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Crynodeb Gweithredol  

  
0.1 Cyflwyniad  
Cafodd y Prif Gynllun hwn ei baratoi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ddarparu sail 
dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol sy'n ymddangos a fframwaith i'w ddefnyddio i 
farchnata'r dref ac annog buddsoddiad.   
  
0.2 Canol Tref Wrecsam Heddiw  
Mae gan Wrecsam lawer i fod yn gadarnhaol amdano, fel y dref fwyaf yng Ngogledd Cymru sy'n 
gwasanaethu rôl isranbarthol pwysig, mae gan ganol tref Wrecsam gynnig manwerthu canol y 
farchnad gref ac iach a gefnogir gan ystod eang o wasanaethau pwysig isranbarthol gan gynnwys 
Prifysgol Glyndŵr, Coleg Cambria ac Ysbyty Maelor Wrecsam. Mae ei hygyrchedd, cefn gwlad, stad 
ddiwydiannol ac atyniadau twristiaeth yn asedau go iawn. Mae safle strategol y dref fel sbardun 
economaidd isranbarthol, twf a ragwelir yn y boblogaeth, craidd hanesyddol deniadol a buddsoddiad 
adfywio’r sector cyhoeddus yn rhoi hyder fod gan y dref botensial mawr ar gyfer twf ac asedau y 
gellir eu harneisio.    
  
Er bod canol y dref yn gymharol iach ac wedi gweld twf sylweddol yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, 
mae yna ymdeimlad o brinder hunaniaeth yn y dref, mae canol y dref yn cael ei ddominyddu gan 
fanwerthwyr disgownt, mae diffyg economi gyda'r nos ac mae’n dechrau edrych yn flinedig ac ar 
adegau yn anneniadol. Mae bylchau yn y sector bwytai ac mewn manwerthu o ansawdd uwch wedi 
cael eu nodi.     
  
Fodd bynnag, mae'r model blaenorol o fanwerthu yn gyrru twf yng nghanol y dref yn barhaus wedi 
torri, newidiadau mewn manwerthu modern, y ffordd y mae pobl yn siopa a newidiadau economaidd 
ehangach yn golygu bod angen model gwahanol ar gyfer adfywio canol y dref, bydd twf yn y dyfodol 
yn dod o amrywiaeth ehangach yn y defnydd o ganol y dref.   
  
0.3 Gweledigaeth ar gyfer Canol Tref Wrecsam  
Trwy gasglu tystiolaeth helaeth a gwaith partneriaeth daeth gweledigaeth ar gyfer canol y dref yn 
ymatebol i'w heriau i'r amlwg. Yn ganolog i'r weledigaeth hon yw'r angen am ganolbwynt canol tref 
newydd ag ystod amrywiol o siopa hygyrch, defnydd hamdden megis bwytai teulu, y celfyddydau ac 
atyniadau diwylliannol, lle manwerthu arbenigol mewn parth cyhoeddus o ansawdd ac amgylchedd 
sy'n ei adnabod fel 'Wrecsam'.   
  
Mae angen cefnogi camau i gynnig profiad gwell i siopwyr ac ymwelwyr trwy wella hygyrchedd, y 
parth cyhoeddus, tai a chyfleoedd gwaith i ddarparu ymateb cydgefnogol a chyfannol i faterion canol 
y dref.  
  
Mae'r Prif Gynllun yn nodi cyfleoedd ar gyfer gweithredu ac ymyriadau a fydd yn helpu i gyflawni'r 
rhain o fewn fframwaith fydd yn helpu i lunio a blaenoriaethu buddsoddiad.       
  
Mae'r ddogfen wedi'i threfnu mewn 4 rhan;  

- Mae Adran 1 Cyflwyniad; yn rhoi cefndir cyd-destunol gyda chyfleoedd a heriau allweddol;  
- Adran 2: yn darparu gweledigaeth, amcanion a throsolwg strategaeth ar gyfer canol y dref;  
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- Adran 3: yn darparu'r prif themâu ar gyfer pwyntiau gweithredu ac ymyriadau sy'n seiliedig ar 
swyddogaethau a materion craidd canol y dref, siopa, ymwelwyr, hygyrchedd, atyniad, tai a 
gwaith.   

- Adran 4: yn manylu sut fydd y Prif Gynllun yn cael ei gyflwyno gan gynnwys camau graddol a 
blaenoriaethau.   
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Prif Gynllun Canol Tref Wrecsam  
  
  
  
  
  
  
Adran 1: Cyflwyniad a Chefndir   
  
1.1.1 Mae'r prif gynllun yn gyfle cyffrous i helpu i arwain Wrecsam i ddyfodol llwyddiannus disglair. 
Dyfodol a fydd yn gweld Wrecsam yn dref lle bydd pobl yn dymuno byw, gweithio, dysgu, ymlacio, 
buddsoddi ynddi ac ymweld.   
  
1.1.2 Mae'n amlinellu'r cyfeiriad rydym am ei ddilyn. Mae gan Wrecsam lawer o gryfderau a 
chyfleoedd ond ni all fforddio bod yn dref sy’n sefyll yn llonydd.   
  
1.1.3 Mae'n canolbwyntio ar weithredu a bydd yn gyrru rhaglen o fuddsoddi cyhoeddus a phreifat a 
gweithgarwch datblygwr i mewn i Ganol Tref Wrecsam dros y 15 mlynedd nesaf. Bydd yn tyfu ac yn 
esblygu gyda ni - yn union fel y gwnaeth ein tref yn y gorffennol a bydd yn gwneud hynny yn y 
dyfodol.   
  
1.1.4 Mae'r Prif Gynllun yn nodi fframwaith datblygu a rheoli ar gyfer canol tref Wrecsam yn y 
dyfodol. Ei ddiben yw sicrhau bod Wrecsam yn adeiladu ar ei gryfderau, fel bod yna gatalydd ochr 
yn ochr â buddsoddiad diweddar ar gyfer twf yn y dyfodol sy'n sicrhau bod canol y dref yn lle bywiog 
a hyfyw.   
  
1.1.5 Pam Prif Gynllun?  Mae gan y prif gynllun y rolau allweddol canlynol, mae'n:  

• helpu i arwain buddsoddiad i ac o fewn canol y dref trwy ddangos y cyfleoedd posibl;  
• gweithredu fel cyfrwng i godi proffil canol y dref, yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn 

rhyngwladol;  
• rhoi canllawiau ar sut y dylid gwireddu’r potensial i gyfrannu at ansawdd y ganolfan yn ei 

chyfanrwydd; a   
• hysbysu ac yn cefnogi'r fframwaith polisi statudol trwy'r Cynllun Datblygu Lleol sy'n 

ymddangos (2013-2028) ac Ein Cynllun ar gyfer Wrecsam (2013-2024).  
  

1.1.6 Mae angen dull strategol cynhwysfawr i gynllunio a denu buddsoddiad i mewn i ganol tref 
Wrecsam. Bydd darpariaeth y Prif Gynllun yn cael ei gyflawni drwy bedair sianel fel y dangosir yn 
ffigur 1. Yn allweddol i'r broses hon oedd ymgysylltu â'r gymuned leol, sefydliadau, busnesau a 
rhanddeiliaid ehangach ar draws canol y dref a'i maestrefi yn rhoi eu safbwynt ar faterion ganol y 
dref, y blaenoriaethau a'r dyfodol. Mae eu cyfranogiad parhaus yn hollbwysig yn natblygiad y Prif 
Gynllun.   
  
  
  
  



 

19 Mehefin 2015  4    
  

Ffigur 1; Cyflenwi   

 
 
1.1.7 Mae gweddill y bennod hon yn darparu cyd-destun cendir y prif gynllun gyda gweddill y 
ddogfen fel a ganlyn:   
  

Adran 2: Gweledigaeth, Amcanion a Diagram Gofodol Allweddol   
Adran 3: Themâu Prif Gynllunio  
Adran 4: Cyflawni'r Prif Gynllun  
Atodiad 1: Canllawiau Datblygu Safle Allweddol  
Atodiad 2: Astudiaethau Cefndir, Sail Tystiolaeth a Chyd-destun Polisi  
Atodiad 3: Camau Paratoi Allweddol y CDLl  
Atodiad 4: Ymgysylltu ar y Prif Gynllun  
Atodiad 5: Perthynas â Chynllun y Cyngor  
Atodiad 6: Crynodeb o Sail y Dystiolaeth  
Atodiad 7: Dadansoddiad Strydlun  
Atodiad 8: Cynigion Stryd Fawr  
Atodiad 9: Cynigion Stryt Caer  
Atodiad 10: Stryd Fawr 2020, 25 Blaenoriaeth ar gyfer Gweithredu a pherthynas â’r Prif 
Gynllun    
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Lleoliad a Hygyrchedd  
 1.2  Wrecsam yw'r dref fwyaf yng Ngogledd Cymru. Mae'r ardal yn ffinio â ffin genedlaethol Lloegr i'r 
dwyrain a Sir y Fflint i'r gogledd-orllewin gyda Sir Ddinbych tu hwnt. I'r de mae siroedd Powys a 
Swydd Amwythig (Ffigur 2). Mae gan y Fwrdeistref Sirol boblogaeth o 134,844, gyda'r dref â lle i tua 
47,000.   
  
