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                                                                                                          cyfl wyniadcyfl wyniad

1.1 Y Cefndir 

Mae ardaloedd cadwraeth yn ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu 
hanesyddol arbennig.  Dynodir ardal yn Ardal Gadwraeth ar ôl asesu cymeriad 
yr ardal ac yn aml mae’n ymestyn tu hwnt i’r adeiladau eu hunain.  Mae’r cynllun 
strydoedd, y strydlun, y llystyfi ant a’i hanes i gyd yn cyfrannu at ansawdd ardal.  
Mae dynodi ardal yn Ardal Gadwraeth, yn golygu diogelu’r cymeriad hwn ac er 
mwyn cyfl awni hyn, mae gan y Cyngor reolaeth ychwanegol dros ddymchwel 
adeiladau, datblygiadau a diogelu coed.

1.2 Gwerthuso

Mae dyletswydd ar y Cyngor i adolygu’r Ardaloedd Cadwraeth ac, er mwyn rheoli’r 
broses hon, paratowyd Strategaeth Ardal Gadwraeth.  Yn ogystal â hyn nodwyd 
blaenoriaethau ar gyfer y Ddinas a chadarnhawyd y meini prawf i’w defnyddio 
wrth asesu ardaloedd newydd a’r rhai sydd eisoes yn bodoli.  Ardal Gadwraeth Heol 
Eglwys Fair yw’r ardal gyntaf i gael ei hasesu ac mae’r rhan gyntaf, sef ystyried ei 
ffi niau eisoes wedi ei chwblhau 

1.3 Arolwg Ffi niau 

Gwnaed yr arolwg ffi niau yn dilyn ymgynghoriad a chytunwyd nad oedd angen 
unrhyw addasu.  Cynhaliwyd yr arolwg ffi niau dan gyfarwyddyd Bwrdd Strategaeth 
Canol y Ddinas.  Ymgynghorwyd â Gr p Ymgynghorol Ardal Gadwraeth, “Cardiff 
Initiative” a Siambr Fasnach Caerdydd er mwyn sicrhau cynrychiolaeth lawn o bob 
maes. 

1.4 Y Cam Nesaf

Bydd ail gam y broses gwerthuso’n galluogi’r Cyngor i ganfod cymeriad a natur yr 
Ardal Gadwraeth ac i baratoi strategaethau i’w diogelu a’i gwella.  Nodir gofynion yr 
arolwg hwn yn Adran 71 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref (Adeiladau Rhestredig 
ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 sy’n ceisio trefnu’r awgrymiadau/cynigion drwy 
ymgynghoriad lleol.  Yn yr adroddiad hwn, ceir gwerthusiad llawn o gymeriad yr 
ardal a fframwaith gweithredu ar gyfer Ardal Gadwraeth Heol Eglwys Fair     

1.5 Cyd-destun y Polisi 

Ar ôl gorffen ymgynghori, gellir nawr cyfl wyno datganiad cytûn ar gymeriad yr 
Ardal Gadwraeth yn y gwerthusiad a pharatoi polisïau priodol ar ei chyfer.  Gellir 
cynnwys polisïau tebyg yn y fframwaith cynllunio i gefnogi’r rhain.  Darperir hyn 
gan Gynllun Lleol Dinas Caerdydd, Cynllun Strwythur Morgannwg a’r polisi a geir 
yng Nghynllun Datblygu Unedol Caerdydd [CDU] tan i’r Cynllun Datblygu Lleol gael 
ei fabwysiadu.  Bydd Gwerthusiad yr Ardal Gadwraeth yn sail i drefnu Cyfarwyddyd 
Cynllunio Atodol. 
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Bydd y Gwerthusiad mabwysiedig hwn yn gwella’i statws a bydd pwysigrwydd y 
gwerthusiad yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar gynigion datblygu. 

Mae tair adran i’r Gwerthusiad:

 Asesiad o gymeriad yr Ardal Gadwraeth
 Fframwaith i ddiogelu a gwella’r Ardal Gadwraeth
 Argymhellion ar gyfer gweithredu yn  y dyfodol

�

�

�
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                                                                         asesu natur/cymeriadasesu natur/cymeriad

2.1 Cefndir

Defnyddiodd yr arolwg ffi niau dri maen prawf i sefydlu cymeriad arbennig yr ardal.  
Maen nhw’n cael eu defnyddio eto yma i ganfod nodweddion allweddol yr ardal:  
Prawf 1 – Oes nodwedd hanesyddol hynod i’r ardal ?
Prawf 2 – Oes nodwedd bensaernïol hynod i’r ardal?
Prawf 3 -  Ydy cymeriad neu olwg yr ardal werth eu cadw neu eu gwella?

2.2 Diddordeb Pensaernïol Arbennig yr Ardal

Mae’r ardal, er yn Fictoraidd yn bennaf, yn adlewyrchu patrwm stryd canoloesol o 
gwmpas Eglwys Ioan Fedyddiwr a Chastell Caerdydd.  Mae’r tramwyfeydd cul ac 
afreolaidd megis Stryd Womanby ac olion lleiniau tir bwrdais hanesyddol ac enwau 
strydoedd megis Stryd y Cei i gyd yn adlewyrchu gweithgaredd cynnar yr ardal.  
Amlygir diddordeb arbennig yr ardal yn y modd y mae ei nodweddion hanesyddol 
doli yng nghymeriad presennol yr ardal.

Safl e a gweddillion
y Gaer Rufeinig

Tir Bwrdais

Giât y
Gogledd

Giât y
Dwyrain

Safl e Plas
y Neuadd

Eglwys Ioan
Fedyddiwr

Corsdir cyn y 19 Ganrif

Afon 

Corsdir cyn y 19 Ganrif

Safl e
Eglwys
Santes Fair

Giât y De

Tir Town Quay

N, S, E, W Axis - main routes

Historic Streets providing access to Taff

Town Wall
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Er ei bod yn amhosibl dweud yn benodol pryd yn union adeiladwyd y llwybr 
de/gogledd sy’n rhan mor amlwg o gymeriad yr ardal, mae’n debygol y bu’n 
rhan o’r Fwrdeistref gaerog ganoloesol.  Y pen gogleddol a’r farchnad oedd 
canolbwynt masnach a’r cei lle’r oedd yr afon yn dilyn ei chwrs gwreiddiol 
ar hyd Stryd Y Porth heddiw oedd y ffin gorllewinol.  Ni welir fawr ddim o 
gwrs gwreiddiol Afon Taf heddiw ond mae enwau strydoedd yr ardal yn dal i 
adlewyrchu ei hanes.  Roedd lôn y Gwter yn arwain at yr afon ychydig yn is lawr 
ac efallai yn cael ei defnyddio i lwytho a dadlwytho nwyddau o olwg y Tollau.  
Roedd Stryd y Cei a Stryd Womanby hefyd yn arwain at y cei ar  Afon Taf.  Mae 
pensaernïaeth warws ardal y cei yn dal i fodoli yn yr ardal hyd y dydd heddiw.
 
Mae cynlluniau a mapiau hanesyddol yn dangos mai rhan ddeheuol Heol 
Eglwys Fair oedd yr unig ran o Gaerdydd a gafodd ei newid yn sylweddol rhwng
1600 ac 1800.   Roedd Afon Taf yn symud fwyfwy i’r dwyrain ac erbyn dechrau’r 
ail ganrif ar bymtheg, roedd pob amddiffynfa gwneud ar yr ochr honno o’r 
Fwrdeistref wedi diflannu.  Yn ystod y ddeunawfed ganrif, gorlifodd Afon Taf 
gan ysgubo Eglwys y Santes Fair i ffwrdd ac felly bu rhaid i’r bobl symud i 
Eglwys Ioan Fedyddiwr i addoli.

Erbyn canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg effeithiodd cwrs yr afon oedd 
yn newid ar ffin orllewinol ochr ddeheuol Heol Eglwys Fair.  Roedd datblygu 
Camlas Sir Forgannwg ac agor Gorsaf Ganolog Caerdydd i’r de o’r ardal yn 1850 
yn golygu bod rhaid adlinio cwrs Afon Taf.  Daeth cyfleoedd i ddatblygu ar hyd 
tiroedd blaen oedd heb eu datblygu i’r gorllewin o Heol Eglwys Fair.  

Y cyfnod rhwng 1880 a’r 1900au cynnar oedd y cyfnod pan ailadeiladwyd Y 
Stryd Fawr a Heol Eglwys Fair yn helaeth gan gynnwys codi eiddo masnachol 
fel Adeiladau’r Farchnad, Siop James Howell a Gwesty’r Royal.  O ganlyniad i’r 
adeiladu helaeth hwn, nid oes nemor ddim wedi goroesi cyn 1850.

