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1.  Cyflwyniad 
 

1.1 Mae adran 69 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 
1990 yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Cynllunio Lleol i benderfynu, o bryd i'w 
gilydd, pa rannau o'u hardal sy'n ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 
arbennig, y mae'n ddymunol gwarchod neu wella eu cymeriad neu eu golwg, a dynodi'r 
ardaloedd hyn yn ardaloedd cadwraeth. Mae ardal ganolog a maestrefi hanesyddol 
Aberhonddu yn un o bedair ardal gadwraeth ddynodedig yn y Parc Cenedlaethol. 
Dynodwyd Ardal Gadwraeth Aberhonddu gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar 12 
Mehefin 1970. 
 

1.2 Mae gan awdurdodau cynllunio ddyletswydd i warchod yr ardaloedd hyn rhag 
datblygiad a fyddai'n niweidiol i'w cymeriad hanesyddol neu bensaernïol arbennig, ac 
adlewyrchir hyn yn y polisïau yng Nghynllun Datblygu Lleol y Parc Cenedlaethol. Mae 
dyletswydd arnynt hefyd i adolygu Ardaloedd Cadwraeth yn rheolaidd er mwyn sicrhau 
bod gan yr ardal ddynodedig fudd pensaernïol a hanesyddol clir o hyd a phenderfynu a 
oes angen newid y ffiniau; a nodi mesurau posibl ar gyfer gwella a gwarchod yr Ardal 
Gadwraeth. 

 
1.3 Diben arfarniad o ardal gadwraeth yw diffinio nodweddion ardal sy'n ei gwneud yn 

deilwng o statws ardal gadwraeth. Mae arfarniad clir a chynhwysfawr o gymeriad ardal 
yn rhoi sail gadarn ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch rheoli datblygiadau a 
datblygu mentrau i wella'r ardal. Mae hefyd yn golygu bod modd datblygu fframwaith 
polisi cadarn ar gyfer rheoli'r ardal yn y dyfodol, y gellir ei ddefnyddio fel sail ar gyfer 
ystyried ceisiadau cynllunio a chynigion eraill ar gyfer newid.  

 
1.4 Mae'r adroddiad arfarnu yn dilyn fformat a ddefnyddiwyd yn wreiddiol gan Historic 

England i roi cyngor ar arfarniadau a'r gwaith o reoli ardaloedd cadwraeth. Mae hefyd 
yn ystyried gwaith a wnaed gan Cadw ar ddisgrifio nodweddion lleol.  

 

2. Adolygu Ffin yr Ardal Gadwraeth 
 
2.1 Un o brif elfennau'r gwaith o adolygu ardal gadwraeth yw asesu'r ffin bresennol er 

mwyn sicrhau bod gan yr Ardal Gadwraeth ddigon o ddiddordeb pensaernïol a 
hanesyddol o hyd.  Mae'r adolygiad hefyd yn ystyried a ddylid ymestyn ffin yr Ardal 
Gadwraeth. 
 

2.2 Caiff cyfran fawr o'r Adeiladau Rhestredig yn y dref, y rhai unigol pwysicaf a'r grwpiau 
cydlynol yn yr ardal fasnachol ganolog a'r maestrefi hanesyddol, eu cynnwys o fewn y 
ffin bresennol.  

 
2.3 Yn dilyn asesiad o'r ardaloedd o fewn ffin yr ardal gadwraeth ac o'i hamgylch, mae'r 

ardaloedd canlynol wedi'u cynnwys o fewn ffin estynedig: 
 
 Ardal i'r de-orllewin o'r Eglwys Gadeiriol 
 

Mae'r ychwanegiad hwn i'r ardal gadwraeth yn cynnwys Mill Street; Dainter Street; 
St Johns Road (yr ochr ogleddol); North Road a Maendu Street (yr ochr de-
ddwyreiniol). 
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Nodweddir Mill Street a Dainter Street gan strydoedd cul a thai brodorol y mae nifer 
ohonynt wedi'u lleoli ar hyd ochr gefn y palmant.  Mae'r ddwy stryd wedi datblygu 
mewn ffordd organig ac mae cymeriad anffurfiol yn perthyn iddynt.  Un o 
nodweddion Dainter Street yw'r sgwâr anffurfiol deniadol yn y canol a'r llwybr i 
gerddwyr â bythynnod y naill ochr a'r llall iddo sy'n ei chysylltu â Maendu Street.  I'r 
gwrthwyneb, mae'r tai a welir ar hyd St John's Road a North Road yn dai teras a thai 
pâr a gynlluniwyd yn ddiweddarach.  Mae'r strydoedd hyn yn fwy llydan ac agored a 
lleolir nifer o'r anheddau y tu ôl i furiau terfyn a gerddi blaen bach.  Er mai dim ond 
nifer fach o ffenestri a drysau gwreiddiol a welir, mae'r ddwy stryd yn ddeniadol ac yn 
gydlynol eu natur. 

 

 
Mill Street 
 
 Ardal i'r de-orllewin o Heol Gouesnou 

Mae'r ardal hon yn cynnwys maes parcio a dwy uned fanwerthu fawr yn bennaf.  
Lleolir y ganolfan groeso yn yr ardal hon hefyd.  Ar hyn o bryd, caiff yr ardal ei 
hamgylchynu gan yr ardal gadwraeth gyda chanol hanesyddol y dref i'r de-orllewin a 
datblygiad tai o'r 19eg ganrif i'r gogledd-ddwyrain. Er nad yw'r ardal yn cynnwys 
unrhyw nodweddion hanesyddol o ran yr amgylchedd adeiledig, mae'n cynnig 
golygfeydd pwysig o'r ardal gadwraeth ac fe'i gwelir o flaen canol hanesyddol y dref 
o'r tir uwch i'r gogledd-ddwyrain.  Gallai fod effaith sylweddol ar leoliad yr ardal 
gadwraeth pe bai unrhyw un o'r defnyddiau presennol yn newid a bod safleoedd ar 
gael i'w hailddatblygu. Awgrymir y dylid cynnwys yr ardal hon yn yr ardal gadwraeth 
oherwydd ei safle allweddol a'r cyfle i wneud gwelliannau os bydd unrhyw gynigion 
ailddatblygu mawr yn dod i law yn y dyfodol. 

 
2.4 Ceir map sy'n dangos ffin yr ardal gadwraeth yn Atodiad 1. 
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3. Cynnwys y Gymuned 
 
3.1 Mae'r ddogfen hon yn rhan o ymgynghoriad ar yr adolygiad o Ardal Gadwraeth 

Aberhonddu a'r polisïau a'r cynigion ar gyfer gwella a gwarchod yr ardal.  Roedd yr 
adolygiad o'r ardal gadwraeth yn destun ymgynghoriad gyda grwpiau â diddordeb, 
sefydliadau arbenigol a thrigolion lleol, a bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn 
mynd ati i ystyried a ddylai'r ddogfen ddiwygiedig gael ei mabwysiadu'n ffurfiol. 
 

3.2 Fel rhan o'r broses ymgynghori, cynhaliwyd arddangosfa leol a chafodd manylion yr 
arddangosfa honno eu hanfon yn uniongyrchol at ymgyngoreion, a'u hysbysebu'n lleol.  
Roedd y wybodaeth hefyd ar gael ar wefan y Parc Cenedlaethol. 

 
 

4. Y Cyd-destun Polisi Cynllunio 
 

4.1 Mae sawl dogfen gynllunio berthnasol sy'n ymwneud ag Aberhonddu a'i hamgylchedd 
adeiledig: 

 

 Diweddariad 2008 o Gynllun Gofodol Cymru - caiff Aberhonddu ei nodi fel 
Anheddiad Allweddol o fewn clwstwr daearyddol sy'n cynnwys Talgarth a'r Gelli 
Gandryll; mae pwyslais ar y cydweithio a welir rhwng cymunedau i gefnogi eu 
hanghenion eu hunain a hyblygrwydd, entrepreneuriaeth ac ymgysylltiad 
cymunedol o ran twf yn y dyfodol; 

 

 Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Ers yr 
arfarniad diwethaf, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi 
mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol ym mis Rhagfyr 2013.  Mae'r cynllun yn nodi 
polisïau a chynigion i lywio gwaith datblygu yn y Parc Cenedlaethol rhwng 2007 a 
2022.  Y polisïau sy'n ymwneud ag ardaloedd cadwraeth ac adeiladau rhestredig 
lleol yw Polisi 19 a Pholisi 18. 

 

 Polisi 19 Datblygiad sy'n effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth 
Caniateir datblygiad newydd a newidiadau i adeiladau presennol o fewn lleoliad 
Ardal Gadwraeth neu sy'n effeithio ar leoliad Ardal Gadwraeth dim ond lle y bydd yn 
gwarchod neu'n gwella cymeriad neu olwg yr ardal, a lle y mae'r dyluniad, yr holl 
ddeunyddiau adeiladu, y mesuriadau a'r manylion i gyd yn briodol i'r Ardal 
Gadwraeth. Caniateir dymchwel yn llwyr neu'n sylweddol unrhyw adeilad neu 
adeiledd anrhestredig o fewn Ardal Gadwraeth sy'n ddarostyngedig i ganiatâd Ardal 
Gadwraeth, dim ond lle y ceir y cyfiawnhad cryfaf. Pan fwriedir amnewid adeilad o'r 
fath, bydd angen llunio contract ailddatblygu cyn rhoi caniatâd ardal
gadwraeth. 
 

 Polisi 18 
Diogelu Adeiladau o Bwysigrwydd Lleol Caniateir datblygiad sy’n effeithio ar 
adeiladau sy'n gwneud cyfraniad pwysig at gymeriad a diddordeb yr ardal leol, fel 
y'u hamlinellir ar y rhestr leol, lle na fyddai'n cael effaith niweidiol arwyddocaol ar eu 
golwg arbennig, cyfanrwydd pensaernïol neu osodiad. 
 

 Noda'r Cynllun Datblygu Lleol mai Aberhonddu yw'r Prif Anheddiad Allweddol ar 
gyfer y Rhanbarth. Mae'r Cynllun yn pennu gweledigaeth 15 mlynedd ar gyfer y dref 
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ac yn nodi nifer o faterion ac amcanion y bydd angen mynd i'r afael â hwy er mwyn 
gwireddu'r weledigaeth honno.  Un amcan sy'n arbennig o berthnasol i'r ardal 
gadwraeth yw parchu'r ymdeimlad o le yn Aberhonddu. Mae'r amcan hwn yn 
cydnabod y gallai gwaith datblygu i gynnal rôl strategol y dref gael effaith negyddol 
ar ei chymeriad unigryw.  Mae Polisi B LP1 Datblygiad Priodol Aberhonddu yn nodi 
sut y disgwylir i gynigion datblygu gyflawni'r Weledigaeth ar gyfer y dref. Mae'r 
polisi'n cynnwys gofyniad bod pob cynnig yn cyfrannu'n gadarnhaol at gymeriad yr 
anheddiad ac yn gwella ansawdd y dirwedd heb gael effaith niweidiol ar fywyd 
gwyllt, harddwch naturiol, treftadaeth ddiwylliannol, asedau amgylcheddol neu 
fioamrywiaeth yr anheddiad. 

 

 Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn cynnwys Map Cynigion sy'n dangos cynigion 
manwl ar gyfer Aberhonddu. Mae'r map yn nodi Ardaloedd Gwerthusiad 
Archaeolegol a safleoedd Henebion Cofrestredig fel y Castell, Coleg Crist a'r 
Eglwys Gadeiriol, a llinell amddiffynfeydd y dref a safleoedd eraill o fewn y 
fwrdeistref ganoloesol. 

 
 

Mae Canllaw Dylunio Blaen Siop Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Mai 
2011 yn rhoi canllawiau ar ddylunio blaen siop a hyrwyddo dyluniadau o safon uchel a 
fydd yn helpu i warchod cymeriad traddodiadol ardaloedd manwerthu'r Parc er mwyn 
sicrhau eu bod yn lleoedd deniadol i fusnesau, trigolion ac ymwelwyr.  

 
5. Lleoliad a Chyd-destun 
 
5.1 Lleolir Aberhonddu ym Mhowys, tua 12 milltir i'r gorllewin-gogledd-orllewin o Grucywel; 

21 milltir i'r dwyrain o Lanymddyfri; a 18 milltir i'r gogledd o Ferthyr Tudful. Fe'i lleolir ar 
gyffordd bwysig dwy ffordd fawr, yr A470 (T) sy'n rhedeg fwy neu lai o'r gogledd i'r de 
drwy Gymru, a'r A40 sy'n rhedeg o'r dwyrain i'r gorllewin. Mae'r ddwy ffordd yn osgoi'r 
dref i'r de a'r dwyrain. Mae'r B4520 yn rhedeg o ganol y dref tua'r gogledd i Lanfair ym 
Muallt. Felly, mae gan yr anheddiad gysylltiadau da â Chymoedd De Cymru, y ffin â 
Lloegr a chanolbarth Cymru. 
 

5.2 Lleolir y dref yn agos at ffin ogleddol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac fe'i 
hamgylchynir bron yn gyfan gwbl gan dirwedd fynyddig ddramatig, gyda'r mynyddoedd 
uchaf i'r de (Pen y Fan sy'n codi i 886m, Corn Du sy'n codi i 873m a Chraig Gwaun Taf 
sy'n codi i 824m, gyda'r Cribyn cyfagos yn cyrraedd bron 800m). I'r dwyrain mae'r 
Mynyddoedd Duon sy'n codi i dros 800m yn Waun Fach, ac i'r gogledd-orllewin mae 
Mynyddoedd Cambrian (Mynydd Epynt). Caiff y tri massif eu gwahanu gan 
ddyffrynnoedd llydan afon Wysg ac afon Tywi, gydag un o isafonydd afon Wysg, afon 
Honddu, yn cydlifo drwy ganol tref Aberhonddu, gan danlinellu pwysigrwydd 
hanesyddol Aberhonddu fel canolbwynt llwybrau a man pontio. 

 
5.3 Lleolir y dref ei hun mewn dyffryn cymharol wastad ac eang, tua 130m uwchlaw'r 

seilnod ordnans ar lefel yr afon. Nodweddir y topograffi amrywiol gan lethr amlwg i lawr 
i gydlifiad yr afon o'r gogledd a chlogwyn neu gribyn amlwg y saif y castell a'r eglwys 
gadeiriol arno (tua 150m uwchlaw'r seilnod ordnans).  

 
5.4 Mae'r ardal i'r gorllewin o Bont ar Wysg, Llanfaes, yn blwyf ar wahân sydd â 

chysylltiadau hanesyddol â'r dref.  
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6. Datblygiad Hanesyddol ac Archaeoleg 
 
6.1 Ceir tystiolaeth o feddiannaeth gynhanesyddol o ryw fath ar safle castell llawer mwy 

diweddar, ar glogwyn a ffurfiwyd lle mae afon Wysg ac afon Honddu yn cydlifo. Mae'r 
Crug, ar Builth Road, yn enghraifft dda o gaer o'r Oes Haearn. Tua dwy filltir i'r 
gorllewin o Aberhonddu gwelir Caer Aberhonddu, Cicucium o bosibl, sy'n gaer 
Rufeinig. Rhedai ffyrdd Rhufeinig ar hyd dyffrynnoedd yr afonydd, yn fwyaf nodedig i'r 
de-ddwyrain i Gobannivum, neu'r Fenni fel y'i gelwir heddiw. 
 

6.2 Roedd yr ardal yn rhan o'r Sir Frycheiniog Gymreig ac, yn 1093, ar ôl ennill y 
diriogaeth, aeth y Norman Bernard de Neufmarche ati i adeiladu castell, a ddaeth yn 
caput i arglwyddiaeth Aberhonddu. Datblygwyd y safle, castell mwnt a beili yn 
wreiddiol, gyda gorthwr carreg a thŵr llai o faint ar y mwnt ar ddiwedd y 12fed ganrif o 
dan Williams de Breos ac ar ddiwedd y 13eg ganrif o dan Humphrey de Bohun. 
Rhedai'r beili i lawr i'r afon ac fe'i hamgylchynwyd gan lenfur o gerrig, tyrrau a phorthdy. 
Mae rhan o'r neuadd fawr (tua 1280) wedi goroesi. Roedd y rhan fwyaf o'r adeiladau a'r 
strwythurau eraill yn adfeilion cyn y Rhyfel Cartref.  

 
6.3 Hefyd yn 1093, sefydlodd Neufmarche briordy Benedictaidd Sant Ioan yr Efengylydd, 

fel un o briordai dibynnol Abaty Battle in Sussex. Cafodd y rhan fwyaf o'r eglwys ei 
hailadeiladu a'i hymestyn yn y 13eg a 14eg ganrif a safai adeiladau cwfeiniol 
nodweddiadol i'r de ohoni a llenfur murfylchog. Yn sgil Diddymiad 1537, daeth defnydd 
y mynachod o'r eglwys i ben ac fe'i sefydlwyd fel eglwys blwyfol. Cafodd ei hatgyweirio 
a'i hadfer yn y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif ac, yn 1923, daeth yn eglwys 
gadeiriol ar gyfer esgobaeth newydd Abertawe ac Aberhonddu.  

 
6.4 Sefydlwyd Coleg Crist, ar lan ddeheuol afon Wysg, fel Priordy Dominicaidd Sant 

Nicolas. Mae'r côr yn dyddio o tua 1240 a cheir olion sylweddol adeiladau cwfeiniol o'r 
14eg ganrif. Defnyddiwyd yr adeiladau at amrywiaeth o ddibenion, gan gynnwys coleg i 
glerigwyr ar ddechrau'r 19eg ganrif ac ysgol fonedd yn 1853. Yr eglwys bellach yw 
capel y coleg. Mae sawl adeilad canoloesol arall yn rhan o'r ysgol a cheir nifer 
sylweddol o adeiladau o gyfnod yr Adfywiad Gothig (1861-4) ac ychwanegiadau mwy 
modern. 

