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1.0  CYFLWYNIAD 

1.1 Nodau’r Astudiaeth 
1.1.1 Nod nodweddu trefol yw disgrifio ac 
egluro cymeriad hanesyddol trefi i roi ffocws i 
natur unigryw leol a gwasanaethu fel ffordd o 
reoli’r amgylchedd hanesyddol mewn modd 
cynaliadwy. Mae’n ceisio llywio a chefnogi 
rhaglenni cadwraeth ac adfywio cadarnhaol, 
helpu i wella ansawdd cyngor cynllunio, a 
chyfrannu at strategaethau dehongli ac 
addysgu lleol.

1.1.2 Mae nodweddu trefol yn diffinio 
cymeriad hanesyddol unigryw trefi unigol, ac yn 
nodi’r amrywiaeth o nodweddion ynddynt, gan 
gydnabod bod y cymeriad hwn yn hanfodol i 
natur leol unigryw a brogarwch, ac mae’n ased 
o ran gwaithadfywio. Mae’n ystyried sut y caiff 
hanes tref ei fynegi yn ei chynllun a’i thirwedd, 
mewn ardaloedd o botensial archeolegol, ac yn 
ei chymeriad archeolegol. Nid archwiliad o 
nodweddion yn unig yw’r arolwg hwn, ond 
ail-greu’r themâu a’r prosesau sydd wedi 
llunio’r dref. Cadw

1.1.3 Lluniwyd yr Astudiaeth hon o 
Nodweddion ar gyfer Ardal â Nodweddion y 
Stryd Fawr o fewn Ardal Gadwraeth Canol Tref 
Casnewydd. Mae’n rhan o gyfres o ddogfennau 
ar gyfer adfywio’r ardal fel y nodwyd yn 
Rhaglen Treftadaeth Treflun Cronfa Dreftadaeth 
y Loteri Cyngor Dinas Casnewydd. Bwriedir i’r 
astudiaeth hon fod yn sail i reoli gwaith 
cadwraeth a gwaith datblygu yn yr ardal hon, a 
nodir yn fanwl mewn cynllun rheoli. 

1.1.4 Mae’r prosiect yn canolbwyntio’n 
arbennig ar Arcêd y Farchnad ym mhen 
gogleddol Ardal â Nodweddion y Stryd Fawr 
ond nid yw’n cynnwys yr Ardal Gadwraeth 
gyfan. Bwriedir i’r astudiaeth hon archwilio 
datblygiad hanesyddol, nodweddion ac 
arwyddocâd Arcêd y Farchnad ac ardal â 
nodweddion ehangach y Stryd Fawr, a chreu 
model ar gyfer astudiaeth bellach o weddill yr 
Ardal Gadwraeth yn ddiweddarach.

N
  Ardal â Nodweddion 

y Stryd Fawr
  Ardal Gadwraeth 

ehangach Canol y 
Dref (dangosir y ffin 
lawn yn Atodiad A)

Nid yw’r cynllun hwn i raddfa
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2.0  DATBLYGIAD HANESYDDOL 

2.1 Llinell Amser Gryno
1126  Y cyfeiriad hysbys cynharaf at anheddiad yng Nghasnewydd, tref 

gaerog fwy na thebyg, o’r enw ‘Novus Burgus’, neu’r ‘Drenewydd’.

1314 Dyfarnu’r siarter tref gyntaf.

1324  Datblygiad yn dechrau mynd y tu hwnt i furiau’r dref.

1327-86  Y castell presennol yn cael ei adeiladu.

1385 Dyfarnu ail siarter y dref.

1426  Dyfarnu trydedd siarter y dref, gan ganiatáu marchnad ar gyfer 
y dref.

1793  Y farchnad ym mhen gogleddol y Stryd Fawr yn cael ei chau.

1801 Poblogaeth y dref = 1,087.

1817  Marchnad newydd yn agor rhwng Griffin Street a Stryd y 
Farchnad.

1800au  Llawer o waith datblygu yn digwydd ar hyd y Stryd Fawr, gan 
gynnwys llydanu’r ffordd a chodi adeiladau newydd.

1850 Yr orsaf drenau yn agor.

1865 Marchnad Casnewydd yn cael ei hymestyn.

1867-69  Yr arcêd gyntaf, sef Arcêd Fennell, yn cael ei hadeiladu ar 
safle Arcêd y Farchnad.

1885-89 Marchnad Casnewydd yn cael ei hailadeiladu.

1893 Arcêd Casnewydd yn cael ei hadeiladu.

1900 Poblogaeth y dref = 67,000.

1905  Arcêd Fennell yn cael ei hadeiladu ac yn cael ei galw’n Arcêd 
y Farchnad wedi hynny.

1934  Ochr orllewinol Marchnad Casnewydd yn cael ei hailadeiladu 
gyda mynedfa amlwg oddi ar y Stryd Fawr.
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2.0  DATBLYGIAD HANESYDDOL 

2.2 Tarddiad y Dref: Cyfnodau 
Cynhanesyddol a Chanoloesol
2.2.1 Bu anheddiad yng Nghasnewydd ers y 
cyfnod cynhanesyddol, pan ymgartrefodd 
pysgotwyr o amgylch aber cynhyrchiol afon 
Wysg. Yn ystod y cyfnod Rhufeinig-Brydeinig 
(43 OC - 5ed ganrif), adeiladwyd caer yng 
Nghaerllion er mwyn amddiffyn y groesfan afon 
bwysig. Er y dystiolaeth hon o anheddiad 
cynnar yn ardal ehangach Casnewydd, ni 
ddechreuodd y dref ei hun ddatblygu tan y 
cyfnod canoloesol (tua’r 5ed-15fed ganrif).

2.2.2 Sefydlwyd y dref gynnar gan Robert, 
Iarll Caerloyw yn 1126 ac fe’i gelwid yn Novus 
Burgus; yn llythrennol, y Drenewydd. 
Canolbwyntiai datblygiad y 12fed ganrif ar ardal 
y Stryd Fawr a chredir y gallai fod wedi’i 
amgylchynu gan furiau amddiffynnol.01 Ceir 
anghytundeb rhwng ffynonellau ynghylch 
dyddiad y castell cyntaf 
yng Nghasnewydd: 
sefydlwyd rhagflaenydd 
i’r castell presennol tua 
diwedd yr 11eg neu’r 
12fed ganrif mewn 
lleoliad anhysbys, o 
bosibl i’r de o ardal y 
Stryd Fawr, ger yr 
eglwys gadeiriol.

01 Ar c hw i l i o, PR N 00226 g .

2. 2.3 Ma e ’ n d e b y g y b y dd a i ga n y d r e f ga erog 
ga nol oe so l d a ir clw y d : u n g e r y b on t, u n g er 
Eglw y s S t La wren c e a c u n yn g n g h a n ol y S tr y d 
Fa w r. 02	 yddai	 urdre r 	neu	 a l r	 re i 	
yn	 a lu	arian	i	dr io	 uriau r	dref.	 n	 3	
Str y d F a wr , m a e Y e O l d e Mu r e n ger Ho u s e w ed i 
oroe i	ar	 afle	adeilad	 yn ara 	a	oedd	f y	

n a t heb y g yn s w y d d f e y dd i ’ r m u rd re th wr o 
y s t yr i ed p a m or a gos y d y w i g lw y d og l e d dol y 
d r e f . Ca fod d m u rd r e t h i e u d id d ym u y n 1 3 24 o 
ga n l yn i a d i’ r g a l w a m f w y o le a deil a d u y tu 
h wn t i fu r ia u ’ r d re f .

2. 2.4 Ca fodd c as t ell  presenno l Casne w y dd  ar 
l a n na u a f o n Wy sg e i s e f y d l u r h wng ca n ol a 
d iw edd y 1 4 eg g a n r if; yn g y f f r e d i nol c y tu n i r i d do 
ga e l ei a d e i l a d u r h wn g 1 3 27 a c 1 3 8 6 . Ca f od d ei 
y s bei l io yn y s t od G wr th r y f e l y C ym r y yn 1 402 , 
p a n g a f od d c r yn d i p yn o Ga sne w y d d e i l lo sg i 
h e f y d , ond g or oe sodd a c a d f e r ei h u n .

02 South Wales Illustrated: Series of Views comprising the Picturesque 
Scenery, Towns, Castles, Seats of the Nobility and Gentry, (1830).