Cynllun John Speed  - 1610
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Glamorganshire Canal

Victorian Arcades - constructed late 19th Century

Large Commercial Building - late 19th Century

Burgage Plots

Westgate St.- developed on old riverbed 1860

Caroline St. - cottage style development through burgage plots 

The expansion of the railway in the late 19th Century 
resulted in the building in this area of large premises 
including hotels and theatres

Castle frontage rebuilt late 19th Century

2.3 Newid Cymeriad a Defnydd Tir

Newidiodd rôl ardal Heol Eglwys Fair pan drosglwyddwyd swyddogaethau dinesig 
i Barc Cathays.  Cyn hynny, Heol Eglwys Fair oedd y canol dinesig pwysig ac yn 
draddodiadol canol grym dinesig lleol.  Y stryd hefyd oedd canolbwynt nifer o 
ddigwyddiadau hanesyddol cenedlaethol.  Mae’r lluniau gyferbyn yn dangos Neuadd 
y Dref ar achlysur Coroni Edward VII yn 1902; ‘Tafl wr y Waywffon’ ar do siop James 
Howell yn Heol Eglwys Fair -1958; a’r fl wyddyn y croesawodd Caerdydd Gêmau’r 
Gymanwlad.   Newid pellach a ddigwyddodd oedd mai Heol-y-Frenhines ddaeth yn 

brif stryd siopa.  Hefyd, yn draddodiadol, defnyddiwyd ardal ynys yr Ais fel marchnad 
agored ac roedd pedleriaid yn cael gwerthu eu nwyddau yno am 6 cheiniog y 
wagen.  Yn ôl yr hanes roedd yr un peth yn digwydd yn Lôn-y-Felin yn ystod diwedd 
y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Heddiw, er bod nifer o siopau yn Heol Eglwys Fair, 
Heol Fawr a’r strydoedd cyfagos, y prif fannau manwerthu yw Heol-y-Frenhines a’r 
Canolfannau Siopau dan do sy’n arwain oddi arni.  Fodd bynnag, yn Heol Eglwys Fair 
ceir siopau arbenigol gan gynnwys sawl arcêd lle mae siopau arbenigol ac unigryw. 
Ond, dylid nodi bod nifer uchel o leoedd swyddfeydd gwag yn ardal Heol Eglwys Fair, 
yn enwedig ar y llawr cyntaf. 

Mae’r cynllun yn dangos y datblygiad ar droad y bedwaredd ganrif ar bymtheg
Mae Heol Eglwys Fair yn briffordd i drafnidiaeth a cherddwyr fel ei gilydd gyda’r ardal 
yn gweithredu fel dolen gyswllt bwysig â’r Orsaf Ganolog, Stadiwm y Mileniwm ac 
Ardal Sgwâr Callaghan.  Mae’r ardal hefyd yn arwain at gastell Caerdydd ac yn bwysig 
i dwristiaeth.

Plan shows development at the turn of the 19th Century



8        heol eglwys fai - ardal gadwraeth - gwerthusiad - heol eglwys fai - ardal gadwraeth - gwerthusiad  - heol eglwys fai -  

Gwerthuso’r Trefl un 
Symudiad Traffi g Sylweddol 

Prif lwybr traffi g 

Defnydd traffi g trwm 

Lleoliad safl e bysus 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ail-fuddsoddwyd yn yr ardal ac o ganlyniad, 
agorodd nifer o sefydliadau newydd ac ail wampiwyd eiddo oedd eisoes yn 
bodoli yn enwedig yn sector y caffi s, tafarnau a chlybiau.  Roedd yr adfywiad a 
ddigwyddodd yn Lôn-y-Felin (a ddechreuodd yn 1994) yn rhan ddeheuol yr ardal 
a’i gefnogi gan Gynllun Trefol Arcêd Wyndham a phrojectau Gwelliant Masnachol 
yn gatalydd i newid yn yr ardal. 

Yn sicr, ardal Heol Eglwys Fair yw’r ardal fwyaf amrywiol o fewn y Ddinas ac mae  
digwyddiadau yn Stadiwm y Mileniwm yn dylanwadu’n drwm arni; mae’r ardal 
hefyd yn cwmpasu nifer fawr o dai bwyta ac yfed sy’n effeithio ar gymeriad yr ardal 
ddydd a nos.  Yn gyffredinol, yn ystod y dydd, rôl siopa sydd i’r ardal fodd bynnag 
a sefydliadau ariannol sydd yn dominyddu, ond yn ystod yr hwyr mae’r ardal yn 
llawer mwy bywiog, y caffi s, y barrau, y tai bwyta a’r sefydliadau ‘byrbrydau stryd’ yn 
gweddnewid y lle.  

Mae’r nifer gynyddol o fannau bwyta ac yfed a chlybiau nos yn ardal Heol Eglwys 
Fair yn ei gwneud hi’n llai deniadol a llai posibl i wneud defnydd gwahanol o’r ardal 
ac ar brydiau yn ardal fygythiol yn ystod gyda’r nos.  Mae cydbwysedd a dwysedd 
y defnydd o dir yn ffactor bwysig i’w hystyried wrth benderfynu ar gymeriad 
cynhenid ardal.

Mae’r ardal hefyd yn wynebu pwysau o du hysbysebu masnachol sy’n effeithio 
ar ansawdd bensaernïol yr ardal.  Yn ogystal, mae Heol Fawr a Heol Eglwys Fair 
yn ffurfi o rhan o’r Bocs Dosbarthu Canolog ac yn rhan o’r prif lwybr bysiau.  
Gall tagfeydd traffi g hefyd roi pwysau sylweddol ar y dreftadaeth adeiledig a’i 
hamgylchoedd.

2.4 Diddordeb Pensaernïol Arbennig yr Ardal
Mae’r defnydd o garreg Portland, arddull glasurol y colofnau cofebol a’r 
pedimentau a’r addurn gothig i gyd yn cyfrannu at arddull oludog yr ardal ac yn 
arddangos crefft o’r radd fl aenaf, yn arbennig y gwaith carreg.  Ceir enghraifft o 
hyn yn Adeilad T  Hodge a adeiladwyd yn yr arddull glasurol o garreg Portland yn 
1915, adeiladau James Howell o 1895 sydd yn arddull cyfnod y Dadeni a Gwesty’r 
Royal, 1864 ac 1890, yr adeilad cynharaf ar y raddfa hon yn cynnwys amrywiaeth 
o ddeunydd a manylion ar bob llawr.  Yn ystod y cyfnod hwn, cynlluniwyd yr 
adeiladau i fod yn esiamplau blaengar o fusnesau’r cyfnod.  Ond nid yw’r arddull 
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Adeiladau Rhestredig

Adeiladau Rhestredig Lleol 

G

hon, fodd bynnag, yn gyson drwy’r ardal ac mae llawer o gymeriad yr ardal yn 
deillio o’r amrywiaeth arddull a deunyddiau a geir a’r cyfosod a welir ar yr adeiladau 
a blaen di-dor gydag uchder cymharol gyson sydd i’w cael yno, yn enwedig yn 
Heol Eglwys Fair a Heol Fawr.  Gwelir amrywiaeth hefyd yn y deunydd adeiladu 
a ddefnyddiwyd gyda’r gwaith brics teracota yn cyferbynnu â cherrig Portland, 
Pennant a Bath.  Roedd defnyddio gwahanol fath o garreg yn adlewyrchu’r ystod o 
ddeunyddiau rhyngwladol oedd yn cael eu mewnforio i’r Ddinas fel balast ar droad 
y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Yn ogystal, mae’r ardal yn cynnwys enghreifftiau o bensaernïaeth fodern a chyfoes 
yn dyddio o’r 1960au sy’n gwahaniaethu o ran siâp, uchder a deunyddiau. Maen 
nhw’n arddangos ystod o arddulliau pensaernïol o’r gothig i’r ôl-foderniaeth.  Mae 
graddfa’r eiddo yn Heol Eglwys Fair, rhai yn chwe llawr, yn pwysleisio rhwysg y stryd 
ac, o ystyried ei lled, mae’n stryd gymesur gain.  Yn y strydoedd o gwmpas Heol 
Eglwys Fair, gwelir newid yn y graddfeydd ac mae hyn yn adlewyrchu arddulliau 
adeiladu cynharach mwy cyffredin, o eiddo tri llawr Heol y Castell i derasau a thai 
cwrt megis Jones Court oddi ar Stryd Womanby.  Mae arddull adeiladau warws 
a welir yn Stryd Womanby, Heol y Porth a Stryd y Cei yn adlewyrchu’r rôl oedd 
ganddyn nhw ar lan y cei.  Mae ardal Sant Ioan ac yn enwedig Ynys yr Aes, er eu 
bod yn cynnwys pensaernïaeth gain o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg 
a datblygiad modern Neuadd Dewi Sant, yn adlewyrchu patrwm strydoedd 
llai ffurfi ol o gyfnodau cynharach ac o ganlyniad, ceir teimlad mwy caeedig a 
chartrefol.

