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1.

Cyflwyniad
Beth yw canllawiau cynllunio atodol (CCA)?

1.1

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yma yn ategu polisïau yng Nghynllun
Datblygu Lleol (CDLl) Casnewydd sy'n ymwneud ag arwyddion a dyluniad blaen siop
o ansawdd uchel ar gyfer blaen siopau hanesyddol a chyfredol. Cyn y gellir ei
fabwysiadu yn ffurfiol, mae’n rhaid iddo fynd drwy gyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus.
Ar ôl iddo gael ei fabwysiadu’n CCA, bydd y canllawiau sydd wedi eu cynnwys yn y
ddogfen hon yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio
perthnasol.

1.2

Mabwysiadwyd y CCA hwn yn ffurfiol gan Gyngor Dinas Casnewydd ar [DATE].

Pa fathau o adeiladau sydd wedi eu cwmpasu gan y CCA hwn?
1.3

Mae'r canllawiau hyn yn ymwneud â'r holl Ddosbarth A1 (Manwerthu), A2
(Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol) ac A3 (Bwyd a Diod), mae hefyd yn ymestyn
i safleoedd masnachol llawr gwaelod eraill sydd ag arwydd ffasgia a / neu ffenestri
arddangos.

Pam fod blaen siopau da yn bwysig?
1.4

Mae siopau'n elfen hanfodol o weithgareddau masnachol y Ddinas ac mae pwysau
cyson i'w diweddaru a'u haddasu. Mae gan ddyluniad a golwg ffasadau masnachol rôl
bwysig i'w chwarae o ran cynnal a gwella amgylchedd adeiledig o safon. Dros amser
gall gweddluniau adeiladau gael eu diraddio o ganlyniad i ychwanegiadau amhriodol,
colli nodweddion gwreiddiol a lefelau gwael o waith cynnal a chadw, felly mae'n bwysig
bod newidiadau i ffasadau adeiladu yn ategu lleoliad stryd a chymeriad y strydlun.

1.5

Nid nod y CCA hwn yw darparu cyfres o reolau anhyblyg ar gyfer blaen siopau newydd
nac ar gyfer newidiadau i rai sy'n bodoli eisoes, ac ni ddylai'r CCA hwn rwystro dylunio
creadigol. Fodd bynnag, heb ddull rhagweithiol a chadarnhaol o ddylunio blaen siopau,
gall blaen siopau newydd neu addasiadau i rai presennol fod yn ddigydymdeimlad â
chymeriad adeiladau unigol ac i'r strydlun yn gyffredinol.
Prif amcan y canllawiau yw:


sicrhau bod blaen siopau o ansawdd uchel yn cael eu creu a'u cynnal; ac



i gadw ac adfer ffasadau traddodiadol neu hanesyddol.
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Blaen Siopau Hanesyddol, Ardaloedd Cadwraeth ac Adeiladau
Rhestredig
1.6

Mae ardaloedd yng Nghasnewydd lle mae rheolaethau llymach yn cael eu defnyddio i
sicrhau bod y cymeriad arbennig yn cael ei ddiogelu; h.y. Ardaloedd Cadwraeth,
Adeiladau Rhestredig Lleol ac Adeiladau Rhestredig. Mewn lleoliadau o'r fath,
disgwylir i ddyluniad blaen siop sy’n gydymdeimladol ddefnyddio deunyddiau priodol a
thraddodiadol i gynnal a diogelu cymeriad yr ardal neu'r adeilad. Pan fo blaen siop neu
façade siop draddodiadol neu hanesyddol yn bodoli, bydd y Cyngor yn annog ei gadw.
Gellir gwella'r dyluniad drwy atgyweirio yn hytrach na'i ddisodli. Lle mae blaen siop
wedi'i golli gellir ei ail-sefydlu. Bydd hyn yn golygu ymchwil a dylunio gofalus er mwyn
creu datrysiad sy’n ddyluniad modern o ansawdd uchel ac o’r maint iawn.

1.7

Mae gan Ganol Dinas Casnewydd 15 o Ardaloedd Cadwraeth 1 sy'n ardaloedd o
ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig. Mae hyn yn golygu, pan ddynodir
Ardal Gadwraeth, fod y Cyngor wedi cydnabod bod gan yr ardal gymeriad a hunaniaeth
arbennig sy'n werth ei diogelu. Mae'n ofynnol yn ôl deddfwriaeth i'r Cyngor gadw
cymeriad unigol pob Ardal Gadwraeth ac felly mae'n rhaid ystyried pob cynnig newydd
sy'n effeithio ar y cymeriad arbennig hwnnw yn ofalus.

1

Gellir

gweld

ffiniau

Ardaloedd

Cadwraeth

yn:

www.newport.gov.uk/cy/Planning-Housing/Planning/Conservation/Conservation-

areas/Conservation-areas.aspx
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2.

Cyd-destun Polisi
Deddfwriaeth
Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 a
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

2.1

Mae Deddf Cynllunio (Cymru) (2015) yn ei gwneud yn bosibl creu proses gynllunio
effeithiol sy’n sicrhau bod y datblygiad iawn yn y lleoliad iawn. Caiff hyn ei wneud drwy
lynu at Ddeddfau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol er mwyn sicrhau ein bod yn
cynllunio a rheoli ein hadnoddau mewn modd ymgysylltiol a chynaliadwy. Mae mwy o
bwyslais ar ymgysylltu o ran datblygu ar y cam cyn gwneud cais. Bydd y dull hwn yn
helpu i sicrhau y caiff materion megis dylunio ac amwynderau eu hystyried ar y cam
cynharaf.

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) 19922
2.2

Mae angen caniatâd ar bob hysbyseb (arwyddion blaen siopau) un ai gan yr awdurdod
lleol (Cais am Hysbyseb) neu gan y ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu hysbysebion. Pan
fo hysbyseb yn bodloni'r meini prawf a nodir yn y ddeddfwriaeth, cyfeirir at hyn fel
'cydsyniad tybiedig'. Mae hyn yn amodol ar nifer o amodau a chyfyngiadau megis
maint, safle ar adeilad a lleoliad ac ati.

2.3

Yn y cyswllt hwn, pan fydd perchennog busnes a/neu adeilad yn dylunio cynllun a
fyddai’n bodloni gofynion caniatâd tybiedig, fe’i hanogir i ddefnyddio’r canllawiau a
nodir yn yr CCA hwn wrth ystyried ei gynigion dylunio.

Hyd yn oed os nad oes angen caniatâd awdurdod lleol, rhaid i bob
hysbyseb gydymffurfio ag unrhyw ddarpariaethau statudol perthnasol
eraill. Er enghraifft, efallai y bydd angen caniatâd adeilad rhestredig o
dan y Rheoliadau Adeilad Rhestredig (Gweler paragraffau 3.3 - 3.4).

2

Mae'r Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) ar gael i'w gweld yn: www.legislation.gov.uk/
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Polisi Cynllunio Cenedlaethol
Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 10) (PCC)3
2.4

2.5

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi y gall dylunio da ddiogelu a gwella ansawdd yr
amgylchedd, a all godi dyheadau'r cyhoedd, atgyfnerthu balchder dinesig a chreu
ymdeimlad o le gan helpu i ddenu busnes, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a
gwella ansawdd bywyd. Mae'n nodi y dylai cyflawni amcanion dylunio da fod yn nod i
bawb sy'n ymwneud â'r broses ddatblygu a'u cymhwyso i bob cynnig datblygu, ar bob
graddfa. Gellir categoreiddio'r amcanion hyn yn bum agwedd allweddol ar ddylunio da

Nodiadau Cyngor Technegol (NCTau)4
TAN 12: Dylunio - Yn trafod pwysigrwydd dealltwriaeth glir o'r safle a'i gyd-destun
uniongyrchol ac ehangach er mwyn galluogi ymateb dylunio ystyrlon a chynaliadwy.
Dylid mynd ar drywydd agweddau cyffredinol amcan "cymeriad" dylunio da.
Adlewyrchir hyn yn y canllawiau ar gyfer dull sensitif neu draddodiadol o ran dylunio
arbennig a chyfrannau blaen siopau, arwyddion a llythrennu mewn ardaloedd
hanesyddol.

3
4

https://llyw.cymru/polisi-cynllunio-cymru
https://llyw.cymru/nodiadau-cyngor-technegol?_ga=2.43830373.1740754334.1603729571-1326825099.1527096435
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2.6

TAN 7:

Mae Hysbyseb Awyr Agored yn nodi y dylid cydnabod goblygiadau

economaidd pwysig hysbysebu ond y dylai dylunwyr fod yn barod i gyfaddawdu ar
faterion dylunio corfforaethol lle y bo’n anaddas mewn ardal benodol. Mae dylunio a
lleoli arwyddion i fod mewn cytgord â'u lleoliad yn ffactor allweddol yn y canllaw dylunio
hwn.
2.7

TAN 24:

Mae Yr Amgylchedd Hanesyddol yn nodi bod cadw cymeriad neu

ymddangosiad ardaloedd cadwraeth ac Adeiladau Rhestredig yn ystyriaeth bwysig ac
yn ceisio sicrhau bod addasiadau yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i ymddangosiad yr
amgylchedd.
2.8

TAN 20: Mae Cynllunio a'r Gymraeg yn nodi y gall arwyddion fod yn ddull o
hyrwyddo diwylliant unigryw Cymru, ac yn ceisio hyrwyddo darparu arwyddion
dwyieithog.