 
6.5 Tyfodd tref Aberhonddu gerllaw'r priordy gwreiddiol a safleoedd y castell. Roedd yr 

ardal yn destun cyrchoedd llosgi gan y Cymry o bryd i'w gilydd, ac mae'n bosibl i 
Fwrdeistref gynlluniedig gael ei chreu ar ôl un o'r cyrchoedd hyn yn 1233. 
Amgylchynwyd y fwrdeistref ganoloesol â muriau o gerrig â deg tŵr ac mae map 
Speed o ddechrau'r 17eg ganrif yn dangos pum porth. Roedd Eglwys y Santes Fair yn 
gapel anwes i'r Priordy ac mae ganddi elfennau pensaernïol sy'n dyddio o'r 12fed 
ganrif hyd at ganol y 14eg ganrif yn ogystal â thŵr amlwg (tŵr y gorllewin) (1510-20). 
Cafodd y rhan fwyaf o'r muriau a'r pyrth ei dinistrio erbyn 1640-50 ond mae un tŵr a 
darn o fur wedi goroesi wrth ymyl Captain's Walk a thu ôl i Watton Mount. Roedd 
pedair pont garreg ar draws y ddwy afon yn cysylltu'r dref â'r Priordy a'r Castell. Yn sgil 
y Ddeddf Uno yn 1536/43, sefydlwyd Aberhonddu fel tref sirol Brycheiniog ac fel 
lleoliad ar gyfer y brawdlysoedd. Yn 1556, creodd siarter Fwrdeistrefol gorfforaeth 
gaeëdig a fonopoleiddiwyd gan deuluoedd lleol, ac ni welwyd corfforaeth etholedig 
ehangach tan i'r Ddeddf Corfforaethau Bwrdeistrefol ddod i rym yn 1835.    
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Yr eglwys gadeiriol ar ei chribyn 

 
6.6 Roedd y cyfnod ôl-ganoloesol yn un o ddirywiad economaidd ac yna adfywiad. Gwelir 

nifer o dai trefol a adeiladwyd ar ddechrau'r 17eg ganrif ynghyd â Neuadd y Dref, a 
adeiladwyd gyntaf yn 1624. Daeth y dref yn ffocws diwylliannol ac economaidd ar gyfer 
ardal wledig fawr, a nodweddir gan dai sylweddol, y farchnad, datblygiad y fasnach 
frethyn ac, yn ddiweddarach yn y 18fed ganrif, presenoldeb y fyddin (sefydlwyd y 
Barics yn Watton yn 1805). Mae'r bont saith bwa ar draws afon Wysg yn dyddio o 
1563, ac mae'n cynnwys rhannau a helaethwyd ac a ailadeiladwyd yn ddiweddarach. 
Roedd sawl ffigur cenedlaethol pwysig yn hanu o'r dref, gan gynnwys Hugh Price, 
sylfaenydd Coleg yr Iesu yn Rhydychen; y cerflunydd J E Thomas, un o ddisgyblion 
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Chantrey a chrëwr a noddwr cerflun Wellington yn Bulwark; a'r actores lwyddiannus 
Sarah Siddons.  

 
6.7 Roedd y dref yn ganolfan gweithgarwch i'r Anghydffurfwyr gydag Eglwys Ddiwygiedig 

Unedig y Plough, oddi ar Lion Street, yn dyddio o 1699. Roedd yr ardal yn adnabyddus 
am Fethodistiaeth Galfinaidd a sefydlodd yr Iarlles Huntingdon gapel ar y Struet yn 
1771. Cafodd y capel hwnnw ei ddisodli gan Gapel Bethel, oddi ar Lion Street, a 
adeiladwyd yn 1853. Bu'r brodyr Wesley yn ymwneud â'r gwaith o adeiladu capel 
Methodistaidd ar gyffordd Free Street a Little Free Street tua 1750. Mae Capel 
Bedyddwyr Watergate yn dyddio o 1806. Yn ddiweddarach, sefydlwyd Capel 
Bedyddwyr Kensington (yn 1823) gan aelodau Saesneg eu hiaith Capel Watergate a 
ymrannodd oddi wrth ei siaradwyr Cymraeg. Yn Watton, mae'r Eglwys Bresbyteraidd 
sy'n dyddio o 1872 yn enghraifft o bensaernïaeth Gothig yn hytrach na Chlasurol neu 
Eidalaidd. Adeiladwyd Eglwys Gatholig Rufeinig Sant Mihangel ar Wheat Street yn 
1851. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Capel Bedyddwyr Watergate 
 
6.8 Roedd carcharorion Napoleonaidd yn bywiogi'r sîn gymdeithasol ar ddechrau'r 19eg 

ganrif. Mae theatr wedi bodoli ers o leiaf 1699 a chrëwyd safle gwell yn 1784, y tu ôl i 
The Puzzle Tree yn Watton. Sefydlwyd Gwesty'r Castle yn 1809. Cafodd y dref ei 
hymestyn y tu hwnt i'w chraidd canoloesol yn ystod y 19eg ganrif. Codwyd tai teras 
cynlluniedig yn Watton, ehangwyd y Barics, sefydlwyd Coleg Crist a Choleg 
Methodistaidd Annibynnol ar Camden Road yn 1869 a darparwyd sawl ysgol breifat ac 
Ysgolion Cenedlaethol yn y Postern a Phendre, yn agos at yr Eglwys Gadeiriol 
ddiweddarach a thu ôl i Watton Mount. Adeiladwyd carchar yn 1842 a mynwent ar 
Cradoc Road yn 1858. Ailadeiladwyd Neuadd y Dref yn 1770 ac eto yn 1888. 
Adeiladwyd Neuadd y Farchnad yn 1857. Yn 1854, cafwyd achosion difrifol o golera a 
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arweiniodd at 57 o farwolaethau ac, yn sgil hynny, aethpwyd ati i adeiladu system 
garthffosiaeth newydd yn 1865.  
 

6.9 Roedd gan y dref swyddogaeth bwysig fel tref sirol ar gyfer Brycheiniog a'i phrif heneb 
 oedd Neuadd Sir newydd a adeiladwyd yn 1839-43 mewn arddull Roegaidd Glasurol 

fawreddog. Yn ddiweddarach, symudodd y llywodraeth leol i adeiladau mwy newydd a 
chafodd Neuadd y Sir ei throi'n amgueddfa (Amgueddfa Brycheiniog), gan danlinellu 
ymhellach gymeriad a swyddogaethau'r dref sirol. Daeth twristiaeth yn weithgarwch 
cynyddol bwysig ar ddiwedd y 19eg ganrif ac, yn 1894, trefnwyd eisteddfod i godi arian 
ar gyfer y gwaith o greu llwybr cerdded ar hyd afon Wysg (Y Promenâd). 

    Hen Neuadd y Sir  
 
6.10 Roedd gweithgarwch diwydiannol yn bwysig. Gwelwyd diwydiant haearn cynnar yn 

yr ardal (sefydlwyd gwaith yn Priory Groves yn 1723) a, rhwng 1797 a 1812, cafodd 
Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ei hadeiladu o dan oruchwyliaeth y peiriannydd 
Thomas Dadford.  
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Basn y gamlas 

 
Adeiladwyd sawl tramffordd i safleoedd diwydiannol cyfagos ac agorwyd 
Tramffordd y Gelli yn 1812. Cyrhaeddodd Rheilffordd Aberhonddu a Merthyr yn 
1863, ffrwyth llafur gwaith peirianyddol arloesol, a sefydlwyd cysylltiadau â'r 
rhwydwaith rheilffordd ehangach i'r Gelli a Henffordd, Llanfair ym Muallt a Chastell-
nedd. Roedd tair gorsaf reilffordd yn Watton, Mount Street a Free Street a châi rhan 
ogleddol canol y dref ei dominyddu gan draphont fawr o garreg. Safai melin wlân a 
sawl melin flawd ar hyd glannau afon Honddu. Cafodd swyddogaeth Aberhonddu 
fel tref farchnad ei hatgyfnerthu gan fynediad rhesymol i'r cymunedau a'r 
diwydiannau a oedd yn datblygu yng nghymoedd y meysydd glo. 

 
6.11 Cafodd ardaloedd preswyl y dref eu hymestyn i'r gogledd-orllewin a'r gogledd-

ddwyrain yn ystod yr 20fed ganrif. Adeiladwyd ysbyty mawr newydd ac ysgolion a 
gwelwyd newidiadau ffisegol i'r craidd hanesyddol gyda rhodfa siopa yn Iard Bethel 
a gwelliannau i'r priffyrdd i'r gogledd (Heol Gouesnou) ac i'r gorllewin (Stryd y 
Farchnad). Roedd yr holl reilffyrdd wedi'u rhesymoli i ddifodiant erbyn 1964, gydag 
aliniad Heol Gouesnou yn nodi hen drac Rheilffordd Castell-nedd ac Aberhonddu. 
Mae twristiaeth wedi parhau i fod yn ffynhonnell bwysig o ran cyflogaeth ac incwm, 
gan danlinellu safle Aberhonddu o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 
Mae diwrnodau marchnad y dref (dydd Iau a dydd Sadwrn) a marchnadoedd 
ffermwyr yn sicrhau bod 'awyrgylch' da yng nghanol y dref, gyda mwy o fasnach a 
defnydd llawn o Neuadd y Farchnad. 

 
6.12 Mae poblogaeth y dref wedi tyfu'n araf ond yn gymharol gyson, o tua 2000 yng 

nghanol y 16eg ganrif i 2900 erbyn Cyfrifiad 1801; gwelwyd cynnydd cyflym i 5800 
erbyn 1851; 8000 erbyn 2001 a bron i 10000 erbyn hyn. 

 
6.13 Mae potensial archaeolegol y dref yn sylweddol, yn enwedig o ran ffurfiau manwl 

y fwrdeistref ganoloesol, lleiniau unigol, yr amddiffynfeydd a thystiolaeth o 
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strwythurau cynharach yng nghyffiniau'r Eglwys Gadeiriol a'r Castell. Fodd bynnag, 
mae dwysedd uchel yr adeiladau rhestredig a'u parhad yn gosod cyfyngiadau ar 
waith dymchwel ac addasu ac felly'n cyfyngu ar ymchwiliadau archaeolegol. Mae 
cyfle i wneud gwaith ymchwil pellach ar hanes a datblygiad adeiladau drwy 
archwiliad manwl o strwythurau sy'n sefyll.  Gallai gwaith fel adeiladu estyniadau, 
gosod ceblau a phibellau a chynlluniau priffyrdd oll arwain at ddadorchuddio olion, a 
bydd angen sicrhau bod y nodweddion hyn yn cael eu diogelu pan fydd hynny'n 
digwydd. 

 

 
7. ASESIAD O NODWEDDION 
 
7.1 Ansawdd Lle  

 
7.1.1  Lleolir Aberhonddu mewn tirwedd o ansawdd uchel, gyda chopaon uchel y Bannau 

yn gefndir iddi.  Yn agosach i'r dref, mae tirwedd donnog y tir pori a'r coetir sy'n ei 
hamgylchynu ynghyd â dyffrynnoedd gwyrdd afon Honddu ac afon Wysg hefyd yn 
cyfrannu at leoliad arbennig y dref.   Mae cefn gwlad yn ymdreiddio i mewn i'r dref - 
yn hanesyddol, mae'r ddwy afon a'u coridorau, sydd â gwerth amwynderau uchel, 
wedi llywio datblygiad y dref. Mae ardal yr Eglwys Gadeiriol a Chamlas Sir Fynwy 
ac Aberhonddu hefyd yn ychwanegu at y mannau gwyrdd pwysig yn y dref.   

 
7.1.2  Mae treflun Aberhonddu yn un diddorol a chymhleth gyda chraidd clòs a dwys, 

mannau llinellol cyferbyniol wrth ddod i mewn i'r dref, ac ardal benodol, wedi'i 
gwahanu rhywfaint o amgylch yr Eglwys Gadeiriol. Mae dylanwad y fwrdeistref 
ganoloesol a llinell muriau'r dref yn amlwg o hyd yng nghynllun y dref. Mae 
newidiadau yn nhirwedd y dref yn ychwanegu at natur amrywiol y treflun.   

 
7.1.3  Mae gan Aberhonddu nifer fawr o adeiladau rhestredig gyda chrynodiad uchel 

iawn ohonynt yng nghanol y dref.  Mae'r rhain yn cynnwys rhai o nodweddion y 
fwrdeistref ganoloesol sydd wedi goroesi fel yr Eglwys Gadeiriol a Choleg Crist. 
Ymhlith y datblygiadau diweddarach mae hen dai trefol mawreddog o'r 17eg ganrif 
a'r 18fed ganrif, enghreifftiau o dai teras cynlluniedig o ddechrau'r 19eg ganrif, 
capeli'r Anghydffurfwyr, safleoedd masnachol o'r 19eg ganrif a rhai adeiladau 
arbenigol fel y Barics yn Watton, Neuadd y Farchnad a hen Neuadd y Sir. Ceir 
pedair Heneb Gofrestredig yn yr ardal gadwraeth: y Castell; Pont Aberhonddu 
(Wysg); ac olion amddiffynfeydd canoloesol yn Rhodfa'r Capten a thu ôl i Watton 
Mount.  Mae Adeiladau Lleol Pwysig nad ydynt wed'u rhestru eto hefyd yn 
ychwanegu cryn dipyn at gymeriad ac ansawdd y dref, er enghraifft sinema'r 
Coliseum ar Wheat Street.   Mae'r map yn Atodiad 2 yn nodi'r adeiladau a'r 
henebion hyn. 

 
7.1.4  Mae deunyddiau adeiladu lleol nodedig, fel yr Hen Dywodfaen Coch a 

ddefnyddiwyd ar gyfer muriau ac arwynebeddau tir o gerrig sets, yn cyferbynnu â 
rendrad llyfn neu stucco adeiladau o'r 18fed ganrif a'r 19eg ganrif. Mae manylion 
pensaernïol addurniadol fel cornisiau ac amgylchynau drysau a ffenestri yn 
ychwanegu cyfoeth at y treflun. Ymhlith y manylion deniadol eraill a welir mae 
rheiliau a giatiau haearn a dodrefn stryd fel lampau stryd, arwyddion stryd a blychau 
post o'r 19eg ganrif. Mae blaenau siopau traddodiadol yn nodwedd bwysig yng 
nghanol y dref.   
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7.1.5  Ceir gwybodaeth fanylach am leoliad a chymeriad y dref yn yr adrannau canlynol. 
 

7.2 Lleoliad yn y Dirwedd 
 
7.2.1  Mae daeareg solet Aberhonddu yn deillio o'r Grŵp Hen Dywodfaen Coch Isaf, 

Ffurfiant St Maughan yn benodol, sy'n dyddio o tua 400 miliwn o flynyddoedd. Mae'r 
creigiau gwaddodol hyn wedi'u staenio'n goch ag ocsid fferrig ond maent yn 
gorwedd rhwng haenau o dywodfaen gwyrdd a llwyd. Ffurfiwyd copaon nodedig 
siâp einion y Bannau o ganlyniad i'r ffaith bod yr haenau cwartsitig caletach yn fwy 
abl i wrthsefyll erydiad.  

 
7.2.2  Nid yw copaon uchel ysblennydd y Bannau yn ddigon agos i ddominyddu'r dref ac 

mae llethrau mwy esmwyth a choetir yn nodweddu'r ardal gyfagos. Mae'r craidd 
hanesyddol wedi datblygu'n sylweddol i'r gogledd a'r gogledd-ddwyrain, gydag 
ardaloedd preswyl o ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif ac yn 
ddiweddarach wedi'u lleoli ar lethrau a chefnennau i fyny i Cerrig Cochion Lane i'r 
dwyrain a St John's Mount i'r gogledd. I'r de, yn Watton, y tu hwnt i'r Gamlas, ceir 
cefn gwlad gwyrdd, gyda bryniau isel a llethrau uwch y Bannau yn gefndir godidog 
iddynt. Yn yr un modd, ar ochr ddeheuol Llanfaes, y tu ôl i ruban tenau o 
ddatblygiad, gellir gweld bryniau a mynyddoedd drwy'r bylchau yn yr adeiladau ac o 
Bont ar Wysg. 

 
7.2.3  Mae'r afonydd ill dwy yn nodweddion deniadol o'r ardal ganolog, y ddwy wedi'u 

lleoli mewn sianelau creigiog a'u hamgylchynu â mannau gwyrdd, coed ac, ar hyd 
afon Wysg, llwybrau cerdded ar hyd yr afon. Mae afon Honddu wedi'i hendorri'n 
ddwfn mewn dyffryn coediog deniadol sy'n disgyn o Furnace Gate i'r Struet. Gellir 
cael mynediad i ardal sylweddol o goetir yn Priory Groves ar droed, ac mae'r ardal 
honno'n cynnig mynedfa ddymunol ar Hay Road. Yn agos at y man lle mae'r ddwy 
afon yn cydlifo, ceir golygfeydd gwych o'r Castell a'r Eglwys Gadeiriol, y ddau 
wedi'u lleoli ar dir uwch, o Bont y Castell a Phont y Priordy. Gellir gweld yr Eglwys 
Gadeiriol drwy'r coed ac o fan gwyrdd hyfryd yng Ngardd yr Esgob Williamson, 
gerllaw afon Honddu a'r Struet.  
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 Afon Wysg, yn edrych i'r de o Bont ar Wysg 
 
7.2.4  Mae gan yr Eglwys Gadeiriol dir gwyrdd, gyda choed mawr a gardd i'r de, wrth ymyl 

y ganolfan ymwelwyr a'r bwyty. Mae gan Goleg Crist lawnt fawr hefyd a 
amgylchynnir ar dair ochr gan adeiladau. 