(c) Anne Leaver Llun artist o Gasnewydd y canoloesoedd, o’r de
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2.0  DATBLYGIAD HANESYDDOL 

2.3.4 Er ei statws fel tref marchnad 
ffyniannus, roedd Casnewydd yn dal i fod yn 
gymharol fechan: erbyn 1801 roedd ganddi 221 
o dai a phoblogaeth o 1,807. Er ei phoblogaeth 
fechan, roedd y farchnad yn cael effaith 
andwyol oherwydd y tagfeydd roedd yn eu creu 
ar hyd y Stryd Fawr a chafodd ei chau yn 1793 
yn y pen draw.04

2.3.5 Ar ôl cau’r farchnad ganoloesol, bu 
angen dod o hyd i safle newydd ar gyfer 
gweithgareddau’r farchnad. Dewiswyd safle ar 
ochr ogleddol Griffin Street, gyda’r hyn a elwir 
bellach yn Stryd y Farchnad yn ffinio â hi i’r 
gogledd (fe’i galwyd yn Cross Keys Lane ganol y 
ddeunawfed ganrif). Agorodd y farchnad newydd 
yn 1817.05 Fe’i prynwyd yn ddiweddarach gan 
Gorfforaeth Casnewydd yn 1885, a oedd yn 
gyfrifol am ei hailadeiladu yn ôl cynlluniau Kirby 
a Watkins, a gwblhawyd yn 1889. Cafodd yr ochr 
orllewinol ei hailadeiladu yn 1934 fel bod y 
Farchnad yn fwy amlwg ar y Stryd Fawr.

2.3.6 Ers yr 16eg ganrif, ni wnaeth y dref 
ddatblygu fawr ddim y tu hwnt i ardal y Stryd 
Fawr. Fodd bynnag, dechreuodd hyn newid ar 
ddechrau’r 19eg ganrif, i ddechrau drwy 
ledaenu’r Stryd Fawr yn 1809. Cafodd ei 
lledaenu’n ddiweddarach yn 1851 ac eto yn 
1879.06 Arweiniodd hyn at lu o brosiectau 
ailadeiladu ar hyd y Stryd Fawr, gan gynnwys 
sawl un yn arddull y Dadeni Ffrengig (Rhifau 
24/35, 41/43 a 46/47) gan y penseiri Habershon 
& Fawckner, y credir iddynt wedyn gynllunio’r 
gwaith o ailadeiladu Arcêd y Farchnad. 
Roeddent hefyd yn gyfrifol am gynllunio Arcêd 
Casnewydd, a grëwyd yn 1893 ar ochr orllewinol 
y Stryd Fawr, gan ei chysylltu â Cambrian Road 
a grëwyd fel ffordd liniaru ar gyfer y cerbydau 
trymion a ddefnyddiai’r Stryd Fawr.07

04 Newport Historic Town Centre: Draft Conservation Area Appraisal, (2016).
05 Newport Historic Town Centre: Draft Conservation Area Appraisal, (2016).
06 Newport Historic Town Centre: Draft Conservation Area Appraisal, (2016).
07 Evening Express, (7 Rhagfyr 1895).

2.3 Byd Masnach
2.3.1 Yn 1314, roedd yr anheddiad yng 
Nghasnewydd wedi ymsefydlu digon i gael ei 
siarter gyntaf, gydag un arall yn dilyn yn fuan 
wedyn yn 1385. Cafwyd trydydd siarter yn 
1426, a wnaeth ganiatáu i’r dref gynnal ei 
marchnad ei hun. Fe’i sefydlwyd ym mhen 
gogleddol y Stryd Fawr, lle mae’r ffordd yn troi 
tua’r Castell. Mae map llawer diweddarach o 
1750 yn dangos yn glir fod tŷ marchnad yng 
nghanol y ffordd. Erbyn 1521 roedd Casnewydd 
wedi dod yn dref marchnad ffyniannus. 
Chwaraeai’r afon ran bwysig yn ei llwyddiant 
masnachol, gan gynnig ffordd hawdd o gludo 
nwyddau drwy’r glanfeydd ar hyd glannau’r pwl, 
sef sianel fer yn ymestyn oddi ar ochr orllewinol 
yr afon.

2.3.2 Ymestynnai’r Stryd Fawr i’r de oddi ar y 
farchnad gan ffurfio’r brif dramwyfa drwy’r dref 
ganoloesol. Yn y 1530au, dyma oedd disgrifiad 
John Leyland o Gasnewydd ‘the fairest of the 
town is all yn one streat’, gan gyfeirio fwy na 
thebyg at y Stryd Fawr gan ei fod hefyd yn nodi 
bod y dref wedi’i dinistrio fwy neu lai i gyd.03

2.3.3 Er bod yr adeiladau canoloesol ar hyd y 
Stryd Fawr wedi’u dymchwel, mae’r lleiniau cul 
a hir y naill ochr i’r strydoedd yn adlewyrchiad 
amlwg o’r gwaith datblygu canoloesol ar hyd y 
dramwyfa hon. Mae’r rhain yn gyffredin mewn 
trefi marchnad canoloesol lle’r oedd ffryntiadau 
stryd yn hynod ddymunol er mwyn denu 
cwsmeriaid a oedd yn mynd heibio. Drwy 
ostwng lled y lleiniau, gellid cynnwys mwy o 
fewn y strydlun.

03 Caerleon Net, http://caerleon.net/history/leland/index.htm (cyrchwyd 
Mehefin 2017).
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2.0  DATBLYGIAD HANESYDDOL 

2.3.7 Cardiau post o ddiwedd y 19eg ganrif i ganol yr 
ugeinfed ganrif yn dangos y Stryd Fawr fwyfwy prysur.
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2.0  DATBLYGIAD HANESYDDOL 

2.3.8 Mae cynllun o Gasnewydd o ganol y 
ddeunawfed ganrif yn dangos yn glir y Stryd 
Fawr a Stow Hill fel y brif dramwyfa yn cysylltu’r 
eglwys gadeiriol i’r de â’r castell i’r gogledd. Ar 
hyd glannau afon Wysg roedd glanfeydd ar 
gyfer llwytho a dadlwytho llongau masnachol; 
roedd sianel (neu pwl, sef cilfach neu bwll) yn 
fforchio oddi ar yr afon ac yn ymestyn i’r 
glanfeydd, gan greu ffryntiad dŵr mwy 
dociadwy bron yn gyfochrog â’r Stryd Fawr 
fasnachol.

2.3.9 Mae cryn dipyn o gyfluniad y Stryd 
Fawr a drafodir yn yr astudiaeth hon wedi’i 
ddangos fel y mae ar hyn o bryd: Skinner 
Street, Griffin Lane (Griffin Street erbyn hyn) a 
Cross Keys Lane (Stryd y Farchnad erbyn hyn) i 
gyd yn ymestyn oddi ar ochr ddwyreiniol y Stryd 
Fawr. Nid yw Cambrian Road i’w gweld, gyda’r 
lleiniau ar ochr orllewinol y Stryd Fawr yn 
ymestyn nôl i berllannau neu gaeau agored. 
Wrth dro gogleddol y Stryd Fawr, lle mae’r 
ffordd bellach yn 
lledaenu, safai 
Tŷ’r Farchnad - 
arwydd clir mai 
hwn oedd lleoliad 
hanesyddol 
marchnad y dref. 
Gellir gweld 
llwybr torri 
trwodd rhwng 
Cross Keys Lane 
(Stryd y 
Farchnad) a 
Thŷ’r Farchnad, 
sef Carpenter’s 
Arms Lane fwy 
na thebyg.

Tref a Bwrdeistref Casnewydd, 1750
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2.0  DATBLYGIAD HANESYDDOL 

2.4 Arcêd y Farchnad 
2.4.1 Roedd yr arcêd gyntaf i’w hadeiladu 
ar y safle ar waith erbyn 1867, pan gofnodwyd 
bod ‘a handsome arcade, to form an excellent 
approach from High Street to the Duke of 
Beaufort’s new market’  ar fin dechrau cael ei 
chodi.08 Cafodd yr arcêd newydd hon ei 
thrafod mor gynnar ag 1862 mewn llythyr i’r 
Monmouthshire Merlin a wnaeth ddifrïo’r 
posibilrwydd y cai’r farchnad ei hailadeiladu, 
er y cefnogwyd y posibilrwydd o gael 
marchnad newydd. Mae’r llythyr yn cyfeirio at 
fwriad tybiedig Dug Beaufort i ddymchwel dau 
dŷ ar y Stryd Fawr - a oedd yn eiddo i Mr 
Bryant a Mr Ewins - a chodi arcêd yn eu lle, 
wrth ddynesu at y farchnad.09

2.4.2 Beth bynnag, cafodd tai Mr Bryant a 
Mr Ewins eu dymchwel, ond ariannwyd y 
prosiect gan Mr Fennell, yn hytrach na Dug 
Beaufort. Roedd Fennell yn werthwr pysgod 
llwyddiannus yn nhref Casnewydd ac yn aelod 
gweithgar o’r gymuned, yn enwedig ym maes 
crefydd; ceir un hanesyn amdano’n tynnu 
coes ar ôl pregethu mewn gwasanaeth 
arbennig yn Noc y Barri pan ddywedodd ‘I sell 
fish all the week and catch souls on Sunday’.10 
Lleolwyd safle Fennell ar y Stryd Fawr, 
gyferbyn â Rheilffordd De Cymru, oedd yn 
ffinio a safle’r arcêd.11 Llofnododd brydles 12 
mlynedd ar y tir oddi wrth Ddug Beaufort er 
mwyn adeiladu’r arcêd, a oedd mewn lleoliad 
arbennig yn agos i’r orsaf drenau ac yn 
wynebu’r Stryd Fawr.12

08 Country Observer and Monmouthshire Central Advertiser, 10 Awst 
1867.
09 Monmouthshire Merlin, (4 Ionawr 1862).
10 Barry Herald, (10 Gorffennaf 1896).
11 Monmouthshire Merlin, (13 Rhagfyr 1862).
12 The Cardiff Times, (10 Awst 1867).

