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1.0  CYFLWYNIAD

1.1 ARDAL GADWRAETH CANOL DINAS 
CASNEWYDD
1.1.1 Dynodwyd Ardal Gadwraeth Canol 
Dinas Casnewydd ar 17 Mawrth 1987; mae’n un 
o 15 o Ardaloedd Cadwraeth sydd o dan 
awdurdod Cyngor Dinas Casnewydd. 

1.1.2 Mae Ardal Gadwraeth Canol y Ddinas 
yn cydnabod gwerth hanesyddol craidd canolog 
cynharaf y ddinas, a ddatblygodd o’r cyfnod 
canoloesol, sy’n golygu bod iddi raen trefol 
unigryw a photensial archaeolegol mawr. Mae 
natur gyfoethog ei hadeiladau sy’n dyddio o 
ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif, 
sy’n dyst i’r twf masnachol a welwyd yng 
Nghasnewydd tua’r adeg hon pan ymestynnodd 
canol y ddinas tua’r de o’i chraidd gwreiddiol, yn 
un	o	elfennau	diffiniol	allweddol	yr	Ardal	
Gadwraeth.

CRYNODEB O NEWIDIADAU 
ARFAETHEDIG 2018:

• Er mwyn adlewyrchu statws Casnewydd 
fel Dinas, newidwyd yr enw i Ardal 
Gadwraeth Canol Dinas Casnewydd.

• Mae’r	ffin	wedi	cael	ei	hestyn	i’r	de	ac	i’r	
gorllewin, gyda mân ychwanegiadau ym 
mhen gogleddol yr Ardal Gadwraeth.

• Trosglwyddwyd rhan o Stow Hill i Ardal 
Gadwraeth Gwynllyw.

1.2 DIFFINIAD O ARDAL GADWRAETH
1.2.1	 Diffinnir	Ardal	Gadwraeth	fel	‘area	of	
special architectural or historic interest, the 
character of which it is desirable to preserve or 
enhance’.01

1.2.2 Mae Ardaloedd Cadwraeth yn 
cydnabod nodweddion unigryw ardal gyfan. Nid 
dim ond cyfraniad adeiladau a henebion unigol 
sy’n bwysig, ond hefyd gyfraniad nodweddion 
eraill, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig 
i)	dopograffi,	dodrefn	stryd,	mannau	agored	a	
gwaith tirlunio. Mae pob un o’r rhain yn cyfrannu 
at gymeriad a golwg ardal, gan greu ymdeimlad 
unigryw o le.

1.2.3	 Mae’r	graddau	y	mae	adeilad,	neu	grŵp	
o	adeiladau/strwythurau,	yn	ffurfio	cymeriad	
Ardal Gadwraeth yn gadarnhaol yn dibynnu nid 
yn unig ar eu gweddau sy’n wynebu’r stryd, ond 
hefyd ar gyfanrwydd eu hadeiledd hanesyddol 
a’u maint a’u graddfa gyffredinol, a’u manylion 
a’u deunyddiau. Gall gweddau cefn ac ochr 
hefyd fod yn bwysig.

01  Adran 69 (1) o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990.
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1.0  CYFLWYNIAD

CYNLLUN 1: Ardal Gadwraeth Canol 
Dinas Casnewydd, 2018

  Town Centre Conservation Area 
Boundary

This plan is not to scale

N
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1.0  CYFLWYNIAD

1.3 DIBEN A CHWMPAS YR ARFARNIAD 
O ARDAL GADWRAETH
1.3.1 Mae’n ofynnol o dan Ddeddf Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990 fod pob Awdurdod Cynllunio 
Lleol yn llunio ac yn cyhoeddi cynigion ar gyfer 
gwarchod a gwella Ardaloedd Cadwraeth o 
fewn eu hawdurdod, a bod y dogfennau hyn yn 
cael eu hadolygu o bryd i’w gilydd.01

1.3.2 Cafodd Ardal Gadwraeth Canol Dinas 
Casnewydd ei hasesu’n rhannol yn 2017 fel 
rhan	o	brosiect	Treftadaeth	Treflun	Arcêd	y	
Farchnad. Cyn hyn, nid oedd yr Ardal 
Gadwraeth	na’i	ffiniau	wedi	cael	eu	hadolygu	o	
gwbl. Mae’n bwysig bod gan Awdurdodau Lleol 
strategaeth gyfredol ar gyfer rheoli Ardaloedd 
Cadwraeth yn gadarnhaol. Mae’r dogfennau 
cyhoeddus	hyn	yn	diffinio	ac	yn	cofnodi	
diddordeb arbennig Ardal Gadwraeth, ac yn 
nodi cynllun gweithredu i barhau i’w diogelu a’i 
gwella.

1.3.3 Dros amser, mae Ardaloedd Cadwraeth 
yn datblygu a gall y nodweddion sy’n sail i’w 
diddordeb arbennig golli eu cyfanrwydd o 
ganlyniad i newid graddol. Felly, mae’n bwysig 
adolygu a chloriannu cymeriad Ardal 
Gadwraeth bob hyn a hyn er mwyn sicrhau bod 
y dynodiad yn parhau’n addas a bod trefniadau 
i reoli newid yn briodol ar waith o hyd.

1.3.4	 Yn	aml,	mae	ffiniau	Ardal	Gadwraeth	
wedi cael eu pennu’n rhy dynn yn hanesyddol, 
neu maent yn cynnwys ardal ymylol nad ydynt 
yn cyfrannu at ddealltwriaeth o gymeriad. O 
ganlyniad,	mae’n	bwysig	adolygu’r	ffin	a	
chynnwys/eithrio adeiladau a mannau nad ydynt 
yn unol â dynodiad Ardal Gadwraeth.

01  Adran 71 (1) o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990.

1.3.5 Nod yr Arfarniad hwn o Ardal 
Gadwraeth yw:

• Cofnodi a dadansoddi cymeriad a diddordeb 
arbennig Ardal Gadwraeth Canol Dinas 
Casnewydd;

• Cydnabod yr asedau treftadaeth a 
ddynodwyd ac nas dynodwyd o fewn yr 
Ardal Gadwraeth;

• Nodi risgiau sy’n peryglu diddordeb arbennig 
yr Ardal Gadwraeth;

• Nodi	cyfleoedd	i	wella’r	Ardal	Gadwraeth;	

• Nodi cynllun rheoli â chanllawiau a pholisïau 
er mwyn sicrhau y caiff yr Ardal Gadwraeth 
ei rheoli, ei gwarchod a’i gwella mewn ffordd 
gadarnhaol.

1.3.6 Er y bwriedir i’r ddogfen hon fod yn 
gynhwysfawr, nid yw’r ffaith bod unrhyw 
adeilad, strwythur, nodwedd neu le wedi’i 
hepgor yn golygu nad yw’r elfen honno yn 
arwyddocaol ac nad yw’n gwneud cyfraniad 
cadarnhaol at gymeriad a diddordeb arbennig 
yr Ardal Gadwraeth. Mae’r protocolau a nodir yn 
adran 5 (Cynllun Rheoli) yn gymwys ym mhob 
achos.

1.3.7 Cafodd yr asesiadau sy’n rhoi’r 
wybodaeth sylfaenol ar gyfer yr Arfarniad hwn o 
Ardal Gadwraeth eu cynnal gan ddefnyddio 
adnoddau sydd ar gael yn gyhoeddus a 
dadansoddiad	trylwyr	ar	y	safle	o	dramwyfeydd	
o fewn yr Ardal Gadwraeth.



0707

2.0  CYD-DESTUN POLISI CYNLLUNIO

2.1 DEDDFWRIAETH CYMRU A’R DU
2.1.1	 Cyflwynwyd	Ardaloedd	Cadwraeth	yn	y	
Deyrnas Unedig o dan Ddeddf Amwynderau 
Dinesig 1967. Fe’u rheolir bellach o dan Ddeddf 
Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990.

2.1.2 Pasiwyd Deddf yr Amgylchedd 
Hanesyddol (Cymru) 2016 gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru yn 2016 ac mae’n diwygio 
Deddf 1990 fel ei bod yn ymwneud yn benodol 
â Chymru a’i hamgylchedd hanesyddol. Nodau 
Deddf 2016 yw:

• Diogelu Adeiladau Rhestredig a Henebion 
Cofrestredig yn fwy effeithiol;

• Rheoli’r amgylchedd hanesyddol mewn 
ffordd fwy cynaliadwy; 

• Gwneud y penderfyniadau sy’n cael eu 
gwneud ynghylch yr amgylchedd hanesyddol 
yn fwy tryloyw ac atebol.01

2.1.3 Caiff canllawiau pellach eu rhoi ar waith 
drwy Bolisi Cynllunio Cymru, Pennod 6 Yr 
Amgylchedd	Hanesyddol	(Argraffiad	9,	
Tachwedd 2016) a chyfres o Nodiadau Cyngor 
Technegol cysylltiedig, a ymgorfforir mewn 
cynlluniau datblygu ar lefel ddeddfwriaethol leol.

2.2 POLISI LLEOL
2.2.1 Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol 
Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer 2011-2026 
yn	ffurfiol	fel	polisi	ym	mis	Ionawr	2015,	ac	
mae’n nodi amcanion, yn ogystal â pholisïau 
strategol a phwnc-benodol, er mwyn llywio’r 
broses o ddatblygu’r Ddinas.

Mae a wnelo SP9 â chadwraeth yr amgylchedd 
naturiol, hanesyddol ac adeiledig:

Ceisir cadw, gwella a rheoli safleoedd 
cydnabyddedig yn yr amgylchedd naturiol, 
hanesyddol ac adeiledig ym mhob cais.

01  Cadw, http://cadw.gov.wales/historicenvironment/policy/
historicenvironmentbill/provisions/

2.2.2 Mae a wnelo CE 7 ag Ardaloedd 
Cadwraeth:
Bydd yn rhaid i ddatblygiadau mewn Ardaloedd 
Cadwraeth neu’n gyfagos â hwy:

i Gael eu dylunio i warchod neu wella 
cymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth, gan 
ystyried yr arfarniad o’r Ardal Gadwraeth lle 
y bo’n briodol.

ii Osgoi gwaredu nodweddion hanesyddol, 
gan gynnwys blaenau siopau a gwaith saer 
traddodiadol.

iii Defnyddio deunydd sy’n draddodiadol neu’n 
briodol i’r cyd-destun.

iv Ategu neu adlewyrchu nodweddion 
archeolegol adeiladau cyfagos sy’n gwneud 
cyfraniad cadarnhaol at gymeriad yr ardal.

v Rhoi sylw arbennig i leoliad adeiladau ac 
osgoi colli unrhyw erddi domestig presennol 
a mannau agored a all gyfrannu at gymeriad 
yr ardal.

vi Osgoi effeithio’n andwyol ar unrhyw 
olygfeydd arwyddocaol yn yr Ardal 
Gadwraeth, iddi neu oddi wrthi.
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2.0  CYD-DESTUN POLISI CYNLLUNIO

2.4 YMGYNGHORI
2.4.1 Mae’n ofyniad statudol o dan Ddeddf 
Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990 ar Awdurdodau Lleol i lunio a 
chyhoeddi cynigion ar gyfer gwarchod a gwella 
Ardaloedd Cadwraeth o fewn eu hawdurdod, a 
bod y canllawiau hynny yn cael eu hadolygu’n 
gyhoeddus.02

2.4.2 Bydd yr Arfarniad drafft hwn o Ardal 
Gadwraeth Canol Dinas Casnewydd yn mynd 
drwy gyfnod o ymgynghori â’r cyhoedd, pryd y 
gellir	cyflwyno	sylwadau	i’r	Cyngor.	Mae’n	
bwysig bod yr Arfarniad terfynol a gaiff ei 
fabwysiadu’n	ffurfiol	fel	Canllawiau	Cynllunio	
Atodol yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i’r 
cyhoedd, yn ogystal â’r Awdurdod Lleol. Felly, 
mae’n bwysig bod cymuned Casnewydd yn 
cael	cyfle	i	fynegi	barn.

02  Adran 71, Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990.

2.3 CANLLAWIAU
2.3.1 Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth 
Cymru sy’n gyfrifol am reoli’r amgylchedd 
hanesyddol. Yn ogystal â gofynion 
deddfwriaethol y ddogfen hon, cafodd yr 
Arfarniad o Ardal Gadwraeth ei baratoi yn unol 
â chanllawiau arfer gorau a gyhoeddwyd gan 
Cadw, yn arbennig:

• Egwyddorion Cadwraeth ar gyfer Rheoli 
Amgylchedd Hanesyddol Cymru mewn 
Ffordd Gynaliadwy, (Mawrth 2011).

• Rheoli Ardaloedd Cadwraeth yng Nghymru, 
(Mai 2017).

• Rheoli Nodweddion Hanesyddol yng 
Nghymru, (Mai 2017).

• Rheoli Adeiladau Rhestredig sydd mewn 
Perygl yng Nghymru, (Mai 2017).

• Rheoli Newid i Adeiladau Rhestredig yng 
Nghymru, (Mai 2017).

• Lleoliad Asedau Hanesyddol yng Nghymru, 
(Mai 2017).

2.3.2 Rhoddir manylion llawn yn yr adran 
Rhagor o Wybodaeth ar ddiwedd y ddogfen 
hon.
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3.0  CYMERIAD

3.1 DATBLYGIAD HANESYDDOL
Llinell Amser Dyddiadau Allweddol

400oedd
Sefydlwyd anheddiad yng Nghasnewydd 
yn	wreiddiol	yng	nghyffiniau	Gwynllyw.