2.4.1 Nifer yr Adeiladau Rhestredig
O fewn ffi niau presennol Heol Eglwys Fair, mae’r nifer o adeiladau rhestredig “o 
ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol” yn dangos i ba raddau mae’r ardal yn 
genedlaethol bwysig.  Isod, ceir yr adeiladau Rhestredig a Rhestredig Lleol o fewn 
ffi niau’r Ardal Gadwraeth.

Mae’r cynllun yn dangos Adeiladau Rhestredig Statudol a Rhestredig Lleol
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2.4.2 Adeiladau o Ddiddordeb heb eu Dynodi
Yn yr ardal, ceir nifer sylweddol o adeiladau hanesyddol anrhestredig hanesyddol 
sy’n adlewyrchu rhaniadau lleiniau cynharach ac yn arddangos ychydig o 
rinwedd pensaernïol.  Maen nhw’n bwysig fel adeiladau cefndir o fewn yr Ardal 
Gadwraeth ac yn atgyfnerthu cymeriad hanesyddol yr ardal.  Ceir adeiladau mwy 
arwyddocaol a mwy o ran maint heb eu dynodi, sef ffl atiau Castle Court yn Heol 
y Porth a adeiladwyd yn arddull neo Sioraidd yn 1937.  Mae’r bloc hwn yn dirnod 
arwyddocaol ac yn amgáu ffi n orllewinol yr Ardal Gadwraeth.  Mae ffrynt yr Adeilad 
Imperial yn bwysig hefyd wrth barhau â’r tu blaen clasurol i ben deheuol Heol 
Eglwys Fair .  Fodd bynnag, dim ond ffasâd yr adeilad hanesyddol hwn sydd ar ôl.

2.4.3 Arddull Pensaernïol Manwl
Yn ardal Heol Eglwys Fair ceir yr enghreifftiau gorau o drefl un Fictoraidd yng 
Nghaerdydd ac yn nodwedd hanfodol o gymeriad y Ddinas heddiw.  Fel y soniwyd 
eisoes, mae yn yr ardal amrywiaeth o arddulliau, deunyddiau a thechnegau 
adeiladu.  Mae’r garreg Pennant leol a’r rendr stwco yn adlewyrchu arddulliau 
traddodiadol cyn yr ugeinfed Ganrif.  Yn Heol Eglwys Fair fodd bynnag, mae 
deunyddiau lleol wedi cael eu trin yn fwy addurnol megis gwaith cerrig ‘Crazy 
Paving’ y Great Western (64 Heol Eglwys Fair ) sy’n defnyddio carreg binc Radur ac 
yn y defnydd o ddeunyddiau o fannau eraill megis marmor, gwenithfaen a gwaith 
brics teracota.
 
Mae Castell Caerdydd, er ei fod tu allan i ffi n yr Ardal Gadwraeth, yn dylanwadu ar 
natur yr ardal ac mae’n adlewyrchu arddull nodedig William Burges.

Mae’r Llyfrgell Rydd gan Edwin Sewards yn adeilad trawiadol a hi yw’r enghraifft 
orau o ansawdd y gwaith roedd penseiri lleol Caerdydd yn ei gyfl awni erbyn 
diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cyn i Benseiri Llundain ddod i mewn i’r 
Ddinas i wneud gwaith megis Y Ganolfan Ddinesig ym Mharc Cathays.

Fodd bynnag, trawsnewidiodd yr ailadeiladu a’r datblygu sylweddol a 
ddigwyddodd o fewn yr ardal ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a 
dechrau’r ugeinfed ganrif y Ddinas gan adlewyrchu cyfoeth ei masnachwyr wrth i’r 
diwydiant glo dyfu ac wrth i’w dinasyddion allu gwario mwy.  

Yn amlwg, collwyd strydlun hanesyddol sylweddol o ran deunyddiau a chelfi  
stryd.  Mae’r ychydig olion sydd weddill yn cynnwys postyn lamp ar Ynys yr Aes a’r 
driniaeth i ffi niau Eglwys Ioan Fedyddiwr a’r gerddi.

2.4.4 Prif Arddulliau Adeilad Hanesyddol
Mae Ardal Gadwraeth Heol Eglwys Fair yn cynnwys ystod amrywiol o arddulliau 
pensaernïol:

Adfywiad Gothig
Mae manylion allweddol yr arddull hon yn cynnwys ffenestri bwaog, ffenestri to ac 
addurn dail cerfi edig.  Enghraifft dda yw 75 Heol Eglwys Fair a adeiladwyd yn 1886 gyda 
ffenestri arddull gothig ac addurn dail.  Mae gan Westy’r Great Western (64 Heol Eglwys Fair)
ffenestri gothig hefyd gyda phennau rhwyllwaith.  Gwelir rhai o elfennau’r arddull hon yn 
20-21 Heol Eglwys Fair.
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Adfywiad Clasurol
Mae manylion allweddol yr arddull hon yn cynnwys, colofnau a phennau colofnau, 
pedimentau a gwaith bloc cerrig.  Mae Siop Howells yn Heol Eglwys Fair a 
adeiladwyd yn 1895 yn enghraifft dda o’r arddull bensaernïol hon gyda wyneb y 
lloriau uwch yn steil y dadeni (ffordd arall o ddisgrifi o adfywiad y diwylliant hynafol 
glasurol Rhufeinig/Groegaidd) –colofnau ïonig, gwaith cribell uwchben y ffenestri 
a ffrîs yn dangos Dilledyddion wrth eu gwaith.  Ceir y nodweddion o’r arddull hon 
ar adeilad Cranes, 5-5a Y Stryd Fawr hefyd gyda’i golofnau ïonig a phediment syml.  
Enghraifft dda arall o’r arddull glasurol yw T  Hodge, Heol Eglwys Fair a adeiladwyd 
yn 1915 gan ddefnyddio Carreg Portland.

Adfywiad Sioraidd
Mae manylion allweddol yr arddull hon yn cynnwys plasty trefol o’r bedwaredd 
ganrif ar bymtheg – rendr stwco, y gwaith brics a ffenestri codi/dalennog.  Mae 
Ffl atiau Castle Court, Heol y Porth, yn enghraifft dda o’r arddull hon lle ceir gwaith 
rendr a ffenestri codi/dalennog.  Ceir nifer o enghreifftiau ar Heol Fawr hefyd ac o 
gwmpas ardal Sant Ioan.

Arddull Iseldiraidd
Mae manylion allweddol yr arddull hon yn cynnwys cynllun adeiladau cul tal.  Gellir 
gweld enghraifft o’r defnydd o lain adeilad cul a thal yn 8 Heol Eglwys Fair, gellir 
gweld warysau arddull Iseldiraidd ar hyd Lôn-y-Felin.

Arcedau Fictoraidd
Mae manylion allweddol yr arddull hon yn cynnwys tramwyfeydd gwydrog, 
balconïau a ffryntiau siopau Fictoraidd nodweddiadol.  Mae Arcêd Morgan a 
adeiladwyd yn 1896 yn arddull glasurol Jacobeaidd yn cynnwys ffryntiau siopau 
mwyaf arcedau Caerdydd gyda manylion o ansawdd uchel i bilastrau, drysau, 
ffenestri lintel a chodwyr stondinau.  Mae gan Arcêd Heol Fawr a adeiladwyd yn 
1885 ac wedi ei gysylltu ag Arcêd Heol y Dug a adeiladwyd yn 1902 hefyd ffenestr 
lintel yn dangos ‘pelydrau’r haul’.  Mae Arcêd y Castell a adeiladwyd yn 1887 yn 
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enghraifft glasurol o Arcêd Fictoraidd sy’n cwmpasu tramwyfa/balconi ar y llawr 
uchaf wedi’u cysylltu â phontydd troed a glanfeydd lloriau uchaf di-dor o dan do 
gwydrog crwm.

Art Deco
Mae manylion allweddol yr arddull hon yn cynnwys ffrisiau, gwaith llythrennu 
a ffrynt metel i siopau nodweddiadol o adeiladau’r 1900au cynnar.  Mae ffrynt 
siopau yn Arcêd Heol y Dug yn enghraifft o’r arddull bensaernïol hon.  Gellir gweld 
y defnydd o ffrynt metel siopau lluniaidd gyda gwaith llythrennu yn fframwaith 
ffrynt y siopau yn y fynedfa i’r Arcêd yn 12 Heol y Dug ac ar hyd yr ochrau i mewn 
i’r Arcêd.  Mae Garej y Queens a’r Royal, 27 Heol y Porth yn enghraifft dda arall 
o arddull Art Deco gyda’i ‘Carways Airways’ a’r logo car ac awyren sy’n cyfateb 
uwchben mynedfa a llawr uchaf 3-4 Heol Eglwys Fair.