2.4.3 Disgrifiwyd cynlluniau – a gyflwynwyd 
i’w cymeradwyo gan y Bwrdd Iechyd lleol gan 
Mr Lawrence – fel rhai oedd yn dangos ‘nine 
shops, one story high, forming an arcade…. 
from High Street to the market’. Roedd 
marchnad 1817 wedi’i hymestyn yn 1865 a 
bwriadwyd i’r arcêd newydd fod yn ffordd 
ddynesu newydd o ben yr orsaf ar y Stryd 
Fawr.13 Roedd cynlluniau Fennell hefyd yn 
bwriadu adeiladu dau ffryntiad siop godidog y 
naill ochr i fynedfa’r Stryd Fawr, a chynigiwyd 
i’r llwybr troed fod yn 12 troedfedd o led a 
chael ei orchuddio gan do gwydr.14

2.4.4 Bu’r ymateb i’r arcêd yn gadarnhaol ar 
y cyfan, gydag erthyglau ym mhapurau 
newydd y dydd yn nodi y byddai’n ‘a decided 
improvement’, ac yn un y byddai ‘every 
tradesperson in the city will be glad to see 
carried out’.15 Denodd y datblygiad nifer o 
grefftau gwahanol, gyda’r Butcher’s Street 
Directory o 1876 yn nodi’r deiliaid canlynol: 
ffotograffydd, gwneuthurwr ymbaréls, 
gwneuthurwr oriorau, gwerthwr beiblau a 
thraethodynnau, gwerthwr llestri pridd, 
ffrwythwr, asiant, a hetiwr.16

2.4.5 Cafodd Arcêd y Farchnad bresennol 
ei hadeiladu tua 1905. Dengys cynlluniau iddi 
ddilyn yr un trefniant cyffredinol â’r strwythur y 
gwnaeth ei ddisodli, er i nifer yr unedau 
gynyddu i 17. Credir mai’r penseiri oedd 
Habershon & Fawckner, a oedd yn benseiri 
hirsefydledig yn y dref, ac a oedd wedi 
cynllunio llawer o adeiladau cyhoeddus gan 
gynnwys Eglwys St Mark (1874) a Beechwood 
House (1877), yn ogystal â nifer o adeiladau 
ar hyd y Stryd Fawr ac Arcêd Casnewydd.

13 Monmouthshire Merlin, (2 Tachwedd 1867).
14 The Cardiff Times, (10 Awst 1867).
15 The Cardiff Times, (10 Awst 1867).
16 Butcher’s Newport Street Directory, (1876), a gyrchwyd drwy Newport 
Past.
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2.4.6 Fel ei holynydd, roedd yr Arcêd ar ei 
newydd wedd yn llwyddiant masnachol.  Mae 
cofnod 1914 yn Johns’ Newport Street Directory 
yn rhestru manwerthwyr pethau cain fel deiliaid 
yr unedau ar y cyfan. Yn eu plith roedd: dau 
ddilledydd, gwisgydd, gwerthwr llestri, 
gwneuthurwr oriorau, gwerthwr losin, gwerthwr 
blodau a gwerthwr tybaco.17 Parhaodd yr arcêd i 
ffynnu rhwng y ddau ryfel byd, gyda thystiolaeth 
anecdotaidd yn awgrymu iddo ddatblygu’n 
farchnad flodau. Mor ddiweddar â’r 1950au, 
cofiai un masnachwr, ‘I sold 3,000 lbs of 
tomatoes on a single Friday. It was that busy, 
other traders were complaining about the 
queues blocking the route through the arcade’.18

17 Johns’ Newport Street Directory, (1914), a gyrchwyd drwy Newport Past.
18 Newport City Council: Market Arcade Townscape Heritage Scheme, 
the Project in Pictures, (2016).

2.4.7 Fodd bynnag, tua diwedd yr ugeinfed 
ganrif, symudodd datblygiadau masnachol yng 
Nghasnewydd o ganol marchnad Fictoraidd y 
dref. Wrth i ddatblygiadau manwerthu symud 
o ardal ogleddol y dref, sefydlwyd 
datblygiadau mwy hamddenol fel caffis a 
thafarndai yn eu lle, gan arwain at ddiffyg 
masnach yn sgil llai o ymwelwyr a mwy o 
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.19

19 Newport Historic Town Centre: Draft Conservation Area Appraisal, 
(2016).

Fennell’s Arcade, a dynnwyd yn 1869

Yr arcêd wedi’i hailadeiladu, 1905

N

N
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Arolwg Ordnans (1885-87) yn dangos datblygiadau’r 19eg ganrif yng nghanol y dref; gan gynnwys y farchnad yn y canol, y rheilffordd i’r 
gogledd-orllewin (chwith uchaf) a glanfeydd afon i’r dwyrain (ar y dde), gyda llinell reilffordd nwyddau gyferbyn. Hefyd dangosir y ddwy arced fel 
llwybrau torri trwodd cul rhwng yr adeiladau niferus.
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2.5.5 Fodd bynnag, caeodd y rhain yn 1880 
ac ehangwyd y brif orsaf er mwyn ateb y galw 
cynyddol.
 
2.5.6 Parhaodd Casnewydd i ffynnu ddiwedd 
y 19eg ganrif a dechrau’r ugeinfed ganrif. 
Sefydlwyd Dociau Alexandra yn 1875 gan 
ehangu dros y degawdau canlynol. Wrth i’r dref 
ehangu i’r de, daeth yn amlwg bod angen 
croesfan afon arall ac agorwyd y Bont Gludo 
eiconig yn 1906.

2.6 Yr Oes Fodern 
2.6.1 Gan gydnabod bod y Stryd Fawr yn dod 
yn fwyfwy prysur oherwydd traffig, cyflwynodd 
Corfforaeth Casnewydd system unffordd yn 
1949, gan gyfeirio traffig i Upper Dock Street. O 
ganol yr ugeinfed ganrif, dechreuodd y ffocws 
newid a symud o’r Stryd Fawr. Cafodd Canolfan 
Siopa Kingsway ei hagor yn 1968 ac agorodd 
Friars Walk yn 2015, gan gadarnhau’r newid 
masnachol o ganol y dref hanesyddol i 
Commercial Street wedi’i hymestyn.

2.6.2 Fel rhan o ddathliadau Jiwbili Aur y 
Frenhines yn 2002, cafodd Casnewydd statws 
dinas swyddogol. I gydnabod hyn, adeiladwyd 
Canolfan Gelfyddydol Glan yr afon ar lannau’r 
afon, i’r de-ddwyrain o ardal y Stryd Fawr. Yn 
ystod y gwaith cloddio ar gyfer y gwaith 
adeiladu y cafodd Llong Casnewydd ei 
darganfod, llong fasnachol o’r 15fed ganrif ag 
arteffactau Portiwgeaidd sy’n dangos hanes 
masnachol prysur a rhyngwladol y dref 
ganoloesol hwyr.

2.5 Y Chwyldro Diwydiannol 
2.5.1 Yn ystod y Chwyldro Diwydiannol 
gwelwyd byd masnach yng Nghasnewydd yn 
ffynnu go iawn. Er i’r llu o drefi a dinasoedd 
ledled Cymru a Lloegr dyfu yn ystod y cyfnod 
hwn, profodd Casnewydd dwf anhygoel: tyfodd 
ei phoblogaeth o ychydig dros fil yn 1800 i 
67,000 erbyn 1900.20

2.5.2 Gyda’r cynnydd sydyn yn y galw am lo, 
daeth pyllau’r Cymoedd yn fwyfwy pwysig a 
chynhyrchiol. Cafodd glo ei gludo ar hyd y 
ddyfrffordd i drefi porthladd Cymru, gan 
gynnwys Casnewydd a oedd wedi’i chysylltu â 
threfi glo Pontypwl a’r Fenni yn 1799 gan 
Gamlas Sir Fynwy. Erbyn yr 1830au, roedd 
Casnewydd wedi dod yn un o brif borthladdoedd 
glo Cymru; gan allforio 519,000 tunnell yn 1831.