1132
Cyfeiriodd siarter a oedd yn rhoi tiroedd i 
Iarll Caerloyw ym Malpas (gogledd Canol 
Dinas Casnewydd) at Novo Burgus 
(‘bwrdeistref	newydd’),	gan	awgrymu	bod	
anheddiad newydd wedi’i sefydlu wrth 
ymyl y groesfan yn y 12fed ganrif dros 
Afon Wysg.

1327-68
Adeiladwyd Castell Casnewydd.

Tachwedd 1839
Yn ystod Gwrthryfel y Siartwyr cafwyd 
brwydr waedlyd y tu allan i Westy’r 
Westgate a arweiniodd at farwolaeth 22 o 
wrthryfelwyr.

1800oedd
Arweiniodd y Chwyldro Diwydiannol at fwy 
o weithgarwch cloddio yng Nghymoedd y 
De a masnach lo Casnewydd.

1807
Cynlluniwyd Commercial Street, gan 
gysylltu’r dref o’r 12fed ganrif â’r dociau 
mawr a godwyd i’r de.

1840au
Estynnwyd y rhwydwaith rheilffyrdd i 
Gasnewydd.

1934
Agorwyd y rhan gyntaf o Ffordd y Brenin.

1965
Rhoddwyd cynllun radical i ailddatblygu’r 
ardal i’r de o Skinner Street ar waith, gan 
gynnwys	adeiladu	Tŵr	y	Siartwyr.

2002
Dyfarnwyd statws Dinas i Gasnewydd fel 
rhan o ddathliadau Jiwbili Aur Elisabeth II.

2015
Agorwyd canolfan siopa Rhodfa’r Brodyr, 
wedi’i henwi ar ôl y fynachlog a sefydlwyd 
ar	y	safle	hon	yn	y	14eg	ganrif.
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3.0  CYMERIAD

3.1.1 Mapiau
3.1.2 Oherwydd ei lleoliad daearyddol 
strategol, datblygodd Casnewydd yn borthladd 
masnach canoloesol ac adeiladwyd glanfeydd 
ar hyd glannau afon Wysg ym mhen gogleddol 
Ardal Gadwraeth Canol y Ddinas. Daeth y Stryd 
Fawr yn brif dramwyfa yn cysylltu’r bont a’r 
Castell	â	ffyrdd	i	Gaerdydd	a	Chaerffili.	Roedd	
ffyrdd llai o faint yn ymestyn oddi ar ochrau 
dwyreiniol a gorllewinol y Stryd Fawr, ond 
codwyd yr adeiladau ar hyd y Stryd Fawr yn 
bennaf. 

3.1.3 Ni newidiwyd patrwm canoloesol canol 
tref Casnewydd braidd ddim tan ddechrau’r 
19eg ganrif. Mae ffyrdd megis Skinner Street, 
Corn	Street,	Cross	Keys	Lane	a	Griffin	Lane	yn	
ymddangos ar fapiau o’r 18fed ganrif ac maent 
yn debygol o darddu o’r Oesoedd Canol, gan 
gysylltu’r Stryd Fawr â’r glanfeydd. Roedd 
datblygiadau ar hyd Stow Hill yn llai 
cywasgedig, gyda lleiniau hael y tu ôl i’r 
adeiladau. Enw pen uchaf Commercial Street 
oedd Westgate Street yn hanesyddol, a 
ymestynnodd tua’r de yn hanesyddol, ond nid ar 
hyd yr un llwybr â Commercial Street heddiw.

Tref a Bwrdeistref Casnewydd, 1750

N
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3.1.4 Erbyn 1835, roedd llinell syth 
Commercial Street wedi’i chynllunio. Roedd 
datblygiadau yn ymestyn yn raddol i’r de tuag at 
y dociau ym Mhillgwenlli ond roedd y rhan fwyaf 
ohonynt yn dal ym mhen gogleddol Ardal 
Gadwraeth Canol y Ddinas.

Cynllun o Gasnewydd, 1835

N
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3.1.5 Yn ystod ail hanner y 19eg ganrif, 
cafwyd cyfnod o ddatblygu enfawr ac 
adeiladwyd nifer fawr o adeiladau teras ar hyd 
Commercial Street, gan uno’r canol hanesyddol 
â’r dociau newydd. Roedd hyn yn cynnwys 
capeli, ysgolion ac amwynderau dinesig eraill ar 
gyfer y boblogaeth a oedd yn tyfu.

Arolwg Ordnans, 1885-87

N
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3.1.6 Arafodd datblygiadau yn Ardal 
Gadwraeth Canol y Ddinas yn ystod degawdau 
cynnar yr 20fed ganrif ac nid yw patrwm ei 
ffyrdd na’i hadeiladau wedi newid braidd ddim. 
Parhawyd i ddatblygu y tu allan i’r Ardal 
Gadwraeth, yn enwedig i’r gorllewin. Roedd 

Arolwg Ordnans, 1938-54

Commercial Street a Stow Hill yn dramwyfeydd 
prysur, gyda lein dramiau yn rhedeg ar hyd-ddi 
ac i fyny’r Stryd Fawr. Cafodd y llinell reilffordd 
ar hyd glan yr afon i’r dwyrain o’r Ardal 
Gadwraeth ei hategu gan heol newydd Ffordd y 
Brenin ar ddechrau’r 20fed ganrif.  

N
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3.0  CYMERIAD

3.3 TOPOGRAFFI
3.3.1	 Mae	tirwedd	dopograffig	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.

3.3.2 Un o nodweddion pennaf Canol y 
Ddinas yw’r graddiannau serth yn goleddu tuag 
i lawr o’r gorllewin i’r dwyrain, tuag at Afon 
Wysg. Mae hyn yn nodedig iawn ar Hill Street a 
Palmyra Place (gan ymestyn i Park Square, y tu 
allan i’r Ardal Gadwraeth), sy’n goleddu i lawr yn 
serth tuag at Commercial Street. Mae’r Stryd 
Fawr yn gogwyddo i lawr ychydig tua’r de. 

3.2 ARCHAEOLEG
3.2.1 Mae Ardal Gadwraeth gyfan Canol y 
Ddinas wedi’i dynodi’n Ardal Archaeolegol 
Sensitif, sy’n tanlinellu pwysigrwydd 
nodweddion hanesyddol posibl islaw lefel y 
ddaear.

3.2.2 Am ei fod yn agos i lanfeydd 
hanesyddol yr afon, bu cryn weithgarwch yng 
Nghanol Dinas Casnewydd. Mae’r rhan fwyaf 
o’r archaeoleg hysbys ym mhen gogleddol yr 
Ardal Gadwraeth, lle roedd glanfeydd yr afon 
wedi’u lleoli’n hanesyddol cyn i ddociau mwy o 
faint gael eu datblygu ymhellach i’r de. Ymhlith y 
darganfyddiadau archaeolegol sy’n gysylltiedig 
â gweithgarwch morio mae darnau o gwch a 
ddarganfuwyd o dan y Stryd Fawr yn 1928 a 
thystiolaeth o hen lanfeydd yr afon y tu allan i’r 
Ardal Gadwraeth.

3.2.3 Yn y rhannau eraill o’r Ardal Gadwraeth, 
mae’r potensial archaeolegol yn gysylltiedig â’r 
defnyddiau hanesyddol o adeiladau/lleiniau yn 
bennaf (er enghraifft, odynau), yn enwedig ar y 
Stryd Fawr ac ochr ddwyreiniol yr Ardal 
Gadwraeth lle bu’r datblygiadau canoloesol yn 
bennaf. O ganlyniad i ailwynebu helaeth yn y 
19eg ganrif, mae potensial ar gyfer tystiolaeth 
archaeolegol o strwythurau cynharach o fewn 
yr adeiladau eu hunain.

3.2.4 Gellir gweld cofnodion archaeolegol 
llawn drwy Ymddiriedolaeth Archaeolegol 
Morgannwg-Gwent ac Archwilio (gweler Rhagor 
o Wybodaeth).
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3.4 GOLYGFEYDD
3.4.1	 Mae’r	topograffi	amrywiol	ym	mhob	
rhan o’r Ardal Gadwraeth yn gwneud cyfraniad 
sylweddol i’r golygfeydd i Ganol y Dref, ar draws 
Canol	y	Dref	ac	o	Ganol	y	Dref.	Mae’r	topograffi	
ar oleddf yn enwedig yn cyfrannu at strydluniau 
hir a golygfeydd tua’r dwyrain i’r afon, yn ogystal 
â thua’r gorllewin i mewn i Ardal Gadwraeth 
Gwynllyw.

3.4.2 Mae hierarchaeth y strydluniau hefyd 
yn cael effaith ar y math o olygfeydd drwy’r 
Ardal Gadwraeth gyfan, gan gynnwys:

• Cipolwg ar nodweddion (er enghraifft: cyrn 
simneiau rhwng talcenni toeau);

• Golygfeydd lleol ar hyd arcedau neu 
strydoedd	cefn	(er	enghraifft,	Arcêd	
Casnewydd);

• Golygfeydd tynn i lawr strydoedd eilaidd (er 
enghraifft,	Griffin	Street);	

• Golygfeydd eang (er enghraifft, wrth 
gyffordd Commercial Street a Stow Hill).

Ffotograff 1: Yr olygfa hir i lawr Commercial Street y tu hwnt i’r Ardal 
Gadwraeth tuag at y dociau

Ffotograff 2: Edrych i fyny Charles Street tuag at Ardal Gadwraeth 
Gwynllyw
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Ffotograff 3: Y llethr i lawr Corn Street tuag at yr afon

Ffotograff 4: Y fynedfa orllewinol i mewn i’r Ardal Gadwraeth, gyda 
golygfeydd i lawr i’r llethr dwyreiniol

Ffotograff 5: Yr olygfa tuag at ben uchaf Commercial Street, gyda 
Thwr y Siartwyr yn y cefndir

Ffotograff 6: Golygfa fer drwy Stryd y Brodyr i Commercial Street
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CYNLLUN 2: GOLYGFEYDD

 Town Centre Conservation Area
 Important view
 Important vista
 Moving views

This plan is not to scale
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3.6 CYMERIAD PENSAERNÏOL
3.6.1 Mae’r bensaernïaeth drwy’r Ardal 
Gadwraeth gyfan yn cynnwys adeiladau crand 
o ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed 
ganrif yn bennaf. Mae hyn yn arwydd o’r cyfoeth 
a ddaeth i mewn i Gasnewydd o ganlyniad i’w 
diwydiant llongau a chyd-destun ehangach 
llwyddiant y diwydiant cloddio yng Nghymoedd 
y De. Ceir amrywiaeth o arddulliau pensaernïol, 
sydd yn aml yn arddangos dylanwadau clasurol 
a chryn addurno; mae hyn yn arbennig o wir am 
adeiladau a gafodd eu cynllunio fel siambrau 
(neu swyddfeydd a renni) yn hanesyddol. 
Roedd Habershon a Fawckner yn benseiri 
blaenllaw a fu’n gweithio yng Nghasnewydd yn 
hanesyddol a’u gwaith hwy yw llawer o’r 
bensaernïaeth glasurol addurnedig sydd wedi 
goroesi yn Ardal Gadwraeth Canol y Ddinas, 
neu mae’n dyddio o’r un cyfnod. Gellir adnabod 
adeiladau	hŷn	(h.y.	cyn	y	19eg	ganrif)	am	eu	
bod ar raddfa lai ac yn llai o faint na’r lleill; mae’r 
rhain i’w gweld ym mhen gogleddol yr Ardal 
Gadwraeth ar y cyfan. 

3.5 CYFLUNIAD A CHYFEIRIAD 
SYMUDIADAU
3.5.1 Mae gan Ardal Gadwraeth Canol y 
Ddinas echel amlwg yn rhedeg o’r gogledd i’r de, 
wedi’i	ffurfio	gan	y	Stryd	Fawr	yn	arwain	i	mewn	i	
Commercial Street, a phen gogleddol Stow Hill. 
Bridge Street yw’r brif ffordd i mewn i’r Ardal 
Gadwraeth o’r gorllewin ac mae’n ffordd brysur i 
mewn i Ganol y Ddinas oherwydd ei hagosrwydd 
i’r orsaf reilffordd a’r Ganolfan Ddinesig. 
Oherwydd lleoliad Rhodfa’r Brodyr ar ochr 
ddwyreiniol yr Ardal Gadwraeth, ceir mynediad 
o’r cyfeiriad hwn ar droed fel arfer.

3.5.2 Mae’r tro yn y Stryd Fawr yn arwydd o 
ddatblygiad y dramwyfa gynnar hon o’r Castell i 
mewn y tu ôl i lanfeydd hanesyddol yr afon. Mae’r 
parhad i’r de-ddwyrain i lawr Commercial Street, 
sydd	wedi’i	gosod	yn	fwy	ffurfiol,	yn	dangos	y	
cysylltiad bwriadol a wnaed yn y 19eg ganrif 
rhwng y craidd hanesydol a’r groesfan dros yr 
afon ym mhen gogleddol y Ddinas a’r dociau 
diweddarach ym Mhillgwenlli. 

3.5.3 Mae Stow Hill yn dramwyfa gynnar sy’n 
dangos y cysylltiad rhwng y dref ganoloesol ger 
y Castell a’r anheddiad cynharach o amgylch yr 
eglwys gadeiriol, a ddaeth yn gysylltiedig â’i 
gilydd ar ôl i ddatblygiadau ledaenu i’r ddwy 
ochr.	Mae’r	tro	bach	a	thopograffi	unigryw	Stow	
Hill yn arwydd amlwg o’r ffordd y datblygodd 
drwy ddefnydd, yn hytrach nag fel ymarfer 
cynllunio tref.