Polisi lleol
Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026 (Cynllun Mabwysiedig,
Ionawr 2015)5
2.9

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn pennu'r fframwaith polisi y bydd yr holl ddatblygiadau
yng Nghasnewydd yn glynu wrtho. Mae polisïau penodol y CDLl sy'n ymwneud â Dylunio ac
Ansawdd yr Amgylchedd Adeiledig a datblygu Blaen Siopau yn cynnwys:






2.10

SP9 Cadwraeth yr Amgylchedd Naturiol, Hanesyddol ac Adeiledig
GP2 Egwyddorion Datblygu Cyffredinol – Amwynderau Cyffredinol
GP6 Egwyddorion Datblygu Cyffredinol – Safon Dylunio
CE7 Ardaloedd Cadwraeth
R1 - R11 Polisïau Manwerthu

Mae Polisi GP6 yn arbennig o berthnasol gan ei fod yn ceisio dylunio o ansawdd da ym mhob
math o ddatblygiad ac y dylai blaen siopau newydd barchu eu cyd-destun a cheisio
ychwanegu diddordeb ac amrywiaeth i’r strydlun Nodir egwyddorion dylunio sylfaenol y polisi
isod ac fe fanylir arnynt yn adrannau 4 a 5 y canllaw dylunio hwn.

Canllawiau Cynllunio Atodol Eraill
2.11

Mae’r CCA Mesurau Diogelwch ar gyfer Blaen Siopau a Safleoedd Masnachol 6 yn rhoi
cyngor i fusnesau ar sut y gellir sicrhau safleoedd i lefel foddhaol tra'n cynnal amgylchedd o
ansawdd uchel y mae pobl am siopa ynddo ac y gallant deimlo'n falch ohono.

5
Mae CDLl Casnewydd ar gael i'w weld yn: www.newport.gov.uk/cy/Planning-Housing/Planning/Planning-policy/LocalDevelopment-Plan/Local-Development-Plan.aspx
6
Mae'r CCA Mesurau Diogelwch ar gyfer Blaen Siopau a Safleoedd Masnachol ar gael i'w gweld yn:
www.newport.gov.uk/cy/Planning-Housing/Planning/Planning-policy/Local-Development-Plan/Supplementary-PlanningGuidance.aspx
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3.

Cynllunio a Cheisiadau Cysylltiedig

3.1

Pan fo datblygwr neu berchennog eiddo yn cynnig newidiadau i'w eiddo rhaid iddo gael
y cymeradwyaethau perthnasol. Mae sawl caniatâd neu gymeradwyaethau y gallai
fod eu hangen wrth gynnig addasiadau ac ychwanegiadau i'w heiddo, nodir rhai o'r
prosesau cymeradwyo perthnasol hynny isod:
D.S. CYNGHORIR YMGEISWYR I DRAFOD CYNIGION GYDA'R CYNGOR CYN
DECHRAU GWAITH NEU GYFLWYNO CAIS – GWELER ADRAN 12 AM
GYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL

Ceisiadau Cynllunio
3.2

Yn gyffredinol, mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw newidiadau i ffurf,
dyluniad neu ddeunyddiau blaen siop, yn ogystal â gosod blaen siopau newydd a
mesurau diogelwch allanol. Efallai y bydd hefyd yn ofynnol i newid y math o fusnes a
wneir yn y siop neu drosi'r busnes at ddefnydd arall.

Caniatâd Adeilad Rhestredig
3.3

Os yw'r siop yn adeilad rhestredig (neu'n rhan o gyfres o adeiladau rhestredig), bydd
yn ofynnol cael Caniatâd Adeilad Rhestredig er mwyn gallu gwneud unrhyw
newidiadau mewnol neu allanol sy'n effeithio ar gymeriad a lleoliad adeilad(au). Nid
oes ffi am wneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig.

3.4

Bydd bron pob hysbyseb ar adeiladau rhestredig yn newid i'r adeilad ac felly bydd
angen caniatâd adeilad rhestredig yn ogystal ag unrhyw ganiatâd hysbysebu. Mae
gofal arbennig yn hanfodol er mwyn sicrhau nad yw unrhyw hysbyseb a arddangosir
ar adeilad rhestredig, neu'n agos at adeilad rhestredig, yn amharu ar gyfanrwydd
dyluniad, cymeriad neu strwythur hanesyddol yr adeilad, ac nad yw'n difetha nac yn
peryglu ei leoliad.

Ceisiadau Hysbysebu
3.5

Mae’n rhaid i bob hysbyseb (arwyddion blaen siopau) gael caniatâd yr awdurdod lleol
(Cais am Hysbyseb) neu gan y ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu hysbysebion. Gweler
paragraff 2.2 – 2.3). Mae'r Cyngor yn cydnabod bod hysbysebu yn hanfodol i
weithgarwch masnachol llwyddiannus.

3.6

Mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol i ddiogelu a gwella diddordeb arbennig yr
Ardal Gadwraeth. Mae hyn yn golygu bod angen i'r Awdurdod Cynllunio Lleol
gymeradwyo rhai mathau o hysbysebion sydd fel arfer â 'chydsyniad tybiedig'.
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3.7

Bydd bron pob hysbyseb ar adeiladau rhestredig yn newid i'r adeilad ac felly bydd
angen caniatâd adeilad rhestredig yn ogystal ag unrhyw ganiatâd hysbysebu. Mae
gofal arbennig yn hanfodol er mwyn sicrhau nad yw unrhyw hysbyseb a arddangosir
ar adeilad rhestredig, neu'n agos at adeilad rhestredig, yn amharu ar gyfanrwydd
dyluniad, cymeriad neu strwythur hanesyddol yr adeilad, ac nad yw'n difetha nac yn
peryglu ei leoliad.

Rheoliadau Adeiladu
3.8

Yn ogystal â gofynion cynllunio, mae angen i ddyluniad cychwynnol adeilad yn y
broses gynllunio ystyried gallu'r adeilad i fodloni gofynion y Rheoliad Adeiladu. Felly,
dylai dylunio fod yn ystyriaeth sylfaenol o'r cychwyn cyntaf ac ni ddylid ei drin na'i
ddatblygu ar ei ben ei hun. I gael rhagor o wybodaeth am ofynion Rheoliadau
Adeiladu, fe'ch cynghorir i gysylltu ag adran Rheoli Adeiladu'r Cyngor, gweler adran
12 am gysylltiadau defnyddiol.

Cymorth ariannol
3.9

Weithiau mae cymorth ariannol drwy grant neu fenthyciad ar gael i helpu busnesau i
wella eu heiddo, neu ailddefnyddio eiddo gwag/nas defnyddir. I gael gwybodaeth am
y Cymorth Ariannol cyfredol sydd ar gael, fe'ch cynghorir i gysylltu â Thîm Adfywio'r
Cyngor (gweler Adran 12, Cysylltiadau Defnyddiol)
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4.

Egwyddorion Dylunio Cyffredinol

4.1.

Mae sylfeini egwyddorion sefydledig dylunio blaen siop yn llwyddiannus i’w cael mewn
pensaernïaeth Fictoraidd ac Edwardaidd, sef y rhan fwyaf o Ganol y Ddinas, ond y
gellir eu cymhwyso'n llwyddiannus i unrhyw fath o adeilad. Dylai blaen siop wedi'i
gynllunio'n dda fod yn unol ag arddull a chymeriad yr adeilad sy'n ei fframio, yn ogystal
â chymeriad hanesyddol yr ardal lle y’i lleolir.

4.2.

Dylai unrhyw ddiwygiadau yn y dyfodol i flaen siopau yn, neu ger llaw yr Ardal
Gadwraeth geisio adfer yn fras yr elfennau sy'n bresennol mewn blaen siopau
hanesyddol a chyfrannau sylfaenol.

4.3.

Mae'r egwyddorion dylunio canlynol yn berthnasol i newidiadau i bob blaen siop
presennol a newydd, ac mae'n rhoi'r strwythur i'r ddogfen ganllaw hon.
a.

Ymateb i'r cyd-destun
Creu undod a chydlyniant yn y strydlun drwy greu blaen siopau sy'n eistedd o
fewn yr adeilad - gan gynnal graddfa, cyfran a rhythm yr adeilad uwchben.

b.

Gwarchod a gwella cymeriad
Gwella nodweddion pensaernïol gwreiddiol, yn hytrach na chuddio neu dynnu
oddi arnynt. Dylai datblygiadau yn yr Ardal Gadwraeth roi sylw arbennig i gadw
a gwella cymeriad a golwg yr ardal.

c.

Ni ddylai arwyddion a ffasgau fod yn ormesol neu'n rhy fawr
Sylw gofalus rhag bod graddfa'r ffasgia, y llythrennu, y goleuadau neu
hysbysebu ychwanegol yn cael effaith negyddol ar y strydlun. Dylid gosod
arwyddion yn broffesiynol.

ch.

Dylid ymgorffori nodweddion diogelwch, canopïau, goleuadau ac elfennau
adeiladu ychwanegol eraill yn y dyluniad cyffredinol
Dylid ymgorffori elfennau ychwanegol i ddyluniad yr adeilad heb gael effaith
negyddol ar y strydlun.

d.

Mynediad i bawb
Dylai drysau a mynedfeydd fod yn amlwg ac yn hygyrch i bobl ag anableddau.
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5.

Ymateb i'r Cyd-destun

5.1.

Dros amser, gall newidiadau i flaen siopau danseilio cymeriad ac ansawdd ardal. Bydd
dyluniad blaen siop da yn dangos dealltwriaeth o'r cyd-destun drwy gydweddu’n dda
â'r adeilad y mae'n rhan ohono a'r strydlun y mae'n ffurfio rhan ohono.