1.2.2 Mae Wrecsam ond yn 45 munud o daith o brif feysydd awyr ym Manceinion a Lerpwl a 90 
munud o Birmingham. Mae wedi’i gysylltu’n dda â'r rhan fwyaf o'r DU, drwy gysylltiadau ffyrdd a 
rheilffyrdd, gan gynnwys gwasanaethau trên uniongyrchol i ac o Lundain. Mae coridor rheilffordd 
Bidston yn darparu cyswllt cynaliadwy rhwng Wrecsam a Glannau Dyfrdwy a hefyd yn darparu 
cysylltiadau â Chilgwri a Lerpwl. Mae Gorsaf Gyffredinol Wrecsam hefyd yn darparu cyswllt trên 
uniongyrchol i Gaerdydd a Chaer, gyda Gorsaf Caer yn cysylltu i Fanceinion a Llundain.  
 

  
Ffigur 2: Y Cyd-destun Rhanbarthol  
  
Ardal yr Astudiaeth a Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid  
  
1.3.1 Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn llwyddiannus i gael £10.5miliwn o arian adfywio 
gan Lywodraeth Cymru i adfywio Canol Tref Wrecsam a chymunedau cyfagos drwy fuddsoddi 
mewn pecyn o fesurau a fydd yn darparu'r catalydd ar gyfer adfywio cynaliadwy cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol tymor hwy. Mae'r pecyn yn cynnwys buddsoddi mewn cyfleuster 
gofal byw â chymorth newydd yn Ffordd Grosvenor ar gyfer 60 o breswylwyr, eiddo gwag i'r cynllun 
benthyciadau cartrefi, a buddsoddi mewn canolfan Diwydiannau Creadigol a'r Celfyddydau. Mae 
rhan o'r cyllid Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid yn cefnogi’r Prif Gynllun hwn. Mae ardal yr 
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astudiaeth yn cael ei nodi yn Ffigwr 3 ac mae'n seiliedig ar yr ardal Adfywio Llefydd Llewyrchus 
Llawn Addewid.  

  
Ffigur 3: Ardal y Prif Gynllun  
  
Ymgysylltu ar y Prif Gynllun  
  
1.4.1 Bu ymgysylltu llawn a chynhwysfawr â budd-ddeiliaid ar y Prif Gynllun (gweler Atodiad 4), gan 
gynnwys gweithdai budd-ddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau ei fod yn gadarn ac i roi hyder i 
fuddsoddi yn y dref. Mae'r ymgysylltiad hwn yn hanfodol o ran sicrhau bod modd datblygu ar y 
safleoedd a nodwyd yn ardal Prif Gynllun Canol Tref Wrecsam, mae’r gallu i ddarparu yn hanfodol 
er mwyn sicrhau bod y CDLl yn cael ei gynllunio ar sail tystiolaeth gadarn. Bydd ymgysylltu ar 
strategaeth a pholisïau canol y dref yn parhau gyda'r CDLl sy'n datblygu fel y manylir yn Atodiad 3.       
  
Sail Tystiolaeth  
  
1.5.1 Mae casglu tystiolaeth ar gyfer y CDLl a'r Prif Gynllun yn gorgyffwrdd fel y gall y ddau rannu 
sylfaen dystiolaeth gyffredin (Atodiad 2). Gall tystiolaeth ar gyfer y CDLl (du yn ffigur 4) a 
thystiolaeth a gomisiynwyd ar gyfer y Prif Gynllun (coch yn ffigur 4) gael ei ddefnyddio i hysbysu'r 
Prif Gynllun a'r CDLl sy'n dod i'r amlwg.     
  
1.5.2 Fel rhan o'r broses casglu tystiolaeth bu swyddogion yn ystyried nifer o safleoedd canol tref ar 
gyfer cyfleoedd datblygu. Cysylltwyd â pherchnogion ac asiantau safle, cafwyd cyfarfodydd lle roedd 
hynny’n briodol, trafodwyd bwriad safle/perchennog/asiant a nodwyd cyfyngiadau safle a gallu i 
ddarparu. Mae hyn wedi bod yn sail y dewis o safleoedd cyfle allweddol a hyrwyddir gan y Prif 
Gynllun.  
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Prif Gynllun a Chynllun Datblygu Lleol  
  
1.6.1 Agwedd bwysig wrth gyflwyno’r Prif Gynllun yw sut y mae'n siapio cynigion datblygu yn y 
system cynllunio defnydd tir. Mae'r fframwaith cynllunio statudol yn cael ei gosod gan y cynllun 
datblygu, ond mae'r Cynllun Datblygu Unedol presennol wedi mynd heibio ei ddyddiad terfyn (2011) 
nes bod y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn cael ei fabwysiadu ym Mawrth 2018 (Atodiad 3). Yn 
absenoldeb cynllun datblygu cyfredol ac yn y cyfnod interim cyn i'r Cynllun Datblygu Lleol gael ei 
fabwysiadu, gall y Prif Gynllun, gyda'r sylfaen dystiolaeth a pholisi cenedlaethol, helpu i lenwi'r 
bwlch polisi.    
  
1.6.2 Maes o law, bydd y Prif Gynllun yn helpu i lywio strategaeth y CDLl, dyraniadau a pholisïau 
sy'n dod i'r amlwg ac mae’n rhannu llawer o'r un cyd-destun polisi a thystiolaeth (gweler Atodiad 2). 
Bydd CDLl mabwysiedig yn rhoi'r Prif Gynllun ar sail statudol gadarnach.   
  
  

 
Ffigur 4: Fframwaith Cynllunio  
  
Cyfleoedd a Heriau  
  
1.7.1 Wrth ddarparu cyd-destun ar gyfer y Prif Gynllun, mae'n bwysig deall y cyfleoedd sy'n bodoli 
ar hyn o bryd yn y Fwrdeistref Sirol a'r dref. Mae’r cyfleoedd a'r heriau canlynol wedi'u nodi o 
dystiolaeth a gasglwyd, adolygu polisi ac adborth gweithdy;   
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1.7.2 Cyfleoedd   
A) Capasiti Manwerthu1; Mae gan Wrecsam graidd manwerthu cryf gyda photensial ar gyfer twf 

ansoddol a meintiol. Mae Dôl yr Eryrod wedi cynyddu'n sylweddol y ddarpariaeth o ofod llawr ar 
gyfer nwyddau cymharol ac wedi denu manwerthwyr newydd fel Debenhams a H & M, a 
gefnogir gan weithredwyr bwyd fel Pizza Express, Frankie & Bennies i'r dref, gan roi hwb i 
sefyllfa’r dref o fewn safleoedd manwerthu cenedlaethol. Mae amrywiaeth dda o ddefnyddiau ac 
mewn termau meintiol mae yna gynnig cryf. Fodd bynnag, mae bylchau yn yr is-gategori bwyty, 
caffi, a bar coffi gyda gwendidau ansoddol o fewn y cynnig cymhariaeth. Mae manwerthu yng 
nghanol y dref nawr yn canolbwyntio ar y sector gwerth gyda diffyg manwerthwyr cymharu 
ansawdd o fewn canol y dref.   

  
B) Mae craidd hanesyddol canol y dref a'r marchnadoedd wedi cael eu nodi yn y RFA ac 

Astudiaeth Parth y Cyhoedd Tref Wrecsam fel asedau deniadol sy'n cael eu tanddefnyddio, ond 
yn cynnig eu hunain yn naturiol fel lleoedd a allai fod yn ddeniadol ar gyfer bwyty, caffi a 
manwerthwyr annibynnol o ansawdd da;        

  
C) Sefyllfa manwerthu; mae sefyllfa manwerthu Wrecsam yn cael ei fygwth gan dueddiadau 

manwerthu, stryd fawr draddodiadol gyda phrisiau cymharol uchel (h.y. yn erbyn y rhyngrwyd) 
ac mae gwasanaeth isel i ganolig yn cael trafferth. Mae gan Wrecsam, cymysgedd o 
fanwerthwyr disgownt llwyddiannus a stryd fawr draddodiadol ddau o opsiynau i sicrhau 
llwyddiant, gallai symud yn agosach at y model disgownt neu yn agosach at fodel gwasanaeth 
uwch. O'r gweithdai roedd dyhead i symud i ffwrdd oddi wrth y model disgownt. Gall symud tuag 
at ganolfan sy'n darparu gwasanaeth gwell (yn ei ystyr ehangach o siopa fel gweithgaredd 
hamdden, amgylchedd o ansawdd, profiad siopa trwy brofiad, WiFi gwell, mwy o ymgysylltu â 
staff) gyda chwmnïau annibynnol cryf a manwerthwyr arbenigol yn darparu model canol y dref 
amgen a chynaliadwy2.     

  
D) Poblogaeth a Thai; Rhagwelir y bydd gan Fwrdeistref Sirol Wrecsam dwf poblogaeth uwch na'r 

holl awdurdodau eraill yng Ngogledd Cymru gyda'i gilydd3. Bydd angen rhwng 10-13,000 o 
gartrefi newydd dros y cyfnod 2013-2028 (Gweledigaeth, Amcanion a Dewisiadau Gofodol y 
CDLl) 20154). Mae galw sylweddol am eiddo llai 1 a 2 ystafell wely wedi ei ddynodi (Asesu 
Angen Marchnad Tai5). Dechreuwyd cyflwyno byw yng nghanol y dref trwy'r prosiect adfywio 
Cymru Llewyrchus Llawn Addewid sy'n cefnogi prosiectau preswyl yng nghanol y dref gyda byw 
gofal ychwanegol yn Ffordd Grosvenor a thrwy'r Cynllun Benthyciadau Eiddo Gwag i Gartrefi.    

   
E) Polisi Cynllunio; mae polisi cenedlaethol yn pwysleisio pwysigrwydd adfywio canol trefi yn glir ac 

yn cydnabod bod eu rôl angen bod yn seiliedig ar greu cyrchfannau ar gyfer gweithgarwch 
manwerthu a siopa ond hefyd ystod eang o wasanaethau a chyfleusterau hamdden i gefnogi'r 
gymuned gyfagos.    