 

7.3 Patrymau Defnydd  

 
7.3.1  Canol y dref yw canolbwynt y gweithgarwch masnachol; fodd bynnag, ceir dau 

ganolbwynt hanesyddol arall o weithgarwch, sef yr Eglwys Gadeiriol a'r Castell.  
Mae'n debyg y gwelwyd y cnewyllyn o weithgarwch yn y ddwy ardal hyn cyn 
dyddiau'r anheddiad ehangach. Mae'r Eglwys Gadeiriol a'r ardal o'i hamgylch yn dal 
i fod yn ganolbwynt ond, erbyn hyn, gwelir y rhan fwyaf o weithgarwch yng nghanol 
y dref.  

 
7.3.2  Mae Aberhonddu yn gwasanaethu trigolion lleol a'r rheini sy'n byw yn y gefnwlad 

wledig yn ogystal ag ymwelwyr â'r ardal. Ceir cymysgedd o ddefnyddiau yng 
nghanol y dref, ond safleoedd manwerthu a welir fwyaf ar lefel llawr gwaelod. Mae 
siopau parhaol wedi'u lleoli yng nghyntedd Neuadd y Farchnad ar y Stryd Fawr 
Uchaf a chynhelir marchnadoedd a digwyddiadau arbennig rheolaidd yn y brif 
neuadd.  Mae llawer o siopau'r dref yn gweithredu o loriau gwaelod hen dai ond 
mae enghreifftiau hefyd o safleoedd a adeiladwyd yn bwrpasol yn y 19eg ganrif a 
dechrau'r 20fed ganrif sy'n cynnwys mannau storio a llety byw uwchlaw.  Mae 
banciau a adeiladwyd yn bwrpasol naill ai wedi'u hailddefnyddio ('West Midlands 
Saving Bank, Salop' oedd The Puzzle Tree yn wreiddiol) neu wedi parhau i gael eu 
defnyddio at y diben y'u bwriadwyd. Mae llawer o'r tafarndai coets a'r tafarndai llai o 
faint yn Aberhonddu yn parhau i gael eu defnyddio fel gwestai, bariau a bwytai.  Ar 
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y cyfan, mae canol y dref yn ardal fywiog gyda digon o weithgarwch ar lefel y stryd 
a rhai busnesau fel caffis yn gorlifo allan i'r stryd. 

 
7.3.3  Mae defnydd preswyl cynyddol yn cael ei wneud o loriau uchaf yng nghanol y dref, 

gan ddefnyddio'r adeiladau yn aml fel yr arferwyd eu defnyddio yn y gorffennol.  
Fodd bynnag, gwelir y defnydd preswyl mwyaf yn yr ardal gadwraeth yn y maestrefi 
o'r 19eg ganrif sy'n llifo allan o ganol y dref.   

 
7.3.4  Lleolir adeiladau cyhoeddus fel y Llyfrgell, hen Neuadd y Sir a Neuadd y Dref yng 

nghanol y dref ond mae adeiladau sydd angen mwy o le, fel ysgolion a'r Barics, 
wedi'u lleoli ymhellach o'r canol.  Ceir mannau agored gwyrdd a ddefnyddir ar gyfer 
hamddena anffurfiol hefyd ar gyrion yr ardal gadwraeth, fel llwybr tynnu'r gamlas a 
choridorau'r afonydd.   

 
7.3.5  Defnyddir cryn dipyn o'r lle yng nghanol y dref ar gyfer meysydd parcio, gan greu 

treflun tameidiog lle maent wedi'u mewnosod.  Mae'r maes parcio mwyaf yng 
nghanol y dref, i'r gogledd o Lion Street, wedi'i leoli y tu allan i'r ardal gadwraeth ar 
hyn o bryd. 

 

7.4  Symudiad  
 

7.4.1  Mae traffig trwodd yn dueddol o osgoi'r dref; fodd bynnag, mae traffig lleol yn 
defnyddio'r llwybrau o'r dwyrain i'r gorllewin a'r llwybr gogleddol ar hyd y Struet.  Ar 
rai adegau o'r dydd, gall y llif traffig fod yn eithaf trwm, gan greu amgylchedd 
anghysurus i gerddwyr a beicwyr.  Gall y cydgyfeirio a welir ar waelod Stryd y 
Defaid achosi ciwiau o draffig ar ddwy ochr i Bont ar Wysg. Caiff y sefyllfa i 
gerddwyr ei helpu gan y system draffig unffordd sy'n arwain traffig sy'n teithio i'r 
gorllewin oddi wrth Bulwark a'r Stryd Fawr Isaf, ac yn sianelu'r traffig sy'n teithio i'r 
gogledd oddi wrth y Stryd Fawr Uchaf.  Ceir strydoedd tawelach y tu hwnt i'r prif 
ffyrdd, fel Lion Street lle mae'n hawdd i gerddwyr symud o gwmpas er gwaethaf y 
ffaith bod gweithgarwch masnachol yno o hyd.   
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Cerddwyr a cherbydau ar y Stryd Fawr Isaf 
 
7.4.2  Mae rhai ardaloedd yn ardaloedd i gerddwyr yn unig fel Sgwâr Bethel, sy'n ardal 

siopa fodern, a'r ardal o amgylch Banc Lloyds lle mae pen deheuol y Stryd Fawr wedi'i 
bedestraneiddio.  Mae'r ardaloedd hyn yn ganolbwynt ac yn lloches i gerddwyr yng 
nghanol y dref.  Mae rhai o'r ardaloedd hyn hefyd yn caniatáu i fusnesau fel caffis 
ddefnyddio'r ardaloedd palmantog yn ystod misoedd yr haf, gan ychwanegu at 
fywiogrwydd y dref. 

 

 
Ardal wedi'i phedestraneiddio ar ben deheuol y Stryd Fawr Uchaf 
 
7.4.3  Un o nodweddion canol y dref yw'r iardiau cefn, sy'n gysylltiedig â hen dafarndai 

neu fannau addoli. Gellir cael mynediad i'r iardiau hyn o'r stryd drwy dramwyfeydd 
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cul (o'r ochr neu'n ganolog). Gall y cyhoedd ddefnyddio rhai o'r rhain, fel Church 
House ar Lion Street, sy'n cynnig llwybr dymunol i gerddwyr yn unig. Enghraifft 
ddeniadol arall yw King Charles Steps sy'n arwain oddi wrth y Struet. Er bod y ddau 
lwybr hyn yn ddeniadol, mae rhai eraill fel y fynedfa i gerddwyr i siop Co-op oddi ar 
Lion Street yn llai dymunol a gallant deimlo'n fygythiol.  Mae'r llwybrau llinellol ar 
hyd coridorau'r afonydd a llwybr tynnu'r gamlas yn cynnig amgylchedd dymunol, di-
draffig i gerddwyr. 

 

7.5 Golygfeydd 
 
7.5.1  Mae agosrwydd tirwedd ddramatig o amgylch y dref a thirwedd y dref ei hun yn 

golygu bod cyfres o olygfeydd pwysig o fewn y craidd hanesyddol, yn edrych allan 
ohono ac yn edrych i mewn iddo.  Ceir amrywiaeth mawr o olygfeydd gan gynnwys 
golygfeydd panoramig o'r ardal wledig gyfagos, golygfeydd hir ar hyd strydoedd fel 
Watton a golygfeydd agos sy'n esblygu'n aml wrth i stryd droi, culhau, rhannu neu 
ymuno â stryd neu lôn arall.  Ceir golygfeydd diddorol sy'n ysgogi archwiliad pellach 
drwy agoriadau bwaog neu ar hyd lonydd cul.     

 
7.5.2  Nodir y prif olygfeydd isod:  
 

 Copaon uchaf y Bannau o sawl man yng nghanol y dref, yn enwedig o'r ardal o 
amgylch y Castell a'r tir uwch ar Alexandra Road; 

 

 Golygfeydd o'r Gamlas o'r llwybr dynesu o'r de-ddwyrain i mewn i Watton ac o'r 
pontydd drosti; 

 

 I fyny ac i lawr afon Wysg, o Bont ar Wysg, gyda'r coed ar hyd yr afon a'r ardal 
wledig y tu hwnt, a golygfa dda o ganol y dref a ddominyddir gan dŵr Eglwys y 
Santes Fair; 

 

 Y Castell o Bont y Castell a Watergate; 
 

 Yr Eglwys Gadeiriol o waelod Bryn y Priordy a Phont y Priordy; 
 

 Yr Eglwys Gadeiriol o ben dwyreiniol Postern, gyda ffrâm o furiau terfyn uchel o 
gerrig, adeilad mawreddog y Deondy a choed aeddfed; 

 

 I mewn i ardal yr Eglwys Gadeiriol o flaen porth mynwent Priordy Sant Ioan;  
 

 I fyny ac i lawr Watton, gyda phersbectif hir o ddatblygiadau wedi'i atalnodi gan 
elfennau fertigol y Barics a meindwr yr Eglwys Bresbyteraidd. 
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Golygfa tuag at y Castell a Gwesty'r Castell o Bont ar Wysg 
 
 

7.6 Math o Anheddiad  
 
7.6.1  Mae canol y dref, ar ei ffurf bresennol, wedi'i ddylanwadu gan y fwrdeistref o'r 13eg 

ganrif a llinell muriau'r dref sydd wedi goroesi'n rhannol fel olion, y mae eu llinell 
wedi'i ffosileiddio gan strwythurau diweddarach a ffiniau eraill.  Mae gan y dref 
gynllun cnewyllol gyda chanolbwynt masnachol amlwg yng nghanol y dref. O ganol 
y dref, mae'r strydoedd yn rheiddio tuag allan y tu hwnt i byrth hanesyddol y 
gogledd, y dwyrain a'r gorllewin, gan gysylltu â'r llwybrau coetsis hanesyddol i'r 
gogledd tuag at Lanfair ym Muallt, i'r dwyrain tuag at y Fenni, ac i'r gorllewin. Mae 
ffurf canol y dref wedi'i llywio hefyd gan bresenoldeb y ddwy afon, afon Honddu ac 
afon Wysg, sydd wedi cynhyrchu canol tref â phatrwm dwys o ddatblygiadau a 
strydoedd cymharol gul.  Fodd bynnag, ceir rhai rhannau mwy agored hefyd fel y 
man trionglog ar ben dwyreiniol Eglwys y Santes Fair, lleoliad y farchnad 
hanesyddol fwy na thebyg, a'r gyffordd rhwng Bulwark a St Mary Street.   
Ymddengys bod map John Speed o 1610, sy'n dangos yr amddiffynfeydd a'r pyrth 
canoloesol a'r patrwm strydoedd o fewn y muriau, yn cyd-fynd yn agos â'r cynllun 
modern. 

 
7.6.2  Lleolir y rhan fwyaf o'r adeiladau yng nghraidd hanesyddol y dref ar ymyl y ffordd 

neu y tu ôl i fannau blaen bach (ceir rheiliau ac ardaloedd palmantog hefyd yn 
achos tai a arferai fod o statws uchel). Anaml iawn y gwelir gerddi blaen oherwydd 
dwysedd y datblygiadau yn y craidd hanesyddol. Mae'r blociau rhwng y Stryd Fawr 
a Lion Street a Bulwark/Stryd Fawr Isaf a Church Lane a St Mary Street yn frith o 
ddatblygiadau.  Nodweddir y rhan fwyaf o ganol y dref gan grwpiau organig o 
adeiladau mewn terasau hir, er bod tai teras cynlluniedig â lleiniau union debyg i'w 
gweld ar Stryd y Castell ac ymhellach allan yn Watton.  Ceir enghreifftiau eraill o 
waith cynllunio ffurfiol ar Stryd y Castell gyda'r ddau gornel crwn a philastrog ar y 
gyffordd â'r Stryd Fawr Uchaf. Mae'r gornel gron neu ymledol hon yn nodwedd leol 
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nodedig, yn enwedig ar ddatblygiadau sy'n dyddio o ddechrau i ganol y 19eg ganrif 
mewn ardaloedd fel Stryd y Castell a Watton.  

 

 
Stryd y Castell 
 
7.6.3  Mae'r maestrefi llinellol hanesyddol yn dueddol o gynnwys strydoedd lletach ac, o 

ganlyniad, maent yn fwy agored. Mae Watton yn enghraifft dda. Ceir mwy o 
dystiolaeth o ddatblygiadau a gynlluniwyd yn yr ardaloedd hyn.  Yn nodweddiadol, 
mae gan y strydoedd hyn ffryntiadau hir o dai teras, organig a chynlluniedig eu ffurf, 
a leolir fel arfer ar ochr gefn y palmant neu'n agos ati.  Ceir eithriadau hefyd gyda 
rhai adeiladau eraill yn gofyn am ardaloedd mwy o faint wedi'u lleoli mewn sgwariau 
sy'n edrych tuag at i mewn (Y Barics yn Watton a Choleg Crist yn Llanfaes, y 
cafodd ei gynllun ei ddylanwadu gan y cynllun mynachaidd gwreiddiol a'i addasu ar 
gyfer yr ysgol, gyda nodweddion colegol wedi'u lleoli mewn man gwyrdd). Mae gan 
Watton adeiladau masnachol modern mawr ar ei ochr ddeheuol hefyd, tuag at 
Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, a leolir mewn ardaloedd meysydd parcio neu 
iardiau gwasanaeth. Ar ochr ddwyreiniol y dref, dylanwadodd y gwaith o ddatblygu'r 
rheilffordd ar ddiwedd y 19eg ganrif ar y broses ddatblygu ar Alexandra Road a 
Camden Road gyda rhuban o dai yn ymestyn i'r dwyrain.   
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Nodweddion colegol Coleg Crist 
 
7.6.4  Mae siapiau a meintiau'r lleiniau yn amrywio gyda rhai amrywiadau diddorol yn 

dibynnu ar leoliad a defnydd tir. Nodweddir y craidd masnachol gan leiniau hirsgwar 
cymharol reolaidd, y datblygwyd yn gyfan gwbl ar y rhan fwyaf ohonynt, a phrin yw'r 
iardiau neu erddi cefn. Mae hyn yn arbennig o amlwg i'r naill ochr a'r llall i Bulwark 
a'r Stryd Fawr Isaf.Mae llawer o'r lleiniau bwrdais i'w gweld o hyd ar Bulwark, y 
Stryd Fawr a Stryd y Defaid ond, weithiau, cafodd dwy lain gyfagos eu huno i greu 
lleiniau dwbl at ddefnydd penodol. Gwelir un enghraifft o'r fath ar ochr ogleddol y 
Stryd Fawr Isaf. Mae un neu ddau adeilad cyhoeddus mwy o faint, fel Neuadd y 
Farchnad a'r capeli, a adeiladwyd ar leiniau mwy o faint, ynghyd â Neuadd y 
Farchnad sy'n ymestyn o'r Stryd Fawr Uchaf i Stryd y Farchnad, ger afon Honddu. 
Mae Sgwâr Bethel, oddi ar Lion Street, yn ardal fodern fawr sy'n wynebu hen Gapel 
Methodistiaid Calfinaidd Bethel ac a leolir ar iard ac ardal stablau helaeth y Golden 
Lion Inn. Mae Amgueddfa Brycheiniog, Neuadd y Sir yn flaenorol, yn enghraifft arall 
o adeilad mawr a adeiladwyd ar lain helaeth. Mae gan strydoedd preswyl, fel y 
Struet a Stryd y Bont, leiniau hirsgwar cymharol reolaidd â gerddi cefn (heblaw ar 
ochr orllewinol y Struet lle mae afon Honddu yn llifo y tu ôl i'r tai). Mae'r lleiniau 
rheolaidd a welir ar y naill ochr a'r llall i Watton yn ganlyniad i gynllunio a datblygu o 
ddechrau i ganol y 19eg ganrif. Mae rhai o'r lleiniau deheuol yn rhedeg i lawr i'r 
Gamlas ond ceir hefyd strydoedd bach o dai teras ar ongl sgwâr i'r brif ffordd a'r 
Gamlas. 

 
7.6.5  Mae Lion Street a Stryd Morgannwg yn cynnwys rhai lleiniau mawr sy'n ymestyn 

hyd at linell muriau'r dref. Gerddi tai bonedd mawr oedd y lleiniau hyn ac mae llawer 
ohonynt wedi goroesi ond yn cael eu defnyddio at ddibenion eraill. Caiff yr Eglwys 
Gadeiriol ei hamgylchynu ag ardal helaeth o dir ac amrywiol adeiladau sy'n 
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gysylltiedig â'r gorffennol mynachaidd neu addasiadau a wnaed wedi'r Diwygiad. 
Ceir darn hir o fur amddiffynol i'r dwyrain o'r eglwys. 