Ffig 1. Dylunio blaen siopau sy’n ymateb i'r cyd-destun adeiledig gan greu strydlun unedig

5.2

Mae blaen y siop yn rhan bwysig o ddyluniad cyffredinol yr adeilad ac ni ddylid ei
ystyried ar ei ben ei hun. Mae'n bwysig cysoni ag oedran a chymeriad adeilad yn ei
gyfanrwydd a bod yn gymesur â gweddill yr adeilad.

5.3.

Wrth newid blaen siopau, dylid ymdrechu i adfer y llinellau llorweddol a fertigol a
chyfrannau adeilad y rhiant adeilad, yn ogystal â datgelu ac adfer nodweddion
pensaernïol coll lle y bo'n bosibl.

5.4.

Wrth ystyried rhythm fertigol, mae'n bwysig bod blaen siopau traddodiadol a chyfoes
yn eistedd o fewn yr agoriad strwythurol a ddiffinnir gan y fframwaith adeiladu
gwreiddiol, gyda cholofnau strwythurol neu bilastrau yn cysylltu'r llawr gwaelod â'r
adeilad uwchben. Dylai blaen siopau sy'n pontio adeiladau ar wahân gydnabod y
rhaniadau pensaernïol uwchben yn eu dyluniad. Mae'n bwysig creu'r argraff mai blaen
y siop yw 'sylfaen' yr adeilad uwchben

13

5.5.

Wrth ystyried llinellau llorweddol, mae'n bwysig bod y llinell gornis a maint y ffasgia yn
parchu cyfrannau gwreiddiol. Lle ceir parêd o siopau yn eistedd o fewn yr un adeilad,
dy;id ystyried creu ymagwedd cyffredin.

5.6.

Mae'r ffigur canlynol yn dangos sut y gall newidiadau i flaen siopau gael effaith
negyddol ar amgylchedd y stryd drwy fethu ag ymateb i gymeriad y rhiant adeilad.

Ffig 2. Addasiadau i flaen siopau sy'n cael gwared ar fanylion gwreiddiol fel pilastrau, esgyniadau’r
stondin, a ffasgau gwreiddiol sy'n tanseilio'r strydlun a phrofiad cerddwyr.

Nodyn Dylunio 1
Mae blaen siop yn rhan annatod o'r adeilad yn ei gyfanrwydd a dylai fod yn gysylltiedig
ag ef yn hytrach na'i ystyried yn endid ar wahân.

Nodyn Dylunio 2
Dylai blaen y siop eistedd o fewn yr agoriad strwythurol ar lefel y llawr gwaelod.

Nodyn Dylunio 3
Os cyfunir nifer o unedau a arferai fod ar wahân i ffurfio uned llawr gwaelod fwy ei
maint, dylai y rhannu ar yr adeilad(au) ar lefel y lloriau uwch barhau ar lefel blaen y
siop.
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6.

Dyluniad Blaen Siop Traddodiadol

6.1.

Dros amser mae dyluniad clasurol blaen siopau wedi esblygu ac yn cynnwys gwahanol
raddau o ychwanegiadau a manylion addurniadol, fodd bynnag, mae blaen siopau
traddodiadol yn tueddu i gynnwys yr elfennau canlynol sy'n cyflawni swyddogaethau
pensaernïol pwysig a sicrhau cysondeb ar hyd y stryd:
Mae Pilastrau yn darparu'r gwahaniad fertigol rhwng unedau blaen siop; y Capan
Colofn sy’n ffurfio brig y Pilaster a'r Plinth y sylfaen.
Y Cornis sy’n ffurfio brig blaen y siop ac mae'n darparu elfen drosiannol rhwng y
ffasgia a'r llawr cyntaf.
Y Ffasgia yw'r bwrdd lle ceir arwyddion yn draddodiadol, gyda phob pen yn cael ei
ddiffinio gan y Consol neu’r Corbelau
Mae Esgyniad y Stondin yn creu sylfaen weledol a strwythurol ar gyfer gwydr y
ffenestr.
Y Croeslath sy'n diffinio rhan uchaf y ffenestr ac sy'n alinio fel arfer â brig y drws.
Gelwir y ffenestr uwchben y drws yn Ffenestr Linter, tra gelwir ffenestri uwchben y
croeslath yn Ffenestri Llofft Olau.

Ffig 3. Disgrifir elfennau allweddol blaen siop traddodiadol yn llawnach yn yr adrannau canlynol.
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6.2

Pan fyddant wedi'u lleoli mewn Ardal Gadwraeth neu'n rhan o Adeilad Rhestredig,
byddai'n well bob amser i gadw ac adfer blaen siopau traddodiadol neu hanesyddol yn
hytrach na chael eu disodli. Dylai unrhyw nodweddion gwreiddiol sydd wedi'u cuddio
gan ychwanegiadau diweddarach gael eu hamlygu a'u hadfer.

6.3

Ar gyfer pob blaen siop traddodiadol, dylai addasiadau yn y dyfodol yn fras geisio adfer
y nodweddion sy’n bodoli lle maent yn bresennol ac ail-greu'r cyfrannau sy'n gyffredinol
gyson â'r adeilad y maent yn rhan ohono.

Nodyn Dylunio 4
Os oes gan eiddo enghraifft dda o flaen siop wreiddiol, bydd rhagdybiaeth o blaid ei
hadfer a'i gwella yn hytrach na'i disodli, yn enwedig pan fydd yr adeilad wedi'i Restru
neu'n rhan o ardal Gadwraeth.
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7.

Dyluniad Blaen Siop Cyfoes

7.1.

Nodweddir blaen siopau modern gan esgyniadau stondin is, deunyddiau ffrâm modern
a llai o addurn. Bydd y rhaniadau fertigol rhwng unedau wedi eu diffinio gan y golofn
strwythurol yn hytrach na'r pilastr traddodiadol. Dangosir elfennau nodweddiadol blaen
siop fodern isod.

Ffig 4. Elfennau allweddol blaen siop gyfoes

7.2

Mae'r un mor amhriodol defnyddio cynllun blaen siop traddodiadol ar adeilad modern,
ag ydyw i ddefnyddio cynllun modern i adeilad hanesyddol. Mae'r enghreifftiau isod yn
dangos ymateb dylunio blaen siop gyfoes sy’n briodol i adeilad o'r 20fed Ganrif.
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Ffig 5.Colofnau ar y llawr gwaelod yn ymateb i’r
rhai sydd uwchben

7.3

Ffig 6. Blaen siop yn rhan o ddyluniad adeilad

Dylai dyluniad blaen siop gyfoes geisio:
a.
b.
c.
d.
e.

ystyried arddull ac oedran yr adeilad y mae'n rhan ohono;
fod yn gymesur â'r adeilad uwchben ef a'r eiddo sy'n gyfagos iddo;
cynnwys cornis neu elfen sy'n eistedd uwchben y ffasgia i ddiffinio'r 'brig';
osgoi ffasgau sy’n rhy fawr; a
Defnyddio deunyddiau naturiol cynaliadwy fel pren yn hytrach na UPVC a ffasgiau
a chladin acrylig.

Ffig 7. Enghraifft dda o flaen siop gyfoes wedi ei
integreiddio i ddyluniad adeilad

Ffig 8. Blaen siop gyfoes gydag esgyniadau
stondin, croeslath a drysau symlach
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Ffig 9. Uned fanwerthu newydd yn rhannu’r siop yn Ffig 10. Mae dylunio blaen siop yn rhan o'r
3 rhaniad strwythurol i leihau y màs
adeilad cyffredinol, gydag arwyddion lled gynnil

Nodyn Dylunio 5
Rhaid i flaen siopau cyfoes newydd fod yn rhan o ddyluniad cyffredinol yr adeilad, tra
bod yn rhaid i addasiadau ymateb i raddfa, cyfran a rhythm yr adeilad.
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8.

Ardaloedd Cadwraeth ac Adeiladau Rhestredig

8.1.

Cydnabyddir Ardaloedd Cadwraeth Casnewydd am eu treflun a'u gwerth hanesyddol.
Bydd y Cyngor yn ceisio cadw blaen siopau traddodiadol a dylid ceisio cyngor gan yr
Adran Gynllunio cyn dechrau ar y gwaith er mwyn osgoi amheuaeth. Mae manylion
cyswllt y Swyddog Cynllunio ar Ddyletswydd i'w gweld ar ddiwedd y ddogfen hon. I
gael gwybod a yw blaen siop mewn Ardal Gadwraeth, wedi'i Rhestru neu'n rhan o
Adeilad Rhestredig, ewch i www.newport.gov.uk a chwilio yn ôl y cyfeiriad ar 'Fy
Nghasnewydd' o dan 'Fy Mapiau'.

8.2.

Os yw’r siop yn adeilad Rhestredig (neu’n rhan o Adeilad Rhestredig), bydd angen i
chi wneud cais am ganiatâd Adeilad Rhestredig cyn cynnal unrhyw addasiadau
mewnol neu allanol.

8.3.

Dylai dyluniad blaen y siop barchu iaith, cyfran ac arddull bensaernïol y cyfnod
hanesyddol priodol. Mae dyluniad blaen siop draddodiadol yn briodol ar gyfer cyddestun Fictoraidd neu Edwardaidd Ardal Gadwraeth Canol y Ddinas.

8.4.

