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Crynodeb Gweithredol
i

Paratowyd y Gwerthusiad Cymeriad hwn a Chynllun Rheoli'r Ardal Gadwraeth
ar y cyd er mwyn diffinio'r diddordeb arbennig yn Ardal Gadwraeth Doc
Penfro, helpu i ddiogelu a gwella ei chymeriad a chynnig sail ar gyfer gwneud
penderfyniadau cynaliadwy ynglŷn â'i dyfodol.

ii

Mae rhan 1 yn nodi Gwerthusiad Cymeriad yr Ardal Gadwraeth. Mae rhan 2
yn trafod y Cynllun Rheoli, cynigion a gweithrediadau, a'r trefniadau ar gyfer
monitro ac adolygu Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli'r Ardal
Gadwraeth.

iii Bydd y ddogfen hon, sy'n cefnogi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Sir Benfro
2013-2021, yn ystyriaeth berthnasol ar gyfer unrhyw gynllun datblygu a
fabwysiedir wedi hynny, mewn perthynas â gwarchod a gwella'r amgylchedd
hanesyddol yn yr Ardal Gadwraeth. Mae'n ystyriaeth berthnasol wrth
benderfynu ar geisiadau cynllunio a cheisiadau am ganiatâd adeilad
rhestredig ynghyd â Chanllawiau Cynllunio Atodol perthnasol.

Darperir y cyd-destun polisi ar gyfer y gwerthusiad gan


Cyngor Technegol Nodyn 24 ‘Yr Amgylchedd Hanesyddol’ Mai 2017 sy’n
dweud bod dynodi Ardal Gadwraeth yn sail ar gyfer polisïau wedi’u llunio i
ddiogelu neu wella pob agwedd ar gymeriad neu ymddangosiad sy’n diffinio
diddordeb arbennig ardal; gall hyn gynnwys y patrwm anheddau a
threfniadaeth lle a ffyrdd yn ogystal ag arddull a math adeiladau, a sut y
defnyddir defnyddiau a manylion.



Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, Tachwedd 2016 – mae para 6.5.21
yn nodi y bydd rhagdybiaeth gref yn erbyn rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer
gwaith datblygu, gan gynnwys hysbysebion, a fyddai'n amharu ar gymeriad
neu olwg ardal gadwraeth neu ei lleoliad i lefel annerbyniol...... Gall ardal
gadwraeth gael ei diogelu neu ei gwella gan ddatblygiad sy'n gwneud
cyfraniad cadarnhaol at gymeriad neu olwg ardal neu nad yw'n amharu
arnynt.

vi

Crynhoir isod y prif elfennau sy'n cyfrannu at y diddordeb arbennig yng
nghymeriad Ardal Gadwraeth Doc Penfro y mae angen eu diogelu a'u
gwella.





Hanes morwrol hir yn cynnwys sefydlu Iard Longau'r Llynges Frenhinol a
datblygiadau Fictoraidd dilynol a gychwynnwyd gan y Morlys.
Yr unig Iard Longau Frenhinol yng Nghymru.
Hen adeiladau hanesyddol y Morlys yn yr hen iard longau.
Presenoldeb canolfan filwrol ar Llanion Hill rhwng 1905 a 1967.
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Safle strategol mewn perthynas â chysylltiadau ag Iwerddon.
Adeiladau pwysig sy'n nodedig yn bensaernïol.
Golygfeydd pwysig i mewn i'r Ardal Gadwraeth, allan ohoni ac ynddi.
Cymysgedd o arddulliau adeiladu gyda'r rhan fwyaf o'r adeiladau yn dyddio
o'r ddeunawfed ganrif.
Adeiladau Rhestredig a llawer o adeiladau eraill sy'n ychwanegu at
nodweddion diddordeb a chymeriad yr Ardal Gadwraeth.
Cynllun patrwm grid y strydoedd, sy'n ychwanegu at 'ddiddordeb arbennig'
y dref.
Nifer o siopau o'r cyfnod Fictoraidd a gadwyd yn dda gyda llety byw
uwchlaw.
Mae presenoldeb adeiladau sy'n gysylltiedig â'r tri llu arfog yn rhoi mwy o
arwyddocâd rhanbarthol a chenedlaethol i'r dref.
Mynwent filwrol – yr unig un yng Nghymru.
Tŵr canoloesol a oedd yn rhan o hen Fferm Eglwys Pater lle y saif Iard
Longau Penfro.
Strwythur barics amddiffynadwy o bwys pensaernïol cenedlaethol.

Materion Allweddol
v

Nodwyd nifer o faterion allweddol sy'n cael effaith negyddol ar gymeriad
yr Ardal Gadwraeth. Mae'r rhain yn ffurfio sail i'r Cynigion Rheoli a
amlinellir yn adran 7 o'r ddogfen hon a rhoddir crynodeb ohonynt isod.
i Safleoedd ac adeiladau negyddol/niwtral
Mae nifer o adeiladau a safleoedd 'negyddol' sy'n difrïo cymeriad
arbennig a golwg yr Ardal Gadwraeth. Yn aml, prin yw'r cyfraniad y mae
datblygiadau mwy modern wedi'i wneud i gymeriad yr ardal ac nid ydynt
wedi'i ddiogelu na'i wella.
ii Colli manylion pensaernïol a mân newidiadau i adeiladau
hanesyddol
Mae manylion pensaernïol a deunyddiau adeiladu gwreiddiol a gollwyd
wedi cael effaith andwyol ar y rhan fwyaf o'r adeiladau anrhestredig – a
llawer o'r adeiladau rhestredig – yn yr ardal gadwraeth.
iii Cynnal a chadw adeiladau a'u hatgyweirio (Adeiladau mewn Perygl)
Mae rhai o'r adeiladau yn yr ardal gadwraeth yn dangos arwyddion o
ddirywiad oherwydd diffyg gwaith cynnal a chadw ac mae angen monitro
cyflwr yr adeiladau hyn a blaenoriaethu cyllid yn unol â hynny.
iv Rheoli datblygiadau newydd
Nid yw llawer o'r datblygiadau modern yn cyd-fynd â chymeriad
hanesyddol a golwg yr Ardal Gadwraeth.
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v Tir y cyhoedd
Mae llawer o enghreifftiau lle mae tir y cyhoedd wedi'i gynllunio, ei
adeiladu a'i gynnal a'i gadw yn wael. Mae manylion hanesyddol
gwreiddiol wedi'u cymryd ac mae'r dulliau a'r deunyddiau a ddefnyddiwyd
yn eu lle yn amhriodol neu'n anaddas ar y cyfan. Mae parcio ceir ar y
stryd yn yr Ardal Gadwraeth yn effeithio ar gymeriad yr ardal yn fawr.
vi Mannau agored/gwyrdd, tirlunio a rheoli coed
Ychydig iawn o waith tirlunio a welir ar lawer o'r strydoedd ac mewn llawer
o'r gofodau yn yr Ardal Gadwraeth, os o gwbl. Er mai nodweddion trefol
sydd i'r Ardal Gadwraeth yn bennaf, mae gwaith tirlunio priodol yn cynnig
cyfleoedd i wella llawer o'r mannau cyhoeddus a'r strydoedd drwy
ychwanegu ansawdd a lliw a chynyddu bioamrywiaeth.
vii Blaenau siopau, arwyddion a hysbysebion
Mae llawer o flaenau siopau traddodiadol wedi'u difetha gan newidiadau
ansensitif neu arwyddion anaddas.
viii Effaith traffig
Mae llawer o'r traffig a welir yng nghyffiniau'r Ardal Gadwraeth yn draffig
lleol. Ymhlith y pethau sy'n denu traffig mae datblygiadau manwerthu a
gwasanaethau fferi.

Rhan 2. Mae'r Cynllun Rheoli yn nodi materion sy'n berthnasol i'r Ardal
Gadwraeth ar hyn o bryd ynghyd â Chynigion Rheoli a threfniadau gweithredu,
gyda'r camau canlynol yn cael eu nodi fel rhai a ddylai gael eu rhoi ar waith yn
gynnar:
Polisi a Strategaeth Cynllunio:
 Cyngor Sir Penfro i fabwysiadu Gwerthusiad a Chynllun Rheoli Ardal
Gadwraeth Doc Penfro;
Cynnwys y gymuned:
 Hyfforddi a Datblygu Staff Cadwraeth;
 Briffio ar gyfer Aelodau a Swyddogion;
 Cynyddu ymwybyddiaeth o waith cadwraeth;
 Datblygu gwefan Cadwraeth Cyngor Sir Penfro;
 Cyhoeddi Bwletin(au) Cadwraeth Doc Penfro;
 Sicrhau bod Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli'r Ardal Gadwraeth
ar gael yn lleol.
Mesurau Cynllunio:
 Cwblhau Rhestr Leol ddrafft er mwyn llywio'r Cynllun Datblygu Lleol a
fabwysiadwyd;
 Rhoi Strategaeth Adeiladau mewn Perygl ar waith ar gyfer yr Adeiladau
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Rhestredig hynny sydd mewn perygl neu dan fygythiad
Nodi Ardaloedd Archaeolegol Sensitif fel y bo'n briodol

Fframwaith ar gyfer Safonau Dylunio:
 Llunio rhaglen ar gyfer paratoi canllawiau cynllunio ychwanegol ar faterion
cadwraeth;
 Sicrhau bod cyfleoedd i roi mesurau gorfodi ar waith, a'u pwysigrwydd, yn
cael eu deall a'u gweithredu ledled Cyngor Sir Penfro;
 Hyrwyddo Canllawiau Cynllunio a 'Cynnal a Chadw!' ar y we Cadw
 Llunio briffiau datblygu safle-benodol lle y bo'n briodol
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Rhan 1: Gwerthuso Cymeriad Ardal
Gadwraeth
1.

Gwerthuso Cymeriad Ardal Gadwraeth Doc Penfro

1.1 Cyflwyniad
1.1.1 Dynodwyd yr Ardal Gadwraeth wreiddiol, sy'n cynnwys yr Iard Longau
Frenhinol yn bennaf, yn 1995. Dynodwyd gweddill yr Ardal Gadwraeth, sy'n
cynnwys y datblygiad Fictoraidd a welwyd ar ôl agor ac ehangu'r Iard Longau
Frenhinol ac sy'n cydnabod diddordeb pensaernïol a hanesyddol y Dociau a'r
dref, yn 1999. Mae llawer o'r adeiladau a welir yn Noc Penfro yn dilyn arddull
Sioraidd ac yn adlewyrchu dewisiadau'r Morlys er eu bod yn dyddio o ddechrau'r
cyfnod Fictoraidd.

1.1.2 Diffinnir Ardaloedd Cadwraeth, a ddynodwyd o dan ddarpariaethau Adran
69 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990, fel
"areas of special architectural or historic interest, the character of which it is
desirable to preserve or enhance”1.

1.1.3 Mae'r dynodiad yn gwarchod yr ardal yn ei chyfanrwydd, adeiladau / grwpiau
o adeiladau, yr ardaloedd rhyngddynt a choed.

1.1.4 Caiff canol hanesyddol Ardal Gadwraeth Doc Penfro ei warchod o dan
Gyfarwyddyd Erthygl 4. Mae'r Cyfarwyddyd hwnnw wedi bod yn weithredol ers 30
Hydref 2008.

1.1.5 Mae'r gwerthusiad hwn yn diffinio ac yn cofnodi diddordeb pensaernïol a
hanesyddol arbennig Ardal Gadwraeth Doc Penfro, yn ystyried materion cyfredol
a'r cyd-destun statudol a pholisi cyfredol ac yn nodi cyfleoedd i wella a darparu
fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau cynaliadwy ynghylch ei dyfodol a
chynnwys pobl leol wrth ei weithredu. Mae'n bodloni gofynion y ddeddfwriaeth,
'to formulate and publish proposals for the preservation and enhancement'2 ac 'in
making a decision on an application for development...... special attention shall
be paid to the desirability of preserving or enhancing the character or appearance

1
2

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
Adran 71 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
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of that area'3, sy'n rhoi sail gadarn ar gyfer asesu ceisiadau datblygu a chynigion
ar gyfer gwella yn Ardal Gadwraeth Doc Penfro.
1.1.6 Darperir y cyd-destun statudol a pholisi gan y canlynol:






Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 4
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir)
1995
Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9, 20165
Cyngor Technegol Nodyn 24 ‘Yr Amgylchedd Hanesyddol’ Mai 2017
Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 20166
Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Cyngor Sir Penfro 2013 – 2021.

1.2 Cefndir
1.2.1 Crëwyd Ardaloedd Cadwraeth gan Ddeddf Mwynderau Dinesig 1967 pan
benderfynwyd nad oedd rhestru adeiladau hanesyddol yn unigol yn ddigon i
warchod grwpiau o adeiladau sydd, er nad ydynt wedi'u rhestru'n unigol, yn
cyfrannu at gymeriad y lle cyfan a'u lleoliad. Sylweddolwyd bod y mannau rhwng
adeiladau a choed hefyd yn elfennau pwysig. Penderfynwyd y byddai'r holl
ardaloedd hyn yn cael eu gwarchod a'u dynodi'n Ardaloedd Cadwraeth.

1.2.2 Dylai dynodi Ardal Gadwraeth gael ei ystyried fel y brif ffordd o adnabod,
gwarchod a gwella hunaniaeth lleoedd sydd â chymeriad arbennig. Dylai
ansawdd lle fod yn brif ystyriaeth wrth nodi Ardaloedd Cadwraeth er na ellir cael
un fanyleb gyffredin ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth. Nid yw dynodiad Ardal
Gadwraeth yn rhwystro newidiadau i adeiladau na'r ardal o'u cwmpas yn y
dyfodol. Fodd bynnag, mae'n golygu bod rhaid i'r awdurdod cynllunio lleol, wrth
ystyried ceisiadau cynllunio, gan gynnwys y rhai sydd y tu allan i Ardal Gadwraeth
ond a fyddai'n effeithio ar leoliad yr Ardal, ystyried yn benodol a fyddai'r
newidiadau arfaethedig yn "diogelu neu'n gwella cymeriad neu olwg yr Ardal
Gadwraeth".

3
4

Adran 72 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
a ddisodlodd Ddeddf Mwynderau Dinesig 1967

6

Cafodd Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 Gydsyniad Brenhinol ar 21 Mawrth 2016.
Daeth darpariaethau ychwanegol i rym ar 31 Mai 2017. Cafodd ei deddfu er mwyn gwneud gwelliannau
pwysig i systemau ar gyfer gwarchod a rheoli'r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru ac mae'n ei
gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gynnal cofnod o'r amgylchedd hanesyddol sy'n cynnwys
manylion am bob ardal gadwraeth a ddynodwyd.

Rhan 1: Gwerthusiad Cymeriad Ardal Gadwraeth Doc Penfro
10

Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Doc Penfro

1.2.3 Mae'r Ddeddf bellach wedi'i hymgorffori a'i hehangu i mewn i Ddeddf
Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 sy'n rhoi sail
statudol ar gyfer rheolaeth gynllunio o fewn Ardaloedd Cadwraeth. Mae'r Ddeddf
yn gosod dyletswydd ar awdurdodau cynllunio lleol i adolygu'r ardaloedd a
ddynodwyd yn rheolaidd, dynodi ardaloedd newydd os yw'n briodol ac, yn dilyn
proses ddynodi, llunio a chyhoeddi cynigion diogelu a gwella, a defnyddio'u
pwerau cynllunio ar gyfer diogelu a gwella.

1.2.4 Fel arfer, dynodir Ardal Gadwraeth ar sail asesiad manwl o gymeriad
pensaernïol a hanesyddol arbennig yr ardal. Gelwir yr asesiadau hyn yn
Werthusiadau Ardal Gadwraeth.

1.2.5 Mae Gwerthusiadau Ardal Gadwraeth yn bwysig ar gyfer yr awdurdod
lleol, ar gyfer datblygwyr a'r cyhoedd. Gellir eu defnyddio ar y cyd â pholisïau a
chanllawiau cynllunio presennol; gallant gynorthwyo gyda'r gwaith parhaus o reoli
Ardaloedd Cadwraeth; ffurfio sail ar gyfer rhaglenni gwella; a darparu sail gadarn,
y gellir ei hamddiffyn ar apêl, ar gyfer polisïau cynllun lleol a phenderfyniadau
rheoli datblygu. Mae gan Werthusiadau hefyd werth fel dogfennau addysgol a
dogfennau gwybodaeth ar gyfer y gymuned leol.

1.3 Ardal Gadwraeth Doc Penfro
1.3.1 Mae gan Sir Benfro (ac eithrio Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro) 24 o
Ardaloedd Cadwraeth, gydag un ohonynt yn Noc Penfro. Dynodwyd Ardal
Gadwraeth Doc Penfro gan hen Gyngor Dosbarth De Sir Benfro yn 1995 ac fe'i
hymestynnwyd yn 1999.
1.3.2 Caiff rhan helaeth o Ardal Gadwraeth Doc Penfro ei gwarchod o dan
Gyfarwyddyd Erthygl 4. Mae hyn wedi dileu hawliau datblygu a ganiateir penodol
sydd eisoes yn bodoli ac yn golygu bod angen caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw
atgyweiriadau ac estyniadau penodol, er mwyn sicrhau bod dulliau a deunyddiau
adeiladu traddodiadol yn cael eu defnyddio. Bwriedir i hyn atal erydiad a cholli
manylion pensaernïol hanfodol sy'n rhoi statws 'ardal o ddiddordeb arbennig' i'r
Ardal Gadwraeth.
1.3.3 Roedd Cynllun Menter Treftadaeth Treflun ar waith yn Noc Penfro rhwng
mis Medi 1999 a 31 Mawrth 2014 ac roedd y Cynllun hwnnw'n cyd-fynd yn agos
â ffin yr Ardal Gadwraeth ar y pryd. Y bwriad oedd diogelu a gwella treftadaeth y
dref drwy fynd i'r afael â bygythiadau fel adeiladau gwag yn dirywio a nodweddion
yn diflannu oherwydd gwaith ailddatblygu ac atgyweirio amhriodol. Dangosir ffin
y Cynllun yn Atodiad 1.
Mae mentrau blaenorol wedi ceisio gwella ansawdd treflun Doc Penfro, drwy
Rhan 1: Gwerthusiad Cymeriad Ardal Gadwraeth Doc Penfro
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Grantiau Adnewyddu Tai a Chynllun Gwella Treflun yn benodol.
1.4
Diben a Chwmpas y Gwerthusiad
1.4.1 Wedi iddi gael ei dynodi yn 1995, cydnabuwyd Ardal Gadwraeth Doc
Penfro fel ardal o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig yr oedd angen
ei diogelu a'i gwella.
1.4.2 Diben yr astudiaeth hon yw cynnal gwerthusiad o gymeriad7 yr Ardal
Gadwraeth fel rhan o raglen dreigl y Cyngor Sir o adolygu Ardaloedd Cadwraeth.
Mae'n disgrifio nodweddion pensaernïol a hanesyddol arbennig yr Ardal
Gadwraeth ac yn darparu dadansoddiad manwl o'i chymeriad a'i golwg, gan ddod
i'r casgliad bod cyfiawnhad amlwg dros ei dynodi fel Ardal Gadwraeth.
1.4.3 Mae'r Gwerthusiad Cymeriad hwn yn cefnogi polisïau Cynllun Datblygu
Lleol Sir Benfro. Rhaid ei ddefnyddio fel ystyriaeth berthnasol wrth asesu a
phenderfynu ar geisiadau datblygu o fewn yr Ardal Gadwraeth ac fel cymorth i
lywio ei rheolaeth yn y dyfodol.

Bydd y ddogfen hon yn ystyriaeth berthnasol
wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.
Gall datblygiadau anghyfreithlon arwain at
gymryd camau gorfodi.
1.5 Methodoleg
‘Arfarniad ardal gadwraeth yw’r sail ar gyfer rheolaeth gadarnhaol. Mae’n
rhoi darlun manwl o’r hyn sy’n gwneud ardal yn arbennig, a gellir ei
ddefnyddio i nodi cyfleoedd a blaenoriaethau ar gyfer gweithredu. Mae’r
arfarniad yn cynnig dealltwriaeth ar y cyd o gymeriad a phwysigrwydd, ac
mae’n tynnu sylw at broblemau a photensial y gellir eu defnyddio ar gyfer
cynllun rheolaeth manylach yn cael ei gefnogi gan fframwaith polisi lleol
cadarn’
(Cadw 20178)
1.5.1 Nod y Gwerthusiad Cymeriad hwn yw ailasesu'r ardal ddynodedig drwy
adolygu ei ffiniau a chofnodi ei diddordeb pensaernïol a hanesyddol
arbennig mewn ffordd gryno, gan ganolbwyntio ar yr elfennau pwysig o
gymeriad yr ardal. Bydd y gwerthusiad hwn yn ystyried yr Ardal Gadwraeth
7

mae'n dilyn y canllawiau cyffredinol a nodir yn nogfen "Conservation Area Appraisals" English
Heritage gynt
8

Rheoli Ardaloedd Cadwraeth yng Nghymru, Cadw, Mai 2017 Adran 3.1
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gan ddefnyddio Mae Rheoli Ardaloedd Cadwraeth yng Nghymru Mai 2017
fel canllaw, ynghyd â'r amcanion canlynol:
I. Amlinellu ac egluro datblygiad hanesyddol ac esblygiad yr ardal;
II. Diffinio a dadansoddi cymeriad arbennig a nodweddion diddorol yr
Ardal Gadwraeth, ac o'i chwmpas, o ran ei phensaernïaeth,
topograffeg, mannau agored a thirwedd a'r berthynas rhyngddynt;
III. Ar sail yr asesiad hwn, adolygu ffiniau'r Ardal Gadwraeth bresennol;
IV. Nodi cyfleoedd posibl a chynigion rheoli ar gyfer diogelu a gwella'r
ardal.
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2.

Cyd-destun Deddfwriaeth a Pholisi Cynllunio

2.1 Deddfwriaeth, Polisïau a Chanllawiau Cenedlaethol
2.1.1 Mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a Deddf Cynllunio (Adeiladau
Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (Cymru a Lloegr) wedi atgyfnerthu
deddfwriaeth gadwraeth gynharach.

2.1.2 Mae Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth)
1990 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol ddynodi yn Ardaloedd
Cadwraeth unrhyw ardal o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, y
mae'n ddymunol bod ei chymeriad neu ei golwg yn cael eu diogelu neu eu gwella.

2.1.3 O dan adran 69 o'r Ddeddf, mae dyletswydd ar awdurdodau cynllunio lleol
i adolygu Ardaloedd Cadwraeth o bryd i'w gilydd drwy baratoi a chyhoeddi
cynigion ar gyfer diogelu a gwella Ardaloedd Cadwraeth ac i ystyried a oes angen
dynodi Ardaloedd Cadwraeth pellach. Mae'n werth nodi bod Deddf yr
Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 wedi cael Cydsyniad Brenhinol ar 21
Mawrth 2016.

2.1.4 Dylid darllen y Gwerthusiad hwn ar y cyd â pholisi cynllunio cenedlaethol a
chanllawiau megis Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 9 (Tachwedd 2016), a
ategir gan Cyngor Technegol Nodyn 24 ‘Yr Amgylchedd Hanesyddol’ Mai 2017.
Mae’r dogfennau hyn yn darparu cyngor ac arweiniad ar bennu Ardaloedd
Cadwraeth, ac yn arbennig arweiniad ar asesu eu diddordeb arbennig.

2.1.5 Cyngor Technegol Nodyn 24 ‘Yr Amgylchedd Hanesyddol’ Mai 2017 sy’n
dweud bod dynodi Ardal Gadwraeth yn sail ar gyfer polisïau wedi’u llunio i
ddiogelu neu wella pob agwedd ar gymeriad neu ymddangosiad sy’n diffinio
diddordeb arbennig ardal; gall hyn gynnwys y patrwm anheddau a threfniadaeth
lle a ffyrdd yn ogystal ag arddull a math adeiladau, a sut y defnyddir defnyddiau
a manylion.

2.1.6 Nodir y cyd-destun presennol ar gyfer polisi cynllunio defnydd tir yng
Nghymru ym Mholisi Cynllunio Cymru Argraffiad 9 sy'n rhoi arweiniad ar bolisïau
lleol penodol ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth o fewn Cynlluniau Datblygu Lleol.
Mae Polisi Cynllunio Cymru yn egluro rôl awdurdodau cynllunio lleol wrth lunio
polisïau Ardaloedd Cadwraeth a gweithredu swyddogaethau rheoli datblygu
Rhan 1: Gwerthusiad Cymeriad Ardal Gadwraeth Doc Penfro
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mewn Ardaloedd Cadwraeth. Rhoddir sylw penodol i'r gwaith o baratoi
gwerthusiadau cymeriad Ardaloedd Cadwraeth a all gynorthwyo awdurdodau
cynllunio i weithredu eu swyddogaethau cynllunio a rheoli datblygu.

2.1.7 Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal ymgynghoriad ar ‘Reoli Ardaloedd
Cadwraeth yng Nghymru’ fel rhan o ymgynghoriad ehangach ar is-ddeddfwriaeth
i gefnogi Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, ac mae wedi cyhoeddi
dogfennau arweiniad ar arfer da. Mae Rheoli Ardaloedd Cadwraeth yng Nghymru
yn cynnwys arweiniad ar bennu, rheoli ac adolygu Ardaloedd Cadwraeth.

2.1.8 Mae Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 9 (para 6.5.21) yn datgan y bydd
rhagdybiaeth gref yn erbyn rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau, gan
gynnwys hysbysebion, sy'n amharu ar gymeriad neu olwg ardal gadwraeth neu
ei lleoliad i lefel annerbyniol

2.1.9 Ategir Polisi Cynllunio Cymru gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol
(TAN). Mae ‘TAN 12: Dylunio’ yn berthnasol i Ardaloedd Cadwraeth gan ei fod
yn amlinellu nifer o amcanion dylunio da, gan gynnwys yr angen i ddatblygiad
ymateb i gymeriad a chyd-destun. TAN24 Cyhoeddwyd ‘Yr Amgylchedd
Hanesyddol’ ym mis Mai 2017 ac mae’n darparu arweiniad penodol mewn
cysylltiad ag Ardaloedd Cadwraeth.

2.2 Polisi a Chanllawiau Cynllunio Lleol
2.2.1 Bydd y Gwerthusiad hwn yn cryfhau polisïau drwy ddarparu rhagor o
fanylion am yr elfennau arbennig sy'n rhoi cymeriad i'r Ardal Gadwraeth, ac felly'n
darparu sail gadarn ar gyfer asesu ceisiadau datblygu o fewn Ardal Gadwraeth
Doc Penfro. Dylid ei ddarllen ar y cyd â'r fframwaith polisi cynllunio datblygu
ehangach a gynhyrchwyd gan y Cyngor Sir.

2.2.2 O ran polisïau cynllunio lleol sy'n berthnasol i'r gwerthusiad hwn,
mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer Sir Benfro ym mis
Chwefror 2013 ac ynddo nodir polisïau'r Cyngor ar gyfer gwarchod a gwella'r
amgylchedd hanesyddol. O bwys arbennig mae'r polisïau penodol sy'n ymwneud
â'r amgylchedd adeiledig hanesyddol, gan gynnwys:
 SP 1 Datblygu Cynaliadwy
 SP 14 Trefi Hwb
 SP 16 Cefn Gwlad
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GN.1 Polisi Datblygu Cyffredinol
GN.2 Dylunio Cynaliadwy
GN.3 Isadeiledd a Datblygiadau Newydd
GN.4 Effeithlonrwydd Adnoddau a Chynigion Ynni Adnewyddadwy a
Charbon Isel
 GN.11 Addasu neu Newid Defnydd Adeiladau Amaethyddol
 GN.37 Amddiffyn a Gwella Bioamrywiaeth
 GN.38 Gwarchod a Gwella'r Amgylchedd Hanesyddol

2.3 Strategaeth Gorfodi
2.3.1 O ran gweithredu'n uniongyrchol o fewn Ardal Gadwraeth, mae'r pwerau
sydd ar gael i Awdurdodau Lleol yn cynnwys:







Camau gorfodi yn erbyn datblygiad heb ei awdurdodi – hysbysiadau torri
rheolau / hysbysiadau torri amodau / hysbysiadau gorfodi / hysbysiadau
terfynu / a gwaharddebau;
Cyflwyno hysbysiadau Atgyweirio, Gwaith Brys ac Adran 2159;
Gorchmynion Caffael Gorfodol;
Hysbysiadau Cadwraeth Adeilad sy'n ymestyn rheolaeth Adeilad
Rhestredig dros adeiladau anrhestredig dros dro;
Adnabod a dynodi Ardaloedd Archaeolegol Sensitif fel rhan o'r gwaith o
baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol – dylai dynodiad o'r fath sicrhau bod
materion archaeolegol posibl yn cael eu hystyried ar gam cynnar.

2.3.2 Mae'n rhaid ystyried adeiladau a safleoedd sydd y tu allan i'r Ardal
Gadwraeth ond sy'n ffinio â'r ardal fel rhan o'i lleoliad, ac felly mae angen
defnyddio ystyriaethau cynllunio tebyg.

9

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
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3.

Diffinio Diddordeb Arbennig

3.1 Er nad yw'n rhestr holl gynhwysfawr, daw'r gwerthusiad hwn i'r casgliad bod y
diddordeb arbennig yn yr ardal yn deillio o'r nodweddion allweddol canlynol:

















4.