3.5.4 Y Stryd Fawr, Commercial Street a Stow 
Hill yw’r prif dramwyfeydd drwy’r Ardal 
Gadwraeth, gyda nifer o ffyrdd eilaidd yn rhedeg 
rhyngddynt;	er	enghraifft,	mae	Griffin	Street	a	
Stryd y Farchnad yn cysylltu’r Stryd Fawr â’r hyn 
a fu’n ardal o lanfeydd i’r dwyrain yn hanesyddol 
(sef	yr	orsaf	fysiau	bellach);	ac	Arcêd	Casnewydd	
ac	Arcêd	y	Farchnad,	sy’n	pwysleisio	cymeriad	
masnachol hanesyddol pen gogleddol yr Ardal 
Gadwraeth, lle bu llawer o arcedau’n hanesyddol.
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Ffotograff 7: Gwesty’r Westgate Ffotograff 8: Adeiladau Westgate, un o’r prosiectau adeiladu crand 
y 19eg ganrif yng Nghanol y Ddinas

Ffotograff 10: Adeiladau hŷn a chymharol lai o faint ym mhen 
gogleddol y Stryd Fawr

Ffotograff 9: Yr adeiladau llai o faint â manylion clasurol yn Bridge 
Street
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3.6.2 Yn gyffredinol, mae cymeriad 
pensaernïol	hanesyddol	pob	adeilad,	neu	grŵp	
o adeiladau, i’w gweld yn fwyaf amlwg ar loriau 
uchaf	eu	gwedd	flaen;	mewn	llawer	o	achosion,	
mae’r lloriau gwaelod wedi cael eu 
moderneiddio. Nid yw hynny’n golygu nad yw’r 
gweddau cefn yn ddiddorol yn bensaernïol; 
mewn llawer o achosion, nid oes modd eu 
gweld o’r tramwyfeydd cyhoeddus. Mae Lôn yr 
Ysgol yn eithriad, lle mae’r strydlun adeiledig ar 
yr	ochr	dde	wedi’i	ffurfio	o	gyfuniad	o	
estyniadau modern yn y pen gogleddol ac 
adeiladau	sy’n	amlwg	yn	hŷn	yn	y	pen	deheuol.

Ffotograff 11: Gwedd ochr atyniadol ar Gwrt McCarthy Ffotograff 12: Gwedd gefn Lôn yr Ysgol
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3.6.3 Mewn ymateb i’r lle cyfyngedig sydd ar 
gael yn y strydlun, mae gan adeiladau 
hanesyddol sawl llawr fel arfer. Yn gyffredinol, 
mae datblygiadau mewnlenwi modern yn 
rhychwantu sawl llain hanesyddol ac nid ydynt 
mor uchel fel arfer, sy’n arwain at adeiladau 
cymharol isel. O fewn y strydluniau cywasgedig 
iawn drwy’r Ardal Gadwraeth gyfan, mae modd 
dirnad lleiniau canoloesol yn glir mewn mannau, 
am eu bod yn gul yn nodweddiadol. Mae hyn yn 
arbennig o wir ar hyd ochr orllewinol y Stryd 
Fawr.

Ffotograff 13: Enghraifft o ddatblygiad mewnlewni modern o ansawdd gwael, sy’n gymharol letach ac yn is 
na’r adeiladau hanesyddol o’i amgylch
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3.6.4 Un o nodweddion pensaernïol allweddol 
yr Ardal Gadwraeth yw’r grwpiau unigryw y tu ôl 
i wedd unedig. Mae’r rhai ar y Stryd Fawr yn 
nodedig iawn am eu bod mor fawr, ac maent 
hefyd i’w gweld ar hyd Commercial Street, ond 
mewn grwpiau llai o faint neu barau fel arfer. 
Mae pob cynllun yn unigol ei arddull ac yn 
defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a 
nodweddion addurnol. Mewn rhai achosion, nid 
yw’r	fath	undod	pensaernïol	mewn	grŵp	o	
adeiladau yn gwbl amlwg ar yr olwg gyntaf gan 
fod gwahanol eiddo wedi cael eu peintio’n 
wahanol neu fod nodweddion wedi’u 
hychwanegu.

3.6.5 Mae adeiladau cornel ymhlith y rhai 
mwyaf blaenllaw yn yr Ardal Gadwraeth, yn 
enwedig ar Commercial Street lle ceir nifer o 
gyffyrdd a thramwyfeydd eilaidd. Mae 
clocdyrau, tyrau bychain a rhaniadau bargodol 
yn nodweddion cyffredin ar yr adeiladau hyn, 
gan eu gwneud yn amlwg o fewn y strydlun a 
gwneud y llif gweledol o un stryd i’r llall yn fwy 
llyfn. Ynghyd â’r nodweddion strydlun hyn mae 
adeiladau nodedig mwy blaenllaw sy’n weladwy 
o	fwy	nag	un	wedd;	er	enghraifft,	Tŵr	y	
Siartwyr, sy’n weladwy o bob rhan o’r Ardal 
Gadwraeth, a Chofeb y Llynges Fasnach, sy’n 
weladwy yn gyffredinol.

Ffotograff 14: Gwedd wedi’i newid ar draws 38a-40a y Stryd Fawr

Ffotograff 15: Un wedd hir ar Commercial Street, gydag unedau llawr 
gwaelod unigol

Ffotograff 16: Adeilad trin cornel modern
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Ffotograff 17: Adeilad cornel amlwg gyda Thŵr y Siartwyr yn codi y tu 
ôl iddo

Ffotograff 18: Adeilad cornel ym mhen deheuol pellaf Commercial 
Street

Ffotograff 19: Tŵr blaenllaw Marchnad Casnewydd, o Upper Dock 
Street
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3.6.6 Mae pensaernïaeth Ardal Gadwraeth 
Canol y Ddinas yn adlewyrchu ei natur 
fasnachol yn gryf – yn hanesyddol a heddiw. 
Dangosir hyn yn fwyaf amlwg yn nifer y blaenau 
siopau llawr gwaelod, yn bennaf yn Commercial 
Street ac yn y Stryd Fawr. Mae llawer o’r rhain 
wedi cael eu newid yn sylweddol neu wedi cael 
eu disodli’n gyfan gwbl gan unedau modern. 
Ymhlith y nodweddion masnachol hanesyddol 
mae hoelion haearn (bolardiau â phen bwrdd 
bach) ym mhen gogleddol y Stryd Fawr, lle 
arferai masnachwyr daro bargeinion yn 
hanesyddol pan oedd y farchnad wedi’i lleoli 
yma	yn	wreiddiol.	Mae	Arcêd	y	Farchnad	ac	
Arcêd	Casnewydd	hefyd	yn	nodweddion	sy’n	
deillio o weithgarwch masnachol hanesyddol 
Casnewydd, o gyfnod pan ddaeth rhodfeydd 
dan do ac unedau manwerthu y tu mewn iddynt 
yn gynyddol ffasiynol yn ninasoedd Ewrop..

Ffotograff 20: Arcêd Casnewydd, sy’n cysylltu’r Stryd Fawr a 
Cambrian Road

Ffotograff 21: Hysbyseb baentiedig ar dalcen sydd wedi colli ei lliw

Ffotograff 22: Blaenau siopau gwahanol yn 142-143 Commercial 
Street, sy’n cyd-fynd yn sensitif â gweddau adeiladau gwahanol, er eu 
bod yn rhan o’r un siop
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3.6.7 Cymeriad Pensaernïol Fesul Stryd

3.6.8 Bridge Street: Terasau sydd â 
manylion clasurol traddodiadol, gan gynnwys 
gweddau wedi’u plastro, corbelau bondo, 
arwynebau garw a chapanau ffenestri.

Ffotograff 23: Bridge Street

3.6.9 Cambrian Road (ochr ddwyreiniol yn 
unig): Strydlun cywasgedig iawn, adeiladau llai 
o faint ar y cyfan o gymharu â’r Stryd Fawr, gyda 
rhai gweddau â dylanwad clasurol. Mae 
mynedfa	Arcêd	Casnewydd	yn	nodwedd	amlwg.

Ffotograff 24: Cambrian Road

3.6.10 Heol Caerdydd: Yr ochr ogleddol yn 
debyg i Commercial Street.

Ffotograff 25: Heol Caerdydd
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3.6.11 Commercial Street: Yn debyg i’r Stryd 
Fawr gyda arddulliau pensaernïol amrywiol, gan 
gynnwys cyfran uwch o fewnlenwi modern.

Ffotograff 26: Commercial Street

3.6.12	 Griffin	Street: Teras di-dor mewn 
amrywiaeth o ddeunyddiau gyda baeau 
rhythmig ar ogwydd ac addurno ar ochr 
ddeheuol y stryd, gyferbyn â gwedd isel 
Marchnad Casnewydd sy’n wynebu tua’r de.

Ffotograff 27: Griffin Street

3.6.13 Y Stryd Fawr: Strydlun cywasgedig 
iawn gydag arddulliau pensaernïol amrywiol, 
dylanwad clasurol fel arfer â nodweddion 
addurnol a manylion hynod gain. Cyfran uchel o 
driniaethau gwedd unedig ar draws sawl 
cyfeiriad ac adeiladau siambr hanesyddol.

Ffotograff 28: Y Stryd Fawr
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3.6.14 Stryd y Farchnad: Gwedd isel 
Marchnad Casnewydd yn wynebu tua’r gogledd 
yn nodwedd amlwg, mewn gwrthgyferbyniad â 
mynedfa	fwy	Arcêd	y	Farchnad	gyferbyn.	Mae	
adeiladau cornel cymharol fach ar y naill ben a’r 
llall o’r stryd.

Ffotograff 29: Stryd y Farchnad

3.6.15 Skinner Street: Yr ochr ogleddol yn 
debyg i’r Stryd Fawr, ond ar raddfa ychydig yn 
llai. Amrywiol arddulliau a deunyddiau, ond 
dylanwad clasurol ar y cyfan.

Ffotograff 30: Skinner Street

3.6.16 Stow Hill: Adeiladau unigol mawr ar y 
cyfan, gyda rhan ar yr ochr ogledd-orllewinol yn 
debyg i’r Stryd Fawr a’i hadeiladau cyfagos sydd 
â dylanwad clasurol.

Ffotograff 31: Stow Hill
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3.6.17 Upper Dock Street: Prif fynedfa 
hanesyddol Marchnad Casnewydd yn nodwedd 
amlwg, gyda therasau brics o bobtu iddi, a’r rhai 
ar yr ochr ddeheuol wedi’u haddurno’n fwy cain. 
Yr orsaf fysiau fodern yn nodwedd amlwg o ochr 
ddwyreiniol y stryd.

Ffotograff 32: Upper Dock Street
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3.6.18 Nodweddion A Deunyddiau 
Nodweddiadol
3.6.19 Mae talcenni Iseldiraidd yn nodwedd 
amlwg drwy’r Ardal Gadwraeth gyfan, yn 
enwedig ar y Stryd Fawr a Commercial Street. 
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.

3.6.20 Ceir nifer o nodweddion hefyd sy’n 
cynnwys y dyddiad adeiladu, gan gynnwys 
cerrig sylfeini, hoprod glaw a phlaciau uchel. 
Mae’r rhain yn pwysleisio’r cyfnod o ffyniant ar 
ddiwedd y 19eg a dechrau’r 20fed sy’n 
dylanwadu’n drwm ar gymeriad pensaernïol yr 
Ardal Gadwraeth.

3.6.21	 Mae	addurniadau	ceifiedig	hefyd	yn	
gyffredin drwy’r Ardal Gadwraeth gyfan ac yn 
ychwanegu at ei chyfoeth pensaernïol. Mae’r 
rhain yn cynnwys penddelwau, swagiau o 
flodau,	cartouches	a	sgroliau	wedi’u	mewnosod	
yn y wedd ac maent hefyd yn rhan o’r nifer fawr 
o fynedfeydd nodweddiadol o addurnedig i 
mewn i’r hen adeiladau siambr (yn hanesyddol, 
swyddfeydd wedi’u his-osod gyda mynedfa 
gyffredin).

3.6.22 Er mwyn sicrhau cymaint o olau naturiol 
â phosibl y tu mewn yn yr ystafelloedd, mae 
ffenestri bae ar ogwydd neu grwm ar y lefelau 
uchaf hefyd yn gyffredin. Mae saerniaeth 
ffenestr hanesyddol, lle mae wedi goroesi, yn 
nodweddiadol o ddiwedd y 19eg/dechrau’r 
20fed ganrif fel arfer. unedau codi â chwarelau 
mawr.

3.6.23 TMae’r deunyddiau a ddefnyddiwyd yn 
amrywio drwy’r Ardal Gadwraeth gyfan mewn 
ymateb i gynllun a dyddiad yr adeiladau. Carreg 
Caerfaddon lliw golau â gorffeniad nadd, carreg 
Pennant tywyll a garw gwrthgyferbyniol, a brics 
coch a melyn yw’r deunyddiau mwyaf cyffredin 
ar gyfer gweddau sy’n wynebu’r stryd. Daw 
carreg Pennant o’r de ac fe’i defnyddir yn aml 
am ei bod yn wydn. Gwelir carreg Portland 
hefyd, ar raddfa lai.