 

7.7 Ardaloedd â Nodweddion  
 
7.7.1  Gellir rhannu'r craidd hanesyddol yn sawl ardal â nodweddion - pob un â'i 

phatrymau datblygu gofodol a'i threflun ei hun: 
 

 Mae Watton yn ardal linellol nodedig gydag elfennau o reoleidd-dra a ffurfioldeb; 
nodweddion pensaernïol o ddechrau'r 19 ganrif a welir yma yn bennaf; mae coed 
yn elfen bwysig sy'n ategu'r adeiladau; 

 

 Y Craidd Canolog (Bulwark, Stryd Morgannwg, Wheat Street, y ddwy ran o'r Stryd 
Fawr, Lion Street, Stryd y Defaid a Stryd y Castell) sy'n cynnwys datblygiadau 
dwys a sawl man organig a grëwyd gan newidiadau i linellau adeiladau, yn fwyaf 
nodedig yr ardal o flaen cerflun Wellington a'r mannau llai o faint ar ben deheuol y 
Stryd Fawr Uchaf; nodweddir y ffyrdd cul gan resi parhaus o adeiladau fwy neu lai; 
ceir arddulliau adeiladu o'r 18fed ganrif a dechrau'r 19eg ganrif, gyda rhai 
adeiladau cynharach o'r 16eg ganrif a'r 17eg ganrif; 

 

 Glan yr Afon (yn cynnwys Stryd y Bont a'r ardal o amgylch y Castell) sy'n ardal o 
fannau gwyrdd gan fwyaf sy'n cynnwys effeithiau gweledol a synhwyraidd dŵr, 
coed a golygfeydd ehangach o gefn gwlad; ceir cyferbyniad rhwng ochr ogleddol 
Stryd y Bont a'i datblygiadau parhaus a'r datblygiadau llai dwys o amgylch Coleg 
Crist;  

 

 Y Struet, Postern a Bryn y Priordy i fyny at a chan gynnwys ardal yr Eglwys 
Gadeiriol, y naill ochr a'r llall i afon Honddu, a'r pontydd i gerddwyr a cherbydau 
sy'n cysylltu'r ddwy ochr; mae'r Struet yn goridor hir o dai a bythynnod llai o faint ar 
lawr dyffryn gwyrdd - gellir gweld y dŵr a grwpiau o goed yn achlysurol;  mae gan 
ochr Bryn y Priordy nodweddion maestref neilltuol sy'n dringo uwchlaw'r brif dref, 
gyda muriau uchel o gerrig a choed a dim ond weithiau y gellir gweld yr Eglwys 
Gadeiriol.  

 
7.8 Maint Adeiladau 
7.8.1  Mae gan y mwyafrif o'r adeiladau yn yr ardal gadwraeth rhwng 1.5 a thri llawr.  Mae 

llawer o'r adeiladau hyn yn rhai domestig eu maint ac mae rhai ardaloedd fel 
Watton, Free Street a Little Free Street yn cynnwys enghreifftiau da o dai teras llai 
o faint. Ceir hefyd nifer fawr o dai trefol sy'n dyddio o'r 17eg ganrif hyd at ddechrau'r 
19eg ganrif, naill ai ar wahân (hyd at bum bae o led a thri llawr o uchder) neu'n 
sownd wrth ddatblygiad arall.   

 
7.8.2  Mae'r adeiladau cyhoeddus yn dueddol o fod yn fwy o faint, er enghraifft adeiladau 

annibynnol fel hen Neuadd y Sir a'r Llyfrgell ar Stryd y Defaid sy'n dyddio o'r 20fed 
ganrif.  Nid yw'r adeiladau hyn yn sefyll allan fel rhai sy'n sylweddol uwch na'r 
adeiladau o'u hamgylch ond mae eu lled a'u dyfnder ar y cyd â'u huchder yn rhoi 
màs a graddfa ddinesig sy'n eu gwahanu oddi wrth y lleill.    
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. 

Llyfrgell Aberhonddu 
 
7.8.3  Mae'r amrywiadau mewn graddfa yn y dref yn helpu i greu treflun diddorol ond un 

sydd hefyd yn gydlynol gan nad oes cymaint â hynny o wahaniaeth rhwng maint 
adeiladau - nifer fach yn unig sy'n uwch na thri llawr.   

 
7.8.4  Ymhlith yr adeiladau sy'n eistedd yn llai cyfforddus yn yr ardal gadwraeth mae'r 

adeiladau diwydiannol/masnachol modern ag olion traed mawr.  Nid ydynt yn 
amlwg o ran eu huchder ond, fel arfer, ni welir y rhaniadau fertigol a grëir gan 
ffenestri neu'r manylion pensaernïol sy'n nodweddu adeiladau hanesyddol mwy o 
faint ac sy'n gwneud iddynt edrych yn llai o faint. 

 

7.9 Adeiladau Nodedig 
 
7.9.1  Mae tirnodau yn bwysig yn yr ardal gadwraeth ac ymhlith y rhai amlycaf mae tŵr 

Eglwys y Santes Fair, cwt clychau'r Eglwys Gatholig Rufeinig (a welir ar draws yr 
afon o Bont ar Wysg); y Barics, yr Eglwys Bresbyteraidd (y ddau ar Watton); 
Amgueddfa Brycheiniog;  Watton Mount (y ddau ar gyrion Bulwark a'r craidd 
masnachol); bloc Banc Lloyds ar gyffordd y Stryd Fawr Isaf a'r Stryd Fawr Uchaf; 
Gwesty'r Castle; y Deondy ar Fryn y Priordy; a thŵr yr Eglwys Gadeiriol o Fryn y 
Priordy a Phont y Priordy. 
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Banc Lloyds  

 
7.10 Patrymau Adeiladu Lleol 
 
7.10.1 Adeiladau eglwysig â tharddiad canoloesol 

Yr Eglwys Gadeiriol sydd fwy neu lai wedi cadw cynllun y priordy Benedictaidd 
canoloesol cynnar (corff, adenydd â chapeli dwyreiniol a changell fer) a nifer o 
adeiladau ar yr ochr ddeheuol sy'n adeiladau cwfeiniol neu'n rhai a ailadeiladwyd yn 
ddiweddarach sy'n adlewyrchu ffurf a lleoliad adeiladau cynharach. Mae Coleg Crist 
hefyd yn cynnwys enghraifft brin o gangell a rhan o gorff mynachlog Ddominicaidd 
ganoloesol sydd wedi goroesi (yn gyffredin â llawer o adeiladau tebyg, nid oedd 
unrhyw adenydd, gyda llwybr rhwng y corff a'r côr) a sawl adeilad canoloesol 
mynachaidd. Mae'r ddwy eglwys yn cynnwys ychwanegiadau diweddarach gan 
gynnwys tai'r clerigwyr, swyddfeydd yr eglwys a chyfleusterau i ymwelwyr yr Eglwys 
Gadeiriol a chyfleusterau addysgu, adeiladau cymunedol a blociau preswyl ysgol 
fonedd yng Ngholeg Crist. Mae Eglwys y Santes Fair yn enghraifft o eglwys drefol 
ganoloesol fawr (er mai capel anwes yn unig ydoedd yn wreiddiol) gyda chorff ac 
ystlysau, corff a changell heb raniad a thŵr uchel 90 troedfedd o uchder. Mae'r olaf yn 
dangos dylanwad Somerset, canlyniad nawdd pendefig.  

 
7.10.2 Eglwysi a chapeli o'r 19eg ganrif 

Mae Eglwys Gatholig Rufeinig Sant Mihangel yn cynnwys corff a changell sy'n 
nodweddu'r cyfnod yr Adfywiad Gothig yng nghanol y 19eg ganrif. Mae capeli'r 
Anghydffurfwyr yn dueddol o gydymffurfio â mathau eraill o gapeli yn yr ardal, yn 
amrywio o flychau pregethu syml a mynedfeydd o'r talcen sy'n wynebu'r stryd, mewn 
arddull Glasurol neu Eidalaidd israddol fel arfer, i arddull goeth yr Adfywiad Gothig a 
welir yn Eglwys Bresbyteraidd Watton sy'n dyddio o'r 1870au.  
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Coleg Crist 
 
 
7.10.3 Adeiladau cyhoeddus 

Neuadd y Sir oedd yr adeilad sydd bellach yn gartref i Amgueddfa Brycheiniog, ac 
roedd yn cynnwys swyddfeydd, cofnodion ac ystafell lys mewn arddull Adfywiad 
Groegaidd lwydaidd. Ymhlith yr adeiladau cyhoeddus eraill mae Neuadd y Dref (sy'n 
dyddio o wahanol gyfnodau ac sy'n cynnwys Parlwr y Maer ar y llawr gwaelod ac, yn 
wreiddiol, Lys Ynadon a theatr ac Ystafell Ymgynnull ar y llawr uchaf);  Neuadd y 
Farchnad (sy'n dyddio o wahanol gyfnodau gyda man cyhoeddus mawr ac unedau 
'lock-up' o bob tu iddo); a'r hen garchar yn Postern, sy'n cynnwys nodweddion fel hen 
gelloedd o hyd. Mae'r Barics yn Watton yn enghraifft bwysig sydd wedi goroesi o grŵp 
a adeiladwyd yn bwrpasol ar ddechrau'r 19eg ganrif gydag ychwanegiadau yn 
ddiweddarach yn y 19eg ganrif, gan gynnwys tai i'r swyddogion, ysbyty, barics i'r gwŷr 
meirch, swyddfeydd ac arfdy (Amgueddfa'r Cyffinwyr bellach). Ym Mhendre, mae'r hen 
Ysgol (Eglwys) Genedlaethol i Ferched a'r Tŷ Ysgol cyfagos bellach yn ganolfan 
gymunedol. 

 
7.10.4 Tai  

Mae'r anheddau'n amrywio'n fawr o ran math a maint gyda thystiolaeth o seleri, llety 
uwchben neu y tu ôl i siopau a mannau storio. Ceir enghreifftiau da o adeiladau â 
statws uchel yn Stryd Morgannwg a Lion Street. Tueddai'r tai mwy o faint i fod yn 
gymesur. Byddai ganddynt ddrws mynediad canolog ond weithiau byddai swyddfeydd 
domestig fel ceginau neu ystafelloedd busnes mewn adain arall. Mae'r rhan fwyaf o'r 
tai trefol yn cyflawni swyddogaeth wahanol erbyn hyn fel swyddfeydd neu gyda siopau 
ar y llawr gwaelod. Mae sawl enghraifft o dai â statws canolig sy'n dyddio o'r 18fed 
ganrif hyd at ganol y 19eg ganrif i'w gweld yn Aberhonddu. Fel arfer, tai teras organig 
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neu gynlluniedig ydynt a nodweddir gan dair bae yn y blaen neu ddau fae â drws a 
ffenestr (caiff y drysau eu paru'n aml). Ceir rhesi hir o'r math hwn o dai ar y Struet a 
Stryd y Bont. Gwelir tai teras cynlluniedig, hyd at wyth uned, ar Stryd y Castell a 
Watton, lle cafodd dwy res eu hadeiladu ar gyfer swyddogion y fyddin ar ddechrau'r 
19eg ganrif.  

 
 

 
Hen dai trefol, Stryd Morgannwg (uchaf) a thai teras o ddechrau'r 19eg ganrif, 
Watton (uchod) 
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7.10.5 Adeiladau masnachol a diwydiannol 
Mae'r rhain yn cynnwys hen warysau mawr o garreg ar St Mary Street (Fryer's Yard) 
gyda phedair adain trillawr o amgylch iard ganolog, sydd bellach yn dai) ac ar Church 
Lane lle ceir tystiolaeth o adeilad canoloesol; sianel a phontydd Camlas Sir Fynwy ac 
Aberhonddu a hen Swyddfa Pwysau a Mesuriadau (y tu allan i ffin yr ardal gadwraeth 
ond yn agos ati); hen orsaf reilffordd sy'n dyddio o ganol y 19eg ganrif ar Mount Street; 
hen adeilad Brecon Brewery ar y Struet; melin pedwar llawr yn Nanygaer; a hen felin 
ddŵr yn Watergate.  

 
7.11 Deunyddiau 
 
7.11.1  Mae'r deunyddiau adeiladu yn adlewyrchu'r rhai sydd ar gael yn yr ardal gyfagos 

ac, yn ddiweddarach yn y 19eg ganrif a'r 20fed ganrif, y rhai a gludwyd ar y 
dramffordd, y rheilffordd a'r ffordd. Yn y cyfnod canoloesol a'r 16eg ganrif, mae'n 
debyg bod y dref yn cynnwys nifer o adeiladau ffrâm bren (mae un amlwg wedi 
goroesi yn Rhif 20 Stryd y Defaid ond ceir tystiolaeth sylweddol o adeiladau eraill ar 
Stryd y Defaid, Rhifau 5-7 Stryd y Bont, Rhif 11 Lion Street, Tŷ'r Eglwys a Rhif 21 y 
Struet) neu ffrâm bren â llawr gwaelod o garreg a welir yn Ysgubor y Degwm yn yr 
Eglwys Gadeiriol. Y garreg adeiladu leol oedd Hen Dywodfaen Coch (carreg 
waddodol), deunydd cymharol anhydrin nad oedd fel arfer yn addas ar gyfer gwaith 
nadd na gwaith cain arall. Fodd bynnag, roedd modd ei dorri'n flociau sgwâr bras a 
rannwyd ac a osodwyd fel arfer mewn rhyw fath o batrwm. Fe'i gwelwyd hefyd ar 
ffurf cerrig llanw. Mae'r cerrig yn Rhif 41 Watton yn denau iawn, sy'n awgrymu bod 
cyrsiau o frics wedi'u defnyddio. Yn aml, mae'r capanau wedi'u gwneud o flociau 
enfawr (ochr ddwyreiniol Free Street). Mae Usk House ar Stryd y Bont yn enghraifft 
dda o wead enfawr, trwchus a gynhyrchir gan gapanau mawr a chonglfeini. Yn 
ddiweddarach yn y 19eg ganrif, cyflwynwyd Tywodfaen Pennant o ffynonellau fel 
Cefncoedycymmer. Mae'r tywodfeini yn rhychwantu amrywiaeth ddeniadol o liwiau, 
o lwyd canol (yr Eglwys Gadeiriol, Barics Watton), i oren frown tywyll (y Castell), 
porffor a gwyrdd. Mae tŵr Eglwys y Santes Fair yn gyfuniad o gerrig porffor a llwyd. 
Mae adeilad y Barics a'r fynedfa i Neuadd y Farchnad o'r Stryd Fawr yn cynnwys 
blociau o garreg nadd wedi'u trimio â charreg nadd. Mae carreg nadd Caerfaddon 
yn gyflwyniad drud, ansawdd uchel i hen Neuadd y Sir.  Gwelir carreg nadd a 
fewnforiwyd hefyd ar adeiladau masnachol o ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 
20fed ganrif fel Banc HSBC ar y Stryd Fawr Isaf. Mae'n bosibl bod gan adeiladau o 
ddiwedd y 19eg ganrif wyneb o gerrig neu gerrig llanw ar y gwaith maen.  

 
7.11.2  Ceir enghreifftiau o gerrig llanw wedi'u lliwio neu eu paentio ond wyneb o rendr 

calch llyfn neu stucco sydd gan lawer o'r adeiladau o'r 18fed ganrif a'r 19eg ganrif, 
gyda manylion fel amgylchynau drysau a ffenestri, pilastrau a bandiau pleth wedi'u 
creu o'r deunydd. Yn achlysurol, gwelir gorffeniadau fel uniadau ffug coeth sy'n 
dynwared carreg nadd, uniadau ffug 'garw' ehangach a phennau colofnau clasurol 
wedi'u creu o stucco. Ymhlith yr enghreifftiau da o effeithiau stucco mae Rhifau 33-
39 Watton. Mae'r tai teras diweddarach o'r 19eg ganrif ar Camden Road (sydd y tu 
allan i'r ardal gadwraeth ond yn bwysig o ran ei lleoliad) yn cynnwys manylion 
Clasurol ac Eidalaidd hynod drawiadol fel conglfeini hir a byr ac amgylchynau 
drysau a ffenestri wedi'u mowldio. Gwelir gro chwipio hefyd, a ddefnyddiwyd o 
bosibl yn lle rendr llyfn yn ddiweddarach. Anaml y gwelir y defnydd o frics, ar wahân 
i Rif 4 Lion Street a rhannau o'r Barics. Yn anffodus, paentiwyd dros y brics a 
ddefnyddiwyd ar gyfer County House ar y Struet a'r adeilad cornel rhwng y Stryd 
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Fawr Isaf a Steeple Lane. Mae brics yn ymddangos ar dai diweddarach o'r 19eg 
ganrif, weithiau gyda phatrwm a grëir gan frics o wahanol liwiau, neu fe'u defnyddir 
ar gyfer capanau ffenestri a drysau a chonglfeini muriau ar y cyd â cherrig llanw 
(Melin Danygaer). Mae Llyfrgell y Sir, ar Stryd y Defaid, wedi'i hadeiladu o 
fframwaith concrid â phaneli o frics llwyd. 