O fewn yr Ardal Gadwraeth, mae cadw ac adfer nodweddion sy’n bodoli eisoes sy'n
cyfrannu at gymeriad arbennig yr ardal yn arbennig o bwysig. Mae'n bwysig ymchwilio
y tu hwnt i'r ymddangosiad arwynebol gan fod ychwanegiadau diweddarach weithiau'n
cuddio blaen siopau gwreiddiol y gellir eu hadfer.

8.5

Dylid nodi bod nifer o adeiladau a
blaen siopau o ansawdd da sydd o
gyfnodau
diweddarach
sy'n
cyfrannu at gymeriad yr ardal. Dylid
bod yn ofalus i sicrhau na ddylai
rhinweddau'r
adeiladau
diweddarach hyn gael eu tanseilio
na'u tanbrisio.

Ffig 11. Blaen siop bwaog o ansawdd uchel o’r 1950au yn 29 High St

8.6.

Bydd adnewyddu deunyddiau tebyg am debyg i'r gwreiddiol yn diogelu cymeriad
arbennig adeilad a dylai cynigion dylunio newydd gael eu llywio gan adeiladau o
gymeriad hanesyddol tebyg neu'n seiliedig ar dystiolaeth archifol os yw'r dyluniad neu
ddeunyddiau gwreiddiol wedi'u colli.
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8.7.

Dylid osgoi dynwarediadau o ansawdd gwael ar flaen siopau hanesyddol. Gwrthodir
newidiadau blaen siopau sydd wedi'u cynllunio'n wael sy'n tynnu oddi ar gymeriad y
rhiant adeilad neu'r ardal leol. Ceir cyngor sy'n ymwneud â dyluniad elfennau
pensaernïol unigol yn yr adrannau canlynol.

8.8.

Dylai ymgeiswyr ystyried penodi pensaer â phrofiad addas neu osodwr/contractwr
sydd â phrofiad o adeiladau hanesyddol.

Nodyn Dylunio 6
Dylai cynigion o fewn yr Ardal Gadwraeth neu o fewn adeiladau Rhestredig gadw ac
adfer nodweddion sy'n bodoli eisoes. Lle mae angen gwaith adfer, dylai cynigion
dylunio newydd gael eu llywio gan adeiladau o gymeriad hanesyddol tebyg neu'n
seiliedig ar dystiolaeth archifol a deunyddiau a adnewyddwyd ar sail tebyg am debyg.
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9.

Elfennau Dylunio

9.1

Dylunio a Llythrennu Ffasgia

9.1.1

Band llorweddol yw'r ffasgia, sydd wedi'i leoli'n fertigol o dan ymyl to sy'n arddangos
teitl neu enw'r siop. Mae graddfa a safle'r arwydd ffasgia yn hanfodol i hysbysebu’r
cwmni yn ogystal â'i gyfraniad at estheteg yr adeilad a'r strydlun cyffredinol.

9.1.2

Ni ddylai'r ffasgia dra-arglwyddiaethu ar y façade. Dylid rhoi ystyriaeth arbennig i
raddfa, deunyddiau, lliw, llythrennu a goleuo'r arwydd ffasgia er mwyn sicrhau ei fod
yn cyd-fynd â'r adeilad a'r stryd.

9.1.3

Lle y bo'n bosibl, dylid alinio ffasgau ag eiddo cyfagos, drwy gadw at led safonol, fel
arfer y capan colofn (rhan uchaf y pilastr). Mae hyn yn hyrwyddo golygfa stryd fwy
deniadol ac mae hefyd yn sicrhau bod pob blaen siop yn cadw ei gyfrannau gwreiddiol,
cytbwys.

Ffig. 12 Ffasgia â lled safonol

Ffig. 13 Ffasgia wedi'i amgáu gan gapan colofnau
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9.1.4

Os yw siop yn meddiannu sawl uned, dylai fod gan bob un ffasgia ar wahân, wedi'i
gysylltu'n weledol â dyluniad cyffredin.
Byddai un ffasgia parhaus yn traarglwyddiaethu'n weledol ac yn torri ar batrwm y teras.

Ffig.14 Delwedd sy'n dangos sut mae blaen siop newydd sy’n rhychwantu'r adeilad yn hollti’r
berthynas â’r adeilad

9.1.5

Ni ddylai ffasgiau fod yn ddyfnach nag 20% o uchder cyffredinol blaen y siop. Ni ddylai
ffasgiau guddio, difrodi nac ymwthio o flaen manylion pensaernïol sy'n arwyddocaol yn
weledol, gan gynnwys silffoedd ffenestri'r llawr cyntaf.
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Ffig 15 chwith: Ffasgia newydd yn cuddio ffenestri
llofft olau;
Ffig 16 uchod: Blaen siop draddodiadol drws
nesaf i flaen siop lle mae ffasgia yn eistedd yn is
gan ddatgelu façade gwag

9.1.6

Dylid osgoi trin ffenestri llofft olau (ffenestri lefel uchel) mewn ffordd sy'n gwneud i'r
ffasgia edrych yn ddyfnach (h.y. drwy osod arwyddion ychwanegol drostynt). Gall hyn
greu anghydbwysedd yn y cyfrannau sefydledig a niweidio ymddangosiad blaen y siop
a'r stryd.

9.1.7

Mewn Ardaloedd Cadwraeth, dylai pob ffasgia gael ei orffen â chornis wedi'i ddiffinio'n
dda. Gall Corbelau fod yn blaen neu'n addurniadol iawn ac fe'u hanogir er mwyn
ychwanegu nodwedd ddylunio at flaen siop.

Ffig. 17 Corbelau addurnol

Ffig. 18 Cornis wedi'i ddiffinio'n dda
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Nodyn Dylunio 7
Dylai ffasgiau fod yn gymesur â dyluniad yr adeilad ac ni ddylent dra-arglwyddiaethu,
dim mwy nag 20% o gyfanswm blaen y siop.

Nodyn Dylunio 8
Ni ddylai ffasgia rychwantu mwy nag un eiddo er mwyn sicrhau bod cyfrannau'r blaen
yn cael eu cynnal gydag adrannau fertigol cryf rhwng yr unedau.

Nodyn Dylunio 9
Anogir cadw neu gynnal ffasgia traddodiadol presennol. Ni ddylid gosod ffasgiau
newydd dros fyrddau presennol.

Nodyn Dylunio 10
Mewn Ardaloedd Cadwraeth ac adeiladau rhestredig dylid cynnal, adfer neu ail-osod
corneisi a chorbelau gwreiddiol.
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9.2

Arwyddion a Hysbysebu

9.2.1

Mae'r prif arwydd sy'n gysylltiedig â siop fel arfer wedi'i leoli ar y bwrdd ffasgia. Fodd
bynnag, gellir cynnwys arwyddion hefyd ar y ffenestri gwydr ac ar arwyddion crog. Gall
maint, lleoliad, lliw a dyluniad arwyddion wella neu dynnu oddi ar ymddangosiad siop
yn fawr.

Ffig. 19 Dull unedig o ymdrin ag arwyddion ffasgia

Ffig. 20 Arwydd syml ac effeithiol

9.2.2

Ni ddylai arwyddion fod yn rhy fawr a dylent siarad â cerddwyr sy’n defnyddio’r stryd.
Dylid osgoi ffasgiau bocs. Dylai llythrennau a graffeg fod o faint cymedrol ac yn
gymesur â'r ffasgia. Mae llythrennau clir, a bylchau da yr un mor hawdd i'w darllen â
llythrennau mwy sy’n rhy fawr.

9.2.3

Dylid cyfyngu'r arwydd i enw'r siop gyda logo graffeg syml a’r rhif stryd. Ni fydd gormod
o wybodaeth sy’n creu annibendod gweledol yn dderbyniol.

9.3.4

Gall arwyddion Cymraeg a dwyieithog wella cymeriad Casnewydd a hyrwyddo’r ddinas
a’i diwylliant. Dylid ystyried opsiynau i arddangos arwyddion yn Gymraeg a Saesneg
fel rhan o gynigion dylunio blaen siopau.

9.2.5

Os oes ffasgia neu arwydd rhy fawr yn bodoli ar flaen siop, sydd angen ei newid neu
ei adfer, bydd y Cyngor yn annog ei dynnu a'i ddisodli gan ffasgia sy'n briodol i'r
adeilad.
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9.2.6

Mae nifer ormodol o arwyddion yn annerbyniol.

9.2.7

Peidiwch â rhoi arwyddion ychwanegol ar loriau uwchben y siop. Ni ddylid hongian
baneri allanol mawr na phosteri hysbysebu o'r lloriau uchaf.

9.2.8

Dim ond mewn achosion eithriadol, megis yn achos defnyddwyr safleoedd lloriau
uwch, y caniateir rhywfaint o hysbysebu cymhedrol ar lefelau uwch. Fel arfer, cyfyngir
hyn i ysgrifennu arwydd ar ffenestri a defnydd cynnil tebyg o arwyddion.

9.2.9

Yn draddodiadol, peintiwyd ysgrifen ar flaen siopau traddodiadol â llaw. Anogir hyn yn
gryf. Gall llythrennau wedi eu 'torri allan' yn unigol hefyd ymddangos yn ddeniadol,
ond dylid ystyried graddau'r maint a'r ymwthiad yn ofalus.