Ffotograff 33: Manylion y talcennau Iseldiraidd ar 28 Stryd Fawr Ffotograff 34: Gorffeniad carreg Portland ar wedd orllewinol y 
Farchnad
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Ffotograff 35: Plac dyddiad ar Dŷ Griffin

Ffotograff 36: Y talcen Iseldiraidd a manylion cerfweddol clasurol ar 
adeilad Siambrau Tredegar

Ffotograff 38: Y fantell gerfluniol dros fynedfa Adeiladau Westgate

Ffotograff 37: Cyfres o dalcennau Iseldiraidd yn Commercial Street

Ffotograff 39: Ffenestri bae rhymthmig yn Griffin Street

Ffotograff 40: Manylion carreg Pennant a charreg Caerfaddon yn y 
Stryd Fawr



31

3.0  CYMERIAD

3.7 MANNAU A THIR Y CYHOEDD
3.7.1 Ychydig iawn o fannau agored sydd yn 
Ardal Gadwraeth Canol y Ddinas gan ei bod yn 
ardal drefol, adeiledig. Mae Mariners’ Green, yng 
nghanol cyffordd Heol Caerdydd a Commercial 
Street wedi’i thirlunio’n draddodiadol fel lle coffa, 
gyda gwelyau planhigion uchel ac ardal 
balmantog ganolog a meinciau. Er ei bod yng 
nghanol	cyffordd	draffig,	mae’n	hawdd	ei	
chyraedd, gyda nifer o groesfannau i gerddwyr.

3.7.2 Cafodd Rhodfa San Paul ei chreu’n 
ddiweddar ar ôl dymchwel adeiladau a fu gynt yn 
parhau â’r strydlun adeiledig ar ochr ddwyreiniol 
Commercial Street. Mae wedi’i phalmentu’n drwm 
gyda setiau a tharmac, ac mae man agored mawr 
yn y canol gyda gwelyau planhigion a seddi ar yr 
ymyl. Ffordd gyswllt i gerddwyr i Ffordd y Brenin/
Ebenezer Terrace yw ei phrif ddiben.

3.7.3 Mae’r prif dramwyfeydd drwy’r Ardal 
Gadwraeth wedi’u troi’n rhannol neu’n gyfan gwbl 
yn fannau i gerddwyr ac mae cynllun tir y 
cyhoedd unedig ar waith yn y Stryd Fawr ac yn 
Commercial Street. Mae hyn yn cynnwys 
arwynebau palmentydd o garreg Pennant ac 
enwau strydoedd pres wedi’u mewnosod a 
mannau lle ceir seddi cyhoeddus. Mae’r 
cynlluniau triniaeth arwynebau mewn mannau 
eraill yn yr Ardal Gadwraeth wedi’u dyddio ac 
wedi’u darnio’n gyffredinol. 

3.7.4 Ar y naill ben a’r llall o’r man i gerddwyr 
yn	Commercial	Street	mae	cerfluniau	mawr	sy’n	
coffau	hanes	Casnewydd,	gan	gynnwys	Cerflun	y	
Siartwyr y tu allan i Westy’r Westgate. Mae 
cerfluniau	eraill	yng	Nghanol	y	Ddinas	yn	helpu	i	
adrodd ei hanes: mae’r mochyn o dan faich o 
gynhyrchion yn yr orsaf fysiau yn coffau hanes hir 
masnachu	marchnad	Casnewydd;	y	cerflun	sy’n	
portreadu Syr Charles Morgan, sef tirfeddiannwr 
blaenllaw ac AS, yn Bridge Street; a’r gofeb yn 
Heol Caerdydd i’r Llynges Fasnach a weithredai o 
ddociau Casnewydd.

Ffotograff 41: Mariners’ Green

Ffotograff 42: Rhodfa San Paul

Ffotograff 43: Cerflun y Siartwyr y tu allan i Westy’r Westgate

Ffotograff 44: Enwau strydoedd wedi’u mewnosod yn y palmant o 
garreg Pennant
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4.1 DATGANIAD O DDIDDORDEB 
ARBENNIG
4.1.1 Un o’r prif ffactorau sy’n gwneud Ardal 
Gadwraeth Canol Dinas Casnewydd yn bwysig 
yw ei hanes hir a’r ffordd y mae wedi effeithio ar 
batrwm ei strydoedd. Mae hyn yn cynnig 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 y cymeriad a welir 
heddiw). Yn arbennig, mae esblygiad y Stryd 
Fawr fel prif dramwyfa yn ymestyn oddi ar y 
groesfan dros 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. Mae Commercial Street yn 
dangos ehangiad y ddinas yn y 19eg ganrif a’r 
ffordd y dechreuodd droi tuag at y dociau ym 
Mhillgwenlli.

4.1.2 Ceir tystiolaeth arall o weithgarwch 
canoloesol yng Nghasnewydd lle gellir gweld 
olion	ffiniau	lleiniau	cul	a	dwfn,	sy’n	
nodweddiadol o leiniau bwrdais, o hyd. Mae’n 
hynod arwyddocaol bod modd adnabod y rhain 
o hyd er gwaethaf y gwaith datblygu trwm a 
ddigwyddodd yn yr ardal hon yn 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.

4.1.3 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 
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).

4.1.4 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 yn y Stryd Fawr 
ac yn Commercial Street. 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 Gadwraeth yn uchel iawn. Mae hyn yn 
cynnwys	cyfran	lai	o	adeiladau	hŷn,	sy’n	
nodedig am eu maint a’u manylion pensaernïol 
cyferbyniol.

4.1.5 Gwerth esthetig y strydluniau yw un o’r 
ffactorau allweddol sy’n gwneud yr Ardal 
Gadwraeth 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.

4.1.6	 Mae	nifer	o	ffigyrau	allweddol	wedi	
cyfrannu at ddatblygiad Ardal Gadwraeth Canol 
y Ddinas a’i chymeriad. Yn arbennig, y penseiri 
Habershon a Fawckner, a chwaraeodd ran 
bwysig yn y gwaith o ailddatblygu cryn nifer o 
adeiladau’r ardal ar y pryd. Roedd gan 
Habershon	a	Fawckner	broffil	uchel	yn	y	de,	
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4.2.3 Adeiladau Rhestredig
4.2.4 Diogelir adeiladau rhestredig o dan 
Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a chânt eu dynodi 
oherwydd eu diddordeb pensaernïol  neu 
hanesyddol. Caiff pob adeilad rhestredig yng 
Nghymru ei restru ar sail argymhelliad Cadw a 
chedwir y manylion gan Gomisiwn Brenhinol 
Henebion Cymru. Caiff adeiladau eu rhestru’n 
Radd I (y lefel uchaf), yn Radd II* neu’n Radd II 
(y lefel fwyaf cyffredin).

4.2.5 Nid yw rhestru adeilad yn statudol yn 
cyfateb i orchymyn diogelu y bwriedir iddo atal 
newid. Fodd bynnag, mae angen cael caniatâd 
Adeilad Rhestredig i addasu Adeiladau 
Rhestredig, sy’n galluogi’r Awdurdod Lleol i 
wneud penderfyniadau yn seiliedig ar 
ddealltwriaeth o’r adeilad neu arwyddocâd y 
safle.		Yn	bwysig	ddigon,	mae	polisïau	cynllunio	
cenedlaethol a lleol hefyd yn cydnabod y gall 
newidiadau	i	adeiladau	neu	safleoedd	eraill	o	
fewn lleoliad adeilad rhestredig effeithio ar ei 
ddiddordeb arbennig.

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 llawer o’r gwaith 
datblygu yng Nghasnewydd, yn enwedig o ran 
cynllunio	Commercial	Street,	ac	mae	cerflun	
ohono yn Bridge Street.

4.1.7 Ar y cyfan, mae diddordeb arbennig 
Ardal Gadwraeth Canol y Ddinas 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.

4.2 ARCHWILIAD O ASEDAU 
TREFTADAETH
4.2.1 Mae Ardal Gadwraeth Canol y Ddinas, 
sy’n ased treftadaeth yn ei rhinwedd ei hun, yn 
cynnwys nifer o asedau treftadaeth unigol. 
Mae’r rhain yn cynnwys adeiladau rhestredig ac 
anrhestredig. Mae’r adran hon o’r Arfarniad yn 
amlinellu’r asedau treftadaeth yn yr Ardal 
Gadwraeth, gan nodi asedau treftadaeth unigol 
neu grwpiau ohonynt a pham maent yn bwysig. 
Ceir rhestr lawn o asedau treftadaeth yn 
Atodiad A.

4.2.2 Cynhaliwyd yr archwiliad drwy edrych 
ar yr asedau hanesyddol o dramwyfeydd 
cyhoeddus yn unig. Y bwriad yw nodi’r asedau 
treftadaeth hyn yn hytrach na rhoi asesiad 
hollgynhwysfawr a manwl o bob un yn unigol. 
Ni ddylid tybio mai’r bwriad, wrth hepgor unrhyw 
wybodaeth, yw nodi nad yw nodwedd adeilad 
yn arwyddocaol. Dylid cynnal asesiad manwl o 
arwyddocâd	sy’n	benodol	i	adeilad	neu	safle	yn	
yr Ardal Gadwraeth bob amser cyn cynnig 
unrhyw newid.



34

4.0  ARFARNIAD

4.2.6 Cyfranwyr Cadarnhaol
4.2.7 Mae cyfrannwr cadarnhaol yn adeilad, 
yn strwythur neu’n nodwedd sy’n ychwanegu’n 
fuddiol at gymeriad cyffredinol ei (h)ardal leol. 
Mae hyn yn wir am y rhan fwyaf o adeiladau 
mewn Ardal Gadwraeth. Mae’r graddau y bydd 
adeilad yn gwneud cyfraniad cadarnhaol yn 
dibynnu i raddau helaeth ar gyfanrwydd ei ffurf 
hanesyddol, ac nid yw wedi’i gyfyngu i’w brif 
wedd; er enghraifft, gall toeon a gweddau ochr/
cefn oll wneud cyfraniad cadarnhaol. Gall 
adeiladau modern hefyd wneud cyfraniad 
cadarnhaol lle maent wedi cael eu cynllunio’n 
sensitif i gydweddu â’u lleoliad.

4.2.8 Ymhlith y meini prawf ar gyfer nodi 
cyfranwyr cadarnhaol mae’r canlynol:

• Cysylltiadau â phenseiri nodedig neu 
ffigyrau	hanesyddol	eraill;

• Lleoliad a phresenoldeb o fewn y strydlun;

• Y defnydd o ddeunyddiau nodweddiadol, 
motifau pensaernïol neu fanylion eraill;

• Y gydberthynas ag adeiladau cyfagos, yn 
ffisegol	ac	yn	hanesyddol;	

• Defnyddiau hanesyddol.

4.2.9 Yn Ardal Gadwraeth Canol y Ddinas, 
mae potensial i lawer o’r cyfranwyr cadarnhaol 
a nodwyd wella cymeriad yr Ardal Gadwraeth 
ymhellach eto ar ôl gwaith atgyweirio a disodli 
datblygiadau modern anystyriol mewn modd 
sensitif. 
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CYNLLUN 3: ADEILADAU RHESTREDIG 
A CHYFRANWYR CADARNHAOL

 Town Centre Conservation Area
 Listed Building
  Positive Contributor/Locally Important 

Building
 Demolished Building

This plan is not to scale
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4.3 PROBLEMAU A CHYFLEOEDD
4.3.1	 Cyflwr
4.3.2 TMae’r adeiladau yn Ardal Gadwraeth 
Canol	y	Ddinas	mewn	cyflwr	gweddol	ar	y	
cyfan. Fodd bynnag, cyfyd nifer o broblemau 
sy’n achos difrod (neu a all achos difrod) i’r 
adeiladau a thrwy hynny amharu ar yr hyn sy’n 
gwneud yr Ardal Gadwraeth yn arbennig.

4.3.4 Cyfyd problemau o hyd drwy’r ardal 
gyfan	o	ran	llystyfiant	ar	lefel	parapet;	mae	
coed	mêl	yn	enwedig	yn	gyffredin	iawn.	Fel	
arfer,	mae	llystyfiant	yn	ymwreiddio	yn	y	
deunyddiau adeiladu meddalach, yn aml y 
morter a ddefnyddir ar gyfer pwyntio, ac yn 
ymdreiddio’n ddyfnach wrth iddo dyfu, gan 
wthio	brics	a	gwaith	cerrig	allan	o’u	safle	a	
pheryglu cyfanrwydd y wal. Mae hyn yn 
arbennig o beryglus pan effeithir ar waliau 
parapet.

Ffotograff 45: Staenio a llystyfiant a achoswyd gan nwyddau dŵr 
glaw diffygiol

Ffotograff 46: Pen astell dywydd sy’n rhy fawr

4.3.5 Mae mannau hefyd lle ceir staenio 
allanol,	o	ganlyniad	i	system	dŵr	ffo	aneffeithlon	
fwy na thebyg, sy’n golygu bod cafnau wedi’u 
rhwystro	neu	wedi’u	torri	a	phibellau	dŵr	yn	
gorfodi’r	dŵr	i	mewn	i	waliau	neu	do	adeilad,	gan	
adael darnau llaith sy’n staenio ac a all achosi 
problemau eraill, yn hytrach na rhedeg yn 
ddirwystr i lawr i’r draeniau.

4.3.6 Mewn rhai achosion, mae gwaith nadd 
carreg feddalach wedi cael ei ddifrodi o ganlyniad 
i asglodi (pan fydd arwyneb y garreg yn hollti), sef 
problem a fydd yn gwaethygu cyhyd a bydd y 
garreg wedi’i hasglodi wedi’i hamlygu i’r tywydd.

