
LLANDAF

                        GWERTHUSIAD ARDAL GADWRAETH 

2006

LLANDAFLLANDAFLLANDAF

                        GWERTHUSIAD ARDAL GADWRAETH USGWERTHUSIADARDALGADWRAETH

CAERDYDD





1.  CYFLWYNIAD............................................

......... 1   Cefndir

......... 2   Gwerthusiadau

......... 3   Adolygiad o’r Terfyn

2.  ARWYDDOCÂD HANESYDDOL 
      LLANDAF...................................................

......... 1  Cefndir Hanesyddol Llandaf

......... 2  Pwysigrwydd Pensaernïol a Hanesyddol Ardal Gadwraeth Llandaf

3.  ASESIAD O’R CYMERIAD..........................

......... 1  Ansawdd Nodedig y Lle

......... 2  Presenoldeb adeiladau tirnod a nodweddion tirwedd

......... 3  Hierarchaethau mannau cyhoeddus a phreifat

......... 4  Deunyddiau o ansawdd uchel neu anarferol yn y trefl un

......... 5  Nodweddion/manylion Pensaernïol o Ansawdd Uchel

......... 6  Ansawdd uchel tirweddau caled a meddal

4.  ARDALOEDD Â CHYMERIAD     
 ARBENNIG.................................................

......... 1   Rhodfair Eglwys Gadeiriol ac Ardal yr Afon Taf

......... 2  Mitre Place, Bruton Place a Fordwell

......... 3   Y Stryd Fawr a Chapel Street

......... 4   The Green

.........5   Heol Caerdydd

.........6    Rhodfa’r Gorllewin

........ 7    Bridge Street, Bridge Road, Heol y Pavin a Heol Fair

5.  FRAMWAITH AR GYFER GWEITHREDU.. 

.........1   Y Cefndir

.........2   Dulliau o wella’r Ardal Gadwraeth

6.  ARGYMHELLION......................................

      ATODIADAU.............................................

>

ccynnwysynnwys

>

>

>

>

>
>

   gwerthusiad - ardal gadwraeth - llandaf  - gwerthusiad - ardal gadwraeth - llandaf - gwerthusiad - ardal gadwraeth - llandaf 1



cynnwys

   gwerthusiad - ardal gadwraeth - llandaf  - gwerthusiad - ardal gadwraeth - llandaf - gwerthusiad - ardal gadwraeth - llandaf

Gwarchodaeth statudol ar fap terfyn yr ardal gadwraeth 
a gwarchodaeth eraill

Mae’r map uchod yn 

dangos gwarchodaeth 

anstatudol/statudol yn yr 

Ardal Gadwraeth

 2



1.1 Cefndir
Ardaloedd Cadwraeth yw ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 
arbennig.  Yr Awdurdod Cynllunio Lleol sy’n gwneud y penderfyniad i ddynodi Ardal 
Gadwraeth ar ôl asesu cymeriad yr ardal honno.  Yn aml mae hyn yn cynnwys mwy 
na’r adeiladau yn unig.  Gall cynllun y stryd, golygfa’r stryd, y coed ac ardaloedd 
gwyrddion i gyd gyfrannu at ansawdd ardal. Mae dynodiad yn golygu y caiff y 
cymeriad arbennig hwn ei amddiffyn ac i gyfl awni hyn, mae gan y Cyngor bwerau 
ychwanegol dros ddymchwel adeiladau, mân ddatblygiadau a gwarchod coed.  

1.2 Gwerthusiadau
Mae’n ddyletswydd ar y Cyngor i adolygu Ardaloedd Cadwraeth. I reoli’r 
broses, paratowyd Strategaeth Ardal Gadwraeth.  Mae’r Strategaeth yn nodi’r 
blaenoriaethau ar gyfer y Ddinas, a’r meini prawf a ddefnyddir i asesu’r ardaloedd 
sy’n bod a rhai newydd.  Ardal Gadwraeth Llandaf yw un o’r ardaloedd cyntaf i’w 
hasesu ac mae’r rhan gyntaf o’r gwaith o’i hadolygu, sef edrych ar ei therfynau, wedi’i 
gwblhau.

1.3 Adolygiad o’r Terfyn
Mae adolygiad byr o gymeriad hanesyddol a phensaernïol yr Ardal Gadwraeth yn 
awgrymu’r canlynol: 

 Y dylid parhau i gynnwys adeiladau UWIC ac y gallai’r dirwedd o’u hamgylch  
 gynnal a phwysleisio’r rôl addysgol sy’n cysylltu’r coleg â Llandaf.

 Mae’r Ardal Gadwraeth yn amddiffyn y dirwedd gain o amgylch yr Eglwys  
 Gadeiriol, yr afon a Chaeau Llandaf.

  Mae Fordwell Close a Mitre Place yn darparu terfyn diffi niedig i’r ardal drefol  
 ac er mwyn cadw’r trawsnewidiad llwyddiannus o gynllun trefol i lechwedd  
 goediog, dylid cadw’r rhain o fewn yr Ardal Gadwraeth.

  Mae safl e The Crescent yn wahanol mewn graddfa a steil ac fe’i gwahanir  
 oddi wrth yr Ardal Gadwraeth gan ffyrdd prifwythiennol prysur. Oherwydd  
 hyn mae’n anodd iawn cyfi awnhau ei gadw o fewn yr Ardal Gadwraeth.

Yr ardaloedd a ystyrir eu cynnwys yn yr Ardal 
Gadwraeth
Mae’r asesiad wedi bod yn canolbwyntio hefyd ar yr ardaloedd o amgylch yr Ardal 

Gadwraeth. 

I’r Dwyrain o  Rodfa’r Gorllewin:  

Nid yw’r ardal hon yn cynnwys unrhyw adeiladau o arwyddocâd pensaernïol a 
hanesyddol.

Palace Avenue:  
Cysylltir Palace Avenue ag Ardal Gadwraeth Llandaf yn nhermau ei hygyrchedd a’i 
safl e.  Er hynny, mae ei steil pensaernïol yn perthyn mwy i’r maestrefi  Edwardaidd 
cyfagos a geir yng Nghaerdydd.  Mae nifer arwyddocaol o’r adeiladau wedi colli eu 
ffenestri a’u drysau gwreiddiol.  Mae hunaniaeth yr heol yma’n wahanol i’r naws 
pentref a geir yn Llandaf a thila yw ei chysylltiad â Llandaf yn bensaernïol ac yn 
hanesyddol.
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Capel a Thiroedd Coleg Mihangel Sant:  

Saif y Capel tu allan i’r Ardal Gadwraeth.  Fel Adeilad Rhestredig Gradd II, mae’r capel 
o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol a chanddo gysylltiad cryf â’r Coleg, sy’n 
pwysleisio arwyddocâd Llandaf fel canolfan eglwysig.  Mae’n cyfannu’r pedrongl ar 
ochr ddeheuol y Coleg ac oherwydd ei dirwedd, mae’n haeddu cael ei gynnwys yn 
yr Ardal Gadwraeth.

Heol Trelái:

Mae’r stryd wedi datblygu dros nifer o fl ynyddoedd ac yn cyfl wyno cymysgedd 
o adeiladau o wahanol steil ac ansawdd pensaernïol.  Mae’r adeiladau mwyaf 
diddorol wedi’u cuddio tu ôl i furiau terfyn ar ochr ddwyreiniol y stryd.  Adeiladwyd 
y ddau adeilad cyntaf cyn y gorffennwyd Coleg Mihangel Sant ac mae’r plotiau 
estynedig yn ôl-ddyddio datblygiad hanesyddol yr ardal.  Ar ochr orllewinol y stryd 
ceir annedd hynod swynol sy’n debyg iawn i rai adeiladau o eiddo’r penseiri lleol, 
John Pritchard ac Ewan Christian.  Saif y ty ar ei ben ei hun rhwng rhes o fythynnod 
syml a thai un talcen a adeiladwyd yn ystod y 1940au.  Ond rhwng popeth, ni ellir 
cymharu eu diddordeb pensaernïol a hanesyddol â’r ochr ddwyreiniol lle ceir 
cysylltiad agos yn gorfforol ac yn hanesyddol â datblygiad Coleg Mihangel Sant.

Fairwater Road a The Avenue:  

 Datblgwyd Fairwater Road a The Avenue ar ddechrau’r ugeinfed ganrif.  Mae eu 
graddfa’n drefol o ran cymeriad.  Er yr adeiladwyd llawer o’r adeiladau gan benseiri 
lleol, bellach mae datblygiadau tai neu ffl atiau wedi cael eu hadeiladu rhwng y 
fi las 19/20fed ganrif.  Ystyriwyd nad oes digon o dystiolaeth o fodolaeth cymeriad 
pensaernïol neu hanesyddol yma i gyfi awnhau cynnwys yr ardal hon yn yr Ardal 
Gadwraeth.

Casgliadau 

Mae’r asesiad cychwynnol o’r Ardal Gadwraeth a’i hamgylchedd uniongyrchol yn 
cadarnhau fod cymeriad arbennig yr ardal hon yn parhau o hyd, ac yn gyffredinol, 
y diogelwyd adeiladau o werth pensaernïol neu hanesyddol a bod y cylch cyhoed-
dus, yn ogystal â’r adeiladau, wedi’u diogelu o ganlyniad i’r dynodiad yn y bôn. 

Er mwyn cydymffurfi o â’r ddeddfwriaeth, mae’n bwysig bod terfyn yr Ardal Gadwra-
eth yn eglur, a’i fod yn diffi nio ardal o gymeriad arbennig.  Bydd y gwerthusiad hwn 
yn argymell y canlynol, yn dilyn yr ymgynghoriad:

 Dylid gwahardd The Crescent o’r Ardal Gadwraeth, 
 Dylai’r gweddill o ran orllewinol Coleg Mihangel Sant gael ei gynnwys yn yr  
 ardal gadwraeth ynghyd â rhifau 3 a 5 Heol Trelái.