 

 
Dau o'r prif ddeunyddiau, carreg a rendr llyfn, Lion Street 

 
7.12 Manylion Pensaernïol 
 
7.12.1 Ffenestri 

Mae ffenestri a drysau yn fanylion pensaernïol pwysig sy'n gwneud cyfraniad 
sylweddol at adeiladau unigol a chymeriad a golwg yr ardal gadwraeth.  Ceir 
enghreifftiau o byst ffenestri carreg sy'n dyddio o ddiwedd y cyfnod canoloesol a'r 16eg 
ganrif, a ffenestri â physt a ffenestri croeslathog â bariau gwydro o blwm o'r 17eg 
ganrif. Fodd bynnag, y math amlycaf yw'r ffenestri codi fertigol pren amlgwarelog. Mae 
manylion y ffenestri hyn, fel dyfnder y ciliau a thrwch y bariau gwydr, yn amrywio yn 
dibynnu ar oedran yr adeilad (yn fras, gosodwyd y ffenestri'n ddyfnach a defnyddiwyd 
bariau teneuach wrth i'r 18fed ganrif fynd rhagddi). Ar ôl 1840, ychwanegwyd cyrn at y 
rheilen gau lorweddol ar yr uned uchaf er mwyn ei hatgyfnerthu. Gall fod gan dai 
trillawr ffenestri o wahanol faint a soffistigeiddrwydd - ffenestri Fenisaidd neu deir-ran 
ar y llawr daear neu'r llawr cyntaf a ffenestri codi llai o faint ar yr ail lawr, gyda nifer y 
cwarelau yn amrywio o 3/3, 4/4, 6/6 neu 8/8, a rheini'n gymesur bob amser yn ôl 
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rheolau Clasurol; ceir gorffeniadau fel yr architrafau â phediment ar ffenestri codi teir-
ran The Puzzle Tree a'r ffenestri Fenisaidd ag uned ganolog fwaog a welir ar 
adeiladau mwy crand fel County House, y Struet a Rhif 5 St Mary Street. Gwelir 
enghreifftiau o ffenestri grisiau uchel ar dai o statws uwch.  Ar loriau uchaf y tai hyn ac 
ar adeiladau mwy cyffredin gwelir y 'Brecon Hopper', ffenestr godi yn ôl pob tebyg ond 
gyda rhan uchaf sy'n agor i mewn. Gall amgylchynau ffenestri fod yn blaen ac yn 
gywastad ag wyneb y brif wal neu'n estyn allan ac wedi'u mowldio neu gallant 
gynnwys conglfeini hir a byr a meini clo grisiog uwchlaw. Gwelir enghreifftiau o fwâu 
bas, wedi'u mewnosod i mewn i bilastrau, ar Watton. Mae gan ffenestri pengrwn, sydd 
naill ai'n rhan o fathau Fenisaidd neu'n rhai unigol fel y'u gwelir mewn capeli fel Capel 
Bedyddwyr Watergate, fariau gwydro uchaf sy'n adlewyrchu'r siâp a bariau rheiddiol 
neu adeiniog (mae gan hen Gapel Bethel ffenestri bwaog crwn Gothig â rhwyllwaith Y 
croestoriadol). Mewn adeiladau diweddarach o'r 19eg ganrif, gwelir ffenestri bae ar 
ogwydd a wnaed o bren, gyda darnau gwydr mwy o faint fel arfer a llai o is-rannu drwy 
ddefnyddio bariau gwydro neu gyn lleied â phosibl o wydro.  Mae gan rai adeiladau 
sy'n dyddio o ganol y 19eg ganrif ac sydd â manylion sy'n gysylltiedig â'r Adfywiad 
Tuduraidd gerrig diddos dros eu ffenestri a physt â phennau bwaog. Gwelir ffenestri 
oriel yn y Barics (hirsgwar) ac ar gornel Steeple Lane a'r Stryd Fawr Isaf (crwm).  

 
7.12.2 Drysau a fframiau drysau 

Mae'r rhain yn wledd i'r llygad yn Aberhonddu, gydag amrywiaeth eang a chyfoethog o 
fanylion Clasurol yn benodol. Ceir nifer o enghreifftiau o agoriadau hirsgwar pilastrog a 
chornisiog (gyda bracedi ategol); a phedimentau trionglog caeëdig ac agored, gyda 
ffenestri linter hanner-crwn yn torri i mewn i'r mathau agored. Gwelir gorffeniadau fel y 
pennau colofnau a'r rhychwaith Corinthaidd ar adeilad Young's ar St Mary Street; y 
fframiau drysau tri philastr yn Rhifau 93-4 y Struet a'r pâr o amgylchynau Ïonaidd drws 
nesaf yn Rhifau 91-2. Gall ffenestri linter hanner-crwn gynnwys bariau gwydro 
rheiddiol syml neu batrymau cromlinog manylach. Gall ffenestri linter hirsgwar gael eu 
bywiogi gan siapiau geometregol ag ochrau syth. Gall mowldiau stucco neu 
amgylchynau pren gynnwys addurniadau cain fel deintellion neu dariannau crynion 
Adamesque. Gall adeiladau o ddiwedd y 19eg ganrif gynnwys conglfeini stucco neu 
frics o amgylch y drysau. Ceir ambell enghraifft o bortshys mawr sy'n estyn allan mewn 
arddull Glasurol neu Eidalaidd, fel y rhai ar Watton Mount a Rhif 9 y Struet. Mae 
amgylchyn drws crwm hardd Ïonaidd i'w weld ar adeilad The Puzzle Tree ar gornel 
Watton a Danygaer. Fel arfer, mae gan ddrysau sy'n dyddio o'r 18fed ganrif hyd at 
ganol y 19eg ganrif chwe phanel, ond gall enghreifftiau diweddarach o'r 19eg ganrif a 
dechrau'r 20fed ganrif gynnwys cyfuniad o baneli bach a mawr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.12.3 Blaenau siopau 

Mae blaenau siopau yn ased penodol i'r dref, gyda rhai enghreifftiau bwaog ac 
amlgwarelog sy'n dyddio o'r 18fed ganrif i'w gweld yn rhan ddeheuol y Struet; nifer o 
fathau pren sy'n dyddio o ganol i ddiwedd y 19eg ganrif, sydd yn aml yn cynnwys 
drysau mewnosodedig a ffenestri arddangos crwm neu ar ogwydd, pilastrau hynod 
addurniedig i'r ddwy ochr a bracedi consol, estyll tywydd cornisiog a bariau gwydro 
tenau, a welir ar hyd y Stryd Fawr, Bulwark a Stryd y Defaid a rhan ddeheuol y Struet, 
gyda rhai atgyweiriadau a replicâu modern da. Gall fod gan y bariau gwydro bennau 
bwaog gwastad ac mae gan y ffenestri arddangos yn Oriel Ardent ar Bulwark 
amgylchynau bwaog crwn llawn. Yn aml, ceir mynedfeydd canolog rhwng pâr o 
ffenestri arddangos ond weithiau gwelir drysau i'r ochr gydag un architraf uwchlaw'r 
drws a ffenestr arddangos. Mae Rhif 90 y Struet yn enghraifft ddiddorol iawn o ffenestri 
arddangos dwbl, drws canolog ac architraf hir uwchlaw'r tri. Ceir goleuadau bwaog o 
ddiwedd y 19eg ganrif yn y ffenestr ar y chwith a ffenestr deuddeg cwarel gynharach 
o'r 19eg ganrif yn y ffenestr ar y dde. Ceir amrywiaeth gyfoethog o flaenau siopau wrth 
gyffordd y Stryd Fawr Uchaf a'r Stryd Fawr Isaf, wrth ymyl Banc Lloyds, gyda ffenestri 
dwbl crwm a drws canolog, colofnau crwn a chornis deintellog ar Rif 41 y Stryd Fawr 
Uchaf a cholofnau a philastrau ochrol Corinthaidd, ffenestri â phennau hanner-crwn a 
goruwchadeiladau hynod ddeintellog drwyddi draw; blaen siop syml ond cain adeilad 
East's Butcher a ffenestri a drysau mwy addurniedig o ddiwedd y 19eg ganrif o boptu 
i'r banc, gyda sgroliau, mowldinau cyfoethog a rheiliau haearn ar y ffenestri. Ceir nifer 
o atgynyrchiadau modern da o flaenau siopau o'r 19eg ganrif, gan gynnwys fferyllfa 
Aberhonddu yn Rhif 7 Bulwark.   
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7.12.4 Toeon 

Mae'r toeon yn doeon llechi Cymreig neu deils clai plaen, gyda theils crib addurniadol 
yn cael eu defnyddio'n achlysurol. Dim ond ar rai o adeiladau ategol yr Eglwys 
Gadeiriol y gwelir teils cerrig. Gall y ffenestri dormer fod yn dalcennog, gyda tho slip 
neu do ag amlinelliad crwm nodedig; mae'r simnai wedi'u gwneud o gerrig llanw neu 
frics neu wedi'u rendro ac mae'r potiau yn silindraidd neu'n sgwâr ac wedi'u tapro. 
Mae'r bondo yn amrywio; ceir enghreifftiau lle mae rhannau uchaf y muriau wedi'u 
mowldio'n syml, bondoeau cromfachog â phaneli a chyfuniad cyfoethog iawn o 
fodiliynau, ŵy a saethell ar fowldin ofolo (Rhif 11 Lion Street). 

 
 

7.13 Tirwedd / strydlun 
 
7.13.1  Nodwyd y mathau canlynol o ofodau: 
 

 Coridorau llinellol clòs fel y ddwy ran o'r Stryd Fawr, Bulwark, St Mary Street, 
Lion Street, Stryd y Castell, rhannau o'r Struet, pen dwyreiniol Stryd Morgannwg a 
Wheat Street; gellir cynnwys y rhan fwyaf o Watton hefyd er bod natur 'glòs' yr ardal 
yn llai amlwg oherwydd lled y briffordd, y palmentydd llydan a'r ffaith bod llai o 
densiwn gweledol oherwydd y mynedfeydd a'r iardiau modern niferus ar yr ochr 
ddeheuol; 
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 Coridorau wedi'u diffinio'n fras, glannau'r afonydd yn arbennig, sy'n ffinio'n agos 
ag adeiladau weithiau, a mannau eraill lle mae datblygiadau wedi'u gosod yn ôl y tu 
ôl i erddi neu fannau cyhoeddus; ceir hefyd rai strydoedd sy'n llai caeëdig na'r 
categori cyntaf oherwydd llinell adeiladu amrywiol, mannau a grëwyd gan 
benderfyniadau cynllunio a phriffordd modern a phresenoldeb adeiladau a grwpiau 
mawr a leolir yn eu hardal eu hunain ac y mae adeiladau cyfagos yn cyfyngu llai 
arnynt; ymhlith yr enghreifftiau mae Stryd y Bont (gydag ardal Coleg Crist ar yr ochr 
ddeheuol); Stryd y Farchnad (sy'n ffinio â chymysgedd o grwpiau o adeiladau a 
meysydd parcio); Postern, Bryn y Priordy a St John's (y nodweddir pob un ohonynt 
gan linellau adeiladu amrywiol, adeiladau o wahanol faint a mannau gwyrdd); 

 Lonydd cefn a all fod yn goridorau clòs ond sy'n llai o faint ac yn llai pwysig yn 
fasnachol na'r prif strydoedd siopa neu breswyl, er enghraifft Little Free Street, 
Church Lane, Steeple Lane, Bell Lane a Chapel Street;  

 Mannau ffurfiol lle y ceir cydberthnasau ystyriol amlwg rhwng adeiladau, mannau 
caeëdig a gwyrddlesni neu ddodrefn stryd - fe'u cyfyngir i'r 'sgwariau' o fewn Coleg 
Crist a'r Barics; y man palmantog o flaen Amgueddfa Brycheiniog a'r man i'r de-
ddwyrain o Eglwys y Santes Fair o amgylch cerflun Wellington lle mae'r patrwm 
ffyrdd, y palmentydd a'r mannau eistedd yn rhoi rhyw fath o urddas dinesig; mae 
Sgwâr Bethel yn enghraifft fodern o fan a grëwyd sy'n gwneud defnydd da o adeilad 
hanesyddol ac sy'n parchu'r patrwm strydoedd hanesyddol a maint yr adeiladau; 

 Mae mannau anffurfiol mwy o faint yn brin oherwydd dwysedd y datblygiadau 
hanesyddol ond gall y cyhoedd gael mynediad i Ardd yr Esgob Williamson, yr ardd 
yn Nanygaer, Rhodfa'r Capten, Sgwâr y Castell a'r ardal o amgylch yr Eglwys 
Gadeiriol ac maent oll yn cynnig gwerth amwynder; mae'r fynwent o amgylch 
Eglwys y Santes Fair hefyd yn cynnig man amwynderau ar ochr ogleddol yr eglwys, 
yn wynebu'r craidd masnachol;   

 Ceir mannau llai o faint, achlysurol yng nghanol y dref lle mae'r patrwm 
strydoedd hanesyddol yn peri i'r llinellau adeiladu agor i fyny rhywfaint, er enghraifft 
y ddwy ardal i'r gogledd o Fanc Lloyds a'r gyffordd rhwng y Stryd Fawr Uchaf a Lion 
Street a'r troad tynn o Stryd Morgannwg i mewn i Wheat Street. 

 
 
7.13.2 Coed 

Mae coed yn elfen bwysig o gymeriad ac ansawdd tirwedd y dref, a gwelir grwpiau 
nodedig yn ardal yr Eglwys Gadeiriol a Gardd yr Esgob Williamson; o amgylch Ysgol 
gyfagos y Priordy i'r gogledd; ar dir Coleg Crist; ar hyd glannau afon Wysg (lle mae 
coed wedi'u plannu mewn arddull ffurfiol i'r gogledd o Bont ar Wysg, ar hyd y 
Promenâd); ar 'borth' y de-ddwyrain wrth nesáu at Watton; ar hyd y Gamlas; ac yn 
Watton ei hun, ar ffurf pisgwydd tociedig a blannwyd, yn ôl pob sôn, i goffáu 
ymdrechion arwrol Troedfilwyr y 24ain  yn ystod Rhyfel y Zulu. Mae grwpiau o goed ar 
dir uwch y tu ôl i'r tai teras ar y Struet. Ceir mannau gwyrdd fel yr ardd ar y gyffordd 
rhwng Watton a Danygaer; coed a gwair ar hyd Rhodfa'r Capten; a mynwent Eglwys y 
Santes Fair. Mae coed unigol yn gwneud cyfraniad gweledol amlwg a chânt eu 
gwarchod gan Orchmynion Cadw Coed.  Mae dau Orchymyn Cadw Coed yn 
weithredol o fewn ffiniau'r ardal gadwraeth: pinwydden Chile ar ben deheuol Bulwark a 
thu ôl i'r adeiladau ar ochr ogleddol Watton. 
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Coed pwysig wrth fynd o'r de-ddwyrain i gyfeiriad Watton 
 
7.13.3 Ffiniau 

Mae ffiniau yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o amgáu mannau penodol a diffinio 
perchenogaeth. Fel arfer, mae muriau cerrig yn cynnwys rwbel ar hap neu rwbel cwrs 
gyda chonglfeini triniedig a phileri giât; mae'r meini copa yn amrywio o slabiau 
llorweddol gwastad syml, proffiliau crwm neu ar ogwydd, blociau o gerrig rheolaidd 
wedi'u gosod yn fertigol neu gopin 'ceiliog ac iâr' fertigol. Mae'r muriau crenelog o 
amgylch yr Eglwys Gadeiriol yn ychwanegu'n fawr at y mwynhad a geir o'r ardal ac 
mae maint y muriau ar hyd Bryn y Priordy yn hynod drawiadol. Mae gan y Barics hefyd 
furiau a giatiau mynediad anferth, gydag enghreifftiau o feini copa yn esgyn neu'n 
disgyn wrth i'r lefelau newid. Gall muriau o sliperi carreg llai o faint fod yn cefnogi 
rheiliau haearn neu gall rheiliau, giatiau a physt giatiau fod wedi'u gosod yn 
uniongyrchol i mewn i'r tir. Fel arfer, gwneir pileri giât o garreg neu rendr gyda chapiau 
pyramidaidd ond gwelir manylion coethach o gyfnod yr Adfywiad Gothig wrth y fynedfa 
i Goleg Crist ac yn yr Eglwys Bresbyteraidd yn Watton.  Mae pileri haearn yn elfen o'r 
dreftadaeth gyfoethog o giatiau haearn a phennau lampau, a welir ar Stryd 
Morgannwg a Lion Street.  