2.5.3 Mewn ymateb i’r angen i ehangu craidd 
masnachol Casnewydd, cafodd Commercial 
Street ei gosod allan yn 1810 ar hyd Westgate 
Street gynt a oedd, yng nghanol y ddeunawfed 
ganrif, wedi arwain i gaeau agored. Roedd y 
cynllun hwn yn rhan o gynllun ehangach gan 
Syr Charles Morgan, Barwn Tredegar, i wella 
rhagolygon a chyfoeth Casnewydd.

2.5.4 Agorwyd gorsaf drenau Casnewydd yn 
1850, a’i gweithredu gan Gwmni Rheilffordd De 
Cymru. Roedd ganddi fynediad uniongyrchol i 
ben gogleddol y Stryd Fawr ar hyd yr hyn a 
adnabyddir fel Queensway erbyn hyn. Roedd 
tirwedd De Cymru yn gofyn am atebion 
peirianyddol cymhleth. Yng Nghasnewydd 
cafodd traphont bren fawr a thwneli Hillfield eu 
hadeiladu ar gyfer y traciau. Bu disgwyl mawr 
am agor rheilffordd yng Nghasnewydd a 
chafodd groeso brwdfrydig yn y gobaith y 
byddai’n cysylltu’r dref a gweddill Prydain. Yn 
wreiddiol, roedd gorsafoedd ychwanegol yn 
Dock Street a Mill Stryd. 

20 Newport Historic Town Centre: Draft Conservation Area Appraisal, (2016).
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bellach, yn sgil colli glanfeydd gweithredol glan 
yr afon ac agosrwydd yr orsaf fysiau yn ffinio â 
phen dwyreiniol y llwybrau hyn. Mae’r un peth 
wedi digwydd wrth Station Approach, lle mae’r 
cyswllt uniongyrchol hanesyddol rhwng yr orsaf 
drenau a’r Stryd Fawr wedi’i gwtogi gan 
ddatblygiadau modern. Fodd bynnag, mae 
datblygiad hanesyddol yr ardal ehangach wedi 
gadael ei ôl ar esblygiad cyfluniad y 
tramwyfeydd hyn.

3.1.4 Un o nodweddion eraill yr ardal yw’r 
llwybrau trydyddol sy’n cysylltu prif lwybrau a 
llwybrau eilaidd drwy sianelu drwy’r conglfeini 
niferus sy’n llenwi’r bylchau rhyngddynt. Mae’r 
ddwy arcêd yn gysylltiadau trydyddol o’r fath ac 
maent wedi esblygu ar y cyd â’r gweithgarwch 
masnachol amlwg yn ardal y Stryd Fawr, gan 
arwain at yr unedau manwerthu hanesyddol 
sydd y naill ochr i’r arcedau.

3.2 Tirwedd Naturiol
3.2.1 Mae tirwedd Casnewydd wedi’i naddu 
gan lif afon Wysg, gan arwain at ddaeareg 
creigwely o ddyddodion gwaddodol o filoedd o 
flynyddoedd o lifogydd a symudiad y dŵr i’r de 
tuag at aber afon Hafren.

3.2.2 Mae tirwedd yr ardal yn disgyn i’r de ar y 
cyfan, sy’n amlwg wrth ben gogleddol Cambrian 
Road a’r Stryd Fawr. Mae’r dirwedd sydd ar 
oleddf tua’r de ar y cyfan i’w gweld yn glir wrth 
edrych ar y fynedfa wrth ochr ogleddol y 
Farchnad o gymharu â’r ochr ddeheuol: o’r 
gogledd mae siopwyr yn camu i lawr i’r Farchnad, 
ond o’r de maent yn camu i fyny i’r fynedfa.

3.1	 Cyfluniad	Cyffredinol	
3.1.1 Yn gyffredinol mae Ardal â Nodweddion 
y Stryd Fawr yn cynnwys prif dramwyfeydd 
gogledd-dwyrain â llwybrau eilaidd a thrydyddol 
yn rhedeg ar draws rhyngddynt:

• Prif dramwyfeydd: Cambrian Road, y Stryd 
Fawr, Upper Dock Street, Skinner Street.

• Tramwyfeydd eilaidd: Stryd y Farchnad, 
Griffin Street, Station Approach.

• Tramwyfeydd trydyddol: Arcêd y Farchnad, 
Arcêd Casnewydd, Carpenters Arms Lane.

3.1.2 Mae’r Stryd Fawr yn ffurfio prif 
nodwydd yr Ardal â Nodweddion, gan barhau 
tua’r de drwy’r Ardal Gadwraeth fel Stow Hill. 
Mae llwybrau a chanolfannau trafnidiaeth yn ei 
hamgáu wrth y pen gogleddol, gan beri i’w 
nodweddion pensaernïol a gofodol orffen yn 
sydyn lle mae’n cwrdd â’r orsaf fysiau, cylchfan 
Queensway/Usk Way a’r orsaf drenau. Mae 
cydberthynas pen gogleddol y Stryd Fawr â’r 
Castell a glan yr afon wedi’i chwtogi’n gyfan 
gwbl gan yr A4042 Usk Way, fel bod y rhan hon 
o’r Stryd Fawr yn ymdebygu i dramwyfa eilaidd, 
yn hytrach na’r prif lwybr o bwys yr oedd yn 
hanesyddol. Ymhellach i’r de, mae nodweddion 
gofodol a ffisegol yr ardal yn ymdoddi’n well i’r 
ardaloedd cyfagos.

3.1.3 Mae Griffin Street a Stryd y Farchnad 
yn debyg o ran eu nodweddion ac yn creu 
llwybrau eilaidd cyfochrog sy’n rhedeg y naill 
ochr i’r Farchnad, gan gysylltu hyn a’r Stryd 
Fawr ag Upper Dock Street ac, yn hanesyddol, 
y glanfeydd lle cawsai nwyddau a ddeuai i 
mewn neu a fyddai’n mynd allan eu prosesu. 
Nid yw’r fath naratif hanesyddol mor amlwg 
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Edrych i’r de i lawr y Stryd Fawr o’i thro gogleddol, lle mae’r dirwedd ar oleddf am i lawr yn amlwg

Edrych i’r de i lawr Cambrian Road, lle mae’r disgyniad i’r de yn fwy amlwg
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3.3 Golygfeydd 
3.3.1 Mae’r tramwyfeydd cymharol byr a syth 
drwy’r Ardal â Nodweddion yn cynnig 
golygfeydd i fyny ac i lawr y strydoedd. Mewn 
achosion eraill, mae’r tro bach yn y ffordd a’r 
llinell adeiladu yn annog golygfa ginetig, lle caiff 
mwy ei ddatgelu po fwyaf y mae rhywun yn 
teithio ar ei hyd. Yn ogystal â’r prif olygfeydd 
hyn, ceir hefyd gipolygfeydd eilaidd drwy’r 
arcedau a Carpenters Arms Lane.

CYNLLUN GOLYGFEYDD

 Ardal â Nodweddion y Stryd Fawr
 Golygfeydd ar hyd prif dramwyfeydd
 Golygfeydd ar hyd tramwyfeydd eilaidd
 Golygfeydd ar hyd tramwyfeydd trydyddol

01  Rhif yr olygfa
Nid yw’r cynllun hwn i raddfa
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01  Edrych i’r de-orllewin o ben uchaf y 
Stryd Fawr

Yn hanesyddol, yr olygfa hon fyddai’r cyfle 
cyntaf i’r rhai oedd yn croesi’r bont weld canol y 
dref; fodd bynnag, mae bellach wedi’i chyfyngu 
i’r lefel is o draffig sy’n mynd heibio. Mae naws y 
rhan hon o’r Stryd Fawr, sydd wedi’i datgysylltu 
rywsut, yn mynd yn groes i’r cerflunwaith coffaol 
yn erbyn yr hen Swyddfa Bost a’r adeilad 
nodedig ar y gornel, a esblygodd yn hanesyddol 
mewn ymateb i natur brysur yr hyn oedd o’i 
amgylch. Mae safle amlwg Ye Olde Murenger 
House yn adlewyrchu hanes y lleoliad hwn o 
gasglu tollau gan y rhai oedd yn dod i mewn i’r 
hen dref gaerog. Mae lled y ffordd hefyd yn 
dynodi tŷ’r farchnad a safai yn y canol yn 
hanesyddol.

02  Edrych i’r gogledd-ddwyrain o Station 
Approach ar draws y Stryd Fawr

Mae’r olygfa hon yn edrych ar draws y fynedfa 
i’r Stryd Fawr tua’r Castell, sydd yn y golwg y 
mymryn lleiaf y tu ôl i’r faniau sydd wedi parcio. 
Yn hanesyddol, byddai hon wedi bod yn olygfa 
hynod bwysig; fodd bynnag, mae wedi dod yn 
llai arwyddocaol yn sgil y datblygiadau modern 
wrth ben pellaf y Stryd Fawr ac ailgyflunio’r 
llwybrau trafnidiaeth fel bod traffig i’r Stryd Fawr 
gryn dipyn yn llai. Er nad yw o fewn yr Ardal â 
Nodweddion, mae’r hen Swyddfa Bost yn elfen 
allweddol yn yr olygfa hon. Yn anffodus, mae’r 
nifer fawr o gerbydau sy’n parcio yn cael effaith 
andwyol ar gryn dipyn o’r strydlun, yn enwedig y 
fynedfa i Arcêd y Farchnad.