Hanes morwrol hir yn cynnwys sefydlu Iard Longau'r Llynges Frenhinol a
datblygiadau Fictoraidd dilynol a gychwynnwyd gan y Morlys.
Yr unig Iard Longau Frenhinol yng Nghymru.
Hen adeiladau hanesyddol y Morlys yn yr hen iard longau.
Presenoldeb canolfan filwrol ar Llanion Hill rhwng 1905 a 1967.
Safle strategol mewn perthynas â chysylltiadau ag Iwerddon.
Adeiladau pwysig sy'n nodedig yn bensaernïol.
Golygfeydd pwysig i mewn i'r Ardal Gadwraeth, allan ohoni ac ynddi.
Cymysgedd o arddulliau adeiladu gyda'r rhan fwyaf o'r adeiladau yn dyddio o'r
ddeunawfed ganrif.
Adeiladau Rhestredig a llawer o adeiladau eraill sy'n ychwanegu at nodweddion
diddorol a chymeriad yr Ardal Gadwraeth.
Cynllun patrwm grid y strydoedd, sy'n ychwanegu at 'ddiddordeb arbennig' y
dref.
Nifer o siopau o'r cyfnod Fictoraidd a gadwyd yn dda gyda llety byw uwchlaw.
Mae presenoldeb adeiladau sy'n gysylltiedig â'r tri llu arfog yn rhoi mwy o
arwyddocâd rhanbarthol a chenedlaethol i'r dref.
Mynwent filwrol - yr unig un yng Nghymru.
Tŵr canoloesol a oedd yn rhan o hen Fferm Eglwys Pater lle y saif Iard Longau
Penfro.
Strwythur barics amddiffynadwy o bwys pensaernïol cenedlaethol.

Asesu Diddordeb Arbennig

4.1 Lleoliad
4.1.1 Lleolir Doc Penfro ar ochr ddeheuol Dyfrffordd Aberdaugleddau yn West Llanion
Pill, tua 10 milltir i'r de o dref sirol Hwlffordd a gellir mynd iddi ar draws Pont Cleddau
dros Ddyfrffordd Aberdaugleddau. Fe'i lleolir tua dwy filltir i'r gogledd-orllewin o dref
gaerog ganoloesol hanesyddol Penfro a chwe milltir o'r môr agored, gan ddarparu
mynediad derbyniol i'r Morlys.
4.1.2 Yn wreiddiol, ffurfiwyd yr Iard Longau Frenhinol ar lefel y ddaear ger dyfrffordd
Aberdaugleddau ac, yn ddiweddarach, cafodd ffurf adeiledig y dref ei phennu gan
dirffurf naturiol yr ardal. Roedd y Morlys yn ddylanwad mawr arni hefyd. Gwelwyd
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datblygiadau domestig ar Commercial Row a Front Street, wrth ymyl ffin ddwyreiniol
waliau'r Iard Longau, gyda'r dref yn ehangu i'r dwyrain i mewn i'r dyffryn isel, llydan
rhwng Llanion Hill nawr a Presely View. Cafodd gweddill y dref yn y dyffryn ac, yn y
pen draw, y dref a welir heddiw eu datblygu ar ffurf patrwm grid.
4.1.3 Mae dylanwad milwrol yn allweddol i ddatblygiad Doc Penfro. Lleolir y Barics
Amddiffynadwy, a adeiladwyd gan y ragredegydd Weinyddiaeth Amddiffyn rhwng
1841 a 1846 (mae maen clo uwchlaw'r fynedfa yn nodi 1844), ar ben bryn coediog
serth sy'n edrych dros y dref o gyfeiriad y de. Fe'u hadeiladwyd er mwyn gwarchod ac
amddiffyn yr Iard Longau Frenhinol rhag ymosodiadau o'r tir neu danio o'r môr.
4.1.4 Ceir ardal fawr o dir i'r gorllewin o'r Barics Amddiffynadwy a oedd yn rhan o dir
dan berchenogaeth filwrol. Ni chafodd yr ardal hon ei datblygu er mwyn iddi gael ei
defnyddio at ddibenion byddino. Bellach, mae'n gwrs golff â chyfres o lwybrau
cyhoeddus ar ei gyrion.
4.1.5 Yr ardal ymgodol arall yw Llanion Hill lle mae adeiladau milwrol, a leolir ar y
llethrau, yn mwynhau golygfeydd strategol i'r gorllewin ar hyd y Ddyfrffordd ac i'r de ar
draws gweddill y dref. Mae'r fantais strategol sy'n gysylltiedig â chael mynediad da i'r
dŵr, tir gwastad ar gyfer datblygu'r Iard Longau a thir uwch ar gyfer lleoli barics
amddiffynnol wedi dylanwadu'n sylweddol ar ddatblygiad cychwynnol a datblygiad
parhaus y dref.
4.1.6 Ei lleoliad, wrth ymyl dyfroedd dwfn naturiol dyfrffordd Aberdaugleddau, yw'r prif
reswm dros ei datblygu fel Iard Longau ar gyfer y Llynges Frenhinol a'i llwyddiant
parhaus fel porthladd fferi.

Cymeriad cyffredinol a chynllun
4.1.7 Mae cymeriad y dref yn adlewyrchu ei thwf o'i safle wrth ymyl y dŵr, yr
amrywiaeth fawr o adeiladau rhestredig ac anrhestredig, a phatrwm grid ffurfiol y
strydoedd a bennwyd gan y Morlys. Nodweddion trefol a welir yn bennaf, gan gynnwys
ardal ddatblygedig yr Iard Longau Frenhinol a'r patrwm strydoedd grid trefnus sy'n
ffurfio terasau hir o eiddo preswyl yn bennaf. Ceir hefyd safleoedd manwerthu yng
nghanol y dref a'r tu allan iddi, sy'n adlewyrchu, i ryw raddau, ffyniant y dref ar yr un
adeg. Yng nghanol y patrwm grid ceir adeiladau allweddol, yn bennaf ar y cyffyrdd
rhwng strydoedd, gan gynnwys addoldai, hen ysgolion a nifer o dafarnau sy'n
adlewyrchu sêl grefyddol y bedwaredd ganrif ar bymtheg a rôl fordwyol bwysig yr Iard
Longau. Ceir ardaloedd a ailddatblygwyd yn fwy diweddar hefyd, gan gynnwys y rheini
a adeiladwyd ar ôl y difrod a achoswyd gan fomiau yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
4.1.8 O fewn yr Iard Longau, ceir hen Gapel y Garsiwn, adeilad Marchnad a nifer o
hen adeiladau crand y Morlys gan gynnwys rhifau 1-5 The Terrace, hen westy'r
Commodore, y Gwarchoty, Swyddfeydd y Capten Arolygol a Sunderland House.
Cafodd dau dŵr Martello (Tyrau Dryllau Caergrawnt) eu codi ganol y 19edd ganrif fel
adeileddau amddiffyn ar y llanw isel yn dilyn Rhyfeloedd Napoleon. Mae gweithgarwch
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ar lan y dŵr yn ymestyn i'r gogledd mor bell â Hobbs Point a'i lithrfa.
4.1.9 Mae dau awyrendy anferth ar gyfer awyrennau môr Sunderland yn ystod yr Ail
Ryfel Byd yn rhoi cefnlen fwy modern ar gyfer gweithgareddau ac adeiladau'r
Porthladd Fferi. Yn gyson â'r sêl grefyddol a'r mewnfudo cyflym a welwyd yn ystod y
cyfnod Fictoraidd, adeiladwyd addoldai ar gyfer gwahanol enwadau a safai ymhlith
rhesi o derasau neu ar gorneli strydoedd mewn mannau allweddol yn y dref.
4.1.10 O fewn ffin yr Ardal Gadwraeth, fel ag yr oedd yn 1999, ceir ardaloedd o
ddatblygiadau manwerthu modern, hen Farics Llanion a Gwarchoty, ystad fusnes,
cartref gofal, llyfrgell, canolfan gofal iechyd, ysbyty lleol a datblygiad o fyngalos
modern, er enghraifft.

Lleoliad yn y dirwedd
4.1.11 Saif Doc Penfro ar ochr ddeheuol Dyfrffordd Aberdaugleddau a chaiff ei
hystyried fel un o'r 58 o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru.
Nodweddion tirwedd drefol hanesyddol a welir yn Noc Penfro, gan gynnwys iard
longau'r llynges sy'n dyddio o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a thref wedi'i chynllunio
ar ffurf grid sy'n cynnwys llawer o dai gweithwyr o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. 10
4.1.12 Yr Iard Longau Frenhinol a adeiladwyd gyntaf ac fe'i lleolir yn bennaf ar hyd
dyffryn gwastad wrth lan y dŵr. Wrth i'r dref ddatblygu, ymledodd yr iard longau i'r
dwyrain ac i fyny'r llethr i'r de hyd at y gefnen sy'n rhedeg o'r dwyrain i'r gorllewin ar
hyd y Stryd Fawr.
4.1.13 Mae'r bryn i'r gogledd-ddwyrain o'r Ardal Gadwraeth, Llanion Hill, yn cynnwys
hen Farics Llanion, a oedd yn gartref i warchodluoedd y fyddin, ac a adeiladwyd er
mwyn sicrhau bod modd gweld golygfeydd panoramig o'r dref a'r ddyfrffordd. Yn agos
at y fan hon ceir mynediad i'r dŵr o Hobbs Point, hen fan ymadael ar gyfer y
pacedlongau a hwyliai i Iwerddon yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd y
cysylltiad i Lundain ar hyd ffordd dyrpeg Thomas Telford (yr A477 erbyn hyn)

4.2 Datblygiad Hanesyddol ac Archaeoleg: Gwreiddiau a Datblygiad Hanesyddol
Llychlynwyr - 11fed Ganrif
4.2. Mae'n debygol fod harbwr naturiol y Ddyfrffordd, a gysgodir rhag prifwyntoedd y
de-orllewin, wedi'i ddefnyddio fel lloches i forwyr, gan gynnwys y Llychlynwyr, am
filoedd o flynyddoedd, er mai Hwlffordd a Phenfro oedd y prif drefi yn y Canol
10

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed http://www.dyfedarchaeology.org.uk/HLC/milford/area/w306.htm
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Oesoedd.. Roedd y tir lle saif Doc Penfro ym meddiant y Normaniaid pan gyrhaeddodd
pedwerydd mab Iarll Amwythig, Arnulph de Montgomery, yn 1093.. Yn 1172, ar ôl iddo
baratoi ei fflyd a'i fyddin wrth aber afon Penfro, hwyliodd Harri'r II o ddyfrffordd
Aberdaugleddau i Iwerddon.
4.2.2 Ffermdir â phentrefannau a oedd yn ffurfio rhan o ystadau mwy o faint oedd y tir
yn bennaf yn ystod y cyfnod hwn. Llanion, Pennar ac Eglwys Pater oedd y prif
bentrefannau a lleolwyd Eglwys Pater yn rhan orllewin y dref sydd ohoni yn yr ardal a
elwir yn Paterchurch Point. Disgrifiwyd y safle fel ardal o gaeau mawr a dolydd
ffrwythlon lle y câi ewyn y môr ei dasgu'n ddi-baid mewn llonyddwch digyffro.
12fed – 18ed Ganrif
4.2.3 ‘Tŵr Paterchurch’ sydd o fewn muriau’r Iard Longau, yw’r unig beth sydd ar ôl
o’r cyfnod, ac er y gall yr adeilad fod wedi rhoi ei henw i’r ardal, nid yw’n glir hyd yma
beth oedd ei ddiben. Erbyn y bymthegfed ganrif, roedd y tŵr ym meddiant David de
Patrickchurch a thŷ mawr wedi'i gysylltu wrtho. . Ni ellir bod yn sicr sut y defnyddiwyd
y tŵr yn wreiddiol ond mae'n bosibl ei fod wedi'i ddefnyddio gan Farchogion yr Ysbyty
yn y ddeuddegfed ganrif fel eglwys neu ysbyty neu fel gwylfa ar gyfer y ddyfrffordd
yn ddiweddarach yn y drydedd ganrif ar ddeg.

19eg a'r 20fed Ganrif
4.2.4 Yn 1814, symudodd iard longau fach o lan ogleddol dyfrffordd Aberdaugleddau
i Ddoc Penfro. Roedd arolwg wedi'i gynnal yn 1810 a chafodd ei phrynu gan
dirfeddianwyr lleol. Lansiodd yr Iard Longau Frenhinol ei llongau cyntaf, Ariadne a
Valorous, yn 1816. Yn ystod yr ugain mlynedd nesaf, tyfodd tref Doc Penfro yn gyflym.
Yn ei hanfod, tref newydd Fictoraidd ydoedd a oedd yn datblygu oherwydd y gwaith o
adeiladu llongau i'r Llynges Frenhinol. Adeiladwyd y Barics Amddiffynadwy er mwyn
amddiffyn yr iard longau a darparu llety i filwyr a môr-filwyr. Daeth dynion o bob cwr
o Brydain i weithio yn yr iard longau ac, erbyn 1871, roedd gan y dref boblogaeth o
bron i 12,00011 gyda'r economi yn dibynnu ar yr iard longau ac, yn eu tro, y siopau, yr
ysgolion, y tafarnau a'r orsaf reilffordd a wasanaethai'r dref.
4.2.5 Pan gaewyd yr iard longau a'i chwtogi i swyddogaethau Gofal a Chynnal a
Chadw yn 1926, cafodd effaith andwyol ar economi'r dref ac mae'r effaith honno'n
parhau hyd heddiw. Yn y cyfnod modern, mae'r derfynfa fferi yn darparu llwybr teithio
i Rosslare ac yn cynnal cysylltiad tenau â'r môr.

4.2.6 Sefydlwyd yr orsaf awyrennau môr yn Noc Penfro yn y 1930au, gan fanteisio
11

P Carradice a R MacCallum, Pembroke Dock Through Time
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ar y lloches a gynigir gan ddyfrffordd Aberdaugleddau. Cafodd ei hehangu ymhellach
yn y 1930au, disodlwyd strwythurau pren a darparwyr llithrfa goncrit ynghyd â llefydd
bwyta mewn arddull Sioraidd i swyddogion, lluestfeydd o frics a gweithdai newydd.
Adeiladwyd dau awyrendy math B i letya tair awyren fôr Sunderland ar gyfer
Sgwadron 210 i ddechrau. Yng nghanol y 1950au, disodlwyd yr awyren fôr gan
awyrennau patrôl arforol ar y tir a chafodd yr orsaf ei dychwelyd i reolaeth y Morlys
yn 1959 a'i gwerthu er mwyn ei hailddatblygu yn y pen draw. 12
4.2.7 Lleolir y ganolfan fanwerthu bresennol ar hyd Dimond Street, Queen Street a
Meyrick Street, ac fe'i hymestynnwyd rhwng 1960 a 2009 i gynnwys unedau
manwerthu modern oddi ar Gordon Street, Water Street, Pier Road a Western Way.
4.2.8 Caiff yr hen Orsaf Reilffordd, a adeiladwyd yn arddull y Great Western Railway
ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ei hystyried yn rhan bwysig o hanes y
dref. Teithiodd y trên cyntaf allan o Ddoc Penfro ym 1864, ac yn ddiweddarach
estynnwyd y lein i mewn i’r Iard Longau Frenhinol, er ei bod nawr yn gorffen yn yr
Orsaf.

Archaeoleg
4.2.9 Mae tair Heneb Gofrestredig yn Noc Penfro a lleolir pob un ohonynt o fewn yr
Ardal Gadwraeth: Yn ogystal â Henebion Wedi’u Rhestru, mae 345 o asedau
amgylcheddol hanesyddol wedi’u rhestru yn y Cofnod Amgylcheddol Hanesyddol
rhanbarthol ar gyfer Ardal Gadwraeth Doc Penfro. Yn eu plith mae amrywiaeth o
asedau, gan gynnwys adeiladau wedi’u rhestru, adeiladau ac adeileddau, sy’n
tanlinellu’r cofnod hanesyddol cyfoethog ar gyfer y cyfnod modern.13

4.2.10 Mae heneb arall yn cael ei hystyried i’w chynnwys yn y rhestr o henebion o
bwysigrwydd cenedlaethol.14 Mae’r heneb arfaethedig yn cael ei diogelu ar hyn o bryd
fel pe bae’n heneb wedi’i rhestru.

Y Storfa Fomiau ym mhen gorllewinol Fort Road

4.2.11 Casgliad bach o adeileddau yw’r heneb ym mhen gorllewinol Fort Road, Doc
12

B.A. Phillips, ‘Pembrokeshire’s Forts and Military Airfields 1535 - 2010

13 13

Mae Cofnod Amgylcheddol Hanesyddol Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed yn darpru gwybodaeth am
safleoedd a gwrthrychau unigol
14 14

“y rhestr” dan adran 1 o Ddeddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 1979.
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Penfro. Mae olion dwy storfa fomiau gyda chloddiau pridd mewn coedlan o brysgwydd
y tu ôl i fur saethu sydd uwchlaw marc penllanw traeth Fort Road. Adeiladau o frics
yw’r rhain, rhai sgwâr gyda tho gwastad a thri agoriad yn y blaen. Mae olion trawstiau
dur yn tystio bod yno bontydd trin bomiau gynt, ac mae fframiau drysau metel sydd
wedi goroesi yn cadarnhau bod yno ddrysau dur yn wreiddiol. Dydy trefniant yr
adeiladau, waliau cynnal o bridd a wal wynt ddim yn nodweddiadol o gynllun maes
glanio, sydd, mae’n debyg, yn adlewyrchu’r lle cyfyngedig a mabwysiadu cynllun
maes glanio safonol i ddarparu ar gyfer anghenion yr orsaf cychod hedfan yn Noc
Penfro.




Y Barics Amddiffynadwy
Tŵr Eglwys Pater
Tŵr y De-orllewin (yn yr Iard Longau)

Barics Amddiffynadwy (SM960030)

4.2.12 Amddiffynfa fodern (Fictoraidd). Cafodd y Barics eu hadeiladu i ddarparu llety
i'r Môr-filwyr Brenhinol a leolwyd yn Iard Longau Penfro ac i'w diogelu. Mae gan yr
amddiffynfa, a adeiladwyd o galchfaen nadd â thoeon llechi, gynllun unigryw fwy neu
lai sy'n debyg i'r amddiffynfeydd a welir ar arfordir deheuol Prydain. Mae hefyd yn
cynnwys ffos sych, rhagfuriau, islawr, sgwâr parêd, llety barics pedwar llawer ynghyd
ag amrywiaeth o adeiladau ategol a phont dros y ffos sych. Credir mai'r Barics yw'r
enghraifft olaf sydd wedi goroesi o amddiffynfa yn arddull y Dadeni yn Ewrop, gyda
dyluniad sy'n dyddio'n ôl i'r ail ganrif ar bymtheg.

4.2.13 Mae strwythur yr adeilad mewn cyflwr rhesymol ond mae angen adfer y toeon,
y ffenestri, y nwyddau dŵr glaw a'r cynlluniau mewnol, a fydd yn dasg gostus. Felly, y
gobaith yw y bydd y gwaith adfer yn parhau ac y gellir defnyddio'r adeilad mewn ffordd
hyfyw. Mae rhywfaint o waith adfer eisoes wedi'i wneud i droi'r adeilad yn llety.

4.2.14 Tŵr Eglwys Pater (SM957035) Mae'n dyddio o'r cyfnod canoloesol ac, yn ôl
cofrestrau Cadw, roedd yn rhan o anheddiad fferm sylweddol lle saif y dref fodern
heddiw. Mae gan y tŵr dair ystafell â llefydd tân, ynghyd â grisiau troellog cysylltiol.
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Mae'n bosibl bod y tŵr canoloesol
wedi'i ddefnyddio fel gwylfan, yn yr
un modd ag amddiffynfeydd
cyfagos o'r ddeunawfed ganrif a'r
bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Mae'r tair ystafell yn cynnwys
llefydd tân a cheir grisiau troellog
cysylltiol.
Erbyn yr ail ganrif ar bymtheg, roedd adeiladau domestig a fferm ychwanegol wedi'u
lleoli'n agos ato.
Safai'r tŵr y tu allan i waliau'r Iard Longau hyd nes iddynt gael eu hailalinio yn 1844
ac, yn ddiweddarach, cafodd gweithdai'r morlys eu hadeiladu o'i amgylch. Wrth i'r
gwaith ar yr adeiladau newydd hyn fynd rhagddo, daethpwyd o hyd i esgyrn dynol o
amgylch y tŵr.

4.2.15 Tŵr y De-orllewin (yn yr Iard Longau) (SM964038) Tŵr Morwrol Modern (o'r
bedwaredd ganrif ar bymtheg). Cafodd ei adeiladu
rhwng 1848 a 1851 gan J & C Rigby ac mae bellach
yn Adeilad Rhestredig Gradd II* mewn eiddo preifat.
Dengys cofnodion fod y tŵr yn cynnwys islawr, storfa
bowdwr, storfa ddŵr a llety ar gyfer hyd at 24 o bobl
(mewn hamogau) pan gafodd ei adeiladu. Lleolwyd
arfogaethau ar y to.
Mae gan y gaer wythochrog afreolaidd waliau allanol o
galchfaen nadd a ffenestri bach sy'n dyblu fel dolennau gynnau, gydag agoriad awyru
bach uwchlaw ar gyfer mwg. Diben y tŵr oedd rheoli'r tir yn hytrach nag amddiffyn rhag
ymosodiadau o gyfeiriad y môr.
4.3 Dadansoddiad Gofodol
Cymeriad a Chydberthynas Gofodau o fewn yr Ardal
Llwybrau
4.3.1 Erbyn hyn, mae'r hen Iard Longau yn cynnwys terfynfa fferi sy'n cysylltu Doc
Penfro â Rosslare.
4.3.2 Y brif ffordd i mewn i Ddoc Penfro yw London Road sy'n cysylltu â rhan olaf yr
A447 o Gaerfyrddin ac yn rhoi mynediad i'r rhwydwaith ffyrdd ehangach a'r M4 a thu
hwnt. Mae'r llwybr hwn yn rhan o Rwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd eilaidd.
Mae rheilffordd i Lundain a gwasanaeth fferi i Iwerddon.
Rhan 1: Gwerthusiad Cymeriad Ardal Gadwraeth Doc Penfro
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4.3.3 Mae Pont Cleddau yn rhedeg o Neyland ar ochr ogleddol dyfrffordd
Aberdaugleddau ar draws y ddyfrffordd ac yn terfynu filltir i'r dwyrain o'r dref. Gellir
teithio i Benfro ar yr A478 i'r de tuag at Ddinbych-y-pysgod.
4.3.4 Mae'r prif sianeli symud yn y dref yn adlewyrchu patrwm y strydoedd a'r llwybrau
cyhoeddus sy'n croesi ardaloedd agored. Mae patrwm grid y dref a'r strydoedd llydan
yn golygu ei bod hi'n hawdd gyrru a cherdded drwy'r dref er bod mesurau lleddfu traffig
wedi cyflwyno system unffordd o fewn y strydoedd grid a bod natur agored y strydoedd
llydan yn cael ei heffeithio gan y nifer sylweddol o geir sy'n parcio arnynt.
4.3.5 Caiff llawer o'r terasau hyn eu cysylltu â lonydd cefn sy'n cynnwys mathau
amrywiol o waliau terfyn, siediau a modurdai. Byddai'r rhain wedi'u creu er mwyn
sicrhau bod mynediad i gefn eiddo er mwyn dosbarthu tanwydd a bod lle i storio coed,
glo ac ati. Yn ogystal, roedd llawer o bobl yn cadw anifeiliaid (merlod, moch, geifr, ieir)
yn eu hiardiau cefn ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed
ganrif. Cyn i'r ffyrdd gael eu datblygu, roedd mwd a baw yn ystyriaeth hefyd o bosibl
wrth greu mynedfeydd cefn i leiniau gerddi.
Golygfeydd
o
lonydd
cefn
(2017)

4.3.6 Agorodd yr orsaf reilffordd yn 1864. Roedd y
traciau gwreiddiol yn gwasanaethu'r Iard Longau, gan
gludo arfau rhyfel ar draws strydoedd lleol ar hyd y
llinell nwyddau fer. Roedd y traciau'n mynd heibio'r
orsaf bresennol ar Appley Terrace (y mae rhan ohoni
bellach wedi'i droi'n 'Station Inn') tuag at fynedfa
ddwyreiniol yr Iard Longau Frenhinol gan groestorri
Water Street a Gordon Street cyn rhedeg ar hyd
gwaelod Meyrick Street ac ochr ogleddol Dimond Street. Codwyd y trac ar ôl i'r llinell
gau yn 1969.
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4.3.7 Bellach, ceir dwy linell gul sydd wedi'u hesgeuluso
ac a danddefnyddir, sy'n cyfyngu ar gyfleoedd
gwasanaethu yng nghefn eiddo masnachol ac sy'n
arwain at daflu sbwriel, tipio anghyfreithlon a gordyfiant.

4.3.8 Wrth y gylchfan ar Western Way ceir adeilad
bach o frics a adeiladwyd yn wreiddiol fel tŷ pwmpio ac
a ddefnyddiwyd yn ddiweddarach fel man cyfarfod ar
gyfer y Crynwyr ac fel pencadlys ar gyfer Clwb
Genweirio Doc Penfro. Bellach, mae'r adeilad
rhestredig Gradd II a adnewyddwyd gan y Cyngor Sir
yn 2005, yn eiddo i Gyngor y Dref.
Yr hen Dŷ Pwmpio (2017)

Nodau
4.3.9 Mae'r prif ofodau, mannau cyfarfod neu nodau o fewn yr Ardal Gadwraeth yn
cynnwys y canlynol:
 Ardaloedd hamdden ar Criterion Way gan gynnwys gofod gwyrdd, mannau
chwarae a llwybrau cerdded
 Mae eisteddleoedd a llithrfa sy'n rhoi mynediad i'r dŵr yn Hobbs Point yn
cynnig man cyfarfod
 Mae'r mannau agored yn y Parc Coffa oddi ar Bush Street yn cynnwys
ardaloedd anffurfiol i gyfarfod ac eistedd yn ogystal â chyfleusterau sgrialu,
tennis a chwarae.
 Ceir ardaloedd anffurfiol i'r de o Gwyther Street a Victoria Road sy'n cynnwys
llwybrau troed a mannau agored
 Mae Cumby Park yn cynnwys ardal agored ar gyfer chwarae gemau
 Barrack Hill, sy’n cynnwys hawliau tramwyo cyhoeddus, coed a chwrs golff
De Sir Benfro.
Mannau cyhoeddus / ardaloedd agored
4.3.10 Yr hen Iard Longau Frenhinol a phatrwm grid y strydoedd yw prif ffocws yr Ardal
Gadwraeth. Ychydig iawn o fannau gwyrdd cymunedol a welir yn yr ardaloedd hyn.
Mae'r mannau agored anffurfiol i'w gweld gan fwyaf ar gyrion y patrwm strydoedd grid.
1. Yr ardal chwarae a'r wylfan ger y maes parcio ar lan y dŵr oddi ar Criterion Way.
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Ardal amwynderau Criterion Way

Tir adferedig yw'r ardal hon ac, yn 1992, adeiladwyd morglawdd yn ogystal â maes
parcio, llithrfa, parc chwarae i blant ac ardal amwynderau.
Mae'r coed a'r prysgwydd wedi'u cynnal a'u cadw dros y blynyddoedd a chaiff y
glaswellt ei dorri, ond dim ond o bryd i'w gilydd y caiff nodweddion tirlunio caled fel
offer chwarae a'r safle seindorf, y colofnau golau, y rheiliau a'r setiau brics eu cynnal
a'u cadw.

2. Cumby Park – hen fynwent ar Park Street sydd bellach
yn barc. Mae'r cerrig beddi hanesyddol wedi'u trefnu gefn
wrth gefn ar hyd y llwybr sy'n rhedeg o'i amgylch ac fel
canolbwynt yng nghanol y parc.

(Cumby Park Ebrill 2017)

3. Cae chwarae ar Charlton Place a hen safle dwy gronfa ddŵr a gyflenwai dŵr i'r Iard
Longau a thai a adeiladwyd ar dir y Llywodraeth a lenwyd yn y 1970au.
4. Mae'r Parc Coffa ym mhen de-ddwyreiniol yr Ardal Gadwraeth ar Bush Street a
Gwyther Street yn barc cymunedol mawr a adeiladwyd er cof am y dynion a gollwyd
yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ceir ardaloedd parcio ag arwynebau concrit, dau gwrt tennis
â ffens o'u hamgylch, ardal sgrialu ac amrywiaeth o goed ar hyd y ffin ac ar hyd y
llwybrau hyd at bwynt echelog canolog. Mae mynedfa ffurfiol i'w gweld o hyd ar Bush
Street.
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5. Ar ochr Royal Dockyard Avenue ceir clwstwr o goed aeddfed o flaen rhifau 1-3 Terrace
sy'n ffurfio canolbwynt o'r fynedfa i'r hen Iard Longau i Gapel y Garsiwn.

Golygfeydd Allweddol
Golygfeydd panoramig ac estynedig
4.3.11 Ceir golygfeydd panoramig o'r strydoedd hynny sy'n croesi'r tir uwch i'r de o'r
dref o'r dwyrain i'r gorllewin, a hynny i'r gogledd a'r gorllewin ar draws y dref a'r
ddyfrffordd, yn enwedig o Prospect Place, lle mae'r tir yn codi'n serth o Upper Meyrick
Street a lle ceir sawl llwybr troed.

Golygfeydd o Prospect Place ar draws y dref a'r
dŵr i Neyland (2017)
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Meyrick
(2012) a
Church
St (2017)

4.3.12 Mae natur annatblygedig ochr ogleddol Presely View yn golygu bod golygfeydd
panoramig dros Ddyfrffordd Aberdaugleddau, Pont Cleddau a thref Doc Penfro.

Golygfa o Presely View (2017)

4.3.13 Ceir hefyd nifer o olygfeydd panoramig ar draws y Ddyfrffordd a golygfeydd i'r
gorllewin o ardal Llanion a leolir ar lethr serth sy'n wynebu'r de-orllewin ym mhen
gogledd-ddwyreiniol yr Ardal Gadwraeth, a hefyd o Lanreath.