Mae dynodiad Ardal Gadwraeth yn cyfl wyno cyfl e i gyfl awni gwelliannau a chynnig 
cyfarwyddyd.  Gall gwerthusiad cyfl awn o’r Ardal Gadwraeth nodi cymeriad yr ardal, 
a thrwy arolwg ac ymgynghoriad, gynnig cyfl eoedd i gyfl awni gwelliannau.
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Lluniwyd yr hanes byr hwn o waith ymchwil a baratowyd gan Gymdeithas Llandaf.  
Ei bwrpas yw dangos datblygiad yr anheddiad a dylanwad hanes arno, yn arbennig:

 Nodweddion naturiol y dyffryn a’r sgarp fel safl e amddiffynnol
 Rheolwyr Normanaidd cynnar Morgannwg a’u gweithredoedd i ehangu  
 statws a dylanwad yr Eglwys
 Datblygiad yr eglwys gadeiriol yn ddiweddarach, a’i chymuned eglwysig

Mae disgrifi ad llawnach o ddatblygiad Caerdydd i’w gael yn y cyhoeddiadau y 
cyfeirir atynt ar ddiwedd y ddogfen.

Cefndir Hanesyddol Llandaf
Gellir olrhain Llandaf yn ôl i’r 11eg ganrif o leiaf, er mai ar ddechrau’r 12fed ganrif y 
dechreuodd ei thwf pan gafodd ei dewis gan y rheolwyr Normanaidd fel Eisteddle 
eu Hesgob.  Mae’r Eglwys Gadeiriol, Castell yr Esgob a’r Twr Cloch adfeiliedig i gyd 
yn arwydd o bwysigrwydd cynnar Llandaf, sy’n ei diffi nio fel cymydog amlwg ac ar 
wahân i Gaerdydd.

Rhwng y 16eg a’r 18fed ganrif, dirywiodd Llandaf ond adfywiodd drachefn, yn 
gyntaf yn sgil twf y teulu Matthew yn y 18fed ganrif ac yn ddiweddarach fel rhan o 
adfywiad yr Eglwys Gadeiriol fel canolfan eglwysig o ganol y 19eg ganrif.

O hynny ymlaen datblygodd yr ardal mewn tair ffurf:

 pensaernïaeth wych ar gyfer dibenion eglwys.
 tafarndai ac adeiladau masnachol sylweddol ond syml.
 adeiladau domestig amrywiol eu graddfa a’u dylanwad.

Drwy ailosod a mewnlenwi neu drwy adeiladu closydd bach fel Pendre a Spencer’s 
Row, aeddfedodd patrwm yr adeiladau a’r trefl un, gan ymestyn i gynnwys Clôs yr 
Eglwys Gadeiriol, Cwrt y Pafi n a Mitre Court.  Heol Caerdydd yw terfyn datblygiad 
organig cynnar y pentref.  I’r gorllewin, mae’r anheddiad wedi tyfu, gan ledaenu i 
ymuno ag ymlediad chwim Caerdydd ar ddechrau’r 20fed ganrif.

Pwysigrwydd Pensaernïol a Hanesyddol Ardal 
Gadwraeth Llandaf 
Dengys yr hanes byr yma i’r pentref esblygu mewn arddull hwnt ac yma yn ôl y 
patrwm stryd ganoloesol.  Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, er gwaetha’r 
ffaith bod y rhan fwyaf o’r strydoedd yn adeiledig, aethpwyd ati i ailadeiladu rhai 
eiddo.  Mae’r cymysgedd o steil pensaernïol drwy gydol y pentref yn adlewyrchu 
esblygiad araf y pentref a pherthynas agos ond cyferbyniol yr anheddiad â dinas 
Caerdydd gerllaw.
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Nodwyd nifer o rinweddau allweddol i helpu’r gwaith o werthuso’r ardal.  Maent yn 
seiliedig ar gyngor y llywodraeth ac fe’u ceir yn Strategaeth Ardaloedd Cadwraeth 
Caerdydd 1997.  Maent yn cynnwys:

• Ansawdd nodedig y lle
• Presenoldeb adeiladau tirnod neu nodweddion tirwedd
• Hierarchaethau mannau cyhoeddus neu breifat  
• Deunyddiau lleol o ansawdd uchel neu anarferol yn y tirlun
• Manylion pensaernïol o ansawdd uchel
• Tirwedd galed a meddal o ansawdd uchel

Isod ceir dadansoddiad byr o bob un. Crynodeb ydynt o’r dadansoddiad llawnach a 
baratowyd gan aelodau Grwp Ymgynghorol Ardal Gadwraeth Llandaf ym 2000.

1.    Ansawdd Nodedig y Lle

Dosbarthiad yr adeiladau:
 
• Mae’r prif adeiladau canoloesol, a rhai o’r adeiladau sy’n dyddio o   
 ganol y 19eg ganrif ar y Green, yn sefyll ar eu pen eu hunain,

• Mae’r rhan fwyaf o’r adeiladau eraill wedi’u grwpio gyda’i gilydd,

• Mae’r llinellau adeiladu yn amrywiol, mae rhai o’r tai mewn gerddi, ac eraill  
 wedi eu claddu tu ôl i gyrtiau blaen,

• Yn anfynych iawn y bydd grwpiau adeiladau yn cynnwys mwy na 4 o dai,  
 gan greu amrywiaeth mewn steil ac addurn,

• Mae dormerau a thalcenni yn creu acenion fertigol cryf yn y nenlinell.

1.2 Graddfa
• Hyd canol y 19 ganrif, cymedrol oedd graddfa’r adeiladau yn Llandaf.  Roedd  
 hyn yn oed yr ychydig o adeiladau 3-llawr yn eithaf bach.  Gellir gweld hyn  
 yn glir ar ben y Stryd Fawr le mae adeilad tri llawr rhif 6, â’i wal rwbl blaen  
 sydd wedi’i beintio’n wyn, yn cydio yn adeilad deulawr swmpus rhif 8 (a  
 adeiladwyd tua 1863).
  
 Dengys hen luniau bod y tai â llawr uchaf a oleuwyd gan ffenestri han  
 ner-dormer, yn fwy cyffredin.  Mae ychydig ohonynt yn dal yn bod heddiw,  
 fel ym Mhendre, yn rhif 6-14 a 7 Heol Fair a 78 Heol Caerdydd.

 Mae’r adeiladau a drawsnewidiodd gymeriad Llandaf o dref marchnad i  
 ddinas Gadeiriol yng nghanol y 19eg ganrif, wedi’u dylunio ar raddfa llawer  
 mwy mawreddog.  Maent yn dal i dra-arglwyddiaethu hyd heddiw.
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asesiad o’r cymeriad
1.3 Golygfeydd

 Mae gan Landaf gyfoeth o olygfeydd sy’n arwain y llygaid a’r traed, drwy   
 gromliniau llariaidd, ar gynllun ac yn fertigol, o fan i fan.

 Mae’r golygfeydd pellennig fel arfer yn fwy cynnil, gan ddadlennu dim ond   
 rhannau o adeiladau.  Ceir enghreifftiau o hyn yn y golygfeydd o feindwr yr   
 Eglwys Gadeiriol a’r twr o Gaeau Llandaf, neu ar draws Arls Field  o Bont Llandaf,  
 neu wrth groesi Heol Caerdydd ger Ty Llandaf.

 Dim ond un olygfa, o Rodfa’r Gorllewin ar draws y Caeau Chwarae, sy’n dangos   
 y rhan fwyaf o’r Eglwys Gadeiriol.  Yr olygfa hon sy’n dangos i newydd-   
 ddyfodiaid i’r ardal ble mae’r Eglwys Gadeiriol, a’i hanes hir ac amrywiol.

1.4 Patrwm Defnydd

 Mae Llandaf yn parhau i ddal gafael mewn rhywfaint o’i chymeriad a’i    
 swyddogaeth fel tref fach.

 Mae digon o wasanaethau bws a thrên lleol i’w cael yn Llandaf.

 Yr Eglwys Gadeiriol yw canolbwynt gweithgareddau’r eglwys, ar lefel lleol ac   
 esgobaethol, ac mae’n atyniad sylweddol i ymwelwyr, y mae’r gymuned   
 leol y darparu siopau a bwytai ar eu cyfer.

 Mae Llandaf yn ganolfan addysgol, ac yn ganolfan ddarlledu o bwys.

Defnydd Tir
Cyfl eusterau Addysgol

Adeiladau Cyhoeddus

Siopau a Gwasanaethau 

Cyhoeddus

Preswyl

Swyddfeydd

Defnydd Tir Llandaf 
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2   Presenoldeb adeiladau tirnod a    
 nodweddion tirwedd
 Yr adeiladau tirnod mwyaf arwyddocaol yn Llandaf yw’r rheini sy’n   
 gysylltiedig â’r Eglwys yng Nghymru.

 Mae’r adeiladau ffocws eraill yn gyfoethocach ac yn fwy lliwgar, ac yn   
 tueddu i gael cysylltiad hanesyddol â Llandaf. Mae Ysgol yr Eglwys   
 Gadeiriol, Ty Llandaf, Gorsaf yr Heddlu, a Thafarn Heathcote, i gyd yn   
 adeiladau nodedig.

    Mae’r ychwanegiadau diweddar i’r adeiladau, a’r newid yn eu    
   hymddangosiad allanol, yn awgrymu ymwybyddiaeth o wneud rhinwedd  
 o integreiddio’r ganolfan gyfan, o ran ymddangosiad a  swyddogaeth, â                 
gweddill Llandaf.

Yn aml gosodwyd adeiladau tirnod mewn cefndir o dai deulawr llai, yn   
 nodedig yn Chapel Street, Heol y Pavin, a Bridge Street.  Er hynny, rhwng y  

 ddau begwn yma saif rhan fwyaf o’r adeiladau domestig.  Mae’r rhan fwyaf  
 o hyn yn dangos undod o ran lliwiau cynnes, yn erbyn amrywiaeth   
 o nodweddion syml ond cyfoethog.  Ffasadau’r pâr o dai yn 57-59 Heol   
 Caerdydd o bosib ydy’r gorau allan o’r grwp yma.

 Mewn cyferbyniaeth, mae’r adeilad swyddfa  syfrdanol ond bellach   
 sefydledig yn 36 Heol Caerdydd yn dangos sut y gall adeiladau cyfoes gael  
 presenoldeb deniadol mewn ardal a chanddi gyfoeth ac amrywiaeth o   
 steiliau pensaernïol.