 
7.13.4 Arwynebau  

Mae arwynebau yn cynnwys ardaloedd mawr o slabiau Tywodfaen Pennant, a welir yn 
Watton, Bulwark a'r Stryd Fawr Isaf. Maent hefyd yn cynnwys ardaloedd o gerrig sets 
a cherrig crynion o flaen adeiladau ar hyd ymyl y palmant. Mae'r rhain yn ffurfio rhan o 
dir y cyhoedd yn aml ac fe'u gwelir ar ochr ogleddol Orchard Street, wrth ymyl ffin yr 
ardal gadwraeth; wrth y fynedfa i Goleg Crist; ar Stryd Morgannwg a Wheat Street; ar 
ochr ddwyreiniol y Struet; ac i fyny King Charles Steps (37 o risiau gyda cherrig sets 
crynion ac ymylon o garreg).  
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Slabiau tywodfaen Pennant yn Watton 
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Ardal o gerrig sets, Wheat Street 
 
 
7.13.5 Arwyddion a dodrefn stryd  

Mae arwyddion yn ychwanegu'n fawr at y mwynhad a geir o'r dref, megis yr arwyddion 
stryd enamel glas (Free Street, Lion Street, Buckingham Place); blwch post 
chweonglog Penfold gwyrdd sy'n dyddio o 1866-79 o flaen Amgueddfa Brycheiniog; 
nifer o flychau post silindraidd a blychau post wal Fictoraidd patrwm 1887 (Watton, y 
Struet, y gyffordd rhwng y Stryd Fawr Isaf a'r Stryd Fawr Uchaf, blwch wal ar Free 
Street); ac enghreifftiau niferus o waith haearn gyr a haearn bwrw o ansawdd da ar 
ffurf rheiliau, balconïau, giatiau a phennau lampau a bracedi ar gyfer hongian 
arwyddion. Ymhlith yr enghreifftiau nodedig mae dau deras yn Watton â manylion 
gwyddfid ar y balconïau (Rhifau 69-72 a 75-80), rheiliau a giatiau Harvard House a 
Morgannwg House ar Stryd Morgannwg, rheiliau a giatiau Rhif 4 Lion Street, giatiau 
Neuadd y Farchnad, rheiliau a giatiau hen Neuadd y Sir sy'n cynnwys manylion 
Groegaidd, y sgroliau a'r topwaith Art Nouveau ar giatiau a rheiliau mynwent Eglwys y 
Santes Fair a'r gwaith modern ar yr Eglwys Gadeiriol a'r Amgueddfa Gatrodol yn 
Watton. Mae gan Dŷ Henry Vaughan ar Stryd y Bont giât fwaog gyda llythrennau 
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torlun uwchlaw. Mae rheiliau domestig llai o faint yn cynnwys topwaith nodweddiadol 
blaen gwaywffon, pigog, pen saeth a fleur-de-lis a gwelir cyfuniadau o sgroliau S ac C 
a phigynnau ar giatiau yn ogystal â phatrymau cylchog ac adeiniog. Mae gan Westy'r 
Grange yn Watton sgroliau S hir ar y rheiliau a'r giatiau. Ceir rhai bracedi sgrôl manwl 
ar gyfer hongian arwyddion a bracedi lampau (Warwick House ar y Stryd Fawr, ar 
Neuadd y Dref ac ar gornel Steeple Lane/Y Stryd Fawr Isaf). Gwelir lampau wal naill ai 
o ddiwedd y 19eg ganrif neu atgynyrchiadau modern ar y lôn rhwng St Mary's Street a 
Stryd Morgannwg, ar Bell Lane ac mewn lleoliadau eraill o amgylch y Stryd Fawr. Mae 
bolardiau a wnaed o haearn bwrw hefyd yn elfen bwysig o ran dodrefn stryd, gydag 
enghreifftiau siâp magnel ar ben gogleddol Stryd Morgannwg. Gwelir ceiliog gwynt 
uwchlaw Neuadd y Dref. Roedd J E Knott yn sylfaenydd haearn blaenllaw ar Stryd y 
Farchnad ac mae'n bosibl mai ef a gynhyrchodd lawer o'r gwrthrychau uchod. Gwelir 
ciosgau ffôn K6 yn Watton, y Struet, Stryd Morgannwg a St Mary's Street (grŵp hynod 
drawiadol o bedwar ciosg). Mae'r placiau cylchol modern, a ddarparwyd gan Gyngor 
Sir Powys, yn ddull defnyddiol o ddynodi hanes adeiladau a'r ardal a'r cydgysylltiadau 
rhyngddynt.  

 

 
7.13.6  Ymhlith y manylion pwysig eraill mae'r ysgrifen a welir ar arwyddion (Camden Arms, 

Watton, ' Licensed to Let Post Horses' yn y dramwyfa o Bell Lane i'r Stryd Fawr 
Uchaf a W J James & Co. ar Wheat Street), llythrennau wedi'u mowldio neu 
lythrennau a osodwyd yn unigol, mewn amrywiaeth o ffurfdeipiau Clasurol, Eifftaidd 
a ffurfdeipiau ffansi eraill o oes Fictoria, a welir yng Ngwesty'r Castle, Gwesty'r 
George, Viaduct House (wedi torri), Warwick House, y Stryd Fawr Uchaf, New 
House ar Stryd y Bont a'r darian gron dyddiedig 1852 â llythrennau Eifftaidd aur ar 
hen Gapel Bethel.  
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7.13.7  Mae cerflun Wellington yn Bulwark yn waith celf pwysig o ganol y 19eg ganrif ac yn 

un o nodweddion amlwg y treflun.  Mae cerflun efydd o Buddug (gan John Thomas 
o Gaerloyw) wedi'i guddio i raddau helaeth ar Stryd Morgannwg, wrth ymyl yr 
Amgueddfa. Ceir hefyd gafn carreg ar gyfer ceffylau dyddiedig 1902 yn yr ardal o 
flaen yr Amgueddfa. Mae gan Neuadd y Dref gloc bargodol amlwg. 

 

 
Cerflun Wellington yn Bulwark 

 
8. Adeiladau Lleol Pwysig 
 
8.1  Mae Adeiladau Lleol Pwysig nad ydynt wedi'u rhestru ar hyn o bryd yn ychwanegu 

cryn dipyn at gymeriad ac ansawdd y dref.  Yn eu plith mae:  

 

 Tri thŷ sy'n dyddio o ddiwedd y 19eg ganrif ar ochr ddeheuol Watton, Lindens, 
Lynwood a Maesllan, gyda ffenestri bae ar ogwydd, to hanner talcen nodedig i'r 
ffenestri dormer a manylion dymunol fel drysau blaen a giatiau haearn;   

 

 Adeilad cyfagos B. Jenkins & Sons, adeilad trillawr o gerrig a brics sy'n dyddio o 
ddiwedd y 19eg ganrif, gyda thystiolaeth o hen ddrysau llwytho;  

 

 Tai teras ar ochr ddwyreiniol Free Street (Rhifau 18-24) sy'n dyddio o ganol i 
ddiwedd y 19eg ganrif ac a wnaed o gerrig llanw â chapanau mawr o garreg; maent 
yn werthfawr fel grŵp;  

 

 Ochr ddwyreiniol Landsdowne Terrace, Watton, sy'n dyddio o ddiwedd y 19eg 
ganrif; ceir ffenestri bae ar ogwydd a natur gydlynol i'r grŵp bach o adeiladau;  
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 'Elsie's Footbridge' rhwng y Struet a glan orllewinol afon Honddu, strwythur syml o 
haearn ag ochrau o ddelltwaith, sydd o werth gweledol;   

 Rhifau 24 a 25 y Struet, tai wedi'u rendro â dormeri, portsh â ffenestr 'Fenisaidd' a 
chanopïau drysau â bracedi, wedi'u moderneiddio ond y mae iddynt werth grŵp;  

 

 Canolfan Iechyd Tŷ Henry Vaughan, hen ffatri cerrig a brics trillawr ag wyth ffenestr 
bae o ddiwedd y 19eg ganrif sydd wedi'i thrawsnewid yn dda, ac Usk House ar 
Stryd y Bont, adeilad cerrig o ddiwedd y 19eg ganrif gyda tho talcennog a simnai 
tal, y mae'r ddau ohonynt yn gyflwyniad da i Lanfaes;  

 

 Sinema'r Coliseum ar Wheat Street, sy'n dyddio o 1925; mae ganddi ardal fawr o 
wydr mewn patrwm cwpwls, sy'n nodweddiadol o'r manylion a welwyd yn y 1930au;  

 

 Bwa crwn ar Stryd y Castell sydd â chysylltiad posibl â Neuadd y Farchnad. 

 

 
Tŷ Henry Vaughan, Stryd y Bont 
 
Mae'r Map yn Atodiad 2 yn dangos yr adeiladau lleol pwysig a nodwyd yn 
Aberhonddu. 

 
9. Materion a Chyfleoedd 
 
9.1 Effaith datblygiadau newydd 

Mae'r lefel o ymyrraeth neu ddifrod yn fater pwysig, gydag effeithiau datblygiadau 
modern mewn ardaloedd cyfyngedig ac erydu manylion traddodiadol ar nifer o 
adeiladau anrhestredig y mae iddynt werth grŵp. Mae gan adeiladau modern 
nodweddion dylunio gwahanol, gydag archfarchnadoedd fel Co-op o ansawdd 
pensaernïol gwael a datblygiadau newydd, Sgwâr Bethel yn arbennig, yn ychwanegu 
at nodweddion y dref. Mae adeilad Morrison's wedi'i rendro â rwbel tywodfaen ond 
mae maint yr adeilad a'r ardaloedd parcio mawr o boptu iddo yn golygu ei bod yn 
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anodd ei gymathu â'r treflun. Mae adeilad Aldi, oddi ar Rich Way, yn llai o faint ond, 
unwaith eto, mae'r mannau parcio, mynediad i gerbydau ac arwyddion yn cael 
effeithiau gweledol amlwg. Hefyd yn Watton, mae ffryntiadau'r ystafelloedd arddangos 
ceir a'r safle cyflenwi adeiladwyr sy'n agored i'r ffordd (y mae wal garreg isel o amgylch 
yr olaf) yn gwanedu'r ymdeimlad o dir caeëdig ar yr ochr ddeheuol.   Mae'r Llyfrgell ar 
Stryd y Defaid, a restrwyd fel adeilad Gradd II yn ddiweddar, yn enghraifft ddiddorol o 
adeilad o'r 1960au sy'n cynnwys manylion a deunyddiau o safon well na'r rhai a 
ddefnyddiwyd fel arfer ar gyfer adeiladau o'r cyfnod. Mae Swyddfeydd y Cyngor y tu ôl 
i Amgueddfa Brycheiniog yn ymgais amlwg ar waith 'pensaernïol', gyda sylw gofalus 
wedi'i roi i gyfrannedd, cymesuredd a'r defnydd o gerrig cwrs ond nid ydynt yn cyd-
fynd yn llwyr â'r cyd-destun. Mae gan Goleg Crist rai adeiladau o ansawdd gwael o'r 
20fed ganrif ond gwneir yn iawn am hynny gyda bloc diweddar da ar ffryntiad Stryd y 
Bont.  Mae Swyddfeydd y Llywodraeth ar gromlin Free Street o ansawdd gwael hefyd. 
Ceir hefyd ddau adeilad modern o ansawdd gwael wrth y fynedfa i George Street o'r 
Stryd Fawr (ar y naill ochr a'r llall); nid ydynt yn ddigon mawr, nid yw'r llinell adeiladu 
yn ddigonol a defnyddiwyd deunyddiau a manylion estron. 

 

 
                Adeiladau modern, Y Stryd Fawr Uchaf 
 
9.2  Mae datblygiadau modern eraill yn ychwanegu at y dref: mae'r Theatr (Theatr 

Brycheiniog), sydd wedi'i lleoli y tu allan i'r ardal gadwraeth ond sydd â chysylltiad â 
basn hanesyddol y gamlas, yn adeilad dymunol ac mae Ysgol yr Eglwys yng Nghymru 
Priordy, i'r gogledd o'r Eglwys Gadeiriol, yn adeilad ardderchog. Mae cynlluniau tai ar 
hyd Heol Gouesnou a'r Struet yn dangos rhywfaint o ymwybyddiaeth o gyd-destun ac 
nid ydynt yn tynnu oddi wrth y craidd hanesyddol. Mae'r cynllun newydd ar Lion Street, 
ar safle Gorsaf yr Heddlu, yn welliant cadarnhaol i'r craidd hanesyddol. 
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9.3  Ar y cyfan, mae'r gwaith a wnaed i drawsnewid adeiladau hanesyddol o ansawdd 
rhesymol, er enghraifft yr hen warysau ar St Mary Street, Tŷ Henry Vaughan ar Stryd y 
Bont ac adeiladau ategol amrywiol yr Eglwys Gadeiriol.  

 
9.4  Ar y cyfan, mae'r addasiadau i adeiladau rhestredig ac anrhestredig yn gydnaws â 

nodweddion a chymeriad y dref, gyda rhai enghreifftiau amlwg o ffenestri a drysau 
uPVC nad ydynt yn gydnaws â'r mathau pren haneysddol. Ceir nifer fach o 
enghreifftiau o ffenestri uPVC sy'n ceisio dynwared ffenestri codi ac sy'n cyflwyno'r 
problemau gweledol arferol sy'n gysylltiedig â rheiliau cwrdd sy'n rhy drwchus a gwydr 
adlewyrchol; ceir rhai drysau â'r manylion hanesyddol anghywir hefyd gyda 'ffenestr 
linter' reiddiol wedi'i gosod yn y drws yn hytrach nag uwchlaw'r drws. Mae gan Free 
Street glwstwr o dai o ganol i ddiwedd y 19eg ganrif sydd wedi'u newid gryn dipyn ag 
iddynt amrywiaeth o fewnosodiadau o ran ffenestri a drysau. Weithiau, gall y defnydd o 
liwiau modern i rendro ffasadau a gwaith pren wrthdaro ag ansawdd adeiladau unigol 
ac adeiladau cyfagos, fel y'i gwelir yn benodol yn rhannau o'r Struet. Ceir hefyd un neu 
ddau flaen siop modern ar y Stryd Fawr Isaf sydd wedi'u paentio â lliwiau amlwg iawn. 

 

 
Problemau gyda lliwiau rendr a ddangosir ar adeiladau ar hyd y Struet 
 
9.5  Yr unig addasiadau mawr a wnaed i'r patrwm ffyrdd hanesyddol oedd gwella neu 

greu Stryd y Farchnad a Heol Gouesnou; sicrhawyd bod cyn lleied â phosibl o waith 
dymchwel ac fe'i lliniarwyd ar gornel Stryd y Farchnad a Stryd y Castell gan ffasâd 
Neo-Glasurol modern ar y pen ac adeilad replica wrth nesáu at Bont y Castell. 

 
 
9.6 Ymhlith y materion amgylcheddol a gweledol eraill mae'r canlynol: 

 Datblygiadau modern ymwthiol wrth bwyntiau mynediad pwysig i'r ardal gadwraeth, 
fel y garej a'r depo teiars a'r iard adeiladu yn Watton a'r grŵp o garejys unllawr ar 
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ochr ogledd-orllewinol y Struet (ac ardal glanhau ceir gerllaw ar ochr arall y stryd, 
sy'n dwll mawr yn yr adeiledd trefol); 

 Mae adeiladau manwerthu gwag yn creu effaith farweiddiol ar lefel y stryd ac, yn 
aml, mae cyflwr yr adeiladau yn dirywio. Mae hyn yn cael effaith niweidiol sylweddol 
ar gymeriad a golwg yr ardal gadwraeth.   Mae gosod posteri ar ffenestri a drysau 
adeiladau gwag yn broblem sy'n gysylltiedig â'r mater hwn hefyd. 

 Safleoedd a danddefnyddir a safleoedd na chânt eu cynnal a'u cadw'n dda fel iard 
Swyddfa'r Post ar St Mary Street, sy'n cael effaith weledol niweidiol ar Stryd 
Morgannwg hefyd; 

 Rhai mynedfeydd anniben i gefn adeiladau ar St Mary Street o Stryd Morgannwg, 
gyda sbwriel a phroblemau'n ymwneud â biniau;  

 Mynedfa amhleserus a bygythiol i gerddwyr i'r Co-op o Lion Street; 

 Estyniad llawr cyntaf o ddalenni plastig a phren ar ben Landsdowne Terrace (mae 
ffin yr ardal gadwraeth yn ei dorri i ffwrdd o'r rhiant-adeilad ond mae'r strwythur yn 
effeithio ar y grŵp cyfan o adeiladau);  

 Adeilad cornel anniben rhwng Bulwark a Lion Street, gyda hysbysebion, dysgl 
lloeren a balconi pren; 

 Cymeriad llwm y maes parcio y tu ôl i Neuadd y Sir yn gyffredinol, yn enwedig o 
ffryntiad Rhodfa'r Capten; 

 Mae'r ardal o flaen Amgueddfa Brycheiniog yn eithaf darniog ac nid yw'n cyrraedd y 
safon na'n dangos yr un urddas â'r hyn y mae maint ac ansawdd yr adeiladau yn 
galw amdanynt. Yn gysylltiedig â hyn, byddai'n fuddiol pe bai palmant cerrig yn 
hytrach na tharmac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer Rhodfa'r Capten; 

 Ardal balmantog lom siâp triongl gydag arwyddion, goleuadau traffig, polion a 
gwifrau ar y gyffordd rhwng Watergate a Stryd y Farchnad; 

 Mannau a danddefnyddir ar loriau uchaf adeiladau masnachol; 

 Mae canol y dref (yn enwedig Bulwark, y Stryd Fawr Isaf, y Stryd Fawr Uchaf a Lion 
Street) wedi'i bedestraneiddio'n rhannol ac wedi elwa ar fesurau lliniaru a rheoli 
traffig ond ymddengys bod cerbydau sy'n symud a cherbydau sydd wedi'u parcio yn 
dal i gael effaith ormodol ar yr ardal hon.  Mae hanes hir o gynlluniau amgen a 
rhesymau cadarn dros y system bresennol ond, er enghraifft, roedd Cynllun 
Ehangu'r Dref 1974 yn dangos palmentydd gweledol ac amgylcheddol ddeniadol yn 
Bulwark a'r Stryd Fawr Isaf, gyda cherbydau'n cael eu cyfyngu i ochr orllewinol 
Bulwark a St Mary Street - a oes achos dros ailystyried y patrymau mynediad a llif 
presennol yn y dyfodol? 

 Mae'r cynlluniau priffyrdd modern ar Stryd y Farchnad a Heol Gouesnou wedi creu 
ardaloedd agored sydd naill ai'n amlygu cefnau adeiladau neu'n creu meysydd 
parcio (mae hyn yn arbennig o amlwg ar Stryd y Farchnad, er bod muriau terfyn a 
thirlunio wedi'u darparu) neu'n gosod meysydd parcio mwy o faint a mannau 
gwyrdd yn agos at yr archfarchnadoedd a datblygiad Sgwâr Bethel. Byddai'r coridor 
cyfan yn elwa ar adolygiad o'r modd yr ymdrinnir â ffiniau a thirlunio ac ymgais i 
dynnu mannau amrywiol at ei gilydd; 

 Mae polion a gwifrau ymwthiol mewn amryw rannau o'r dref, yn enwedig yn Watton, 
Stryd y Bont, Stryd Morgannwg a'r Struet; 

 Mae llawer o adeiladau, mewn ardaloedd fel Watton a Bulwark, yn frith o wifrau 
trydan neu ffôn sydd wedi'u cysylltu'n uniongyrchol â'r ffasadau; 

 Gall yr arwyddion traffig fod yn ymwthiol, fel y'i gwelir mewn ardaloedd fel y fynedfa 
i Rich Way a phen isaf Stryd y Defaid (lle mae waliau cerrig bach yn ychwanegu at 
yr annibendod); 
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 Mae coesau'r lampau a welir yn Watton ac o flaen Amgueddfa Brycheiniog yn rhy 
fawr;  

 Efallai bod angen dysglau lloeren yn y rhan hon o dde Cymru ond gall y rheini sydd 
wedi'u lleoli ar ddrychiadau blaen adeiladau ac mewn strydoedd cul fod yn 
ymwthiol;  

 Nodir y ffaith bod nifer fach o adeiladau pwysig 'mewn perygl' isod a gwelir un 
broblem amlwg iawn ar ben gogledd-orllewinol Watton lle ceir blaen siop o 
ansawdd gwael iawn (hen safle darnau moduron sbâr) a ffenestri ymwthiol o 
alwminiwm yn yr eiddo cyfagos; safle bach arall yw'r iard anniben wrth ochr y 
Camden Arms yn Watton. 