Golygfa o Lanion

(2017)

Golygfa o Bont Cleddau o Lanreath (2012)
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Golygfeydd ar draws yr Iard Longau Frenhinol (2012) Golygfa o Dŵr Eglwys Pater (2017)

4.3.14 Mae Parc Busnes Gorllewin Llanion, a leolir ar fryn rhwng Pier Road a'r hen
Farics, yn gartref i gwmnïau diwydiant ysgafn. Fe'i datblygwyd yn y 1960au ar dir dros
ben. Mae llawer o hen adeiladau'r fyddin a leolir yn agos at y fan hon wedi'u cyfeiriadu
er mwyn sicrhau y ceir y golygfeydd panoramig gorau posibl i'r gorllewin ar hyd y
ddyfrffordd.
Golygfeydd estynedig
4.3.15 Ceir golygfeydd estynedig drwy batrwm
strydoedd grid y dref. Mae'r strydoedd hyn yn
llydan ac yn unionsyth ac felly'n arwain y llygaid
i'r pellter. Lle ceir llethr ysgafn o'r gogledd i'r de,
mae'r llinell toeon wasgarog yn creu diddordeb
gweledol ac yn amlygu'r tirffurf.
Golygfa i'r de o Meyrick Street i Prospect Place (2017)

Golygfa o ben uchaf Laws Street gyda Llanion Hill
yn y pellter (2017) ac ar hyd Dimond Street (2017)
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Adeiladau Nodedig ac Allweddol
4.3.16 Ceir adeiladau nodedig a diddorol ar gornel sawl stryd sy'n ychwanegu at
nodweddion diddorol ac amrywiol y strydlun ac yn adlewyrchu ffyniant a thwf cyflym y
dref. Adeiladwyd y rhan fwyaf ohonynt fel ysgolion, tafarnau ac eglwysi ac mae llawer
ohonynt yn parhau i gael eu defnyddio yn yr un ffordd hyd heddiw. Ceir hefyd
adeiladau nodedig yn yr Iard Longau Frenhinol sy'n cyfrannu at gymeriad y dref, sy'n
unigryw yng Nghymru. Eiddo preswyl o fewn yr Iard Longau a’r dref sy’n cyfrannu’n
sylweddol at y cymeriad cyffredinol. Calchfaen llwyd sydd i’w weld yn bennaf yn yr
Iard Longau, ac o fewn patrwm grid y dref calchfaen wedi’i gloddio’n lleol gyda seiliau
a gwaelodion o galch ac addurniadau sydd fwyaf amlwg. Mae rhagor o’r manylion am
yr eiddo preswyl i’w gweld yn Adran 4.4 o fewn y Dadansoddiad Cymeriad.
Eglwysi a Chapeli
Yn cynnwys –










Eglwys Sant Ioan, Bush Street
Eglwys y Santes Fair a Phadrig, Meyrick Street
Capel Bedyddwyr Bethania, Y Stryd Fawr
Capel Bedyddwyr Bethel, Meyrick Street
Capel Presbyteraidd Sant Andreas, Bush Street
Eglwys Ddiwygiedig Unedig y Drindod, Meyrick Street
Eglwys Rydd Seion, Meyrick Street
Capel yr Iard Longau
4.3.17 Mae Capel yr Iard Longau, a leolwyd o fewn waliau'r
Iard Longau, bellach yn gartref i Ganolfan Treftadaeth Doc
Penfro. Cafodd ei adeiladu ar ddechrau'r 1830au er mwyn i
filwyr allu mynychu Gwasanaethau Eglwys Lloegr a dyma'r
unig gapel milwrol Sioraidd sydd wedi goroesi yng Nghymru.
Yn wreiddiol, roedd Doc Penfro yn rhan o blwyf y Santes Fair
ym Mhenfro ac ni chafodd Eglwys Sant Ioan ei hagor ar Bush
Street tan 1848. Fodd bynnag, ymhen dim, roedd capeli
anghydffurfiol yn ymddangos ledled y dref, gyda'r Capel
Wesleaidd ar Meyrick Street, dyddiedig 1848, a Chapel
Bedyddwyr Bethel, dyddiedig 1874, yn cynnig cyfleoedd
ychwanegol i addoli.
Capel y Garsiwn, yr Iard Longau Frenhinol (2012)
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Capel Bedyddwyr Bethania 2017, y Stryd Fawr (Eglwys Gymuned Eglwys Sant Ioan Bush Street,
Capel Diwygiedig Unedig y Drindod Meyrick Street (cafodd y rendr llwydaidd gwreiddiol ei baentio'n
ddiweddar a gosodwyd ffenestri newydd yn lle ffenestri â phaenau bach), Capel Bethel Meyrick Street
(2017), Eglwys Rydd Seion Meyrick Street (2012), Eglwys y Santes Fair Meyrick Street, Capel
Presbyteraidd Sant Andreas Bush Street (2012).
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Pensaernïaeth Eglwysig15
4.3.18 Ar ôl i'r Iard Longau gael ei hadeiladu, tyfodd poblogaeth Doc Penfro yn gyflym
ac adeiladwyd nifer o gapeli o wahanol enwadau er mwyn darparu ar gyfer yr
amrywiaeth o addoliadau crefyddol. Wrth i'r dref dyfu'n gyflym, cafodd tai cwrdd
cynnar eu disodli yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg gan gapeli mawr a godwyd mewn
lleoliadau amlwg, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu defnyddio o hyd. Cafodd
Capel Annibynnol Gothig Albion Square, a oedd â lle i 1,600 o bobl i eistedd, ei
ddymchwel yn 1989. Cafodd y capeli hyn eu hadeiladu gan y gymuned yn bennaf ac
maent yn rhan annatod o hanes a datblygiad y dref. Maent hefyd yn chwarae rôl
amlwg wrth greu cymeriad a diddordeb arbennig y strydlun. Yn gyson â datblygiadau
Fictoraidd a'r dylifiad cyflym o bobl, cafodd addoldai enwadol gwahanol eu hadeiladu
mewn lleoliadau pwysig yn y dref.
4.3.19 I'r gwrthwyneb, adeiladwyd Capel y Garsiwn i ddiwallu anghenion crefyddol y
gweithlu. Mae'r adeilad, mewn arddull Paladaidd goeth, wedi'i leoli yng nghornel deddwyreiniol yr Iard Longau ar ben pellaf rhodfa ffurfiol o goed o flaen teras hyfryd o
adeiladau trillawr o galchfaen nadd, a adnabyddir fel 'The Terrace'. Yn ystod yr Ail
Ryfel Byd, defnyddiwyd yr adeilad gan y lluoedd arfog fel sinema. Yn ddiweddarach
yn y 1960au, daeth yn amgueddfa foduro (a redwyd gan Chester Smith) ac yn 2009
cafodd ei adfer yn llawn o dan y Fenter Treftadaeth Treflun.
Eglwys Sant Ioan, Bush Street
4.3.20 Wedi'i hadeiladu yn 1845-8 mewn arddull lawnsed o'r drydedd ganrif ar ddeg
yn unol â dyluniadau'r pensaer J.P. Harrison, dyma'r eglwys gyntaf yn ne-orllewin
Cymru i gael ei hadeiladu ar sail egwyddorion Eglwysolegol a chan ddefnyddio
deunyddiau lleol. Adeiladwyd yr eglwys o galchfaen llwyd, sgwarog Sir Benfro ac mae
ganddi doeon llechi. Mae'n cynnwys corff â thri thalcen, ystlysau, côr, capel y deddwyrain a festri'r gogledd-ddwyrain, portsh talcennog y gogledd, tŵr rhwng yr ystlys
ogleddol a'r festri, talcennau â chopau a thopwaith croes. Mae'r tŵr yn serth ond yn
isel (ni chafodd ei gwblhau fel y'i bwriadwyd yn ôl y sôn) ac yn cynnwys tŵr grisiau'r
gogledd-orllewin, parapedau gwastad wedi'u corbelu, agoriadau cloch lawnsed a
wynebau cloc haearn o 1865.

Eglwys Rydd Seion, Meyrick Street
4.3.21 Cafodd Eglwys Rydd Seion, a arferai fod yn Gapel Wesleaidd, ei hadeiladu
gan John Road fwy na thebyg a hynny rhwng 1846 a 1848. Mae'n gapel clasurol mawr
â ffasâd deulawr wedi'i blastro a'i baentio, to llechi, pum ffenestr flaen, 1-3-1, y canol
wedi'i ddwyn ymlaen o dan bediment a godwyd dyddiedig 1848 ac esgyll â pharapedau
plaen. Mae llawr gwaelod uchel y capel yn cynnwys pedwar piler plaen gyda band
uwchlaw iddynt a phedwar pilastr uchaf (gyda phriflythrennau Ïonig yn flaenorol) sy'n
dal goruwchadeilad dwfn â chilfwadau. Mae'r ffenestri yn rhai bwaog â 30 o baenau a
phennau rhwyllwaith croestoriadol, ac yng nghanol y llawr gwaelod ceir tri phorth
bwaog mawr â drysau panelog sy'n plygu deirgwaith a rhwyllwaith haearn sy'n rheiddio
tuag at ffenestri linter. Mae'r drychiad ochr yn dangos adeilad trillawr â phum ffenestr.
Gosodwyd rheiliau haearn ar wal gerrig isel â chopau a phileri o haearn bwrw yng
15

Yn cynnwys y ffynhonnell ganlynol: http://www.capeli.org.uk/uploads/local_33_docpenfro.pdf
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nghwrt blaen y capel yn 1857. Ceir pum set o reiliau arddull Groegaidd o boptu i'r
drysau. Cafodd y ffasâd plastr â phediment ei addasu yn 1857 ac mae rhywfaint o'r
manylion wedi diflannu ers hynny. Roedd y llawr gwaelod yn arw yn wreiddiol, gyda
philastrau Ïonig uwchlaw. Cafodd y capel ei ymestyn i'r cefn yn 1865-67. Yn 1882-85,
crëwyd cyntedd newydd a gosodwyd corau newydd.

Capel Bethel, Meyrick Street / Bush Street
4.3.22 Adeiladwyd Capel Bedyddwyr Bethel yn 1845 ac fe'i hailadeiladwyd yn 1875.
Cafodd y capel diweddarach ei ddylunio gan y pensaer Hans Price o Weston-SuperMare a'i adeiladu gan M.R. Jones. Adeiladwyd yr adeilad deulawr mewn arddull
Romanésg gyda chynllun mynedfa dalcennog, porth pengrwn enfawr ac ardal fewnol
goeth. Mae Bethel bellach yn Adeilad Rhestredig Gradd II. Ar y tu allan i'r adeilad, ceir
pediment a chymysgedd beiddgar o fanylion neo-Roegaidd a Romanésg.
Capel Calfinaidd Sant Andreas, Bush Street
4.3.23 Ailadeiladwyd y capel blaenorol yn 1865 gan K.W. Ladd, pensaer amlwg yn y
dref. Arddull Fenesaidd Gothig a ddefnyddiwyd gyda thyrrau cyfatebol â thoeon
pyramid o boptu i driawd grisiog â phennau aml-liwiog a cherrig diddos pigfain.
Gosodwyd y ffenestr gwydr lliw goeth sy'n dangos y Mab Afradlon, a roddwyd gan
Capten J.P. Cox, yn 1882.
Capel Ddiwygiedig Unedig y Drindod, Meyrick Street
4.3.24 Gosodwyd carreg sylfaen Capel y Drindod yn 1851 cyn iddo gael ei agor ym
mis Rhagfyr 1852. Cafodd yr adeilad ei ddylunio gan John Road a oedd yn
ddrafftsmon yn yr Iard Longau. Ychwanegwyd y portsh yn 1889. Mae'r talcen
pedimentog yn gymharol blaen ac mae gwydr newydd wedi'i osod.
Eglwys y Santes Fair, Meyrick Street
4.3.25 Agorwyd yr Eglwys Babyddol hon yn 1847 - y cyntaf i gael ei hadeiladu yn y
rhan hon o Gymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg - hyn bennaf er mwyn diwallu
anghenion gweithwyr yn y dref.

Marchnad Doc Penfro
Y Farchnad, Melville Street (2017)

4.3.26 Wedi'i lleoli y tu allan i'r Iard
Longau, saif Marchnad Doc Penfro â'i
chyfres fawreddog o fframiau to o
haearn bwrw dros lawr gogwyddol, ar
gornel Commercial Road a Bush Street.
Wedi'i hadeiladu o galchfaen ac yn
dyddio'n ôl i 1826, y Farchnad oedd
canolfan fasnachol y dref. Ar un adeg,
defnyddiwyd rhan o'r adeilad fel lladd-dy
(diben y llawr gogwyddol oedd sicrhau
bod y gwaed yn llifo i ffwrdd) ac i werthu cig, pysgod, ffrwythau a llysiau a dyfwyd gan
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y gymuned ffermio leol, ynghyd â llawer o nwyddau a gwasanaethau eraill a gynigiwyd
i bersonél milwrol a phreswylwyr y dref ar ddiwedd y 1800au a dechrau'r 1900au.
Sefydliadau Yfed
4.3.27 Yn ystod cyfnod prysuraf y diwydiant adeiladu llongau, roedd gan y dref lawer
o sefydliadau yfed a oedd yn darparu ar gyfer y gweithlu mawr a gyflogwyd yn y
diwydiant yn ystod ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac, yn ddiweddarach,
personél y lluoedd arfog a leolwyd yn y Doc. Sefydlwyd y rhai cyntaf ar hyd King Street
a Front Street. Amcangyfrifir i'r dafarn gyntaf gael ei hadeiladu yn 181416wrth i'r
terasau cyntaf gael eu hadeiladu a rhoddwyd saith trwydded newydd yn 1848 yn unig.
Erbyn y 1950au, roedd bron i 60 o dafarnau. Mewn llawer o achosion, adeiladwyd y
tafarnau gyntaf ar gorneli strydoedd, gan wasanaethu'r adeiladwyr wrth iddynt fynd ati
i adeiladu gweddill y stryd. Roedd llawer ohonynt yn cynnwys drws yng nghornel yr
adeilad a bar hir y tu mewn. Wrth i'r cyfleoedd a'r galw gyrraedd eu hanterth, sefydlwyd
tafarnau bach yn ystafelloedd blaen anheddau.
4.3.28 Arweiniodd Deddf Tai Gwin a Chwrw 1869 at fwy o reoleiddio a dechreuodd
nifer y tafarnau ostwng. Yn ogystal, mae'r enwau Brewery Row a Brewery Street yn
dynodi bod gan y dref ei bragdy ei hun, ac roedd Royal Pembroke Dock Brewery
Richard Lilwall yn gweithredu ar Albion Square. Pan gaeodd yr iard longau yn 1926,
daeth yr un dynged i ran y tafarnau hynny a oedd yn wynebu trafferthion. At hynny,
collwyd wyth tafarn arall yn dilyn cyrchoedd awyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd, er i rai
ohonynt gael eu hailadeiladu.

The
Shipwright
ar Front St

(2017)
The
Charlton
ar Bush St
(2017)

16

The pubs of Pembroke Dock, Keith Johnston
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The
Prince of
Wales
(2017)
The
White
Hotel
(2017)

The Bush Inn, Bush St 2017) a The launderette, Queen St - dyma oedd y Milford Arms ar un

adeg. The In-between, the
Three Crowns, Laws St (2012) a The Naval Club, Pembroke Street

Tir y Cyhoedd
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4.3.29 Mae llawer o enghreifftiau ledled yr Ardal Gadwraeth lle mae tir y cyhoedd wedi'i
gynllunio, ei adeiladu a'i gynnal a'i gadw yn wael. Mae manylion hanesyddol wedi'u
colli ar dir y cyhoedd a gall y dulliau a'r deunyddiau a ddefnyddir yn eu lle fod yn
anaddas neu'n anghydnaws.

(ardaloedd o darmac o fewn y setiau gwenithfaen)

4.3.30 Mae setiau gwenithfaen bach yn gorchuddio rhan fawr o arwyneb Dimond
Street a Meyrick Street, ac mae gwaith stryd sy'n cynnwys codi'r arwyneb wedi arwain
at waith ailosod o ansawdd gwael a'r defnydd o ddeunyddiau amgen amhriodol.
4.3.31 O fewn yr Ardal Gadwraeth, ceir elfennau o dir y cyhoedd fel celfi stryd, pyst a
rheiliau sy'n ychwanegiadau modern i'r strydlun mewn lliwiau cydgysylltiedig a wnaed
o fetel yn gyffredinol. Tirlunio caled a meysydd parcio a welir ar rannau mawr o dir y
cyhoedd o fewn yr Ardal Gadwraeth ac yn agos ati, er bod parciau a mannau agored
anffurfiol yn cyfrannu at y tirlunio meddal.

Mannau Agored / Gwyrdd, Coed a Thirlunio

4.3.32 Ychydig iawn o goed a welir ar y stryd ac fe'u cyfyngir yn bennaf i Fort Road a
Meyrick Owen Way. Er bod y strydoedd o fewn ardal y patrwm grid yn rhai llydan,
ffyrdd ac ardaloedd palmantog heb eu plannu a welir yn bennaf. Mewn mannau eraill,
mae coed sydd wedi'u plannu mewn mannau agored, parciau a gerddi cefn ac ar dir
gorchuddiedig, yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at sicrhau bod y dref yn fwy
gwyrdd.
4.3.33 Ni welir llawer o erddi blaen o fewn ardal y patrwm grid er bod gwaith
ailddatblygu a wnaed yn sgil y difrod a welwyd yn ystod y rhyfel wedi'i osod yn ôl mewn
rhai achosion, gan greu gerddi iard. Fodd bynnag, mae'r ardaloedd hyn yn
anghydnaws â'r terasau o'u hamgylch. Mae gan rai terasau isloriau a rheiliau blaen
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sy'n ychwanegu cymeriad i'r strydlun, yn enwedig pan fo'r manylion gwreiddiol wedi
goroesi.

Mae mannau agored (gweler hefyd 4.3.10 Mannau
Cyhoeddus / Agored) a welir yn bennaf ar gyrion yr
Ardal Gadwraeth yn cynnwys tir ar Llanion Hill, cwrs
golff De Sir Benfro, Military Road a man agored bach
yn yr Iard Longau Frenhinol.
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4.4 Dadansoddi Cymeriad
4.4.1 Gellir rhannu Ardal Gadwraeth Doc Penfro yn fras yn bedair ardal wahanol, y
mae gan bob un ohonynt eu nodweddion eu hunain. Er nad yw ffiniau pob ardal yn
sefydlog nac yn dra-chywir, ceir gwahaniaeth amlwg rhwng pob ardal nodwedd o ran
defnydd tir a gweithgareddau cyfredol a blaenorol a ffurf, cynllun a rhinweddau a
manylion adeiladau unigol.
Ceir pedair ardal nodwedd gyffredinol y mae'n werth rhoi mwy o ystyriaeth iddynt:
1.
2.
3.
4.

Y Dociau Brenhinol a Hobbs Point
Y Dref a Gynlluniwyd ar Ffurf Patrwm Grid
Llanion Hill
Ardaloedd Ymledu

4.4.2 Dangosir cwmpas llawn pob ardal nodwedd ar y Map o Ardaloedd Nodwedd
yn Atodiad 1. Mae pob un o'r rhannau isod yn ystyried yn fras ddatblygiad hanesyddol
yr ardaloedd a'u prif nodweddion.

Ardal Nodwedd 1: Yr Iard Longau Frenhinol a Hobbs Point

Golygfa o'r hen Iard Longau Frenhinol (2017)

4.4.3 Ased mwyaf Doc Penfro a'r prif reswm dros ffyniant y dref oedd yr 13 o slipiau
adeiladu llongau, llawer mwy nag a welwyd yn unrhyw iard longau arall, a oedd yn
golygu mai Iard Longau Penfro oedd prif iard longau'r wlad am dros ganrif. Cafodd
bron i 250 o longau rhyfel a llongau eraill eu lansio o'r Iard Longau yn ystod cyfnod o
106 mlynedd gan gynnwys y chwaer-ffrigadau HMS Ariadne a Valorous yn 1816 ac
Oleander, tancer olew'r fflyd, yn 1922.
4.4.4 Mae'r rhan fwyaf o'r adeiladau o fewn waliau'r Iard Longau wedi goroesi, er bod
tystiolaeth bendant o weithgarwch adeiladu llongau wedi diflannu fwy neu lai ar ôl i'r
slipiau, y dociau sych a'r ceiau gael eu dymchwel o'r 1950au ymlaen. Roedd i’r
adeiladau amrywiaeth o ddibenion a chynhwysent stordy, siop beiriannau, tŷ profi a
bwylerdy a godwyd rhwng y 1880au a 1908, gan adlewyrchu gweithgarwch yr iard
longau.
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4.4.5 Roedd yr adeiladau calchfaen o fewn waliau'r Iard Longau yn adfeilion ar un
adeg ond maent bellach wedi'u hadfer yn llawn
(ers 2005) o dan y Fenter Treftadaeth Treflun a
weithredwyd gan y Cyngor Sir ac yn gartref i
fusnesau bach a phreswylwyr.
4.4.6 Mae hen Westy'r Commodore, a Thŷ'r
Capten Arolygol yn wreiddiol, yn wag ar hyn o bryd
ac wedi'i ddifrodi gan dân.
Hen Westy'r Commodore (2017)

4.4.7Carreg lwyd lem â chornis a pharapet
a welir ar flaen yr adeilad. Mae rheiliau
haearn milwrol yr olwg yn gwarchod yr
islawr. Yn 2000, datgelodd gwaith adfer
enghraifft dda o do haearn cyfansawdd o
haearn gyr a haearn bwrw, y mae'r
croeslathau cywasgu mewn siâp coeden.
Swyddfa'r Capten Arolygol.

Y Gwarchoty, Sunderland House a The
Old Store (yn y pellter) 2017.

4.4.8 Ymhlith nodweddion yr hen
Warchoty, sy'n dyddio o 1850 (ac sydd bellach yn wag), mae feranda a wnaed o
haearn bwrw. Sunderland House, sy'n dyddio o 1822, oedd yr adeilad swyddfa cyntaf
a ddyluniwyd gan E Holl. Ychwanegwyd rhagor o ffenestri bae yn y 1880au er mwyn
cyd-fynd â'r rhai a oedd i'w gweld eisoes. Adeilad calchfaen ydyw â gwenithfaen nadd,
cornis a pharapet plaen a tho haearn wedi'i adfer. Mae adeilad The Old Storehouse,
un o adeiladau eraill Holl, yn cyd-fynd â'r adeilad hwn, ond ychwanegwyd tŵr cloc
cromennog uchel ato er mwyn ei wneud yn fwy deniadol. Mae'r waliau rwbel â
gwenithfaen nadd yn awgrymu bod yr adeilad wedi'i blastro.
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Rhifau 1, 2-3 a 4-5 (yn y pellter), The
Terrace
4.4.9 Gwnaed ychwanegiadau pellach i 'borthdai'

The Terrace (Rhifau 4-5), a ddyluniwyd gan Edward
Holl ac a adeiladwyd yn 1817, yn 1877 ar gyfer yr
Adeiladwr a'r Prif Beiriannydd mewn fersiwn
Fictoraidd o'r gwreiddiol. Mae pob un yn dŷ trillawr
o galchfaen llwyd â phedair ffenestr bae, llawr
gwaelod bwaog, cornisiau a pharapetau. Yr hyn sy'n
ddiddorol am Rifau 1-3 yw'r haearn bwrw strwythurol
a ddefnyddiwyd. Mae gan Rifau 2-3 drawstiau llawr a distiau fframio haearn,
mewnlenwad o dywod a phedwar to bach talcennog. Mae Rhifau 4-5 yn fersiwn
Fictoraidd drom o adeilad gwreiddiol Holl gyda cherrig addurnedig, llawr uchaf uwch
gyda ffenestri â phennau crymion a tho llechi a ffenestri pengrwn ar y llawr gwaed
a ffenestri codi 12 paen yn bennaf.
4.4.10 Mae'r ddau awyrendy a
adeiladwyd ar gyfer awyrennau môr
Sunderland wedi'u hadfer yn llawn ac
fe'u defnyddir nawr fel storfeydd ar
gyfer y porthladd. Mae llongau fferi
'Irish Ferries' yn hwylio ddwywaith y
dydd o'r derfynfa i Rosslare. Mae'r
rhan fwyaf o ochr orllewinol bellaf yr
Iard Longau, lle gwelir nifer o
gyfleusterau atgyweirio ac angori, bellach yn eiddo i Awdurdod Porthladd
Aberdaugleddau.
4.4.11 Mae'r Iard Longau hefyd yn ffocws cynlluniau buddsoddi yn y dyfodol i
sefydlu canolfan ynni morol o amgylch dyfrffordd Aberdaugleddau. Mewn
partneriaeth â chyrff eraill, mae Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau yn ceisio
cyllid gan yr UE a'r Fenter Treftadaeth i roi'r prosiect ar waith. Bydd ffocws y
prosiect yn cynnwys sicrhau bod yr adeiladau treftadaeth yn yr Iard Longau yn cael
eu hadfer mewn ffordd gydnaws a'u hailddefnyddio.
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Y Tŵr Gynnau, Front Street, a Thŵr y De-orllewin, yr Iard Longau (2017)

4.4.12 Adeiladwyd dau dŵr Martello (gelwir hefyd yn Dyrau Dryllau Caergrawnt)
yng nghanol y 1800au pan orchmynnodd y Prif Weinidog ar y pryd, yr Arglwydd
Palmerston, y dylid rhoi rhaglen adeiladu ar waith er mwyn atgyfnerthu
amddiffynfeydd arfordirol Prydain oherwydd y bygythiad canfyddedig parhaus y
byddai'r Ffrancwyr yn ymosod ar ôl y Rhyfeloedd Napoleanaidd. Ni chafodd y Tŵr
Gynnau ar Front Street ei ddefnyddio yn ystod y 1800au, ond daeth yn safle
gweithrediadau ar gyfer y Llu Awyr Brenhinol a'i weithgareddau ar ddyfrffordd
Aberdaugleddau gydag awyrennau môr Sunderland a Southampton 2 yn ystod yr
Ail Ryfel Byd. Cafodd ei adfer yn llawn yn 1995 gan hen Gyngor Dosbarth De Sir
Benfro ac, yn ddiweddarach, fe'i defnyddiwyd fel amgueddfa. Mae'r adeilad bellach
ar gau oherwydd problemau strwythurol. Yn Noc Penfro roedd yr orsaf cychod
hedfan fwyaf yn y byd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, ac roedd iddyn nhw
swyddogaeth hanfodol ym mrwydr Môr Iwerydd. Mae nifer o adeileddau wedi
goroesi sy’n perthyn i’r cyfnod hwn, gan gynnwys hangars, hangar T2, glanfa a
morglawdd i gysgodi’r cychod a ddefnyddid i gludo criw awyr yn ôl ac ymlaen i’r
cychod hedfan yn yr Hafan.
4.4.13 Adeiladwyd Tŵr Martello (Dyrau Dryllau Caergrawnt) ym mhen pellaf Fort
Road ym mhen gorllewinol yr Ardal Gadwraeth rhwng 1845 a 1848 i warchod yr
ardal i'r gorllewin o'r Iard Longau, ond ni chafodd byth ei ddefnyddio at y diben
hwnnw. Fe'i defnyddiwyd yn ddiweddarach gan y llynges yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Mae'r adeilad bellach yn gartref preifat.
Hobbs Point
4.4.14 Rhwng 1832 a 1848, Hobbs Point i'r gorllewin o Llanion Hill oedd y derfynfa
ar gyfer cerbydau post Gwyddelig o Lundain. Cafodd y Lanfa a'r llithrfa, a
ddyluniwyd gan Gapten Fanshawe, eu hadeiladu yn 1830-4. Arferai teithwyr
hwylio i Waterford o'r fan hon a gosodwyd London Road a Pier Road er mwyn
hwyluso mynediad i'r man hwylio. Gwesty'r Royal Mail oedd Pier House cyn y
1830au.
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Unedau gweithdy Pier Road (hen siediau gynnau) a Pier House, y llithrfa, celfi stryd ac
eisteddleoedd yn Hobbs Point (2017)

Crynodeb ac Argymhellion
Mae'r Fenter Treftadaeth Treflun wedi bod yn hynod lwyddiannus wrth adfer
llawer o'r adeiladau pwysig yn y dref a'r Iard Longau a sicrhau dyfodol yr
adeiladau hyn. Fodd bynnag, bydd gwaith cynnal a chadw rheolaidd ac
atgyweiriadau cadwraeth addas yn hollbwysig er mwyn sicrhau hirhoedloedd yr
adeiladau hyn.
Mae'r Cyngor yn cydnabod bod angen mynd ati i annog perchenogion eiddo o
fewn yr Ardal Gadwraeth i wneud gwaith atgyweirio addas, a byddai canllawiau
dylunio ategol a chyngor ar waith cadwraeth yn ddefnyddiol.
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Mae'r hen Iard Longau Frenhinol a Hobbs Point yn nodweddion hanesyddol
arwyddocaol o safbwynt hanes milwrol a morwrol y dref. Cawsant eu datblygu
yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg i adeiladu llongau, gan ehangu'n gyflym a
sicrhau bod y dref yn ffynnu. Gellir cael mynediad cyhoeddus i'r Iard Longau o
hyd o'r rhan fwyaf o'r ardal ac mewn perthynas â'r derfynfa fferi, ac mae Hobbs
Point yn cynnig ardal agored â golygfeydd clir o'r dŵr a mynediad i'r llithrfa.
Dylid cadw'r mynediad cyhoeddus i Hobbs Point a sicrhau bod cymeriad yr
ardal yn cael ei gynnal. Mae potensial i wella'r gwaith o gynnal a chadw
adeiladau, celfi stryd a mannau gwybodaeth. Defnyddir Hobbs Point yn
helaeth i fynd a dod o’r cychod, pysgota ar y lan, defnyddio gwasanaethau’r
cwch Kelpie gynt a pharc ceir bychan. Ond mae ei gyflwr yn gwaethygu fel man
cyhoeddus, a byddai’n llesol gwella’i safon.
Mae i'r Iard Longau Frenhinol werth hanesyddol sylweddol o hyd o ran ei
chymeriad a'i gweithgarwch. Mae gan Ganolfan Treftadaeth Doc Penfro ac
Ymddiriedolaeth Sunderland Doc Penfro yng Nghapel yr Iard Longau Frenhinol
y potensial i ddenu mwy o ymwelwyr i'r Iard Longau, ac ehangu'r hyn a gynigir
i dwristiaid gyda theithiau cysylltiedig i ganolfan Doc Penfro. Mae'n anochel y
bydd angen moderneiddio gweithgareddau yn yr Iard Longau er mwyn sicrhau
ei bod yn parhau i ffynnu. Fodd bynnag, mae angen sicrhau bod adeiladau
hanesyddol ac adeileddau eraill yn cael eu cynnal a'u cadw, a’u defnyddio
mewn ffordd gydnaws er mwyn cefnogi Iard Longau brysur a deniadol.
Dylid cynnal a chadw holl dir y cyhoedd er mwyn adlewyrchu cymeriad
hanesyddol yr ardal a sicrhau bod manylion hanesyddol yn goroesi. Mae angen
adnewyddu hen Westy'r Commodore.
Ardal Nodwedd 2: Y Dref a Gynlluniwyd ar Ffurf Patrwm Grid
4.4.15 Mae patrwm grid tref Doc Penfro yn elfen allweddol o'i chymeriad. Caiff terasau
hir eu croestorri ar onglau sgwâr gan derasau tebyg ac mae'r adeiladau nodedig a
welir fan hyn a fan draw yn y canol hanesyddol yn ychwanegu cymeriad ac yn ein
hatgoffa o gyfnod llewyrchus i sefydliadau crefyddol a thafarnau'r dref.
4.4.16 Terasau o anheddau Fictoraidd/Edwardaidd a welir yn bennaf. Adeiladwyd y
mwyafrif helaeth ohonynt o galchfaen lleol, gyda rendrau calch smentaidd a
nodweddion plastr addurnol gwahanol. Mae gan rai ohonynt ffasadau llinellog o garreg
nadd ond gwelir gorffeniad calchfaen llyfn a gorffeniadau plastr garw neu risfaen
hefyd.
4.4.17 Yn gyffredinol, llechi llwydlas tywyll naturiol a ddefnyddiwyd ar gyfer y toeon.
Ceir amrywiaeth o ddormerau to. Mae rhai dormerau talcennog yn estyniad i ffenestri
bae fertigol ac yn ffurfio rhan o ffryntiad yr adeilad. Mae rhai eraill yn llai o faint gyda
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thoeon serth annibynnol drostynt a chaiff rhai eraill eu gosod yn ôl o'r bondo. Yn
gyffredinol, ffenestri pren meddal wedi'i baentio â phwyslais fertigol yw'r rhai
gwreiddiol. Cânt eu gosod i mewn hyd at 75mm o'r ffasadau fel arfer ac amgylchynnir
rhai ohonynt gan frics neu fandiau plastr. Caiff llawer o adeiladau â rendr ysgafn eu
paentio mewn amrywiaeth o liwiau pastel ysgafn. Ceir rhai tai â mynediad i islawr a
amgylchynnir â rheiliau a gatiau haearn, neu grid colfachog sy'n plygu i fyny.
4.4.18 Mae'r strydoedd wedi'u gosod ar ffurf patrwm grid ac mae rhai ohonynt yn fwy
llydan nag eraill, yn enwedig Laws Street a Meyrick Street a fyddai wedi'u gosod er
mwyn sicrhau bod modd i'r fyddin orymdeithio rhwng Llanion a'r Barics
Amddiffynadwy.
4.4.19 Mae Front Street, y stryd gyntaf yn y dref newydd sy'n dyddio o 1814, yn edrych
allan ar Dŵr Martello ac yn cynnwys yr olaf o'r iardiau llongau preifat, gyda doc sych
sy'n dyddio o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn gyffredinol, mae ffenestri'r
eiddo wedi'u newid a cheir manylion eraill.