  

                                            
1 Asesiad Gofod Llawr Manwerthu wedi’i gynnal yn 2014 gan Peter Brett Associates  
2 Canolfan Ymchwilio Manwerthu; Dyfodol Manwerthu 2018; 2013  
3 Ystadegau SDR Cymru 116/2013  
4 http://www.wrexham.gov.uk/english/planning_portal/plan_policy/local_development_plan_new.htm  
5 http://www.wrexham.gov.uk/english/planning_portal/plan_policy/local_development_plan_new.htm 
6 Polisi Cynllunio Cymru (Ed. 7; 2014) Pennod 4 a 10 7 Gweler Atodiad 1  
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F) Polisi Lleol7; Mae Ein Cynllun Wrecsam yn gosod y blaenoriaethau lleol canlynol ar gyfer y 
Fwrdeistref Sirol a'r dref, y blaenoriaethau yw;  

  
1. Gwneud Wrecsam yn lle gall pobl fyw yn annibynnol, yn iach ac yn egnïol. 
2. Gwneud Wrecsam yn rhywle gydag economi gref, wydn a chyfrifol.   
3. Gwneud Wrecsam yn lle diogel a lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys.   
  

G) Cyllid Adfywio Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid; ychydig o dan £11miliwn o gyllid adfywio 
Llywodraeth Cymru, a gefnogir gan tua £14miliwn o arian cyfatebol wedi'i sicrhau ar gyfer canol 
y dref ar gyfer y cyfnod 2014-2017. Bydd hyn yn cael ei ddefnyddio i gefnogi, ymhlith pethau 
eraill, Canolfan Celfyddydau a Diwylliannol ym Marchnad y Bobl, llety byw gyda gofal i’r henoed 
a chynllun benthyciadau troi eiddo gwag yn gartrefi.   

  
H) Safleoedd Datblygu Posibl; drwy ystyried safleoedd, cyfleoedd, y cyfyngiadau a'r ymgysylltu â 

budd-ddeiliaid, mae pump o gyfleoedd datblygu allweddol wedi eu nodi yn Stryt y Bont (2 safle), 
Bodhyfryd, yr ardal o amgylch Sgwâr y Frenhines/Stryt Henblas a safle'r Orsaf Dân (2015) 
presennol. Mae gan y safleoedd hyn y potensial mwyaf i gyflwyno'r Prif Gynllun gyda chyfle i 
greu cyrchfan newydd yng nghanol y dref.    

  
I) Mae Wrecsam yn gartref i sector addysg cryf gyda Phrifysgol Glyndŵr, Coleg Cambria ac 

Ysbyty addysgu Maelor Wrecsam, i gyd o fewn taith gerdded fer o ganol y dref. Mae hyn yn 
creu llif rheolaidd o ymwelwyr i'r dref ac yn helpu i ychwanegu ymdeimlad o fywiogrwydd i'r dref 
trwy'r galw am weithgareddau manwerthu, celfyddydau, diwylliant a gweithgareddau gyda'r nos. 
Yn ogystal, maent yn creu gweithlu medrus a chyflog da tra hefyd yn cynhyrchu galw am dir a 
gwasanaethau.   

  
J) Carchar Wrecsam; yn 2013 Stad Ddiwydiannol Wrecsam (5 milltir o ganol y dref) oedd y lleoliad 

a ddewiswyd ar gyfer carchar Gogledd Cymru, buddsoddiad gwerth £212miliwn gan y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae'r carchar wedi sicrhau caniatâd cynllunio llawn, mae gwaith 
adeiladu yn mynd rhagddo a bwriedir iddo fod yn gwbl weithredol yn 2017. Unwaith y bydd yn 
weithredol, bydd y carchar yn rhoi £23miliwn y flwyddyn o hwb i'r economi rhanbarthol ac yn 
darparu hyd at 1000 o swyddi.       

  
K) Canolfan Dwristiaeth; mae Wrecsam yn cael ei weld fel canolbwynt sy'n dod i'r amlwg6 sydd â'r 

potensial i ddenu ymwelwyr i'r ardal a chynnig gwasanaethau, atyniadau a chysylltiadau i'r prif 
ganolfannau twristiaeth eraill yn y Fwrdeistref Sirol, Neuadd Erddig, ardal gyfunol Castell y 
Waun, Y Waun a Dyffryn Glyn Ceiriog a Safle Treftadaeth y Byd Camlas a Thraphont Ddŵr 
Pontcysyllte.   

  
L) Mae Wrecsam wedi’i gysylltu’n dda â’r rhan fwyaf o’r D.U., trwy gysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd 

tri chwarter awr o daith o brif feysydd awyr ym Manceinion a Lerpwl a 90 munud o Birmingham. 
Mae coridor rheilffordd Bidston yn darparu cyswllt cynaliadwy rhwng Wrecsam a Glannau 
Dyfrdwy a hefyd yn darparu cysylltiadau â Chilgwri a Lerpwl. Mae Gorsaf Gyffredinol Wrecsam 
hefyd yn darparu cyswllt trên uniongyrchol i Gaerdydd a Chaer, gyda Gorsaf Caer yn cysylltu i 
Fanceinion a Llundain.  

                                            
6 Cynllun Rheoli Cyrchfan 2012-2017  
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M) Stryd Fawr a Gwybodaeth Ddigidol; mae’r heriau a gyflwynir gan dwf siopa ar y rhyngrwyd a 

dyfeisiau symudol eisoes wedi cael effaith sylweddol ac yn aml negyddol ar ein strydoedd 
mawr. Ond mae gan dechnoleg y potensial i roi bywyd newydd i mewn i'n strydoedd, gan 
ailafael mewn ymdeimlad o fywiogrwydd a rhyngweithio wyneb yn wyneb. Mae arian i 
uwchraddio rhwydwaith Teledu Cylch Caeëdig y dref fel sianel ar gyfer cysylltedd 4G 
cyhoeddus a chymhwysiad symudol fel 'Wrecsam yn dweud Helo' yn darparu cyfleoedd i 
bontio'r bwlch rhwng siopa corfforol ac ar-lein, e.e. cynigion stryd fawr dyddiol yn uniongyrchol i 
ffonau symudol, argaeledd amser real tai bwyta neu barcio, cymhorthion mordwyo ar gyfer 
ymwelwyr. Mae llawer o hyn yn waith sy'n mynd rhagddo, ond mae’r isadeiledd yn cael ei osod 
nawr.     

  
1.7.3 Heriau  

A) Mae'r Hinsawdd Economaidd; newidiadau economaidd cenedlaethol a'r dirwasgiad diweddar 
wedi cyfyngu mynediad yn sylweddol at gyllid ar gyfer y sector cyhoeddus a'r sectorau preifat. 
Gyda chaledi’r llywodraeth mae arian cyhoeddus yn brin iawn i fod yn sail i gynlluniau datblygu; 
mae hyn yn rhoi'r cyfrifoldeb ar y sector preifat i ddarparu ond gyda chyllid cyfyngedig a mwy o 
wrthwynebiad i risg, mae datblygwyr yn dewis a dethol cyfleoedd7;   

   
B) Tueddiadau Manwerthu; mae tueddiadau o fewn y sector manwerthu yn golygu bod y model 

blaenorol o dwf yng nghanol y dref yn seiliedig ar sector manwerthu sy'n tyfu wedi torri. Mae 
manwerthu’r tu allan i’r dref, twf mewn masnachu ar y rhyngrwyd, tuedd polareiddio llai ond 
mwy o ganolfannau a llai ond siopau mwy, a newidiadau yn y sector nwyddau cyfleus gyda thwf 
manwerthu gwerth wedi cael effaith mawr ar y sector manwerthu8;       

  
C) Nifer y Siopau: yn genedlaethol rhagwelir y bydd gostyngiad sylweddol yn y nifer o siopau 

manwerthu, gyda rhagolygon yn rhagweld gostyngiad yn nifer y siopau o rhwng 22%-40% erbyn 
20229. Mae hanner yr holl brydlesi manwerthu yn ddyledus erbyn 2015 (Jones Lang Lasalle);   

  
D) Amrywiaeth; mae ardaloedd siopa angen yr ystod fwyaf o fanwerthwyr a gwasanaethau neu 

byddant yn marw10;  
  
E) Darnio; mae gan ganol y dref ddau safle manwerthu mawr, Werddon a Dôl yr Eryrod, mae'r 

rhain, ynghyd â pharciau manwerthu ar ymyl canol y dref yn tynnu nifer yr ymwelwyr allan o 
ganol y dref draddodiadol. Mae integreiddio gwael y datblygiadau hyn i ganol y dref, o ran 
rhwyddineb cerdded o gwmpas y dref a rhwng datblygiadau’n gwaethygu'r mater hwn. Mae 
darnio yn gwaethygu ymhellach gan y ffordd gylch fewnol sy'n gweithredu fel rhwystr11 rhwng 
canol y dref a nifer o atyniadau’r dref sydd y tu hwnt iddo, megis yr ysbyty, prifysgol a pharciau 
manwerthu;     

                                            
7 Beyond Retail: Redefining the Shape and Purpose of Town Centres; Colliers 2014 
10 Canolfan Ymchwilio Manwerthu; Dyfodol Manwerthu 2018  
8 Asesu Gofod Llawr Manwerthu, PBA 2014  
9 Stryd Fawr D.U.2020; IPM 2014  
10 Canolfan Ymchwil Manwerthu; Retail Futures 2018  
11Astudiaeth Hygyrchedd Manwerthu Wrecsam, Crowd Dynamics 
2009 15 Stryd Fawr D.U. 2020; IPM 2014  
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F) Parcio a Thrafnidiaeth; mae meysydd parcio yn hanfodol er mwyn denu a chadw ymwelwyr. 