 

 
Safle gwag, y Struet 
 
9.78 Ar y cyfan, ymddengys bod cyflwr yr adeiledd adeiledig yn dda ond ceir nifer o 

'Adeiladau mewn Perygl' yn yr ardal gadwraeth. Mae'r Gofrestr yn rhestru 29 o 
adeiladau a strwythurau rhestredig, yn cynnwys tri Gradd I, yn fwyaf nodedig mur y 
dref a'r tŵr rhestredig y tu ôl i Watton Mount ac Ely Tower a Neuadd Fawr y Castell. 
Ymhlith yr adeiladau a'r strwythurau eraill ar y gofrestr mae adeiladau masnachol yng 
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nghanol y dref, yn enwedig lloriau uchaf, tai, muriau terfyn a phalmentydd sets (y 
Struet ac Orchard Street). Efallai bod Amgueddfa Brycheiniog yn gofnod sy'n peri 
syndod ond mae'n bosibl y gallai maint a chymhlethdod yr adeilad arwain at broblemau 
cynnal a chadw. 
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10. Crynodeb o'r Materion 
 
10.1 Mae Ardal Gadwraeth Aberhonddu yn ddynodiad mawr a phwysig, gyda nifer fawr a 

dwysedd sylweddol o Adeiladau Rhestredig, rhai adeiladau unigol o bwys cenedlaethol 
a chydlyniant a chymeriad cyffredinol. Ymddengys iddi gael ei stiwardio'n dda ar 
ddiwedd yr 20fed ganrif a dechrau'r 21ain ganrif gan ei hawdurdodau lleol a thrigolion 
lleol ac mae cysylltiad agos rhwng ei swyddogaethau fel tref sirol, canolfan ar gyfer y 
Parc Cenedlaethol a lle i fyw ac i weithio, a'i nodweddion hanesyddol ac 
amgylcheddol. Mae datblygiadau modern wedi'u cyfyngu i ardaloedd penodol ac mae 
effaith y datblygiadau hynny wedi bod yn gyfyngedig ac, mewn rhai achosion, yn 
gadarnhaol. Ceir enghreifftiau o ddyluniad a chynllun gwael ac mae gwelliannau i'r 
ffyrdd yn yr ardal ganolog (sydd yn ddi-au wedi esgor ar fanteision amgylcheddol 
mewn rhai ardaloedd) wedi arwain at golli'r ymdeimlad o ofod caeëdig ac wedi 
cynyddu effaith y cerbydau sy'n parcio yno.  

 
10.2 Buddsoddwyd yn sylweddol yn y gwaith o atgyweirio ac addasu adeiladau hanesyddol 

ac mae rhannau o ganol y dref wedi elwa ar 'weddnewidiad' cyffredinol drwy'r defnydd 
o gynlluniau lliwiau cydgysylltiedig, gwell llythrennu, gwaith i waredu adeiladau hyll a 
chyflwyno arwynebau palmantog a dodrefn stryd priodol. Mae'n ddiddorol cymharu'r 
amodau cyfredol â'r rhai a ddisgrifir mewn dogfennau cynllunio yn y gorffennol, yn 
enwedig Cynllun Ehangu Tref 1974. Mae llawer o'r dyheadau sy'n ymwneud â 
gwelliannau mewn seilwaith, cynlluniau gweddnewid a thirlunio a rhestru adeiladau 
wedi'u cyflawni yn ystod y 35 mlynedd diwethaf. 

 
10.3 Mae nifer o faterion wedi dod i'r amlwg yn sgil yr arfarniad cyfredol: 

 Mae potensial i ymestyn ffiniau'r ardal ddynodedig bresennol i'r de-orllewin o'r 
Eglwys Gadeiriol ac i gynnwys yr ardal i'r de-orllewin o Heol Gouesnou sy'n 
amgylchynu'r ardal gadwraeth ar hyn o bryd.   

 Ymddengys bod canol y dref yn dal i gael ei ddominyddu, a hynny'n ddiangen, gan 
draffig sydd wedi parcio a thraffig sy'n symud a dylid ystyried y cysyniad o osod 
cyfyngiadau pellach ar fynediad a gwelliannau amgylcheddol ychwanegol; 

 Dylid ailystyried effeithiau gwelliannau modern i briffyrdd ar ofodau a ffiniau gerllaw 
a dylid llunio strategaeth tirlunio gyffredinol; 

 Gyda bron i 30 o 'adeiladau mewn perygl', mae angen mynd i'r afael â phroblemau 
penodol a blaenoriaethu unrhyw help ariannol sydd ar gael yn unol â hynny; 

 Mae safleoedd manwerthu sy'n wag am gyfnod o amser yn niweidio cymeriad a 
golwg yr ardal gadwraeth ac, yn aml, cânt eu cysylltu â'r dirywiad yng nghyflwr yr 
adeilad.  

 Mae nifer fach o adeiladau a mannau modern o ansawdd gwael y byddai'n fuddiol 
eu hailddatblygu neu eu gwella dros amser, wrth i gyfleoedd godi; 

 Dylid gwella'r 'pyrth' yn Watton, y Struet a St John's drwy dalu sylw i ddodrefn stryd, 
arwyddion a gwifrau uwchben a gwaith ailddatblygu gofalus (yn achos dau safle yn 
y Struet). 
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11. Canllawiau Lleol a Chynigion Rheoli 
 
11.1 Canllawiau dylunio 
 

 Dylai cynlluniau barchu cynlluniau eiddo cyfagos a'r ardal ehangach gydag 
adeiladau, fel arfer, wedi'u lleoli ar ochr y palmant neu'n agos ati, yn gyfochrog â 
llinell y ffordd neu mewn siâp L. Dylai unrhyw fannau blaen gael eu manylu a'u 
tirlunio i safonau uchel. Gall cerbydau gael mynediad drwy fynedfeydd bwaog i 
fannau cefn a dylid sicrhau bod unrhyw ardaloedd parcio sy'n agos at dir y 
cyhoedd yn cael eu hamgáu a'u sgrinio gan fur o uchder priodol. 

 Mae màs, graddfa ac amlinelliad oll yn ystyriaethau pwysig gydag uchafswm 
arferol o bedwar llawr (gan gynnwys y defnydd o ddormeri neu oleuadau yn y to) a 
dylid ceisio osgoi adeiladau unllawr (oni ellir cyfiawnhau'r dyluniad).  Dylai'r 
manylion fod yn gydnaws â maint cyffredinol yr adeilad a'i ddefnyddiau a dylid nodi 
mesuriadau pensaernïaeth Glasurol yn y dref lle y caiff agoriadau eu trefnu'n ofalus 
mewn hierarchaethau fertigol a rheolau maint. Dylai amlinelliadau gael eu bywiogi 
fel arfer gan doeon ar oleddf, simnai a nodweddion fel ffenestri dormer. Gall fod yn 
werth defnyddio tyrau cloc neu gromennau ar adeiladau cyhoeddus. 

 Dylai deunyddiau fod yn gysylltiedig â thywodfaen traddodiadol neu orffeniadau 
rendr, gyda'r garreg naill ai wedi'i gosod mewn cyrsiau bras neu wedi'i naddu'n 
ofalus a'i gosod i greu patrymau.  Dylai'r rendr fod yn llyfn neu o wead mân ac, fel 
cyferbyniad, gellir ystyried defnyddio addurniadau o frics. Dylid defnyddio llechi ar 
gyfer y toeon.  

 Mae'n bwysig gofalu am ddeunyddiau ar adeiladau rhestredig ac anrhestredig. 
Mae'n well defnyddio morter calch yn hytrach na morter sment caled ar 
atgyweiriadau ac estyniadau i adeiladau hanesyddol a dylai gwaith pwyntio cerrig a 
brics, ar atgyweiriadau ac adeiladau newydd, ddilyn manylion traddodiadol, gydag 
uniadau gwastad, gwrthsoddedig neu ddwbl, gan sicrhau nad yw'r morter yn 
bargodi dros y brics na'r cerrig o'i amgylch. Dylid defnyddio'r un deunydd i ddisodli 
morter calch presennol bob amser a dylid ceisio cyngor ar gyfansoddiad neu 
dechnegau gan swyddog cadwraeth adeiladau'r Awdurdod. Ni ddylai cerrig na 
brics byth gael eu paentio, oni ddefnyddir gwyngalch, a dylid ceisio cyngor ar sut i 
ddefnyddio deunyddiau amddiffynnol clir. 

 Fel rheol dylai ffenestri a drysau fod wedi'u gwneud o bren, gyda phatrymau 
bariau gwydro a thrwch a phroffiliau fframiau yn adlewyrchu mathau traddodiadol, 
ffenestri codi sydd naill ai'n amlgwarelog â dwy uned gyfartal neu sydd â ffenestr 
uchaf lai o faint, dylai bariau fod yn denau a dylai mesuriadau cwarelau gyd-fynd 
ag enghreifftiau hanesyddol. Dim ond corn bargodol syml a ddylai fod gan y 
rheiliau cwrdd uchaf pan fydd adeiladau sy'n dyddio o ganol neu ddiwedd y 19eg 
ganrif a dechrau'r 20fed ganrif yn cael eu hatgyweirio neu pan fydd adeiladau 
newydd yn ceisio adlewyrchu eu manylion. Ar adeiladau hanesyddol, dylid cyfyngu 
ffenestri dwbl i unedau seliedig pren a chanddynt fanylion addas neu dylid ystyried 
gosod haen arall o wydr. Nid anogid defnyddio UPVC fel arfer ond drwy ddewis 
cynhyrchion o ansawdd da yn ofalus efallai y gellid caniatáu ei ddefnyddio ar 
adeiladau newydd neu estyniadau cefn. Dylai drysau fod wedi'u gwneud o bren, 
gan ddefnyddio estyll fertigol ar adeiladau brodorol, hŷn, gan wrthod unrhyw 
demtasiwn i ddefnyddio colynnau goraddurnol neu ddodrefn drws, a byddai un 
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ffenestr wydr yn goleuo'r tu mewn. Fel arfer byddai gan ddrysau panelog bedwar 
neu chwe phanel suddedig, gydag amgylchynau wedi'u mowldio neu ganolau 
'fielded' ac uchel, fel arfer dau banel uwch uwchben pâr llai o faint, gall fod gan 
fathau â chwe phanel barau llai o faint uwchben ac oddi tanynt gall y pâr canol a'r 
rhai uchaf fod yn baneli gwydr; mae ffenestri linter hanner-crwn neu hirsgwar yn 
ased pwysig a dylid eu cadw a'u hatgyweirio. Dylid ond defnyddio ffenestri linter 
addurniadol ar gyfer adeiladau newydd os gellir cyfiawnhau hynny yn bensaernïol. 
Dylid osgoi drysau masgynyrchedig nodweddiadol â nifer o baneli a ffenestri linter 
‘Sioraidd’ integredig. Dylid paentio'r holl waith pren ac mae staeniau pren yn rhy 
dywyll ac yn annilys. 

 Dylai portshys a chanopïau adlewyrchu traddodiadau lleol o symlrwydd a 
defnyddioldeb, gyda chanopïau gwastad, cromfachog neu doeon croes ar ategion. 
Dylai portshys clasurol lynu'n gaeth wrth egwyddorion dylunio traddodiadol. 

 Mae gwteri a phibelli dŵr yn fanylion pwysig; dylid atgyweirio enghreifftiau o 
haearn bwrw sy'n bodoli eisoes lle y bo'n bosibl ac mae cynhyrchion metel yn well 
na rhai plastig. 

 Mae blaenau siopau yn gofyn am waith dylunio a gorffeniadau o'r safon uchaf. 
Dylid atgyweirio enghreifftiau hanesyddol yn ofalus, gan ddefnyddio deunyddiau a 
manylion ategol a dylai rhai newydd neu amnewid naill ai geisio efelychu 
enghreifftiau hanesyddol (gan ddefnyddio pren, ffenestri arddangos â myliynau 
tenau, pilastrau ochr â philastrau, bracedau neu baneli endoredig, drysau gwydr a 
drysau panelog a ffasgiâu ag amgylchynau wedi'u mowldio) neu, mewn rhai 
achosion, gellir ystyried ateb dylunio symlach, heb yr holl fanylion hanesyddol, ond 
dylid dewis deunyddiau, meintiau, lliwiau ac arwyddion yn ofalus. Mae gan 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol ganllaw 'Dylunio Blaen Siop' sydd ar gael ar-lein. 

 O ran rendr mae'n anodd cofnodi ac atgynhyrchu manylion arbennig fel ysgrifellu 
carreg nadd a bandiau stucco uchel.  Dylid defnyddio cymysgedd rendr addas i 
ymgymryd ag unrhyw waith rendro newydd bob amser.  Os oes gan adeilad 
adeiladwaith traddodiadol yna rendr calch yw'r cymysgedd mwyaf priodol. 

 Mae lliwiau hefyd yn rhan bwysig o nodweddion cyffredinol y dref. Dylai rendr fel 
arfer fod yn wyn, yn llwydwyn neu'n hufen a dylai pren wedi'i baentio fod yn wyn, 
yn llwydwyn neu mae'n dderbyniol defnyddio lliwiau 'cadwraeth' modern; mae'r 
defnydd o ddu, lliwiau tywyll eraill neu staeniau tywyll ar ffenestri yn tueddu i bylu 
effaith israniadau fel bariau gwydr; dylai fod mwy o hyblygrwydd mewn perthynas â 
blaenau siopau ond nid anogir y defnydd o liwiau llachar, croes a dylid osgoi 
arwynebau adlewyrchol, sgleiniog hefyd; ar flaenau siopau, anogir defnyddio 
ysgrifen arwyddion a dylai goleuadau fod ar ffurf goleuadau stribed neu 
sbotoleuadau cynnil uwchben neu islaw'r brif astell dywydd. (Gweler canllaw 
'Dylunio Blaen Siop' Awdurdod y Parc Cenedlaethol) 

 Dylai unedau atodol, megis estyniadau, ymwneud â'r rhiant-adeilad o ran 
manylion a deunyddiau ac mae adeiladau croes neu doeon talcennog, ar oleddf 
debyg i'r prif floc, yn dderbyniol. 

 Mae ffiniau yn arbennig o bwysig a dylid eu sefydlu neu eu hail-greu yn y rhan 
fwyaf o amgylchiadau, gyda waliau o gerrig llanw sydd rhwng metr (gyda rheiliau 
haearn o bosibl) a dau fetr o uchder neu'n uwch (ar gyfer waliau cynhaliol). Dylai 
meini copa adlewyrchu arddulliau lleol, wedi'u gorffen â slab gwastad neu estyll 
fertigol (o faint tebyg neu yn arddull ‘ceiliog ac iâr’). Gall waliau brics neu waliau 
wedi'u rendro fod y briodol ar yr amod y caiff ansoddau a lliwiau eu dewis yn 
ofalus. 
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 Mae gwaith tirlunio yn ddymunol yn y rhan fwyaf o achosion, yn enwedig ar hyd 
ffiniau neu'n agos atynt ac mewn mannau blaen. Mae setiau cerrig, slabiau o 
dywodfaen, ymylon brics a gro oll yn briodol. Dylai planhigion a choed adlewyrchu 
mathau lleol a dylid osgoi rhywogaethau conifferaidd egsotig. 

 Mae safonau cynllunio priffyrdd yn benderfynyddion pwysig iawn o ragoriaeth 
ym maes cynllunio a sensitifrwydd mewn ardaloedd hanesyddol. Anogir yr 
Awdurdod Priffyrdd i barhau i weithio gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol a 
Chyngor y Dref i sicrhau y gwneir y defnydd mwyaf ystyriol o'r safonau cynllunio, i 
fod yn hyblyg pan fo'n briodol ac i ddefnyddio'r deunyddiau a'r gorffeniadau mwyaf 
priodol pan fo adnoddau ariannol yn caniatáu. 

 
Nod cynigion rheoli yw nodi blaenoriaethau ar gyfer gweithredu y gall yr awdurdodau 
lleol, Cyngor y Dref, Cadw, cwmnïau cyfleustodau, tirfeddianwyr ac unigolion eu 
hystyried. Mae'r cynigion yn cynnwys argymhellion ar gyfer gwella a pholisïau ar gyfer 
osgoi newid niweidiol. Gall argaeledd adnoddau ariannol ac adnoddau staff gyfyngu ar 
syniadau ond bydd gwaith partneriaeth yn fuddiol. Mae gan Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol bwerau cynllunio ar hyn o bryd i unioni materion fel cyflwr gwael tir ac 
adeiladau, hysbysiadau brys o waith ac atgyweirio ar gyfer adeiladau rhestredig ac 
adeiladau a strwythurau nad ydynt yn rhestredig. Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a 
Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 yn rhoi hawliau datblygu a ganiateir ar 
gyfer mân waith adeiladu, gyda rhai cyfyngiadau mewn ardaloedd cadwraeth. Drwy 
ddefnyddio Cyfarwyddyd Erthygl 4, gellir cyfyngu ymhellach ar hawliau datblygu a 
ganiateir.   Gellir ystyried hyn pan fetho popeth arall a gall fod yn well codi 
ymwybyddiaeth a rhoi cyngor cadarnhaol. 