03  Edrych i’r gogledd a’r de ar hyd y Stryd 
Fawr

Dominyddir y golygfeydd hyn gan waith 
pensaernïol gwych, gan gynnwys y gweddlun 
dros Arcêd Casnewydd ar yr ochr orllewinol a’r 
tyred wrth gornel 27 Stryd Fawr (mae’r tyred yn 
amlwg iawn wrth edrych o’r pen gogleddol). 
Mae’r ffaith bod y stryd mor llydan yn golygu y 
ceir strydlun haenog, gydag adeiladau ar hyd yr 
ochr ddwyreiniol yn gorgyffwrdd lle mae’r llinell 
adeiladu yn amrywio a’r adeiladau gyferbyn ar 
droad bach. Wrth ben deheuol y Stryd Fawr, 
caiff yr olygfa ei fframio y naill ochr gan yr 
adeiladau cornel amlwg.

04  Edrych i fyny/i lawr Stryd y Farchnad o’r 
naill ben

Golygfeydd eilaidd yw’r rhain o fewn yr Ardal â 
Nodweddion, a sianelir gan y ffaith bod y stryd 
yn gymharol gul a bod llinell adeiladu barhaus 
bron. Mae gweddlun unffurf y Farchnad yn un o 
nodweddion amlwg y golygfeydd hyn. Ceir 
hefyd olygfeydd ategol i mewn i’r llwybrau torri 
trwodd wrth ochr ogleddol Stryd y Farchnad 
(Arcêd y Farchnad a Carpenters Arms Lane), 
sy’n unigryw o fewn yr Ardal â Nodweddion gan 
eu bod yn troi ac nid ydynt yn cynnig golygfa 
glir yn syth drwodd i’r ochr arall.

05  Edrych i fyny/i lawr Griffin Street o’r  
naill ben

Fel gyda’r golygfeydd i fyny ac i lawr Stryd y 
Farchnad, golygfeydd eilaidd yw’r rhain a 
sianelir gan y ffaith bod y stryd yn un gul. Mae’r 
strydluniau hyn yn wahanol i’r rhan fwyaf o’r 
Ardal â Nodweddion am fod y toeon o uchder 
gwahanol ar bob ochr: mae’r Farchnad yn 
ymddangos yn gymharol fach o gymharu â’r 
adeiladau talach ochr arall y stryd ar y ddwy 
dramwyfa.
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06  Edrych i’r de tua’r Farchnad o ben 
gogleddol yr orsaf fysiau 

Nid oes fawr ddim ysgogiad i’r cyhoedd weld yr 
olygfa hon gan fod angen croesi’r llwybr bysiau 
a sefyll ar gornel. Fodd bynnag, dyma’r man 
gorau i edrych ar fynedfa hanesyddol y 
Farchnad, a nodir gan dŵr canolog na ellir ei 
weld bron â bod unrhyw le yn yr Ardal â 
Nodweddion. Mae’r cyfeiriadedd hwn yn dangos 
cyfluniad hanesyddol yr ardal hon fel tramwyfa 
brysur yn cysylltu glanfeydd glan-yr-afon â’r 
Farchnad, er nad yw mor amlwg bellach am fod 
yr orsaf fysiau mor agos. 

07  Edrych i’r de i lawr Upper Dock Street 
o’r gyffordd â Griffin Street

Mae hon yn olygfa gymharol fer ond mae’n 
bwysig oherwydd y darn o lanfa hanesyddol a 
deflir allan gan yr adeiladau tebyg i warws wrth 
ben deheuol pellaf Upper Dock Street. Roedd y 
rhain yn adeiladau masnachol hanesyddol 
amlwg. Hefyd, gellir gweld yr hysbysebion sydd 
wedi colli eu lliw ar dalcen y bloc hwn y tu ôl i 
ganopi’r orsaf fysiau, yn amlwg mewn lleoliad 
blaenllaw ar un adeg.

08  Edrych i’r gogledd i fyny Upper Dock 
Street o Skinner Street

Mae’r tŵr dros y Farchnad yn amlwg yn yr 
olygfa hon, gan greu nodwedd ddinesig sydd 
wedi’i chyferbynnu ag arddull mwy iwtalitaraidd 
hen adeiladau’r lanfa yn y blaen gyferbyn.

09  Edrych ar hyd ochr ogleddol Skinner 
Street o’r dwyrain a’r gorllewin

Mae tro yn y ffordd fan hyn ond torrir ar ei 
draws gan y datblygiad modern a deflir allan 
hanner ffordd ar hyd yr ochr ddeheuol, gan 
olygu nad yw’r olygfa o’r ochr ogleddol yn 
ymestyn ar hyd y bloc cyfan. Fodd bynnag, mae 
hyn yn golygu mai golygfa ginetig a geir yma, lle 
caiff nodweddion mwy pensaernïol eu datgelu 
wrth deithio o amgylch y tro yn y ffordd.

10 Edrych ar hyd ochr orllewinol Cambrian 
Lane o’r gogledd a’r de
Caiff y golygfeydd ar hyd Cambrian Road eu 
sianelu gan y dirwedd sy’n fwy amlwg ar oleddf, 
lle mae’n fwy serth nag unrhyw le arall yn yr 
Ardal â Nodweddion wrth ei phen gogleddol. 
Mae’r bensaernïaeth yn llai cyfoethog ar hyd y 
dramwyfa hon; fodd bynnag, mae grŵp hynod 
gryf o ddrychiadau brics wrth y pen gogleddol 
sy’n gwneud cyfraniad sylweddol at yr olygfa 
yma.
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3.3.2 Lluniau dethol o’r prif olygfeydd yn Ardal â Nodweddion y Stryd Fawr:

02 Edrych i’r gogledd-ddwyrain wrth ben uchaf y Stryd Fawr01 Edrych i’r de-orllewin o ben uchaf y Stryd Fawr 

03 Edrych i’r de i lawr y Stryd Fawr

04 Edrych i’r gorllewin ar hyd Stryd y Farchnad 05 Edrych i’r gorllewin ar hyd Griffin Street

03 Edrych i’r gogledd i fyny’r Stryd Fawr 
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10 Edrych i’r de i lawr Cambrian Road

06 Tŵr y Farchnad o gornel yr orsaf fysiau

09 Edrych i’r gorllewin ar hyd ochr ogleddol Skinner Street

08 Edrych i’r gogledd i fyny Upper Dock Street 

Golygfa leol drwy Arcêd y Farchnad o’r Stryd Fawr Golygfa leol drwy Arcêd Casnewydd 
o Cambrian Road
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4.1 Grwpiau Pensaernïol 

N

GWEDDLUNIAU UNEDIG

  Gweddluniau pensaernïol unedig 
uwchlaw lefel llawr gwaelod

Nid yw’r cynllun hwn i raddfa
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4.1.1 Ar y cyfan, mae diddordeb pensaernïol 
yr Ardal â Nodweddion yn deillio o’r 
ymdriniaethau gweddluniol uwchlaw’r llawr 
gwaelod. Yma, ceir grwpiau clir sydd wedi’u 
huno gan yr un cynllun pensaernïol sy’n 
gymwys i fwy nag un cyfeiriad. Mae’r arddulliau 
pensaernïol yn amrywio o arddulliau hynod 
addurnol o’r cyfnod Dadeni i gynlluniau graenus 
o ddechrau’r ugeinfed ganrif.

4.1.2 Ceir grwpiau nodedig ar draws yr Ardal 
â Nodweddion. Mae’r rhai ar y Stryd Fawr yn 
hynod nodedig am faint y gweddluniau sydd 
wedi’u grwpio gan eu bod yn rhychwantu’r 
strydlun yn llawer hirach nag unrhyw le arall. 
Mae pob cynllun yn unigol ei natur ac yn 
defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a 
nodweddion pensaernïol. Mewn rhai achosion, 
nid yw’r fath undod pensaernïol yn gwbl amlwg 
mewn grŵp o adeiladau gan fod gwahanol 
eiddo wedi cael eu peintio’n wahanol neu fod 
nodweddion wedi’u hychwanegu.

4.1.3 Hefyd, caiff adeiladau cornel eu trin yn 
arbennig o dda, gyda chynlluniau gweddliniol 
sy’n canolbwyntio ar yr uned gornel ac yn lapio 
ar bob ochr. Mae hyn yn golygu bod y llif 
gweledol o un strydlun i’r llall yn fwy llyfn. Mae 
Rhifau 33 (Natwest) a 34 (Principality) Stryd 
Fawr, ill dau yn adeiladau cornel nodedig, yn 
fframio mynedfa’r de i’r Stryd Fawr.