 Mae canolfan UWIC yn dirnod sy’n diffi nio’r fynedfa ddwyreiniol i’r ardal.  
 Mae ychwanegiadau diweddar i’w adeiladau, a newid i’r cladinau allanol, yn  
 awgrymu ymwybyddiaeth o wneud rhinwedd o integreiddio’r ganolfan  
 gyfan, o ran ymddangosiad a swyddogaeth, â gweddill Llandaf.

 Mae rhai coedtiroedd a choed yn ffurio nodweddion o bwys. Y prif rai yw’r  
 coedtiroedd ar y sgarp i’r gwastatir, llwybrau o gwmpas Western Avenue yn  
 UWIC, a choed unigol megis plân Cathedral Green. Mae hirhoedledd   
 nodweddion coed yn un o brif gryfderau cymeriad Llandaf.

3  Hierarchaethau mannau cyhoeddus a      
 phreifat

3.1   Mannau agored

 Mae mannau agored Llandaf yn rhan allweddol o’i chymeriad ac mae   
 ganddynt arwyddocâd hanesyddol arbennig â’r mannau sydd o amgylch yr  
 Eglwys Gadeiriol.

 Maent hefyd yn ffurfi o rhan o’r cylch mewnol o rwydwaith o fannau agored,  
 sy’n diffi nio cymeriad y gymuned gyfan.

 Er â llai o gysondeb, mae tiroedd Insole Court, Ysbyty Rookwood a’r   
 Ganolfan Ddarlledu, yn ffurfi o llain glas sy’n diffi nio Llandaf yn weledol ac  
 yn ymarferol ar yr ochr orllewinol.
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3.2   Y Rhwydwaith Llwybrau a mannau cy  
 hoeddus;

 Mae’n bosib bod Heol Trelái, y Stryd Fawr a Chlôs yr Eglwys Gadeiriol yn 
 dyddio o’r cyfnod Rhufeinig (neu ôl -Rufeinig hyd yn oed), ac yn arwain at  
 ryd neu fferi ar draws yr afon Taf.

 Roedd heol Rufeinig arall yn croesi’r heol hon ar ben uchaf y Stryd Fawr ac  
 yn arwain o Gaerdydd i Lantrisant.  Dargyfeiriwyd llinell yr heol yn y 18fed  
 ganrif, er mwyn rhoi preifatrwydd i amgylchedd Llys Landaf,

 Mae’n bosib mai gwyriad tyrpeg o’r 19eg ganrif yw Heol Caerdydd, sy’n  
 osgoi canol Llandaf a’i marchnad ganoloesol.  Heddiw, rhydd i’r Green   
 ansawdd Clôs gan ganolbwyntio cymaint ar y Groes, y Twr Cloch a’r Hen  
 Balas, ag ar yr Eglwys Gadeiriol.

 Mae traffi g yn creu tagfeydd ar Heol Caerdydd yn ystod y cyfnodau prysuraf  
 yn ystod y dydd.  Mae ei reoli’n bwysig er mwyn cynnal ansawdd tawel yr  
 ardal gadwraeth sydd i’r dwyrain ohono.

 Mae llwybrau troed a strydoedd llai yn rhan bwysig o gymeriad Llandaf,

 Mae Bridge Road o dan bwysau, yn enwedig wrth ei chyffordd â Heol   
 Caerdydd lle cwblhawyd cysylltiadau i’r BBC a neuaddau preswyl UWIC.
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Mudiad Llandaf 

   
   Mudiad Traffi g

  Seiclwyr a cherddwyr
  Safl e bws
  Ffyrdd mynediad
  Prif llwybr traffi g
  Parcio cyhoeddus
  Cyrtiau pengaead
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4 Deunyddiau o ansawdd uchel neu    
 anarferol yn y trefl un

 Mae gan y rhan fwyaf o’r adeiladau o uchelgais pensaernïol wyneb carreg  
 o wahanol fathau, wedi’u gosod mewn amrywiol ffyrdd.

 Ceir briciau weithiau mewn gwaith hyn, fel 53-55 Heol Caerdydd â’i wyneb  
 o friciau mesuredig ag asiadau manwl, ond gan mwyaf fe’u gwelir mewn  
 adeiladau a godwyd ar ôl y 1920au. 

 Newidiodd penseiri tai’r Eglwys Gadeiriol a’r adeilad Esgobaethol, fel 
John Prichard ac Ewan Christian yn y 1860au, a George Halliday yn 
ddiweddarach, y defnydd addurnol a wnaed o garreg.  Cyfl wynodd 
y rhain fwy o amrywiaeth a chelfyddyd yn lliwiau’r cerrig a’r gwaith 
maen.  Amrywiwyd cerrig Pennant llwyd â rhwymau o waith amryliw 
ac aml onglog, yn aml gan ddefnyddio cerrig crynion o bob cwr o’r byd. 
Gosodwyd naddiadau llyfn hufennog cerrig Bryste (sy’n aml iawn yn cael 
eu peintio’r dyddiau hyn) wrth ochr cerrig calch glas o’r Fro neu gerrig 
Quarella llwydwyrdd manwl Penybont-ar-Ogwr. 

Weithiau mewn adeiladau mwy cyffredin cyfunir pedair neu bump o 
wahanol gerrig, wedi’u gosod mewn gwahanol ffyrdd, â drws ag ystlystbyst 
melyn neu goch lliw briciau.  Gwnaed gwaith felly tan y 1920au.  Mewn 
mannau eraill, rhoddwyd waliau o friciau coch a chonglfeini ac ystlystbyst 
o gerrig llwyd neu felyn  gyda’i gilydd.  Yn Llandaf defnyddir y patrwm 
i’r gwrthwyneb.  Coch neu frown ydy’r cerrig a ddefnyddir ar y waliau yn 
bennaf, gyda briciau melyn yn cael eu defnyddio’n aml ar y conglfeini, 
ystlysbyst, cornisiau, llinynnau a naddiadau eraill.   

Nid yw rendro llyfn neu blastr garw wedi’i beintio’n glaerwyn yn 
wedd orffenedig draddodiadol yn Llandaf.  Adeiladwyd yr ychydig o 
enghreifftiau sydd ar ôl o’r tai mwyaf cyffredin o ddechrau’r 19eg ganrif  â 
maen rhwbel calchfaen glas a wyngalchwyd yn syml.  Yn ddiweddarach y 
daeth rendro â chalch-plaster, ac yna calch-sment.

Mewn bythynnod sy’n dyddio o ddiwedd y 19eg ganrif gwelir bod tuedd 
i ddefnyddio deunyddiau â gwedd orffenendig naturiol,  Mae Spencer’s 
Row a’r tai sydd o’i fl aen yn Bridge Street yn enghraifft dda o amryfaen 
coch tywyll meddal Radyr.

Pan ddechreuwyd defnyddio rendro unwaith eto yn y 1920, roedd fel arfer 
ar ffurf plastr garw, ag wyneb cerigos neu asglodion cerrig wedi tafl u ar ei 
ben.   Ceir hefyd enghreifftiau o gyfuniad o rendro llyfn a ffrâm bren.  Ar 
adeiladau’r 20fed ganrif dim ond fel addurn yn unig y defnyddir hwn.

 Mae’r defnydd mwyaf effeithiol o liwiau a deunyddiau traddodiadol mewn 
adeilad newydd yn yr Ardal Gadwraeth i’w weld ym Mitre Court.  Mae’r 
dyluniad yn cyfuno pren du, â rendro llyfn wedi’i beintio’n wyn, ac ar lefel 
is gwaith maen rwbel solet, sy’n defnyddio cerrig Radyr a chapiau mewn 
briciau melyn.  Mae’r cyfansoddiad, gan gynnwys y talcenni sy’n wynebu’r 
stryd, yn osgoi llinell stryd neu gribau anhyblyg.
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Mae balast ac adeiladau 

cerrig lleol yn rhan gref o 
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5  Nodweddion/manylion Pensaernïol o   
 Ansawdd Uchel

 Yn aml mae’r gwaith maen wedi’i addurno’n gyfoethog, ac yn cyfoethogi  
 wyneb adeiladau domestig ac eglwysig

 Prin iawn ond gwerthfawr ydy’r addurn pensaernïol gwreiddiol sydd wedi  
 goroesi, oherwydd ei ddiddordeb hanesyddol a gweledol, ac am ei fod   
 yn cynnig cyfarwyddyd ac esiampl i waith trwsio a wneir mewn llefydd  
 eraill.  Er enghraifft mae gan y Green sawl ffenestr godi sydd heb ‘gyrn’ ar y  
 sashis trawslath, ac mae ffenestr lintel gain y Deondy yn dal uwch ben y  
 drws ffrynt.

 Mae llawer o esiamplau da o warchodwyr ac estyll tywydd addurniadol i’w  
 cael drwy gydol yr Ardal Gadwraeth.

 Mae 66-76 Heol Caerdydd sy’n dyddio o tua 1910 yn deras o chwech o dai  
 sydd wedi’u cadw’n dda, y cyfan â’u cynteddau haearn bwrw a gwydr   
 gwreiddiol.

6  Ansawdd uchel tirweddau caled a meddal.

Tirweddau caled;
 Y pafi n gorau o ansawdd nodedig a da yw Grisiau’r Deon, er bod rhai o’r  
 mannau lled-gyhoeddus, fel Spencer’s Row a’r ardal o gwmpas y tai newydd ar  
 y Green, yn well o lawer o ran deunyddiau a’r gwaith o’u cynnal.
 
 Ers cau’r Green yn ddiweddar bu gwelliant dramatig i’r cylch cyhoeddus. 

 Mae’r cyrtiau blaen a’r llwybrau preifat a ellir eu gweld yn amrywio’n fawr, ond  
 dengys ychydig ohonynt ôl dewis gofalus a deunyddiau a osodwyd yn dda.

 Fel arall mae’r deunyddiau pafi n drwy gydol yr Ardal Gadwraeth yn aml iawn  
 yn anghymarus ac mae’r gwaith trwsio arnynt yn eithaf gwael.

 Mae waliau o amgylch ardaloedd preifat oddi ar y stryd wedi eu gwneud  
 allan o rwbel, ac weithiau allan o garreg Radyr neu garreg balast aml onglog  
 mewn gwahanol liwiau.  Mae colofnau giatiau hefyd yn dangos amrywiaeth  
 mawr, gyda briciau melyn fel arfer, neu mewn lliw oren cynnes.  Mae’r   
 crefftwaith sy’n gysylltiedig â thrwsio waliau bellach wedi dirywio.
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Coed a thirweddau  meddal;
• Daw cymeriad y dirwedd yn bennaf o’r coed a blannwyd, yn hytrach na’r  
 planhigion a blannwyd ar lefel is.