Pensaernïaeth Warws
Mae manylion allweddol yr arddull hon yn cynnwys ffenestri a drysau mawr a 
gwaith brics haenog a nifer o agoriadau bychain.  Mae hyn ar ei fwyaf amlwg yn 
adeiladau Stryd Womanby sy’n dangos bod nifer o adeiladau’r ardal wedi cael eu 
defnyddio i storio nwyddau a gludwyd yno ar Afon Taf yn ystod y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg.

Cyrtiau
Adeiladau’n adlewyrchu cyfnodau cynharach. Mae manylion allweddol yr arddull 
hon yn cynnwys adeiladau arddull bythynnod ar raddfa fach wedi’u lleoli o fewn 
clos.  Enghraifft dda yw Jones Court oddi ar Stryd Womanby ac sydd newydd gael 
ei ailwampio a Crown Court oddi ar Heol y Dug.
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2.4.5 Nodweddion Pensaernïol Nodedig
Ffrynt Siopau
Fframwaith metel/Gwydro crwm/Ffenestri Lintel plwm

Ffenestri Llawr Uchaf
Ffenestri Codi Llithr/Oriel/To/Bwâu a Meini clo.

Drysau
Drysau arddull Sioraidd gyda phaneli pren a drysau metel Art Deco

Bargodion
Parapetau/Canllawiau.

Ffasadau
Colofnau/Pedimentau/Ffrisiau/Cerfi o carreg addurnol/Conglfeini/Balconïau.
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Simneiau
Gwaith brics haenog 

Trin y Ffi niau
Mae’r rhan fwyaf o’r eiddo yn wynebu’r stryd yn uniongyrchol a’r eithriad yw 
Eglwys Ioan Fedyddiwr gyda’i rheiliau haearn bwrw, yn amgáu gerddi (eglwys/
mynwentydd).

2.4.6 Asesu Ansawdd a Chadw Nodweddion   
 Gwreiddiol

Cynhaliwyd asesiad gweledol o gyfl wr cyffredinol adeiladau a’r gwaith cynnal a 
chadw arnyn nhw o fewn yr Ardal Gadwraeth ym mis Medi 2001.  O’r adeiladau a 
syrfewyd nodwyd bod 2% o’r adeiladau mewn cyfl wr ardderchog, roedd cyfl wr 
28% o’r adeiladau yn gyffredinol dda a 47% o’r adeiladau mewn cyfl wr cyffredin a 
chyfl wr 23% ohonyn nhw’n wael. 

Ar y cyfan, roedd adeiledd yr adeiladau’n ymddangos yn gadarn.  Mae llawer 
o’r adeiladau wedi’u cynnal a’u cadw’n dda ond â darnau wedi’u hamnewid 
yn amhriodol sydd wedi effeithio’n drwm ar integriti hanesyddol yr adeiladau 
er enghraifft, amnewid drysau ffrynt pren am rai modern neu ddeunydd to 
modern yn lle llechen naturiol.  Diffyg cynnal a chadw ffenestri a drysau a cholli 
nodweddion gwreiddiol yw prif achosion cyfl wr gwael ar adeiladau.  Nodwyd 
hefyd y difrod i simneiau a phrif ffasadau a’r diffyg cynnal a chadw arnyn nhw, y 
niwed i nodweddion pensaernïol a nodwyd hefyd colli nwyddau d r glaw priodol.  
Felly, mae angen sylw ar nifer o eiddo i adfer eu cymeriad a’u ffabrig hanesyddol

2.4.7 Y Gwelliant/Newid ers y Dynodiad 

Ers dynodi’r ardal yn Ardal Gadwraeth gwnaed gwelliannau sylweddol yn yr ardal 
drwy adfer ffasadau hanesyddol yn yr Ardal Gadwraeth, gyda chymorth ariannol 
buddsoddiadau preifat a Menter Cynllun Trefol Heol Eglwys Fair a Cadw ar y cyd â’r 
Cyngor Sir.



3.1 Golygfeydd a Thirnodau
Oddi mewn i’r Ardal Gadwraeth, oherwydd ffurf linellol echel y brif stryd, ceir 
golygfeydd cryf ar ei hyd gyda Chastell Caerdydd yn amgáu’r pen gogleddol 
ond pont y rheilffordd i’r de yn darparu llai o deimlad caeedig.  Mae bylchau pen 
y strydoedd ar ei hyd yn rhoi cipolwg o adeiladau tu hwnt, yn arbennig Stryd 
yr Eglwys gyda golygfeydd i d r tirnod Eglwys Ioan Fedyddiwr, Plas y Neuadd, y 
Gwter a Stryd Wharton.  Mae Stadiwm y Mileniwm, er ei fod tu allan i’r ardal yn 
dirnod amlwg a cheir cipolygon arni o sector orllewinol yr ardal.  Mae ansawdd yr 
adeiladau tirnod megis Eglwys Ioan Fedyddiwr, yr Hen Lyfrgell, Castell Caerdydd 
a thirnodau amlwg yn y strydlun megis T  Hodge a Siop Howells yn darparu rôl 
arwyddocaol yn diffi nio cymeriad yr ardal.

3.2 Asesu’r Tirlun

Mae’r driniaeth o’r strydlun o ran y defnyddiau a ddefnyddiwyd, y celfi  stryd, 
presenoldeb gwaith celf a phlannu coed yn cael effaith sylweddol ar gymeriad 
yr Ardal Gadwraeth.  Mae olion y strydlun traddodiadol yn ychwanegu at y 
cysylltiadau â’r gorffennol ac yn cyfrannu at werth yr ardal a’i synnwyr o le.  Er bod 
llawer o’r hyn sydd o ddiddordeb pensaernïol hanesyddol wedi’i gadw yn yr ardal 
hon ac mewn rhai achosion wedi’i adfer (yn enwedig y lloriau uchaf ), prin yw olion 
y tirlun hanesyddol o ran wyneb strydoedd, celfi  stryd a cherfl uniaeth.  Un eithriad 
yw’r goleuadau o gwmpas T  Hodge a Siop Howells. 
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Gwerthuso’r Trefl un
Golygfeydd a Thirnodau 

Golygfa Sylweddol 

Golygfa sylweddol o bell 

Ffrynt tirnod

Ffrynt arwyddocâd trefl un 

Arcedau o werth pensaernïol 



Fesul stryd y lluniwyd cynlluniau gwella ac o ganlyniad ni cheir fawr o gysondeb 
yn yr ardal a chyfyng oedd rôl y parth cyhoeddus wrth wella cymeriad yr ardal ac 
mewn nifer o fannau yn cael effaith negyddol ar ansawdd ac mae hen luniau o oes 
Fictoria yn dangos bod wyneb y strydoedd yn cynnwys ‘paviours’ cerrig mawr ac 
ymylon carreg i lwybrau troed a chobls neu raean wedi’i rolio ar y ffyrdd.  Ceir olion 
o’r deunyddiau hyn yn Barry Lane (o dan Siop David Morgan).  Mae rhai o’r arcedau 
wedi cadw manylion eu harwyneb gwreiddiol hefyd: slabiau Pennant mawr yn 
sgleinio o gael eu defnyddio’n ddi-dor am dros 100 mlynedd. 

Darparodd tramleiniau o’r cyfnod Fictoraidd swm sylweddol o gelfi  stryd gyda 
chynalyddion y ceblau tram yn rhedeg ar hyd Heol Eglwys Fair, Stryd Working a 
Heol y Castell/Heol y Dug.  Eto, mae lluniau hanesyddol yn dangos bod manylion 
pensaernïol y gwaith haearn bwrw ar raddfa fawr fel hyn yn adlewyrchu manylion 
pensaernïol adeiladau’r cyfnod. 

Gwelir nifer o enghreifftiau o reiliau o’r cyfnod ac mae hyn yn cael effaith ar y 
strydlun ac wedi eu rhestru oherwydd eu gwerth.  Dyma’r rheiliau o gwmpas 
Eglwys Ioan Fedyddiwr a’r gerddi a’r rheiliau a’r giatiau a’r polion lamp ger 
cyfl eusterau cyhoeddus Ynys yr Aes.  Defnyddir rhai cynalyddion polion lamp 
addurnol gwreiddiol o haearn bwrw o hyd ar Ynys yr Aes, ond nid oes dim o’r celfi  
stryd traddodiadol eraill ar ôl.  Mae’r celfi  stryd a ddarperir drwy’r ardal heddiw, 
megis colofnau goleuadau, seddi a biniau yn rhai o gynllun modern neu mewn 
arddull treftadaeth.  Yn gyffredinol does dim patrwm iddyn nhw nac unrhyw 
berthynas rhyngddyn nhw â’r raddfa na’r cyd-destun lleol.