Mae angen cydbwysedd rhwng blaenoriaethau heriol ar gyfer gwneud y defnydd mwyaf 
effeithiol o dir, defnyddio meysydd parcio, nifer y lleoedd, rheoli refeniw, rhwyddineb argaeledd, 
pa mor agos yw parcio a'r angen i annog ymwelwyr a ffurfiau teithio mwy cynaliadwy. Hyrwyddo 
mathau cynaliadwy o gludiant, cludiant cyhoeddus, mae cerdded a beicio yn ystyriaethau 
pwysig ar gyfer strategaeth barcio ac mae angen eu hystyried mewn dull cynhwysfawr; ac   

  
G) Mae Astudiaeth Ymchwil Y Stryd Fawr 2020 yn cael ei gynnal ar hyn o bryd gan Brifysgol 

Fetropolitan Manceinion, gyda Wrecsam fel astudiaeth achos. Mae'r ymchwil yn nodi 25 o 
gamau gweithredu â blaenoriaeth ar gyfer adfywio canol trefi. Blaenoriaethau nodedig yn nhrefn 
eu graddio yw; cynyddu oriau gweithgaredd (oriau agor, yr economi gyda'r nos), ymddangosiad, 
cynnig manwerthu (cynrychiolaeth manwerthwr), gweledigaeth a strategaeth (Prif Gynllun), 
profiad (delwedd canol y dref), angenrheidiau (meysydd parcio, cyfleusterau), rhwydweithiau 
(partneriaethau), amrywiaeth (atyniadau, cynnig heb fod yn fanwerthu, amrywiaeth manwerthu), 
y gallu i gerdded i’r lleoliad, adloniant a hamdden, atyniad, hygyrchedd, mannau hamdden, 
annibynnol yn erbyn cadwyn, diogelwch, lle da i fyw a datblygu siopau15.  
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Adran 2: Gweledigaeth, Amcanion a Diagram Gofodol Allweddol  
  
2.1 Mae'n bwysig sefydlu gweledigaeth ac amcanion ar gyfer y Prif Gynllun, yn erbyn y rhain y bydd 
opsiynau ar gyfer y Prif Gynllun yn cael eu hystyried a llwyddiant y Prif Gynllun yn cael ei farnu. 
Cafodd y rhain a'r safle eu datblygu yn dilyn dau weithdy aelod lleol a budd-ddeiliaid mewnol 
allweddol ym mis Ebrill 2014, a phrofwyd ymhellach gyda gweithdai budd-ddeiliaid allweddol ym mis 
Mawrth12.  
  
Gweledigaeth :  “Bydd Wrecsam yn ganol tref deniadol, unigryw a gyda mynediad hawdd ar 
gyfer yr 21ain ganrif lle mae pobl eisiau byw, dysgu, gweithio, ymweld a buddsoddi yno.”  
   
Amcanion: Bydd yr amcanion canlynol yn helpu i sicrhau bod y weledigaeth ar gyfer Wrecsam yn 
cael ei gwireddu:  
 

Amcanion   
1. Gwella hunaniaeth canol y dref  

Mae canol y dref angen pwynt gwerthu unigryw gyda chymysgedd o atyniadau i fod yn gyrchfan cryf a deniadol gyda 
hunaniaeth gadarnhaol. Elfennau pwysig wrth gyflawni hyn yw treftadaeth, hynodrwydd lleol, diwylliant lleol a'r 
celfyddydau,dylunio da/amgylchedd adeiledig a gwneud lle.   

2. Gwella profiad ymwelwyr   
Cynyddu bywiogrwydd a hyfywedd canol y dref trwy wella atyniadau i ymwelwyr fel y celfyddydau a diwylliant, 
digwyddiadau, cyfleusterau ar gyfer teuluoedd a thrwy gael amgylchedd deniadol, diogel, bywiog, o ansawdd uchel, 
glân ac wedi’i gynnal yn dda.    

3. Gwella mynediad i ganol y dref, i mewn i'r dref a chylchrediad o fewn y dref.   
Mae angen i ganol y dref gynnig mynediad i'r holl ymwelwyr a thrigolion mewn amryw o ddewisiadau cludiant sy’n 
cefnogi datblygu cynaliadwy. Dylai mynediad fod ar gael ar droed ac ar feic i ganol y dref ar gyfer trigolion sy’n byw 
ger y canol. Unwaith eu bod yn y dref dylai pobl allu symud o gwmpas yn ddiogel ac yn braf gan ddefnyddio'r dulliau 
teithio mwyaf cynaliadwy, sef cerdded,  beicio a chludiant cyhoeddus yn cymryd blaenoriaeth. Dylai dod o hyd i’ch 
ffordd o amgylch y dref fod yn glir drwy ddylunio adeiladau da a’r parth cyhoeddus ac arwyddion.   

4. Gwella’r economi min nos  
Bydd cael canol tref sy’n fywiog y tu hwnt i'r oriau siopa yn ystod y dydd yn gwella bywiogrwydd a hyfywedd y dref, yn 
helpu i ysgogi buddsoddiad, yn cynyddu nifer yr ymwelwyr a gwella’r canfyddiad o ddiogelwch. Gall gwella 
amrywiaeth gyda'r nos a'r defnydd min nos megis hamdden, tai bwyta a siopau cyfleus lleol bach wneud y dref yn fwy 
deniadol i gynulleidfa ehangach gan gynnwys teuluoedd, cyplau, yr henoed, gweithwyr proffesiynol ac ati  

5. Darparu Cyfleoedd ar gyfer byw yng nghanol y dref  
Cynnig ystod o ddewisiadau tai deniadol yng nghanol y dref trwy ailddefnyddio tir gwag neu segur ac addasu 
swyddfeydd gwag uwchben unedau manwerthu.   

6. Darparu ar gyfer anghenion poblogaeth sy’n tyfu  
Darparu ystod o gyfleusterau sydd eu hangen i gynnal cymuned amrywiol o fewn amgylchedd lle mae'n ddymunol i 
fyw a chwarae, mae'r rhain yn cynnwys cyfleusterau iechyd, ysgolion, meithrinfeydd, dewisiadau cludiant cynaliadwy, 
mannau hamdden a chyfleusterau hamdden aml-swyddogaeth.  

7. Darparu cyfleoedd i wella isadeiledd gwyrdd  
Mae isadeiledd gwyrdd fel parciau, gerddi, coed a thirlunio yn bwysig ar gyfer iechyd a lles pobl, lliniaru effeithiau 
newid hinsawdd, gan leihau achosion cynhesu byd-eang, annog cerdded a beicio ac felly cynyddu nifer yr ymwelwyr, 
a darparu lleoedd deniadol i fyw ac ymweld â nhw. Rhoddir cefnogaeth i ffyrdd o wella isadeiledd presennol a 
darparu isadeiledd newydd, fel y bydd gwell cysylltiadau i boblogaeth breswyl, drefol canol y dref.   

                                            
12 Gweler Atodiad 4: Adroddiad Ymgynghori 
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Strategaeth Canol Tref  
  
2.2 Bydd gweledigaeth ac amcanion yn cael eu cyflawni drwy sefydlu canol y dref fel cyrchfan sy'n 
ffynnu drwy annog amrywiaeth ehangach o ddefnyddiau. Cyflawnir hyn drwy:   

• manteisio ar ei sefyllfa gref isranbarthol fel cyrchfan siopa o bwys, arallgyfeirio’r ddarpariaeth 
a datblygu atyniadau hamdden, diwylliannol a chelfyddydol ategol mewn amgylchedd 
deniadol;  

• datblygu amgylchedd deniadol ac unigryw gydag adeiladau, strydoedd a mannau agored o 
safon uchel sy'n gwella cymeriad y dref ac yn cefnogi strategaethau canol y dref ar gyfer 
manwerthu, ymwelwyr a chynyddu datblygiadau preswyl.  

• sicrhau mynediad o ansawdd uchel i ac o fewn canol y dref mewn amryw o ddulliau, gan roi 
blaenoriaeth i gerdded, beicio a chludiant cyhoeddus, ond cynnal mynediad ffyrdd o ansawdd 
uchel i’r canol.  

• gwneud canol tref Wrecsam yn lle gwych i fyw gydag amrywiaeth eang o gartrefi newydd 
deniadol i ystod eang o bobl gydag isadeiledd cymdeithasol cefnogol ar gyfer swyddfeydd a 
gofod swyddfa gwag i wneud cyfraniad positif i rôl a swyddogaeth canol y dref fel lle ag 
amrediad eang ac amrywiol o atyniadau;  

• gwella ansawdd parth y cyhoedd i wella lleoedd i bobl gyfarfod, defnyddio a mwynhau yn 
tanategu cyflwyno gwelliannau ansoddol yn y ddarpariaeth fanwerthu, ymwelwyr, tai a 
swyddfa.   

  
Ffigur 5: Cysyniad Strategaeth   
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2.3 Mae'r strategaeth yn cydnabod bod yr amcanion yn rhyng-gysylltiedig, gyda hunaniaeth canol 
tref gwell, profiad ymwelwyr a'r economi gyda'r nos yn cael ei gyflwyno gan nifer o'r un 
gweithredoedd. Mae darparu cyrchfan canol y dref gwell yn cael ei gefnogi ymhellach gan dai, 
mynediad a datblygiad masnachol.   
  