• Mae ardaloedd glas, er gwaethaf llethrau anwastad a serth weithiau, wedi  
 cael eu cynnal a’u diogelu rhag eu difrodi gan gerbydau.

• Mae gwrychoedd terfyn a geir o amgylch y gerddi wedi’u cynnal yn dda.   
 Mewn mannau eraill, mae’r gwrychoedd sy’n amgylchynu’r caeau a’r afon,  
 yn aml wedi gordyfu ac angen eu rheoli.

Mae tair llain bwysig o goedydd.  Rhed un o Fairwater Road, o amgylch   
Rookwood, neuaddau preswyl UWIC a’r Ganolfan Ddarlledu i Bont Llandaf  
a mynwentydd yr Eglwys Gadeiriol.  Rhed yr ail o Heol Caerdydd ar draws 
tiroedd yr Ysgol, dros Rodfa’r Gorllewin, o amgylch The Crescent ac ar hyd 
cyrion Caeau Llandaf.  Mae’r drydedd yn cychwyn rhwng Campws UWIC a’r 
afon Taf ac yn rhedeg heibio wyneb blaen UWIC, gan uno naill ochr y rhodfa 
a’r llall.  Mae’r lletemau gwyrdd pwysig yma’n dal gafael yn yr anheddiad 
hanesyddol ac yn diffi nio’i thirwedd drawiadol.

 Mae gweddillion ‘etoile’ hanesyddol o goed llwybr i’r dwyrain o UWIC yng  
 nghofrestr Parciau a Gerddi Hanesyddol Cadw.
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aardaloedd â chymeriad arbennigrdaloedd â chymeriad arbennig
Oherwydd bod rhannau o gymeriad yr ardal gadwraeth yn amrywio’n fawr, nodwyd nifer o is rannau i’w 
hasesu mewn mwy o fanylder er mwyn rhoi syniad cliriach o’r cyfl eoedd i’w gwella. Archwilir pob un yn 
yr adrannau canlynol.
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 Mae’r Eglwys Gadeiriol yn ganolog i adeiladaeth Llandaf,
 Saif ar gyrion y dref a chefn gwlad
 Mae’n nodwedd ganolog o’r Green ac eto’n tra-arglwyddiaethu dros y golygfeydd o’r dolydd a’r glannau  
 afon gerllaw,
 Mae’n tra-arglwyddiaethu dros y golygfeydd mwy pellennig o’r dwyrain a’r de

 Mae’r Eglwys Gadeiriol yn cyfl awni rôl ddeublyg; fel ffocws y gymuned grefyddol ac fel atyniad o   
 bwys i ymwelwyr,
 Mae ei lleoliad yn gryn dipyn o her o ran mynediad a’r potensial ar gyfer cynnal digwyddiadau cyhoeddus o  
 bwys a’i gallu i ymdopi â niferoedd o dwristiaid/ymwelwyr 
 Mae angen cynnal cymeriad cysegredig a hanesyddol Rhodfair eglwys gadeiriol heb golli ei ffabrig   
 hanesyddol
 Mae angen cynnal a rheoli’r goedwig a’r dolydd wrth ochr yr afon er mwyn sicrhau y gellir cael mynd   
 atynt yn rhwydd ac er mwyn cynnal y golygfeydd allweddol.

Cyfl eoedd i wneud gwelliannau
 Gwella mynediad ar gyfer cerddwyr a cherbydau i’r Eglwys Gadeiriol a’r gymuned
 Gwella’r cysylltiadau i’r dolydd a’r llwybrau troed
 Darparu cyfl eusterau i ymwelwyr
 Cysylltu atyniadau ymwelwyr a gafodd eu gwella a chyfl eodd ar gyfer mynwentydd a thirwedd   
 amgylchynol
 Rheoli sgarpiau coedwigol
 Cynnal waliau terfyn, y rheiliau a’r deunyddiau arwyneb naturiol yn y cylch cyhoeddus
 Defnyddio goleuadau i wella’r rhodfan ac i gyfeirio’r ymwelwyr a’r gymuned at galon y grwp o adeiladau  
 hanesyddol.

Rhodfair Eglwys Gadeiriol ac Ardal yr Afon Taf
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 Mae’r dyffryn a’r llwybrau ar lan yr afon yn dod â chefn gwlad i ganol Llandaf
 Mae Bruton Place a Fordwell yn darparu cysylltiad gweledol llariaidd, deiliog i’r ddau
 Mae’r tai wedi’u gosod mewn tirwedd agored sy’n cael ei rannu yn Fordwell.
 Mae cymeriad Bruton Place yn debycach i bentref gardd gaeedig lle mae’r gerddi yn creu gofod rhwng  
 adeiladau ac yn diffi nio maint y plot a chyfansoddiad yr adeilad.
 Mae amrywiaeth o steiliau tai yn llenwi’r plotiau llai, gan greu cymysgedd cyfoethog o wahanol fathau o  
 dai ac amrywiaeth pleserus i olygfa’r stryd.
 Mae golygfeydd pellennig o’r Eglwys Gadeiriol i’w cael o Bruton Place.

Materion
 Nid oes llwybrau troed uniongyrchol i lan yr afon,
 Collwyd y gwrychoedd a’r terfynau yn Bruton Place sydd wedi arwain at golli eglurder a chymeriad.
 Collwyd y nodweddion pensaernïol ar wyneb rai adeiladau.
 Mae gwaith cynnal-a-chadw gwael ar waliau gerddi a ffi niau wedi golygu colli cymeriad.

Cyfl eoedd i wneud gwelliannau   
 Cynnal dwyseddau is er mwyn adlewyrchu graddfa a chymeriad newidiol yr ‘ymyl’ trefol
 Gwella’r llwybrau troed
 Lle cyfyd cyfl eoedd datblygu gwella neu ailosod waliau a gwrychoedd terfyn.
 Cynnal a rheoli’r coed ar y stryd
 Dangos parch tuag at raddfa adeiladau a chynllun y gerddi mewn ceisiadau cynllunio i ddatblygu.
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Cyfl eoedd i wneud gwelliannau

Y Stryd Fawr a Chapel StreetY Stryd Fawr a Chapel StreetY Stryd Fawr a Chapel Street
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Mae gan y Stryd Fawr gymysgedd eclectig o steiliau pensaernïol; hen a newydd,
Mae’r cyfan o fewn golygfa stryd ddiffi niedig, sy’n fframio golygfeydd o Balas yr Esgob a’r Eglwys Gadeiriol 
sydd y tu hwnt iddo.
Ystyrir y Stryd Fawr fel ffocws y gymuned,
Mae’n darparu’r brif fynedfa i’r Eglwys Gadeiriol a Phalas yr Esgob.
Mae siopau sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau yn gweithredu mewn cytgord â’u cymdogion preswyl; 
sy’n allweddol i ardal o ddefnydd cymysg
Er ei bod yn deillio o’r cyfnod Fictoraidd hwyr/Edwardaidd cynnar, mae gan Chapel Street gymeriad 
canoloesol o ran ffurf y stryd ac aliniad yr adeiladau.

Cyfyd tagfeydd traffi g pan fydd galw mawr ar barcio yn y maes parcio ac ar y Cathedral Green
Newidiwyd neu gosodwyd arwyddion ar rai o’r siopau gan golli cymeriad, graddfa a chyfanrwydd yr olygfa 
stryd ehangach,
Mae’r arwyddion yn cuddio’r nodweddion pensaernïol ambell waith,
Mae’r arwyneb yn wael ac fe gollwyd eglurder y pwyntiau mynediad allweddol i’r Stryd Fawr e.e. ar Heol 
Caerdydd, a lle ymuna’r Stryd Fawr â Chapel Street
Ceir tagfeydd ac mae pwysau i gael parcio ar y stryd, ar hyd y dydd
Diffyg arwyddion a chyngor cyfeiriadol/deongliadol ar gyfer ymwelwyr i’r Eglwys Gadeiriol a Phalas yr 
Esgob,
Mae’r ierdydd cefn mewn cyfl wr gwael yn aml.

Lle collwyd graddfa a manylion dylid sicrhau y defnyddir graddfa a deunyddiau mwy priodol ar siopau wrth 
i gyfl eoedd datblygu godi
Ail-wynebu’r cyffyrdd yn Chapel Street a Heol Caerdydd,
Gwella’r gofod a geir mewn pwyntiau cyfarfod allweddol e.e. y maes parcio, yr Athrofa, Neuaddau Eglwys, 
Chapel Street a Heol Caerdydd,
Gwella’r cysylltiadau i lwybrau troed cyhoeddus drwy wella’r goleuadau a’r arwyddion cyfeiriadol
Annog y defnydd o ffenestri ac wyneb blaen siopau traddodiadol lle cyfyd cyfl eoedd datblygu,

Materion
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The GreenThe GreenThe Green

 Mae’r Green wedi llwyddo i gadw cymeriad rhannol-gaeedig,
 Mae’r gwaith a wnaed yn ddiweddar i adsefydlu’r mannau gwyrddion a chael gwared â thraffi g wedi creu  
 lleoliad heddychlon ar gyfer y tai, yr Eglwys Gadeiriol a Phalas yr Esgob,
 Mae waliau terfyn, a’r coed a’r gwrychoedd sy’n eu gorchuddio hefyd yn rhoi preifatrwydd i’r gerddi ac yn  
 ehangu lleoliad y Green,
 Mae’r waliau terfyn yn rhai hanesyddol,
 Y Green yw prif ffocws yr adeiladau hanesyddol a chraidd y pentref,
 Er gwaethaf yr adlinio a wnaed dros y blynyddoedd, mae’r cynllun stryd ganoloesol yn dal yn amlwg yn  
 ffurf yr adeiladau a’r mannau cyhoeddus.
 Mae wedi’i addurno â choeden blân ysblennydd

 Mae’r warchodaeth statudol sy’n rhan o’r rhestriad yn golygu mai’r ardal hon yw’r rhan fwyaf arwyddocaol  
 o’r Ardal Gadwraeth
 Mae’r ardaloedd o gwmpas y groes a Phalas yr Esgob yn dioddef oherwydd diffyg diffi niad,
 Mae’r parcio wrth fynediad yr Eglwys Gadeiriol yn ymwthgar,
 Mae angen gwella’r mynediad i lwybr yr Eglwys Gadeiriol a’r giât Lych drwy ddehongli, diffi nio a gwella’r  
 cylch cyhoeddus o’u cwmpas,
 Mae’n amlwg na ddefnyddiwyd y morterau a’r deunyddiau traddodiadol i drwsio’r waliau terfyn.