4.3.7 Mae’r problemau hyn nid yn unig yn 
achosi golwg annhaclus, ond gallant hefyd beri 
cryn ddifrod i’r adeiladau pe na chaent eu datrys 
a phe na chymerid camau i ddiogelu adeiladau 
rhagddynt yn y dyfodol. 

Ffotograff 47: Gwaith carreg wedi’i asglodi
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yn annog busnesau i greu mannau agored er 
mwyn	creu	‘diwylliant	caffi’	ond,	wrth	wneud	
hynny, dylid cadw a diogelu cymeriad yr Ardal 
Gadwraeth o hyd.

4.3.12 Mae unedau gwag hefyd yn broblem ac 
mae’r arwyddion i’w osod a’r ffenestri siop gwag 
a geir o ganlyniad i hynny yn amharu ar y 
strydlun. Mae adeiladau gwag yn llawer mwy 
tebygol o ddirywio gan na sylwir ar broblemau 
ac felly maent heb eu hunioni am fwy o amser. 

4.3.13  Un risg benodol i’r strydluniau yn yr 
Ardal Gadwraeth yw nifer y cerbydau sydd 
wedi’u parcio ar y ffyrdd a’r palmentydd. Nid yn 
unig y mae’r cerbydau eu hunain yn amharu ar 
yr ardal ac yn cuddio nodweddion pensaernïol 
deniadol, ond mae’n rhaid i gerddwyr fod yn 
effro	i	draffig	yn	hytrach	na’u	bod	yn	gallu	
edrych i fyny a gwerthfawrogi’r adeiladau. Mae 
pwysau	ac	effaith	ffisegol	y	traffig	hefyd	yn	
peryglu	cyflwr	triniaethau	arwyneb	na	fwriedir	
iddynt ymdopi â chymaint o draul.

4.3.8 Nodweddion sy’n amharu
4.3.9 Un mater sylfaenol sy’n amharu ar 
gymeriad arbennig Ardal Gadwraeth Canol y 
Ddinas yw’r blaenau siopau modern. Mae 
llawer ohonynt yn rhy fawr ac nid ydynt yn 
parchu cyfraneddau pensaernïol yr adeiladau 
hanesyddol. Mae gan yr estyll tywydd, yn 
arbennig, gynllun wedi’i frandio safonol ac 
maent yn cystadlu am welededd yn y strydlun 
drwy eu cyfansoddiad llachar a mawr. Mewn 
ymateb i hyn, mae lle i wella’r strydluniau 
masnachol drwy’r Ardal Gadwraeth gyfan drwy 
annog dull mwy ystyriol o ddylunio blaenau 
siopau. Bydd blaenau siopau sy’n parchu 
nodweddion unigol a chyfraneddau pob adeilad 
yn gwella eu cymeriad hanesyddol a chymeriad 
hanesyddol yr Ardal Gadwraeth. 

4.3.10 Gall arwyddion masnachol atodol 
megis byrddau A, baneri a sticeri ffenestr hefyd 
gael effaith weledol ar y strydlun, gan amharu 
ar werth pensaernïol yr adeiladau a chreu 
llawer iawn o annibendod gweledol. Mae hon 
yn broblem arbennig pan gaiff sticeri ffenestr 
eu glynu wrth ffenestri ar loriau uchaf lle y ceir 
y gyfran uchaf o arddulliau ffenestr gwreiddiol 
drwy’r Ardal Gadwraeth gyfan. 

4.3.11 Fin nos, mae newid amlwg yng 
nghymeriad pen gogleddol yr Ardal Gadwraeth 
lle ceir cryn nifer o dafarnau a chlybiau. Mae 
hyn yn arwain at gryn dipyn o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Oherwydd y cyferbyniad 
rhwng y defnydd a wneir ohoni yn ystod y dydd 
ac yn ystod y nos, bu’n rhaid gosod 
nodweddion i ddiogelu eiddo, megis caeadau 
rholer a gatiau diogelwch, sy’n amharu ar yr 
ardal (sydd i’w gweld drwy’r Ardal Gadwraeth 
gyfan, nid yn unig ym mhen gogleddol y Stryd 
Fawr). Mae palmentydd hefyd wedi cael eu 
defnyddio mewn rhai mannau fel lleoedd i 
eistedd y tu allan ar gyfer bariau; er nad yw hyn 
yn nodwedd sy’n amharu’n fawr iawn ar hyn o 
bryd, dylai gael ei fonitro a’i reoli. Mae’r Cyngor Ffotograff 48: Gormod o sticeri ffenestr yn amharu ar ffenestr a 

fyddai’n atyniadol fel arall
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4.3.18 Mae’r Cyngor eisoes wedi cydnabod 
bod	cyfle	i	wella	pen	gogleddol	yr	Ardal	
Gadwraeth ac mae camau’n cael eu cymryd i 
wella’r	cyflwr	ac	annog	mwy	o	weithgarwch	yn	
Arcêd	y	Farchnad,	sy’n	cysylltu	Stryd	y	
Farchnad a’r Stryd Fawr. Mae hyn yn rhan o 
gynllun o dan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’r 
gobaith yw y bydd yn cael effaith ganlyniadol 
gadarnhaol ar ben gogleddol y Stryd Fawr, sy’n 
dawel ar hyn o bryd ac sydd wedi’i rannu oddi 
wrth y ganolfan fwy prysur a phen deheuol yr 
Ardal Gadwraeth. (Gweler Rhagor o Wybodaeth 
i weld yr Arfarniad manwl a baratowyd ar gyfer 
prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn 2017).

4.3.19 Ar sail adeiladau unigol, mae nifer o 
gyfleoedd	i	wella’r	Ardal	Gadwraeth	drwy	
ailddylunio blaenau siopau mewn ffordd ystyriol 
(gan ymgorffori nodweddion gwreiddiol lle 
maent wedi goroesi) a gwaith atgyweirio o 
safon. Mae potensial hefyd i gynnwys gweddau 
cefn ac ochr a’u datgelu’n well, gan gynnwys 
hysbysebion paentiedig hanesyddol ar 
dalcennau a thriniaethau deniadol i weddau. Lle 
mae	un	cyfeiriad	o	fewn	pâr	neu	grŵp	o	
weddau wedi bod yn destun triniaeth addurnol 
wahanol (er enghraifft, paent lliw gwahanol), 
mae	cyfle	i	gytuno	ar	ddull	cyffredin	o	addurno’r	
tu allan a fydd yn gwella hunaniaeth unigol y 
wedd, a’i fabwysiadu.

4.3.14	 Cyfleoedd	i	Wella
4.3.15 Dim ond nifer gymharol fach o 
ddatblygiadau mewnlenwi modern sydd yn yr 
Ardal Gadwraeth; fodd bynnag, lle mae hyn 
wedi digwydd, fel arfer mae wedi arwain at 
adeiladau o ansawdd gwael sy’n amharu ar 
gymeriad y strydlun o’u hamgylch. Mae hyn yn 
arbennig o wir am Commercial Street. Lle mae 
bywyd defnyddiol yr adeiladau hyn wedi dod i 
ben, mae potensial i godi yn eu lle adeiladau 
newydd sydd wedi’u cynllunio’n well i gydweddu 
â chymeriad yr Ardal Gadwraeth, yn ogystal â 
diwallu anghenion modern.

4.3.16 Mae potensial hefyd i wella cyfraniad 
Rhodfa San Paul i gymeriad yr Ardal 
Gadwraeth drwy feddalu’r gwaith tirlunio gyda 
mwy o blanhigion neu ychwanegu nodweddion 
tir	y	cyhoedd	fel	y	daw’n	lle	mwy	‘gweithredol’	
yn hytrach na llwybr rhwng adeiladau. Yn yr un 
modd,	mae	nifer	o	gyfleoedd	i	annog	ffryntiadau	
adeiladau mwy gweithredol; yn benodol, mae’r 
Cyngor	yn	annog	fflatiau	preswyl	uwchlaw	
unedau masnachol llawr gwaelod, yn hytrach 
na defnyddio ystafelloedd sy’n wynebu i’r blaen 
ar gyfer storio sy’n amharu ar y strydlun.

4.3.17 Ym mhen gogleddol yr Ardal 
Gadwraeth,	mae	cyfleoedd	i	annog	mwy	o	bobl	
i gerdded i ben gogleddol pellach y Stryd Fawr, 
lle mae’n troi i wynebu’r Castell. Yn hanesyddol, 
bu hon yn dramwyfa allweddol, ond mae sawl 
ffactor wedi lleihau nifer yr ymwelwyr ac wedi 
gadael y rhan hon o Ganol y Ddinas yn agored i 
ddifrod ac wedi’i thanbrisio. Bydd adfywio sawl 
adeilad	allweddol,	gan	gynnwys	Arcêd	y	
Farchnad a’r hen fanc ar Station Approach, yn 
annog mwy o ryngweithio. 
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4.3.20	 Lle	mae	adeiladau	yn	wag,	mae	cyfle	
amlwg i’w hadfer i ddefnydd cynaliadwy. Yn 
benodol, mae Eglwys San Paul, sydd wedi cael 
ei dadgysegru, yn adeilad hanesyddol hynod 
arwyddocaol mewn lleoliad blaenllaw a bydd 
angen cynnig datblygu sensitif i’w diogelu.

4.3.21 Y tu allan i’r Ardal Gadwraeth, mae 
potensial i wella ei lleoliad drwy ddatblygiad 
ystyriol	a	sensitif,	gan	gynnwys	cyfleoedd	i	
wella’r clwb gweithwyr y tu ôl i 48 Heol 
Caerdydd a’r maes parcio aml-lawr yn Park 
Square.

Ffotograff 49: Eglwys Sant Paul: sy’n wag ac ar werth
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5.1 ADOLYGU’R FFIN
5.1.1	 Nid	yw	ffin	Ardal	Gadwraeth	Canol	y	
Ddinas wedi cael ei hadolygu ers ei dynodiad 
gwreiddiol yn 1987. Mae arfer gorau yn 
rhagnodi	y	dylid	adolygu	ffiniau	Ardal	
Gadwraeth o bryd i’w gilydd er mwyn sicrhau 
bod y rhesymau gwreiddiol dros ei dynodiad yn 
dal i fod yn berthnasol ac yn amlwg. 
Cydnabyddir	i	ffiniau	gael	eu	tynnu’n	rhy	dynn	
neu’n afresymegol yn hanesyddol ac, felly, gall 
fod yn briodol eu diwygio. Fel arfer, dylid cynnal 
adolygiad	o’r	ffin,	yn	ogystal	ag	unrhyw	
ganllawiau ac asesiadau cysylltiedig, bob pum 
mlynedd neu mewn ymateb i newid nodedig, 
gan gynnwys unrhyw newidiadau i bolisi neu 
ddeddfwriaeth.

5.1.2	 Y	newidiadau	arfaethedig	i’r	ffin	yn	
2018 yw:

A  Ychwanegu Station Approach a’r hen 
Swyddfa Bost ym mhen gogleddol y Stryd 
Fawr. 
Rheswm: Cydnabod pwysigrwydd 
hanesyddol y Stryd Fawr fel y brif ffordd i 
mewn i’r Ddinas o’r Castell a’r groesfan dros 
yr afon; pwysigrwydd y cyswllt gwreiddiol 
rhwng y Stryd Fawr a’r orsaf; a’r cyfraniad 
cadarnhaol a wneir i’r strydlun gan yr hen 
Swyddfa Bost.

B Rhesymoli’r	ffin	wrth	ochr	yr	orsaf	fysiau. 
Rheswm: Dilyn ffin y briffordd a chydnabod 
ad-drefnu modern yr orsaf fysiau yn y 
lleoliad hwn ar ol i’r ffin gael ei thynnu’n 
wreiddiol.

C Ychwanegu ochr ddeheuol a rhan o ochr 
ogleddol Bridge Street. 
Rheswm: Cydnabod a diogelu gwerth 
pensaernïol yr adeiladau teras ar hyd y brif 
ffordd ddynesu i mewn i’r Ardal Gadwraeth 
o’r gorllewin. 

D Ychwanegu’r	triongl	rhwng	ffiniau	Upper	
Dock Street, Skinner Street a Corn Street, a 
The Potters. 
Rheswm: Cydnabod cymeriad pensaernïol 
yr adeiladau hyn a’u cyfraniad cadarnhaol i’r 
Ardal Gadwraeth.

E Rhesymoli’r	ffin	y	tu	cefn	i	Dŵr	y	Siartwyr. 
Rheswm: Cynnwys y man cysylltiedig y tu 
cefn.

F Rhesymoli’r	ffin	o	amgylch	cefn	27-30	
Commercial Street. 
Rheswm: Cydnabod y datblygiadau 
diweddar ar ochr ddwyreiniol yr Ardal 
Gadwraeth er mwyn i’r ffin gael ei haildynnu 
yn erbyn llinell yr adeilad, yn hytrach na 
gwthio allan yn fympwyol i mewn i Rodfa’r 
Brodyr.

G Tynnu	Cwrt	Baneswell	o’r	ffin. 
Rheswm: Cydnabod nad yw’r adeiladau hyn 
o ddiddordeb hanesyddol ac nad ydynt yn 
cyfrannu at gymeriad yr Ardal Gadwraeth. 