4.4.20 Mae llinellau'r toeon ar Meyrick Street yn risiog gan fod y terasau yn rhedeg ar
hyd llethrau graddol. Gwelir rhai simneiau llydan o hyd ond mae llawer ohonynt wedi
diflannu neu mae'r gwaith adnewyddu gwael a wnaed yn golygu nad yw'r deunydd
gwreiddiol na maint gwreiddiol y simnai i'w gweld mwyach.
4.4.21 Mae gan nifer o'r toeon sy'n wynebu'r stryd estyll tywydd cerfiedig addurnol,
ffinialau, mowldiau a deintellion addurnol ar y bondo sy'n ein hatgoffa bod stoc
adeiladau'r dref wedi'i chreu'n rhannol gan seiri coed ac asiedyddion crefftus a fu'n
gysylltiedig â'r gwaith o adeiladu llongau Brenhinol. Roedd yr holl ffenestri gwreiddiol
yn ffenestri codi pren wedi'u paentio a oedd yn llithro i fyny ac i lawr. Ffenestri deuddeg
paen a welwyd yn wreiddiol ond mae ffenestri dau neu bedwar paen yn gyffredin
bellach. Roedd i'r ffenestri gwreiddiol bwyslais fertigol cryf ac fe'u gosodwyd yn ôl o
leiaf 100mm o'r ffasâd ar lechi ar ogwydd neu siliau cerrig.
4.4.22 Ceir nifer o ffenestri oriel coeth ar y lloriau cyntaf, y mae rhai ohonynt yn
cynnwys gwaelodion Gothig neu banelog crwm, toeon llechi â phlwm, pren rholiog ar
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hyd y cribau a deintellion addurnol ar y bondo. Yn wreiddiol, byddai'r rendrau wedi
cynnwys gorffeniadau rendr calch llyfn wedi'i baentio, rhai â ffasadau wedi'u plastro a
rhai â ffasadau llinellog o garreg nadd. Unwaith eto, mae llawer o'r rendrau wedi'u
disodli â rendrau sment ac, yn aml, fe'u gorffennir â haen o risfaen.
Amrywiaeth o ffenestri oriel ar y llawr cyntaf yn Bath Street
(2017)

4.4.23 Mae'r colledion graddol o ran manylion wedi
gwanhau cymeriad y strydlun. Fodd bynnag, erys
enghreifftiau da o fanylion o ddiwedd y cyfnod
Sioraidd a
dechrau'r
cyfnod
Fictoraidd, yn ogystal â rhai adeiladau
sy'n cynyddu gwerth 'cymeriad arbennig'
yr ardal.

nodedig
cyffredinol

Rhif 10 Meyrick Street, hen fanc NatWest (2014) a 16 Meyrick Street.

4.4.24 Cafodd yr adeilad hwn ei adeiladu fel banc ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar
bymtheg. Gerllaw Eglwys Rydd Seion, Rhif 16 Meyrick Street - mynediad drwy giât i'r
dde o'r eiddo. Cafodd ei adeiladu ar ddiwedd y 1840au fel rhan o'r un dyluniad gosod
ag Eglwys Rydd Seion. Mae'r arddull o ddiwedd y cyfnod Sioraidd i'w gweld o hyd,
gan gynnwys ffenestri codi â 12 paen a siliau sy'n estyn allan. Adeilad Rhestredig
Gradd II.
4.4.25 Pan oedd y fasnach adeiladu llongau ar ei hanterth, defnyddiwyd pren ‘a
gaffaelwyd’ o’r Iard Longau Frenhinol ar gyfer llawer o’r tai ac mae hyn yn oed rhai o’r
tai llai crand yn cynnwys dodrefn pwrpasol, grisiau a balwstradau wedi’u crefftio’n gain
o dîc a derw.
4.4.26 Ceir nifer o adeiladau rhestredig gradd II ar Church Street gan fod llawer o’r
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manylion allanol wedi goroesi ond, ar y cyfan, mae llawer o’r terasau yn cynnwys tai
sydd wedi’u hadnewyddu gan ddefnyddio rendrau smentaidd â gorffeniadau crisfaen,
mae ffenestri a drysau pren traddodiadol wedi’u disodli â rhai plastig neu alwminiwm
ac mae’r manylion ar lawer o’r simneiau wedi diflannu. Mae hyn oll wedi gwanhau
‘gwerth grŵp’ y terasau hyn.

Tŷ â manylion coeth gan gynnwys ffenestri Edwardaidd a
phortico addurnedig ar ben uchaf Church St (2017) a manylion
ar Cambria House, Bush / Church Street. Mae’r tŷ, a adeiladwyd
tua 1850, wedi aros yn ddigyfnewid fwy neu lai gyda thair
ffenestr yn edrych dros Church Street a ffenestri ymyl gwydr yn
goroesi ar y llawr uchaf.

4.4.27 Ceir nifer o eiddo â manylion gwreiddiol y mae angen eu hatgyweirio a’u
hadnewyddu yn yr ardal nodwedd hon, ynghyd ag eiddo sy’n parhau i golli eu
manylion.
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Mae angen adnewyddu’r eiddo hwn ar Park Street
ac mae perygl y caiff newidiadau amhriodol eu
gwneud (2017)

4.4.28 Mae gan bron bob stryd breswyl derasau o dai sy’n agor allan yn uniongyrchol
i’r stryd ac mae gan lawer ohonynt fynediad i isloriau o’r stryd gyda grisiau mynediad
sydd wedi’u hamgáu gan orchuddion grid gwastad neu reiliau haearn gyr.
4.4.29 Ar y cyfan, mae’r stoc dai yn cynnwys adeiladau deulawr â dwy ffenestr bae
(tair ffenestr bae mewn rhai achosion) wedi’u hadeiladu o garreg galch leol â
gorffeniad rendr llyfn. Fel arfer, ceir dwy ffenestr godi ffrâm bocs â dau baen a
phwyslais fertigol wedi’u gosod 100mm i mewn o’r ffasâd.
4.4.30 Ceir mynediad i ambell eiddo drwy risiau, yn aml o lechi neu garreg galch, yn
dibynnu ar lethr y ffordd. Llechi llwydlas a ddefnyddiwyd ar y toeon yn wreiddiol fel
arfer, gyda gogwydd o rhwng 35 a 42 gradd a simneiau sy’n amrywio o frics coch i
gerrig neu flocwaith wedi’i rendro. Mae gan rai eiddo estyll tywydd addurnedig a cheir
nifer o ffenestri dormer â manylion cain. Pan fo toeon newydd wedi’u gosod, gallant
gynnwys teils asbestos neu sment a ariannwyd gan grant.
4.4.31 Mae gan lawer o’r strydoedd hunaniaeth grŵp gref, er bod manylion wedi’u
colli’n gyson ers y 1950au ar ffurf ffenestri, drysau a nwyddau dŵr glaw newydd, yn
ogystal â rendrau sment a chrisfaen. Mae eiddo anrhestredig ar Argyle Street yn
cynnwys nodweddion gwreiddiol nodedig sydd wedi goroesi.

Eiddo yn Church Street, Gwyther Street a Pembroke Street sy’n dangos amrywiol raddau o undod
ond yn cadw’r patrwm grid gwreiddiol (2017)
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Argyle Street – eiddo â manylion Fictoraidd sydd wedi’u cadw’n dda.

4.4.32 Tuag at ben gorllewinol Bush Street yn Albion Square ceir
cofeb a godwyd yn 1914 ac a adnewyddwyd yn 1985 sy’n coffáu
can mlynedd ers sefydlu’r Iard Longau Frenhinol yn 1814.
Cofeb Albion Square

4.4.33 Mae’r rhan fwyaf o’r strydoedd wedi’u lleoli ar lethr graddol
sy’n rhedeg ar i lawr tua’r gogledd felly mae llinell y toeon yn risiog,
tua 300-400mm. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cafodd llawer o’r adeiladau eu difrodi ac,
fel arfer, adeiladwyd rhai newydd o frics coch a’u rendro er mwyn sicrhau eu bod yn
gydnaws ag adeiladau hŷn.
4.4.34 Caewyd safle ysbyty Meyrick, a leolwyd ar
Park Street, yn 1961. Fe’i gwerthwyd yn y pen
draw a chafodd ei ddymchwel a’i ailddatblygu fel
tai gwarchod yn y 1990au. Mewn llawer o
achosion, mae’r newid yng nghymeriad y ffryntiad
yn adlewyrchu’r datblygiad cynyddol sy’n digwydd
ar y pryd.
4.4.35 Mae ailadrodd yn nodwedd amlwg ar hyd y
strydoedd er bod rhai manylion wedi’u colli lle mae
ffenestri a drysau traddodiadol wedi’u disodli â rhai
plastig a manylion plastr calch gwreiddiol wedi’u disodli â rendr crisfaen.
4.4.36 Ymhlith y nodweddion cyffredin ar Church Street mae toeon o lechi naturiol lleol
ar oleddf o rhwng 35 a 42 gradd, simneiau o frics addurnol wedi’u corbelu neu gerrig
wedi’u rendro, nwyddau dŵr glaw o haearn bwrw, rendr wedi’i baentio ar waliau
allanol, ffenestri codi pren â phwyslais fertigol sy’n llithro i fyny ac i lawr gyda rhwng
pedwar a 12 paen wedi’u gosod 100mm yn ôl o’r ffasâd, mynedfeydd pengrwn y mae
ffenestr linter hanner crwn uwchlaw llawer ohonynt, drysau pren panelog trwm wedi’u
paentio neu eu farneisio, a grisiau drws a siliau dwfn o lechi.
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4.4.37 Mae’r cyfuniad a’r amrywiaeth o nodweddion yn golygu y ceir grŵp o adeiladau
cain o ddiwedd y cyfnod Sioraidd neu ddechrau’r cyfnod Fictoraidd fel arfer sy’n creu
gwerth grŵp.

(2017)
Rhai eiddo rhestredig gradd II ar hyd Church Street
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(2017)
4.4.38 Ar hyd Commercial Row y gwelwyd prif ganolfan fanwerthu’r dref yn wreiddiol
ac mae sawl enghraifft dda o flaen siop Fictoraidd wedi goroesi, gan gynnwys rhai
sydd wedi’u troi’n eiddo preswyl neu sydd wedi’u moderneiddio. Yn ystod y cyfnod
wedi’r rhyfel, symudodd y prif weithgarwch manwerthu o’r fan hon ar hyd Bush Street
i Dimond Street a Meyrick Street. O ganlyniad, gwelwyd dirywiad mawr yn y stoc
adeiladau, yn enwedig yn ystod y 1960au pan osodwyd blaenau siopau anghydnaws
a dewiswyd deunyddiau adeiladu amhriodol rhatach yn lle deunyddiau traddodiadol.
Mae’r adeiladau ar hyd Dimond Street yn gymysgedd o adeiladau deulawr a thrillawr
yn bennaf, y mae gan rai ohonynt ffenestri oriel ar y llawr cyntaf a ffenestri dormer.

Mae eiddo ar Commercial Row yn cael
ei ddefnyddio at amryw ddibenion o hyd
(2017)
(Isod) Mae’r eiddo masnachol ar
Dimond Street yn cynnwys blaenau
siopau traddodiadol a adnewyddwyd a
rhai modern amhriodol (2017). Mae gan
Ganolfan Sant Gofan, a adeiladwyd yn
y 1980au ac sy’n ymestyn i’r gogledd
tuag at Western Way, olwg iwtalitaraidd
ac anghroesawgar o hyd.
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Crynodeb ac Argymhellion
Mae rhan fawr o’r Ardal Gadwraeth yn cynnwys terasau o dai preswyl deulawr â
dwy ffenestr bae a adeiladwyd ar ddiwedd y 1800au i ddarparu llety ar gyfer
gweithlu’r Iard Longau Frenhinol.
Mae’r terasau wedi’u diraddio gan y manylion traddodiadol sydd wedi’u colli a
defnydd amhriodol o ddeunyddiau modern fel llechi to heb asbestos a osodwyd
yn lle’r llechi naturiol gwreiddiol, ffenestri a nwyddau dŵr glaw upvc ac ati a
rendr smentaidd crisfaen.
Mae’r mannau lle y cafwyd mynediad i isloriau wedi’u llenwi i mewn, weithiau
gyda deunyddiau amhriodol, ac mae gan rai grisiau mynedfa orffeniadau
anaddas.
Ymddengys fod rhai strydoedd yn dioddef oherwydd diffyg gofal a gwaith
cynnal a chadw cyffredinol gan berchenogion unigol, sy’n gwanhau ‘ansawdd
arbennig’ yr Ardal Gadwraeth gyfan.
Dylid eu hannog i ailosod nodweddion traddodiadol gan ddefnyddio
deunyddiau lleol traddodiadol er mwyn i’r Ardal Gadwraeth gadw ei statws fel
‘ardal o ddiddordeb arbennig’. Mae Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) yn allweddol er
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mwyn sicrhau y cedwir nodweddion hyn ac y cymerir camau gorfodi pan gaiff
manylion eu colli.
Mae canolfan fanwerthu’r dref wedi wynebu cyfnod anodd, yn enwedig ers y
1990au, gan adlewyrchu’r dewis ehangach o leoliadau siopa sydd ar gael a
chyfleoedd i siopa ar-lein.
Mae’r gyfradd eiddo masnachol gwag yng nghanol tref Doc Penfro yn uwch na’r
gyfradd genedlaethol. Mae rhai unedau wedi’u hadnewyddu neu eu hatgyweirio
mewn ffordd amhriodol ond, ar y cyfan, mae gan ardal fanwerthu’r dref
hunaniaeth gref ac amrywiaeth o ffasadau â manylion a chymeriad unigryw.
Mae’r rhan fwyaf o flaenau siopau wedi cadw eu diddordeb arbennig ac yn
ychwanegu at gymeriad y dref. Rhaid i waith ailddatblygu fod yn gydnaws â’r
dreftadaeth Fictoraidd.
Mae Canllawiau Atodol a luniwyd gan y Cyngor ar gael i’r sawl sydd am
atgyweirio neu adnewyddu blaenau siopau neu eu hailddatblygu.
Mae darpariaeth Erthygl 4 wedi sicrhau bod modd herio unrhyw ddatblygiad
anfoddhaol a gwmpesir gan Gyfarwyddyd Erthygl 4, ni waeth pa mor fach ydyw.
Mae’r Fenter Treftadaeth Treflun wedi cael effaith fawr ar adeiledd llawer o’r
eiddo yng nghanol y dref gyda llawer ohonynt wedi’u hadnewyddu bellach. Mae
rhai adeiladau allweddol yn cael eu tanddefnyddio (Canolfan Sant Gofan) ac mae
eraill yn wag ar hyn o bryd, gan gynnwys hen swyddfa’r post a hen Fanc
Barclays ar Dimond Street.
Roedd Cynllun Grant Eiddo Masnachol hefyd yn weithredol yn Noc Penfro, gan
ategu’r gwaith a oedd yn cael ei wneud eisoes gan y Fenter Treftadaeth Treflun,
a byddai’r eiddo a oedd yn elwa ar y grantiau hyn wedi helpu i wella ansawdd yr
amgylchedd adeiledig.
Ardal Nodwedd 3: Llanion Hill
4.4.39 Erbyn y 1850au, roedd presenoldeb milwrol sylweddol yn y dref, yn bennaf ym
Mharics Llanion (a’r Barics Amddiffynadwy). Bu Llanion yn gartref i nifer fawr o
gatrodau rhwng 1904 a 1967.
4.4.40 Adeiladwyd y Barics rhwng 1900 a 1904 i ddarparu llety ar gyfer 1000 o filwyr.
Roedd gan yr ystafelloedd bync gyfleusterau coginio ac ymolchi ar wahân a ystyriwyd
yn fodern iawn ar y pryd.
4.4.41 Mae’r adeiladau cain o frics coch wedi’u defnyddio’n llwyddiannus at ddibenion
eraill hefyd, gan gynnwys swyddfeydd.
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4.4.42 Ymhlith yr adeiladau sydd wedi goroesi mae preswylfa ddeulawr y cyrnol sydd
bellach yn wag ac a arferai fod yn un o swyddfeydd ardal Cyngor Cefn Gwlad Cymru,
ystafell fwyta’r swyddogion a lluestfa ddeulawr y swyddogion sy’n gartref i Awdurdod
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Mae feranda wreiddiol y Gwarchoty (a
ddefnyddiwyd fel Tafarn yn ystod ei hanes) wedi goroesi. Ymhlith yr adeiladau eraill
sydd wedi goroesi mae storfa unllawr, sied trafnidiaeth fodur a lluestfa’r swyddogion
digomisiwn.

Barics Llanion a’r Gwarchoty (2017)

4.4.43 Ar stryd gyfagos Devonshire Road ceir storfa arfau fach, ystafelloedd hamdden,
yr institiwt a gwarchoty, ac mae hen siop gynnyrch wedi goroesi ar Glen View Avenue.
Kingdom Hall oedd ystafell ginio’r sarsiantiaid. Mae Devonshire Road hefyd yn arwain
at yr hen faes parêd. Defnyddiwyd hen sgwâr y parêd fel maes parcio am flynyddoedd
lawer ond mae bellach yn ddatblygiad tai.
4.4.44 Yn ogystal â hen adeiladau’r fyddin, ceir nifer o dai modern a adeiladwyd o’r
1960au ymlaen, ac mae Parc Busnes Gorllewin Llanion yn darparu gweithdai ar gyfer
diwydiant ysgafn ar Llanion Hill.

4.4.45 Tuag at ganol y dref, mae unedau adwerthu modern mawr, gorsaf betrol a
gwesty yn darparu cyfleusterau modern cyfleus. Fodd bynnag, nid ydynt yn adlewyrchu
cymeriad hanesyddol y dref, a chawsant eu hepgor i raddau helaeth o’r Ardal
Gadwraeth yn 2017 yn dilyn arolwg.
Crynodeb ac Argymhellion
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Ymddengys fod y rhan fwyaf o’r adeiladau hanesyddol wedi’u meddiannu a’u
cynnal a’u cadw ac mewn cyflwr da o hyd.
Mae Llanion Hill wedi’i ddatblygu dros y 30 mlynedd diwethaf i ddarparu ar gyfer
tai modern yn ogystal â busnesau bach ac mae’r cymysgedd hwn o’r
traddodiadol a’r newydd wedi esblygu dros amser wrth i anghenion y dref newid
a datblygu. Caiff cymeriad hanesyddol yr ardal ei wanhau’n sylweddol gan
ddatblygiadau a welwyd yn yr 20fed ganrif nad ydynt, gan fwyaf, yn gydnaws â’r
deunyddiau adeiladu, y ffurfiau a’r strwythurau a oedd yn bodoli eisoes nac yn
gwella’r ardal gadwraeth.
Ailddefnyddio adeiladau gwag mewn ffordd addas yw’r ffordd orau o sicrhau y
cânt eu hatgyweirio a’u cynnal a’u cadw a dylid annog hyn.

Ardal Nodwedd 4: Ardaloedd Ymledu
4.4.46 Er bod yr Ardaloedd Ymledu yn amrywio o ran dyddiadau’r datblygiadau hynny,
maent yn adlewyrchu’r datblygiadau a welwyd ar ôl datblygiad cychwynnol canol y
dref ac nid ydynt yn dilyn y patrwm strydoedd grid llym a welwyd yn ystod camau
cynharach o ddatblygiad y dref.
4.4.47 A: Tir i’r gogledd a’r de o London Road yn yr Ardal Gadwraeth gan gynnwys
y lôn a’r Fynwent Filwrol y mae’n arwain ati, Arthur Street, ochr ddwyreiniol Tremeyrick
Street a Tremeyrick Street Lane, King William Street ac ochr ddwyreiniol Water Street.
Eiddo yn Tremeyrick Street (isod) 2017

4.4.48 Mae Arthur
Street a Tremeyrick
Street yn ffurfio tair
rhes o anheddau
teras. Tremeyrick
Street,
a
adeiladwyd yn y
1840au, yw’r gynharaf ohonynt. Mae’r eiddo
yn ffurfio teras grisiog sy’n codi tuag at Llanion
Hill. Adeiladau deulawr ydynt ag agoriadau
ffenestri gwreiddiol mewn arddull ffenestr godi. Fodd bynnag, mae bron pob un
ohonynt wedi’u disodli â ffenestri a drysau upvc â fframiau plaen. Mae gan rai ohonynt
un ffenestr uchaf ac isaf ond, fel arfer, ceir dwy ffenestr uchaf ac un ar y llawr gwaelod
gyda’r drws ar yr ochr chwith. Mae gan y rhan fwyaf ohonynt ffenestri linter uwchlaw,
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ond mae llawer o’r manylion wedi diflannu. Mae gan sawl un ohonynt agoriadau
hirsgwar uwchlaw drysau. Mae gan bedwar adeilad fynedfa risiog a rheiliau llaw ac
mae gan chwech ohonynt isloriau (14-20) a wahenir o’r palmant gan reiliau. Ceir
amrywiaeth o orffeniadau allanol, rendr crisfaen fel arfer, ynghyd â nwyddau dŵr glaw
plastig. Mae man gwyrdd ar ben deheuol Tremeyrick Street yn nodi safle hen westy’r
Pier a ddifrodwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn ôl cyfeiriadau, roedd naill ai Rhif 10
neu Rif 14 yn dafarn o’r enw ‘The Setting Sun’ yn ystod y 1850au a’r 1860au.
4.4.49 Er bod Arthur Street yn ddatblygiad mwy diweddar, mae’n debyg o ran
cymeriad ac mae hefyd wedi colli cryn dipyn o’i chymeriad gwreiddiol. Fodd bynnag,
ceir amrywiaeth mawr o ran arddull y ffenestri gyda ffenestri bae ar y llawr cyntaf.
Gwelir estyll tywydd addurnol rhai ohonynt o hyd tra bod rhai eraill wedi’u newid a’u
gosod mewn arddull wahanol.

Ffenestri wedi’u newid yn Rhifau 45-49 Arthur Street (2017) a gwifrau uwchben a dysglau lloeren yn
ychwanegu at yr annibendod gweledol.

4.4.50 Mae Doc Penfro yn gartref i’r unig Fynwent Filwrol yng Nghymru sydd wedi’i
lleoli yn ardal Llanion i’r gogledd-ddwyrain o’r dref. Fe’i hagorwyd oddeutu 1860 ar
gyfer claddedigaethau oedd yn ymwneud â’r Iard Longau Frenhinol. Fe’i
trosglwyddwyd i’r awdurdodau milwrol yn 1865 i’w defnyddio gan bersonél milwrol a
oedd mewn garsiwn yn y dref. Yn ogystal â cherrig bedd o’r cyfnod Fictoraidd a’r
cyfnod Edwardaidd, ceir 40 o gerrig bedd o’r Rhyfel Mawr yn y fynwent, ynghyd â 33
o gladdedigaethau o’r Ail Ryfel Byd. Mae’r claddedigaethau o’r Ail Ryfel Byd yn
cynnwys 19 o filwyr a fu farw ar 28 Ebrill 1942 yn ystod ffrwydrad ar gwrs difa ffrwydron
yn y Barics Amddiffynadwy.
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Y Fynwent Filwrol (2012)

4.4.51 Mae’r ardal yn ymestyn i
London Road a King William Street a
rhan o Water Street. Gweler hefyd
adran 4.3.8 am fanylion am yr hen dŷ pwmpio.

4.4.52 B: Milton Terrace i'r gorllewin o'r cwrs golff. Mae ardal Milton Terrace, y
Stryd Fawr a Picton Place, a leolir i'r de, yn codi i ffwrdd oddi wrth ganol tref Doc
Penfro. Dechreuwyd adeiladu'r bythynnod ar y Stryd Fawr yn 1818. Mae toeon isel a
ffasâd plaen heb lawer o fanylion i'w gweld ar lawer ohonynt o hyd. Fodd bynnag, mae
bron pob un ohonynt wedi'u newid yn llwyr o'r rhai gwreiddiol. Ymhlith y nodweddion
gwahanol a welir mae simneiau, drysau a ffenestri, dormerau, nwyddau dŵr glaw a
gorchudd to. Mae'r gorffeniadau allanol yn cynnwys paent neu rendr. Er bod uchder
llawer o'r toeon yn ddigyfnewid, ceir diffyg undod rhwng y ffryntiadau. Yn dilyn asesiad
o ffin yr Ardal Gadwraeth yn 2017, gwnaed newid i hepgor tir, gan gynnwys ochr
ddeheuol Milton Terrace, High Street a Picton Place o ffin yr Ardal Gadwraeth. Mae
ffin 2017 i’w gweld yn Atodiad 1.