Diagram Gofodol Allweddol  
  
2.4 Mae strategaeth canol y dref yn cael ei gynrychioli yn ofodol gan Ffigur 6 isod. Bydd creu 
cyrchfan yng nghanol y dref, mannau cyhoeddus gwell a chymysgedd amrywiol o hamdden, 
celfyddydau a diwylliant a gefnogir gan ddatblygiad manwerthu arbenigol yn helpu i dynnu nifer yr 
ymwelwyr trwy ganol y dref o ac i ymyl allweddol cyrchfannau canol y dref fel Dôl yr Eryrod a’r 
Werddon. Bydd hyn yn cael ei gefnogi gan gyflenwi safleoedd datblygu allweddol, gwella mynediad, 
gwaith parth y cyhoedd, gwelliannau dylunio a chyflwyno datblygiad preswyl.   
  
Ffigur 6; Diagram Gofodol Allweddol  
  

  
  
2.5 Bydd y ffocws ar gyfer y Prif Gynllun yn hwyluso cyflwyno canolbwynt newydd ar gyfer canol y 
dref o amgylch y craidd hanesyddol, Sgwâr y Frenhines a Stryt Henblas gyda datblygiadau eraill 
e.e. Bodhyfryd a Stryt y Bont yn cefnogi canolbwynt canol y dref.    



 

19 Mehefin 2015  15    
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Adran 3: Themâu Prif Gynllunio:  
  
3.0.1 Er mwyn cyflawni gweledigaeth y Prif Gynllun a'r amcanion mae chwe thema cyflenwol 
trawsbynciol wedi cael eu datblygu. Mae pob thema yn cynrychioli swyddogaeth canol tref 
sylweddol neu elfen ategol sydd eu hangen i gefnogi'r swyddogaethau, y themâu yw;   
  

• Lle i Siopa;  
• Lle i Ymweld ag o;  
• Lle i Fyw;    
• Lle i Weithio;  
• Deniadol ac Unigryw; a  
• Tref Hygyrch;  
•  

 

 
Ffigur 7: Cyfatebolrwydd Themâu  
   
3.0.2 Mae'r themâu yn darparu fframwaith er mwyn arwain cynigion datblygu a buddsoddi yng 
nghanol y dref. Ar gyfer pob thema mae nod, camau gweithredu, ymyriadau a chanllawiau ar gyfer 
datblygu a ragwelir dros oes y Prif Gynllun wedi cael eu datblygu i yrru ei weithrediad.   
  
3.0.3 Mae pob thema yn groes gysylltiedig â gweledigaeth ac amcanion cyffredinol y Prif Gynllun i 
ddangos sut mae’r thema’n cyfrannu at ddiben ehangach y Prif Gynllun.  
  
3.0.4 Mae Ffigur 13 yn tynnu ynghyd gweledigaeth, amcanion, themâu a chamau gweithredu’r Prif 
Gynllun i mewn i un dudalen gan roi trosolwg hygyrch o ddull y Prif Gynllun.      
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3.1 Lle i Siopa (Amcanion Prif Gynllun 1, 2, 3, 4 a 5)   
  
3.1.1 Sut y gall 'Lle i Siopa' gyfrannu at Weledigaeth ac Amcanion y Prif Gynllun - Mae canolfan 
fanwerthu cryf a bywiog yn bwysig wrth greu hunaniaeth i'r dref (amcan 1), gan ddenu ymwelwyr 
(amcan 2). Mae'n angor y gall defnyddiau cyflenwol eraill adeiladu megis hamdden, y celfyddydau, 
a phreswyl (amcan 5). Gall annog mynediad i gerddwyr a llif trwy'r dref leihau'r angen i deithio 
mewn car (amcan 3).   
  
3.1.2 Mae gan Wrecsam gynnig manwerthu cryf ac mae’n cyflawni swyddogaeth isranbarthol 
bwysig. Mae agor Dôl yr Eryrod wedi ehangu'n sylweddol nifer ac ansawdd y cynnig manwerthu gan 
gryfhau sefyllfa ranbarthol y dref. Ond mae’r llwyddiant hwn yn cuddio materion, mae gan y cynnig 
manwerthu yng nghanol y dref draddodiadol deimlad o siopau disgownt, mae canol y dref yn 
dameidiog ac mae bylchau yn narpariaeth manwerthwyr yn enwedig yn nefnydd y gwasanaeth 
megis bwytai, caffi a bariau coffi. Mae defnyddiau bwyd a diod o'r fath yn gynyddol bwysig o ran 
denu ymwelwyr i gyrchfannau manwerthu13.   
  
3.1.3 Ar ben hynny, mae'r rôl a swyddogaethau canol trefi dan bwysau cynyddol i addasu i 
newidiadau o fewn y sector manwerthu a'r economi ehangach. Mae mwy o amrywiaeth o 
ddefnyddiau yn cael ei weld fel strategaeth bwysig yng nghynaliadwyedd canolfannau tref yn y 
dyfodol18.   
  
3.1.4 Mae effaith gronnus datblygiadau manwerthu y tu allan i'r trefi ac ar gyrion canol tref wedi 
arwain at wasgaru tameidiog canol y dref dros ardal eang. O ganlyniad, mae strydoedd a oedd yn 
gwasanaethu swyddogaeth strydoedd cynradd nad ydynt bellach yn gwneud hynny gyda swyddi 
gwag tymor hir mewn prif feysydd manwerthu megis Sgwâr Henblas, Stryt yr Hôb a rhannau eraill o 
ganol y dref sydd angen eu hadfywio.          
  
  
3.1.5 Y nod yw; bod Wrecsam yn manteisio ar ei sefyllfa gref isranbarthol fel cyrchfan siopa o 
bwys, arallgyfeirio’r ddarpariaeth a datblygu atyniadau hamdden, diwylliannol a chelfyddydol 
ategol mewn amgylchedd deniadol’  
  
  
3.1.6 Y camau gweithredu siopa ac Ymyriadau yw:    
  
  

• Denu cymysgedd mwy cyflawn o siopau, defnyddiau hamdden/celfyddydol/ 
diwylliannol a bwytai sy'n cefnogi atyniadau manwerthu; a  

  
• Datblygu darpariaeth unigryw, arbenigol, gan gynnwys siopau annibynnol o ansawdd 

uwch;     
  
  
                                            
13 Asesiad Manwerthu Wrecsam 2014, Peter Brett Associates 
18 Gweler adran 1  
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Camau Gweithredu Manwerthu ac Ymyrraeth  

  
Ffigur 8; Gweithredu Manwerthu ac Ymyrraeth   
  
Defnyddi au Craidd Manwerthu a Defnyddiau Di-Graidd  
3.1.7 Mae’r prif feysydd manwerthu yn cael eu nodi mewn glas yn Ffigwr 8, bydd yr ardal graidd yn 
lle mae manwerthu yn cael ei gyfeirio yn y dyfodol. Yn yr un modd, er mwyn cryfhau'r cylch 
manwerthu a gwella cysylltiadau gyda Dôl yr Eryrod dylid cefnogi ac annog datblygiadau manwerthu 
ar y Stryt Fawr, Stryt Yorke, a (rhan o) Stryt Caer.  
  
3.1.8 Gan gydnabod y gallai cyfleoedd manwerthu fod yn gyfyngedig ac nid yn dymuno gweld eiddo 
gwag yn cael eu sterileiddio gan eu cadw i fanwerthwyr na fydd o bosibl byth yn dod, byddai 
amrywiaeth o ddefnyddiau sy'n cefnogi bywiogrwydd yr ardal graidd yn cael eu cefnogi yn amodol 
ar gadw ei brif swyddogaeth manwerthu. Bydd defnydd fel hamdden, meithrinfeydd, campfeydd, 
caffis a bwytai a chyfleusterau meddygol y mae angen iddynt fod yn hygyrch i nifer fawr o bobl a all 
yrru nifer yr ymwelwyr trwy ganol y dref yn ystod y dydd a gyda'r nos yn cyfrannu at fywiogrwydd a 
hyfywedd strydoedd.  Gall gorgrynodiad o ddefnyddiau o'r fath gael effaith andwyol ar swyddogaeth 
fanwerthu’r stryd ac ni chaniateir, na’r defnydd o’r llawr gwaelod nad yw’n cyfrannu at yrru nifer yr 
ymwelwyr.    
  
3.1.9 Y tu allan i'r craidd manwerthu ni fyddai colli gofod manwerthu neu ffryntiadau llawr gwaelod 
gweithredol yn niweidiol i fywiogrwydd a hyfywedd canol y dref a gellid cefnogi defnyddiau eraill. Er 
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mai’r dewis fydd parhau i annog defnyddiau sy'n hygyrch i nifer fawr o bobl a gall gyfrannu at 
fywiogrwydd a hyfywedd strydoedd yn yr ardaloedd hyn, cydnabyddir efallai nad yw’r ardaloedd 
gwannach hyn yn gyrchfannau deniadol ar gyfer defnyddiau o'r fath mwyach. Mae'r ardal graidd heb 
fod yn un manwerthu yn addas ar gyfer ystod ehangach o ddefnyddiau sy'n cynnwys llawr gwaelod 
preswyl a defnyddiau eraill nad ydynt efallai yn cyfrannu at nifer yr ymwelwyr. Mae effaith gronnus 
defnyddiau o'r fath yn destun pryder, ni fyddai gormodedd o ddefnydd nad yw’n cyfrannu at 
fywiogrwydd a hyfywedd yn cael ei gefnogi.   
  
3.1.10 Mae'r RFA a'r Prif Gynllun yn cydnabod nad yw Stryt yr Arglwydd a Ffordd Rhosddu bellach 
yn gwasanaethu swyddogaeth strydoedd siopa fel y diffinnir fel y cyfryw yn y CDU. O ganlyniad, ni 
fyddai newid defnydd i ddefnydd heb fod yn fanwerthu yn niweidiol i fywiogrwydd a hyfywedd y 
strydoedd a byddai ystod ehangach o ddefnyddiau'n briodol fel yr amlinellir yn 3.1.9.       
  