3.3 Cynlluniau Diweddar i Wella Strydoedd

Ymgymerwyd â nifer o gynlluniau yn yr ardal yn ystod y blynyddoedd diweddar 
yn arbennig yn y strydoedd o gwmpas Eglwys Ioan Fedyddiwr a Lôn-y-Felin.  
Gallai asesiad o’r rhain roi ychydig o gyfarwyddyd o ran sut i ymateb yn briodol i 
gadwraeth.  Mae angen cynnal asesiad llawn o gynlluniau’r parth cyhoeddus, yn 
arbennig deunydd y pafi nau a byddai hyn yn sail i fframwaith ar gyfer cynlluniau 
newydd ac i ganfod deunyddiau addas ar gyfer yr Ardal Gadwraeth.  Mae 
Strategaeth Canol y Ddinas – Gwerthusiadau Ardal Strategol yn nodi projectau i 
wella’r parth cyhoeddus ac yn argymell deunydd pafi n addas lle bo’n briodol. 

3.4 Strydoedd Blêr 

Mae colofnau golau, mynegbyst, arwyddion traffi g a bocsys gwasanaeth i gyd 
yn creu annibendod stryd. Mae cynllun rhai llochesau bws yn amhriodol, wedi’u 
lleoli’n wael ac yn aml yn rhwystr i gerddwyr.

Mae annibendod yn tanseilio ansawdd lle ac yn gyffredinol yn cael ei reoli gan 
gyrff gwahanol.  Gall yr annibendod hwn ddifetha amwynder gweledol yr Ardal 
Gadwraeth.

3.5 Cofadeiladau a Chelf Gyhoeddus

Prin yw’r cofadeiladau a chelf gyhoeddus a geir yn yr ardal.  Ystyrir mai’r manylion 
pensaernïol ar adeiladau neu gerfl uniaeth draddodiadol yw’r gwaith Celf yn yr 
ardal.  Mae llawer o’r gwaith celf ar adeiladau mewn arddull art deco, art nouveau 
neu ‘gelf a chrefft’.
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Yr enghreifftiau nodedig yw’r ffrîs ar Siop Howells a Garej y Queens a’r Royal, 
Heol y Porth.  Yn ogystal, o gwmpas ffrynt iwtilitaraidd Theatr y Prince of Wales 
sy’n wynebu Heol Eglwys Fair mae ffi guryn merch Roegaidd.  Enghreifftiau eraill 
o gelf gyhoeddus yw cyrn simnai Sam’s Bar, 63 Heol Eglwys Fair a’r gwaith celf yn 
y rheiliau yn Lôn-y-Felin.  Yn ardal Ynys yr Aes, ceir cofgolofn i John Batchelor, y 
gwleidydd rhyddfrydol a’r diwydiannwr ac adeiladwyd y gofgolofn ar ddechrau’r 
ganrif ddiwethaf.

 I’r gorllewin yn Heol y Castell, mae Mur yr Anifeiliaid tu allan i’r ffi n ond mae’n 
gwneud cyfraniad pwysig i’r Ardal Gadwraeth.  Mae fwltur, arth ac anifeiliaid 
realistig ar bob yn ail mwliwn o Barc Bute.  Codwyd y wal yn wreiddiol yn 1887, 
ychydig i’r dwyrain ar hyd Stryd y Castell lle’r oedd yn amddiffyn yr ardd ddyfrffos 
rhag pobl oedd yn mynd heibio.  Symudwyd y wal i’w safl e presennol yn 1930 ac 
ychwanegwyd chwe anifail arall.

3.6 Tirlunio Meddal a Choed

Mae dwy enghraifft o blannu coed ffurfi ol o’r cyfnod Fictoraidd yn parhau yn yr 
ardal.  Ar Ynys yr Aes, plannwyd gr p ffurfi ol o Goed Planwydd ar droad y ganrif sy’n 
darparu synnwyr cryf o dir caeedig a ffurf adeileddol i’r lle cyhoeddus hwn.  Yr ail 
enghraifft yw’r llinell o hen goed stryd ar ochr orllewinol Heol y Porth a oedd â rhai 
cyfatebol ar yr ochr arall ar un adeg i greu rhodfa ffurfi ol.  Plannwyd rhodfa o goed 
hefyd ar hyd Lôn-y-Felin fel rhan o welliant diweddar i’r parth cyhoeddus

3.7 Gerddi
Rhennir y gerddi o gwmpas Eglwys Ioan Fedyddiwr yn ddwy ran nodedig gan 
lwybr troed a rheiliau o haearn bwrw.  Mae’r ddwy ardal wedi’u plannu gyda 
rhywogaeth coed a llystyfi ant daear
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Gwerthuso’r Trefl un
Tirlun Meddal 

Coed o bwys 

Mannau Gwyrdd 



Mae llain a fu unwaith yn fynwent i’r de bellach yn ardd adwyog hollol amgaeedig 
gyda dim ond un fynedfa.  Dyma le heddychlon ynghanol y Ddinas ond gallai’r 
ffaith ei fod yn amgaeedig godi pryderon am ddiogelwch a diogelwch personol.  
Mae cymeriad mwy eglwysig i’r ardd ogleddol gan ei fod yn lleoliad mynwent gyda 
rhagor o gyfyngiadau i’r cyhoedd gael mynediad

3.8 Ffrynt y Castell

Ceir ardal fawr o laswellt o fl aen Waliau’r Castell, yn is na lefel yr heol a’r llwybr troed 
gan roi’r argraff o ddyfrffos.  Roedd yr ardal hon yn arfer cynnwys adeiladau hyd at 
droad y ganrif ddiwethaf ond erbyn hyn mae’n cynnig golygfa lawn ar hyd Waliau’r 
Castell a Pharc Cathays tu draw.

3.9 Ardaloedd o Gymeriad Arbennig

Mae’r dadansoddiad blaenorol yn nodi crynhoad o adeiladau o bwys wrth wraidd 
yr Ardal Gadwraeth, gyda phatrwm mwy gwasgarog yn nes at y ffi n yn arbennig 
i’r ffi niau gorllewinol a dwyreiniol.  Fodd bynnag, nodir bod yr ardaloedd ffi n hyn 
yn cynnwys adeiladau anrhestredig o werth sydd yn darparu nid yn unig cefndir 
i’r ardal ond, mewn rhai achosion, eu bod yn dirnodau.  Mae’r Ardal Gadwraeth yn 
cwmpasu tair ardal nodedig, pob un â’i chymeriad a’i hunaniaeth unigryw, sef:

        Ardal y Castell
        Lôn-y-Felin
        Sant Ioan

Ardal y Castell
Mae Ardal y Castell yn ardal nodedig canol Caerdydd gyda ffi niau clir a ddiffi nnir 
gan Gastell Caerdydd i’r gogledd, Heol Sant Ioan i’r dwyrain Stryd y Cei a Stryd 
yr Eglwys i’r de a Heol y Porth i’r gorllewin.  Hon yw ardal hynaf Caerdydd gyda’r 
adeiladau hanesyddol a chynllun y strydoedd yn parhau ers y canol oesoedd.  
Roedd hefyd yn lleoliad pwysig ar ochr y cei oherwydd llwybr blaenorol Afon Taf a 
adlewyrchir ym mhensaernïaeth warws Stryd Womanby.

�

�

�
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Gerthuso’r Trefl un 
Graddfa Adeiladau 

Tirnod

4-6 llawr

3-4 llawr

1-2 llawr 



Mae Ardal y Castell yn cynnwys rhai o adeiladau hynaf Caerdydd gan gynnwys 
mwyafrif o arcedau Fictoraidd/Edwardaidd Canol y Ddinas, prif nodwedd Canol 
Dinas Caerdydd a chartref i unedau o siopau bach arbenigol.  Mae gan yr ardal 
hunaniaeth arbennig sy’n ffocysu ar ei lleoliad unigryw a’i hagosrwydd at Gastell 
Caerdydd. 

Ardal Gaffi  Lôn-y-Felin
Yn wreiddiol, roedd Lôn-y-Felin wedi’i leoli wrth ochr Camlas Sir Forgannwg ac 
yn ystod diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd yn gartref i farchnad 
ffrwythau a llysiau; cludwyd stoc i’r stryd ar y gamlas.  Fodd bynnag, peidiodd y 
farchnad â masnachu ar ôl cau’r gamlas yng nghanol yr ugeinfed ganrif ac fe’i 
esgeuluswyd a dadfeiliodd.  Yn 1995 bu cynllun gwella parth cyhoeddus, i greu 
ardal gaffi  a barrau yfed, yn gatalydd i adfywio’r ardal.  

Mae cymeriad yr ardal yn newid yn sylweddol drwy’r dydd ac mae hefyd yn 
dibynnu ar y tywydd.  Yn ystod y dydd a thywydd heulog, gweddnewidir yr ardal yn 
ardal fwyta gosmopolitan â naws Ewropeaidd iddi.  Fodd bynnag, mae presenoldeb 
cymaint o farrau a chlybiau yn yr ardal yn cael effaith niweidiol ar gymeriad yr ardal 
yn ystod yr hwyr ac yn gynyddol, canfyddir ofn trosedd a thrais.