Cyfl eoedd i wneud gwelliannau
 Cyfl wyno gwelliannau i gylch cyhoeddus y Green, mewn cydgysylltiad â thrwsio graddfa’r stryd bresennol,
 Sicrhau nawdd a bwrw ymlaen â’r gwaith o drwsio ac atgyweirio Palas yr Esgob yn unol â’r Cynllun   
 Cadwraeth gyfl awnedig,
 Gwella cysylltiadau llwybrau troed i’r Eglwys Gadeiriol a’r dolydd tu draw,
 Gwella’r dirwedd o gwmpas y gofeb rhyfel,
 Sicrhau’r gwaith o atgyweirio’r waliau hanesyddol wrth i gyfl eoedd datblygu godi,
 Gwella’r dehongliad a’r ddealltwriaeth o hanes y Cathedral Green,
 Ad-drefnu’r parcio o gwmpas ardal y White House a’r giât Lych er mwyn gwella’u cyd-destun, lleoliad coed  
 pwysig a’r fynedfa i’r Eglwys Gadeiriol.
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Heol CaerdyddHeol CaerdyddHeol Caerdydd

Cyfl e i wneud gwelliannau

�

�

�

� Mae Heol Caerdydd yn llwybr pwysig a phrysur sy’n arwain tua’r gogledd o’r Ddinas
Mae’n amrywio o ran lled, ond yn culhau wrth ymyl y fynedfa i’r pentref
Mae’r adeiladau’n amrywio o ran steil a graddfa.
Mae nifer o adeiladau eglwysig o bwys ar y ffordd, y mwyaf nodedig yw Coleg Mihangel Sant, a’r   
adeilad Profebau a Chofrestru.

Ceir tagfeydd, weithiau gan greu niwed i’r olygfa stryd a diogelwch y cerddwr,
Mae traffi g sy’n troi i mewn i Ysgol yr Eglwys Gadeiriol yn ychwanegu at y tagfeydd weithiau
Mae diffyg eglurder yn bod wrth gyffordd y ffordd â ‘r Stryd Fawr a lle mae cynlluniau rheoli traffi g wedi 
israddio’r cysylltiadau dwyrain/gorllewin pwysig i gerddwyr rhwng Heol Trelài, Fairwater Road, yr ysgol a’r 
Stryd Fawr.
Mae cartref nyrsio’r Hendre wedi’i osod ymhellach yn ôl o’r stryd gan gynnwys rhywfaint o hen wal terfyn 
o garreg ond hefyd adeiladau yma a thraw â dim ond cysylltiad bach rhyngddynt â’r pentref a’r ffurf drefol 
dynn.
Mae’r waliau terfyn a’r waliau cynnal i’r gorllewin o’r ffordd mewn cyfl wr gwael yn aml.
Oherwydd dwyster safl e Coleg Mihangel Sant mae angen ei reoli er mwyn diogelu ei leoliad fel adeilad 
rhestredig.  Mae prif wyneb blaen yr adeilad hwn ar ochr y ffordd ac mae’n haeddu gwell lleoliad.

Gwella’r llwybrau mynediad a’r llwybrau i’r ysgol gynradd,
Cadw a gwella’r tiroedd caeedig a’r waliau sy’n amgylchynu eiddo.
Ad-drefnu mynediad a lleoliad Ty Llandaf,
Archwilio a diogelu llwybrau cerdded dwyrain/gorllewin fel y cyfyd cyfl eoedd datblygu,
Sicrhau y gwarchodir tir a thirweddau Coleg Mihangel Sant a sicrhau y gwneir gwelliannau i’r 
grwpiau o adeiladau tu cefn iddo. 
Gellid diogelu addurniadau pensaernïol drwy reoli’r ardaloedd sy’n dod o dan Gyfarwyddiadau   
Erthygl 4 yn effeithiol
Dylid cadw a diogelu deunyddiau adeiladu naturiol e.e. cerrig, briciau a thrawstiau bras wedi’u 
haneru pan ddaw ceisiadau cynllunio i law.
Dylid paratoi canllawiau ar drwsio ac ailosod ffenestri, a chynnal a dylunio waliau terfyn a rheiliau i   
berchenogion tai.

Materion
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Rhodfa’r GorllewinRhodfa’r GorllewinRhodfa’r Gorllewin

 Mae’r ffordd yn rhwystr o bwys rhwng Llandaf a’r caeau i’r de,
 Mae rhodfeydd coed ac adeiladau ar raddfa fawr ar y ffordd,
 Mae’r ymylon a’r coed a gynhelir yn dda yn diffi nio statws y ffordd gan wneud iawn am effeithiau   
 ymwthgar y traffi g trwm,
 Mae’r bont ar gyfer cerddwyr ac arwyddion ffordd y rhwystrau cysylltiedig yn hyll, ond hwn yw’r unig   
 gysylltiad effeithiol i gerddwyr  i gyfeiriad y de,
 Dyma’r brif fynedfa i Landaf a’r fynedfa i’r ddinas o’r gogledd a’r dwyrain,
 O’r ffordd ceir golygfeydd arwyddocaol ac enwog o’r eglwys gadeiriol ar draws caeau chwarae’r ysgol.   
 Mae’n darparu mynediad i lannau’r afon a llwybrau’r goedwig.

Materion
 Mae angen gwneud cerdded a seiclo mor bleserus â phosibl er mwyn cynnal y cysylltiadau o Landaf i’r   
 ddinas,
 Mae lle i wella’r cysylltiadau i’r de ac ar gyfer gwneud cynlluniau hirdymor i adfer Parc Bute
 Rhaid diogelu’r golygfeydd o’r Eglwys Gadeiriol.
 Rhaid i waith datblygu ac ailfodelu pellach i’r coleg barchu’r lleoliad a thirwedd bwysig y campws,
 Mae angen dynodi’r cysylltiadau â’r caeau a’r eglwys gadeiriol, a lle cyfyd cyfl eoedd eu gwella neu eu   
 hadlinio er mwyn sicrhau lleoliad priodol i’r Eglwys Gadeiriol a’i statws cenedlaethol fel atyniad ymwelwyr  
 pwysig.
 Mae cyfyngiadau gogleddol y parc hanesyddol cofrestredig caeau Llandaf wedi’u haneri gan Western   
 Avenue,
 Cadw a gwella’r Llwybrau coed hanesyddol sy’n weddill.

Cyfl eoedd i wneud gwelliannau
 Gwella adeiladau UWIC a’u lleoliad pan gyfyd cyfl eoedd datblygu,
 Gwella ymylon ffyrdd a’r tirweddau o gwmpas y clwb rygbi a’i faes parcio,
 Gwella’r llwybrau troed i Rodfa’r Eglwys Gadeiriol a phentref Llandaf
 Gwella ochrau’r ffyrdd ac arwyddion traffi g/cyfeiriadol i Landaf,
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Bridge Street, Bridge Road, Heol y Pavin a Heol FairBridge Street, Bridge Road, Heol y Pavin a Heol FairBridge Street, Bridge Road, Heol y Pavin a Heol Fair

Cyfl eoedd i wneud gwelliannau

Mae’r strydlun yn amrywiol ac wedi’i atalnodi ag adeiladau sy’n sefyll ychydig yn ôl o’r ffordd a gerddi blaen 
bach
Ceir graddfa adeiladu resymol,
Mae perthynas cryf rhwng yr adeiladau a’r stryd
Mae deunyddiau naturiol yn chwarae rhan gref yn yr olygfa stryd ac addurniadau ar dai,
Mae trawstiau bras wedi’u haneru yn nodwedd addurniadol gref ar Bridge Road,
Mae waliau terfyn uchel o garreg yn diffi nio ochrau’r ffyrdd a rhythm y plotiau
Gorsaf yr Heddlu yw prif ffocws y pentref wrth ei mynedfa ogleddol.
Mae darnau o gynllun stryd ac adeiladau canoloesol yn amlwg yn Heol y Pavin a Heol Fair.
Mae coed ffawydden a thiroedd safl e’r BBC yn chwarae rhan gref gan gau pen gogleddol y pentref.

 Mae parcio ar y stryd yn tanseilio ansawdd golygfa’r stryd
 Mae peth o’r addurn pensaernïol ar y tai wedi’u colli
 Gwael iawn yw lleoliad gorsaf yr heddlu heb ddim lle o’i hamgylch
 Mae angen gwneud gwaith cynnal-a-chadw ar waliau terfyn o garreg a waliau cynnal
 Mae’r mannau a rennir o gwmpas Spencer’s Row yn anhrefnus.
 Mae ymylon y ffyrdd wedi cael eu difrodi yn sgil parcio ceir arnynt

Gellid gwella lleoliad yr Orsaf Heddlu o fewn cynlluniau i gael gwared neu newid y defnydd ohoni.
Gellid gwella ymylon y ffyrdd drwy reoli parcio oddi ar y stryd,
Gellid gwarchod addurniadau pensaernïol drwy reoli’r ardaloedd sy’n dod o dan Gyfarwyddiadau Erthygl 4 
yn effeithiol
Dylid cadw a diogelu deunyddiau adeiladu naturiol e.e. cerrig, briciau a thrawstiau bras wedi’u haneru pan 
ddaw ceisiadau cynllunio i law.
Dylid paratoi canllawiau ar drwsio ac ailosod ffenestri, a gofalu am a dylunio waliau terfyn a rheiliau i 
berchenogion tai.
Gellid goleuo’r waliau cynnal ar lefel y stryd er mwyn gwneud y gorau o’r gwaith cerrig, ac er mwyn diogelu 
cerddwyr.