3.1.11 Annog Manwerthu Arbenigol a Bwytai o Ansawdd yn y craidd hanesyddol  
Mae yna gyfle i ddefnyddio craidd atyniadol a hanesyddol y dref (a nodir yn Ffigur 8 gyda llinell 
ddotiog werdd) i ddenu buddsoddiad gan fanwerthwyr annibynnol arbenigol o ansawdd a bwytai o 
safon yn y dref. Mae’r parth cyhoeddus o ansawdd da, nodweddion treftadaeth, adeiladau 
hanesyddol a marchnadoedd, cymeriad unigryw, agosrwydd at Ddôl yr Eryrod a'r canolbwynt 
Celfyddydol a Diwylliannol arfaethedig yn golygu fod yr ardal yn amgylchedd delfrydol i siopwyr 
dreulio amser yno. Bydd rheoli asedau treftadaeth y dref, integreiddio cynlluniau dylunio o ansawdd 
uchel newydd ac ymyriadau parth cyhoeddus yn bwysig wrth gefnogi datblygiad yn y maes hwn.   
  
3.1.12 Parth Cyhoeddus a Dyluniad; Bydd gwella ansawdd parth cyhoeddus a’r modd y mae 
datblygiadau’n rhyngweithio â'r parth cyhoeddus yn creu amgylchedd dymunol i siopa a threulio 
amser yno a gall helpu i arallgyfeirio ystod ac ansawdd atyniadau’r dref, trafodir hyn yn fanylach yn 
yr adran thema Nodedig ac Atyniad.  
  
3.1.13 Anghenion Siopa Cyfleus  
Mae angen cydnabyddedig am siopau bwyd ychwanegol gyda diddordeb y farchnad gan 
fanwerthwyr gwerth am siopau newydd yn Wrecsam ac yn y Fwrdeistref Sirol. Bydd cyfleoedd i’r 
rhain gyfrannu at fywiogrwydd a hyfywedd canol y dref yn cael ei archwilio ymhellach drwy'r CDLl.   
  
3.1.14 Efallai y bydd yna gyfleoedd hefyd i ddarparu cyfleusterau siopa bwyd atodol ychwanegol yn 
y craidd manwerthu canol y dref, tra gallai safleoedd Stryt y Bont a Bodhyfryd gymryd siopau 
cyfleus ar gyfer angen lleol ar raddfa fechan.     

  
  
 
 
  



 

19 Mehefin 2015  20    
  

3.2 Lle i Ymweld (Amcanion Prif Gynllun 2, 3 a 4)  
  

3.2.1 Sut y gall 'Lle i Ymweld' gyfrannu at Weledigaeth ac Amcanion y Prif Gynllun – mae’r thema 
hwn yn effeithio ar amcan yr ymwelwyr (amcan 2) ac mae’n cysylltu'n agos â'r amcanion ar gyfer 
mynediad (amcan 3) ac economi min nos (amcan 4 ) a'r thema ar gyfer manwerthu, sy'n ffurfio rhan 
o brofiad yr ymwelydd.   
  
3.2.2 Mae Wrecsam yn gweithredu fel cyrchfan i ymwelwyr gyda chanolfan fanwerthu isranbarthol 
bwysig, Celfyddydau/diwylliant yn y brifysgol yn Neuadd William Aston, Canolfan Catrin Finch, Oriel 
Wrecsam, Un-De-Gun, chwaraeon yn Stadiwm y Cae Ras ac addysg wyddonol yn Techniquest 
Glyndŵr. Mae yna hefyd amrywiaeth o atyniadau canol y dref gan gynnwys Eglwys San Silyn, 
golygfa celf a cherddoriaeth, Amgueddfa Wrecsam a chyfres o ddigwyddiadau arbennig a gynhelir 
trwy gydol y flwyddyn gan gynnwys y ras seiclo Taith Prydain a Gŵyl Fwyd Wrecsam. Fel 
canolbwynt cyrchfan sy'n dod i'r amlwg mae canol y dref hefyd yn cefnogi ymwelwyr i atyniadau 
mewn mannau eraill yn y Fwrdeistref Sirol, fel Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr Pontcysyllte 
a'r Gamlas14.   
  
3.2.3 Mae cyfle i adeiladu ar y cynnig presennol ac annog tynfa newydd yn enwedig o ran gwendid 
cydnabyddedig yn y sector manwerthu (categori siopau o ansawdd uwch a bwyty, caffis a bar coffi) 
a'r canolbwynt Celfyddydau a Diwylliannol sy'n dod i'r amlwg ym Marchnad y Bobl.  
  
3.2.4 Mae pwysigrwydd ymddangosiad, profiad yr ymwelwyr, y gallu i gerdded yno, adloniant a 
hamdden a lle deniadol yn cael eu nodi fel blaenoriaethau allweddol ar gyfer adfywio15 canol y dref  
gyda manteision clir ar gyfer gwella pa mor ddeniadol yw’r lle i ymwelwyr. Mae Strategaeth Parth 
Cyhoeddus Canol Tref Wrecsam (AECOM; Mawrth 2015) yn nodi potensial mawr i wella’r apêl i 
ymwelwyr trwy’r parth cyhoeddus.  
  
3.2.5  Y nod yw “gwneud Wrecsam yn lle gwych i ymweld ag o, gydag amrywiaeth eang o 
wahanol atyniadau siopa, hamdden, celfyddydol a diwylliannol’  
  
3.2.6 Y camau gweithredu ac ymyriadau ar gyfer atyniadau ymwelwyr yw:   
  

• Datblygu canol y dref fel lle deniadol i ymweld ag o a’i fwynhau gydag atyniadau 
newydd a gwell sy’n denu pobl i ymweld yn amlach ac aros am gyfnod hirach pan 
fyddant yn ymweld;  

  
• Creu cyfleoedd ar gyfer economi amrywiol gyda'r nos;   
  
• Denu cymysgedd mwy cyflawn o siopau, defnyddiau hamdden/celfyddydol/ 

diwylliannol a bwytai;   
  

• Datblygu darpariaeth unigryw, arbenigol, gan gynnwys siopau annibynnol o ansawdd 
uwch;    

                                            
14 Cynllun Rheoli Cyrchfan Wrecsam 2012  
15 Stryd Fawr D.U. 2020; IPM 2014  
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Trosolwg o Weithrediad Ymwelwyr  

  
Ffigur 9; Gweithredu ac Ymyriadau gan Ymwelwyr  
  
3.2.7 Mae angen cydbwysedd rhwng ymwelwyr dydd a nos. Mae cynyddu amser trigo yn y dref yn 
flaenoriaeth allweddol i gynhyrchu mwy o wariant yn yr economi leol.   
  
3.2.8 Canolbwynt y Celfyddydau/Diwylliannol, Defnydd Hamdden a'r economi gyda'r nos - 
Gall canolbwynt y Celfyddydau a Diwylliannol gael ei ddatblygu yn y lleoliad a ffefrir ym Marchnad y 
Bobl. Bydd hyn yn rhoi cyfle i gael gwell gofod ar gyfer oriel, mannau ar gyfer addysg a dysgu, 
gweithdai, gweithfannau creadigol a bwytai. Gall hwn fod yn ganolbwynt ar gyfer sin celfyddydol 
sydd ar hyn o bryd yn fywiog ond yn wasgaredig ac isel ei broffil.    
  
3.2.9 Gall y canolbwynt fod yn atyniad ar gyfer gweithrediadau eraill sy’n seiliedig ar hamdden, y 
celfyddydau a diwylliant gan ddarparu màs critigol o atyniadau cyflenwol a fydd yn helpu i gefnogi 
economi gyda'r nos. Bydd yr ardal o amgylch (rhan o) Stryt Caer, Sgwâr Henblas, Sgwâr y 
Frenhines yn cael eu cefnogi fel lleoliadau ar gyfer hamdden, diwylliant a'r celfyddydau.     
  
3.2.10 Mae'r canolbwynt wedi'i leoli yn agos at graidd hanesyddol y dref sef y lleoliad a fydd yn cael 
ei gefnogi fel ardal ar gyfer siopau annibynnol ac arbenigol. Bydd y defnyddiau hyn yn cynnig 
darpariaeth ategol ac yn denu pobl i'r dref yn ystod adeg pan mae'n dawel ar hyn o bryd.  
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3.2.11  Cefnogir defnyddiau sy'n cyd-fynd â'r cylch manwerthu craidd a gall helpu i ddenu ymwelwyr 
i’r dref fel hamdden, y celfyddydau, diwylliant a bwytai yng nghanol y dref.  
  
3.2.12 Manwerthu - Mae darpariaeth manwerthu’r dref yn atyniad pwysig i ymwelwyr, felly mae’r 
strategaeth ar gyfer manwerthu yn dod a buddion ategol ar gyfer ymwelwyr.   
  
3.2.13  Preswyl - Mae’r amcan o annog mwy o bobl i fyw yn ac ar gyrion canol y dref yn creu 
bywiogrwydd sy'n ddeniadol i ymwelwyr. Bydd cael rhagor o drigolion yng nghanol y dref yn dod â 
bywyd i mewn i'r dref drwy gydol y dydd, gyda'r nos ac ar benwythnosau gan gefnogi busnesau 
presennol a chreu’r galw am wasanaethau ac economi gyda'r nos fel siopau cyfleus bach, caffis a 
hamdden. Bydd hefyd yn arwain at wyliadwriaeth goddefol a thrwy hynny yn helpu i wneud i’r dref 
deimlo'n fwy diogel.  
  