Ffig. 21 Defnydd deniadol o lythrennu 'torri allan'

Ffig.22 Dull cyfoes o arwydd a baentiwyd â llaw

Ffig. 23 Arwydd wedi'i baentio yn creu argraff
chwaethus a chyfoes fel nodwedd gornel
drawiadol
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9.2.10 Mae arwyddion crog yn dderbyniol os ydynt yn cael eu hongian gan ddefnyddio
cromfachau metel sy'n gweddu i arddull yr adeilad, heb fwy nag un fesul uned. Dylai
uchder yr arwyddion hyn fod yn gymesur â'r ffasgia, a dylid ei hongian o leiaf 2.4m
uwch lefel y palmant ac ni ddylent ymwthio mwy nag 800mm o'r adeilad.
9.2.11 Yn gyffredinol, nid yw arwyddion blwch ymwthiol yn dderbyniol.
9.2.12 Dylid hefyd osgoi arwyddion rhydd wedi'u goleuo sy’n crogi o fewn y ffenestr.

Ffig. 24 Arwyddion crog cyfoes o safon

Ffig. 25 Enghreifftiau da o arwyddion crog
traddodiadol

9.2.13 Ni ddylai arwyddion corfforaethol a brandio bennu arddull blaen siop, yr arwyddion nac
ymddangosiad y ffasgia.
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9.2.14 Dylai hunaniaeth gorfforaethol fod yn briodol i raddfa a chymeriad y blaen siop a'r
adeilad yn ei gyfanrwydd. Ni ddylai fwrw cysgod dros yr estheteg, er y gall dehongliad
cyfoes o themâu traddodiadol fod yn dderbyniol.

Ffig. 26 Ychwanegu arwyddion corfforaethol yn
sensitif

Ffig. 27 Paent wedi ei ddefnyddio i roi arddull
gorfforaethol i flaen siop draddodiadol

Arwyddion ar gyfer Siopau Traddodiadol
Nodyn Dylunio 11
Dylid lleoli arwyddion ar siopau ar lefel ffasgia a dylid eu hintegreiddio i flaen y siop.

Nodyn Dylunio 12
Anogir y defnydd o ddulliau a deunyddiau traddodiadol e.e. llythrennu wedi'i baentio â
llaw a byrddau ffasgia pren.
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Blaen Siopau Arwyddion i Bawb
Nodyn Dylunio 13
Dylech osgoi defnyddio ffasgiau blwch.

Nodyn Dylunio 14
Mae cynnwys un arwydd crog ond yn briodol ar gyfer blaen siop, pan fydd wedi'i leoli
ar lefel ffasgia ac wedi'i wneud o bren a/neu ffitiadau metel.

Nodyn Dylunio 15
Dylai arwyddion a hysbysebu ar loriau uchaf fod yn gyfyngedig o ran nifer.

Nodyn Dylunio 16
Efallai y bydd angen cyfaddawdu ar frandio corfforaethol er mwyn sicrhau bod
cymeriad yr adeilad a'r strydlun yn cael eu cynnal.
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9.3

Pilastrau ac elfennau Fertigol

9.3.1

Pilastrau yw'r colofnau fertigol ar bob ochr i flaen siop, gan ddarparu rhaniad gweledol
rhwng blaenau siopau.

9.3.2

Dylai pilastrau bob amser ddilyn yr un rhythm ac arddull â'r adeilad uwchben. Drwy
wneud hyn, mae patrwm yr adeilad uwchben yn gyson o'i bôn i’w brig.

9.3.3

Beth bynnag fo'r adeilad, mae pilastrau a chapan colofnau neu golofnau strwythurol
yn rhan gydrannol o flaen siop lwyddiannus a dylent fod yn bresennol bob amser am
eu bod yn helpu i ddiffinio un uned o'r llall a chreu strwythur a threfn yn y strydlun.

9.3.4

Anogir ymchwil hanesyddol, yn enwedig i hen ffotograffau, i roi'r cyfle i adfer
nodweddion pilastr pensaernïol hanesyddol cudd neu absennol yn yr un arddull. Yng
Nghanol y Ddinas, mae pilaster gwaith maen addurniadol yn aml yn bresennol ac eto
wedi'i orchuddio neu hanner ei guddio â phren.

9.3.5

Dylai'r deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer datblygu pilastrau newydd fod yn gydnaws â
gweddill dyluniad yr adeilad a'r strydlun.

Nodyn Dylunio 17
Ni ddylid newid na thynnu pilastrau gwreiddiol a nodweddion cysylltiedig ac, os oes
angen, dylid eu hadfer.

Nodyn Dylunio 18
Rhaid trin y pilastrau yn yr un modd gan greu ffrâm union fath, ar ddwy ochr i flaen y
siop.

Nodyn Dylunio 19
Mae pilastrau traddodiadol yn cynnwys sylfaen, siafft a chapan colofn Gyda'i gilydd
dylai'r nodweddion hyn fod yn gymesur gan greu nodwedd fanwl i flaen siop.
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9.4

Ffenestri

9.4.1

Weithiau, mae bariau gwydr, croeslath neu byst ffenestri yn briodol i ganiatáu drysau
cilfachog, i fframio mynedfeydd a chreu graddfa fwy personol.

9.4.2

Dylai'r dull o isrannu gwydr blaen y siop fod yn addas i gymeriad blaen y siop yn ogystal
â dyluniad yr adeilad, gan gynnwys safle, maint a chyfrannau'r llawr cyntaf.

9.4.3

Dylid annog ffenestri a gwydr traddodiadol ar adeiladau hanesyddol. Lle darganfyddir
manylion traddodiadol, dylid eu cadw a'u hatgyweirio, gan adfer blaen y siop
hanesyddol i'w dyluniad a'i hansawdd wreiddiol.

9.4.4

Dylid cadw triniaethau i ffenestri gwydr, fel paneli, ysgythru, gwydr arlliw neu
adlewyrchol, a ddefnyddir i ddarparu arwyddion neu er mwyn cyfyngu ar yr olygfa i
siop, i'r lleiaf posibl sydd ei angen. Fodd bynnag, gall mathau o wydr sy'n cynnwys
graffeg effaith ysgythru ategu prif arwyddion yr uned a dylid ei annog ar yr amod ei fod
yn gymesur â'r ffenestri, blaen y siop a'r adeilad yn ei gyfanrwydd.

Ffig. 28 Arwydd wedi'i gyfyngu i enw, logo a rhif

Ffig. 29 Sticer ffenestr 'glân' gweledol gyda
chyfraniad cadarnhaol i’r strydlun
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Ffig. 30 Adeilad rhestredig gydag arwyddion yn
creu strydlun gweledol prysur

9.4.5

Ffig. 31 Defnydd gormodol o sticeri ffenest yn
atal gweld i mewn i'r siop

Yn gyffredinol, nid yw arddangosfeydd ffenestri graffeg sy'n gorchuddio'r rhan fwyaf o
ffenestr siop yn cael eu hannog ac nid ydynt yn dderbyniol ar adeiladau rhestredig neu
o fewn ardal gadwraeth. Gall gorchuddio ffenestri siop gyda sticeri droi blaen siopau
yn fyrddau hysbysebu rhy fawr a thynnu oddi ar gymeriad ardal a golwg yr adeilad.

Nodyn Dylunio 20
Anogir rhannu gwydr drwy ddefnyddio croeslathau a physt ffenestri wedi eu mowldio
a dylent adlewyrchu cyfrannau'r lloriau uchaf.

Nodyn Dylunio 21
Dylai ffenestri arddangos nwyddau siop yn glir felly dim ond tua 10% o unrhyw ffenestr
ddylai sticeri, posteri a hysbysiadau ei gymryd. Anogir arwyddion sensitif gan
ddefnyddio effaith gwydr wedi'i ysgythru.
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9.5

Drysau

9.5.1

Dylai drysau gadw at gymeriad yr adeilad a dylent ganiatáu mynediad i bawb yn unol
â'r Ddeddf Cydraddoldeb a Rhan N y Rheoliadau Adeiladu fel yr eglurir yn fanylach yn
adran 12.

9.5.2

Dylai arddull a chymeriad blaen y siop a'r adeilad gael eu hadlewyrchu gan ddyluniad
y drws.

9.5.3

Rhaid gallu adnabod drysau'n hawdd. Yng Nghasnewydd, mae drysau'n aml yn cael
eu cilfachu a'u hollti. Mae'n bwysig bod drysau cilfachog wedi eu hollti yn cael eu cadw
a'u gwella am eu bod yn cyfrannu at gyfoeth y strydlun ac yn ategu ei chymeriad.

9.5.4 Mae defnyddio gatiau diogelwch ar
draws y drysau cilfachog dros nos yn
nodwedd diogelwch traddodiadol ond ni
ddylai ansawdd y gwaith metel ac uchder
a lled cymesur y gât gael effaith
negyddol ar flaen y siop, rhaid gofalu am
ei effaith pan nad yw'r gatiau'n cael eu
defnyddio.
9.5.5 Lle defnyddir gwaith teils mosaig
addurniadol ar y trothwy rhwng y
palmant a drws y siop, dylid rhoi sylw
arbennig i gadw a gwella'r nodwedd hon.
Ffig. 32 Manylyn drws cilfachog

9.5.6

Dylai drysau gwydr fod â mannau sy'n cyferbynnu'n weledol, megis gwydr anhryloyw,
arwydd, logo neu nodweddion addurniadol er mwyn nodi pan fyddont wedi cau.