Materion
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5.1 Y Cefndir

Mae’r gwerthusiad yn disgrifi o’r nodweddion sy’n ffurfi o cymeriad arbennig yr Ardal 
Gadwraeth ac yn nodi’r potensial ar gyfer eu gwella.  Unwaith y caiff ei fabwysiadu, 
gellid defnyddio’r gwerthusiad a’r canllawiau fel a ganlyn:

 I ddiffi nio cynllun gwella i arwain datblygiad yr ardal,
 I gyfrannu at y gwaith o asesu ceisiadau cynllunio yn unol â pholisi 3 y   
 Cynllun Lleol a 2.53 y Cynllun Datblygu Unedol, hyd at yr adeg pan   
 mabwysiadir Cynllun Datblygol Lleol
 I bennu’r blaenoriaethau ar gyfer rheoli’r cylch cyhoeddus yn y dyfodol
 I ddarparu cyfarwyddyd i’r rhai sy’n byw yn Llandaf.

Dyma’r prif gyfl eoedd a gyfl wynir gan y gwerthusiad:

 Cynnal cymeriad arbennig Llandaf
 Sicrhau y caiff datblygiadau newydd eu hintegreiddio o fewn y pentref
 Lle bydd cyfl e i wella’r cylch cyhoeddus, y cyfl awnir hynny gan roi   
 sylw i gymeriad arbennig yr Ardal Gadwraeth a’r gwelliannau a bennwyd yn  
 y gwerthusiad,
 Gwella’r mwynhad o gymeriad arbennig
 Cynyddu’r ddealltwriaeth a’r gwerthfawrogiad o’i chymeriad arbennig,
 Annog ac egluro i’r rhai sy’n byw yno pam fod gwaith trwsio cywir yn   
 bwysig,
 Cefnogi siopau a chyfl eusterau cymunedol lleol yn eu hymdrechion i gadw  
 Llandaf yn lle deniadol a bywiog i fyw ynddi,

Y bygythiadau yw:

 Y pwysau tragwyddol  i newid ac ymestyn adeiladau a gerddi,
 Y pwysau tragwyddol i gael parcio ar y stryd, a tharfu ar y traffi g o ganlyniad  
 i hynny.
 Diffyg cynnal y lle yn sgil arian annigonol yng nghyllidebau’r Cyngor,
 Y pwysau cystadleuol i newid adeiladau a thai er mwyn bodloni amcanion  
 eraill, er enghraifft i wella effeithiolrwydd ynni, a diogelwch tai,
 Y tagfeydd traffi g tragwyddol, yn y pentref ac ar Heol Caerdydd,
 Y pwysau i gael mynediad i’r Eglwys Gadeiriol ac i ymestyn y cyfl eoedd i’w  
 mwynhau a’i defnyddio,
 Y gwrthdaro rhwng cadw awyrgylch tawel Llandaf a’i thwf parhaus fel   
 canolfan addysgol ac ymwelwyr, a chynyddu’r traffi g a’r pwysau i ganiatáu  
 traffi g mewn ardaloedd hanesyddol.  

Amcan yr adran olaf yma yw cyfeirio at y canfyddiadau hyn mewn cynigion i wella 
cymeriad yr Ardal Gadwraeth a’r nodweddion cadarnhaol a ddisgrifi wyd yn yr 
adrannau blaenorol.

               5             5            fframwaith ar gyfer gweithredufframwaith ar gyfer gweithredu
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5.2  Dulliau o wella’r Ardal Gadwraeth 

Cyfarwyddyd

Y dull mwyaf effeithiol o wella’r ardal gadwraeth yw drwy sicrhau bod y rhai 
sy’n bwriadu gwneud gwaith neu ddatblygiad yn deall cymeriad yr ardal.  Mae’r 
cyfarwyddyd a geir yn y rhan olaf yn cynnig cyngor ar ddulliau o ddiogelu 
adeiladau mewn cynigion datblygu.  Rhydd gyngor i’r rhai sy’n meddwl am wneud 
gwaith trwsio neu gynnal-a-chadw hefyd.

Mae cynnwys nifer o adeiladau ar Restr Adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu 
hanesyddol Cadw yn golygu bod meini prawf eraill i’w bodloni mewn cynigion.  
Mae rhestru adeilad yn rhoi dyletswydd ar yr Awdurdod Cynllunio Lleol i ystyried 
effaith y datblygiad ar leoliad adeilad rhestredig.  Mae rhestriad yn golygu bod 
angen cyfi awnhau yn gyfan gwbl unrhyw gynnig i newid adeilad.  Paratowyd y 
cyfarwyddyd a geir yn adran olaf y gwerthusiad hwn er mwyn sicrhau ei gysondeb 
â chyfarwyddyd Cadw.

Gwella

Er bod Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yn 
rhoi dyletswydd ar yr ACC i baratoi cynllun gwella ar gyfer ardal gadwraeth, nid oes 
unrhyw gyllid na threfniadau penodol ar gael i gyfl awni hyn.  Mae hyn yn golygu 
dim ond mewn cydweithrediad â Gwasanaethau eraill o fewn y Cyngor neu mewn 
partneriaeth a datblygwyr, y gymuned neu gyrff cyhoeddus eraill y gellir gwneud y 
gwaith.

Mae’r cyfl eoedd canlynol yn rhai lle gallai’r Cyngor chwarae rhan arwyddocaol i 
ddylanwadu a bwrw ati i wella’r ardal:

1. Drwy fabwysiadu’r cyfarwyddyd a’r cyfl eoedd i wneud gwelliannau a 
 bennwyd yn rhan 3 y cynnig hwn.
2.  Rheoli a chynnal a chadw ystâd y Cyngor gan gynnwys eiddo, parciau a  
 gerddi.
3. Hyrwyddo dealltwriaeth o arwyddocâd diwylliannol a hanesyddol pentref  
 Llandaf drwy gysylltiadau â chymuned yr Eglwys Gadeiriol, ysgolion,   
 llyfrgelloedd a grwpiau cymunedol.
4. Drwy weithio â’r Eglwys Gadeiriol ar gynlluniau i hyrwyddo ac adfer yr   
 Eglwys Gadeiriol fel canolfan o addoliad ac fel atyniad ymwelwyr o bwys.
5. Drwy fabwysiadu rhaglenni cymorth grant i atgyweirio adeiladau.
6. Drwy gyllidebau presennol y Cyngor ar gyfer rheoli’r cylch cyhoeddus yn  
 effeithiol: 
  Trwsio tai
  Cymorth grant i wella Effeithlonrwydd Ynni mewn tai
  Gwella a thrwsio’r priffyrdd, a gwella llwybrau troed
  Parciau –  cynnal-a-chadw a chyfl wyno gwelliannau
  Rheoli’r fynwent eglwys wrth ymyl yr Eglwys Gadeiriol
  Cynnal glannau’r afon mewn partneriaeth ag Asiantaeth yr   
  Amgylchedd

7. Drwy annog a chefnogi mentrau lleol i wella a chryfhau’r siopau lleol a   
 gwasanaethau cymunedol.

Gallai mabwysiadu’r gwerthusiad fod yn sail i ddull corfforaethol o gyfl wyno 
gwelliannau.  Mae/gellid  paratoi gwerthusiad o’r ardal i nodi’r cyfl eoedd i gyfl wyno 
gwelliannau yng nghalon yr ardal gadwraeth.  Gallai mabwysiadu’r cynllun fod yn 
sail i sicrhau cyfraniadau oddi wrth y datblygwyr pe bai datblygiad yn y dyfodol.  
Byddai hyn yn golygu y gallai’r datblygwyr fel rhanddeiliaid chwarae rhan allweddol 
a gweithio gyda’r Cyngor a’r gymuned i gyfl awni nod gyffredin:- sef gwella’r ardal 
gadwraeth a’r ardaloedd tu mewn iddi.
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 6                                  6                                           argymhellion          argymhellion

6.1   Mae’r argymhellion canlynol yn grynodeb o ganfyddiadau’r Gwerthusiad a’r  
 gweithrediadau posibl pe cânt eu mabwysiadu.

 Argymhellir y dylid cyhoeddi a dosbarthu crynodeb o’r gwerthusiad a’r  
 Cyfarwyddiadau yn atodiad 1 a 2 i’r rhai sy’n byw neu sydd â diddordeb yn  
 Ardal Gadwraeth Llandaf.

 Dylid cadarnhau’r Gwerthusiad a’i argymhellion a’r blaenoriaethau   
 gweithredu yn sail i fentrau corfforaethol yn yr Ardal Gadwraeth,

 Dylai’r Gwerthusiad a’r asesiad o gymeriad yn Rhan 3 weithredu fel   
 fframwaith ar gyfer asesu ceisiadau cynllun mewn cydymffurfi ad ag Adran  
 72 o’r Ddeddf.

 Dylid sefydlu gwell cysylltiad â grwpiau a phreswylwyr lleol mewn   
 partneriaeth â Grwp Ymgynghorol Ardal Gadwraeth Llandaf

 Dylid sicrhau bod y Gwerthusiad a gwybodaeth am hanes y Pentref ar gael  
 i’w hastudio yn y llyfrgell ac yn yr ysgolion lleol.

 Dylid ymchwilio a sicrhau bod cyfl eoedd i ddefnyddio cofnodion   
 hanesyddol a deunyddiau archif a chofnodion ffotograffi g ar gael o fewn y  
 cwricwlwm ysgol

 Dylid cytuno ar gynllun trwsio a chynnal-a-chadw priodol o fewn y   
 Gwasanaethau Priffyrdd a Pharciau er mwyn sicrhau bod gwaith a wneir yn  
 y cylch cyhoeddus yn dangos sensitifrwydd tuag at gymeriad yr   
 Ardal Gadwraeth.

 Dylid mabwysiadu a hysbysebu’r newid i’r terfyn a argymhellwyd yng   
 ngham cyntaf yr adolygiad yn unol â’r Ddeddf.

6.2 Ymgynghoriad

Mae’r ddogfen hon yn rhan o ymgynghoriad lleol ar werthusiad yr Ardal Gadwraeth 
a’r Polisïau a’r cynigion y mae’r Cyngor am eu mabwysiadu er mwyn ei gwella a’i 
diogelu.  Pe bai gennych unrhyw sylwadau neu gynigion a hoffech i’r Cyngor eu 
hystyried, neu os hoffech rannu gwybodaeth am hanes Llandaf yna cysylltwch â’r 
Tîm Cadwraeth ar 2087 3485, neu 2087 3480. 