Mae plannu llawn dwf wedi creu syniad o dir amgaeedig; ac atgyfnerthir hyn 
ymhellach gan reiliau nodedig â thema d r a gynlluniwyd gan artist i gynrychioli’r 
awyr, tir a d r  - cyn Gamlas Sir Forgannwg.  

Ardal Sant Ioan
Lleolir ardal Sant Ioan ynghanol y craidd masnachol a chanol rhwydwaith cerddwyr 
y Ddinas.  Mae’n ardal o adeiladau o ansawdd bensaernïol gain yn cynnwys 
Eglwys Ioan Fedyddiwr.  Mae’n gyrchfan pwysig i ymwelwyr ac mae’n darparu 
dolen gyswllt rhwng Stadiwm Mileniwm, Heol Eglwys Fair i’r gorllewin a’r brif ardal 
manwerthu Stryd y Frenhines i’r dwyrain. 

Mae ardal Sant Ioan yn ffurfi o rhan o brif ardal siopa’r Ddinas.  Fodd bynnag, mae 
prif rôl sylfaenol yr ardal a’i chymeriad dan bwysau cynyddol oherwydd busnesau 
bwyd a diod a busnesau eraill sydd heb fod yn siopau.

Mae angen gwella rôl, cymeriad ac ansawdd lleoedd allweddol o fewn ardal Ynys 
yr Aes ac ardal ehangach Sant Ioan hyd at ei chyffordd, gellir cyfl awni hyn drwy 
welliannau amgylcheddol cadarnhaol.  Mae ardal Sant Ioan hefyd yn destun 
gwerthusiad strategaeth ardal y mae Strategaeth Canol Dinas yn nodi fel ardal 
blaenoriaeth.
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4.1 Dadansoddiad SWOT o’r Ardal
Mae’r dadansoddiad hwn o gryfderau a gwendidau yn canolbwyntio ar ansawdd 
yr Ardal Gadwraeth, yn enwedig ansawdd yr adeiladau a’r amgylchedd.  Mae’n 
ffurfi o sail amcanion y fframwaith gweithredu.

Cryfderau
Pensaernïaeth o’r ansawdd fl aenaf.

Y cynllun stryd Canoloesol.

Yr arcedau Fictoraidd/Edwardaidd unigryw.

Heol Eglwys Fair yw ‘asgwrn cefn’ yr arcedau ac yn ddolen gyswllt â’r ardaloedd 
o gwmpas.

Atyniadau ymwelwyr:  Stadiwm y Mileniwm, Castell Caerdydd, yr arcedau a’r 
siopau arbenigol.

Mae’r ardal yn gwasanaethu fel echel i gysylltiadau gogledd-de a dwyrain-
gorllewin

Gwendidau
Mae’r palmentydd yn gul ac anniben ac o ganlyniad mae’n anodd i gerddwyr 
fynd heibio. 

Ceir diffyg llystyfi ant a chelfi  stryd, golau stryd amhriodol a pharth cyhoeddus 
gwael. 

Ceir defnydd niferus o A3; canfyddiad o drosedd a thrais yn ystod oriau’r nos; 
ffryntiau gweigion yn ystod y dydd; problemau sbwriel.

Ceir unedau gwag ar y lloriau uchaf a allai gael effaith negyddol ar gynnal 
adeiladau hanesyddol allweddol.

Mae integriti cynllunio rhai o’r gwelliannau modern ar ffrynt y siopau yn 
tanseilio’r strydlun.  Mae safonau cynnal a chadw ardaloedd megis Stryd y 
Castell a Heol y Dug yn anghyson.

Mae ‘na draffi g trwm yn yr ardal ac o ganlyniad mae ansawdd yr aer yn wael.

Cyfl eoedd
Gellid cyfl wyno cyfl eoedd drwy:

Farchnata a brandio’r ardal - ei threftadaeth, ei hanes a’i phensaernïaeth.

Manteisio i’r eithaf ar gyfl eoedd buddsoddi yng Nghyfnod II, Canolfan Siopa 
Dewi Sant, y Sgwâr Canolog yn ogystal â phroject Cronfa’r Loteri ar gyfer 
Treftadaeth y Castell. 
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Darparu mwy o arwyddion a gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr/cerddwyr o 
ran cyfarwyddiadau, cysylltiadau a dehongliadau pensaernïol.  Er enghraifft, 
hyrwyddo llwybrau cerdded hanesyddol a ‘Phlaciau Glas’. 

Annog datblygiad tramwyfa’r Mileniwm ac ehangu’r defnydd o’r d r. 

Hyrwyddo pensaernïaeth yr ardal – yn enwedig adeiladau rhestredig allweddol 
megis T  Hodge, siop Howells a’r Farchnad Ganolog.  

Gwella’r cysylltiad ac athreiddedd rhwng yr arcedau, Castell Caerdydd a’r 
ardaloedd cyfagos.

Bygythiadau
Erydiad y ffabrig hanesyddol drwy newidiadau cynyddol yn ogystal ag 
ailddatblygiad ar raddfa fawr.

Llygredd amgylcheddol – difrod i fanylion pensaernïol ar adeiladau rhestredig 
allweddol.

Gallai amlder y defnydd o A3 [bar/t  bwyta] gynyddu’r canfyddiad o drosedd ac 
ofn, gan niweidio cymeriad arbennig a nodedig yr Ardal Gadwraeth.
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5.1 Y Gwerthusiad
Ym mharagraff 1.5 o’r adroddiad ceir cyd-destun y polisi ar gyfer yr Ardal 
Gadwraeth.  O fewn y cyd-destun hwn, gellir darparu rhai amcanion penodol ar 
gyfer Heol Eglwys Fair i ategu’r cyngor a geir yng Nghylchlythyr 61/96 “Cynllunio a’r 
Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth”.  Y rhain 
ddylai fod yn sail i’r canllawiau a lunnir i’w defnyddio yn yr ardal. 

Y gwerthusiad yw rhan bwysicaf y broses adolygu gan ei bod yn disgrifi o’r 
nodweddion sy’n rhan o gymeriad arbennig yr Ardal Gadwraeth ac yn nodi lle mae 
cyfl e i wella.  O’i fabwysiadu, gellir defnyddio’r gwerthusiad yn y modd canlynol:

 Darparu cyfarwyddyd ar gyfer perchnogion busnes, perchnogion eiddo a’r  
 rhai sy’n byw yn Ardal Gadwraeth Heol Eglwys Fair.

 Sefydlu polisïau wedi eu mabwysiadu i’w defnyddio i asesu ceisiadau   
 cynllunio.

  Benderfynu ar fl aenoriaethau wrth ddyrannu cyllidebau ac adnoddau yn y  
 dyfodol. 

Cyfl wynir y cyfl eoedd canlynol sy’n deillio o ddadansoddiad SWOT gan y 
gwerthusiad:

 I gynnal cydlyniad a chymeriad Ardal Gadwraeth Heol Eglwys Fair.

 I sicrhau bod statws yr Ardal Gadwraeth, Adeiladau Rhestredig ac   
 Adeiladau Rhestredig Lleol yn cael eu diogelu.

 I sicrhau bod datblygiadau newydd yn cael eu hintegreiddio’n dda o fewn y  
 strydlun hanesyddol ac i ddiogelu cydbwysedd priodol rhwng siopau a  
 defnyddiau eraill, yn enwedig i reoli’r pwysau cynyddol am gaffi s a barrau. 

 I wella’r parth cyhoeddus ac ansawdd amgylchedd cerddwyr ac i sicrhau  
 bod hyn yn cael ei gyfl awni o ran cymeriad yr Ardal Gadwraeth.  Bydd   
 Strategaeth Canol y Ddinas – Gwerthusiadau Strategaeth Ardal hefyd o  
 help i gyfl awni hyn.

 I wella cymeriad amrywiol yr ardal a’i rôl dwristaidd  

 I gynyddu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o gymeriad ac  
 ansawdd yr Ardal Gadwraeth. 

 I annog ac egluro i berchnogion busnes ac eiddo yn yr ardal bwysigrwydd  
 bod adeiladau yn cael eu trwsio a’u hadfer yn gywir o fewn yr Ardal   
 Gadwraeth a dylid cadw at y safonau a’r manylion sy’n cyd-fynd â’r cynllun  
 a thechnegau adeiladau gwreiddiol lle bo’n bosibl.

 I gynorthwyo siopau a busnesau yn eu hymdrech i gadw’r ardal yn lle   
 bywiog a dirgrynol i ymweld â hi, i siopa, bwyta ac yfed ynddi. 

 I annog gwell defnydd o loriau uchaf gwag adeiladau o fewn yr Ardal   
 Gadwraeth.
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Bwriad yr adran olaf hon yw delio â’r casgliadau hyn wrth geisio sefydlu cynigion i 
wella cymeriad yr Ardal Gadwraeth a’r nodweddion a ddisgrifi wyd yn yr adrannau 
blaenorol.

