
Cynllun Datblygu Glannau Caergybi
ARDDANGOSFA GYHOEDDUS RITHWIR

7

Mae dau Adeilad Rhestredig arwyddocaol yn gysylltiedig â’r Morglawdd 
Mawr; Tŷ Soldiers Point yn union gyfagos, gyda’i wal amgáu nodedig, a 
Thŷ Porth-y-Felin wedi’i leoli ar godiad yn ôl tuag at Dref Caergybi.

Soldiers Point

Mae Tŷ Soldiers Point ei hun yn adeilad gwyn eiconig gyda pharapetau 
castellog sy’n weladwy o bell - o’r tir ac o’r môr 

Wedi’i adeiladu yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae’r 
cyfadeilad cyfan o adeiladau a rhagfuriau yn rhan o gymeriad gweledol 
y rhan hon o Gaergybi.

Yn hanesyddol, darparodd Tŷ Soldiers Point breswylfa lyngesol cyn 
dod yn gartref i ŵr mawr enwog y cyfryngau Syr Arthur Pearson. Yn 
ddiweddarach daeth yr adeiladau’n westy, a gaeodd yn y pen draw gan 
adael yr adeilad yn ddiangen.

Tŷ Porth-y-Felin

Adeiladwyd hwn hefyd tua’r un amser; yn hysbys gynt fel ‘Tŷ’r Llywodraeth’, 
daeth yn breswylfa harbwrfeistr Caergybi cyn cael ei ail-neilltuo i fod yn 
gartref i achub awyr-môr yr RAF - mae’r defnydd hwn bellach yn cael 
ei gwtogi hefyd. O ganlyniad, yn anffodus yn ystod y deng mlynedd 
diwethaf mae fandaliaeth a llosgi bwriadol wedi golygu bod y ddau 
Adeilad Rhestredig bellach yn ddiffaith ac yn beryglus.

Cefndir Treftadaeth

Diogelu Treftadaeth

Ein cynnig yw ailfodelu’r Adeiladau Rhestredig yn sympathetig a’u trosi yn ôl i 
ddefnydd preswyl; defnydd digon hyfyw i ddiogelu dyfodol yr adeiladau hyn - 
a defnydd addas ar gyfer adeiladau a ddechreuodd fywyd fel preswylfeydd 
yn wreiddiol.

Byddai’r cynnig hwn yn dod â sawl adeilad diffaith yn ôl i ddefnydd a fyddai 
fel arall yn parhau i ddadfeilio, gan gadw’r cydrannau allweddol hyn yn y 
dirwedd hanesyddol. Ymhellach, y bwriad yw creu man gwyrdd hygyrch o 
amgylch cwrtilau’r adeiladau hyn er mwyn galluogi mwynhad cymunedol o’r 
lleoliadau treftadaeth.
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