Gellir cael manylion am adeiladau unigol, ynghyd a dogfennau polisi cynllunio eraill 
oddi wrth y Tîm Cadwraeth.
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                  a                  atodiadautodiadau
Atodiad 1

Canllaw drafft i Berchnogion Tai a’r rheini sy’n cynllunio datblygiad yn 
Ardal Gadwraeth Llandaf 

Paratowyd y canllaw hwn i alluogi’r rheini sy’n cynllunio gwaith i atgyweirio neu addasu eu ty.  Paratowyd y 
canllaw hwn i barchu a gwella’r cymeriad a gydnabyddir yn y gwerthusiad.  

Mae gan y Cyngor bwerau arbennig i reoli mathau o ddatblygiad, a fyddai fel arfer angen caniatâd cynllunio, trwy 
Gyfeiriad Erthygl 4 (2).  Rhydd y Cyfeiriad reolaeth dros bron i holl waith codi blaen adeiladau, gwaith ar erddi 
blaen a gwaith ar adeiladau newydd hefyd.  

Mae nifer o’r adeiladau yn yr Ardal Gadwraeth wedi cael eu rhestru fel adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu 
hanesyddol bwysig.  Mae’n rhaid i berchnogion yr adeiladau hyn gael Caniatâd Adeiladu Rhestredig cyn addasu, 
estyn neu ddymchwel unrhyw ran o adeilad, unai’n fewnol neu’n allanol, mewn modd a fyddai’n effeithio’n 
sylweddol ar ei ddiddordeb pensaerniol neu hanesyddol bwysig.  Efallai bydd hefyd angen i chi gydymffurfi o â 
Rheoliadau Adeiladu.  Bydd swyddog rheoli adeiladu yn gallu eich cynghori ynglyn â’r rheoliadau.  

Deunyddiau a Manylion Adeiladu 

Wrth ystyried gwaith adeiladu neu ailosod, dylid canolbwyntio ar:    

• Atgyweirio yn hytrach nag ailosod ffenestri a drysau 
• Defnyddio manylion i gyd-fynd ag estyniadau bychain 
• Adeiladu waliau mewn bric neu rendro sy’n cydweddu 
• To â llechi neu deils sy’n cydweddu

Ffenestri a drysau 

Ailosod drysau a ffenestri yw un o’r problemau dylunio anoddaf.  Mae’r cyngor canlynol yn berthnasol i ddrysau a ffenestri 
ar gyfer estyniadau a’u hailosod mewn adeiladau sydd mewn bod.  

• Dylid cadw’r ffenestri gwreiddiol lle bo’n bosibl;      
• Dylid cadw paneli drysau a manylion cynteddau â gwydr barugog neu liw,
• Dylai ffenestri newydd adlewyrchu arddull a dulliau agor gwreiddiol yr eiddo yn gywir             

Golyga hyn y dylech ystyried i ddechrau a oes angen ailosod.  Efallai y bydd yn bosibl atgyweirio ffenestri, a gall seiri 
medrus atgyweirio heb anhawster.  Gall Grwp Adfywio Cynllunio Strategol ddarparu enwau gwneuthurwyr arbenigol 
ffenestri pren.  Gall hefyd ddarparu cyngor ynglyn â manylion gwaith saer.                    

Ceir mwy o wybodaeth ar atgyweirio ac ailosod ffenestri yn y cyhoeddiad ar wahân ‘Atgyweirio ac ailosod 
ffenestri mewn Ardaloedd Cadwraeth’ sydd ar gael gan y Tîm Cadwraeth o fewn Cynllunio Strategol ac 
Adnewyddu Cymdogaeth.  
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Simneiau 

Mae simneiau’n aml yn rhan bwysig o gymesuredd pob grwp neu deras adeiladu, gan atalnodi’r nenlinell a diffi nio 
corneli stryd.  Yn aml iawn mae modd adnabod oed adeilad a ffynhonnell y meini adeiladu drwy edrych ar simneiau 
cerrig ar dai cynnar.  Mae’r stac a’r potiau gwreiddiol yn aml yn rhan allweddol o ddyluniad tai Fictoraidd hwyrach.  Pe 
bai simnai sy’n cyfrannu at gymeriad y ty neu’r ardal gadwraeth yn anniogel ac angen ei atgyweirio, dylid ei ailadeiladu 
i’r uchder a’r dyluniad gwreiddiol, hyd yn oed os nad yw’n cael ei ddefnyddio  mwyach.  

Efallai bydd Caniatâd Cynllunio i ddymchwel simnai.  Pan na fydd simneiau’n cael eu defnyddio mae’n bwysig sicrhau 
bod camau’n cael eu cymryd i gynnal gwaith cerrig neu frics a morter a rendrad.  Dylid cadw potiau clai gwreiddiol os 
ydynt yn strwythurol gadarn.  Gall gwarchodydd tywydd priodol gadw awyriad ac atal tamprwydd trwy frest y simnai.  

Ffenestri  Dormer a Thrawsnewid Lofft 

Mae dormerau â ffasgau addurnol o wrymoedd a gwaith cerrig yn nodwedd gyffredin o’r cyfnod Fictoraidd ac 
Edwardaidd pan adeiladwyd y rhan fwyaf o’r ardaloedd cadwraeth.  Ni fydd dormerau newydd yn briodol oni bai bod 
graddfa’r ty’n cael ei barchu, a bod cymeriad yr arddull to presennol ac ymddangosiad yr Ardal Gadwraeth yn cael eu 
hamddiffyn.  

Efallai bydd goleuadau to traddodiadol bychain yn dderbyniol mewn lleoliadau arwahanol, gan gynnig dewis 
arall i ddormer.  Ag eiddo pâr, yn enwedig un cymesur, cymerir gofal i sicrhau na fydd golau to yn gwneud y pâr yn 
anghytbwys.  Nid yw goleuadau to modern mewn fframiau dwfn, sy’n torri llinell yr arwyneb to, yn briodol.                   

Ni chefnogir defnyddio goleuadau to ar lethrau to blaen.

Deunyddiau To

Yn gyffredinol dylid cadw’r deunyddiau to gwreiddiol.  Llechi adferedig neu lechi naturiol newydd  yw’r ffordd orau 
o ddiogelu cymeriad yr ardal gadwraeth.  Er hynny, ambell waith gall llechi gweadog o ansawdd da fod yn ddewis 
amgenach ar gyfer adeilad anrhestredig yn yr ardal gadwraeth.

Dylid cadw teiliau â gwrymiau addurnol a gwarchodwyr tywydd addurnol.

Estyniadau a Newidiadau

Wrth foderneiddio’u tai, mae’r preswylwyr eisiau mwy o le yn eu ceginau ac mewn ystafelloedd i’r teulu ac mae 
angen llety ychwanegol arnynt.  Yn aml iawn gellir gwneud hyn heb ddifetha un ai cymeriad y ty unigol neu’r Ardal 
Gadwraeth ehangach.  Er hynny, gallai’r math o estyniad, ffenestr dormer neu drawsnewidiad llofft sydd addas ar gyfer 
un math o dy fod yn gwbl anaddas ar gyfer un arall, ac felly mae’n amhosib  gosod rheolau unffurf ar gyfer yr Ardal 
Gadwraeth gyfan.  Er hynny, mae’r nodiadau canlynol yn cynnig rhai canllawiau.  

Oherwydd bod llinell adeiladu glir yn perthyn i nifer o’r ffyrdd yn yr Ardal Gadwraeth, mae estyniadau ar fl aen y ty yn 
annhebygol o ddiogelu cymeriad yr ardal gadwraeth.  Yn yr un modd, gallai estyniadau ar ochr y ty gulhau’r bylchau 
rhwng yr adeiladau, gan greu teras parhaus sy’n difetha cymeriad agored y cynllun a’r golygfeydd a gynlluniwyd yn 
ofalus rhwng yr adeiladau.

Dylid ystyried y pwyntiau canlynol wrth gynllunio estyniad:

1. A fydd y newidiadau neu’r estyniadau’n effeithio neu’n edrych dros eiddo cyfagos?

Argymhellwn yn gryf eich bod yn trafod eich cynigion â’ch cymdogion agosaf o’r cychwyn cyntaf.  Gwrthwynebir 
datblygu lle bydd ffenestri newydd ar ystafell gyfanheddol yn golygu y cynyddir yn sylweddol faint yr edrychir dros 
eiddo arall neu pe bai’r adeilad yn tra-arglwyddiaethu dros eiddo cyfagos.

2. A fydd yr estyniadau’n amlwg o’r ffordd neu o safbwynt cyhoeddus arall ac, yn arbennig, a fyddant yn tresbasu  
 ar y gofod rhwng adeiladau, gan lesteirio golygfeydd tua’r pellter?

Yn gyffredinol, dylai unrhyw estyniad fod tu cefn i’r adeilad.  Mae estyniadau a fyddai’n ymyrryd ar olygfeydd 
sefydledig, er enghraifft, estyniadau deulawr ar ochr y ty neu estyniadau uwchben garejys sy’n bod eisoes yn 
annhebygol o ddiogelu cymeriad yr ardal gadwraeth.
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3. A fydd yr estyniad o’r un cymeriad?

Er mwyn i’r estyniad fod yn dderbyniol o ran egwyddor, dylid ei ddylunio mewn cytgord â ffurf a chymeriad gwreiddiol y 
ty.

4. A wnaed unrhyw newidiadau ansensitif eisoes?

Gwnaed newidiadau i rai eiddo cyn i’r rheolau presennol ddod i rym.  Ni ddylai newidiadau ansensitif na rhai sydd efallai 
heb awdurdod gyfi awnhau cyfl awni gweithiau amhriodol pellach. Byddwn yn annog pobl i gael gwared neu wella gwaith  
amhriodol bloenorol fel rhan o unrhyw gynnig newydd.

Mae dyluniad estyniadau llwyddiannus yn gofyn am wybodaeth am y math o adeilad a thriniaeth sensitif o’r raddfa a’r 
manylder.  Er y gall swyddogion gynnig cyngor anffurfi ol, mae’n werth cyfl ogi pensaer gwybodus sydd â phrofi ad o’r 
math yma o waith.  Bydd lluniadau’r pensaer â gwybodaeth glir, gryno a manwl gywir fel arfer yn sail gadarn ar gyfer dod i 
benderfyniad ynglyn â chais.

