnal a chadw, a newidiadau mewnol (cyn belled 

nad yw'r adeilad yn rhestredig). 
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9 Ffynonellau 
Ariannol 
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9 Ffynonellau Ariannol 

9.1 Un o egwyddorion sylfaenol pob cynllun grant 

yw nad oes modd cynnig grant wedi dechrau'r 

gwaith.  Mae pob grant yn ddewisol a gall cyfraddau 

amrywio.  Mae ymgynghori'n fuan a darparwyr 

posibl yn hanfodol. 

Cadw: Henebion Cymru 
9.2 Cadw yw adran yr amgylchedd hanesyddol 

Llywodraeth Cymru.  Un elfen o'r gwaith yw cynnig 

cymorth grant ar gyfer atgyweirio ac adfer 

adeiladau hanesyddol.  Dyma grynodeb o'r prif 

gynlluniau grant:-

Grant adeiladau hanesyddol 
Ar gyfer atgyweirio ac adfer gwneuthuriad 

hanesyddol adeiladau o ddiddordeb pensaernïol 

neu hanesyddol 'eithriadol'. 

9.3 Gallai amodau'r grant fynnu bod arbenigwr yn 

gwneud a goruchwylio'r gwaith ac y caniateir 

rhywfaint o fynediad i'r eiddo gan y cyhoedd wedi 

cwblhau'r gwaith.  Mae'n rhaid i'r perchennog 

sicrhau hefyd y cedwir yr eiddo mewn cyflwr da a 

chymryd a chynnal diogelwch yswiriant digonol ar 

gyfer yr eiddo. 

Grant ardaloedd cadwraeth 
Ar gyfer gwaith ar adeiladwaith allanol neu olwg 

adeiladau hanesyddol, sy'n gwella ardal gadwraeth 

yn sylweddol.  Telir grantiau fesul rhandaliadau neu 

wedi cwblhau'r gwaith. 

9.4 Yr un modd fwy neu lai â'r grant adeiladau 

hanesyddol, gallai'r amodau fynnu bod arbenigwr 

yn gwneud a goruchwylio'r gwaith.  Mae'n rhaid i'r 

perchennog sicrhau hefyd y cedwir yr eiddo mewn 

cyflwr da a chymryd a chynnal diogelwch yswiriant 

digonol ar gyfer yr eiddo. 
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ATODIAD 1 

ADEILADAU RHESTREDIG 

Adeilad Rhestredig Gradd 

Melin Yr Orsedd II* 

Eglwys y Drindod II 

Cofeb ryfel Yr Orsedd II 

Gwesty Plas Yr Orsedd II 
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ATODIAD 2 

CANLLAWIAU POLISI CADWRAETH 

Prif Ddeddfwriaeth Canllawiau Polisi Cenedlaethol Polisi Lleol 

Deddf Cynllunio Gwlad a Polisi Cynllunio Cymru Cynllun Datblygu Unedol 

Thref 1990 Wrecsam (yn cael ei baratoi) 

Deddf Cynllunio (Adeiladau Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96:  Canllawiau Cynllunio Lleol 

Rhestredig ac Ardaloedd Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Nodyn 4: Ardaloedd 

Cadwraeth) 1990 Adeiladau Hanesyddol ac Cadwraeth 

Ardaloedd Cadwraeth 

Deddf Henebion ac Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 1/98: Canllawiau Cynllunio Lleol 

Ardaloedd Archeolegol 1979 Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Nodyn 30 - Dylunio 

Cyfarwyddiadau Ysgrifennydd Gwladol 

Cymru 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio Canllawiau Cynllunio Lleol 

Nodyn 12 - Blaenau Siopau 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 60/96:  

Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol:  

Archeoleg 
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ATODIAD 3 

GEIRFA 
Aden dywydd / Astell dywydd Darn o bren ar fin allanol talcen, sydd weithiau'n addurnol 

Bondin Fflemaidd Dull o osod briciau - estynnyddion a phenynnau am yn ail, gyda'r penynnau 

wedi eu canoli ar yr estynnyddion uwchben ac islaw 

Bondin Seisnig Dull o osod briciau - dwy neu dair haen o estynnyddion, wedyn haen o 

benynnau 

Bondo Rhan isaf to ar oleddf sy'n ymestyn allan 

Canoloesol Dyddio o, neu'n nodweddiadol o, y cyfnod rhwng 1042 ac 1485 

Cefn bach Rhan lai i'r adeilad, fel arfer o un llawr, sy'n ymestyn o'r cefn am yn ôl 