3.2.14 Bydd poblogaeth breswyl a defnyddiau gyda'r nos yn helpu i greu strydoedd bywiog ac yn 
cynnig gwyliadwriaeth naturiol gan wneud i ganol y dref deimlo'n fwy diogel.   
  
3.2.15 Mynediad - Mae'r amcanion ar gyfer mynediad hefyd yn cyd-fynd â gwneud y dref yn 
ddeniadol i ymwelwyr, gweler y thema mynediad;    
  
3.2.16 Cyfleusterau – Mae cyfleusterau toiled o ansawdd a deniadol i ymwelwyr yng nghanol y dref 
yn cael eu cefnogi.  
  
3.2.17 Safleoedd Cyfle - Bydd Stryt y Bont a Bodhyfryd yn cael eu hyrwyddo fel safleoedd datblygu 
defnydd cymysg (Atodiad 1) a allai ddarparu ar gyfer cymysgedd o ddefnyddiau a allai gefnogi'r 
economi ymwelwyr, gallai hyn olygu darparu atyniadau i ymwelwyr ar y safle e.e. gwesty neu 
dafarn/bwyty.   
  
3.2.17 Parth Cyhoeddus - Bydd gwella ansawdd parth cyhoeddus a’r modd y mae datblygiadau’n 
rhyngweithio â'r parth cyhoeddus yn creu amgylchedd dymunol i siopa a threulio amser yno a gall 
helpu i arallgyfeirio ystod ac ansawdd atyniadau’r dref, trafodir hyn yn fanylach yn yr adran thema 
Nodedig ac Atyniad.  
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3.3 A Yn Ddeniadol a Nodedig (Amcanion Prif Gynllun 1, 2, 3, 
4, 5 a 7)  
  
3.3.1 Sut gall 'Deniadol a Nodedig' gyfrannu at Weledigaeth ac Amcanion y Prif Gynllun - 
Mae'r thema hon yn sail i holl amcanion Prif Gynllun; bydd canol tref deniadol yn gwella hunaniaeth 
canol y dref (amcan 1), gwella profiad yr ymwelydd (amcan 2), cefnogi hygyrchedd (amcan 3) drwy 
annog cerdded a beicio, gwella economi'r nos (amcan 4), darparu cyfleoedd ar gyfer byw yng 
nghanol y dref (amcan 5) a chefnogi gwell seilwaith gwyrdd (amcan 7).   
  
3.3.2 Mae ansawdd y datblygiad a mannau cyhoeddus yn broblem i Wrecsam ar hyn o bryd ac yn 
cyfrannu at ymdeimlad o ddiffyg hunaniaeth. Mae'r parth cyhoeddus datgymalog, mannau 
treftadaeth ac amwynder ar wahân, uchafiaeth cerbydol, diffyg mannau gwyrdd a sgwariau 
cyhoeddus i gyd yn ffactorau sy’n cyfrannu. Mae datblygiadau diweddar yng nghanol y dref, gyda 
mewnlifiad o allfeydd siopa newydd wedi bod mewn gwrthgyferbyniad llwyr â chalon hanesyddol y 
dref o ran maint ac arddull. Mae hyn wedi datgymalu a gwanhau ardaloedd mawr yng nghanol y 
dref ac effeithio ar yr ymdeimlad o le, hunaniaeth a chyfeiriadedd. Mae hefyd yn anodd deall lle mae 
gwir ganol y dref ac felly beth yn y pen draw sy’n diffinio ei hunaniaeth16.   
  
3.3.3 Mae yna hefyd ganfyddiadau bod gan y dref amrywiaeth gyfyngedig o atyniadau, canolfan 
fanwerthu cryf wedi’i dominyddu gan fanwerthu disgownt a fawr ddim arall o bwys. Mae amrywiaeth 
ac ansawdd yr atyniadau yn y dref yn aml yn cael eu colli ynghyd â'r tapestri cyfoethog o 
dreftadaeth bensaernïol a diwylliannol.    
  
3.3.4 Y nod yw 'cefnogi gweledigaeth ac amcanion y Prif Gynllun drwy ddatblygu amgylchedd 
deniadol ac unigryw gydag adeiladau o ansawdd uchel, strydoedd a mannau sy'n gwella 
cymeriad y dref, helpu i gyfrannu at ymdeimlad o hunaniaeth a gwell profiad i ymwelwyr'    
  
3.3.5 Y camau gweithredu ac ymyriadau ar gyfer lle atyniadol a nodedig yw:  
  

• Creu hunaniaeth fywiog ac unigryw ar gyfer canol y dref sy'n cefnogi amcanion ar 
gyfer manwerthu, byw yng nghanol y dref, ymwelwyr a mynediad;   

  
• Dathlu cymeriad lleol ac amrywiaeth sy'n adlewyrchu'r ardal leol, pensaernïaeth, 

deunyddiau, celf, diwylliant a hanes;   
  

• Creu rhwydwaith o lwybrau deniadol i gerddwyr annog symudedd drwy'r dref; 
 

• Defnyddio Isadeiledd Gwyrdd i gryfhau ymdeimlad y dref o hunaniaeth, datblygu 
cymeriad a chreu rhwydwaith o lwybrau dymunol drwy'r dref ac i mewn i’r dref; 
 

• Gwella swyddogaeth y mannau cyhoeddus presennol fel eu bod yn gwireddu eu llawn 
botensial wrth gefnogi'r nodau ac amcanion preswyl, ymwelwyr a manwerthu.  

  
 3.3.6 Camau Gweithredu ar gyfer Lle Atyniadol a Nodedig:   
                                            
16 Strategaeth Parth Cyhoeddus Canol Tref Wrecsam, 2015 (AECOM)  



 

19 Mehefin 2015  24    
  

3.3.7  Amrywiaeth o Ddefnyddiau  
Mae’r Prif Gynllun yn cefnogi arallgyfeirio defnyddiau canol y dref, fel y celfyddydau, diwylliant, 
hamdden, sy'n rhoi cyfleoedd i’r dref greu hunaniaeth gadarnhaol. Mae'r strategaethau ar gyfer 
manwerthu, ymwelwyr a datblygiadau preswyl yn ategu’r nod hon o’r strategaeth ac yn cael eu 
trafod yn fanylach mewn adrannau eraill. Y prif gamau gweithredu yw;  

• Cefnogi canolbwynt celfyddydau a diwylliannol ym Marchnad y Bobl yn amodol ar astudiaeth 
ddichonoldeb;  

• Annog gweithredwyr bwyd a diod;  
• Cefnogi defnyddiau hamdden yng nghanol y dref;   
• Manteisio ar nodweddion treftadaeth adeiledig y dref i annog defnyddio ardal hanesyddol y 

dref fel lleoliad ar gyfer gweithredwyr annibynnol;  
• Diogelu a gwella nodweddion treftadaeth adeiledig a strydoedd fel mannau lle y mae'n 

ddymunol i dreulio amser ac annog gweithredwyr annibynnol â gwerth uwch;   
  
3.3.8 Dyluniad   
Mae dyluniad canol y dref yn bwysig o ran mynegi ymdeimlad o hunaniaeth, wrth greu ansawdd 
bywyd da ac wrth hyrwyddo delwedd bositif o'r dref. Mae Polisi Cynllunio Cymru (a gefnogir gan 
Nodiadau Cyngor Technegol a chanllawiau eraill fel (Llawlyfr ar gyfer Strydoedd) eisoes yn darparu 
fframwaith ar gyfer materion cynllunio, rôl y thema hon o’r Prif Gynllun yw edrych ar faterion dylunio 
yng nghanol y dref leol.  
  
3.3.9 Ar lefel leol, mae nifer o astudiaethau a ffynonellau tystiolaeth sy'n darparu cyd-destun ac 
arweiniad pwysig wrth ystyried materion dylunio yng nghanol y dref. Wrth gyflwyno cynigion yng 
nghanol y dref, bydd yn bwysig dangos bod datblygiad yn cydnabod ac yn ymateb i'r astudiaethau 
hyn;  
  

• Astudiaeth Parth Cyhoeddus Canol Tref Wrecsam (AECOM, 2015);  
• Archwiliad Mynediad Canol Tref Wrecsam (Ryder Landscape Consulting: 2015)  
• Datblygu Naws am Le Wrecsam (Angharad Wynne, 2007);  
• Prif gynllun bach Bodhyfryd (BDP, 2015);   
• Dadansoddiad o Adeiladau Canol y Dref a Strydlun Wrecsam (CBSW, 2014);  
• Asesiad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam (Ionawr 2009);  
• Asesiad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Ffordd Grosvenor Ebrill (2009)  

  
3.3.10 Parth Cyhoeddus Canol Tref Wrecsam; Mae'r astudiaeth hon yn darparu asesiad a 
dadansoddiad o'r parth cyhoeddus ar hyn o bryd, strategaeth parth cyhoeddus a chynllun cysyniad, 
opsiynau dylunio dangosol a phalet deunyddiau ar gyfer parth cyhoeddus yng nghanol y dref yn y 
dyfodol. Mae angen i gynigion ar gyfer canol y dref adlewyrchu’r Cynllun Cysyniad Parth Cyhoeddus 
a nodir isod, mae'r egwyddorion cyffredinol a gefnogir gan y Prif Gynllun gyda darnau allweddol yn y 
paragraffau canlynol;     
  