Datblygiad newydd  

Cynlluniwyd yr egwyddorion canlynol i ategu polisïau’r Cynllun Datblygu Unedol ac i sicrhau y caiff cymeriad nodedig 
Llandaf ei ddiogelu a’i wella mewn cynigion datblygu.  Dylid eu darllen ar y cyd â’r meini prawf a’r asesiad o gymeriad yn 
Adran 3.

Dylai datblygiad newydd barchu ei gyd-destun hanesyddol mewn graddfa, ffurf, deunyddiau a dyluniad.  Gellir mynegi 
hyn drwy:
 ddilyniant neu amrywiaeth yn y llinell adeiladu,
 y rhythmau adeiladu fertigol neu lorweddol sy’n bod eisoes,
 uchder, toeau a llinellau cornis yr adeiladau cyfagos,
 deunyddiau adeiladu lleol, a
 rhagoriaeth mewn dyluniad newydd.

Gellir diogelu a gwella hunaniaeth leol mewn datblygiad newydd drwy:
 ddylunio â dealltwriaeth o faint y plot a’r israniad,
 cynnwys traddodiadau lleol yn ffurf yr adeilad, deunyddiau
 parchu ac adlewyrchu crefftwriaeth leol er enghraifft mewn gwaith maen, gwaith haearn neu wydr lliw.
 parchu golygfeydd arwyddocaol tu mewn a thu allan i’r ardal gadwraeth.

Cefnogir fframwaith polisi’r canllawiau hyn gan y Cynllun Lleol a’r Cynllun Datblygu Unedol.  Mae hwn yn esbonio y bydd 
cynigion datblygu yn cael eu barnu yn ôl eu heffaith ar gymeriad yr ardal gadwraeth.  Bydd y canllawiau yn cyd-fynd â’r 
polisïau a gynhwysir yn y Cynlluniau ac fe’u cefnogir gan yr SPG ar ddyluniad sydd ar ddod.

Atodiad 2
Cyngor ar Dirluniau a Choed 
Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i faterion sy’n ymwneud â thirlunio gan gynnwys coed, parcio, gerddi, 
gwrychoedd, ffensys a giatiau.  Mae mannau agored, ymylon ffyrdd a gerddi preifat i gyd yn cyfrannu at gymeriad 
arbennig yr Ardal Gadwraeth.  Mae gan yr Awdurdod Cynllunio bwerau arbennig dros y materion hyn sy’n 
berthnasol dim ond o fewn yr Ardal Gadwraeth yn unig.  Isod ceir amlinelliad o’r ystyriaethau sy’n berthnasol pe 
bai gennych gynlluniau i wneud gwaith sy’n cynnwys y nodweddion hyn.

Coed
Mae coed mewn ardaloedd cadwraeth yn cael eu gwarchod yn arbennig.  Rhaid i chi gyfl wyno cais ysgrifenedig i wneud 
gwaith ar goed sy’n fwy na 7.5 centimetr (rhyw 3 modfedd) diamedr, a fesurir 1.5 metr (tua 5 troedfedd) uwchben y 
ddaear.  Yn benodol mae’n rhaid i chi gyfl wyno rhybudd i’r Awdurdod Cynllunio 6 wythnos cyn y dyddiad yr ydych yn 
bwriadu cyfl awni’r gwaith.  Rhydd yr Awdurdod ganiatâd i waith a ystyria a fydd o fudd i’r coed, ac fe allai roi caniatâd i 
wneud gwaith arall lle mae’r buddiannau’n fwy na’r difrod a wneir i’r coed.  Os nad yw’r Awdurdod yn cydsynio, fe allai 
wneud Gorchymyn Gwarchod Coed er mwyn  atal y gwaith.  Os nad yw’r Awdurdod yn ymateb ymhen chwe wythnos yna 
gellir bwrw ati i gyfl awni’r gwaith beth bynnag.  Mae’r cosbau y gall y llys ei roi am beidio â chyfl wyno’r rhybudd hwn yn 
ddifrifol - maent yr un fath a phe bai’r coed yn cael eu gwarchod gan Orchmynion Gwarchod Coed.
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Mae ‘gwaith’ yn golygu nid dim ond cael gwared â neu ladd coeden, ond hefyd tocio neu ddifrodi gwreiddiau neu 
ganghennau, pa un ai a yw hynny’n fwriadol ai peidio.  Felly fe ddylech gyfl wyno cais pe bai chi, er enghraifft, yn bwriadu 
newid lefelau’r pridd yn agos i goed, neu osod arwynebau anhydraidd, fel dreif newydd.  Mae’n drosedd hefyd i niweidio 
coed drwy lygru eu hamgylchedd, fel rhoi chwynladdwr llydan-ddeiliog ar lawnt gyfagos.  Mae amrywiol eithriadau yn 
berthnasol i’r rheidrwydd i gael caniatâd, yn arbennig ar gyfer coed sydd wedi marw, yn marw neu sy’n beryglus.  Fe’ch 
cynghorir, ac eithrio mewn achos o berygl enbyd, i ffonio Swyddog Gwarchod Coed cyn ymarfer un o’r eithriadau yma.  
Fel rheol bydd coed a symudir yn anghyfreithlon, neu a symudir o dan eithriad, yn gorfod cael eu hailosod.  Os yw’r 
gwaith yr ydych yn dymuno ei wneud yn gysylltiedig â datblygiad sy’n rhaid cael caniatâd cynllunio ar ei gyfer, rhaid i chi 
ei gynnwys yn y cais cynllunio.  Wedyn ni fydd rhaid i chi wneud cais ar wahân o dan y rheoliadau gwarchod coed - gellir 
ystyried y cyfan ar yr un pryd.

Os oes gennych chi goeden fawr neu un sy’n tra-arglwyddiaethu fe’ch cynghorir, o bryd i’w gilydd, i geisio cyngor gan 
lawfeddyg coed ynglyn â’r gwaith o gynnal y goeden yn yr hirdymor.  Rhydd yr Awdurdod sylw dyledus i farn llawfeddyg 
coed cymwysedig wrth ystyried ceisiadau.  Rheolir coed sydd ar y briffordd, neu ar barciau, gan Wasanaethau Parciau’r 
Cyngor, ac maent yn destun cynllun rheoli hirdymor a oruchwylir gan dyfwr coed cymwysedig.
 
Parcio mewn Gerddi Blaen
Datblygwyd Llandaf gan mwyaf cyn i berchnogaeth car ddod yn rhywbeth cyffredin.  Gall adeiladu mwy o gyfl eusterau 
parcio oddi ar y stryd o fewn cwrtil tai unigol olygu colli gerddi blaen a gwrychoedd. 
Lle ceir digon o le i garej, dylid ei ddylunio i gyd-fynd â’r ty y mae’n perthyn iddo, heb niweidio’r ardal yn gyffredinol.

Ardaloedd â Gerddi
Mae gerddi blaen â glaswellt a phlanhigion a gwrychoedd parhaus yn helpu i greu naws arbennig yr Ardal Gadwraeth.  
Gallai’r angen i warchod y cymeriad hwn olygu na roir caniatâd i greu man parcio yn yr ardd fl aen.  Ystyrir pob cais yn ôl 
ei rinweddau ei hun.  Ni ddylai lleoliad man parcio olygu y bydd ceir yn cael eu parcio yn uniongyrchol o fl aen y t .  Mae 
llawer o ochrau ffyrdd yn cynnwys ymylon gwyrdd sy’n cyfrannu at gymeriad gwyrdd yr ardal.  Dylid diogelu’r rhain.  
Mae creu cyrtiau blaen palmantog â man troi fel arfer yn golygu lleihad yn y nifer o lecynnau gwyrdd, gwelyau blodau a 
llinellau o wrychoedd, ac o ganlyniad collir yr ardd syml â’i llwybr concrit.

Giatiau a Ffi niau Caeedig
Ffurfi wyd gerddi llain gwyrdd a llwybrau troed mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd.  Wrth atgyweirio neu adnewyddu 
ffi niau neu  wrychoedd, mae’n bwysig plannu rhywogaeth sy’n gweddu â’u cymeriad.  Gall Swyddogion Gwarchod Coed 
gynnig cyngor ynglyn â pha rywogaethau sy’n addas ar gyfer eich sefyllfa arbennig chi.  Wrth i’r gwrychoedd ymsefydlu 
efallai y bydd codi ffens bost a weiar neu ffens rwyll yn ddull derbyniol o ddiogelu’r ardd.

Waliau Cerrig, Ffi niau a Rheiliau 
Dylid ystyried waliau ffi niol fel estyniad o’r adeilad a warchodir ganddynt.  Yn Llandaf maent yn diffi nio perchenogaeth, 
yn darparu preifatrwydd ac yn aml iawn maent yn ffordd o ddarganfod oed a chymeriad yr adeiladau a amgylchynir 
ganddynt, neu eu rhagfl aenyddion.

 
Yn bwysicaf oll mae’r waliau’n diffi nio gofod ac yn diffi nio ac yn rhoi cymeriad i’r stryd.  Dylai waliau newydd geisio 
cyfl awni’r un amcanion.

Ceir nifer o wahanol ddeunyddiau adeiladau yn Llandaf ac amrywiaeth helaeth o feini adeiladu.  Lle cedwir waliau cerrig 
naturiol dylid eu trwsio a’u cynnal-a’u-cadw er mwyn sicrhau fod y gwaith maen, yr uniadau, y morterau a’r copin i gyd 
yn parchu’r adeiledd gwreiddiol.

Mae rheiliau wedi’u peintio’n ddu wedi’i gosod ar wal garreg hefyd yn nodweddiadol o Landaf.  Dylid eu cadw ac yn ôl yr 
angen eu hailosod, gan ddefnyddio’r proffi l a’r toriad sy’n cydweddu.

Cydnabyddiaethau

• Grwp Ymgynghorol Ardal Gadwraeth Llandaf.
• Cymdeithas Llandaf
• Swyddfa Cofnodion Morgannwg,
• Cadw

Cyswllt a gwybodaeth:

Y Tîm Cadwraeth - Cynllunio Strategol
Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, Ystafell CY4,
Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd, 
Caerdydd, CF10 4UW
Ffôn: (029) 2087 3485
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