5.2 Strategaeth Canol y Ddinas
Mae Strategaeth Canol y Ddinas yn chwarae rôl bwysig yn y gwaith o geisio gwella 
cymeriad yr Ardal Gadwraeth ac yn darparu gweledigaeth ar gyfer parhau ag 
adfywiad Canol Dinas Caerdydd yn ystod y cyfnod 2003-2006 ac mae’n cynnwys 
cynigion ar gyfer ei ddatblygu a’i reoli.  Mae’r strategaeth yn amlinellu materion 
allweddol, mentrau cyfredol a dyheadau’r dyfodol ar gyfer y Ddinas gyfan ac 
ar gyfer ardaloedd unigol penodol.  Mae Ardal Gadwraeth Heol Eglwys Fair yn 
cynnwys tair ardal strategaeth, ac isod, rhoddir nodau ac amcanion pob un o’r 
ardaloedd strategaeth hyn.

Heol Eglwys Fair
 1.  I wella ansawdd amgylchedd cerddwyr, newid y cydbwysedd rhwng  
      cerddwyr a thraffi g.
 2. I sicrhau cydbwysedd priodol rhwng Manwerthu A1 (Siopau) a defnyd 
     diau eraill.
 3. Gwella hyfywdra masnachol yr ardal a mynd i’r afael â phroblem y nifer  
     uchel o leoedd gwag.

Ardal Sant Ioan 
 1. I wella rôl ac ansawdd ardal Sant Ioan fel canolbwynt i Ganol y Ddinas. 
 2. I sefydlu cydbwysedd priodol rhwng y defnydd manwerthu (siopau/  
     bwyd a diod), diwylliannol, crefyddol ac unrhyw ddefnydd arall
 3. I gryfhau’r gweithgaredd busnes ac i gyfl awni potensial economaidd yr  
     ardal drwy gynyddu nifer y cerddwyr a gwariant.

Ardal Stadiwm y Mileniwm
 1. Gwella ansawdd y parth cyhoeddus.
 2. I sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion masnach ac anghenion did  
     dordebau eraill
 3. Annog buddsoddi mewnol mewn datblygiadau newydd ac ailwampio  
     adeiladau.

Mae’r broses o gynhyrchu Gwerthusiadau Strategaeth Ardal ar y gweill ar hyn o bryd 
ar gyfer y 3 ardal hon ynghyd â gwybodaeth ychwanegol am gynigion ar gyfer 
Parth Cyhoeddus Heol Eglwys Fair a Sant Ioan. 

Mae’r strategaeth hon yn gysylltiedig â mentrau corfforaethol megis Cynllun 
Datblygu Unedol (CDU) wedi’i adneuo hyd nes y caiff Cynllun Datblygiad Lleol ei 
fabwysiadu, a hefyd y Cynllun Trafnidiaeth Lleol a’r Cynllun Cynaladwyedd Lleol.  
Mae’n adlewyrchu canllawiau cynllunio cenedlaethol sy’n cynghori bod angen 
paratoi strategaeth glir ar gyfer dyfodol canol trefi  a dinasoedd, ac mae’n ategu ac 
adeiladu ar nodau ac amcanion allweddol y mentrau corfforaethol uchod.  Ystyrir 
bod y strategaeth yn berthnasol wrth i’r Cyngor benderfynu ar geisiadau cynllunio 
ar gyfer darpar ddatblygiadau yng Nghanol y Ddinas. 

5.3 Canllawiau
Y modd mwyaf effeithiol i wella’r Ardal Gadwraeth yw sicrhau bod y bobl hynny 
sy’n cynllunio gwaith neu ddatblygiadau yn yr Ardal Gadwraeth yn deall ei 
chymeriad. 
Gan fod nifer o adeiladau ac eiddo yn ardal Heol Eglwys Fair ar Restr Cadw o 
Adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol, mae’n golygu bod rhaid 
cwrdd â meini prawf ychwanegol wrth gyfl wyno cynigion ar gyfer newidiadau.  
Mae rhestru adeilad yn gosod dyletswydd ar yr Awdurdod Cynllunio Lleol i 
ystyried effaith y datblygiad ar leoliad yr Adeilad Rhestredig.  Mae rhestru adeilad 
hefyd yn golygu bod rhaid cyfi awnhau’n llawn unrhyw gynigion i newid
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5.4 Gwelliant
Er bod Deddf Cynllunio 1990 (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) yn 
gosod dyletswydd ar Awdurdod Cynllunio Lleol i baratoi cynllun gwella ar gyfer 
Ardal Gadwraeth, nid oes bellach gyllid na mecanwaith canfyddedig ar gyfer 
cyfl awni hyn.  Mae hyn yn golygu mai dim ond drwy gydweithredu â Meysydd 
Gwasanaethau eraill y Cyngor neu mewn partneriaeth â’r gymuned neu gyrff 
cyhoeddus eraill y gellir cyfl awni gwelliant.

Isod, nodir y cyfl eoedd lle gallai’r Cyngor ddylanwadu’n sylweddol ar sicrhau 
gwelliannau.

 1. Drwy ddefnyddio’r Gwerthusiad i gynnig cyfarwyddyd i’r Awdurdod                      
 pen derfyniadau cynllunio.  Gall gwerthusiad o gymeriad ardal fod yn   
 berthnasol pan ystyrir ceisiadau cynllunio.  Bydd rhaid i geiswyr, wrth iddyn  
 nhw brofi  eu bod wedi cyfl awni’r polisïau perthnasol ar    
 gyfer datblygiad newydd yn yr Ardal Gadwraeth, ddangos    
 bod gwerthusiad wedi ystyried y cymeriad a nodwyd yn y ddogfen hon. 

 2. Rheoli a chynnal a chadw ystâd y Cyngor gan gynnwys eiddo, parciau a  
 gerddi.

 3. Hyrwyddo dealltwriaeth o arwyddocâd diwylliannol a hanesyddol   
                Heol Eglwys Fair drwy gysylltu ag ysgolion, llyfrgelloedd a grwpiau   
 treftadaeth cymunedol.

 4. Trwy fabwysiadu rhaglenni drwy gymorth grant i adfer adeiladau.  Gyda’r  
 posibilrwydd o ffurfi o partneriaeth gyda Cadw. 

 5. Trwy annog a chynorthwyo mentrau lleol i wella ac atgyfnerthu siopau,  
 busnesau a gwasanaethau lleol. 

 6. Trwy reoli cyllidebau presennol y Cyngor yn effeithiol er enghraifft ar  
 gyfer:
  Atgyweirio Adeiladau
  Cymhorthion grant i wella Effeithlonrwydd Ynni mewn busnes
  Gwella a thrwsio Priffyrdd
  Trafnidiaeth a Chludiant – cynnal a chadw a gwella.

  7. Trwy annog a chynorthwyo mentrau drwy’r Strategaeth Canol Dinas i  
 wella ac atgyfnerthu rôl yr ardal ym maes twristiaeth, siopa a busnes. 

Gallai’r amcanion canlynol hefyd wella’r Ardal Gadwraeth:

Rheoli Cydbwysedd y Defnydd o Dir 
I gynnal amrywiaeth briodol o’r defnydd tir i gynnal a gwella Canol y Ddinas fel 
lle deniadol i siopa, i fyw, i weithio, i ymlacio ac i fuddsoddi ynddo.  Yn benodol, i 
ddiogelu a gwella cymeriad arbennig Lôn-y-Felin fel ardal y caffi s a thai bwyta ac i 
wrthsefyll y pwysau am ragor o dafarnau a chlybiau nos mewn lleoliadau eraill yn 
yr Ardal Gadwraeth.

Lefel y Lleoedd Gwag 
Datblygu Menter Llawr Gwag i ystyried y potensial i ailwampio swyddfeydd neu 
eu troi at ddefnydd arall a, lle bo’n addas, trosi’r lleoedd gwag uwchben y llawr 
gwaelod yn llety preswyl.
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Mentrau’r Porth Cyhoeddus
I sicrhau ansawdd uchel i’r parth cyhoeddus sy’n berthnasol gyfoes, yn hanesyddol 
gyson ac sydd â deunyddiau priodol ar gyfer ffordd gerbydau sy’n cwrdd ag 
amrywiaeth o swyddogaethau.  I ddiogelu a gwella sefyllfaoedd triniaethau 
hanesyddol nodedig ar raddfa fach.  Dylai deunyddiau newydd ategu neu 
gydweddu â’r deunyddiau hanesyddol sydd eisoes yn bodoli a’u trefniadau a dylid 
sicrhau undod gyda’r strydoedd eraill o fewn yr ardal drwy ddefnyddio deunyddiau 
naturiol. 