9.5.7

Er mwyn sicrhau y gellir defnyddio lefelau'r lloriau uchaf, cefnogir mynedfa
adnabyddadwy ar wahân, ar gyfer y lloriau uchaf. Bydd angen i'r fynedfa ymwneud yn
foddhaol â gweddill y driniaeth ar y llawr gwaelod a bod o raddfa, dyluniad a
deunyddiau priodol.
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Nodyn Dylunio 22
Anogir darparu mynedfa ar wahân i loriau uchaf adeilad fel rhan o gynllun blaen siop
a gwrthwynebir cynigion sy'n ceisio cael gwared ar fynedfeydd presennol.

Nodyn Dylunio 23
Dylai'r drysau fod yn hawdd eu hadnabod yn y façade: gall y cilfachu, neu ddefnyddio
lliw neu ddeunydd manwl gyflawni hyn.
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9.6

Nenfydau crog a Mezzanines

9.6.1

Os oes nenfwd ffug neu grog yn bodoli neu'n cael ei fewnosod yn y siop ni fydd yn
briodol cynyddu dyfnder y ffasgia i guddio ymyl newydd y nenfwd. Rhaid ystyried
dulliau eraill i guddio nenfydau crog, megis gosod y nenfwd grog yn ôl o'r ffenestr neu
ffurfio pared wedi ei hollti, neu ei gysylltu â rheilen groeslath gyda ffenestri anhryloyw
uwchben y rheilen.

Ffig 33 Enghraifft o nenfwd grog wedi ei chuddio Ffig 34 Enghraifft o nenfwd grog wedi'i chuddio y tu
y tu ôl i wydr anhryloyw uwch ben croeslath
ôl i wydr anhryloyw uwch ben croeslath

9.6.2

Yn yr un modd, pan fydd llawr mesanîn yn cael ei osod, nid yw'n briodol cynyddu'r
bwrdd ffasgia i guddio ei bresenoldeb, yn hytrach, dylid defnyddio gwydr anhryloyw
uwchben y croeslath.
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Ffig 35 Enghraifft o lawr mesanîn wedi'i
fewnosod mewn lleoliad traddodiadol, gan
newid cyfran y blaen siop wreiddiol

Ffig 36 Rhes o unedau manwerthu cyfoes lle mae
mesaninau wedi'u cynllunio i mewn i unedau
uchder dwbl

9.6.3

Mewn lleoliad traddodiadol, nid yw'n briodol ychwaith cyflwyno ffenestri clir newydd i'r
mesanîn yn lle'r blaen siop traddodiadol gan y bydd hyn yn tarfu ar y rhythm llorweddol
ar hyd y stryd. Mae cyfleoedd i ad-drefnu arwynebedd llawr y tu ôl i façade yn ofalus
heb amharu ar rhythm fertigol a llorweddol y stryd, y gellir ei ystyried fesul achos.

9.6.4

Mewn adeiladau newydd a chyfoes, mae mesaninau gyda mannau uchder dwbl ym
mhen blaen y siop yn aml yn ddeniadol ac maent yn aml yn ymateb priodol i raddfa a
ffurf yr adeilad.

Nodyn Dylunio 24
Dylai nenfydau crog a mesaninau naill ai gael eu celu o'r stryd gyda gwydr anhryloyw,
neu gael eu gosod yn ôl o flaen y siop gyda phared wedi ei hollti neu debyg.
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9.7

Esgyniadau stondin

9.7.1

Esgyniadau stondin sy’n ffurfio 'gwaelod' yr adeilad, ac yn ffurfio rhan bwysig o flaen y
siop. Yn draddodiadol defnyddiwyd yr esgyniadau stondin i wneud blaen y siop yn fwy
diogel, i’w amddiffyn rhag trawiadau damweiniol, a chreu man arddangos nes i’r llygad.

9.7.2

Mae'n nodwedd ar flaen siop sy'n ateb pwrpas swyddogaethol a gweledol. Mewn
Ardaloedd Cadwraeth ac ar adeiladau rhestredig bydd angen esgyniad stondin. Ar
gyfer blaen siopau cyfoes, dylai dyluniadau gynnwys esgyniadau stondin yn y rhan
fwyaf o achosion.

9.7.3

Dylid cadw'r esgyniadau stondin presennol sydd â nodweddion addurnol o ansawdd.

9.7.4

Dylai deunyddiau a ddefnyddir bob amser barchu a gwella deunyddiau'r adeilad cyfan
a blaen y siop. Dylid gorffen yr esgyniad stondin mewn deunydd traul caled o safon
sy'n hawdd ei lanhau. Dylid cadw a gwella teils hanesyddol, lle bo rhain yn bresennol.

9.7.5

Ni ddylai'r esgyniadau stondin fod yn fwy na 25% o gyfanswm blaen y siop. Mae'n
ymddangos bod y rhai sy'n uwch na'r uchder hwn yn ymddangos fel petaent yn traarglwyddiaethu ar flaen y siop, ac mae'n annhebygol y derbynnir hyn. Dylai'r
esgyniadau stondin fel arfer fod yn gymesur â'r plinth sy'n cefnogi'r pilastr. Dylid
cynnwys manylyn silff rhwng gwydr y ffenestri a'r esgyniad stondin.

Ffig. 37 Siop gyda’r 'gwaelod' y mae
esgyniad stondin yn ei ddarparu, yn eisiau

Ffig. 38 Esgyniad stondin o bren yn gymesur â'r
pilastr

Nodyn Dylunio 25
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Mae'n annhebygol y bydd cynigion ar gyfer blaen siopau traddodiadol sydd â’u
hesgyniadau stondin yn eisiau a gwydr yr holl ffordd i’r llawr yn dderbyniol.
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9.8

Goleuo

9.8.1

Dylid ystyried goleuo fel rhan o'r dyluniad cyffredinol yn hytrach nag ychwanegiad
diweddarach. Gall goleuadau cynnil ychwanegu bywiogrwydd i’r strydlun yn ystod y
nos ond mae arwyddion â golau sydd wedi'u cynllunio'n wael yn aneniadol.

9.8.2

Gwell yw gosodiadau goleuo allanol ar flaen siopau mwy traddodiadol. Dylai'r unedau
goleuo eu hunain fod yn gynnil a peidio â dargyfeirio sylw oddi wrth y ffasgia. Fodd
bynnag, o ran adeiladau modern, efallai y bydd mwy o gyfle i ystyried amrywiaeth o
ffynonellau golau cudd ar yr amod nad ydynt yn tra-arglwyddiaethu yn y strydlun.

Ffig 39 Goleuo wedi'i gynllunio'n sensitif a’i osod Ffig. 40 Goleuo cynnil gyda phob gwifren wedi'u
yn allanol
cuddio

9.8.3

Nid yw goleuo arwyddion crog nac arwyddion bocs o unrhyw ffurf yn dderbyniol. Fodd
bynnag, gellir ystyried arwyddion cain wedi'u saernïo'n dda sy'n defnyddio tiwbiau
fflworoleuol tenau, sydd ond yn goleuo'r llythrennau neu'r graffeg yn unig.

9.8.4

Dylai goleuo ar arwyddion fod yn gynnil ac wedi'u cyfeirio'n dda er mwyn osgoi dallu,
dylid cuddio pob gwifren a chuddwyr ceblau.
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9.8.5

Rhaid osgoi gor-oleuo. Bydd goleuo anghyson ar siopau yn llifo i'r amgylchfyd
cyhoeddus a chynyddu lefel y golau ar y strydoedd yn y nos yn ogystal â goleuadau
stryd. Mae ardaloedd o olau llachar yn rhoi bod i ardaloedd tywyll, yn enwedig llwybrau
i gerddwyr a lonydd bach, sydd â'r potensial i ddenu troseddu. Gall lampau gwddf
alarch a sbotoleuadau mawr greu pyllau o olau mewn mannau o gysgodol, ac nid ydynt
yn cael eu cefnogi.

9.8.6 Anogir goleuo ffenestri mewnol yn gynnil i hyrwyddo bywiogrwydd ar y stryd a helpu o
ran diogelwch, yn enwedig gyda’r nos.
9.8.7

Ni chaniateir arddangosfeydd ysbeidiol, sy'n fflachio ac yn symud ychwaith gan y
gallant gael effaith negyddol ar strydlun

9.8.8

Dim ond goleuadau sy'n sensitif i gymeriad yr adeilad/ardal ddylai gael eu gosod ar
adeiladau rhestredig a phob adeilad mewn ardal gadwraeth. Dim ond pan ddangosir
bod cyfraniad cadarnhaol at ddiogelu a gwella'r ardal/adeilad y caniateir goleuo
arwyddion neu hysbysebion.

9.8.9

Yn gyffredinol, rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i effeithiau amgylcheddol goleuadau a
goleuo, a sut y gellir lliniaru'r effeithiau hyn.

Nodyn Dylunio 26
Gall arwyddion ffasgia wedi'u goleuo fod yn dderbyniol ond ni ddylent fod yn rhy
ymwthiol.
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9.9

Canopïau a Bleinds

9.9.1

Mae canopi siop neu fleind yn elfen y byddai angen caniatâd cynllunio ar ei gyfer,
gallant fod yn nodwedd ddeniadol ac ategu'r strydlun os yw eu dyluniad yn sensitif i'r
stryd a'r cyd-destun adeiladu y gosodir y siop ynddo. Gallant hefyd greu ymdeimlad o
amgáu sy'n ddymunol ar gyfer siopwyr ffenestri neu er mwyn cysgodi byrddau a
chadeiriau allanol.

