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Cynigion Treftadaeth
Soldiers Point 

Rydym yn cynnig adfer y ffasâd eiconig i Dŷ Soldiers Point ac ailadeiladu’r cynllun 
y tu mewn i gynnwys pedair fflat breswyl o fewn cwrt caeedig, gan edrych allan 
ar erddi preifat yn y tu blaen.

Yng nghefn y cwrt, byddai’r adeiladau allanol hefyd yn cael eu hailadeiladu i 
ddarparu parcio ar wahân i ddwy fflat breswyl ychwanegol yng nghae’r cwrt.

Bydd y wal sgrin ‘murfwlch’ nodedig yn cael ei chadw a’i diogelu, gyda mynediad 
cyhoeddus yn cael ei hwyluso o amgylch cyrion y tiroedd ac yn rhyng-gysylltu 
datblygiad y Glannau gyda’r Morglawdd Mawr a’r Parc Gwledig.

Tŷ Porth-y-Felin

Yn yr un modd â Soldiers Point uchod, rydym yn cynnig adfer y ffasâd a throsi’r 
tu mewn presennol yn bum fflat breswyl o fewn tirwedd ffurfiol sy’n edrych i’r de-
ddwyrain tuag at ddatblygiad newydd y Marina.

Cynigir pont gyswllt ar draws y fornant ar gyfer mynediad i’r datblygiad preswyl 
arfaethedig Porth-y-Felin a bydd hyn yn cadw lleoliad Tŷ Porth-y-Felin o fewn y 
dirwedd.

Rydym yn bwriadu darparu:

• Adfer/adnewyddu llwybrau trwy erddi hanesyddol Tŷ Porth-y-Felin a Soldiers Point;
• Teneuo/clirio/ailblannu prysgwydd a choetir yn ofalus o amgylch yr eiddo er 

mwyn adfer golygon ar yr adeiladau ac allan i’r môr; ac
• Adfer sympathetig o nodweddion treftadaeth megis grisiau, waliau, ffynhonnau, 

ac ati.
 

Canlyniadau Allweddol:

Ffisegol

• Yn sicrhau dyfodol tymor hir yr ased treftadaeth segur ac yn 
ailgylchu ffabrig hanesyddol;

• Yn darparu defnydd preswyl sy’n gydnaws â swyddogaeth 
wreiddiol yr adeilad;

• Yn adfer yr holl brif weddluniau cyhoeddus; a 
• Y datblygiad wedi’i gyfyngu i ôl troed mewnol y strwythurau 

presennol.

Lleoliad

• Gwella’r cowrtiau a’r gerddi cyfagos;
• Gwella cysylltiadau gweledol rhwng yr Adeiladau Rhestredig 

yn ôl cymeradwyaeth amlinellol;
• Llinell olwg o fewn y datblygiad preswyl wedi’i ymgorffori i 

fframio’r Adeiladau Rhestredig; a
• Diogelir amlygrwydd gweledol y ddau Adeilad Rhestredig yn 

y dirwedd.

Tystiolaethol

• Cyfle i ychwanegu at y Cofnod Adeilad Hanesyddol yn ystod y 
gwaith.

Darluniad gweledol o Dŷ Soldiers Point wedi’i adfer

Darluniad gweledol o Dŷ Porth-y-Felin wedi’i adfer 

Cynllun arfaethedig 
Tŷ Porth-y-Felin 
wedi’i adfer i 
ddefnydd preswyl 
fel pum fflat.

Llawr Gwaelod 
Arfaethedig

Llawr Cyntaf 
Arfaethedig

Cynllun arfaethedig Tŷ Soldiers Point wedi’i adfer i ddefnydd preswyl fel chwe fflat.Soldiers Point House and Out Buildings: Proposed Ground Floor
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