Celfi  Stryd 
Datblygu ystod o gelfi  stryd sydd yn syml, yn gain, yn gadarn ac sy’n ategu ac yn 
addas i bensaernïaeth a lleoliad yr Ardal Gadwraeth.

Coed a Lleoedd Agored
Cyfl wyno coed i fi reinio amwynder gweledol yr ardal.  Gallai plannu coed bwysleisio 
nodweddion gofodol a phensaernïol nodedig yr ardal.  Yn fwy pwysig, mae Heol 
Eglwys Fair wedi’i dynodi yn Ardal Rheoli Ansawdd Aer a byddai cyfl wyno coed yn 
helpu i ostwng lefelau Nitrogen Ocsid a gwella ansawdd yr aer. 

Goleuadau 
Er mwyn amlygu adeiladau o bwysigrwydd pensaernïol yn ystod y nos a diffi nio’r 
mynediad i’r ardal, yn arbennig ar safl e’r pyrth, gall y ddwy fenter gryfhau 
hunaniaeth arbennig Ardal Gadwraeth Heol Eglwys Fair tra’n pwysleisio’r cysylltiad 
rhwng yr ardaloedd.

Cofadeiladau a Chelf Cyhoeddus 
I chwilio am waith celf cyhoeddus addas, yn briodol o ran graddfa, delweddaeth 
y dewis o ddeunyddiau, lliw a gwead sy’n sensitif i amgylchedd yr ardal.  Byddai 
cynnwys gwaith celf yn y parth cyhoeddus o fudd i’r ardal drwy fi reinio 
nodweddion y trefl un presennol a bywiogi’r amgylchedd.  Dylid nodi bod y Cyngor 
wedi paratoi Strategaeth Celf Cyhoeddus.

Annibendod 
Sefydlu partneriaeth gyda budd-ddeiliad allweddol megis asiantaethau priffyrdd a 
chwmnïau gwasanaethau sy’n symud celfi  stryd gormodol a’r celfi  sydd wedi darfod.
Ffrynt siopau o Ansawdd Gwael Gweithredu camau gorfodi ar gynlluniau ffrynt 
amhriodol ar siopau, caeadau roler ac arwyddion siopau ac i atgyfnerthu ac 
adolygu’r canllawiau cynllun ar ffrynt siopau ac arwyddion. 

Adnewyddu Adeiladau Anawdurdodedig
Ymchwilio i ffynonellau cyllid ar gyfer mentrau gwella adeiladau a darparu 
cyfarwyddyd ar gyfer adnewyddu adeiladau a darparu canllawiau cynllunio ar gyfer 
yr ardal.

Hunaniaeth Leol
Hybu swyddogaeth manwerthu’r ardal a phensaernïaeth o ansawdd.  I gynnig 
profi adau hamdden i dwristiaeth yn gyfl enwol i’r prif graidd siopa.  Marchnata’r rôl 
hanesyddol a rôl ganoloesol Heol Eglwys Fair fel lleoliad ochr cei.

Arwyddion
Datblygu system integredig ar gyfer cerddwyr ac arwyddion traffi g sy’n syml, cain a 
chyfoes a heb fod yn cystadlu’n weledol â’r adeiladau o gwmpas.

Materion Anabledd
Archwilio i oblygiadau’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail a’r hyn y mae’n ei olygu i 
fynediad i Adeiladau Rhestredig a’r effaith ar olwg yr Ardal Gadwraeth.

heol eglwys fai - ardal gadwraeth - gwerthusiad - heol eglwys fai - ardal gadwraeth - gwerthusiad  - heol eglwys fai -                         25



5.5 Casgliad

Mae gan Ardal Gadwraeth Heol Eglwys Fair arwyddocâd arbennig yng 
Nghaerdydd.  Fodd bynnag, mae rhestru’r rhan fwyaf o adeiladau yn sefydlu set 
gref o egwyddorion a blaenoriaethau’r Llywodraeth sy’n rhaid eu cydnabod wrth 
lunio a mabwysiadu cynllun gwella’r Ardal Gadwraeth. 

Mae’r lefel uchel hon o ddiogelwch yn golygu cyfl eoedd ar gyfer cyllido amcanion 
cadwraeth.  Un dull o gyfl awni hyn fyddai sicrhau bod eiddo o fewn yr Ardal 
Gadwraeth yn manteisio ar raglenni grant perthnasol. 

 Mae sicrhau cyllid ar gyfer gweithgaredd gwella yn ganolog i lwyddiant 
cadwraeth.  Fodd bynnag, nid oes llawer o grantiau gan y Llywodraeth Ganolog, 
Llywodraeth Cynulliad Cymru neu gyrff cyllido eraill ar gael yng Nghaerdydd ar hyn 
o bryd.  

Dylid archwilio i ffynonellau cyllido allanol penodol a gallai gynnwys partneriaid 
megis Bwrdd Croeso Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, CADW a chymorth grant 
y Loteri a Threftadaeth.  Er mwyn cadw cymeriad arbennig yr Ardal Gadwraeth, 
ystyrir ei bod yn briodol ceisio sicrhau gwelliannau i’r parth cyhoeddus yn yr ardal 
hon o gynigion a ddaw drwy’r broses gwneud cais.  Gallai datblygiadau i’r dyfodol 
ddarparu cyfraniadau ariannol a fyddai’n hwyluso a chyllido cynllun gwella’r parth 
cyhoeddus ar gyfer yr ardal hon.  Gallai fod disgwyl i ddatblygwyr hefyd ddod 
i gytundeb cyfreithiol i wneud cyfraniad at welliannau angenrheidiol i’r parth 
cyhoeddus yn ardal Heol Eglwys Fair.

26        heol eglwys fai - ardal gadwraeth - gwerthusiad - heol eglwys fai - ardal gadwraeth - gwerthusiad  - heol eglwys fai -  



Mae’r argymhellion canlynol yn crynhoi casgliad y Gwerthusiad a’r gweithredu fydd 
angen efallai ar ôl y mabwysiadu. 

 Argymhellir y dylid cyhoeddi’r Gwerthusiad a’i gasgliadau a’i fod ar gael i  
 fusnesau, perchnogion eiddo neu’r rhai sydd â diddordeb yn Ardal Gadwra 
 eth Heol Eglwys Fair.  

 Cadarnhau’r Gwerthusiad a’i argymhellion a blaenoriaethau gweithredu  
 yn sail i fentrau corfforaethol yn yr Ardal Gadwraeth ac i’w gasgliadau fod  
 yn sail i weithredu Strategaeth Canol Dinas. 

  Ymchwilio i’r posibilrwydd i ailsefydlu partneriaeth Cynllun Trefol gyda  
 CADW.

 Ar y cyd â Gr p Ymgynghorol Cadwraeth, sefydlu gwell cyfathrebu gyda  
 grwpiau a busnesau treftadaeth.  

 Trefnu bod y Gwerthusiad a’r wybodaeth am hanes ardal Heol Eglwys Fair  
 ar gael i’w hastudio mewn llyfrgelloedd lleol ac ysgolion lleol.

 Gel lir gwneud ymchwil i’r cyfl eoedd i ddefnyddio cofnodion hanesyddol a  
 deunydd archif a chofnod ffotograffi g a threfnu eu bod ar gael i’w defnyd 
 dio yng nghwricwlwm yr ysgol.

 Cytuno ar gynllun priodol i drwsio a chynnal a chadw o fewn Maes Gwasa 
 naeth Priffyrdd a Pharciau’r Cyngor i sicrhau bod gwaith yn y parth cyhoed 
 dus yn sensitif i gymeriad yr Ardal Gadwraeth.

6.1 Ymgynghoriad

Mabwysiadwyd y ddogfen hon yn dilyn ymgynghoriad lleol. 
Os hoffech gyfrannu a rhannu gwybodaeth ar Ardal Gadwraeth Heol Eglwys Fair, 
cysylltwch â’r Tîm Cadwraeth ar 20873485, neu 20873480.

Gellir cael manylion ar adeiladau unigol ynghyd â dogfennau polisi cynllunio eraill 
a chyfeiriadau a nodwyd yn y testun gan Gr p Adfywiad, Cynllunio Strategol, Dinas 
a Sir Caerdydd, Glanfa Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW.
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Cynllun Lleol Dinas Caerdydd  – Cyngor Sir Caerdydd  (1996)

Strategaeth Canol Dinas - Cyngor Sir Caerdydd (2003-2006)

Cynllun Datblygu Unedol Caerdydd (Ar Adnau) - Cyngor Sir Caerdydd 
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Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
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7.2 Cydnabyddiaethau

        Cadw - Welsh Historic Monuments
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Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r:

Grŵp Adfywiad – Cynllunio Strategol,

Dinas a Sir Caerdydd,

Neuadd y Sir, Glanfa Iwerydd

Caerdydd. CF10 4UW

Ffôn: (029) 2087 3480/3485
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