9.9.2

Mae ymddangosiad yr adlen yn bwysig a dylai ei ddeunydd fod yn gadarn i'w ddiogelu
rhag yr haul a glaw. Dylai'r lliw gyfateb i flaen y siop a’r ffasgia ac ni ddylai weithredu
fel prif arwydd y siop gyda llythrennu'n cael ei gadw i isafswm, ac yn gyfyngedig i enw'r
cwmni neu'r busnes. Mae logos a brandio yn dderbyniol mewn rhai amgylchiadau, fodd
bynnag, dylid osgoi hysbyseb amlwg.

9.9.3

Mae gosod bleinds neu ganopïau 'Dutch' yn aml yn ffordd o ddarparu hysbysebu
ychwanegol. Ni chânt eu hannog am eu bod yn aml wedi eu gwneud o ddeunyddiau
sy'n adlewyrchol iawn, neu wedi eu lliwio'n lliwgar ac maent yn tueddu i guddio rhannau
o'r façade a manylion yr adeilad. Nid ydynt ychwaith yn cilio'n ôl i mewn i'r adeilad yn
llawn.

Ffig. 41 Canopi 'Dutch' yn cuddi’r wedd flaen
.

9.9.4

Ffig. 42 Mae canopi y gellir ei dynnu'n diffinio parth
eistedd

Mewn llawer i achos, y math mwyaf priodol o fleind neu ganopi yw bleind allan o
ddefnydd sy’n cilio nôl yn llwyr i’r adeilad, ac sy’n gwyro tuag i lawr islaw’r ffasgia.
Dylai'r bleind fod o leiaf 2.4m uwchlaw ’r ddaear, a dylid gallu ei dynnu'n ôl yn llawn.
Dylid osgoi darnau mawr neu hir o ganopi sy'n llethu'r adeilad neu'r stryd, ni ddylai un
canopi rychwantu ar draws mwy nag un bae strwythurol.
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9.9.5

Dylai bleind neu ganopi eistedd o fewn y strwythur a peidio â amharu ar nodweddion
pensaernïol. Ni ddylai bleind ymwthio o flaen y llinell adeiladu nac eistedd yn
anghyfforddus uwchben y cornis. Efallai y bydd modd ffitio'r blwch bleind ar ochr isaf
y soffit strwythurol.

9.9.6

Dim ond deunydd cynfas sy’n cilio’n llwyr fel rheol fyddai’r unig math addas o fleind ar
gyfer adeilad o gymeriad arbennig. 'Lath ddall' sy'n rhan o'r cornis, fyddai'r mecanwaith
addas ar gyfer tynnu'r bleind yn ôl, gan y gellid ei wneud bron yn anweladwy pan nad
yw'n cael ei ddefnyddio.

Nodyn Dylunio 27
Dylai'r bleind fod o leiaf 2.4m uwchlaw ‘r ddaear, a dylid bod yn gallu ei dynnu'n ôl yn
llawn. Ni ddylai un canopi rychwantu ar draws mwy nag un bae strwythurol.
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9.10 Deunyddiau
9.10.1 Mewn ardaloedd hanesyddol anogir defnyddio deunyddiau traddodiadol, gyda
dyluniad modern o ansawdd uchel mewn mannau eraill. Dylai deunyddiau gydgordio
â chymeriad adeilad, gellir gweithredu hyn drwy sicrhau bod deunyddiau sy'n bodoli
eisoes yn cael eu cynnal a'u hadfer, gan ddefnyddio deunyddiau a lliw yn sensitif, a
dewis deunyddiau sy'n gadarn ac yn ddeniadol. Nid yw deunydd sgleiniog, llachar a
lliwiau llym yn cael eu hannog.
9.10.2 Dylid ymdrechu i ddiogelu ac atgyweirio blaen siopau ar adeiladau hŷn lle mae
deunyddiau'n rhai gwreiddiol. Roedd rhai o'r enghreifftiau cynnar gorau yn tueddu i fod
yn fetelau o ansawdd uchel (efydd yn aml) yn aml ar y cyd â marmor. Mae'n bwysig
na ddylid paentio dros y deunyddiau hyn o ansawdd uchel.
9.10.3 Dylid gwneud paneli ffasgia o bren naturiol solet ac nid pren cyfwerth â gradd is a allai
ddadlamineiddio. Yn hanesyddol, ffurfiwyd rhai paneli ffasgia o baneli gwydr, er
enghraifft yn Arcêd Casnewydd.
9.10.4 Ni chaniateir mowldiau sydd wedi'u gosod yn wael ac sy'n anghywir yn hanesyddol, yn
enwedig mewn ardal gadwraeth.
9.10.5 Gellir defnyddio ystod llawer ehangach o ddeunyddiau ar adeiladau mwy newydd/mwy
modern. Fodd bynnag, dylai dylunwyr osgoi defnyddio byrddau acrylig, Persbecs,
plastig, alwminiwm gorffeniad naturiol safonol, pren meddal di-baent, a phren haenog,
sglodfwrdd, MDF neu baneli pren cyfansawdd eraill sy'n dueddol o ddadlamineiddio .

Nodyn Dylunio 28
Mewn ardaloedd o ddiddordeb hanesyddol, dylai deunyddiau fod yn gyson â
chymeriad yr adeilad

Nodyn Dylunio 29
Dylai deunyddiau fod yn ddeniadol, o ansawdd uchel, yn gadarn a dylid eu dewis yn
ofalus.
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9.11 Lliwiau
9.11.1 Ni fydd cynlluniau gorliwgar neu goegwych gael eu hannog. Gall effaith gronnol lliwiau
amhriodol fod yn niweidiol i gymeriad cyffredinol y strydlun.
9.11.2 Gall cyfuniadau paent undonog, wedi'u pylu, gorffeniad mat, greu cynllun o ansawdd
uchel. Bydd y mathau hyn o liwiau yn hyrwyddo delwedd soffistigedig, yn hynod briodol
mewn cyd-destun treftadaeth.
9.11.3 Yn yr Ardal Gadwraeth, dylai lliwiau ar gyfer y blaen siopau a rendro’r adeiladau
adlewyrchu cymeriad hanesyddol y bensaernïaeth. Gall defnydd sensitif o liwiau a
deunyddiau sy'n parchu oedran a lleoliad yr adeilad wella effaith y blaen siop ar y
strydlun.
9.11.4 Mae'n bwysig bod cynllun lliw i’r wedd gyfan. Yn gyffredinol, dylai dyfnder lliw blaen y
siop fod yn gyfoethocach, gydag arlliwiau mwy gwelw i'r lloriau uwch
9.11.5 Wrth ddewis cynllun lliw, mae'n ddefnyddiol gwirio dewisiadau lliw'r eiddo cyfagos fel
eu bod yn ategu ei gilydd. Mae'r Cyngor yn annog perchnogion eiddo a thenantiaid i
gydweithio i greu grwpiau cytûn/bywiog o adeiladau, a fydd yn ychwanegu'n fawr at
ansawdd gweledol Canol y Ddinas.
9.11.6 Mae'r siopau gwreiddiol o fewn ardal gadwraeth Canol y Ddinas yn dyddio o gyfnod
Fictoraidd ac Edwardaidd. Yn draddodiadol, byddai'r rhain wedi'u paentio ag arlliwiau
dyfnach. Mae arlliwiau dyfnach yn creu mwy o gyferbyniad rhwng blaen y siop a'r
arddangosfa yn y ffenestr, gan dynnu sylw at y nwyddau sydd ar werth. Amlinellir rhai
cyfuniadau lliw awgrymedig a allai fod yn briodol isod:

Ffig. 43 Samplau lliw awgrymedig
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9.11.7 Canllawiau nid rheolau yw'r arlliwiau a amlinellir ar y dudalen flaenorol. Mae'n bwysig
bod ymgeiswyr yn ystyried anghenion eu hadeilad yn ogystal â dawn dylunio unigol
wrth ddewis paled o liwiau. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod ymgeiswyr yn gallu
dangos y bydd eu cynigion yn ychwanegu at ansawdd a chymeriad y stryd.

Nodyn Dylunio 30
Dylai'r lliw a'r deunyddiau fod yn briodol i'r adeilad ac ni ddylent amharu ar ei
ymddangosiad allanol.

Nodyn Dylunio 31
Ni fydd cynlluniau lliw gorliwgar neu goegliwgar yn cael eu hannog.
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9.12 Nwyddau Dŵr Glaw
9.12.1 Yn yr Ardal Gadwraeth, mae gwteri a phibellau landeri yn draddodiadol wedi eu
gwneud o haearn bwrw, gyda hoprenni ar frig pibellau landeri a sgydau rhyddhau yn
aml yn cael eu gwneud yn nodweddion addurniadol. Lle mae nwyddau dŵr glaw
gwreiddiol yn bodoli, dylid eu cadw a'u hailwampio bob amser.
9.12.2 Haearn bwrw yw'r deunydd a ffefrir ar gyfer nwyddau dŵr glaw yn yr Ardal Gadwraeth.
Mae'n bwysig iawn, fodd bynnag, bod draeniad yn cael ei gynnal a'i gadw'n dda gan
fod gollyngiadau'n ffynhonnell aml o ddŵr sy'n mynd i mewn i adeiladau hanesyddol.
9.12.3 Mae'n gyffredin bod pibellau landeri yn cael eu hintegreiddio i ddyluniad blaen y siop,
e.e. drwy'r consol neu wedi'u cynnwys o fewn y pilastr. Anogir y dull hwn a dylid ei
gadw os yw'n nodwedd sefydledig.
9.12.4 Mewn Ardaloedd Cadwraeth, dylid paentio nwyddau dŵr glaw mewn arlliwiau tywyll er
mwyn lleihau eu hamlygrwydd gweledol. Dylid osgoi paentio pibellau mewn lliw disglair
a gwrthgyferbyniol iawn i'r prif façade sy'n gwneud iddynt sefyll allan.