Gweddlun y Stryd Fawr dros y fynedfa i Arcêd y Farchnad, sy’n 
bensaernïol gytbwys ond mae gwahanol ymdriniaethau wyneb wedi 
cael effaith andwyol ar ei natur unffurf.

Y gweddlun pensaernïol unffurf uwchben 41-47 Stryd Fawr, sydd 
ychydig yn wahanol wrth y pen gogleddol pellaf lle mae’r ffenestri bwa 
yn adlewyrchu’r bwa dros y fynedfa i Arcêd Casnewydd

Y gweddlun a newidiwyd ar draws 38a-40a Stryd Fawr, lle mae’r 
ffenestri Eidalaidd wedi’u cadw i raddau helaeth, ar wahân i’r ffenestr 
fodern fawr uwchben Subway sydd wedi cael effaith andwyol ar natur 
unffurf y grŵp
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Gweddluniau cyfatebol mwy plaen yn 9 a 10 Stryd Fawr

Y gweddluniau sy’n cyfateb yn hanesyddol ond sydd wedi’u newid yn 
sylweddol yn 40 a 44 Cambrian Road, lle, y tu ôl i’r ffenestr oriel, y 
mae’r capan drws bwa llydan o frics, llin-gwrs a ffenestr talcen sy’n 
cyfateb i’w chymydog yn dal yn amlwg 

Highbury Chambers, 5-10 Skinner Street – gweddlun pensaernïol 
gwych â phediment canolog a rhwymau bric melyn gwrthgyferbyniol

Yr hen fanc a’r dafarn ar gornel y Stryd Fawr, y mae eu gweddlun yn 
lapio diwedd y bloc ac i ben gogleddol Cambrian Road 
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Gweddluniau unffurf 22-24 a 26-28 Cambrian Road sydd uwchlaw’r ddaear, lle mae’r defnydd o frics bwff yn 
uno’r arddulliau pensaernïol sydd ychydig yn wahanol o fewn y grŵp ehangach

33 Stryd Fawr, adeilad cornel amlwg, y mae ei weddlun yn lapio i unedau ar y Stryd Fawr a Skinner Street
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4.2 Nodweddion a Deunyddiau Cyffredin 
4.2.1 Mae’r defnydd o dalcennau Iseldiraidd 
amlwg i’w weld yn fynych yn Ardal â 
Nodweddion y Stryd Fawr. Mae’r rhain yn 
dalcennau addurnol fel arfer sy’n wynebu’r 
blaen gyda sgroliau a phedimentau yn ymestyn 
uwchlaw’r parapet, gan greu toeon amrywiol. 
Maent fwyaf nodedig ar hyd y Stryd Fawr, lle 
mae’r grwpiau pensaernïol mwyaf wedi 
ymgasglu.

4.2.2 Mae nodweddion dyddiedig hefyd yn 
gyffredin ac yn cynnwys conglfeini, cerrig/
placiau dyddiad lefel uchel a chynwysyddion 
glaw. Maent yn arbennig o nodedig am 
ddangos y datblygiadau eang o’r 19eg ganrif a 
dechrau’r ugeinfed ganrif a ddigwyddodd ar 
draws yr Ardal â Nodweddion.

4.2.3 Mae’r defnydd o addurniadau cerfiedig 
– sgroliau, blodeublethau ac arabesgau, 
cartouches a phenddelwau – yn cyfoethogi’r 
bensaernïaeth yn yr Ardal â Nodweddion ac 
mae’n dynodi’r cyllidebau hael oedd ar gael ar 
gyfer y datblygiadau o ansawdd uchel a 
gyflawnwyd ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 
ugeinfed ganrif.

4.2.4 Mae’r deunyddiau a ddefnyddiwyd yn 
amrywio ymhlith y cynlluniau pensaernïol yn yr 
Ardal â Nodweddion. Carreg Caerfaddon lliw 
golau â gorffeniad nadd, carreg Pennant tywyll 
a garw gwrthgyferbyniol, a brics coch a melyn 
yw’r deunyddiau gweddluniau mwyaf cyffredin. 
Mae carreg Caerfaddon, yn arbennig, yn dda 
iawn am gerfio’r rhwymau a’r gerfwedd gain sy’n 
addurno cryn dipyn o’r adeiladau. Daw carreg 
Pennant o’r de ac fe’i defnyddid yn aml am ei 
bod yn fwy cadarn. Yn unigryw o fewn yr Ardal 
â Nodweddion, yn wynebu’r Farchnad mae 
tywodfaen cochfrown garw, sy’n edrych fel 
rhwd. Gwelir carreg Portland hefyd ar weddlun 
gorllewinol y Farchnad, sy’n cyfateb i’r gweddlun 
ar gornel y Stryd Fawr a Stryd y Farchnad. 

Penddelwau ar 27 Stryd Fawr 

Cartouche ar 28 Stryd Fawr 
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Blodeublethau cerfiedig ar lefel ffrîs

Cynhwysydd glaw dyddiedig Plac dyddiad ar Dŷ Griffin 

Conglfaen dyddiedigManylion y talcennau Iseldiraidd ar 28 Stryd Fawr 
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Talcennau Iseldiraidd addurnol dros 14 Stryd Fawr Gorffeniad carreg Portland ar weddlun gorllewinol y Farchnad 

Highbury Chambers, â thalcen Iseldiraidd â phediment a’r enw a’r dyddiad wedi’u cerfio
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4.3 Tir y Cyhoedd 
4.3.1 Mae wynebau’r ffyrdd a’r palmentydd fel 
arfer yn gytûn ar draws y Stryd Fawr, Stryd y 
Farchnad, Griffin Street, Upper Dock Street a 
Skinner Street lle gosodwyd cynllun modern o 
setiau Pennant amrywiol mewn ymateb i 
addasu’r tramwyfeydd hyn i gerddwyr yn unig. 
Ynghyd â hyn, ar hyd y Stryd Fawr, ceir cyfres o 
byst sy’n nodi llinell derfyn yr ardaloedd i 
gerddwyr yn unig o’r brif ran o’r ffordd lle 
caniateir lefel is o draffig, ac ardal seddi o flaen 
mynedfa’r Farchnad. Mae hyn yn dynodi’r man 
canol ar hyd y Stryd Fawr fel man cyfarfod a 
gorffwys amlwg yn y dramwyfa brysur.

4.3.2 Fodd bynnag, mae wyneb Cambrian 
Road yn hŷn gyda brics saethben a setiau 
sgwâr. Daw i ben wrth ben gogleddol y ffordd, 
lle mae cynllun arall o wahanol setiau yn 
dechrau. Mae gan Stryd y Bont wyneb 
gwahanol eto, gyda slabiau sgwâr.

4.3.3 Mae gan bob stryd gyfres unffurf o 
lampiau stryd, gyda sawl math modern i’w weld 
ledled yr Ardal â Nodweddion. Mae gan lawer, 
gan gynnwys y rhai ar y Stryd Fawr a Cambrian 
Road, fasgedi blodau yn hongian hefyd. Yn 
Arcêd Casnewydd ceir cyfres o lusernau 
traddodiadol yr olwg sy’n hongian o’r to ac 
wedi’u gosod ar fracedi wal.

4.3.4 Yn ogystal ag arwyddion traffig modern, 
wrth gyffyrdd allweddol i gerddwyr ceir 
arwyddion pyst traddodiadol yr olwg â sawl 
arwydd saeth.

4.3.5 Canolbwynt ar Stryd y Bont yw cerflun 
Syr Charles Morgan, un o brif gymeriadau 
datblygiad Casnewydd yn y 19eg ganrif. Lleolir 
cerflunwaith pellach ychydig yn fympwyol 
gyferbyn â’r hen Swyddfa Bost wrth ben 
gogleddol y Stryd Fawr, gan gynnwys cofeb 
ryfel. Mae hyn yn dynodi ei amlygrwydd 

hanesyddol, sydd wedi lleihau’n ddiweddarach. 
Ailosodwyd cerflun coffaol o fochyn yn cario 
cynnyrch yn yr orsaf fysiau, gyferbyn â mynedfa 
ddwyreiniol y Farchnad, ac mae’n symbol lleol 
adnabyddus o hanes y Farchnad. 

Y postyn arwyddion y tu allan i Arcêd Casnewydd

Llusernau wal yn Arcêd Casnewydd 
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Cerflun ar Stryd y Bont, yn dynodi Syr Charles Morgan

Croes Bregethu wedi’i hatgynhyrchu ar y Stryd Fawr

Cofeb ryfel ar y Stryd Fawr
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4.4.4 Mae Arcêd Casnewydd wedi cadw ei 
natur unffurf rythmig; mae ffryntiadau’r siopau 
wedi cadw eu cyfrannau hanesyddol gyda 
phlinthau, pilastrau a chorbelau. Mae manylion 
haearn bwrw deniadol hefyd wedi goroesi ar 
hyd y rhodfa lefel uchaf gan addurno’r pyst 
haearn ategol. Mae gan y llawr wyneb teils 
modern, sy’n cyfrannu at natur ffres a golau 
gyffredinol y tu mewn.