Amrywiadau i edrychiad allanol bythynnod (2017)
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4.4.53 Lleolir fflatiau Tregennes Hill (a allai
ymddangos hefyd fel Tregennas Hill) mewn man
amlwg yn wynebu Belle View. Arferai'r eiddo, a
adeiladwyd yn 1893 ac sy'n cael ei ddefnyddio
fel fflatiau ar hyn o bryd, fod yn llety priodasol ar
gyfer aelodau'r Magnelau Brenhinol. Mae
agoriadau gwreiddiol y ffenestri a'r ffenestri codi
â brics llwyd ar y siliau a ffenestri dormer ar yr
ail lawr i'w gweld o hyd.
Fflatiau Tregennes Hill 2017

4.4.54 Y Barics Amddiffynadwy. Mae adeilad y Barics wedi cadw ei safle amlwg i'r
de o'r Iard Longau Frenhinol ar Barrack Hill. Wedi'u hadeiladu rhwng 1842 a 1845
gan Gapten Farris o'r Peirianwyr Brenhinol, roedd y Barics yn wreiddiol yn gartref i 16
o swyddogion a swyddogion digomisiwn a 240 o ranciau eraill, a'u nod oedd diogelu'r
Iard Longau Frenhinol rhag tanio o'r môr ac ymosodiadau o'r tir. Mae'n adeilad
rhestredig, yn Heneb Gofrestredig ac yn unigryw yng Nghymru. Cafodd y barics
amddiffynadwy olaf eu hadeiladu i gynllun sy'n gysylltiedig â Vauben o'r ail ganrif ar
bymtheg ac roedd yr adeilad gorffenedig yn hen ffasiwn. Mae waliau allanol sgwâr y
barics, y sgwâr Sioraidd o'r ansawdd gorau yng Nghymru, yn cynnwys dolenni
mysgedi.
4.4.55 Amgaeir sgwâr y barics gan bedwar teras rheolaidd deulawr mewn calchfaen
llwyd, wedi'u cysylltu â bwaon yn y corneli siamffrog, gyda chanol â phediment heblaw
am y de a ffenestri codi drwyddi draw. Ar y tu allan ceir llinellau gyda dolenni gynnau
sgwâr bach. Mae gan y barics fastiynau neu gilgantau cornelog a phigfain uwchlaw
ffos fawr o gloddiau a tharenni â wyneb o garreg nadd. Mae'r porthdy ar yr ochr
ogleddol yn estyn allan dros y ffos gyda gyndyllau dros y bont godi. Y tu mewn i'r
barics, defnyddiwyd distiau a thrawstiau enfawr o haearn bwrw ar gyfer y llawr ond nid
ar gyfer y to. Defnyddiwyd y man agored i'r gorllewin, sydd bellach yn gwrs golff, ar
gyfer gwersylloedd pabellog, gan gynnwys yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.
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Y barics amddiffynadwy gan gynnwys
golygfeydd o'r dŵr i'r de (2017)

4.4.56 Mae'r ardal nodwedd hon hefyd yn cynnwys Sunderland Avenue, Spenser Row
ac ysbyty De Sir Benfro a oedd, yn wreiddiol, yn ysbyty twymynau. Er bod rhai
ychwanegiadau diweddarach, mae Sunderland Avenue wedi cadw rhywfaint o'i
gymeriad.
4.4.57 Ardal C Y Parc Coffa, y Ganolfan Iechyd a Swyddfeydd y Cyngor, sef y
drydedd ardal o ddatblygiadau diweddarach yn yr Ardal Gadwraeth. Adeiladwyd y
Parc Coffa i goffáu'r milwyr a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. (Gweler yr adran ar
fannau agored). Mae'r ganolfan iechyd a'r swyddfeydd yn ddatblygiadau modern sy'n
anghydnaws â phatrwm y strydoedd gerllaw.
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4.5 Adeiladau'r Ardal Gadwraeth
Mathau o Adeiladau
4.5.1 Yr Henebion Cofrestredig a welir yn yr Ardal Gadwraeth yw'r Barics
Amddiffynadwy, Tŵr Eglwys Pater a Thŵr y De-orllewin yn yr Iard Longau. Ystyrir bod
henebion wedi’u Rhestru yn bwysig ar lefel genedlaethol ac maen nhw’n cwmpasu
amrywiaeth eang o safleoedd archeolegol. Nod rhestru yw sicrhau gwarchod safle
dros gyfnod maith. Mae gan y dref nifer fawr o Adeiladau Rhestredig Gradd 2, yn
ogystal ag adeiladau anrhestredig sy'n cyfrannu at y strydlun ac sy'n ychwanegu at y
diddordeb yn yr Ardal Gadwraeth.
4.5.2 Ceir adeiladau a therasau unigol y mae'n werth sôn amdanynt oherwydd y
cyfraniad y maent yn ei wneud i gymeriad cyffredinol y dref.
 Y Barics Amddiffynadwy
 Barics Llanion
 Cambria House
 Ael-y-Bryn, Bellevue Terrace
 Church Street
 Upper Prospect Place, gan gynnwys 42-44
 Yr hen Ddociau Brenhinol
 Unedau 7-15 Haven Workshops, Pier Road
 Pier Reach, Stockwell Road
 Hen Farics Llanion (Swyddfeydd PCNPA)
 Chapel Stores, Essex Road
 Y Warchodfa, Essex Road
 Gatiau a rheiliau'r Fynwent Filwrol
 53 London Road
 20 Water Street
 5 – 9 , 20 Hawkstone Road
 35 Gwyther Street
 44 Argyle Street
 22b, 24, 26, 30, 32 – 36 Bush Street

Adeiladau Rhestredig
4.5.3 Adeilad rhestredig yw un sydd wedi'i gynnwys ar Restr Statudol y llywodraeth o
Adeiladau o Ddiddordeb Pensaernïol neu Hanesyddol Arbennig. Caiff yr adeiladau
hyn eu diogelu gan y gyfraith ac mae angen caniatâd Cyngor Sir Penfro cyn y gellir
ymgymryd ag unrhyw waith addasu, ymestyn neu ddymchwel. Ceir 105 o adeiladau
rhestredig yn Ardal Gadwraeth Doc Penfro, gan gynnwys un adeilad Gradd I, 16 o
adeiladau Gradd II* ac 88 o adeiladau Gradd II. Mae'r mwyafrif o'r adeiladau
rhestredig yn yr Ardal Gadwraeth yn dyddio o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae
gan y Cyngor gronfa ddata o Adeiladau wedi’u Rhestru sydd ar gael i’r cyhoedd 17.
4.5.4 Y tu allan i'r Iard Longau Frenhinol, mae ardaloedd preswyl a manwerthu'r dref
17

https://www.sir-benfro.gov.uk/adeiladau-rhestredig-ac-ardal-gadwraeth/adeiladau-rhestredig-
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yn cynnwys llawer iawn o adeiladau diddorol, y mae pob un ohonynt yn gysylltiedig â
datblygiad y dref yn y 1800au. Mae nifer o dai preswyl sydd wedi cadw eu hadeiledd
a'u manylion gwreiddiol wedi'u rhestru, yn enwedig i'r de-orllewin ar hyd Church Street
lle mae rhifau 20-33, 20, 22, 42, 44 a 43 yn adeiladau rhestredig gradd II.
4.5.5 Ymhlith yr adeiladau rhestredig allweddol o gwmpas y dref mae amrywiaeth o
eglwysi a chapeli enwadol a nifer o hen adeiladau ysgol, a gaiff eu nodi wrth
ddadansoddi cymeriad y dref.

Adeiladau mewn perygl
4.5.6 Mae nifer o adeiladau hanesyddol y mae angen gwaith cynnal a chadw ac
atgyweirio rheolaidd arnynt, gan gynnwys eiddo masnachol gwag yng nghanol y
dref. Yn ogystal, mae sawl un o'r adeiladau rhestredig yn yr Ardal Gadwraeth yn
dangos arwyddion o esgeulustod, dadfeiliad neu ddirywiad oherwydd diffyg gwaith
cynnal a chadw ac, o'r herwydd, gallent gael effaith andwyol ar gymeriad yr Ardal
Gadwraeth. Efallai y bydd cyfleoedd cyllido ar gyfer Adeiladau Hanesyddol ar gael
gan Cadw neu ffynonellau eraill, er y gall y meini prawf cymhwyso fod yn llym.18
4.5.7 Mae'r arolwg diweddaraf o adeiladau mewn perygl (Medi 2014) yn nodi bod
chwe adeilad rhestredig mewn perygl a 21 o adeiladau dan fygythiad yn yr Ardal
Gadwraeth.
Yr adeiladau mewn perygl (yn 2014) yw:
1. Yr Hen Brif Stordy Arfau, Llanion Hill
2. Blwch Ffôn Masnachol yn Hobbs Point
3. Hen Swyddfa'r Fformyn, yr Iard Longau
4. Gwesty'r port, a restrwyd yn flaenorol fel Clwb y Commodore, yr Iard
Longau
5. Rhes Hir o Stablau i'r de o'r Iard Longau
6. Cerbyty y tu ôl i Rifau 1 a 2 The Terrace, yr Iard Longau

Yr adeiladau dan fygythiad yw 1.
2.
3.
4.
5.

Rhifau 64 a 64a, Bush Street (yr ochr ddeheuol)
Eglwys Rydd Seion (a restrwyd yn flaenorol fel y Capel
Methodistaidd Wesleaidd), Meyrick Street
Y Barics Amddiffynadwy, Presely View
Rhan 1 o reiliau mynwent Eglwys Sant Ioan, Bush Street (yr ochr
ddeheuol)
Rhan 2 o reiliau mynwent Eglwys Sant Ioan, Bush Street

18

Gwefan Cadw http://cadw.gov.wales/historicenvironment/help-advice-andgrants/grants/historicbuildings/?skip=1&lang=cy ym mis Medi 2016
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Y Goffeb Ryfel, Bush Street
Tŵr Martello y De-orllewin, Fort Road19
Yr Hen Stordy Cetris a'i Wal Amgylchynol, Llanio Hill
Waliau'r Ffos Sych, Presely View
Llwyfan y Barics, Presely View
Gatiau'r Iard Longau, yr Iard Longau
Pileri a Phorthordai'r Iard Longau (a restrwyd yn flaenorol ar y cyd â
Wal yr Iard Longau)
Rhif 3, The Terrace, yr Iard Longau
Waliau Gerddi y tu ôl i Rhif .1, The Terrace, Yr Iard Longau
Waliau Gerddi y tu ôl i Rhif 2 The Terrace, Yr Iard Longau
Waliau Gerddi y tu ôl i Rhif .3, The Terrace, Yr Iard Longau
Waliau De-orllewinol a Gorllewinol Pater Fort, Yr Iard Longau
Y Doc Sych gan gynnwys Pyst a Chapfeini (a restrwyd yn flaenorol
ar y cyd â 13 o lithrfeydd adeiladu a glanfa geir
Llithrfa Adeiladu Rhif 4 (a restrwyd yn flaenorol ar y cyd â llithrfa
adeiladu Rhif 113, y Doc Sych a Glanfa Geir, Yr Iard Longau
Eiddo ar ochr ddeheuol Pier Road
Rhifau 17-21, Meyrick Street

4.5.8 Er bod cyflwr rhai adeiladau wedi newid o bosibl ers i'r arolwg gael ei gynnal,
mae nifer o adeiladau anrhestredig eraill y mae angen gwneud gwaith arnynt.

Adeiladau Anrhestredig/Positif Allweddol
4.5.9 Yr argraff gyffredinol a geir yw llinell adeiladu unffurf, gyda rhesi o derasau ym
mhob rhan o ganol hanesyddol y dref. Lleolir yr Iard Longau Frenhinol ar wahân, wedi'i
hamgáu'n eang gan waliau diffiniol o gerrig. Mae ganddi hunaniaeth annibynnol o hyd
ac nid oes cydberthynas weledol gref rhyngddi a'r dref. Yng nghanol hanesyddol y
dref, gwelir amrywiaeth o ran lled adeiladau, uchder toeon a lliw ffasadau. Mae
ffryntiad adeiladau sy'n wynebu'r stryd mewn cyflwr da a gofelir amdanynt yn dda ar
y cyfan. Ceir crynodiadau sylweddol o adeiladau rhestredig yn Hobbs Point, Church
Street, rhannau o Laws Street a Bush Street a Meyrick Street a The Terrace yn yr Iard
Longau, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn adeiladau rhestredig Gradd II.
4.5.10 Yn ogystal â'r nifer fawr o adeiladau rhestredig, mae'r Ardal Gadwraeth yn
cynnwys amrywiaeth o adeiladau anrhestredig sy'n gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r
ardal. Yn gyffredinol, mae'r adeiladau 'positif' hyn yn adeiladau unigol neu'n grwpiau
o adeiladau y mae eu holl fanylion pensaernïol gwreiddiol, neu nifer fawr ohonynt,
wedi goroesi, ac sy'n ychwanegu diddordeb a bywiogrwydd at olwg yr Ardal
Gadwraeth. Yn eu plith mae adeiladau crefyddol, milwrol a phreswyl.

19

Fel y nodir yn y cofnod, ond fe’i gelwir hefyd yn Dŵr Dryllau Caergrawnt.
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Deunyddiau Adeiladu a Manylion Lleol
4.5.11 Ymhlith y deunyddiau adeiladau traddodiadol a ddefnyddiwyd o fewn yr Ardal
Gadwraeth mae'r canlynol:



Waliau: Terasau o anheddau Fictoraidd/Edwardaidd a welir yn bennaf. Fe'u
hadeiladwyd o galchfaen lleol gyda rendrau calch smentaidd a nodweddion
plastr addurnol gwahanol. Ceir rhai ffasadau llinellog o garreg nadd, rhai â
gorffeniad calchfaen llyfn, a rhai â gorffeniad plastr garw neu risfaen.



Toeon: Llechi llwyd / glas tywyll naturiol a welir yn bennaf, gydag amrywiaeth
o doeon a dormerau. Mae rhai dormerau talcennog yn estyniad o ffenestri bae
fertigol ac yn rhan o ffryntiad yr adeilad, tra bod rhai eraill yn llai o faint gyda
thoeon serth ar wahân drostynt, a chaiff rhai eu gosod yn ôl o'r bondo. Mae
simneiau brics a cherrig wedi'u rendro gyda theils crib clai plaen yn gyffredin
yn yr ardal gadwraeth. Mae uchder y toeon yn gyson. Caiff yr amrywiaeth ei
chreu gan derasau grisiog ac adeiladau nodedig ar gornel sawl stryd.



Ffenestri: Yn gyffredinol, ffenestri pren meddal wedi'i baentio â phwyslais
fertigol yw'r rhai gwreiddiol. Cânt eu gosod i mewn hyd at 75mm o'r ffasadau
fel arfer ac amgylchynnir rhai ohonynt gan frics neu fandiau plastr. Caiff llawer
o adeiladau â rendr ysgafn eu paentio mewn amrywiaeth o liwiau pastel ysgafn.
Mae ffenestri casment a ffenestri codi yn rhoi pwyslais fertigol yn bennaf a cheir
nifer sylweddol o ffenestri ar loriau uchaf eiddo masnachol a hen eiddo
masnachol. Mae ffenestri bae ar ogwydd yn amlwg mewn sawl rhes o dai teras.



Drysau: Canopïau pren addurnol ar draws mynedfeydd neu ffenestri linter
sgolpiog neu reiddiol uwchlaw drysau â thri, pedwar neu chwe phanel.
Isloriau: Ceir rhai tai â mynediad i islawr a amgylchynnir â rheiliau a gatiau
haearn, neu grid colfachog sy'n plygu i fyny.

Blaenau siopau, hysbysebion ac arwyddion
4.5.12 Mae llawer o flaenau siopau Fictoraidd wedi goroesi, ond lle nad yw'r siopau
yn gweithredu fel allfeydd manwerthu mwyach, mae'r rhan fwyaf o'r arwyddion wedi'u
colli.
4.5.13 Byddai llythrennau wedi'u paentio â llaw wedi ymddangos ar estyll tywydd pren
llawer o'r siopau a byddai ganddynt gysgodlenni yn plygu allan â deunydd hysbysebu
arnynt fwy na thebyg, ond mae'r manylion hyn wedi'u colli.
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4.5.14 Ceir nifer o flaenau siopau sydd wedi'u haddasu'n rhannol neu'n gyfan gwbl yn
ogystal â rhai enghreifftiau da o replicâu modern. Fodd bynnag, mae nifer o flaenau
siopau wedi'u 'moderneiddio' gan ddefnyddio deunyddiau ac arddulliau amhriodol, yn
enwedig ar hyd Dimond Street.
Ymhlith y problemau mwyaf cyffredin
mae:
 Estyll tywydd rhy ddwfn sy'n celu nodweddion gwreiddiol.
 Y defnydd o liwiau llachar.
 Y defnydd o lythrennau plastig anaddas.
 Goleuadau amhriodol.
 Y defnydd o ffenestri a deunyddiau newydd amhriodol.
4.5.15 Er bod angen arwyddion ffordd a goleuadau traffig i reoli symudiad traffig a
cherddwyr, cânt eu gosod weithiau wrth ymyl adeiladau rhestredig a gallant gyfrannu
at yr annibendod gweledol sy'n tynnu oddi wrth yr adeiladau hyn.

Ffactorau Negyddol (graddau'r ymwthio neu'r difrod)
4.5.16 Mae nifer o elfennau sy'n tynnu oddi wrth gymeriad arbennig yr Ardal
Gadwraeth ac sy'n cynnig cyfleoedd posibl i'w gwella, gan gynnwys:











Effaith gronnol addasiadau ac estyniadau i adeiladau hanesyddol sy'n golygu
bod nifer sylweddol o nodweddion traddodiadol yn cael eu colli, gan erydu
cymeriad a golwg arbennig yr ardal;
Tiroedd y cyhoedd sydd wedi'u dylunio, eu hadeiladu a'u cynnal a'u cadw'n
wael, gan gynnwys atgyweiriadau amhriodol i arwynebau caled, biniau sbwriel
a manylion;
Datblygiadau a gwaith moderneiddio anghydnaws drwy gyfrwng gwaith
adnewyddu;
Addasiadau ansensitif i flaenau siopau gan gynnwys arwyddion amhriodol;
Parseli o dir wedi'u hesgeuluso ac eiddo preifat mewn cyflwr gwael;
Safleoedd manwerthu gwag y mae eu golwg yn dirywio;
Polion a gwifrau telegraff ymwthiol mewn rhai ardaloedd;
Nifer fawr o erialau teledu a dysglau lloeren ar ddrychiadau blaen mewn rhai
ardaloedd.

4.5.17 Gellir lleihau'r colledion, yr ymwthio a'r difrod a welir cymaint â phosibl drwy roi
sylw penodol i ddyluniadau sensitif, deunyddiau adeiladau cydnaws a maint
datblygiadau.

4.5.18 Mae'r manylion pensaernïol ar rai o'r terasau wedi cael eu colli'n raddol wrth i
rai ffenestri newydd gael eu gosod ac wrth i flaenau siopau ac arwyddion siopau
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traddodiadol gael eu colli, ac mae nifer fawr o ffenestri upvc sy'n gwanhau'r effaith
bensaernïol hanesyddol yn yr Ardal Gadwraeth.
4.5.19 Mae datblygiadau mwy modern o fewn yr Ardal Gadwraeth neu'n agos ati yn
dueddol o gael effaith negyddol, gan gynnwys:
4.5.20 Mae siopau manwerthu mawr ger Western Way a Pier Road, King William
Street a London Road yn lleihau apêl hanesyddol y dref gan eu bod yn defnyddio
deunyddiau modern ynghyd â dyluniadau a chynlluniau modern yn bennaf er mwyn
bodloni gofynion manwerthwyr modern. Arwyddion modern ac amhriodol a welir yn
bennaf. Yn dilyn asesiad o ffin yr Ardal Gadwraeth yn 2017, gwnaed newid i hepgor
tir yn Llanion Hill, Western Way a Water Street o ffin yr Ardal Gadwraeth. Mae ffin
2017 i’w gweld yn Atodiad 1.

4.5.21 Mae Stockwell Road a Richmond Road, sydd o fewn yr Ardal Gadwraeth, yn
cynnwys unedau busnes a diwydiannol â chynllun sy'n anghydnaws â'r deunyddiau
adeiladu hanesyddol, sef cerrig a brics coch. I'r gwrthwyneb, mae llawer o'r unedau
busnes ar Pier Road wedi cadw eu cymeriad cynhenid a'u hapêl er nad ydynt wedi'u
rhestru.
Ardaloedd Negyddol / Niwtral
4.5.22 Mae datblygiadau mwy modern yn yr Ardal Gadwraeth yn dueddol o gael
effaith niwtral ar yr ardal - nid ydynt yn diogelu nac yn gwella ei chymeriad. Nodir rhai
o'r ardaloedd / adeiladau hyn isod:
 Eiddo preswyl ar Connacht Way
 Ceir safle gwag ar King William Street sydd wedi'i amgylchynu â rheiliau
diogelwch modern
 Mae'r datblygiadau ar Argyle Street (canolfan iechyd a fferyllfa) yn fodern yr
olwg, yn enwedig o ran y ffenestri a ddefnyddiwyd. Caiff presenoldeb y
datblygiadau ei feddalu'n llwyddiannus gan waith tirlunio a rheiliau ar ffryntiad
y stryd.
 Nid yw'r datblygiad modern ar Western Way, sy'n cynnwys safleoedd
manwerthu a diwydiant ysgafn, yn rhoi unrhyw ystyriaeth i'r Ardal Gadwraeth.
4.5.23 Gall safleoedd ac adeiladau negyddol gynnwys Adeiladau mewn Perygl (4.5.3)
sydd mewn cyflwr gwael ac yn debygol o gael effaith andwyol (adeg yr arolwg).
Ymhlith yr adeiladau negyddol pellach a nodwyd mae 49 Gwyther Street, Canolfan
Sant Gofan a 5-7 Dimond Street.
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4.5.24 Ynghyd â'r adeiladau a'r safleoedd negyddol a nodwyd, gall ardaloedd niwtral
hefyd gynnig cyfleoedd posibl i wella'r Ardal Gadwraeth. Mae tipio anghyfreithlon a
thaflu sbwriel yn cael effeithiau negyddol sylweddol ar yr Ardal Gadwraeth hefyd. Yn
ogystal â'r effaith weledol
uniongyrchol, cânt effaith
niweidiol ar agweddau a
hyder yn yr Ardal
Gadwraeth a gallant
effeithio ar y posibilrwydd
y ceir buddsoddiad a
gwaith cynnal a chadw.
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4.6 Crynodeb o Gymeriad yr Ardal Gadwraeth
4.6.1 Mae Doc Penfro yn dref 'Garsiwn' a sefydlwyd ar ddechrau'r 1800au fel lleoliad
ar gyfer adeiladu Llongau Brenhinol. Ymhlith y nodweddion sydd wedi goroesi mae
Barics Amddiffynadwy unigryw Fictoraidd, hen fan ymadael ar gyfer pacedlongau ager
a hwyliai i Iwerddon, canolfan 'garsiwn' i'r fyddin a chanolfan ar gyfer gweithrediadau
awyrennau môr yr Awyrlu Brenhinol yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Mae ganddi
gysylltiadau â'r môr o hyd fel man ymadael ar gyfer gwasanaethau fferi i Iwerddon.
4.6.2 Yn sgil y twf dramatig mewn gweithgarwch adeiladu llongau ac adeiladu tai yn
ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif, gwelwyd y dref yn
ffynnu a gweithwyr yn cael eu denu o bob rhan o'r DU i weithio yn yr Iard Longau. Pan
ddaeth y gweithgarwch adeiladu llongau yn yr Iard Longau Frenhinol i ben a gwelwyd
ymadawiad y Fyddin, y Llynges a'r Awyrlu Brenhinol yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, gwelwyd
lleihau sylweddol yn lles economaidd y dref.
4.6.3 Ceir nifer fawr o adeiladau cain o amgylch y dref sy'n deyrnged i'r cyfnod hwn, o
dai teras bach wedi'u cadw'n dda ar Church Street, i'r amrywiaeth o eglwysi a chapeli,
blaenau siopau, tafarnau, adeiladau ysgol Fictoraidd ac adeiladau dinesig neu
allweddol sy'n rhoi cymaint o gymeriad i'r dref ac sy'n rhan o'i diddordeb arbennig.
4.6.4 Mae'r dirywiad graddol a welwyd yn adeiledd y dref wedi'i atal gan y Fenter
Treftadaeth Treflun ddiweddar sydd wedi adfer pob un o'r hen adeiladau milwrol yn yr
hen Iard Longau yn ogystal â llawer o adeiladau cain o amgylch y dref fel yr hen
Farchnad, eiddo ar hyd Bush Street a Dimond Street a llawer o siopau Fictoraidd ar
hyd Commercial Row.
4.6.5 Mae'r gwaith hwn wedi cyfrannu at ddiogelu dyfodol stoc adeiladau pwysicaf y
dref ac, wrth i'r adeiladau hyn gael eu defnyddio at ddibenion newydd, y gobaith yw y
gall y dref fanteisio ar ei hanes unigryw fel cyrchfan i ymwelwyr a phorthladd fferi
ffyniannus.

Nodi Materion Cadwraeth

4.7 Amodau cyffredinol (Dadansoddiad SWOT)
4.7.1 Er bod mwyafrif yr adeiladau hanesyddol a'r mannau agored pwysig yn dal i
fodoli, mae nifer o bryderon ynghylch eu dyfodol y mae angen mynd i'r afael â nhw.
Mae angen i'r Cynllun Rheoli hwn adeiladu ar gryfderau lleol penodol a rhinweddau
cynhenid yr Ardal Gadwraeth, er mwyn manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer
ei dyfodol. Mae'r pryderon a'r problemau cyfredol wedi'u nodi mewn dadansoddiad
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'SWOT' (cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau) a nodir manylion pellach
isod.

4.7.2 Dyma grynodeb o'r materion allweddol sy'n effeithio ar reolaeth yr Ardal
Gadwraeth:
Cryfderau:
 Y cysylltiad agos â'r Iard Longau Frenhinol, sy'n nodwedd hanesyddol leol,
trafnidiaeth forol a datblygiadau modern y diwydiant fferi
 Hanes sy'n unigryw i Gymru
 Adeiladau hanesyddol sydd wedi cadw eu cymeriad traddodiadol i raddau
helaeth ac sy'n creu ymdeimlad cryf o le, yn ogystal ag ansawdd uchel yr
adeiladau hynny
 Adeiladau nodedig sy'n rhoi ffocws clir i'r Ardal Gadwraeth
 Mynediad i fannau hamdden ffurfiol ac anffurfiol drwy gyfrwng llwybrau
cyhoeddus, gan gynnwys y Llwybr Cenedlaethol, glan y dŵr yn Criterion Way
a Hobbs Point, a mannau agored, caeau a meysydd chwarae yn y Parc Coffa,
Cumby Park a Charlton Place.
 Mynediad i gyfleusterau cymunedol gan gynnwys Pater Hall, y ganolfan
iechyd, y llyfrgell a'r ysbyty leol
 Hygyrchedd da ar y ffyrdd a'r rheilffordd
 Hunaniaeth a chydlyniant cymunedol cryf
 Strydoedd llydan ac agored sy'n elwa o'r ffaith nad oes llawer o draffig trwodd
yn eu defnyddio.

Gwendidau:
 Effaith gronnus addasiadau, estyniadau, deunyddiau newydd a manylion o
ansawdd gwael i lawer o adeiladau hanesyddol sydd wedi arwain at golli cryn
dipyn o nodweddion pensaernïol ac adeiledd gwreiddiol, gan erydu cymeriad
arbennig a golwg yr ardal;
 Diffyg gwaith cynnal a chadw a gofal priodol mewn perthynas â manylion
treftadaeth;
 Nifer yr adeiladau rhestredig ac anrhestredig sydd mewn cyflwr gwael;
 Adeiladau pwysig yn wag neu ddim yn cael eu defnyddio;
 Datblygiadau a gwaith atgyweirio / adnewyddu anghydnaws i adeiladau yn yr
Ardal Gadwraeth
 Ni cheir amrywiaeth eang o fanwerthwyr yng nghanol y dref ac mae cyfraddau
eiddo masnachol gwag yn cynyddu
 Datblygiadau anghydnaws o ran eiddo masnachol ac unedau busnes yn yr
Ardal Gadwraeth
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Cyfleoedd:
 Gwella'r broses o gynnal a chadw a rheoli adeiladau treftadaeth
 Rhagor o waith adfywio sensitif i safleoedd a threfluniau allweddol
 Parhau i uwchraddio a chynnal a chadw tir y cyhoedd gan fabwysiadu agwedd
addas tuag at gydlynu a dylunio'r tir hwnnw'n gyffredinol, er mwyn atgyfnerthu
a gwella cymeriad treftadaeth yr Ardal Gadwraeth
 Buddsoddiad ac ymwelwyr yn cael eu denu gan ddiddordeb hanesyddol yr Iard
Longau a'r gweithgareddau a fu'n mynd rhagddynt
 Rheolaeth well a gwell mynediad i'r dŵr yn Hobbs Point a Front Street
 Ystyried mesurau rheoli traffig sy'n cefnogi ymweliadau â chanol y dref ac
atyniadau twristiaeth yn yr Iard Longau.

Bygythiadau:
 Gwrthwynebiad i reolaethau priodol ar gynnal a chadw ac addasu adeiladau
hanesyddol a gwaith nas awdurdodwyd;
 Dyluniad amhriodol adeiladau mewnlenwi newydd, estyniadau, blaenau siopau
ac addasiadau;
 Dirywiad yn adeiledd tir y cyhoedd neu ddirywiad mewn arbenigrwydd lleol yn
sgil gwelliannau annelwig, gwael;
 Dim digon o ddefnydd o dir ac adeiladau gwag a chynlluniau datblygu heb eu
gweithredu o hyd
 Cynnydd mewn traffig a'i effaith yn sgil cynnydd yn y sawl sy'n berchen ar geir
a pharcio ar y stryd
 Llai o gyfleoedd manwerthu, gan gynnwys siopau annibynnol lleol yn diflannu
yng nghanol y dref
 Cau'r derfynfa fferi

4.8 Materion Cadarnhaol ac Asedau
4.8.1 Mae'r canlynol ymhlith y materion treftadaeth cadarnhaol a'r asedau y mae
angen eu diogelu a'u gwella:


Cymeriad cyffredinol yr Ardal Gadwraeth a gynrychiolir gan ei hamgylchedd
adeiledig, sy'n cyfleu ac yn cynrychioli hanfod ei chymeriad, yn cynnwys y
berthynas rhwng y patrwm o strydoedd preswyl ar ffurf grid a'r Iard Longau
Frenhinol, gan gynnwys ei hadeiladau hanesyddol preswyl a masnachol
(tafarnau a hen westai) a chymeriad cynhenid cynllun y strydoedd a'r
rhwydwaith o lonydd cefn.



Adeiladau unigol o bwys hanesyddol sydd â'r potensial i fywiogi'r strydlun,
gan gynnwys y tafarnau, y siopau, y capeli a'r gwestai hanesyddol, ac
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adeiladau milwrol gan gynnwys hen Farics Llanion, y Barics Amddiffynadwy
ac adeiladau a fu'n gwasanaethu aelodau'r llynges, y fyddin a'r awyrlu ac a fu'n
gartref iddynt.


Grwpiau arwyddocaol o adeiladau sy'n ffurfio strydluniau rheolaidd ac yn rhoi
ymdeimlad o reolaeth a diffiniad i'r mannau a'r gofodau trefol nodedig, megis
Church Street a Prospect Place, a therasau llydan unionsyth Meyrick Street a
Bush Street. Mae tua 105 o adeiladau rhestredig yn gwneud cyfraniad
sylweddol i gymeriad y dref.