Fig. 44 Pibell lander wedi ei
chuddio rhwng pilastrau

Fig. 45 Nwyddau haearn
bwrw addurniadol
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Fig. 46 Ymgorffori pibell i
ddyluniad corbel, a’i baentio
i’w ‘guddio’

9.12.5 Er nad yw mor gadarn â haearn bwrw, gall nwyddau dŵr glaw alwminiwm fod yn
dderbyniol hefyd. Ni fyddai nwyddau dŵr glaw plastig yn briodol mewn Ardaloedd
Cadwraeth nac ar Adeilad Rhestredig, ond gallant fod yn dderbyniol mewn mannau
eraill.
9.12.6 Dylid ystyried sêl blwm ar ben y cornis a manylyn ymyl diferu digonol ar gyfer sil y
ffenestr o’r dechrau’n deg.

Nodyn Dylunio 32
Sylw i fanylion pensaernïol er mwyn sicrhau bod dŵr glaw yn rhedeg oddi ar flaen y
siop yn ddigonol, a lleihau effaith weledol nwyddau dŵr glaw.

48

10. Diogelwch
10.1.

Bydd y Cyngor yn ceisio mabwysiadu ymagwedd gytbwys o ddiogelu blaen siopau.
Dylid cynllunio blaen siopau gan ddefnyddio deunyddiau sy'n gwneud byrgleriaeth a
mân fandaliaeth yn anodd iawn, a chael eu gweithredu mewn ffordd sy'n gwneud i'r
Ddinas deimlo'n ddiogel ac yn ddeniadol i bobl y tu allan i oriau masnachu.

10.2.

Ni ddylai mesurau diogelwch dra-arglwyddiaethu ar flaen siop na'r façade gan y bydd
hyn yn peryglu ansawdd yr amgylchedd ac yn y pen draw ei gwneud yn lle llai deniadol
i siopwyr.

10.3.

Nid yw caeadau solet na phindwll yn dderbyniol yng Nghanol y Ddinas neu'r
Canolfannau Dosbarth a nodir yn y Cynllun Datblygu. Mae'r math o gaeadau pwnsh
(blwch llythyrau) hefyd yn annerbyniol mewn Ardaloedd Cadwraeth ac yn agos iddynt.
Nid yw caeadau'n dderbyniol ar Adeiladau Rhestredig. Lle mae angen mesurau
ffisegol, dylid eu hintegreiddio'n gydymdeimladol â dyluniad blaen y siop.

10.4.

Bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer pob rhwyll ddiogelwch / caeadau a osodir yn
allanol. Bydd angen Caniatâd Adeilad Rhestredig fel arfer ar gynigion am rwyllau /
caeadau a osodir yn fewnol ac yn allanol. Os cynigir caeadau diogelwch, dylai'r
ymgeisydd gyfeirio at Ganllawiau Cynllunio Atodol y Cyngor ar Gaeadau Diogelwch
Blaen Siopau7.

10.5.

Dylid defnyddio gwydr wedi'i lamineiddio ar bob cynllun. Mae gwydr wedi'i lamineiddio
yn gwrthsefyll treiddio – gall y gwydr allanol dorri ond mae'r rhyng-haen yn cadw
uniondeb cyffredinol ac yn parhau i weithredu fel rhwystr. Felly, mae'n amddiffyn rhag
torri i mewn drwy atal neu arafu ymdrechion byrgleriaeth. Mae gwydr wedi'i
lamineiddio yn amddiffyn rhag fandaliaeth ac ymosodiadau byr gan ddefnyddio
gwrthrychau sydd ar gael yn hawdd. Mae'n gallu gwrthsefyll ergydion mynych o
wrthrychau trwm fel briciau, morthwylion, trosolion a gwrthrychau trwm tebyg.

10.6.

Mae'r radd gywir a'r trwch a bennir ar gyfer ei ddefnyddio yn dibynnu ar werth y
nwyddau sy'n cael eu harddangos, graddau'r risg, amcangyfrif o'r amser sydd ei angen
ar ladron i dorri i mewn a mynd i mewn. Bydd defnyddio'r math hwn o wydr yn
negyddu'r angen i gael caeadau rholio

7

Gellir gweld y CCA ar Gaeadau Diogelwch Blaen Siopau yn: www.newport.gov.uk/cy/PlanningHousing/Planning/Planning-policy/Local-Development-Plan/Supplementary-Planning-Guidance.aspx
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Ffig. 47 Integreiddio teledu cylch cyfyng Ffig. 48 Mae gwifrau di-raen yn diraddio'r
yn sensitif
strydlun

10.7.

Gall defnyddio dyfeisiau diogelwch fel teledu cylch cyfyng, systemau larwm, goleuadau
diogelwch hefyd leihau troseddu'n sylweddol. Ni ddylai lleoli offer diogelwch ar flaen
adeiladau amharu ar gymeriad neu gyfanrwydd pensaernïol yr adeilad a dylai ganiatáu
i fanylion pensaernïol barhau i fod yn amlwg yn weledol. Dylai gwifrau cysylltiedig gael
eu cuddio neu eu gosod yn daclus o leiaf. Dylid gwneud pob gosodiad o ddeunyddiau
nad yw’n fferrus.

10.8.

Dylid goleuo drysau cilfachog i atal troseddu.

Nodyn Dylunio 33
Ni ddylai lleoli offer diogelwch ar flaen adeiladau amharu ar gymeriad na chyfanrwydd
pensaernïol yr adeilad.
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11. Mynediad i bawb
12.1.

Rhaid i'r dyluniad arfaethedig ganiatáu mynediad i bawb yn unol â Deddf
Cydraddoldeb 2010 a Rhan M o'r Rheoliadau Adeiladu (Mynediad i Adeiladau a'u
Defnyddio), sy'n nodi darpariaethau statudol ar gyfer safonau gofynnol sy'n ymwneud
â lled drysau a mynediad ramp i fynedfeydd eiddo cyhoeddus a masnachol.

12.2.

Rhaid rhoi sensitifrwydd arbennig i adeiladau rhestredig ac adeiladau mewn Ardaloedd
Cadwraeth, lle mae'n rhaid cydbwyso'r gofyniad i wneud darpariaeth mynediad addas
yn erbyn yr angen i gadw cymeriad hanfodol yr adeilad a'i leoliad. Am y rheswm hwn
efallai na fydd yn bosibl mabwysiadu datrysiadau posibl i wella mynediad.

12.3.

Dylid ystyried dyluniad blaen siopau o ran pobl sydd â namau corfforol neu
synhwyraidd. Dylid diffinio mynedfeydd i siopau'n dda, dylid osgoi drysau cwbl dryloyw,
gan nad yw'r rhain efallai 'n amlwg i rai rhannol ddall.

12.4.

Gall yr egwyddorion canlynol hefyd wella hygyrchedd i siopau:


Dylai mynedfeydd fod â lled blaen o 12000mm o leiaf a dylai fod ganddynt ddyfnder
o 800mm o leiaf;



Dylai mynedfeydd fod yn lefel neu wedi'u rampio (dim mwy nag 1:14);



Mae'n well cael handlenni tiwb hir yn hytrach na ddolenni pad. Dylai dolenni fod yn
hawdd eu gafael a chynnig cymorth;



Dylid darparu rheilen wrth y mynedfeydd a/neu ar draws y drws heb fod yn uwch
na 1000mm oddi ar y ddaear;



Dylai drysau ysgafn wneud myned i mewn yn hawdd;



Dylai arwyddion fel 'gwthio' 'tynnu' ac ati fod yn glir ac yn weladwy; a



Dylai nwyddau haearn gyferbynnu'n weledol ag wyneb y drws.

Nodyn Dylunio 34
Mae'n bwysig bod pob datblygiad newydd yn galluogi mynediad digonol i bawb yn unol
â Deddf Cydraddoldeb 2010 a Rhan M o'r Rheoliadau Adeiladu (Mynediad i Adeiladau
a'u Defnyddio).
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12. Manylion Cyswllt
Swyddog Cynllunio ar Ddyletswydd
Mae'r swyddog cynllunio ar ddyletswydd ar gael i ateb ymholiadau cyffredinol ar
ddyddiau Llun ac Iau, ar wythnosau gwyliau gyhoeddus a gŵyl y banc, byddant ar gael
ar ddyddiau Mawrth ac Iau.
E-bost:
planning@newport.gov.uk
Ffôn:
(01633) 6566556
www.newport.gov.uk/cy/Planning-Housing/Planning/Contact-the-planning-team.aspx

Cyngor Cyn Gwneud Cais
Cyn gwneud cais cynllunio fe 'ch anogir i ofyn am gyngor cyn gwneud cais. Codir tâl
am y gwasanaeth hwn.
www.newport.gov.uk/cy/Planning-Housing/Planning/Planning-permission/Preapplication-advice.aspx

Swyddog Cadwraeth
E-bost:
Ffôn:

planning@newport.gov.uk
(01633) 6566556

Rheoli Adeiladu
E-bost:
building.control@newport.gov.uk
Ffôn:
(01633) 6566556
www.newport.gov.uk/cy/Planning-Housing/Planning/Building-control/Building
rheoli.aspx

Adfywio
E-bost:
XXX@newport.gov.uk
Ffôn:
(01633) 6566556
www.newport.gov.uk/en/Business/Financial-assistance/Grants/Business-grants.aspx
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