4.4.5 Yn Arcêd y Farchnad, ceir nodweddion 
sy’n driw i’w natur hanesyddol wreiddiol. Mae 
llawer o’r unedau siopau wedi cadw eu drysau 
cilannog ar ongl, er yn aml y tu ôl i glwydi neu 
gaeadau diogelwch. Ymhlith y dystiolaeth o 
nodweddion hanesyddol eraill mae rhannau o 
gornis deintellog, corbelau blaen siop, delltwaith 
addurniadol ac estyll tywydd arwyddion.

4.4 Arcedau 
4.4.1 Mae’r ddwy arcêd yn Ardal â 
Nodweddion y Stryd Fawr yn golygu bod ei natur 
ofodol yn amrywio, ac maent yn cynnig llwybrau 
torri trwodd i gysylltu’r prif dramwyfeydd mwy 
prysur. Arcêd Casnewydd yw’r brysuraf o’r ddwy, 
tra bod Arcêd y Farchnad yn wynebu llawer o 
faterion difrifol sy’n cael effaith andwyol arni.

4.4.2 Er y gwahaniaeth amlwg yn eu cyflwr, 
mae gan y ddwy arcêd yr un nodweddion i 
raddau helaeth. Defnyddir brics a theils gwydr 
ar lefel uchel yn y ddwy, fwy na thebyg er mwyn 
pwysleisio disgleirdeb y rhannau mewnol uchaf 
a oleuir. Mae ffenestri bae ar ogwydd hefyd yn 
nodwedd gyffredin ac yn fodd i gasglu mwy o 
olau naturiol ar gyfer yr ystafelloedd y tu ôl. 
Gydag adeiladau’r naill ochr, mae llawer o’r 
unedau ond yn cael eu goleuo gan y ffenestri 
hyn felly roedd yn bwysig defnyddio 
nodweddion o’r fath.

4.4.3 Ar ochr y Stryd Fawr, caiff y ddwy 
arcêd eu fframio gan weddluniau addurnol, sy’n 
tynnu sylw at eu prif fynedfeydd. Mae gan 
Arcêd Casnewydd hefyd weddlun amlwg wrth 
ei mynedfa eilaidd, oddi ar Cambrian Road; 
fodd bynnag, mae’r gweddlun ar ochr ddeheuol 
Arcêd y Farchnad, i Stryd y Farchnad, yn 
syndod o blaen.

Mynedfa Cambrian Road i mewn i Arcêd Casnewydd Mynedfa’r Stryd Fawr i Arcêd y Farchnad
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Arcêd Casnewydd, gan edrych drwodd i’r Stryd Fawr

Y canllawiau rhodfa haearn bwrw a tho gwydr yn Arcêd y FarchnadY canllawiau rhodfa haearn bwrw, estyll tywydd a tho gwydr yn Arcêd 
Casnewydd 

Arcêd y Farchnad, gan edrych drwodd i’r Stryd Fawr

Brics gwydr a ffenestri bae yn Arcêd Casnewydd Teils gwydr a ffenestri bae yn Arcêd y Farchnad 

Isod: Arcêd Casnewydd Isod: Arcêd y Farchnad
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Nenfwd wedi’i fowldio a chornis deintellog yn Arcêd y Farchnad 

Darn sydd wedi goroesi o arwydd blaen siop Fennell 

Corbelau a bwa sydd wedi cael difrod ond sydd wedi goroesi yn 
Arcêd y Farchnad 
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4.5 Arcedau Cyffelyb 
4.5.1 Dim ond ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif y daeth yr arcêd siopa, 
fel dyfais bensaernïol, i fodolaeth. Ganed y syniad ym Mharis, lle 
cynlluniwyd galeries i fod yn gysgodfeydd dan do, lle gallai’r bobl 
fonheddig siopa, bwyta a chymdeithasu ymhell o faw a sŵn y strydoedd y 
tu allan. O ganlyniad, daethant yn ganolfannau cymdeithasol poblogaidd. 
Y cynharaf o’r arcedau hyn oedd Galerie de Bois (sydd bellach wedi’i 
cholli), drws nesaf i’r Palais Royal, a adeiladwyd yn ystod y 1770au.

4.5.2 Cyrhaeddodd y syniad Lloegr ddechrau’r 19eg ganrif. Yr arcêd 
gyntaf i’w hadeiladu oedd yr Arcedau Opera Brenhinol, a gynlluniwyd gan 
John Nash rhwng 1816 ac 1818 (rhestredig Gradd I). Bu’r arcêd yn 
gynllun masnachol cyfleus, gan alluogi’r cynllunydd i greu cynlluniau 
pensaernïol unedig a oedd hefyd yn manteisio ar y defnydd o leiniau 
dwfn er mwyn creu siopau a oedd yn fwy nag yr oeddent yn ymddangos. 
Drwy greu canolfan siopa mewn ardal gymharol fach, bu’r siopau yn yr 
arcedau yn llwyddiant masnachol. Ceir rhai enghreifftiau cynnar eraill o 
arcedau yn Lloegr: Arcêd Burlington, Llundain, 1818-1819 (Gradd II); 
Arcêd Montpellier, Cheltenham, 1831-1832 (Gradd II*); The Corridor, 
Caerfaddon, 1825 (Gradd II); ac Arcêd Frenhinol Fictoria, Ynys Wyth, 
1835-1836 (Gradd II*). Cafwyd adfywiad o ran y math hwn o adeilad yn 
ystod chwarter olaf y 19eg ganrif, wrth i welliannau i dechnoleg haearn 
bwrw olygu bod modd gwneud cynlluniau mwy cain ac uchelgeisiol.

4.5.3 Yng Nghymru, adeilad gwreiddiol Arcêd y Farchnad, a 
adeiladwyd yn 1867, yw’r ail hynaf yng Nghymru (ymddengys fod y gwaith 
ailadeiladu yn 1905 wedi cadw o leiaf beth adeiledd a phrif nodwydd 
rhodfa’r Arcêd). Yr arcêd hynaf yng Nghymru yw’r Arcêd Frenhinol 
restredig Gradd II yng Nghaerdydd, a adeiladwyd gan James a Price yn 
1858. Gorchuddir yr arcêd gan do gwydr, a ategir gan asennau haearn 
bwrw rhwyllog, ac mae’n cynnwys 48 o unedau. Mae Caerdydd yn 
lleoliad pwysig i arcedau siopa. Ynddi mae’r nifer fwyaf o arcedau siopa o 
Oes Fictoria ac Edward o blith unrhyw ddinas ym Mhrydain, gan arwain 
at ei galw’n ‘Ddinas yr Arcedau’. Ar wahân i’r Arcêd Frenhinol, mae gan 
Gaerdydd bum arcêd siopa arall o’r cyfnod rhwng oddeutu 1880 ac 1900. 
Mae’r rhain yn cynnwys Arcêd y Castell, Arcêd Duke Street, Arcêd y 
Stryd Fawr, Arcêd Morgan, ac Arcêd Wyndham. O’r rhain, mae pob un, 
heblaw am Arcêd y Castell (II*), yn rhestredig Gradd II. Mae llwyddiant 
masnachol parhaus arcedau Caerdydd wedi cael hwb sylweddol yn dilyn 
y camau diweddar i wneud ardal y Castell yn ardal i gerddwyr yn unig, 
gan annog siopwyr i fwynhau’r ardal ehangach yn hytrach na chael eu 
cyfyngu gan y ffordd brysur.
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hefyd: y diwydiant allforio glo hynod 
lwyddiannus yn y 19eg ganrif a ddeilliodd o’r 
cysylltiadau pwysig a ddatblygodd Casnewydd 
â threfi glo’r Cymoedd, a’r defnydd o’r afon i 
gludo nwyddau o bedwar ban (fel y gwelir gan y 
nwyddau a ddarganfuwyd gyda Llong 
Casnewydd).

5.1.5 Mae gweithgareddau’r farchnad yng 
Nghasnewydd wedi cael effaith sylweddol ar 
nodweddion yr ardal. Mae pen gogleddol 
arbennig o lydan y Stryd Fawr yn rhoi cliw bach 
ynghylch presenoldeb y tŷ marchnad 
hanesyddol a arferai fod yma ac a oedd yn 
gartref i’r farchnad cyn iddi symud tua’r de i ail 
leoliad (a’i lleoliad presennol). Mae datblygiad 
llwybr torri trwodd yn uniongyrchol i’r farchnad 
ar ffurf Carpenters Arms Lane yn arwydd 
pellach o bwysigrwydd yr ardal hon a 
pharhaodd i fod yn llwybr pwysig ar ôl i’r 
farchnad gael ei symud. 