4.9 Materion negyddol a phroblemau
4.9.1 Mae'r canlynol ymhlith y prif faterion negyddol a phroblemau o fewn yr Ardal
Gadwraeth:


Adeiladau gwag o ansawdd gwael sy'n difrïo rhinweddau gweledol yr
amgylchedd hanesyddol; nid ydynt ychwaith yn annog buddsoddiad newydd
mewn adeiladau cyfagos na'r ardal yn gyffredinol. Mae diffyg gwaith cynnal a
chadw yn golygu bod adeiledd yr adeiladau hyn yn dirywio'n gyflymach ac nid
yw hyn yn annog unrhyw fentrau adfywio. Mae modurdai a siediau wedi'u
hesgeuluso sy'n wynebu lonydd cefn yn annog tipio anghyfreithlon ac yn
cyflwyno amrywiaeth o arddulliau a deunyddiau sy'n anghydnaws â chymeriad
cydlynol ffryntiadau strydoedd.



Mae rhai o'r siopau yn wag ac mae gan eraill le gwag ar y lloriau uchaf. Mae
diffyg adenillion economaidd yn arwain at ddiffyg gwaith cynnal a chadw ac
atgyweiriadau amhriodol ac mae hyn yn effeithio ar amgylchedd gweledol a
ffisegol y dref.



Mae gwaith addasu ac atgyweirio gwael yn golygu bod rhai o rinweddau
treftadaeth traddodiadol a chymeriad adeiladau a threfluniau wedi'u colli. Mae
effaith gronnus cynifer o fân newidiadau yn cael effaith sylweddol ar adeiladau
unigol a strydluniau cyffredinol.

4.9.2 Mae angen sicrhau bod rheolaethau statudol yn cael eu gweithredu'n barhaus,
yn enwedig ar gyfer:




newid ffenestri codi pren a rhoi ffenestri fframiau upvc o ddyluniad gwahanol
yn eu lle;
colli manylion a deunyddiau treftadaeth gan gynnwys gwaith atgyweirio o
ansawdd gwael;
y defnydd o rendr a gorffeniadau eraill sy'n anaddas ar gyfer adeiladau
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5.

treftadaeth;
gosod drysau ffrynt newydd gyda dyluniadau a gorffeniadau anaddas;
tynnu mowldinau treftadaeth a manylion eraill;
tynnu simneiau a photiau;
agoriadau ffenestri anaddas a gwael o ran maint a ffenestri dormer;
gosod erialau a dysglau lloeren;
lleoliad a maint anaddas offer ynni adnewyddadwy.

Adolygiad o'r Ffiniau ac Argymhellion

5.1.1 Mae sawl ffin o fewn yr Ardal Gadwraeth sy'n cynnal cymeriad hanesyddol yr
ardal, gan gynnwys ffin yr Ardal Gadwraeth fel y'i hymestynnwyd yn 1999, yr ardal sy'n
destun Cyfarwyddyd Erthygl 4 sy'n diddymu hawliau datblygu a ganiateir eiddo
preswyl, a hen ffin y Fenter Treftadaeth Treflun.
5.1.2 Aeth y Fenter Treftadaeth Treflun ati i dynnu sylw at adeiladau yn yr Ardal
Gadwraeth, a phennwyd y ffin er mwyn sicrhau bod un o'r ardaloedd a'r adeiladau yr
ystyriwyd eu bod yn bwysig yn hanesyddol wedi'u cynnwys o fewn ffin y Fenter.
5.1.3 Mae Cyfarwyddyd Erthygl 4(2), a fu'n weithredol ers 30 Hydref 2008, yn parhau
i gyfyngu ar hawliau datblygu a ganiateir eiddo preswyl mewn rhannau o'r Ardal
Gadwraeth. Nid yw'n fwriad newid ffin yr ardal sy'n ddarostyngedig i Gyfarwyddyd
Erthygl 4. Fodd bynnag, mae lle i ddarparu gwybodaeth a chymorth ychwanegol i
berchenogion a phreswylwyr a chymryd camau gorfodi mewn perthynas â
Chyfarwyddyd Erthygl 4(2).
5.1.4 Caiff cymeriad ac ansawdd treflun gweithgarwch morwrol hanesyddol Doc
Penfro eu ffurfio drwy gyfuniad o'r hen Iard Longau Frenhinol a 'thref newydd' Doc
Penfro a ddatblygodd er mwyn cefnogi a darparu llety i weithwyr yr Iard Longau a'u
teuluoedd. Gwelwyd y dref yn ymestyn i ddechrau i'r dyffryn eang i'r dwyrain ac wedyn
i Llanion Hill ac i'r de tuag at Prospect Place a thu hwnt. Datblygiadau adeiledig yn
hytrach na nodweddion topograffyddol sy'n gyfrifol am y ffin a welir, ar wahân i'r cwrs
golff modern i'r gorllewin o'r Barics Amddiffynadwy lle mae'r ffin yn cynnwys rhan o'r
cwrs golff a ddefnyddiwyd yn flaenorol ar gyfer byddino.

5.1.5 Fel rhan o'r broses Gwerthuso Cymeriad, cynhaliwyd arolwg o ffiniau presennol
yr Ardal Gadwraeth, gan gynnwys asesiad o'r canlynol:






Hanes yr ardal a'i datblygiad
Golwg y gwahanol ardaloedd nodwedd a maint yr ardaloedd hynny
Dadansoddiad o berthnasau gofodol
Cyflwr ac adeiledd yr adeiladau
Effaith lwyddiannus / negyddol arfer rheolaethau o fewn yr Ardal Gadwraeth
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5.1.6 Ceir amrywiaeth o ddatblygiadau hanesyddol a modern ar ymyl ogleddol y ffin
sy'n cynnwys adeiladau nad ydynt yn rhan annatod mwyach o ansawdd a ffurf yr Ardal
Gadwraeth ei hun. Mae'n briodol gwneud addasiadau er mwyn eithrio ardaloedd nad
ydynt yn ffurfio rhan o gymeriad hanesyddol yr Ardal Gadwraeth.

5.1.7 I'r de, o fewn yr Ardal Gadwraeth, gan gynnwys y Stryd Fawr, Milton Terrace a
Picton Place, ceir terasau o fythynnod â thoeon isel sydd wedi goroesi i raddau
helaeth. Fodd bynnag, mae'r rhain wedi'u newid fwy neu lai'n gyfan gwbl, gan
waredu'r holl fanylion hanesyddol cynhenid eraill. Cynigir y dylid newid ffin yr Ardal
Gadwraeth er mwyn eithrio strydoedd hyn a strydoedd eraill.

5.1.8 Ni fwriedir ymestyn yr Ardal Gadwraeth drwy'r gwerthusiad hwn. Mae'r Map
Diwygiadau i Ffiniau'r Ardal Gadwraeth yn Atodiad 1 yn dangos y newidiadau
arfaethedig i ffiniau Ardal Gadwraeth Doc Penfro a argymhellir isod. I grynhoi, er bod
y rhan fwyaf o ffin yr Ardal Gadwraeth yn dal yn bosibl ei chyfiawnhau, mae nifer o
ardaloedd nad ydyn nhw mwyach yn haeddu eu cynnwys yn yr Ardal Gadwraeth.

Argymhellion Diwygio'r Ffiniau
5.1.9 Mae rhan fwyaf gogleddol o ffin yr Ardal Gadwraeth yn cynnwys rhan o
Connacht Street, Essex Road a Devonshire Road a rhan o Western Way a Pier Road.
Ar yr ymyl ogleddol hon, ceir datblygiadau preswyl modern sy'n defnyddio deunyddiau
modern yn bennaf ac sy'n anghydnaws â chanol hanesyddol yr Ardal Gadwraeth. Yn
ogystal, ychydig iawn y mae datblygiadau manwerthu modern, a feddiennir ar hyn o
bryd gan gwmnïau manwerthu cenedlaethol, yn ei gyfrannu at y strydlun. Ar y cyd â'r
ganolfan gofal iechyd a'r llyfrgell ar Water Street, cynigir y dylid eithrio'r ardaloedd hyn
gan nad ydynt yn cyfrannu at gymeriad hanesyddol neu bensaernïol yr Ardal
Gadwraeth.

Argymhelliad 1: bod ffin yr Ardal Gadwraeth yn cael ei diwygio er mwyn eithrio
tir yn Llanion Hill, Western Way a Water Street fel y dangosir yn Atodiad 1

5.1.10 Mae ymyl ddeheuol ffin yr Ardal Gadwraeth yn rhedeg ar hyd cefn eiddo ar y
Stryd Fawr ac yn cynnwys rhannau o Britannia Road, Pembroke Road, Picton Place,
High Street Close, Bufferland Terrace a Bellevue Terrace. Dylid diwygio'r ffin hon er
mwyn eithrio'r rhain o'r Ardal Gadwraeth. Dangosir y diwygiad arfaethedig i'r ffin yn
Atodiad 1. Ar y cyfan, mae adeiladau yn yr ardal hon wedi'u hadfer a'u gwella gan
ddefnyddio deunyddiau modern ac mae llawer o'r manylion gwreiddiol wedi'u colli.
Cynllun teras a welir i'r strydoedd yn bennaf ond nid yw'n gyson â phatrwm grid y
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dref islaw. Wedi pwyso a mesur, nid yw'n gwneud cyfraniad dilys mwyach at
gymeriad yr Ardal Gadwraeth.

Argymhelliad 2: bod ffin yr Ardal Gadwraeth yn cael ei diwygio er mwyn eithrio
tir i'r de gan gynnwys y Stryd Fawr a High Street Close a rhannau o Britannia
Road, Pembroke Road, Picton Place, Bufferland Terrace a Bellevue Terrace fel
y dangosir yn Atodiad 1

5.1.11 Pennwyd ffin yr Ardal Gadwraeth yn Fairways, i'r dwyrain o'r Barics
Amddiffynadwy, cyn unrhyw ddatblygiadau preswyl dilynol. Yn benodol, mae ffin yr
Ardal Gadwraeth yn rhannu rhifau 17 a 18 Fairways a'u cwrtilau yn ddwy. Mae iddynt
gymeriad cwbl newydd a chynigir y dylid eu heithrio o ffin yr Ardal Gadwraeth.

Argymhelliad 3: Ni ddylid cynnwys Rhifau 17 a 18 Fairways a'u cwrtilau o fewn
ffin yr Ardal Gadwraeth fel y dangosir yn Atodiad 1.

5.1.12 Cafodd y newidiadau arfaethedig yn y ffin eu mabwysiadu gan y Cyngor ym
mis Medi 2017 ac maent yn golygu lleihad cyffredinol ym maint yr Ardal Gadwraeth
(o 166 Ha), gan dynnu ffin dynnach dim ond o gwmpas yr ardaloedd arbennig hynny
sy'n dal o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Mae'r newidiadau arfaethedig yn
y ffin yn lleihau’r Ardal Gadwraeth i 144Ha.

5.1.13 Er mwyn diogelu neu wella cymeriad arbennig yr Ardal Gadwraeth, dylid
gwneud pob ymdrech i sicrhau bod datblygiadau yn y dyfodol yn rhoi sylw i'r
deunyddiau, arddull, manylion, ffurf, graddfa, to a llinell adeiladu bresennol, er mwyn
iddynt fod yn gydnaws â'u hamgylchoedd. Dylai golygfeydd pwysig a mannau
agored sy'n bodoli eisoes gael eu diogelu.
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6.

Crynodeb o'r Materion Dan Sylw

6.1.1 Mae'r gwerthusiad wedi nodi nifer o faterion sy'n cael effaith andwyol ar
gymeriad a golwg yr Ardal Gadwraeth. Bydd y materion hyn, sy'n nodi cyfleoedd
posibl i wella a diogelu'r ardal, yn sail i'r cynigion rheoli ar gyfer yr Ardal Gadwraeth.

Safleoedd ac adeiladau negyddol/niwtral
6.1.2 Mae'r gwerthusiad wedi nodi adeiladau a safleoedd 'negyddol' penodol h.y. yr
adeiladau a'r safleoedd hynny sy'n difrïo cymeriad arbennig a golwg yr Ardal
Gadwraeth ac sydd felly'n cynnig cyfle i'w gwella. Hefyd, yn aml, ychydig iawn y mae
datblygiadau mwy modern wedi'i gyfrannu at yr ardal o ran ei diogelu a'i gwella. O'r
herwydd, mae llawer o'r adeiladau mwy modern yn yr Ardal Gadwraeth wedi'u nodi
naill ai fel adeiladau neu safleoedd negyddol neu niwtral.

Colli manylion pensaernïol a mân newidiadau i adeiladau hanesyddol
6.1.3 Mae Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) yn weithredol mewn rhannau o'r Ardal
Gadwraeth. Fodd bynnag, ers yr Ail Ryfel Byd, gwelwyd mwy a mwy o fanylion
traddodiadol yn diflannu. O ganlyniad, mae canran sylweddol o'r adeiladau
anrhestredig yn yr Ardal Gadwraeth wedi colli nodweddion traddodiadol, gan wanhau
cymeriad a golwg gyffredinol yr ardal. Mae'r golled gynyddol o ddeunyddiau adeiladu
a manylion gwreiddiol yn parhau i erydu cymeriad a golwg yr ardal, er gwaethaf
Cyfarwyddyd Erthygl 4(2). Mae'r ffaith bod nodweddion modern, gan gynnwys dysglau
lloeren, yn cael eu cyflwyno yn broblem o hyd. Pan gânt eu gosod ar ddrychiad blaen
eiddo hanesyddol, gallant gael effaith gronnol ac ymwthiol ar gymeriad yr ardal.

6.1.4 Mae llawer o'r adeiladau anrhestredig, a rhai o'r adeiladau rhestredig yn yr Ardal
Gadwraeth, wedi dioddef yn sgil colli manylion pensaernïol a deunyddiau adeiladu
gwreiddiol. Yn wahanol i adeiladau rhestredig ac adeiladau masnachol, fel arfer gall
newidiadau i adeiladau preswyl anrhestredig yn yr Ardal Gadwraeth gael eu gwneud
o dan hawliau datblygu a ganiateir, heb fod angen cael caniatâd cynllunio, oni bai bod
Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn weithredol. O ganlyniad, mae'r adeiladau preswyl
anrhestredig sydd yn yr Ardal Gadwraeth a thu allan i'r ardal sy'n destun Cyfarwyddyd
Erthygl 4(2) wedi colli o leiaf rywfaint o'u nodweddion traddodiadol, neu gallent golli o
leiaf rywfaint o'u nodweddion traddodiadol, gan wanhau cymeriad a golwg gyffredinol
yr ardal. Mae'r golled gynyddol o ddeunyddiau adeiladu a manylion gwreiddiol yn
parhau i erydu cymeriad a golwg yr ardal.

Cynnal a chadw adeiladau a'u hatgyweirio (Adeiladau mewn
Perygl)
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6.1.5 Mae nifer o adeiladau hanesyddol y mae angen gwneud gwaith cynnal a chadw
ac atgyweirio rheolaidd arnynt, yn enwedig mewn ardaloedd nad ydynt yn fasnachol
lewyrchus mwyach gan gynnwys eiddo ar Commercial Row a Bush Street. Mewn
mannau eraill, mae perygl y caiff manylion hanesyddol a phensaernïol eiddo y mae
angen gwneud gwaith cynnal a chadw arnynt eu colli. Mae llawer o'r adeiladau
rhestredig preifat yn yr Ardal Gadwraeth yn cael eu cadw'n dda. Fodd bynnag, mae
arwyddion o esgeulustod, dadfeiliad a dirywiad oherwydd diffyg cyllid neu waith cynnal
a chadw ac, o'r herwydd, mae adeiladau rhestredig unigol yn cael effaith andwyol ar
gymeriad yr Ardal Gadwraeth.
Mae'n bwysig bod cyflwr yr adeiladau hyn yn cael ei fonitro a, phan fydd ar gael, dylid
blaenoriaethu cyllid ar gyfer yr adeiladau hynny a nodir fel rhai sydd mewn perygl
mawr neu dan fygythiad ar Gofrestr Adeiladau mewn Perygl y Cyngor Sir. Mae chwe
adeilad mewn perygl ac ystyrir bod 21 o adeiladau dan fygythiad (2014), sy'n dangos
bod y mwyafrif o'r 105 o adeiladau rhestredig mewn cyflwr eithaf da.

Rheoli datblygiadau newydd
6.1.7 Nid yw rhai datblygiadau modern yn cyd-fynd â chymeriad hanesyddol a golwg
yr Ardal Gadwraeth. Mae hyn yn wir am fodurdai yn ogystal â datblygiadau mwy o
faint a chynlluniau mewnlenwi. Mae'r terasau a welir ar draws rhannau helaeth o'r
Ardal Gadwraeth yn golygu nad oes modd adeiladu estyniadau y gellir eu gweld o'r
stryd.

Tir y cyhoedd
6.1.8 Mae'r gwerthusiad yn dangos bod achosion ledled yr Ardal Gadwraeth o dir y
cyhoedd sydd wedi'i gynllunio, ei adeiladu a'i gynnal a'i gadw'n wael.
6.1.9 Mae manylion hanesyddol wedi'u colli ar dir y cyhoedd ac mae'r dulliau a'r
deunyddiau a ddefnyddir yn eu lle yn anaddas neu'n anghydnaws.
6.1.10 Mae setiau gwenithfaen bach yn gorchuddio rhan fawr o arwyneb Dimond
Street a Meyrick Street, ac mae gwaith stryd a thraul wedi arwain at golli'r nodweddion
hyn a gwaith ailosod o ansawdd gwael. Pan fo gwaith atgyweirio wedi'i wneud, mae
deunyddiau amgen amhriodol wedi'u cyflwyno sy'n dangos diffyg gofal a chyllid.

Mannau agored, tirlunio a rheoli coed
6.1.11 Er bod y gwerthusiad wedi nodi mannau agored a gwyrdd allweddol o fewn yr
Ardal Gadwraeth, mae strydoedd a mannau hefyd lle na welir ond ychydig iawn o
dirlunio, os o gwbl. Er mai nodweddion trefol sydd i'r Ardal Gadwraeth yn bennaf, mae
gwaith tirlunio priodol yn cynnig cyfleoedd i wella llawer o'r mannau cyhoeddus a'r
strydoedd drwy ychwanegu ansawdd a lliw a chynyddu bioamrywiaeth.
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6.1.12 Er nad yw coed yn un o nodweddion penodol yr ardal lle ceir patrwm grid, mae'r
coed ar hyd The Avenue yn yr Iard Longau Frenhinol, Barrack Hill, Mynwent Llanion
a Cumby Parc yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at gymeriad a golwg yr ardal.
6.1.13 Mae grwpiau o goed ar dir yr hen westy a blociau o fflatiau/tai teras yn yr Iard
Longau yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at gymeriad a golwg yr Ardal Gadwraeth.
6.1.14 Mae llawer o'r coed hyn mewn eiddo preifat a gallai'r Cyngor Sir helpu i sicrhau
eu bod yn goroesi yn yr hirdymor drwy roi canllawiau i berchenogion ar sut i ofalu
amdanynt.
6.1.15 Yn yr hinsawdd sydd ohoni, ychydig iawn o gyllid sydd ar gael ar gyfer
prosiectau cyfalaf a refeniw. Mae angen i gynigion gwella wneud ceisiadau
llwyddiannus am gyllid allanol ac, ar yr un pryd, mae angen ymrwymiad parhaus gan
y Cyngor i dalu'r costau refeniw blynyddol sy'n gysylltiedig â chynnal mannau agored
sydd wedi'u gwella.

vii Blaenau siopau, arwyddion a hysbysebion
6.1.16 Mae nifer o flaenau siopau hanesyddol a gadwyd yn dda yn yr Ardal
Gadwraeth. Mae rhai blaenau siopau newydd a blaenau siopau a adnewyddwyd yn
ddiweddar yng nghanol y dref hefyd yn briodol o ran eu dyluniad a'u cymeriad ac yn
cyfrannu at wella'r Ardal Gadwraeth. Gwelir llai a llai o enghreifftiau o lythrennu
arwyddion a mwy o ddeunyddiau modern a graddfeydd modern.
6.1.17 Gallai darparu canllawiau ar flaenau siopau ac arwyddion, gan gynnwys
canllawiau dylunio manwl, helpu perchenogion busnes lleol i sicrhau safonau dylunio
o ansawdd uchel.
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7.

Monitro

7.1.1 Bydd yn ofynnol monitro ac adolygu Gwerthusiad Cymeriad yr Ardal Gadwraeth
a'r Cynllun Rheoli er mwyn cwmpasu newidiadau datblygu ac unrhyw
flaenoriaethau a chynigion newydd. Gallai arolwg ffotograffig newydd o'r Ardal
Gadwraeth, wedi'i ddyddio, fod yn offeryn allweddol i fonitro newidiadau. Nid
oes cofnod ffotograffig cyflawn wedi'i gwblhau yn ystod y blynyddoedd diwethaf,
yn enwedig mewn perthynas â'r ardaloedd hynny na chânt eu cwmpasu gan
Gyfarwyddyd Erthygl 4.
7.1.2 Bydd diweddariadau rheolaidd a ategir gan wybodaeth am Gynllunio / Adeiladau
Rhestredig / Gorchmynion Diogelu Coed (TPO) yn nodi'r rhan fwyaf o'r
newidiadau datblygu, a gall ymchwil hanesyddol pellach i'r Ardal Gadwraeth fod
yn fuddiol. Gellir defnyddio mapiau hanesyddol, lluniadau, paentiadau neu
engrafiadau a'r nifer sylweddol o hen luniau i lywio'r gwaith o adfer eiddo a
threfluniau treftadaeth. Mae Doc Penfro wedi elwa ar gyhoeddi nifer o lyfrau
sy'n trafod ei tharddiad, ei hanes milwrol a'i datblygiad dros amser.
Adolygiad Ffurfiol
7.1.3 Dylai'r ddogfen hon gael ei hadolygu bob pum mlynedd o ddyddiad ei
mabwysiadu'n ffurfiol. Bydd angen iddi gael ei hasesu yn erbyn deddfwriaeth
a'r polisïau cenedlaethol a lleol sydd ar waith ar adeg yr adolygiad. Dylai'r
adolygiad gwmpasu'r canlynol:
 Arolwg o'r Ardal Gadwraeth gan gynnwys arolwg ffotograffig llawn i
gynorthwyo camau gorfodi posibl;
 Asesiad o'r graddau y mae argymhellion wedi'u gweithredu, a pha mor
llwyddiannus y bu hynny;
 Nodi unrhyw faterion newydd y mae angen mynd i'r afael â nhw, neu y mae
angen cymryd camau gweithredu pellach neu wneud gwelliannau pellach
mewn perthynas â nhw;
 Llunio adroddiad byr yn manylu ar ganfyddiadau'r arolwg ac unrhyw gamau
angenrheidiol;
 Cyhoeddusrwydd a hysbysebu.
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1. Crynodeb o ddiddordeb arbennig yr Ardal Gadwraeth
1.1.1 Mae cryn dipyn o gymeriad Doc Penfro, sy'n cynnwys nodweddion trefol yn
bennaf, yn deillio o'i hanes morwrol a'i datblygiad fel Iard Longau Frenhinol a thref a
gynlluniwyd ar ffurf patrwm grid. Mae patrwm unffurf y strydoedd a'r terasau hir o
eiddo unffurf yn bennaf, ynghyd â'r adeiladau nodedig sy'n ychwanegu diddordeb i
gorneli strydoedd fan hyn a fan draw, yn gwneud cyfraniad pwysig. Mae hanes a
datblygiad yr hen Iard Longau Frenhinol a'i dylanwad ar y boblogaeth a ffyniant y dref,
yr ysgolion, yr addoldai, y presenoldeb milwrol, y tafarnau a chyflwyniad y rheilffordd
oll yn gwneud cyfraniad sylweddol i ddiddordeb arbennig y dref.
1.1.4 Dyma nifer o'r nodweddion allweddol y mae diddordeb arbennig yr Ardal
Gadwraeth yn deillio ohonynt.

2.

Cynigion Rheoli

2.1.1 Mae'r gwerthusiad cymeriad wedi adnabod y nodweddion sy'n cyfrannu at
gymeriad arbennig a gwahanol yr Ardal Gadwraeth ac y dylid eu diogelu a'u gwella.
Mae'r cynigion rheoli canlynol yn adeiladu ar y nodweddion negyddol sydd hefyd
wedi'u nodi, er mwyn darparu cyfres o faterion ac argymhellion ar gyfer gwella a
newid. Bydd yn bwysig i Gyngor Sir Penfro roi'r argymhellion canlynol ar waith fel rhan
o'i strategaeth reoli ar gyfer Ardal Gadwraeth Doc Penfro.

2.1.2 Bwriad y Cynigion Rheoli canlynol yw sicrhau bod cymeriad arbennig yr Ardal
Gadwraeth yn cael ei ddiogelu a'i wella, drwy ddarparu cyfres o argymhellion ar gyfer
gweithredu yn y dyfodol yn seiliedig ar y materion a nodwyd yng Ngwerthusiad yr
Ardal Gadwraeth.

2.1.3 Mae'r cynigion yn cynnwys argymhellion ar gyfer gwella a pholisïau i osgoi newid
niweidiol, y mae'r Cyngor Sir yn gyfrifol am nifer ohonynt. Mae'r cynigion wedi'u llunio
gan wybod bod adnoddau'r Cyngor ar gyfer rheoli Ardaloedd Cadwraeth yn brin ac
felly bod angen eu blaenoriaethu. Mae cyfyngiadau ariannol ar y Cyngor yn golygu
bod y cynigion y mae'n gyfrifol amdanynt yn debygol o gymryd mwy o amser i'w
gweithredu nag sy'n ddymunol.
2.1.4 Dylid monitro ac adolygu Gwerthusiad Cymeriad yr Ardal Gadwraeth a'r
Cynigion Rheoli yn rheolaidd. Bydd y ddogfen Gwerthusiad Cymeriad a Chynigion
Rheoli yn eistedd ochr yn ochr â'r polisïau cadwraeth yn y CDLl ac yn ategu ei nod o
ddiogelu a gwella Ardaloedd Cadwraeth y Sir.
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Safleoedd ac adeiladau negyddol / niwtral – cyfleoedd ar gyfer gwella
2.1.5 Cynnig:









Sicrhau bod adeiladau neu safleoedd negyddol / niwtral yn cael eu
hailddatblygu gyda datblygiadau cyfoes a ddyluniwyd yn dda sydd naill ai'n
diogelu neu'n gwella cymeriad unigol ardaloedd o fewn Ardal Gadwraeth Doc
Penfro. Mae'n rhaid i unrhyw ddatblygiad newydd ystyried nodweddion pwysig
a chymeriad yr ardal fel y'u hamlinellwyd yn y ddogfen hon. Felly, caiff unrhyw
ddyluniad gwael neu amhriodol ei wrthod.
Pan nodir bod adeilad neu safle yn cael effaith negyddol ar yr Ardal Gadwraeth,
bydd y Cyngor yn ceisio gwella'r adeilad neu'r safle hwnnw.
Bydd y Cyngor, ar ôl ymchwil a dadansoddi pellach, yn ceisio paratoi briffiau
dylunio ar gyfer unrhyw safleoedd 'negyddol' amlwg.
Bydd y Cyngor, ar ôl ymchwil a dadansoddi pellach, yn ceisio paratoi briff
cynllunio a dylunio ar gyfer unrhyw safleoedd 'negyddol' amlwg.
Mae tipio anghyfreithlon ac achosion o daflu sbwriel a gwastraff yn ffactorau
sylweddol sy'n difrïo'r Ardal Gadwraeth ar hyn o bryd. Mae hyn yn amlwg ar y
strydoedd, ond mae'n broblem fawr yn y lonydd cefn a'r iardiau cefn.
Bydd y Cyngor yn ystyried cael gwared ar sbwriel a gwastraff sydd wedi'i dipio
anghyfreithlon a hysbysebu ei wasanaeth casglu gwastraff nwyddau mawr.

Colli manylion pensaernïol a mân newidiadau i adeiladau hanesyddol
2.1.6 Cynnig:




Annog perchenogion eiddo i wrthdroi addasiadau anghydnaws ac ailosod
nodweddion pensaernïol megis ffenestri, drysau a waliau terfyn ac ati ar
adeiladau hanesyddol yn arddull a deunyddiau'r gwreiddiol, yn enwedig
ffenestri pren, simneiau a deunyddiau toi gwreiddiol.
Bydd y Cyngor yn ystyried paratoi canllawiau cynghori a nodiadau arfer gorau
a fyddai o fudd i gynnal cymeriad hanesyddol a golwg yr ardal ac yn hyrwyddo
ymwybyddiaeth o werth a phwysigrwydd yr Ardal Gadwraeth.

Cynnal a chadw adeiladau a'u hatgyweirio (Adeiladau mewn
Perygl)
2.1.7 Cynnig:


Parhau i ddiweddaru Cofrestr Adeiladau mewn Perygl 2014, sef cofnod o
adeiladau rhestredig o fewn yr Ardal Gadwraeth sydd mewn perygl oherwydd
esgeulustod a dirywiad. Ar hyn o bryd mae chwe adeilad 'mewn perygl' a 21 o
adeiladau 'dan fygythiad'.
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Monitro cyflwr yr holl adeiladau hanesyddol o fewn yr Ardal Gadwraeth, adrodd
ar unrhyw ganfyddiadau a chynghori ar y camau y dylid eu cymryd yn ôl yr
angen. Os bydd cyflwr adeilad yn achosi pryder, caiff camau priodol eu cymryd
i sicrhau dyfodol yr adeilad, gan gynnwys y defnydd o bwerau statudol. Parhau
i gefnogi cyllid Cadw, sy'n blaenoriaethu adeiladau hanesyddol y nodir eu bod
'mewn perygl' ar y Gofrestr Adeiladau mewn Perygl, er mwyn cynorthwyo i
atgyweirio adeiladau hanesyddol.