H Trosglwyddo’r rhan o’r Ardal Gadwraeth i’r 
de o Eglwys Gymunedol Bethel ar Stow Hill i 
Ardal Gadwraeth Gwynllyw. 
Rheswm: Cydnabod bod yr adeiladau a’r 
strydlun yma yn adlewyrchu cymeriad Ardal 
Gadwraeth Gwynllyw yn well. 

I Ychwanegu Commercial Street, i lawr hyd at 
Heol Caerdydd. 
Rheswm: Cydnabod bod yr adeiladau ar hyd 
Commercial Street yn ei chyfanrwydd yn 
cyfrannu at gymeriad yr Ardal Gadwraeth ac 
nad oes modd dirnad rhyngddynt hwy a’r 
rhai sydd eisoes wedi’u cynnwys ym mhen 
gogleddol Commercial Street.
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CYNLLUN 4: DIWYGIO’R FFIN, 2018

 Previous Boundary
  Area proposed to be added to the City 

Centre Conservation Area
  Area proposed to be moved from the City 

Centre Conservation Area into the St 
Woolos Conservation Area

  Area proposed to be removed from the City 
Centre Conservation Area and not included 
in the St Woolos Conservation Area

This plan is not to scale
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5.2 MESURAU RHEOLI A RODDWYD AR 
WAITH YN SGIL DYNODI’R ARDAL 
GADWRAETH
5.2.1 Er mwyn diogelu a gwella Ardal â 
Nodweddion y Stryd Fawr a’r Ardal Gadwraeth 
ehangach, mae’n rhaid i unrhyw newidiadau a 
wneir gadw’r cymeriad a’r diddordeb arbennig 
sy’n gwneud yr ardaloedd hyn yn arwyddocaol. 
Efallai y bydd angen Caniatâd Cynllunio a/neu 
Ganiatâd Ardal Gadwraeth i wneud gwaith. 
Bwriedir i fesurau rheoli statudol atal gwaith 
datblygu a all gael effaith negyddol neu gronnol 
ar yr arwyddocâd hwn. Mae angen ceisio’r 
caniatadau angenrheidiol i wneud y gwaith 
canlynol:

• Dymchwel adeiladau neu strwythurau (gan 
gynnwys waliau, pileri gatiau a simneiau) yn 
gyfan gwbl neu’n sylweddol;

• Gwaith ar goed sydd â diamedr o 75mm neu 
fwy, a fesurir ar uchder o 1.5m uwchlaw’r 
pridd;

• Codi hysbysebion ac arwyddion masnachol 
eraill; 

• Newid y defnydd o adeilad (e.e. o ddefnydd 
preswyl i ddefnydd masnachol).

5.2.2 TGellir hefyd gyfyngu ar raddfa’r gwaith 
datblygu a ganiateir (h.y. newidiadau a ganiateir 
heb fod angen cael caniatâd yr Awdurdod 
Lleol); er enghraifft, ffenestri newydd, 
newidiadau i gladin neu osod dysglau lloeren. 
Gellir ceisio mesurau rheoli ychwanegol drwy 
Gyfarwyddebau Erthygl 4, sy’n diddymu hawliau 
datblygu a ganiateir yn benodol.

5.2.3	 Nodir	canllawiau	ynglŷn	â	pha	ganiatâd	
sydd ei angen ar gyfer gwaith arfaethedig gan 
Bolisi Cynllunio Cymru yn Nodyn Cyngor 
Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol, (Mai 
2017; gweler Rhagor o Wybodaeth).

5.3 CANLLAWIAU CADWRAETH A 
DYLUNIO
5.3.1 Wrth ddynodi Ardaloedd Cadwraeth, ni 
fwriedir atal gwaith dylunio a datblygu newydd; 
yn hytrach, mae’n rhoi proses ar waith lle yr 
ymchwilir i gynigion yn fwy trylwyr er mwyn 
sicrhau y caiff diddordeb arbennig a chymeriad 
yr ardal eu diogelu, ac y manteisir ar unrhyw 
gyfleoedd	i’w	gwella.	Mae	egwyddorion	gwaith	
dylunio newydd yn Ardal Gadwraeth Canol y 
Ddinas yn gymwys i sbectrwm eang: o fân 
fanylion	ar	flaenau	siopau	i	ddatblygiad	newydd	
ar raddfa fawr.

5.3.2 Blaenau Siopau
5.3.3 Fel canolbwynt masnachol hanesyddol 
y Ddinas, mae blaenau siopau yn ofyniad 
dylunio allweddol o fewn yr Ardal Gadwraeth. 
Yn y dyfodol, efallai y bydd Cyngor Dinas 
Casnewydd am greu canllawiau ar ddylunio 
blaenau siopau, a fydd yn nodi dulliau priodol o 
adnewyddu ac atgyweirio unedau manwerthu 
hanesyddol y Ddinas er mwyn sicrhau eu bod 
yn gwella cymeriad hanesyddol Canol y Ddinas.

5.3.4 Dylid ystyried y pwyntiau allweddol 
canlynol:

• Mae blaen siop yn rhan o adeilad cyfan, nid 
yw’n endid ar wahân. Felly, mae angen i’w 
ddyluniad adlewyrchu arddull, cyfraneddau a 
manylion gweddill yr adeilad, yn enwedig y 
gweddau uwchben ac ar yr ochrau.

• Dylai unrhyw gynnig i ymestyn blaen siop yn 
ochrol (h.y. ar draws dwy neu ragor o 
unedau ar y llawr gwaelod) ystyried yr uchod 
o hyd; efallai na fydd arddull blaen siop yr 
uned wreiddiol yn gydnaws â 
phensaernïaeth a chymeriad yr adeilad 
cyfagos. 

• Dylid cadw unrhyw nodweddion blaen siop 
hanesyddol sydd wedi goroesi a’u 
hymgorffori mewn unrhyw gynllun newydd 
arfaethedig, yn hytrach na gosod rhai 
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5.3.5 Nodweddion Diogelwch
5.3.6 Gan fod diogelwch yn amlwg yn 
broblem yng Nghanol y Ddinas, sy’n wedi 
arwain at osod caeadau rholer diolwg, gatiau a 
mesurau eraill, mae Cyngor Dinas Casnewydd 
wedi llunio canllawiau sy’n canolbwyntio’n 
benodol ar y broblem hon: Security Measures 
for Shopfronts and Commercial Premises, 
(Awst 2015).

5.3.7 Cyhyd ag y bydd ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn parhau’n broblem, yn 
ddiau bydd angen mesurau diogelwch 
ychwanegol. Fodd bynnag, mae’n rhaid i’r rhain 
fod mor ddisylw â phosibl, yn ystod y dydd, pan 
na fyddant yn cael eu defnyddio, ac yn ystod y 
nos. Bydd y mesurau diogelwch priodol yn 
unigol i bob achos gan y bydd pob adeilad 
hanesyddol yn wahanol o ran sut y gellir sicrhau 
bod y newid angenrheidiol yn gydnaws ag ef. 
Yn lle caeadau sy’n ymwthiol yn weledol, dylid 
ystyried dulliau diogelwch amgen, megis gosod 
drysau newydd (yn amodol ar eu dyluniad) a 
defnyddio gwydr wedi’i atgyfnerthu ar gyfer 
ffenestri siopau. Fel rheol, dylai nodweddion 
megis blychau larwm neu gamerâu diogelwch 
fod mor ddisylw â phosibl, gyda chyn lleied o 
geblau allanol â phosibl ac wedi’u gosod ar 
wedd eilaidd, os oes modd. Bydd angen 
Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer 
nodweddion diogelwch newydd neu gyfnewid.

newydd yn eu lle. Dylai blaen y siop fod yn 
gywastad â phrif wedd yr adeilad neu dylid 
ei osod yn ôl o’r brif wedd. Mae drws 
cilannog yn aml yn briodol yn hanesyddol.

• Deunyddiau traddodiadol megis pren wedi’i 
baentio fydd y ffordd orau o wella cymeriad 
hanesyddol yr adeiladau.

• Dylai estyll tywydd fod yn gymesur â’r 
adeilad ac ni ddylent fod yn rhy fawr; mae’r 
un peth yn wir am arwyddion. Ni ddylai estyll 
tywydd ymestyn uwchlaw lefel y cornis (neu, 
os nad oes unrhyw nodwedd o’r fath, ni 
ddylent fod yn uwch na sil y ffenestr 
uwchben), na’r tu hwnt i’r consolau ar bob 
ochr iddynt.

• Mae ffenestri gwydr o’r llawr i’r nenfwd yn 
nodwedd fodern ac nid ydynt yn adlewyrchu 
cymeriad adeiladau hanesyddol. Mae 
ffenestri llai o faint â phaneli codi (h.y. plinth 
o dan y ffenestr), croeslathau a myliynau yn 
nodweddion traddodiadol.

• Mae arwyddion siglo traddodiadol yn aml yn 
briodol, yn amodol ar eu maint a’u dyluniad. 

• Ni ddylai arwyddion goleuedig dresmasu ar 
y strydlun na bod yn rhy amlwg.

• Dylai palet lliwiau blaen siop a’i arwyddion 
adlewyrchu cymeriad traddodiadol, 
hanesyddol y strydlun.

• Gall canopïau traddodiadol fod yn briodol, yn 
amodol ar eu dyluniad. Fodd bynnag, nid yw 
baneri na nodweddion eraill o’r fath yn 
briodol.
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oes rhaid iddo gopïo’r cynllun presennol yn 
uniongyrchol o reidrwydd ond dylai gysylltu ag 
ef mewn rhyw ffordd er mwyn i Ganol y Ddinas 
gael ei hystyried yn fan unedig, nid casgliad o 
fannau ar wahân.

5.3.13 Mae nodweddion tir y cyhoedd (biniau, 
bolardiau, seddi, dysglau blodau ac ati) yn aml 
yn	tueddu	i	ddyddio’n	gyflym	o	ran	eu	golwg,	
weithiau o ganlyniad i draul sylweddol neu 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, ond hefyd o 
ganlyniad i waith dylunio gwael a thueddiadau 
byrhoedlog. Mae cynlluniau tir y cyhoedd 
llwyddiannus yn rhai cyd-destunol, sy’n 
defnyddio deunyddiau o ansawdd uchel sy’n 
adlewyrchu cymeriad yr ardal ehangach, a 
gallant fod yn rhai traddodiadol neu wirioneddol 
fodern o ran eu cynllun. Bydd angen i unrhyw 
ychwanegiadau at dir y cyhoedd neu unrhyw 
newidiadau iddo ystyried rheoliadau priffyrdd a 
rheoliadau perthnasol eraill.

5.3.14 Gwaith Atgyweirio a Chynnal a 
Chadw
5.3.15 Mae’n anochel y bydd angen gwneud 
gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ar unrhyw 
adeilad	neu	safle,	waeth	beth	fo’i	oedran.	Fodd	
bynnag, mewn Ardal Gadwraeth, mae’n 
arbennig o bwysig bod y gwaith hwn yn cael ei 
wneud mewn ffordd sensitif er mwyn diogelu 
adeiledd hanesyddol ei hadeiladau a pharchu 
cymeriad sefydledig yr ardal ehangach.

5.3.16 Mae gwaith cynnal a chadw yn wahanol 
i waith atgyweirio am ei fod yn weithgarwch 
rheolaidd sy’n cael ei gynllunio ymlaen llaw y 
bwriedir iddo leihau nifer yr achosion pan fydd 
angen gwneud gwaith adfer neu waith nas 
rhagwelwyd. Po fwyaf o waith cynnal a chadw a 
wneir, lleiaf fydd yr angen i wneud gwaith 
atgyweirio.

5.3.8 Datblygiadau Newydd
5.3.9 Mae’r potensial ar gyfer datblygiadau 
newydd yn gyfyngedig ar y cyfan yn yr Ardal 
Gadwraeth, gyda dim ond nifer fach o adeiladau 
modern ac adeiladau o ansawdd isel y gellid eu 
hailfodelu’n sylweddol neu y gellid codi 
adeiladau newydd yn eu lle. Mae angen i 
unrhyw gynllun newydd ystyried y canlynol:

• Arwyddocâd unrhyw adeilad y cynigir y dylid 
ei ddymchwel neu unrhyw nodwedd y cynigir 
y dylid ei thynnu;

• Effaith bosibl y cynllun newydd ar leoliad 
unrhyw Adeiladau Rhestredig cyfagos neu 
gyfranwyr cadarnhaol a nodwyd;

• Sut y gellir ymgorffori manylion a 
deunyddiau lleol;

• Yr	effaith	bosibl	ar	unrhyw	ffiniau	lleiniau	
hanesyddol sydd wedi goroesi (yn enwedig y 
lleiniau canoloesol cul a dwfn 
nodweddiadol); 

• A gaiff unrhyw nodweddion pwysig na roddir 
digon o sylw iddynt yn aml megis gweddau 
cefn, hysbysebion paentiedig neu simneiau 
pwysig eu colli neu eu cuddio o’r golwg.

5.3.10 Nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysfawr: 
bydd gan bob lleoliad ei ofynion unigryw ei hun 
ar gyfer cynllun newydd sensitif a phriodol. 
Uwchben popeth dylid anelu at warchod a 
gwella cymeriad hanesyddol yr adeilad/
adeiladau yr effeithir arno/arnynt, ei leoliad/eu 
lleoliad a’r ardal ehangach. Gall dyluniadau 
gwirioneddol fodern o’r safon uchaf fod yn 
dderbyniol.