5.1.6 Mae’r 19eg ganrif yn bennod hynod 
bwysig yn hanes Casnewydd: daeth arian mawr 
i mewn i’r ardal yn sgil y twf masnachol a 
welwyd sy’n amlwg o gyfoeth ac amrywiaeth y 
bensaernïaeth a welir ledled yr Ardal â 
Nodweddion, ond yn arbennig ar y Stryd Fawr. 
Mae’r ffaith bod manylion gan gynnwys 
penddelwau cerfiedig a cherrig dyddiad wedi 
goroesi yn hynod nodedig. Mae cyfanrwydd 
cyffredinol y bensaernïaeth o’r cyfnod hwn 
hefyd yn bwysig iawn: ceir achosion lle mae ei 
gwerth wedi lleihau oherwydd ymyrraeth 
amhriodol ond, ar y cyfan, erys gwerth 
pensaernïol llawer o’r adeiladau yn yr Ardal â 
Nodweddion yn uchel iawn. Mae hyn yn 
cynnwys cyfran lai o adeiladau hŷn, sy’n 
nodedig am eu maint a’u manylion pensaernïol 
cyferbyniol, yn enwedig wrth ben gogleddol y 
Stryd Fawr.

5.1.1 Fel rhan o ardal gadwraeth ddynodedig 
a gyda sawl adeilad rhestredig, mae Ardal â 
Nodweddion y Stryd Fawr yn un arwyddocaol 
amlwg a chydnabyddedig.

5.1.2 Un o’r prif ffactorau sy’n gwneud yr 
ardal hon yn bwysig yw ei hanes hir a sut mae 
hyn wedi effeithio ar gyfluniad ei strydoedd, gan 
gynnig gwerth hanesyddol uchel iawn sy’n 
gysylltiadol (yn gysylltiedig â digwyddiadau a 
phobl hanesyddol) ac yn ddangosol (yn dangos 
sut mae hanes wedi arwain at yr hyn a welir 
heddiw). Yn arbennig, mae esblygiad y Stryd 
Fawr fel prif dramwyfa yn ymestyn oddi ar 
groesfan yr afon ac i mewn i’r dref o’r Castell o’r 
14eg ganrif yn arwydd o’r ffordd y gwnaeth yr 
anheddiad esblygu o ganlyniad i’r adnoddau 
naturiol a ddefnyddiwyd ers tro cyn cael 
anheddiad parhaol yma. Y Stryd Fawr yw 
nodwydd hanesyddol y ddinas, er bod 
datblygiadau modern yn cuddio hyn i raddau 
helaeth bellach.

5.1.3 Gwelir gweithgarwch canoloesol yng 
Nghasnewydd ymhellach lle gellir gweld olion 
ffiniau lleiniau cul a dwfn, sy’n nodweddiadol o 
leiniau bwrdais. Mae’n hynod arwyddocaol bod 
modd nodi’r rhain o hyd er gwaethaf y gwaith 
datblygu trwm a ddigwyddodd yn yr ardal hon 
oddeutu’r 19eg ganrif. Er bod gwaith datblygu 
mawr yn y 19eg ganrif yn debygol o fod wedi 
cwtogi’n sylweddol ar archaeoleg o dan yr 
adeiladau, mae’n bosibl y gallai wynebau ffyrdd 
hanesyddol a thystiolaeth o strwythurau lle ceir 
ffordd agored bellach (er enghraifft, muriau’r 
dref ganoloesol) fod wedi goroesi dan ddaear.

5.1.4 Drwy gydol hanes Casnewydd, mae ei 
chysylltiadau â byd masnach wedi bod yn 
hynod arwyddocaol. Mae agosrwydd yr afon yn 
rhan allweddol o hyn, fel mae hawl hirsefydledig 
y ddinas i gynnal marchnad (yn dyddio o 1426). 
Mae gan ffyniant y dref fel canolfan fasnach 
gysylltiadau pwysig â’r rhanbarth ehangach 
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5.1.7 Gwerth esthetig y strydluniau yw un o’r 
ffactorau allweddol sy’n gwneud yr Ardal â 
Nodweddion yn bwysig. Mae natur gyfoethog ac 
amrywiol ei phensaernïaeth, tirwedd ysgafn a 
thramwyfeydd llydan yn elfennau pwysig o’r prif 
strydluniau. Mae closrwydd cymharol y 
strydluniau eilaidd yn gyferbyniad cytbwys i hyn.

5.1.8 Mae ffigyrau allweddol sy’n gysylltiedig 
ag Ardal â Nodweddion y Stryd Fawr hefyd yn 
gysylltiedig â’i llwyddiant yn y 19eg ganrif. Yn 
arbennig, y penseiri Habershon & Fawckner, a 
chwaraeodd ran bwysig yn y gwaith o 
ailddatblygu cryn dipyn o adeiladau’r ardal ar y 
pryd. Roedd gan Habershon & Fawckner broffil 
uchel yn y de, wedi cynllunio sawl capel ac 
ardaloedd mawr o ddatblygiadau filâu dosbarth 
canol yng Nghaerdydd. Nhw hefyd a benodwyd 
yn benseiri ystad Tredegar, sedd Syr Charles 
Morgan a oedd wedi hwyluso cryn dipyn o’r 
gwaith datblygu yng Nghasnewydd, y mae 
cerflun ohono ar Stryd y Bont.

5.1.9 Ar y cyfan, mae nodweddion ardal y 
Stryd Fawr yn deillio o gynllun y strydoedd a sut 
mae’r rhain yn cyfleu penodau yn ei hanes, y 
cysylltiadau cryf â masnach a’r farchnad, a 
datblygiadau pensaernïol y 19eg ganrif. Mae hyn 
yn creu ei nodweddion nodedig a hynod bwysig.
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5.2 Arcêd y Farchnad 
5.2.1 Mae Arcêd y Farchnad yn arbennig o bwysig fel yr arcêd hynaf 
ond un yng Nghymru (er bod y strwythur presennol wedi’i ailadeiladu 
ddechrau’r ugeinfed ganrif), a hefyd am ei bod yn enghraifft o’r mudiad 
manwerthu poblogaidd yng nghanol y 19eg ganrif a dechrau’r ugeinfed 
ganrif a welwyd ledled gogledd Ewrop ar y pryd.

5.2.2 Er ei bod mewn cyflwr gwael a gwaethygol, mae nifer o 
nodweddion hanesyddol yn yr arcêd sy’n dangos ei nodweddion 
masnachol traddodiadol gwreiddiol: estyll tywydd wedi’u corbelu, 
manylion cornisau, gwaith haearn addurnol a drysau siop cilannog. 
Mae potensial i ddarganfod mwy o’r nodweddion hyn a’u hailgyflwyno.

5.2.3 Mae Arcêd y Farchnad hefyd yn ffurfio pâr pwysig ag Arcêd 
Casnewydd: gyda’r ddwy wedi’u lleoli yn yr un Ardal â Nodweddion ac 
yn cysylltu’r Stryd Fawr â thramwyfeydd eraill, a chredir bod y ddwy 
wedi’u cynllunio gan Habershon & Fawckner.

5.2.4 O ran adeiledd Arcêd y Farchnad, mae’n glir o gymharu’r 
cynllun presennol â chynllun 1905 bod llawer wedi newid, yn arbennig 
ychwanegu grisiau mewnol i gysylltu unedau ar y llawr gwaelod â’r 
llawr cyntaf. Yr elfennau hynod bwysig yw’r waliau rhannu gwreiddiol 
rhwng yr unedau gan fod y rhain yn dal i ddangos y trefniant 
modiwlaidd fwy neu lai ar bob ochr i’r Arcêd. Ymddengys mai’r grisiau 
gwreiddiol o 1905 sydd ar ochr ogledd-ddwyreiniol yr Arcêd ac maent 
yn eithaf pwysig. Mae’r grisiau gyferbyn yn yr un safle fwy neu lai â’r 
rhai a ddangosir yn 1905, er eu bod wedi’u hailgyflunio. Ymddengys 
fod y grisiau wrth ben deheuol yr Arcêd wedi’u cadw o Arcêd 1869 
(neu eu hailadeiladu yn yr un lleoliad a chyfluniad), ac o ganlyniad 
maent yn gymharol bwysicach fel nodwedd o’r strwythur cynharach 
sydd wedi goroesi efallai. Mae’r to dros rodfa’r Arcêd yn fodern ac nid 
yw’n bwysig; fodd bynnag, mae’r cysyniad o’r Arcêd yn cael ei goleuo 
uwchben gan ganopi gwydr yn elfen bwysig o’i nodweddion.
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ATODIAD A:
FFIN ARDAL GADWRAETH CANOL TREF CASNEWYDD 

Ardal Gadwraeth Canol y Dref

Ffin yr Ardal
Gadwraeth 
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