Rheoli datblygiadau newydd
2.1.8 Nid yw rhai datblygiadau modern yn cyd-fynd â chymeriad hanesyddol a golwg
yr Ardal Gadwraeth. Mae hyn yn wir am fodurdai, datblygiadau mewnlenwi a
chynlluniau datblygu mwy o faint.

2.1.9 Cynnig:








Caiff cynigion datblygu eu barnu yn ôl eu heffaith ar gymeriad a golwg yr ardal
fel y nodir yng Ngwerthusiad Ardal Gadwraeth Doc Penfro, Cyfarwyddyd
Erthygl 4, polisïau perthnasol o'r Cynllun Datblygu ac unrhyw ystyriaethau
perthnasol eraill.
Bydd y Cyngor yn parhau i sicrhau bod pob datblygiad newydd yn cydymffurfio
â'r polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer Sir Benfro (a fabwysiadwyd yn
2013) ac unrhyw gynlluniau datblygu diweddarach.
Bydd y Cyngor yn gorfodi darpariaethau Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) drwy drafod
â pherchenogion tir a phreswylwyr ac yn gofyn am geisiadau cynllunio er mwyn
sicrhau bod cynigion y mae angen caniatâd cynllunio arnynt o dan Gyfarwyddyd
Erthygl 4(2) yn cael ystyriaeth briodol.
Bydd y Cyngor yn paratoi ac yn cyhoeddi canllawiau sy'n ymwneud yn benodol
â chyflwyno dysglau lloeren nas awdurdodwyd ar ddrychiadau gweladwy eiddo
preswyl o fewn ardal Cyfarwyddyd Erthygl 4(2).

Tir y cyhoedd
2.1.10 Mae effaith tir y cyhoedd ar brofiad a chymeriad yr Ardal Gadwraeth yn
hollbwysig. Gall colli nodweddion hanesyddol a'r defnydd o ddeunyddiau a dulliau
anghydnaws gael effaith andwyol ar gymeriad a golwg yr Ardal.
2.1.11 Cynnig:


Gweithio gydag adrannau cynnal a chadw, priffyrdd a datblygwyr preifat i
sicrhau bod gwaith dylunio, adeiladu a chynnal tir y cyhoedd o ansawdd uchel,
gan ddefnyddio deunyddiau priodol sy'n cydweddu â chymeriad a chyd-destun
hanesyddol yr Ardal Gadwraeth. Mae angen cynnal a chadw ardaloedd tirlunio
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meddal hefyd fel y bo'n briodol.
Bydd y Cyngor yn ystyried cynnal archwiliad o'r holl arwyddion ffordd a chelfi
stryd yn yr Ardal Gadwraeth gyda'r bwriad o sicrhau dull mwy syml a chydlynus,
yn unol â'r egwyddorion a nodwyd yn 'Streets for All', gan gynnwys symud
eitemau nad oes eu hangen, a defnyddio dodrefn stryd o ansawdd da, heb
lawer o waith cynnal a chadw ac mewn safle da.
Bydd y Cyngor yn ystyried paratoi canllawiau ar gyfer tir y cyhoedd.

Mannau agored, tirlunio a rheoli coed
2.1.12 Nid oes mannau agored a gwyrdd yn y rhan fwyaf o strydoedd yr Ardal
Gadwraeth sydd ar batrwm grid. Mae’r patrwm grid yn nodwedd ddiffiniol ac mae’n
cyfyngu’r cyfleoedd ar gyfer mannau agored a gwyrdd newydd o fewn Ardal Gymeriad
2: Y Dref Wedi’i Chynllunio ar Batrwm Grid. Fodd bynnag, mae yna erddi cefn sy’n
gyfle i blannu coed a chloddiau. Y tu allan i’r Patrwm Grid ceir tirweddu meddal a
chaled o fewn mannau hamdden a mannau chwarae, a llethrau lle mae ardaloedd o
brysgwydd a choed aeddfed.
Cynnig:


Sicrhau bod tirlunio addas yn rhan annatod o ddyluniad unrhyw ddatblygiad
newydd, gan gynnwys gwaith ar dir y cyhoedd o fewn yr Ardal Gadwraeth. Dylid
caniatáu cynigion datblygu dim ond lle mae eu dyluniad yn gwella tirweddu a
bioamrywiaeth y safle lle mae’n briodol.Bydd y Cyngor yn ystyried paratoi
canllawiau ar gynnal a gofalu am goed yn yr Ardal Gadwraeth.

Blaenau siopau, arwyddion a hysbysebion
2.1.13 Mae nifer o flaenau siopau hanesyddol mewn cyflwr da yn yr Ardal Gadwraeth.
Fodd bynnag, mae arwyddion traddodiadol wedi'u colli ac mae blaenau ac arwyddion
siopau mewn lliwiau modern anaddas wedi'u cyflwyno.

2.1.14 Cynnig:


Bydd y Cyngor yn ystyried paratoi Canllawiau ar gyfer Hysbysebion/Arwyddion
a Blaenau Siopau.

3. Canllawiau polisi ac egwyddorion dylunio
3.1 Egwyddorion Dylunio
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Mae ‘Egwyddorion Cadwraeth ar gyfer Rheoli Amgylchedd Hanesyddol Cymru
mewn Ffordd Gynaliadwy' CADW, Mawrth 2011, yn nodi chwe egwyddor allweddol.
Yr egwyddorion hyn yw sail yr argymhellion polisi a rheoli sy'n cael eu nodi yn y
ddogfen hon.
3.1.1

Egwyddor 1 - Rheolir asedau hanesyddol er mwyn cynnal eu gwerthoedd
Rôl y ddogfen hon yw nodi'r materion allweddol a'r cyfleoedd ar gyfer rheoli'r ardal;
Egwyddor 2 - Mae deall arwyddocâd asedau hanesyddol yn hollbwysig
Mae Gwerthusiad Ardal Gadwraeth Doc Penfro yn nodi, yn disgrifio ac yn lleoli
cymeriad a golwg gwahanol rannau o'r ardal;
Egwyddor 3 - Mae’r amgylchedd hanesyddol yn adnodd a rennir
Mae adran 2 o'r ddogfen hon yn nodi polisïau a chanllawiau dylunio ar gyfer dyfodol
yr holl adeiladau a mannau o fewn yr Ardal Gadwraeth;
Egwyddor 4 - Bydd pawb yn gallu mynd ati i gynnal yr amgylchedd hanesyddol
Yn ogystal â'r canllawiau yn adran 2, gweler adran 5. Rhaglen Weithredu - Canllawiau
ar gyfer Cyfranogiad Cymunedol;
Egwyddor 5 - Rhaid i benderfyniadau ynghylch newid fod yn rhesymol, yn
dryloyw ac yn gyson
Adran 4 – Mae'r Argymhellion Rheoli yn nodi'r gweithredoedd allweddol sydd eu
hangen i gefnogi gweithdrefnau cynllunio cyfredol yr Ardal Gadwraeth;
Egwyddor 6 - Rhaid cofnodi penderfyniadau a dysgu’r gwersi sy’n deillio
ohonynt
Mae adran 4.5 – Monitro Newid yn rhestru dulliau o hysbysu'r gymuned a'r
awdurdodau.

3.2 Cyd-destun datblygiad yr ardal gadwraeth
Mae'r ddogfen Gweledigaeth i Sir Benfro hyd 2020 yn anelu at greu:
"...lle diogel a deniadol i fyw a gweithio ynddo, ac i ymweld ag ef gydag
amgylchedd morol a daearol o ansawdd uchel. Caiff ei seilio ar rwydwaith
integredig o gymunedau cynaliadwy gyda dyfodol hirdymor sy'n cynnal
diwylliant, iaith, treftadaeth a thraddodiadau amrywiol Sir Benfro."
3.2.1 Mae gan Ddoc Penfro y potensial i chwarae ei rhan yn y broses o wireddu'r
weledigaeth hon.
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3.3 Polisi Datblygu ac Egwyddorion Dylunio Ardal Gadwraeth
3.3.1 Mae dynodiad Ardal Gadwraeth yn cyflwyno rheolaeth dros ddymchwel ac yn
rhoi rheolaeth gryfach dros ddatblygiad gyda'r nod o ddiogelu a gwella diddordeb
arbennig yr Ardal Gadwraeth. Bydd angen i unrhyw geisiadau cynllunio ar gyfer
datblygu o fewn Ardal Gadwraeth gael Caniatâd Ardal Gadwraeth. Dylid sicrhau bod
darluniadau manwl a llawn ar gael i gefnogi'r holl geisiadau ynghyd â chynigion tirlunio
manwl, pan fo hynny'n angenrheidiol. Bydd hyn yn galluogi'r awdurdodau i asesu'r
cynnig a'i effaith ar yr Ardal Gadwraeth mewn ffordd briodol. Dylid darllen y rhain ar y
cyd â'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a fabwysiadwyd a chanllawiau cynllunio atodol
perthnasol.
3.3.2 Mae polisïau sy'n ymwneud â diogelu'r amgylchedd hanesyddol yn Sir
Benfro ar gael yn y CDLl a fabwysiadwyd ar 28 Chwefror 2013. Mae'r CDLl
yn parhau i bwysleisio ac atgyfnerthu pwysigrwydd Polisïau Cadwraeth y si r
ac yn nodi canllawiau a blaenoriaethau clir.
3.3.3 Bydd angen cysylltu polisïau a chanllawiau dylunio cyffredinol a lleol, cyngor
dylunio i'r Ardal Gadwraeth gyfan ac argymhellion ar gyfer safleoedd penodol, gyda'r
Cynllun Datblygu fel canllawiau cynllunio atodol. Bydd angen diogelu'r asedau
cadarnhaol a ddisgrifiwyd yn adran un, a datrys neu gyfyngu ar y problemau negyddol.

3.4 Canllawiau Dylunio ar gyfer Gwella Adeiladau Presennol
3.4.1 Gall addasiadau modern amhriodol gael effaith andwyol ar gynildeb,
cydbwysedd a maint drychiad adeiladau a gallant hefyd fod yn niweidiol i adeiledd
adeiladau hanesyddol. Ymhlith y nodweddion gwreiddiol pwysig sydd dan fygythiad
yn sgil newidiadau o'r fath mae blaenau siopau, ffenestri codi pren, drysau a fframiau
drysau, canllawiau haearn bwrw, rheiliau, nwyddau dŵr glaw, a simneiau a photiau
simnai. Felly, mae'n bwysig bod perchenogion eiddo a phreswylwyr yn mabwysiadu'r
ymagwedd gywir tuag at atgyweirio ac ailosod y nodweddion hyn.
3.4.2 Mae'r nodiadau canlynol yn amlygu'r prif ystyriaethau mewn perthynas â rheoli
datblygiadau a chynnal neu ailosod cydrannau treftadaeth o fewn yr Ardal Gadwraeth.
Mae'r gwefannau canlynol, gan Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol,
Cymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol, Historic England a Cadw, yn cynnwys cyngor
pellach ynglŷn â sut y dylid cynnal gwaith atgyweirio ac ailosod:20

20

www.ihbc.org.uk/page55/ihbc_publications/index.html

Mae'r cyfeiriadau gwe yn gywir ym mis Tachwedd 2015
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http://www.maintainyourbuilding.org.uk/main/



https://historicengland.org.uk/advice/technical-advice/buildings/maintenance-andrepair-of-older-buildings/



http://cadw.gov.wales/historicenvironment/help-advice-andgrants/lookingafteryourproperty/bestpractice/?skip=1&lang=cy

3.4.3 Deall effaith unrhyw newidiadau yw'r allwedd i sicrhau bod yr amgylchedd
adeiledig yn cael ei chynnal a'i chadw'n briodol. Ni ddylid ymgymryd ag unrhyw waith
heb sefydlu:
 Pam ei fod yn angenrheidiol;
 Beth mae'n ceisio'i gyflawni;
 A oes posibilrwydd y bydd unrhyw ganlyniadau niweidiol.

3.4.4 Mae hyn yn golygu bod yn rhaid asesu pob safle yn nhermau ei gyfraniad at
gymeriad a golwg yr ardal gadwraeth, ei werth hanesyddol, y math o adeiladu a
pherfformiad technegol, gan gynnwys presenoldeb diffygion neu unrhyw fygythiadau
eraill i'w hadeiledd. Dylid ceisio cyngor arbenigol ar bob prosiect mawr, yn ddelfrydol
gan bensaer, cynlluniwr neu swyddog cadwraeth sydd â phrofiad o weithio gydag
amgylcheddau hanesyddol. Hyd yn oed yn achos y prosiectau symlaf, mae'n hanfodol
deall sut mae adeilad penodol yn 'gweithio' o ran ei hun ac mewn perthynas â'i leoliad.
Dylid sicrhau bod cynllun cadwraeth cynhwysfawr a manwl yn ei le cyn dechrau
gweithio ar adeiladau mwy o faint ac adeiladau o werth hanesyddol eithriadol. Nid yw
dynodiad ardal gadwraeth yn rhwystro newid ond yn hytrach mae'n ffurfio fframwaith
y gall y dref ddatblygu o'i fewn heb golli unrhyw nodweddion sy'n ei gwneud yn
arbennig.

Cynnal a Chadw
3.4.5 Gwaith cynnal a chadw cyson yw'r ffordd orau a mwyaf darbodus o ofalu am
adeiledd adeilad. Cyfrifoldeb y perchenogion a'r preswylwyr yw gofalu am adeilad.
Bydd adeilad y gofelir amdano yn cadw ei werth ac ni fydd angen atgyweiriadau drud.
Diogelu'r adeilad rhag effeithiau dŵr a lleithder yw'r mater pwysicaf. Toeon, cwteri a
phibellau dŵr ddylai gael eu hatgyweirio gyntaf. Dylai perchenogion adeiladau mawr
ystyried llunio cynllun cynnal a chadw yn seiliedig ar archwiliadau gweledol blynyddol
ac arolwg manwl bob pum mlynedd.

Atgyweirio a Chynnal a Chadw
3.4.6 Dylai gwaith cynnal a chadw rheolaidd leihau'r angen am waith atgyweirio
sylweddol i bob adeilad. Dylid bob amser asesu'n gyntaf a oes modd atgyweirio
nodweddion gwreiddiol. Fodd bynnag, bydd rhai elfennau wrth reswm yn dod i
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ddiwedd eu hoes, a bydd yn rhaid ystyried pa ddeunyddiau traddodiadol a thechnegau
atgyweirio dibynadwy y dylid eu defnyddio. Os na wneir hyn, bydd gwerth hanesyddol
adeiladau unigol yn diflannu a gyda hynny, ddiddordeb arbennig yr ardal gadwraeth.
Diben atgyweirio unrhyw adeiladau o fewn yr ardal gadwraeth yw rhwystro, neu o leiaf
arafu, y broses ddirywio heb niweidiol neu addasu nodweddion sy'n cyfrannu at ei
phwysigrwydd hanesyddol / pensaernïol.

3.4.7 Mae'r egwyddorion atgyweirio canlynol yn fan cychwyn da ar gyfer deall y ffordd
yr eir ati i atgyweirio adeiladau hanesyddol a'r athroniaeth sy'n gysylltiedig â hynny.





Lleihau Ymyrraeth: Mae'n rhaid sicrhau bod cyn lleied o ymyrraeth â phosibl er
mwyn sicrhau goroesiad hirdymor yr adeilad. Osgoi niwed diangen: Mae
dilysrwydd adeilad hanesyddol yn dibynnu ar gyfanrwydd ei adeiledd. Bydd
cael gwared ar adeiledd hanesyddol a rhoi adeiledd newydd yn ei le, waeth pa
mor ofalus y gwneir hynny, yn cael effaith andwyol ar olwg adeilad, yn lleihau
ei werth fel ffynhonnell o wybodaeth hanesyddol ac yn erydu arbenigrwydd
lleol.
Dadansoddi achos y diffygion: Mae atgyweirio neu ailosod deunydd pydredig
heb ddeall pam mae angen ei ailosod yn gallu arwain at broblemau pellach.
Gadael i'r adeilad 'anadlu': Mae'r rhan fwyaf o adeiladau modern wedi'u
gwneud o ddeunyddiau caled, cryf ac anhydraidd. Maent yn dibynnu ar
rwystrau ffisegol fel cyrsiau gwrthleithder a philenni, waliau ceudod a chladin i
gadw lleithder allan. Mae adeiladau hanesyddol a thraddodiadol yn wahanol
iawn. Mae gan lawer ohonynt waliau solet ac mae gan y rhan fwyaf ohonynt
adeiledd hydraidd sy'n amsugno lleithder, sy'n golygu wedyn bod angen i'r
lleithder hwnnw anweddu, h.y. 'anadlu'. Bydd atgyweirio adeiladau o'r fath gyda
deunyddiau caled, anhydraidd yn achosi niwed i adeiledd sydd o bosibl wedi
goroesi am gannoedd o flynyddoedd. Mae'n bwysig iawn defnyddio
deunyddiau o ansawdd uchel yn unig, gyda thechnegau dibynadwy. Gellir
ystyried y bydd deunyddiau rhad, modern fel plastig yn cynnig manteision yn y
byrdymor, ond bydd cymeriad a golwg yr ardal yn dioddef yn yr hirdymor. Mae
angen defnyddio deunyddiau traddodiadol a fydd yn diflannu i'r cefndir gydag
amser a thywydd. Dylid bob amser asesu pa waith atgyweirio, adfer a gwella
sydd angen ei wneud o fewn cyd-destun yr adeilad cyfan; nid yw'n ddigonol
ystyried blaen yr adeilad neu flaen siop yn unig.

Toeon
3.4.8 Mae toeon ardal drefol yn ffurfio nenlinell a phroffil gweledol strydlun ac yn rhan
bwysig o'i hunaniaeth. Mae'r cyfuniad o ddeunyddiau, manylion, ffurf a maint yn creu'r
'het' sy'n eistedd uwchben yr adeilad ac sy'n bwysig i'w gymeriad. Er nad yw llawer
o'r manylion bob amser i'w gweld o lefel y stryd, mae topograffi Doc Penfro yn golygu
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bod modd edrych dros y toeon o lawer o fannau gwahanol yn yr ardal. Mae cysondeb,
unffurfiaeth a chyfanrwydd toeon gwreiddiol y dref wedi'u colli'n rhannol wrth i bobl
ddefnyddio deunyddiau gwahanol a dymchwel simneiau a photiau simnai. Mae'r
golled i'w gweld yn glir pan fydd enghreifftiau gwreiddiol yn dal i'w gweld ochr yn ochr
â'r adeiladau sydd hebddynt. Wrth reswm, mae'r to yn rhan hanfodol o adeilad, gan
amddiffyn yr adeilad rhag y tywydd ac, o'r herwydd, dyma un o'r rhannau mwyaf
allweddol sydd angen ei chynnal a'i chadw a'i hatgyweirio'n rheolaidd. Mae hyn yn
rhoi cyfleoedd rheolaidd i adfer a gwella'r to fel rhan o'r gwaith arferol o ofalu am yr
adeilad.

Deunyddiau Toi
3.4.9 Llechi llwydlas yw'r prif orchudd ar doeon adeiladau traddodiadol yn Noc Penfro,
a dylid defnyddio'r llechi hyn wrth atgyweirio toeon neu osod rhai newydd. Dylid
defnyddio morter calch naturiol wrth osod unrhyw gribau, ymylon a manylion eraill. Ni
ddylid defnyddio clipiau plastig neu debyg. Nid yw teils concrit a chlai yn briodol ar
adeiladau treftadaeth. Heblaw am edrych yn fwy garw, maent yn pwyso cryn dipyn yn
fwy na'r llechi gwreiddiol ac mae hynny yn ei dro yn achosi problemau i'r strwythur
pren sy'n cynnal y to. Mae mewnforio llechi naturiol sy'n cyd-fynd â lliw llwyd neu las
arbennig y llechi Cymreig gwreiddiol yn ateb mwy costeffeithiol ond mae'n bwysig
chwilio am lechi sy'n dod o chwarel ddibynadwy er mwyn osgoi problemau hirdymor
wrth i'r llechi hindreulio. Er ei bod yn anodd weithiau gwahaniaethu rhwng llechi
artiffisial newydd a rhai naturiol, mae llechi artiffisial yn hindreulio mewn ffordd
wahanol a, thros amser, daw'n amlwg eu bod yn wahanol i'r llechi gwreiddiol. Os
rhoddir deunydd inswleiddio yn y to, dylai fod ar lefel y nenfwd, neu rhwng y trawstiau,
a dylid gofalu bod awyriad digonol (drwy dyllau dan y bondo, ac nid awyrellau penodol
wedi'u gosod yng ngoleddf y to).
3.4.10 Bydd deunydd inswleiddio ar ben y trawstiau'n codi proffil y to ac yn achosi
problemau posibl ger y bondo a hefyd lle mae'n ffinio ag adeiladau cyfagos. Fodd
bynnag, mae cyflwyno llawer o ddeunydd inswleiddio mewn adeiladau hŷn yn gallu
achosi cyddwysiad a all, yn ei dro, arwain at bydredd.

Ffenestri to a dormer
3.4.11 Os oes rhaid wrth ffenestri to neu ddormer mewn llofftydd sydd wedi'u troi'n
ystafelloedd, dylid eu gosod ar gefn yr adeilad gan eu bod yn amharu ar nenlinell ddidor y toeon ar yr ochr sy'n wynebu'r stryd. Dylid osgoi gosod ffenestri dormer newydd
lle y bo'n bosibl gan eu bod yn cael effaith andwyol ar broffil y to a graddfa a
chydbwysedd ffurf a maint yr adeilad. Lle mae ffenestri to gwreiddiol yn bodoli, dylid
osgoi gwneud unrhyw newidiadau i'w cyfrannedd a'u maint cyffredinol. Dylid ystyried
defnyddio fersiynau modern, gwydr dwbl o ffenestri to haearn bwrw cynnar (gan
sicrhau bod y cyfrannedd a'r maint yn gywir, ynghyd â bar gwydro fertigol) er mwyn
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cadw cymaint â phosibl o gymeriad y to.

Simneiau a Photiau Simnai
3.4.12 Mae simneiau a photiau simnai yn ychwanegu at ddiddordeb ac amrywiaeth y
nenlinell a'r strydlun. Dylid cadw simneiau a'u hatgyweirio gyda photiau clai newydd
yn ôl yr angen. Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i beiriannydd strwythurol archwilio
sadrwydd rhai simneiau uchel. Os yw'r simnai wreiddiol wedi cael ei lleihau o ran
maint (gyda slabiau concrit yn aml ar ei phen), yna dylid ei hailadeiladu i'w huchder
gwreiddiol. Os nad oes tystiolaeth o batrwm y simnai wreiddiol, dylid cadw'r steil mor
syml â phosibl, gan roi cyrsiau corbelaidd bargodol ar y pen. Os yw'n bosibl, dylid
osgoi defnyddio brics concrit ac ni ddylid rendro simneiau. Dylid gosod sêl blwm (yn
yr uniad rhwng yr arwyneb fertigol a'r deunydd toi) rhwng y simnai a'r to yn y dull
traddodiadol ac yn unol â chanllawiau'r Gymdeithas Dalenni Plwm.

Cwteri a phibellau dŵr
3.4.13 Dylid ystyried defnyddio cwteri haearn bwrw (neu alwminiwm bwrw)
traddodiadol wrth atgyweirio adeiladau treftadaeth. Dylid defnyddio cwteri hanner
cylch syml ar adeiladau cynharach bob amser. Mae cwteri hanner cylch a chwteri
patrwm ogee yn addas ar gyfer adeiladau diweddarach. Ychydig iawn o gwteri a
phibellau dŵr gwreiddiol sydd ar ôl, gyda'r mwyafrif wedi'i disodli gan uPVC neu,
mewn ychydig o achosion, gan alwminiwm allwthiol. Fodd bynnag, nid yw'r
deunyddiau hyn mor gadarn â haearn bwrw neu alwminiwm bwrw ac nid ydynt cystal
am wrthsefyll effeithiau tywydd garw.

Ffenestri a gwydriad
3.4.14 Ffenestri yw 'llygaid' adeilad ac o'r herwydd maent yn rhan ganolog o gymeriad
tŷ. Mae'r ffenestr godi ddwbl yn nodweddiadol o fwyafrif yr adeiladau a adeiladwyd cyn
dechrau'r ugeinfed ganrif. Yn yr ardal hon, mae ffenestri gasment ochr neu grog yn
nodweddiadol o adeiladau mwy diweddar yn unig. Yn ddieithriad mae newidiadau i
faint agoriad ffenestri neu'r ffenestri eu hunain yn cael effaith andwyol ar wyneb yr
adeilad. Dylid osgoi defnyddio awyrellau diferu, gan eu bod yn cael effaith andwyol ar
gymeriad adeiladau.

3.4.15 Dylid ceisio cadw a thrwsio ffenestri codi gwreiddiol bob amser, oni bai bod
hynny'n hollol anymarferol. Anaml iawn y bydd yn rhaid gosod ffenestri newydd. Mae
dirywiad fel rheol yn digwydd ar rannau gwaelod ffenestri, a gellir asio darnau newydd
o goed at yr hen goed. Mae'r gwydr coron neu silindr gwreiddiol yn deneuach ac yn
fwy anwastad ei arwynebedd na gwydr modern. Mae'n rhoi adlewyrchiadau mwy
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cynnil a lle mae'r gwydr gwreiddiol wedi goroesi, dylid ei gadw. Mae gwydr modern yn
drymach, ac mae'n debygol y bydd angen pwysau ffenestr trymach i wrthbwyso'r
ffenestr. Os oes rhaid gosod ffenestr newydd yn hytrach na thrwsio'r un wreiddiol,
dylai'r ffenestr newydd fod yn un bren a'r dyluniad yr un fath â'r gwreiddiol. Dylid hefyd
gadw siliau cerrig gwreiddiol lle y bo'n bosibl. Os na ellir trwsio'r sil garreg, y dewis
gorau yw hen sil garreg wedi'i hadfer, sy'n cyd-fynd, neu sil concrit o'r un maint.

Pyrth a drysau
3.4.16 Mae llawer o'r materion sy'n berthnasol i ffenestri a'r gwydriad hefyd yn
berthnasol i byrth a drysau. Lle y bo'n bosibl, dylid cadw a thrwsio drysau pren
traddodiadol. Os oes rhai defnyddio drysau newydd, dylid sicrhau eu bod yn debyg i
ddyluniad y drysau gwreiddiol, neu'n sicr eu bod yn gweddu i'r cyfnod adeilad
gwreiddiol. Er bod patrymau drysau traddodiadol yn fwy amrywiol ar y cyfan na
phatrymau ffenestri, mae yna rai egwyddorion cyffredinol yn gymwys. Ar y cyfan, nid
oedd gwydr yn cael ei osod yn y prif ddrws blaen os oedd ffenestr linter uwch ei ben,
er i rai perchenogion ar ddiwedd oes Fictoria a'r cyfnod Edwardaidd roi gwydr
addurnedig neu farugog yn lle rhai o'r paneli pren uchaf. Mae'n rhaid cadw, trwsio a
chynnal ffenestri linter, fframiau drysau a nodweddion ategol eraill bob amser. Mae
dyluniad ac arddull y gwaith haearn hefyd yn bwysig a dylai gyd-fynd â dyluniad ac
arddull y drws gwreiddiol. Dylid osgoi dolennau lifer allanol.

Mynediad i'r anabl
3.4.17 Mae'n angenrheidiol darparu mynediad i'r anabl, er mwyn cydymffurfio â
deddfwriaeth hygyrchedd. Dylid bob amser sicrhau bod y rheoliadau a'r canllawiau a
geir yn y Ddeddf Gydraddoldeb a Rhan M o'r Rheoliadau Adeiladu yn cael eu
dehongli'n gywir yn achos Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth. Mae'n
rhaid cydnabod bod angen diogelu nodweddion arbennig adeiladau hanesyddol. Lle
y gwneir gwaith o'r fath, dylid ei wneud yn sensitif gan roi'r un sylw i brif egwyddorion
maint, dyluniad, deunyddiau a saernïaeth ag a wneir i'r adeilad cyfan. Argymhellir y
dylid ymgynghori ag adran rheoli adeiladu Cyngor Sir Penfro ar gam cynnar er mwyn
helpu i nodi cydbwysedd priodol rhwng diogelu adeiladau hanesyddol a hygyrchedd.
21

Lefel y Stryd
3.4.18 Mae ansawdd adeiladau ar lefel y stryd yn arbennig o bwysig yn yr ardaloedd
21

Rheoliadau adeiladu 2010, argraffiad 2014. http://gov.wales/docs/desh/publications/170403building-regsapproved-document-m-access-to-and-use-of-buildings-en.pdf
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masnachol lle mae adeiladau'n aml wedi'u gosod yn dynn i gefn y palmant. Y cyfuniad
o flaenau siopau, arwyddion, canopïau ac estyll tywydd sy'n ffurfio'r argraff weledol o
gymeriad ardal.
Atgyweirio ac adfer blaenau siop traddodiadol
3.4.19 Mae'r blaen siop traddodiadol yn ffurfio 'ffrâm' ar gyfer yr arddangosfa yn y
ffenestr, ac yn cynnwys yr estyll tywydd uwchben, y pren llydan ar waelod fframiau'r
ffenestri a philastrau i'r naill ochr. Dylai maint pob cydran ffurfio cyfanwaith cytbwys.
Gall y fynedfa i'r adeilad fod yn y canol neu ar un ochr yn dibynnu ar led yr eiddo dan
sylw. Dylid cadw ac atgyweirio grisiau addurnol mewn pyrth cilfachog. Dylai bod
mowldin cornis ar ben yr estyll tywydd a dylai fod consol neu gorbel ar yr ochrau i
gynnal y pilastrau. Bydd teils ar waelod fframiau'r ffenestri yn fodd o atal dŵr ac yn
ychwanegu manylyn traddodiadol.
3.4.20 Dylid cadw ac atgyweirio unrhyw flaenau siopau traddodiadol, neu gydrannau
ohonynt sydd wedi goroesi, lle y bo'n bosibl. Mae'n bosibl bod nodweddion gwreiddiol
wedi'u cuddio dan wynebau mwy diweddar. Os yw blaen siop wedi diflannu'n llwyr
ond bod tystiolaeth ffotograffig ar gael o'r dyluniad gwreiddiol, yna llunio replica manwl
fyddai'r cam mwyaf priodol. Os nad oes tystiolaeth o'r gwreiddiol yn bodoli, byddai
modd defnyddio dyluniad modern sy'n dilyn egwyddorion y 'fframio' gwreiddiol.
3.4.21 Lle mae adeiladau ar wahân wedi cael eu cyfuno i ffurfio un uned, dylid sicrhau
bod pob adeilad yn cadw ei flaen arbennig er mwyn cynnal rhythm a chydbwysedd y
strydlun. Ni ddylid ymestyn yr un estyll tywydd ar draws yr holl unedau. Dylid is-rannu'r
ffenestr yn fertigol er mwyn cynnal cyfrannedd nodweddiadol yr adeilad a'r cyddestun.