5.3.11 Tir y Cyhoedd
5.3.12 Mae cynllun tir y cyhoedd sefydledig o 
ansawdd da ar waith dros ran helaeth o’r Ardal 
Gadwraeth. Pan fydd angen adnewyddu 
nodweddion tir y cyhoedd megis arwynebau a 
seddi, mae angen ystyried beth fydd y 
berthynas rhyngddo a’r cynllun presennol. Nid 
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• Dylid	clirio	cafnau	a	phibellau	dŵr	yn	
rheolaidd er mwyn sicrhau na chânt eu 
rhwystro	ac	er	mwyn	atal	llystyfiant.

• Pan fwriedir gwneud gwaith i un cyfeiriad o 
fewn	grŵp	pensaernïol	a	nodwyd,	dylid	rhoi	
sylw dyladwy i effaith y gwaith arfaethedig ar 
y	grŵp.	Er	enghraifft,	y	ffordd	orau	o	gadw	
gwerth	pensaernïol	y	grŵp	yw	sicrhau	y	caiff	
gwaith ailbaentio ei wneud ar y wedd gyfan, 
nid dim ond un cyfeiriad.

5.3.18 Mae Cadw wedi cyhoeddi nifer o 
ddogfennau canllaw ar reoli newid i Ardaloedd 
Cadwraeth ac Adeiladau Rhestredig, gan 
gynnwys ei pholisïau cyffredinol ar gyfer yr 
amgylchedd hanesyddol a nodir yn 
Egwyddorion Cadwraeth, (2011). Rhestrir 
detholiad o’r rhain yn yr adran Rhagor o 
Wybodaeth.

5.3.17	 Mae’r	pwyntiau	allweddol	i’w	cofio	wrth	
ystyried gwneud gwaith atgyweirio neu gynnal a 
chadw fel a ganlyn:

• Mae’n bosibl na fydd dull atgyweirio sy’n 
addas ar gyfer un adeilad yn addas ar gyfer 
adeilad arall. Dylai gwaith atgyweirio bob 
amser gael ei ystyried fesul achos.

• Mae gwaith atgyweirio sy’n defnyddio 
deunyddiau a thechnegau priodol bob amser 
yn well na thynnu nodwedd hanesyddol yn 
gyfan gwbl a rhoi un newydd yn ei lle.

• Pan fydd nodwedd hanesyddol wedi diraddio 
i’r fath raddau fel na ellir ei hatgyweirio 
mwyach, dylid gosod un debyg yn ei lle. Mae 
hyn yn cynnwys nodweddion gwaith cerrig 
addurnol sy’n nodwedd gyffredin drwy’r 
Ardal Gadwraeth gyfan. 

• Wrth geisio gwella nodweddion modern 
diffygiol, mae’n well defnyddio dewis amgen 
ac iddo gynllun traddodiadol sy’n defnyddio 
deunyddiau priodol. Er enghraifft, rhoi 
cafnau	a	phibellau	dŵr	plwm,	haearn	bwrw	
neu alwminiwm haenedig sy’n adlewyrchu 
cymeriad traddodiadol yr adeilad hanesyddol 
yn well yn lle rhai uPVC .

• Mae gwaith pwyntio â sment yn difrodi 
gwaith brics a gwaith cerrig, gan achosi 
asglodi (lle mae wyneb y fricsen neu’r 
garreg yn torri’n ddarnau, gan adael yr ochr 
anorffenedig fewnol yn y golwg). Mae’n rhaid 
i waith atgyweirio bob amser gael ei wneud 
gan ddefnyddio morter calch ac ar ôl tynnu’r 
holl ddeunydd smentaidd. Bydd hyn yn 
sicrhau hirhoedledd y gwaith brics/cerrig.

• Dylid ystyried pa mor hir y bydd gwaith 
atgyweirio yn para a pha waith cynnal a 
chadw y bydd angen ei wneud er mwyn 
sicrhau ei fod yn para mor hir â phosibl.

• Mae gwrthdroadwyedd yn ystyriaeth bwysig 
am ei bod yn bosibl y bydd dewisiadau 
amgen gwell ar gael yn y dyfodol.
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5.4 NODAU AC AMCANION
5.4.1 Mae’r nodau a’r amcanion canlynol yn 
ymateb	i’r	problemau	a’r	cyfleoedd	a	nodwyd	o	
fewn Ardal Gadwraeth Canol Dinas Casnewydd 
a bydd ystyriaeth briodol yn cael ei rhoi iddynt 
yn	erbyn	unrhyw	gynigion	a	gyflwynir	a	all	
effeithio ar ei diddordeb arbennig a’i chymeriad.

5.4.2 Y weledigaeth hirdymor ar gyfer yr 
Ardal Gadwraeth yw dileu ychwanegiadau 
modern anystyriol yn raddol ac annog rhoi 
dewisiadau amgen o ansawdd uchel sy’n 
ymateb i gymeriad traddodiadol pob adeilad 
unigol	neu	grŵp	o	adeiladau	yn	eu	lle,	er	mwyn	
i’w (h)arwyddocâd, ac arwyddocâd yr Ardal 
Gadwraeth gyfan, gael ei ddatgelu’n gliriach a’i 
ddiogelu ar gyfer y dyfodol.

1. Dylai unrhyw ddyluniad, ymyriad neu 
waith atgyweirio newydd fod o’r safon 
uchaf, beth bynnag fo’i faint, yn unol â’r 
canllawiau a nodir yn adran 5.3 o’r Cynllun 
Rheoli hwn.
Rheswm: Diogelu cymeriad yr Ardal Gadwraeth 
a helpu i ddileu ymyriadau anystyriol blaenorol 
yn raddol.

2. Caiff adeiladau, nodweddion a mannau y 
nodwyd eu bod yn gwneud cyfraniad 
cadarnhaol i’r Ardal Gadwraeth eu diogelu 
rhag newid niweidiol. 
Rheswm: Diogelu cymeriad yr Ardal Gadwraeth 
yn ei chyfanrwydd ac arwyddocâd ei hasedau 
treftadaeth unigol, yn unol â pholisi’r 
Llywodraeth.

3.	Dylid	annog	tynnu	llystyfiant	oddi	ar	
adeiladau a’i atal.
Rheswm: Gwella gwerth esthetig y strydluniau 
a diogelu cyflwr yr adeiladau

Deall ‘Tebyg am Debyg’
Un term a ddefnyddir yn aml ym maes 
cadwraeth yw gwaith ailosod neu atgyweirio 
‘tebyg	am	debyg’.	Tybir	yn	aml	–	a	hynny	ar	
gam – fod dewis amgen modern sy’n 
adlewyrchu’n fras arddull yr elfen a dynnwyd 
yn dderbyniol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn 
gywir nac yn dderbyniol. Dylid bob amser 
ddehongli tebyg am debyg fel dewis amgen 
sy’n cyfateb i’r elfen hanesyddol a dynnwyd o 
ran deunydd, dimensiynau, dull adeiladu, 
gorffeniad, dull gosod ac unrhyw nodwedd 
arall sy’n benodol i’r elfen wreiddiol fel mai 
prin y gellir dirnad rhwng y nodwedd newydd, 
fodern a’r nodwedd wreiddiol (gan dderbyn y 
bydd	ei	chyflwr	dipyn	yn	well	lle	nad	oes	
modd atgyweirio’r nodwedd wreiddiol 
mwyach).

Er enghraifft, nid yw ffenestri uPVC modern 
sy’n efelychu ffenestri codi arddull oes 
Fictoria ond sydd â bariau gwydr ffug a dull 
agor casment o’r pen uchaf yn gyfystyr â 
ffenestri tebyg am debyg yn lle ffenestri codi 
pren oes Fictoria sy’n llithro i fyny ac i lawr, er 
eu bod yn ymddangos yn debyg o ran 
arddull.
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11. Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn 
cefnogi cynigion i adnewyddu adeiladau 
gwag mewn ffordd sensitif fel y gellir 
sefydlu defnydd hyfyw.
Rheswm: Diogelu adeiladau mewn sefyllfa 
fregus sy’n cyfrannu’n gadarnhaol at yr Ardal 
Gadwraeth, neu sydd â’r potensial i wella ei 
chymeriad.

12. Dylid gwrthod datblygiadau o fewn 
lleoliad yr Ardal Gadwraeth sy’n andwyol i’w 
chymeriad.
Rheswm: Diogelu’r Ardal Gadwraeth yn unol â 
pholisi’r Llywodraeth.

13. Dylid hefyd ystyried yr Astudiaeth o 
Nodweddion a’r Cynllun Rheoli a baratowyd 
ar	gyfer	prosiect	Treftadaeth	Treflun	Arcêd	
y Farchnad pan gynigir newid ym mhen 
gogleddol yr Ardal Gadwraeth.
Rheswm: Cefnogi nodau ac amcanion wedi’u 
targedu y prosiect adfywio.

4. Dylid annog rhoi dewisiadau amgen ac 
iddynt ddyluniad traddodiadol, addas yn lle 
blaenau siopau modern.
Rheswm: Atgyfnerthu cymeriad masnachol 
hanesyddol yr Ardal Gadwraeth. 

5.	Dylid	parchu	a	chydymffurfio	ag	
ardaloedd dim parcio.
Rheswm: Gwella estheteg y strydluniau a 
diogelu gorffeniad arwyneb mannau i gerddwyr/
traffig cyfyngedig.

6. Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn 
ystyried manteision posibl gorfodi Ardal 
Rheolaeth Arbennig ar Hysbysebion.
Rheswm: Atal effaith andwyol gormod o sticeri 
ffenestr, baneri ac arwyddion atodol eraill tra’n 
annog gweithgarwch masnachol llawn bwrlwm 
o hyd.

7. Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn 
ystyried manteision posibl rhoi 
Cyfarwyddyd Erthygl 4 ar gyfer blaenau 
siopau ar waith.
Rheswm: Rheoli newidiadau i flaenau siopau er 
mwyn iddynt wella cymeriad yr Ardal 
Gadwraeth a pharchu diddordeb arbennig ei 
hadeiladau.

8. Lle y caniateir nodweddion diogelwch, 
dylent fod yn ddisylw ac wedi’u dylunio’n 
dda.
Rheswm: Atal effaith andwyol caeadau rholer a 
nodweddion ymwthiol eraill.

9. Dylai nodweddion tir y cyhoedd a 
chynlluniau newydd fod o ansawdd uchel ac 
yn gyd-destunol.
Rheswm: Creu rhwydwaith unedig o fannau. 

10. Dylid rhoi ystyriaeth ddyladwy i’r 
potensial archaeolegol pryd bynnag y 
cynigir ymyriad islaw lefel y ddaear.
Rheswm: Yn unol â gofynion Canol y Ddinas fel 
Ardal Archaeolegol Sensitif.
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Canllawiau Cadw
Egwyddorion Cadwraeth ar gyfer Rheoli 
Amgylchedd Hanesyddol Cymru mewn Ffordd 
Gynaliadwy, (2011), http://cadw.gov.wales/docs/
cadw/publications/Conservation_Principles_
EN.pdf 

Rheoli Newid i Adeiladau Rhestredig yng 
Nghymru, (2017), http://cadw.gov.wales/docs/
cadw/publications/historicenvironment/2017053
1Managing%20Change%20to%20Listed%20
Buildings%20in%20Wales%2024303%20EN.
pdf 

Technical Guidance (natural slate; patching lime 
render; replacing sash cords; repointing in lime; 
stone tiles; window glass), http://cadw.gov.
wales/historicenvironment/publications/
technicalguidance/?lang=en 

Rheoli Ardaloedd Cadwraeth yng Nghymru, 
(Mai 2017), http://cadw.gov.wales/docs/cadw/
publications/historicenvironment/20170531Man
aging%20Conservation%20Areas%20in%20
Wales%2028424%20EN.pdf 

Rheoli Ardaloedd Cadwraeth yng Nghymru, 
(Mai 2017), http://cadw.gov.wales/docs/cadw/
publications/historicenvironment/20170531Man
aging%20Historic%20Character%20in%20
Wales%2031145%20EN.pdf

Rheoli Newid i Adeiladau Rhestredig yng 
Nghymru, (2017), http://cadw.gov.wales/docs/
cadw/publications/historicenvironment/2017053
1Managing%20Listed%20Buildings%20at%20
Risk%20in%20Wales%2031144%20EN.pdf 

Lleoliad Asedau Hanesyddol yng Nghymru, 
(Mai 2017), http://cadw.gov.wales/docs/cadw/
publications/historicenvironment/20170531Setti
ng%20of%20Historic%20Assets%20in%20
Wales%2026918%20EN. 