 
Mae Atodiad 3 yn nodi nifer o gynigion ar ffurf tabl, gan nodi'r corff arweiniol yn y rhan 
fwyaf o achosion. Maent yn cynnwys gwarchod adeiladau hanesyddol; gwella 
safleoedd ac adeiladau negyddol;  cynnal a chadw adeiladau a'u hatgyweirio; rheoli 
datblygiadau newydd; colli manylion pensaernïol a mân newidiadau i adeiladau 
hanesyddol; materion sy'n ymwneud â thir y cyhoedd;  cynnal y gwahanol ‘byrth’ i'r 
dref; cadw'r llawrlun hanesyddol; diogelu mannau gwyrdd;  a rheoli coed a gwella'r 
dirwedd. Mae mân newidiadau a newidiadau mawr i ffin yr ardal gadwraeth wedi'u 
cynnwys hefyd. O'r amrywiaeth o syniadau cyffredinol, gobeithio y caiff prosiectau 
gwella penodol eu datblygu. 
 

 

12 Manylion Cyswllt 
  

Y swyddogion cyswllt yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw 
Rosie Burton neu Janet Poole, Uwch Swyddogion Treftadaeth - 01874 620433 neu 
rosie.burton@beacons-npa.gov.uk neu janet.poole@beacons-npa.gov.uk. 

 
 

13 Llyfryddiaeth 
 
Cynllun Datblygu Unedol, Nodyn Canllaw ar Reoli Datblygiadau 
 
Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990, List of Buildings of Special 
Architectural or Historic Interest, The District of Brecknock 
 

mailto:rosie.burton@beacons-npa.gov.uk%20neu%20janet.poole@beacons-npa.gov.uk.
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Llanfaes-Development and Redevelopment, A Planning Study, Alex Robertson, Peter 
Francis & Partners, 1969 
 
Brecon Town Explansion Plan, Percy Thomas Partnership, 1974 
 
Brecon Town Centre Study, Transportation Planning Associates ar ran Cyngor Sir Powys, 
1989 
 
Brecon Highway Infrastructure Strategy, Gordon Lewis Associates, WS Atkins-Wales ar 
ran Cyngor Sir Powys 
 
Two Short Walks Around Brecon Town, Alison Noble 
 
A Walk Around Brecon, Brecon Beacons Tourism, Cyngor Sir Powys 
 
The Buildings of Wales, Richard Haslam, Penguin Books Ltd, 1979 
 
Shell Guide to Mid Wales, David Verey, 1960 
 
Understanding Place, Guidance on conservation area appraisals, English Heritage 
 
Understanding Place, Guidance on the management of conservation areas, English 
Heritage 
 

14 Rhestr o Dermau Pensaernïol 
 
Adamesque arddull Glasurol o ddiwedd y 18fed ganrif a gyflwynwyd gan y brodyr Adam 
ac a nodweddir gan addurniadau cain 
 
Addurniadau manylion ffenestr, drws neu gornel sydd wedi'u gwneud o gerrig a brics o 
ansawdd gwell 
 
Ag wyneb o graig cerrig wedi'u ffasedu'n ofalus, ag arwyneb ansoddedig 
 
Amlffocal â dau neu ragor o ganolau neu ganolbwyntiau 
 
Architraf rhan o oruwchadeilad Clasurol neu amgylchynau drws neu ffenestr 
 
Arddull Celf a Chrefft/Y Frenhines Anne arddulliau o ddiwedd y 19eg ganrif sy'n seiliedig 
ar fanylion adeiladu Prydeinig traddodiadol 
 
Art Nouveau arddull artistig a phensaernïol, 1890-1920, gydag addurniadau sy'n seiliedig 
ar ffurf planhigion a chromlinau 
 
Asiadau (Brics), Ffleminaidd, Seisnig ac uniad brics ar eu hyd gwahanol batrymau o 
frics croes (pennau byr) ac uniadau brics ar eu hyd, gyda rhai bob yn ail ym mhob cwrs 
(Ffleminaidd); cyrsiau eiledol o'r ddau fath (Seisnig) a brics hir i gyd (uniad brics ar eu hyd) 
 
Balwstrad piler neu bostyn bach 
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Bar gwydro darn o bren neu fetel sy'n rhannu ffenestr, sy'n cynnal cwarelau gwydr unigol 
 
Bar gwydro rheiddiol bariau sy'n rhannu ffenestr bengrwn ac sy'n ymestyn allan o 
ganolbwynt cyffredin 
 
Beili y man rhwng gorthwr castell a'i furiau allanol 
 
Braced neu gorbel consol addurnedig 
 
Brecon Hopper ffenestr leol â chasment a gaiff ei hongian o'r ochr dros ffenestr godi neu 
ffenestr osodedig amlgwarelog  
 
Brodorol arddulliau adeiladu lleol, nad yw ffasiynau cenedlaethol wedi dylanwadu arnynt 
 
Bwa ar gambr â chrymedd gwastad iawn 
 
Bwa cylchrannol rhan o linell grom hanner-cylchog 
 
Capan drws/ffenestr trawst a osodir dros ben drws neu ffenestr 
 
Carreg ddiddos mowldin bargodol uwchlaw drws neu ffenestr sy'n gwarchod y rhan honno 
o'r adeilad rhag y tywydd 
 
Carreg nadd carreg weithiedig a cherfiedig o'r radd flaenaf  
 
Cerrig llanw (rubble) wedi'u gosod yn fras gwaith maen afreolaidd, di-batrwm 
 
Cerrig llanw (sneck) cerrig bach mewn rwbel wedi ei sgwario 
 
Cil trwch gweladwy'r wal y gosodir drws neu ffenestr ynddi 
 
Ciwpola cromen fach 
 
Clasurol yn ymwneud â manylion Groegaidd a Rhufeinig a manylion cyfnod y Dadeni 
 
Conglfaen carreg neu fricsen gongl fwy o faint, sy'n aml yn uchel neu wedi'i haddurno 
 
Cornis rhan o oruwchadeilad Clasurol, y rhan uchaf fel arfer  
 
Creigiau gwaddodol fe'u cynhyrchir gan ddeunydd gronynnol a siltiau a ddyddodir yn 
raddol mewn moroedd ac afonydd hynafol 
 
Croeslath bar gwydro llorweddol 
 
Cyfansawdd Dull Clasurol, gyda chyfuniad o fanylion Ïonaidd a Chorinthaidd 
 
Dadeni Gothig y defnydd o bensaernïaeth a manylion bwaog pigfain sy'n dyddio o'r cyfnod 
rhwng diwedd y 18fed ganrif a dechrau'r 20fed ganrif 
 
Deintell bloc sgwâr bargodol o dan fowldin Clasurol 
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Drws llwytho agoriad mewn warws neu adeilad diwydiannol lle yr eir â nwyddau i mewn 
neu allan 
 
Ffenestr ddormer ffenestr a osodir ym mhlân ar oleddf to, fel arfer yn yr atig 
 
Ffenestr fae ar ogwydd ffenestr fargodol ac ochrau ar led ar y llawr gwaelod 
 
Ffenestr gasment ffenestr bren neu fetel â cholynnau ochr 
 
Ffenestr Fenisaidd ffenestr ganolog fwaog â ffenestri culach â rhan uchaf wastad bob 
ochr iddi  
 
Ffenestr godi ffenestr bren wedi'i hongian yn fertigol, a chanddi ddwy ffenestr sy'n agor, y 
naill uwchben y llall 
 
Ffenestr oriel ffenestr fargodol ar y llawr uchaf 
 
Goruwchadeilad aradeiledd Clasurol uwchlaw colofnau neu bilastrau, yn cynnwys 
architraf, ffrîs a chornis 
 
Gothig ardull o'r 18fed ganrif a dechrau'r 19eg ganrif sy'n defnyddio manylion canoloesol 
mewn ffordd chwareus ac anghywir 
 
Gwydr ymylol patrwm o fariau ffenestr neu ddrws sy'n dyddio o'r cyfnod rhwng canol a 
diwedd Oes Fictoria lle mae'r cwarelau allanol sydd agosaf at y ffrâm yn llai na'r rhai 
canolog 
 
Ïonaidd Dull Clasurol gyda foliwtiau nodweddiadol neu gabidylau corn maharen  
 
Llain bwrdais is-raniad mewn anheddiad cynlluniedig neu ran ohono, o faint safonol fel 
arfer  
 
Meini copa ceiliog ac iâr wal ac arni gerrig fertigol hir a byr bob yn ail 
 
Meini copa meini copa ar wal y bwriedir iddynt gael gwared â dŵr 
 
Modiliwn braced consol bargodol o dan fowldin 
 
Mwnt twmpath pridd amddiffynnol 
 
Myliwn rhaniad fertigol ffenestr 
 
Ofolo mowldin Clasurol chwarter cylch neu amgrwn 
 
Panel 'fielded' panel drws neu wal â phanel suddedig a chanol bargodol, uchel 
 
Panel tywydd/astell dywydd astell enw lorweddol ar ran uchaf blaen siop 
 
Patrymog, wedi'u gosod i greu patrymau cerrig neu frics sydd wedi'u gosod mewn 
haenau rheolaidd, gyda'r uniadau mewn un rhes 
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Pediment talcen trionglog, a nodweddir gan bensaernïaeth glasurol 
 
Pilastr colofn hirsgwar fas ynghlwm wrth wal 
 
Plastr garw rendr ansoddedig 
 
Postyn grisiau prif bost ar onglau ac ar waelod grisiau 
 
Ramp llethr grom sy'n cysylltu dwy lefel wahanol 
 
Stucco sment neu waith plastr calchaidd 
 
To pentis to ategol 
 
To slip ongl a grëir gan ddwy ochr to sydd ar oleddf 
 
Tŷ bonedd tŷ mwy o faint, o statws uwch, a nodweddir gan bensaernïaeth foneddigaidd fel 
arfer 
 
Ymyl bondo bwrdd pren sy'n diogelu pennau trawstiau to, sy'n dilyn llethr y to fel arfer  
 
Yr Adfywiad Tuduraidd manylion sy'n dyddio o'r 16eg ganrif a ailddefnyddiwyd yn y 
cyfnod rhwng y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif, a nodweddir gan dalcenni, ffenestri 
miliynog ac elfennau clasurol israddol 
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ATODIAD 1 - Ffin Ardal Gadwraeth Aberhonddu 
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Atodiad 2 - Adeiladau Rhestredig, Adeiladau o Bwysigrwydd Lleol, 
Henebion Cofrestredig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

   ALLWEDD 
 

Adeiladau Rhestredig 

 
Adeiladau o Bwysigrwydd Lleol 

 
Henebion Cofrestredig 
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ATODIAD 3, CYNIGION RHEOLI 

CYNNIG SYLWADAU/CORFF ARWEINIOL 

1. Gwarchod adeiladau hanesyddol 

 Bydd Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn adolygu'r rhestr 
o adeiladau sy'n bwysig yn lleol 
ac yn ystyried a ddylid anfon 
unrhyw rai ymlaen at Cadw i'w 
rhestru 

 Dim ond os gellir cyfiawnhau 
dymchwel adeilad sy'n bwysig 
yn lleol yn erbyn y meini prawf a 
nodir yn PPG 15, paragraffau 
3.16-3.19 

Dylid defnyddio'r rhestr ym mharagraff 8.3 
fel sail ar gyfer ystyried y mater hwn a dylid 
cynnwys unrhyw awgrymiadau eraill a 
godwyd yn yr ymgynghoriad (Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol/Cadw, y Gymdeithas 
Hanes Leol)  

2. Safleoedd ac adeiladau negyddol 

 Bydd Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn ceisio gwella 
safleoedd ac adeiladau yr ystyrir 
eu bod yn cael effaith negyddol 
ar yr ardal gadwraeth 

 

3. Cynnal a chadw adeiladau a'u 
hatgyweirio 

 Bydd Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn ceisio monitro 
cyflwr pob adeilad hanesyddol 
yn yr ardal gadwraeth ac yn 
cymryd camau priodol i ddiogelu 
eu dyfodol 

 Yn dibynnu ar argaeledd, bydd yr 
Awdurdod yn gweithredu 
rhaglen cymorth grant â 
disgresiwn er mwyn helpu i 
atgyweirio adeiladau hanesyddol 
sy'n ymddangos ar y Gofrestr o 
Adeiladau mewn Perygl  

 Cefnogir cynlluniau addas i 
adfywio a gwella ardaloedd lle yr 
ystyrir y bydd y rhain yn cael 
effeithiau buddiol ar olwg ac 
economi canol y dref  

 Anogir ailddefnyddio lloriau 
uchaf adeiladau yng nghanol y 
dref mewn modd sensitif a 
phriodol 

 

4. Adeiladau gwag 

 Bydd Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn gweithio gyda 
pherchenogion adeiladau, 
Cyngor y Dref a phartïon eraill 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Cyngor 
Tref Aberhonddu, perchenogion adeiladau, 
Siambr Fasnach Aberhonddu. 
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sydd â diddordeb yn lles y dref i 
annog defnyddio lloriau daear a 
lloriau uchaf adeiladau 
masnachol gwag mewn modd 
priodol a sensitif. 

 Lle y bo'n briodol, bydd 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
yn cymryd camau i sicrhau y 
caiff adeiladau sy'n dirywio eu 
hatgyweirio. 

 Bydd Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn cynghori 
perchenogion adeiladau ar 
ddyluniad priodol ar gyfer 
blaenau siopau ac arwyddion. 

5. Rheoli datblygiadau newydd 

 Caiff cynigion datblygu eu 
hasesu i weld beth fydd eu 
heffaith ar gymeriad a golwg yr 
ardal gadwraeth fel y'u nodwyd 
yn yr Arfarniad o'r Ardal 
Gadwraeth, ynghyd ag unrhyw 
bolisïau cynllunio perthnasol 
eraill 

 Bydd angen Datganiad Dylunio a 
Mynediad ar Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol pan fydd yn dilysu 
pob cais cynllunio yn yr ardal 
gadwraeth 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr 
Awdurdod Priffyrdd 

6. Colli manylion pensaernïol a mân 
newidiadau i adeiladau hanesyddol 

 Bydd Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn annog adfer 
nodweddion pensaernïol dilys lle 
mae tystiolaeth gadarn o 
fanylion gwreiddiol 

 Bydd Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn llunio 
canllawiau cynghorol a fyddai'n 
helpu i gadw a gwella cymeriad 
hanesyddol a golwg yr ardal 
gadwraeth yn ogystal â chodi 
ymwybyddiaeth o bwysigrwydd 
gwaith dylunio da a chydnaws 

Gallai paragraff 13.1 a lluniau o'r adroddiad 
hwn fod yn sail i ganllawiau (Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol)  
 
Gellid defnyddio ‘hyrwyddwr dylunio’ i 
hyrwyddo arfer da ac ati, o bosibl. 
(Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Cyngor y 
Dref?)  

7. Materion sy'n ymwneud â thir y 
cyhoedd 

 Bydd Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn ceisio negodi 
ynghylch gosod polion a gwifrau 
yn yr ardal gadwraeth dan y 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr 
Awdurdod Priffyrdd 
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ddaear neu eu rhesymoli a bydd 
yn hyrwyddo gwelliannau i 
ffiniau ac arwynebau lle y'u nodir 

 Ystyrir gwelliannau ac 
ychwanegiadau i ardaloedd sydd 
wedi'u pedestraneiddio a 
mesurau gostegu traffig 

8. Pyrth i'r ardal gadwraeth 

 Ystyrir bod gwelliannau i 
bwyntiau mynediad Watton a'r 
Struet yn flaenoriaeth naill ai 
drwy'r broses ddatblygu neu 
gynlluniau partneriaeth 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol 

9. Y llawrlun hanesyddol 

 Dylid diogelu palmentydd a 
chyrbiau hanesyddol a gratin a 
chwteri cysylltiedig a'u 
hatgyweirio, os oes angen, gan 
ddefnyddio technegau a 
deunyddiau traddodiadol 

 Dylid manteisio ar gyfleoedd i 
adfer neu gyflwyno ardaloedd 
newydd o balmentydd gan 
ddefnyddio deunyddiau sy'n 
gydnaws ag enghreifftiau 
hanesyddol 

 

10. Mannau gwyrdd 

 Caiff mannau gwyrdd pwysig eu 
diogelu rhag gwaith datblygu 
neu waith anghydnaws yn nhir y 
cyhoedd 

 Cefnogir gwaith gwella, megis 
gwaith plannu newydd, 
gwelliannau i ffiniau a gwaith i 
atgyweirio llwybrau 

 

11. Rheoli a gwella coed 

 Bydd Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn paratoi cyngor 
ar ofalu am goed yn yr ardal 
gadwraeth a'u cynnal a'u cadw 

 Cefnogir mentrau ar gyfer gwaith 
plannu newydd sy'n defnyddio 
rhywogaethau brodorol priodol, 
yn enwedig ar fannau gwyrdd ac 
ymylon a phyrth yr ardal 
gadwraeth 

 

12. Adolygu ffin yr ardal gadwraeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol 

 

 