Conglfaen Carreg addurnedig ar gornel adeilad 

Copin Haen uchaf y cerrig ar wal 

Corbel Darn o bren neu garreg neu fricsen, sy'n ymestyn i gynnal rhan o'r adeilad fel 

bwa neu falconi 

Corff yr eglwys / Canol yr eglwys Ei phrif ran 

Cornis Ysgafell sy'n dilyn llinell uchaf adeilad.  Mae'r gair hefyd yn disgrifio addurn 

rhwng wal a nenfwd 

crog addurn Nodwedd addurniadol sy'n crogi 

Cynhenid / Brodorol Wedi ei seilio ar ddulliau adeiladu lleol a thraddodiadol 

Deintell Estyniad bach, ar ffurf ciwb, o dan linell y to 

Edwardaidd Dyddio o, neu'n nodweddiadol o, y cyfnod rhwng 1901 ac 1918 

Ffenestr ddalennog/Ffenestr godi Ffenestr sy'n rhedeg ar hyd rhychau; un ai un ffenestr yn sefydlog a'r llall yn 

symud, neu'r ddwy'n symud 

Ffenestr casment Ffenestr sydd â'i hagorwyr yn crogi ar golfachau 

Ffenestr grom oleddol Ffenestr lled-wythochrog sy'n ymestyn 

Ffenestr linter Ffenestr uwchben drws sy'n gadael y goleuni i mewn 

Georgaidd Dyddio o, neu'n nodweddiadol o, y cyfnod rhwng 1714 ac 1820 

Gothic Cyfnod pensaernïol; y nodwedd amlycaf ydi'r bwa pigfain 

Hesor Carreg lorweddol ar waelod talcen, sy'n cynnal cerrig copin goleddol 

Lintel Trawst llorweddol dros ddrws neu ffenestr 

Llin-gwrs Haen lorweddol o garreg neu fowld sy'n ymestyn allan o'r wal 

Lwfer Deunydd sy'n ymestyn dros ran o'r adeilad i'w chysgodi 

Meindwr I'w weld yn aml fel addurn yng nghanol y to 

Ogee Cromlin ddeublyg, sy'n gwyro un ffordd ac wedyn y llall 

Parapet Nodwedd neu addurn sy'n cuddio to 

Parget Plastro allanol addurniadol, un ai'n gerfweddol neu'n endoriad 

Postyn ffenestr Colofn i lawr canol ffenestr 

Rendrad Gorchuddio wyneb rhywbeth gyda phlaster, stwco neu rywbeth arall 

Rhwng y rhyfeloedd Y cyfnod rhwng diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn 1918 a dechrau'r Ail Ryfel Byd yn 

1939 

Rhwyllog Patrwm addurniadol 

Rhyd Rhan lai dwfn o'r afon, ble mae'n bosib ei chroesi 

Sil Pren di-dor llorweddol sy'n ffurfio darn gwaelod fframwaith neu gyfarparu 

cynnal 

Talcen Rhan o'r wal, fel arfer mewn siâp triongl, ar ben yr adeilad 

Talog / Pediment Talcen ffurfiol wedi ei seilio ar deml glasurol, sy'n gyffredin uwchben drysau a 

ffenestri 

Terfyniad Darn addurniadol i orffen rhan o adeilad, er enghraifft ar ben to 

Terracotta Addurn neu orchudd o glai llosg wedi ei fowldio, fel arfer heb ei sgleinio 

Trawslath Trawst llorweddol sy'n rhannu ffenestr 

Tympanwm Y wyneb rhwng y linter a'r bwa uwchben 

Wyneb Blaen adeilad 
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ATODIAD 4 

DEFNYDD CYFEIRIO - CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL 

Defnydd Cyfeirio 

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

Cadw - disgrifiadau adeiladau rhestredig 

Helen Maurice Jones, 2002.  The Spirit of Rossett, Marford and Gresford. 

A. N Palmer, 1905.  A history of the Old Parish of Gresford. 

Raymond Lowe, 1996.  Rossett (Allington and Burton) On Old Photographs. 

Raymond Lowe, 1998.  Reflections of a Bygone Age - A Short History of Allington and Burton in the 

Parish of Rossett. 

R. D Hutchison, 1994.  Marford A present from the Past. 

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. 

Cofnodion Henebion Cenedlaethol Cymru. 

Guidance on Conservation Area Appraisals, English Heritage, 2005 

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

Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys, 1992.  Anheddau hanesyddol Wrecsam Maelor. 

Map degwm plwyf Yr Orsedd 1843.  Swyddfa archifau Wrecsam. 

Cadw - Egwyddorion cadwraeth ar gyfer rheoli amgylchedd hanesyddol Cymru mewn ffordd gynaliadwy, 

2011. 

Cysylltiadau Defnyddiol 

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

Cadw: Henebion Cymru - www.cadw.wales.gov.uk 

Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain - www.riba.org 

Y Gymdeithas Amddiffyn Adeiladau Hynafol - www.spab.org.uk 

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

Y Grwp Sioraidd - www.georgiangroup.org.uk 

Cymdeithas Oes Fictoria - www.victorian-society.org.uk 

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

Y Sefydliad Cynllunio Trefi Brenhinol - www.rtpi.ork.uk 

Comisiwn brenhinol henebion Cymru - www.rcahmw.gov.uk 
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