Cyngor Dinas Casnewydd
Archaeology & Archaeologically Sensitive 
Areas, (Awst 2015), http://www.newport.gov.uk/
documents/Planning-Documents/
Supplementary-Planning-Guidance/
Archaeology-SPG---August-Adoption-Version.
pdf 

Cynllun Datblygu Lleol 2011-2026 - http://www.
newport.gov.uk/documents/Planning-
Documents/LDP-2011-2026/LDP-Adopted-Plan-
January-2015.pdf

Prosiect	Arcêd	y	Farchnad,	http://www.newport.
gov.uk/en/About-Newport/CityontheRise/
Market-Arcade.aspx 

Security Measures for Shopfronts and 
Commercial Premises, (Awst 2015), http://www.
newport.gov.uk/documents/Planning-
Documents/Supplementary-Planning-Guidance/
Security-Measures-and-Shop-Fronts-SPG-
Aug-2015.pdf 

Canllawiau Cynllunio Atodol; Security Measures 
for Shopfronts and Commercial Premises, 
(Awst 2015), http://www.newport.gov.uk/
documents/Planning-Documents/
Supplementary-Planning-Guidance/Security-
Measures-and-Shop-Fronts-SPG-Aug-2015.pdf

http://cadw.gov.wales/docs/cadw/publications/Conservation_Principles_EN.pdf
http://cadw.gov.wales/docs/cadw/publications/Conservation_Principles_EN.pdf
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http://cadw.gov.wales/docs/cadw/publications/historicenvironment/20170531Managing Conservation Areas in Wales 28424 EN.pdf
http://cadw.gov.wales/docs/cadw/publications/historicenvironment/20170531Managing Conservation Areas in Wales 28424 EN.pdf
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http://cadw.gov.wales/docs/cadw/publications/historicenvironment/20170531Managing Conservation Areas in Wales 28424 EN.pdf
http://cadw.gov.wales/docs/cadw/publications/historicenvironment/20170531Managing Historic Character in Wales 31145 EN.pdf
http://cadw.gov.wales/docs/cadw/publications/historicenvironment/20170531Managing Historic Character in Wales 31145 EN.pdf
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http://cadw.gov.wales/docs/cadw/publications/historicenvironment/20170531Setting of Historic Assets in Wales 26918 EN
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Llywodraeth Cymru
Cynllunio Polisi Cymru, Pennod 6 Yr 
Amgylchedd Hanesyddol - http://gov.wales/
docs/desh/publications/161117ppw-chapter-6-
en.pdf 

Polisi Cynllunio Cymru, Nodyn Cyngor 
Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol, (Mai 
2017), http://gov.wales/docs/desh/
policy/170531tan-24-thehistoric-environment-en.
pdf 

Ffynonellau eraill
Archwilio, Cofnodion Amgylcheddol Hanesyddol 
Cymru, https://www.archwilio.org.uk/arch/

Cymru Hanesyddol, http://historicwales.gov.uk/#
zoom=0&lat=300000&lon=258000&layers=BFF
FFFTFFTTT

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, https://
rcahmw.gov.uk/discover/historic-wales/

http://gov.wales/docs/desh/publications/161117ppw-chapter-6-en.pdf
http://gov.wales/docs/desh/publications/161117ppw-chapter-6-en.pdf
http://gov.wales/docs/desh/publications/161117ppw-chapter-6-en.pdf
http://gov.wales/docs/desh/policy/170531tan-24-thehistoric-environment-en.pdf
http://gov.wales/docs/desh/policy/170531tan-24-thehistoric-environment-en.pdf
http://gov.wales/docs/desh/policy/170531tan-24-thehistoric-environment-en.pdf
https://www.archwilio.org.uk/arch/
http://historicwales.gov.uk/#zoom=0&lat=300000&lon=258000&layers=BFFFFFTFFTTT
http://historicwales.gov.uk/#zoom=0&lat=300000&lon=258000&layers=BFFFFFTFFTTT
http://historicwales.gov.uk/#zoom=0&lat=300000&lon=258000&layers=BFFFFFTFFTTT
https://rcahmw.gov.uk/discover/historic-wales/
https://rcahmw.gov.uk/discover/historic-wales/
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RHESTR TERMAU PENSAERNÏOL

Arwynebau garw: Effaith bensaernïol eithafol i 
wneud i lawr gwaelod adeilad ymddangos yn 
gaerog ac yn gadarn, a ddefnyddir fel arfer 
mewn dyluniadau clasurol.

Astell Dywydd: Bwrdd neu arwydd ar draws 
pen uchaf blaen siop.

Bae ar ogwydd: Rhan o adeilad sy’n ymwthio 
allan ac iddi ochrau onglog, tair fel arfer.

Clasurol: Arddull bensaernïol sy’n deillio o 
bensaernïaeth Groeg a Rhufain yr Henfyd, a 
nodweddir gan gyfraneddau cytbwys a 
chymesuredd.

Corbel Bondo: Braced o dan ordo.
Cornis: Mowldiad llorweddol addurnol ar hyd 
wal neu wedd. 

Croeslath: Bar llorweddol mewn ffenestr.

Gwaith stwco: Math cain o rendr allanol. 

Gwedd: Ochr allanol adeilad.

Hopran Glaw: Bwced lle mae cafn yn cysylltu â 
phibell	dŵr.

Lintel: Cynhaliaeth lorweddol ar draws pen 
uchaf neu waelod agoriad (e.e. ffenestr neu 
ddrws).

Myliwn: Bar fertigol mewn ffenestr.

Naddiadau: Cerrig neu frics nadd a ddefnyddir i 
dynnu sylw at ymyl, agoriad neu nodwedd arall.

Paneli codi: Godre solet wrth waelod ffenestr 
blaen siop.

Talcen Iseldiraidd: Rhan addurnol o wal sy’n 
wynebu’r blaen, ar ffurf triongl neu amrywiad o 
hynny fel arfer.
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MANYLION CYSWLLT

Cyngor Dinas Casnewydd, Tîm Cynllunio
Adfywio, Buddsoddi a Thai
Y Ganolfan Ddinesig
Casnewydd
NP20 4UR

E: planning@newport.gov.uk
Ff: 01633 656656
G: http://www.newport.gov.uk/cy/Planning-
Housing/Planning/Planning.aspx

Cadw
Llywodraeth Cymru
Plas Carew
Uned 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ

E: cadw@wales.gsi.gov.uk
Ff: 0300 0256000
G: http://cadw.gov.wales/?lang=cy

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-
Gwent
Tŷ	Heathfield	
Heathfield
Abertawe
SA1 6EL

E: enquiries@ggat.org.uk 
Ff: 01792 655208
G: http://www.ggat.org.uk/

Victorian Society
1 Priory Gardens
London
W4 1TT

E: admin@victoriansociety.org.uk
Ff: 020 8994 1019
G: http://www.victoriansociety.org.uk/
(DS: Rheolir yr holl waith achos yn Llundain).

mailto:planning@newport.gov.uk
http://www.newport.gov.uk/en/Planning-Housing/Planning/Planning.aspx
http://www.newport.gov.uk/en/Planning-Housing/Planning/Planning.aspx
mailto:cadw@wales.gsi.gov.uk
http://cadw.gov.wales/?lang=en
mailto:enquiries@ggat.org.uk
http://www.ggat.org.uk/
mailto:admin@victoriansociety.org.uk
http://www.victoriansociety.org.uk/
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Cyfeiriad Statws
BANESWELL	ROAD
1-6 Baneswell Road Cyfrannwr Cadarnhaol

BRIDGE STREET
Tarfarndy Lamb, 6 Bridge Street Gradd II

20 Bridge Street Gradd II

23 Bridge Street Cyfrannwr Cadarnhaol

24 Bridge Street Gradd II

25-35 Bridge Street Cyfrannwr Cadarnhaol

67-75 Bridge Street Cyfrannwr Cadarnhaol

Siambrau Tredegar, 76- 81 Bridge Street Gradd II

Gwesty’r Queen, Bridge Street Gradd II

Pedestal	a	Cherflun	Syr	Charles	Morgan,	Bridge	
Street

Gradd II

CAMBRIAN	ROAD
Banc NatWest, gan gynnwys 2 a 4 Cambrian 
Road

Gradd II

54 Cambrian Road Cyfrannwr Cadarnhaol

HEOL	CAERDYDD
2 Heol Caerdydd Cyfrannwr Cadarnhaol

8 Heol Caerdydd Cyfrannwr Cadarnhaol

14 Heol Caerdydd Cyfrannwr Cadarnhaol

18 ac 20 Heol Caerdydd Cyfrannwr Cadarnhaol

28-36 Heol Caerdydd Cyfrannwr Cadarnhaol

42-48 Heol Caerdydd Cyfrannwr Cadarnhaol

CAXTON	PLACE
7 Caxton Place Cyfrannwr Cadarnhaol
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Cyfeiriad Statws
COMMERCIAL	ROAD
1-6 Commercial Road Cyfrannwr Cadarnhaol

COMMERCIAL	STREET
1-8 Commercial Street Gradd II

9-12 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

13 Commercial Street Gradd II

Banc Barclays, 14-15 Commercial Street Gradd II

19 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

20 ac 21 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

22-24 Commercial Street Gradd II

25-26 Commercial Street Gradd II

31-34 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

35 a 36 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

37 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

38 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

39 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

40 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

42 Commercial Street Gradd II

42c Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

43 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

44 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

45 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

46 Commercial Street Gradd II

47 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

49 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

50 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

51 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

52 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

55 a 56 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

57 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

58 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol
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Cyfeiriad Statws
59 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

60 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

61 a 62 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

63 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

64 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

65 a 66 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

67 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

68 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

74-77 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

78 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

79 ac 80 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

87-91 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

92 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

93 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

94-98 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

99 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

105 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

107 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

108 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

109 a 110 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

111 a 112 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

114 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

117 a 118 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

120 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

121 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

122 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

130 a 131 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

132 a 133 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

134 a 135 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

137 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

138 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

139-141 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol
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Cyfeiriad Statws
142-143 Commercial Street Gradd II

143 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

144 Commercial Street Gradd II

145 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

146 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

147-148 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

149-150 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

151 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

152-153 Commercial Street Gradd II

154 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

157-160 Commercial Street Gradd II

164 Commercial Street Gradd II

165 Commercial Street Gradd II

169 Commercial Street Cyfrannwr Cadarnhaol

Siambrau Westgate, 170-173 Commercial Street Gradd II

174 Commercial Street Gradd II

Y blwch llythyrau y tu allan i Westy’r Westgate, 
Commercial Street

Gradd II

Eglwys San Paul, gan gynnwys y cwrt blaen a 
rheiliau, Commercial Street

Gradd II

Gwesty’r Westgate, Commercial Street Gradd II

CORN	STREET
8 Corn Street Cyfrannwr Cadarnhaol

Potters, Corn Street Cyfrannwr Cadarnhaol

GRIFFIN STREET
3-10	Griffin	Street Cyfrannwr Cadarnhaol

11	Griffin	Street Cyfrannwr Cadarnhaol

Y	STRYD	FAWR	
7-8 Y Stryd Fawr, Gwesty’r King’s Head Cyfrannwr Cadarnhaol
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Cyfeiriad Statws
9 a 10 Y Stryd Fawr Cyfrannwr Cadarnhaol

14 a 15 Y Stryd Fawr Cyfrannwr Cadarnhaol

20-21 Y Stryd Fawr /1-2 Stryd y Farchnad Cyfrannwr Cadarnhaol

27 a 30 Y Stryd Fawr Gradd II

31,32 a 33 Y Stryd Fawr, gan gynnwys 2a a 2-4 
Skinner Street 

Gradd II

34 & 35 Y Stryd Fawr Gradd II

36-40a Y Stryd Fawr Cyfrannwr Cadarnhaol

41-43 Y Stryd Fawr Gradd II

46-47 Y Stryd Fawr Gradd II

48 a 49 High Street Cyfrannwr Cadarnhaol

50-52 Y Stryd Fawr Cyfrannwr Cadarnhaol

Yr Hen Swyddfa Bost, Y Stryd Fawr Gradd II

Tafarndy Ye Olde Murenger, Y Stryd Fawr Gradd II

LLANARTH STREET
3 Llanarth Street Cyfrannwr Cadarnhaol

STRYD Y FARCHNAD
3-5 Stryd y Farchnad Cyfrannwr Cadarnhaol

9 Stryd y Farchnad, The Cross Keys Cyfrannwr Cadarnhaol

10 A 11 Stryd y Farchnad/195-198 Upper Dock 
Street

Cyfrannwr Cadarnhaol

RAILWAY	STREET
24-26 Railway Street Cyfrannwr Cadarnhaol

SKINNER STREET
Siambrau Highbury, 6-10 Skinner Street Gradd II

19 Skinner Street Cyfrannwr Cadarnhaol

29-31 Skinner Street Cyfrannwr Cadarnhaol
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Cyfeiriad Statws
STATION	APPROACH
1-3 Station Approach, Hen westy’r Tredegar 
Arms a Banc Lloyds 

Gradd II

STOW	HILL
HSBC, 2 Stow Hill, gan gynnwys 3 a 5 Bridge 
Street

Gradd II

Siambrau Canolog, 4-8 Stow Hill Gradd II

12-20 Stow Hill Cyfrannwr Cadarnhaol

32-26 Stow Hill Cyfrannwr Cadarnhaol

40 Stow Hill Gradd II

Tafarn y Pen and Wig, Stow Hill Cyfrannwr Cadarnhaol

Ysgol FAbanod Gatholig Santes Fair, Stow Hill Gradd II

Eglwys Santes Fair, Stow Hill Gradd II

Tŷ	Offeiriad	Catholig	Rufeinig	Santes	Fawr Gradd II

UPPER	DOCK	STREET
11-14 Upper Dock Street Cyfrannwr Cadarnhaol

15 a 16 Upper Dock Street/14-17 Skinner Street Cyfrannwr Cadarnhaol

17 a 18 Upper Dock Street Cyfrannwr Cadarnhaol

Windsor Castle, Upper Dock Street Cyfrannwr Cadarnhaol

CYFEIRIADAU ERAILL
Canolfan Gymunedol Cenhadaeth Hussain 
Ebenezer Terrace

Cyfrannwr Cadarnhaol

Arcêd	y	Farchnad,	wrth	y	Stryd	Fawr/Stryd	y	
Farchnad

Gradd II

Arcêd	Casnewydd,	wrth	y	Stryd	Fawr/Cambrian	
Road

Gradd II

Cofeb, Mariners’ Green Cyfrannwr Cadarnhaol

Marchnad Casnewydd Gradd II
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