Estyll tywydd, arwyddion, canopïau a
chysgodlenni
3.4.22 Mae maint a chyfrannedd yr estyll tywydd yn gydran allweddol bwysig o
gymeriad a golwg gyffredinol blaen y siop. Yn gyffredinol, ni ddylai'r astell dywydd fod
yn ddyfnach na 400mm a dylai fod cryn dipyn islaw lefel ffenestri'r llawr uchaf neu
ffenestri crwm. Dylid llythrennu â llaw neu osod llythrennau unigol mewn arddull syml
os yn bosibl ac, yn gyffredinol, ni ddylent fod yn fwy na 225mm o uchder. Dylid osgoi
arwyddion math bocs, persbecs neu blastig. Mae arwyddion sydd wedi'u dylunio'n
ofalus ac yn grefftus yn gallu bywiogi'r strydlun, er bod symbolau fel rheol yn fwy
effeithiol nag ysgrifen. Dylid annog y defnydd o gysgodlenni a chanopïau heb ysgrifen
arnynt, a'r rheiny o leiaf 2.1 metr uwchlaw lefel y ddaear.

Goleuadau
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3.4.23 Dylid osgoi goleuadau sy'n gysylltiedig ag arwyddion o fewn yr ardal
gadwraeth. Wedi ystyriaeth fanwl, mae'n bosibl y caniateir goleuadau sy'n taro ar i
lawr neu olau cynnil ar arwydd crog.

Peintwaith
3.4.24 Tra bod stucco a rendr bob amser wedi'u peintio neu liwio, anaml iawn y byddai
hynny'n digwydd i frics, cerrig a theils. Dylid peintio gwaith pren mewn lliwiau cryf,
tywyll, gan osgoi lliwiau llachar a / neu gyferbyniadau cryf. Dylid peintio gwaith haearn
yn ddu, gwyrdd tywyll neu efydd-biws dwfn. Yn gyffredinol, bydd defnyddio ychydig o
liwiau yn fwy llwyddiannus ac yn creu edrychiad mwy cydlynol a chynnil. Mae gan rai
o'r gwneuthurwyr paent mawr liwiau treftadaeth arbennig gan gynnwys Dulux, Farrow
and Ball, Little Greene a Crown, sy'n fan cychwyn da ar gyfer dewis lliwiau. Cynghorir
perchenogion i ymgynghori â swyddogion yr ACLl i sicrhau bod lliwiau addas yn cael
eu dewis ar gyfer adeiladau o fewn yr ardal gadwraeth.

Waliau terfyn a rheiliau
3.4.25 Er bod yr adeiladau yn ardaloedd manwerthu canol y dref yn gyffredinol wedi'u
hadeiladu'n dynn i gefn y palmant, ac felly nad oes angen unrhyw derfyn, mewn llawer
o'r ardaloedd a oedd, neu sy'n cael eu defnyddio at ddibenion preswyl a masnachol,
mae waliau terfyn a rheiliau'n hynod o bwysig gan eu bod yn cyfrannu at gymeriad ac
ansawdd cyffredinol y strydlun. Dylid rhoi sylw arbennig i sicrhau na chaiff waliau
terfyn a rheiliau eu tynnu a'u dymchwel er mwyn gwneud lle i barcio ceir ar dir yr
adeilad.

3.5 Polisïau ar gyfer Datblygiadau Newydd o fewn Ardaloedd Treftadaeth
3.5.1 Ychydig iawn o ddatblygiadau newydd a welwyd yn yr Ardal Gadwraeth yn ystod
y blynyddoedd diwethaf. Disgwylir, yn y dyfodol, y cyflwynir cynigion ailddatblygu
sensitif a phriodol ar gyfer y safleoedd hynny sy'n cael effaith andwyol ar gymeriad ac
ansawdd yr ardal.
3.5.2 Yn gyffredinol, lle cynigir datblygiad newydd a / neu estyniadau, mae'n bwysig
eu bod yn dilyn egwyddorion cadarn dylunio trefol, yn ogystal â manylion sy'n ystyried
cyd-destun hanesyddol yr ardal. Dylai pob math o ddatblygiad newydd o fewn yr ardal
gadwraeth:
 Cynnal ac atgyfnerthu patrwm arbennig datblygiad traddodiadol, gan gynnwys
patrymau strydoedd, mannau agored a choed, terfynau lleiniau a mathau o
derfynau;
 Ystyried llinellau adeiladu presennol a chyfeiriadaeth unrhyw ddatblygiad sydd
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yno eisoes;
Ymateb i rythm a dyluniad israniad y strydlun ac adeiladau unigol yn nhermau
bylchau ac agoriadau sy'n ymrannu'r ffasâd;
Atgyfnerthu cymeriad a graen arbennig ardal nodwedd canol y dref, trwy ddeall
y mathau ac arddulliau o adeiladau a geir yno, ynghyd â'u nodweddion a'u
deunyddiau. Dylid osgoi datblygiadau pastiche sy'n ceisio efelychu'n
arwynebol nodweddion hanesyddol mewn adeiladau newydd;
Parchu maint a graddfa'r adeiladau cyfagos. Mae'n hanfodol sicrhau nad yw
datblygiadau newydd yn gwrthdaro gydag adeiladau sydd yno eisoes o ran
uchder, lefelau'r lloriau, maint y ffenestri a'r drysau, maint cyffredinol a siâp y
toeon;
Cynnal golygfeydd allweddol o fewn yr Ardal Gadwraeth, i mewn i'r Ardal ac
allan ohoni;
Lle y bo'n bosibl, cyfyngu ar effaith weledol cerbydau wedi'u parcio a
darpariaeth mannau parcio ceir ar y strydlun a thirwedd strydoedd ac adeiladau
hanesyddol.

3.5.3 Lle y bwriedir creu datblygiad newydd mewn ardaloedd gerllaw'r Ardal
Gadwraeth, bydd yr un mor bwysig rhoi gofal ac ystyriaeth i effaith y dyluniad a'r
manylion. Lle y bo'n briodol, dylai pob math o ddatblygiad newydd barchu'r
egwyddorion a restrir uchod, gan roi sylw arbennig i:





Sicrhau bod y datblygiad newydd yn parhau gyda'r raddfa, ffurf a deunyddiau
lleol er mwyn atgyfnerthu cymeriad pensaernïol arbennig y cyd-destun
cyfagos;
Ystyried effaith y datblygiad newydd ar olygfeydd allweddol;
Sicrhau bod cynlluniau ffyrdd a threfniadau parcio newydd yn effeithio cyn
lleied â phosibl ar ansawdd strydluniau'r ardal. Mae angen cynlluniau,
dyluniadau a thirlunio sensitif i gyfyngu ar y defnydd o darmac ac ar y rhesi o
geir wedi'u parcio, lle y bo'n briodol;

3.5.4 Mae'n bosibl y bydd dyluniadau cyfoes o ansawdd uchel yn briodol yn yr Ardal
Gadwraeth, ond rhaid gofalu nad oes unrhyw ddatblygiadau anghydnaws o ansawdd
isel.

4. Canllawiau penodol ar gyfer adeiladau, safleoedd allweddol a thir y
cyhoedd

4.1 Dyluniad tir y cyhoedd
4.1.1 Mae nodweddion amrywiol Doc Penfro yn adlewyrchu hanes a datblygiad
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arbennig gwahanol ardaloedd, a hefyd eu maint, lleoliad, cynllunio a phatrymau
defnydd, boed yn hanesyddol neu'n gyfoes. Mae trin yr ardaloedd rhwng yr adeiladau
yn hanfodol bwysig i ansawdd a chymeriad cyffredinol ardal, a dylid dilyn egwyddorion
dylunio trefol cadarn. Dylid rhoi sylw i'r materion penodol canlynol:








Cyd-destun - rhaid gwerthfawrogi lleoliad a hunaniaeth ardal, ynghyd â
defnyddio deunyddiau a manylion priodol i atgyfnerthu cymeriad lleol y man
dan sylw ac ymateb iddo.
Creu gofodau a mannau - mae natur agored neu gaeedig gofod, ynghyd â'i
faint, ffurf a graddfa, yn helpu i roi cymeriad a hunaniaeth i'r man, ac yn
atgyfnerthu materion fel diogelwch, sicrwydd, cysur, amrywiaeth a diddordeb.
Annog gweithgaredd - mae wynebau blaen sionc yn helpu i ysgogi
gweithgaredd a bywiogrwydd ar y strydoedd yn ogystal â sicrhau
goruchwyliaeth naturiol o ofod neu stryd.
Amrywiaeth a diddordeb - fel yr adeiladau mewn strydlun, mae angen rhoi
ystyriaeth ofalus i diroedd y cyhoedd o ran cysondeb ac amrywiaeth, er mwyn
creu ystod o gyfleoedd a lleoliadau ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddwyr,
amwynderau a grwpiau cymdeithasol.

4.1.2 Uno yn hytrach na chystadlu gyda’r deunyddiau a’r dyluniadau a ddefnyddir ar
yr adeiladau ddylai fod y nod er mwyn llunio tiroedd cyhoeddus syml a threfnus. Mae
sicrhau newidiadau mawr i’r dref yn afrealistig yn y tymor byr, ond dylid llunio
strategaeth fyrdymor, tymor canolig a hirdymor gyfannol ac integredig sy’n nodi
gweledigaeth ar gyfer yr ardal.
Dysglau Lloeren ac Antenau
4.2.1 Gall dysglau lloeren gael effaith niweidiol ar olwg y strydlun. Caiff hyn ei
ddylanwadu gan faint y dysglau a lleoliad yr adeilad. Mae rheolaethau llymach ar waith
o fewn yr Ardal Gadwraeth, gan gynnwys rheolaethau Cyfarwyddyd Erthygl 4 a
rheolaethau Adeiladau Rhestredig.
4.2.2 Bydd y Cyngor yn paratoi canllawiau ar leoli dysglau lloeren yn yr Ardal
Gadwraeth er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr effaith leiaf posibl.
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5

Argymhellion Rheoli

Gwneud penderfyniadau gan gynnwys rhestriad/rhestriad lleol, newidiadau i
ffiniau a Chyfarwyddiadau Erthygl 4

5.1 Rhestru Lleol yn yr Ardal Gadwraeth
5.1.1 Diben dynodi Ardal Gadwraeth yw darparu gwarchodaeth ychwanegol ar gyfer
yr adeiladau niferus nad oes ganddynt nodweddion unigol sy'n addas ar gyfer
Rhestriad Statudol llawn. Mae'r eiddo canlynol a'r grwpiau canlynol o adeiladau o fewn
yr Ardal Gadwraeth wedi'u nodi yng Ngwerthusiad yr Ardal Gadwraeth fel rhai sy'n
anrhestredig ond sy'n gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r ardal gadwraeth a gellid eu
hystyried ar gyfer eu cynnwys ar restr leol:




















Y Barics Amddiffynadwy
Barics Llanion
Cambria House
Ael-y-Bryn, Bellevue Terrace
Church Street
Upper Prospect Place gan gynnwys 42-44
Yr hen Ddociau Brenhinol
Unedau 7-15 Haven Workshops, Pier Road
Pier Reach, Stockwell Road
Hen Farics Llanion (Swyddfeydd PCNPA)
Chapel Stores, Essex Road
Y Warchodfa, Essex Road
Gatiau a rheiliau'r Fynwent Filwrol
53 London Road
20 Water Street
5 – 9 , 20 Hawkstone Road
35 Gwyther Street
44 Argyle Street
22b, 24, 26, 30, 32 – 36 Bush Street

5.2 Ailasesu ffin yr Ardal Gadwraeth
5.2.1 Dynodwyd Ardal Gadwraeth Doc Penfro yn wreiddiol yn 1995 ac fe'i
hymestynnwyd yn 1999. Mae Gwerthusiad yr Ardal Gadwraeth yn nodi, er bod modd
cyfiawnhau'r rhan fwyaf o ffin yr Ardal Gadwraeth, mae nifer o ardaloedd nad ydynt
yn deilwng mwyach o gael eu cynnwys yn yr Ardal Gadwraeth.
5.2.2 Mae ffin yr Ardal Gadwraeth wedi'i hailasesu er mwyn sicrhau y cedwir
ardaloedd â chymeriad cryf a bod modd rheoli'r ardal yn gyffredinol.
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5.3 Cyfarwyddiadau Erthygl 4 a Datblygiad a Ganiateir
5.3.1 Gall Cyfarwyddiadau Erthygl 4 gael eu gorfodi gan awdurdodau cynllunio lleol
er mwyn rheoli rhai newidiadau i anheddau a fyddai fel arall yn awtomatig yn
'ddatblygiad a ganiateir' dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol
a Ganiateir) 1995, fel y'i diwygiwyd yn 2013, nad oes angen caniatâd cynllunio arno.
Defnyddir y rheolaeth gynllunio ychwanegol hon yn bennaf lle byddai bygythiad i
gymeriad ardal o bwysigrwydd cydnabyddedig.

5.3.2 Dim ond ar gyfer anheddau, ac nid eiddo masnachol, y mae Cyfarwyddyd
Erthygl 4(2) yn berthnasol, gan nad oes gan ddefnydd masnachol yr un hawliau
datblygu a ganiateir ag eiddo preswyl. Mae angen caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer
adeiladau rhestredig ble byddai dymchwel, addasu neu ymestyn yn effeithio ar
ddiddordeb arbennig yr adeilad.
5.3.3 Mae effeithiolrwydd Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn gofyn am arolwg ffotograffig fel
gwaelodlin ar gyfer cyflwr hysbys yr eiddo. Rhaid i hwn gael ei ddiweddaru o leiaf bob
tair blynedd gan mai dim ond yn erbyn tystiolaeth o newidiadau heb eu hawdurdodi
sydd wedi'u gwneud o fewn y pedair blynedd flaenorol y gellir cymryd camau gorfodi.
5.3.4 Lluniwyd Cyfarwyddyd Erthygl 4 ar gyfer datblygu preswyl o fewn Ardal
Gadwraeth Doc Penfro yn 2008. Nodir y ffin sy'n berthnasol i Gyfarwyddyd Erthygl
4(2) yn Atodiad 1. Ailedrychwyd ar yr ystyriaethau a oedd yn berthnasol wrth ddynodi
ardal Erthygl 4 yn Noc Penfro. Gellir cyfiawnhau llawer o'r rhesymau yn llawn o hyd a
chynigir y dylid cadw'r Cyfarwyddyd Erthygl 4 fel y'i deddfwyd.
5.3.5 Lluniwyd Cyfarwyddyd Erthygl 4 i gyd-fynd â'r Fenter Treftadaeth Treflun er
mwyn sicrhau bod datblygiadau yn cael eu rheoli a bod camau gorfodi yn cael eu
cymryd, lle y bo angen, i sicrhau bod unrhyw waith addasu yn briodol i ddiddordeb
pensaernïol a hanesyddol yr ardal.
5.3.6 Mae'r Fenter Treftadaeth Treflun wedi mynd ati'n llwyddiannus i adfer y rhan
fwyaf o adeiladau'r hen Ddociau Brenhinol a llawer o eiddo rhestredig â diddordeb
arbennig yn yr Ardal Gadwraeth, sy'n golygu bod modd ailddefnyddio'r adeiladau hyn
nawr ar gyfer mentrau busnes newydd.

5.4 Monitro a Gorfodi:
5.4.1 Bydd angen monitro ac adolygu'r Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli'r
Ardal Gadwraeth yn rheolaidd er mwyn cwmpasu newidiadau datblygu ac unrhyw
flaenoriaethau a chynigion newydd. Gallai arolwg ffotograffig o'r Ardal Gadwraeth,
wedi'i ddyddio, fod yn offeryn allweddol i fonitro newidiadau. Bydd diweddariadau
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rheolaidd, wedi'u seilio ar wybodaeth am Gynllunio / Adeiladau Rhestredig /
Gorchmynion Diogelu Coed (TPO) yn nodi'r mwyafrif o newidiadau datblygu. Bydd
gwaith ymchwil hanesyddol pellach o'r Ardal Gadwraeth yn fuddiol. Gellir defnyddio
mapiau hanesyddol, lluniadau, paentiadau neu engrafiadau a hen luniau i lywio'r
gwaith o adfer eiddo a threfluniau treftadaeth.
5.4.2 Mae Cyfarwyddiadau Erthygl 4 yn fwy tebygol o fod yn effeithiol os yw'r canlynol
yn digwydd:
 Bod yna gofnod ffotograffig dyddiedig o'r eiddo perthnasol at ddibenion
olrhain unrhyw newidiadau dilynol;
 Bod canllawiau'n cael eu darparu ar gyfer perchenogion cartrefi ynghylch sut
mae'r cyfarwyddyd yn effeithio arnynt, gyda chyngor am atgyweirio a newid
priodol;
 Bod yr awdurdod lleol yn ymgymryd â gwaith monitro rheolaidd ar gyfer
cydymffurfiaeth a gorfodaeth briodol;
 Bod yr angen am Gyfarwyddyd Erthygl 4 yn cael ei adolygu os bydd amgylchiadau'n
newid;
 Bod pobl yn cael eu hysbysu'n rheolaidd am fodolaeth Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) os
bydd adnoddau'n caniatáu.

5.5 Deall Cadwraeth
5.5.1 Mae gwybodaeth a dealltwriaeth leol yn ganolog i'r gwaith hirdymor o reoli'r
ardal yn seiliedig ar gadwraeth. Mae Cyngor Sir Penfro yn awyddus i sicrhau bod y
canlynol yn digwydd:
 bod sgiliau cadwraeth priodol ar gael yn yr awdurdod a'r gymuned;
 bod ymwybyddiaeth a dealltwriaeth briodol o werth yr ardal o safbwynt
cadwraeth;
 bod safonau cadwraeth yn cael eu gweithredu er mwyn sicrhau bod yr ardal
yn cael ei diogelu a'i gwella;
 bod perchenogion yn deall eu cyfrifoldebau.
5.5.2 Gellir diwallu'r amcanion hyn drwy ystod o ganllawiau a thrwy rannu
gwybodaeth.

5.6 Anghenion Adnoddau
5.6.1 Bydd angen cyllid cyfalaf ychwanegol er mwyn sicrhau safonau treftadaeth
priodol ar gyfer gwariant cyhoeddus a phreifat ar yr amgylchedd adeiledig. Yn
gyffredinol, mae camau gweithredu a chanlyniadau bwriadedig yn fwy tebygol o gael
eu gweithredu pan ddarperir cymorth grant. Bydd cyfleoedd cyllido yn cael eu
harchwilio o hyd drwy weithio mewn partneriaeth â meysydd gwasanaeth a
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rhanddeiliaid eraill.

5.6.2 Bydd gwarchodaeth barhaus o'r Ardal Gadwraeth, sy'n addas i'w chyd-destun
treftadaeth, yn gofyn am ragor o ganllawiau polisi a chanllawiau technegol manwl.
Mae angen penodol am ganllawiau ychwanegol ynghylch egwyddorion allweddol,
gydag enghreifftiau o arfer da yn cael eu nodi, gan gynnwys gorffeniadau addas,
nwyddau dŵr glaw, a thriniaethau ffenestri a drysau. Bydd hyn yn annog gwaith
atgyweirio, gwaith amnewid, deunyddiau a phroses leoli addas.

5.7 Asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb
5.7.1 Mae Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol neu
Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb yn rhan bwysig o ymrwymiad y Cyngor i
hyrwyddo cyfle cyfartal i bob un o'i ddinasyddion. Mae angen i'r Cyngor ystyried
amrywiaeth wrth ddatblygu, cyflenwi ac adolygu polisïau a gwasanaethau er mwyn
sicrhau ei fod yn diwallu anghenion pob un o'i ddinasyddion. Mae Asesiadau o'r Effaith
ar Gydraddoldeb yn darparu proses systematig o wneud hyn ac felly byddant yn helpu
i wella'r modd y caiff gwasanaethau eu cyflenwi ac arfer cyflogaeth. Bydd angen
asesiad effaith o'r fath ar gyfer gweithredu unrhyw un o'r polisïau arfaethedig ar gyfer
rheoli'r Ardal Gadwraeth.

5.8 Cynaliadwyedd
5.8.1 Yn aml, mae adnewyddu ac ailddefnyddio adeiladau sy'n bodoli eisoes yn fwy
cynaliadwy na dechrau o'r dechrau gyda safle wedi'i chlirio, ac mae'n fwy tebygol o
gael llai o effaith ar yr amgylchedd. Mae angen rhoi sylw i fodloni gofynion
Bioamrywiaeth.
5.8.2 Er bod adeiladau sydd yn Ardal Gadwraeth Doc Penfro wedi'u heithrio o fodloni
gofynion rheoliadau adeiladu ynghylch effeithlonrwydd ynni, gellir gwella'r ffactorau
hyn heb ddifrïo cymeriad yr adeilad neu'r ardal gadwraeth yn ei chyfanrwydd. Mae
meysydd lle gellir gwella effeithlonrwydd amgylcheddol ac effeithlonrwydd ynni
adeiladau hanesyddol yn cynnwys:





ystyried cynaliadwyedd amgylcheddol gwaith adnewyddu hanesyddol drwy
ddylunio priodol;
gwelliannau effaith isel i aerglosrwydd gan ddefnyddio offer atal drafft a llenni
trwm o amgylch ffenestri a drysau, blocio simneiau segur a defnyddio gwydr
eilaidd neu, er enghraifft, Histoglass – gwydr dwbl tenau (10mm) wedi'i
ddylunio'n arbennig i'w osod i mewn i fframiau pren a metel sydd yno eisoes,
heb newid mân fanylion y barrau gwydr;
lle y bo'n briodol, defnyddio technoleg ynni adnewyddadwy;
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defnyddio paentiau, farneisiau a gorffeniadau eraill sy'n seiliedig ar ddŵr neu
olew naturiol, gan roi buddiannau iechyd a buddiannau cadwraethol;
atgyweirio nodweddion hanesyddol yn hytrach na rhoi rhai eraill yn eu lle;
defnyddio deunyddiau inswleiddio naturiol sy'n anadlu ac sy'n atal lleithder rhag
datblygu;
defnyddio llafur a deunyddiau lleol;
cyfyngu ar wastraff drwy ailddefnyddio deunyddiau, fel llechi, brics a phren;
gweithio gyda thîm bioamrywiaeth mewnol Cyngor Sir Penfro i annog dull
gwybodus a chadarnhaol o weithio gyda bywyd gwyllt er mwyn sicrhau bod pob
prosiect yn yr ardal gadwraeth yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf
ynghylch gwarchod bywyd gwyllt.

5.8.3 Mae cyhoeddiad Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Planning Greener Heritage
Projects22, Chwefror 2009, yn cynnwys canllawiau a gwybodaeth am amrywiaeth
eang o agweddau ar gynaliadwyedd mewn perthynas ag adeiladau treftadaeth a
darparu adeiladau newydd o fewn cyd-destun treftadaeth. Mae'r wybodaeth yn ymdrin
â thestunau megis:










Effeithlonrwydd ynni;
Ynni adnewyddadwy;
Dŵr;
Deunyddiau adeiladu;
Gwastraff adeiladu;
Pridd, gan gynnwys mawn;
Pren;
Bioamrywiaeth;
Cludiant ymwelwyr.

5.8.4 Gall effeithlonrwydd ynni leihau biliau, lleihau'r defnydd o danwydd ffosil a lliniaru
effeithiau newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, yn gyffredinol, adeiladwyd adeiladau
hanesyddol i anadlu ac maent wedi'u gwneud o ddeunyddiau all gael eu difrodi gan
ddulliau modern, neu gall eu cymeriad gael ei newid yn sylweddol. Mae adnewyddu
adeilad yn rhoi cyfle i wella effeithlonrwydd ynni. Dylid trafod unrhyw fesurau fydd yn
effeithio ar adeiladau rhestredig neu'r rhai mewn ardal Cyfarwyddyd Erthygl 4 gyda'r
Cyngor Sir.
5.8.5 Mewn egwyddor, dylai'r mesurau effeithlonrwydd ynni geisio gwneud cyn lleied
o newidiadau â phosibl. Dylai'r deunyddiau a'r dulliau fod yn debyg i wead traddodiadol
yr adeilad. Gall dylunio gofalus a rheolaeth gydnaws helpu i ddiogelu dyfodol
cynaliadwy ar gyfer adeiladau hanesyddol.

22

Ar gael yn Saesneg ar wefan Cronfa Dreftadaeth y Loteri, hlf.org.uk
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6. Rhaglen Weithredu
6.1 Adnoddau ar gyfer gweithredu yn yr Ardal Gadwraeth
6.1.1 Bydd Cyngor Sir Penfro yn monitro ac yn adolygu'r adnoddau sydd eu
hangen i gynnal yr amgylchedd hanesyddol a rheoli'r Ardal Gadwraeth. Lle mae
cyllid priodol ar gael, bydd Cyngor Sir Penfro yn cydgysylltu gwaith o'r fath gyda'r
holl asiantaethau sydd ynghlwm â hyn er mwyn cyflawni'r nodau treftadaeth a
sicrhau bod dull o ymdrin â datblygu economaidd ac adfywio a arweinir gan
gadwraeth yn cael effaith fuddiol.
6.1.2 Mae gwaith rheoli a mewnbwn sgiliau amserol gan yr holl asiantaethau sy'n
gweithio yn yr Ardal Gadwraeth yn hanfodol er mwyn gweithredu'r rhaglen,
monitro a gorfodi yn effeithiol, paratoi canllawiau technegol a hysbysu'r gymuned.
Bydd angen cyllid cyfalaf ychwanegol i sicrhau safonau treftadaeth priodol ar
gyfer gwariant cyhoeddus a phreifat ar yr amgylchedd adeiledig. Mae cyfleoedd
cyllido yn gyfyngedig iawn ond byddant yn parhau i gael eu harchwilio. Mae
gwaith partneriaeth a chydweithio â meysydd gwasanaeth a rhanddeiliaid eraill
yn parhau i fod yn agwedd bwysig ar y gwaith o reoli'r Ardal Gadwraeth.

6.2 Crynodeb o'r Cynllun Gweithredu
6.2.1 Nodir y camau canlynol y dylid eu gweithredu ar gam cynnar buan er mwyn
codi ymwybyddiaeth o gadwraeth a chyflawniadau cadwraeth yn Ardal
Gadwraeth Doc Penfro:

Polisi a Strategaeth Cynllunio:


Cyngor Sir Penfro i fabwysiadu Gwerthusiad a Chynllun Rheoli'r Ardal
Gadwraeth

Cynnwys y gymuned:






Gweithgarwch Hyfforddi a Datblygu a Gwybodaeth gan Staff Cadwraeth;
Cynyddu ymwybyddiaeth o waith cadwraeth;
Datblygu gwefan Cadwraeth Cyngor Sir Penfro;
Cyhoeddi Bwletin(au) Cadwraeth a mynd ati'n rhagweithiol i godi
ymwybyddiaeth;
Sicrhau bod Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli'r Ardal Gadwraeth ar
gael yn lleol.

Mesurau Cynllunio:



Cwblhau Rhestr Leol ddrafft er mwyn llywio'r Cynllun Datblygu Lleol a
fabwysiadwyd
Rhoi Strategaeth Adeiladau mewn Perygl ar waith ar gyfer yr Adeiladau
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Rhestredig hynny sydd mewn perygl neu dan fygythiad
Nodi Ardaloedd Archaeolegol Sensitif fel y bo'n briodol



Fframwaith ar gyfer Safonau Dylunio:


Llunio rhaglen ar gyfer paratoi canllawiau cynllunio ychwanegol ar faterion
cadwraeth
Sicrhau bod cyfleoedd i roi mesurau gorfodi ar waith, a'u pwysigrwydd, yn
cael eu deall a'u gweithredu ledled Cyngor Sir Penfro
Hyrwyddo Canllawiau Cynllunio a 'Cynnal a Chadw!' ar wefan Cadw
Paratoi briffiau datblygu sy'n benodol i safle, lle y bo'n briodol.





6.3 Monitro
5.3.1 Dylid monitro a chofnodi cynnydd wrth weithredu argymhellion
Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli’r Ardal Gadwraeth.

6.4 Adolygiad Ffurfiol
6.4.1 Dylid adolygu'r ddogfen hon bob pum mlynedd o ddyddiad ei mabwysiadu'n
ffurfiol. Bydd angen ei hasesu yn erbyn Deddfwriaeth a'r polisïau cenedlaethol a
lleol sydd ar waith ar adeg yr adolygiad. Dylai'r adolygiad gwmpasu'r canlynol:







Arolwg o'r Ardal Gadwraeth gan gynnwys arolwg ffotograffig llawn i
gynorthwyo camau gorfodi posibl;
Asesiad o'r graddau y mae argymhellion wedi'u gweithredu, a pha mor
llwyddiannus y bu hynny;
Nodi unrhyw faterion newydd y mae angen mynd i'r afael â nhw, neu y
mae angen cymryd camau gweithredu pellach neu wneud gwelliannau
pellach mewn perthynas â nhw;
Llunio adroddiad byr yn manylu ar ganfyddiadau'r arolwg ac unrhyw
gamau angenrheidiol;
Cyhoeddusrwydd a hysbysebu.
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