3.3.11 Canolbwynt newydd i ganol y dref; mae angen atyniad canol y dref i dynnu nifer yr ymwelwyr 
drwy'r dref. Mae ailddatblygu dangosol i greu gofod cyhoeddus a digwyddiadau mwy, gwell 
ansawdd parth cyhoeddus a chreu cyfleoedd ar gyfer defnydd canol tref newydd megis defnyddiau 
bwyty a chaffi a gallai gwell cynnig yn ystod y dydd gael ei ganoli o amgylch Sgwâr y Frenhines 
a/neu Stryt Henblas;   
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3.3.12 Mwy o Flaenoriaeth i Gerddwyr: Mae rhwystrau i symudiad cerddwyr a grëwyd gan draffig yn 
ei gwneud yn anodd neu'n anneniadol i gerddwyr gerdded drwy'r dref. Mae un o egwyddorion 
sylfaenol dylunio parth cyhoeddus da a gwell cysylltedd yn fwy o flaenoriaeth i gerddwyr, mae 
ymyriadau posibl yn cynnwys;   

• Ymestyn rhwydwaith eang y dref o strydoedd i gerddwyr yn unig, gallai'r rhain gynnwys Stryt 
Caer o Stryt Holt tua'r gogledd, Stryt yr Allt ac Allt y Ficerdy, Ffordd Rhosddu. Gall hyn helpu 
i gysylltu Bodhyfryd â chanol y dref a chefnogi'r ganolfan Diwydiannau Creadigol arfaethedig 
ym Marchnad y Bobl. Gall hefyd helpu i greu gofod amlswyddogaethol estynedig y gall 
gweithgareddau sy'n seiliedig ar y celfyddydau orlifo allan iddynt;  

• Yn yr un modd gallai llwybrau i gerddwyr gael eu hymestyn i gynnwys Stryt y Drindod a Stryt 
y Rhaglaw rhwng Ffordd Bradle a Stryt yr Allt;   

• Bydd cynyddu blaenoriaeth i gerddwyr yn y Stryd Fawr yn annog mwy o lif o ymwelwyr o 
Ddôl yr Eryrod a darparu lle ar gyfer siopau/bwytai a chaffis i orlifo i mewn i'r stryd;       

• Mae egwyddorion blaenoriaeth cynyddol i gerddwyr yn cael eu derbyn gan y Prif Gynllun yn 
amodol ar arddangos gwasanaethau bws addas, effeithiau parcio i bobl anabl, trefniadau 
gwasanaethu mynediad ac effaith traffig;  

• Mae ffigur 10 yn nodi nifer o welliannau cyffordd/croesi a llwybr strategol posibl i wella 
cysylltedd â'r prif bwyntiau cyrraedd trafnidiaeth (megis Gorsaf Rheilffordd Gyffredinol), y 
Brifysgol, Ysbyty Maelor, cae pêl-droed, parciau manwerthu ar gyrion canol y dref ac 
ardaloedd preswyl cyfagos sydd wedi'u hanelu at ei gwneud yn fwy deniadol a diogel i 
gerddwyr gael mynediad i ganol y dref;  
  

3.3.13 Pensaernïaeth a phwyntiau ffocal; Mae Ffigur 10 yn nodi adeiladau allweddol, ffordd-
darganfyddwyr a'r adeiladau rhestredig sy'n rhoi hunaniaeth i'r dref ac yn gweithredu fel cyfres o 
bwyntiau ffocws, cymhorthion mordwyo a phyrth. Dylai golygfannau a lleoliadau adeiladau allweddol 
gael ei ddiogelu a'i wella trwy ddatblygiad newydd a gwaith parth cyhoeddus;   

    
3.3.14 Canol Tref Hygyrch a Deniadol; tacluso, ad-drefnu celfi stryd a rhoi wyneb newydd yn helpu i 
dynnu sylw at nodweddion pensaernïol sydd eisoes yn bodoli ac o gymorth ar gyfer hygyrchedd i 
gerddwyr. Byddai strydoedd mynediad ar lefel a rhannu mynediad yn creu canol tref hygyrch heb 
ymyl palmant a rhwystrau i symud;  

  
3.3.15 Y Celfyddydau a Diwylliant; Gall celf gyhoeddus mewn lleoliadau allweddol helpu i greu 
arwahanrwydd lleol a gweithredu fel canolbwyntiau i ddenu pobl i mewn a thrwy ganol y dref i fynd 
i'r afael â phroblemau o lywio a symudiad. Yn Ffigur 10 mae llwybrau allweddol a phwyntiau ffocal 
wedi'u nodi.   

  
3.3.16 Strategaeth Goleuadau17; Mae'r Strategaeth Parth Cyhoeddus yn cynnwys strategaeth 
goleuadau sy'n cael ei gymeradwyo gan y Prif Gynllun. Ei bwrpas yw creu ymdeimlad o 
fywiogrwydd, gwella hynodrwydd lleol, gwella diogelwch, helpu mordwyo, tynnu pobl i mewn i'r dref 
a chefnogi economi gyda'r nos. Mae'n rhoi manylion y dull o oleuo o gyrchfannau allweddol, y prif 
ffyrdd, cyrchfannau yn ystod y nos, tirnodau, goleuadau ffasâd, treftadaeth, diwylliant a gwaith celf. 
Mae hefyd yn ystyried y defnydd o fwy o olau naturiol, lefelau golau cynyddol, golau lliw, tafluniadau 
a hidlwyr golau;   

  

                                            
17 Ar gyfer ystyried golau ac ystlumod cyfeiriwch at Ystlumod a Golau (Stone, Prifysgol Bryste, 2014)   
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3.3.17 Craidd Manwerthu Gwell; Creu cyswllt ffisegol a gweledol cryf rhwng craidd canol y dref, Dôl 
Eryrod a Werddon gyda gwell parth cyhoeddus ar y llwybr manwerthu allweddol a gwell ffryntiadau 
gweithredol yng nghanol y dref mewn lleoliadau diffiniedig;  

  
3.3.18 Porth Uwch; Bydd mynedfa gwell i Ddôl yr Eryrod o Stryt Yorke yn rhoi mwy o amlygrwydd i 
gyrchfan allweddol a gall wneud y fynedfa yn fwy hygyrch i'r rhai sydd â chyfyngiadau symudedd 
corfforol;     

  
3.3.19 Mannau Cyhoeddus Newydd; mae gan y dref fannau cyhoeddus cyfyngedig, byddai 
cyfleoedd i greu llefydd ychwanegol fel rhan o ddatblygiad newydd yn cael ei annog. Mae'r 
strategaeth yn nodi dau gyfle (gweler Ffigur 10) a fyddai gydag ymyrraeth yn gallu gwella cysylltedd 
a darparu mannau cyhoeddus;      

  
3.3.20 Canol Tref Werdd; Mae manteision amlbwrpas o Isadeiledd Gwyrdd, coed, plannu, mannau 
gwyrdd, toeau gwyrdd ac ati, yn cynnig nifer o fanteision posibl ar gyfer y dref sy'n cynnwys; creu 
amgylchedd deniadol, yn annog symudiad cerddwyr, helpu mordwyo, creu ymdeimlad o hunaniaeth 
a mwy o wytnwch i newid yn yr hinsawdd. Mae cyfleoedd wedi cael eu nodi i weithredu Seilwaith 
Gwyrdd ar raddfa strategol ar hyd y ffordd gylch fewnol a llwybrau allweddol eraill megis Park 
Avenue, ar hyd llwybrau strategol (Stryt y Rhaglaw), o amgylch canol y dref a thrwy strydoedd 
allweddol. Mae hefyd yn nodi aciwbigo gwyrdd ar raddfa lai i greu canolbwyntiau a ffasadau sgrin i 
ychwanegu at y gwaith strategol;   

  
3.3.21 Archwiliad Mynediad i Ganol Tref Wrecsam ; mae’r astudiaeth hon yn ystyried hygyrchedd 
canol y dref ar gyfer pobl â symudedd cyfyngedig sy’n adlewyrchu gofynion Polisi Cynllunio Cymru 
a'r Ddeddf Cydraddoldeb. Mae'n ystyried hygyrchedd o ran mynediad i ganol y dref, cyrraedd a 
chyfeiriadedd, symud o gwmpas canol y dref a chyfleusterau sy'n cynorthwyo hygyrchedd. Mae'r 
adroddiad yn nodi nifer o argymhellion polisi a materion dylunio parth cyhoeddus penodol. Mae'r 
materion dylunio parth cyhoeddus penodol yn cwmpasu ystod eang o faterion (lled llwybr, goleddf 
croes, A-Fframiau, arwynebau palmant botymog, palmant isel ac ati) sy'n effeithio ar hygyrchedd, ar 
gyfer pob mater, mae egwyddorion dylunio cyffredinol a meysydd ymyrraeth a nodwyd lle mae 
gwelliannau y gellir eu gwneud. Byddai disgwyl i ddyluniad parth cyhoeddus a datblygu canol y dref 
roi sylw i bolisi’r adroddiad hwn ac argymhellion penodol.  
  
3.3.22 Datblygu Ymdeimlad o Le Wrecsam 18; Mae'r ddogfen farchnata hon yn cynnwys 
gwybodaeth ddefnyddiol am bobl leol a hanes, yr iaith Gymraeg a diwylliant, adeiladau, bwyd a 
diod, creadigrwydd a’r celfyddydau y gellir eu defnyddio i helpu i ddiffinio ymdeimlad o le. Gall y 
rhain gael eu defnyddio i helpu i gynhyrchu syniadau i lywio'r strategaeth celfyddydau a diwylliant a 
pharth cyhoeddus.    
  
3.3.23 Dadansoddiad o Adeiladau Canol y Dref a Strydlun Wrecsam; mae’r astudiaeth hon yn 
ystyried adeiladau yng nghanol y dref am eu cyfraniad at y strydlun, gan eu categoreiddio yn syml 
fel gwneud strydlun cadarnhaol, niwtral neu negyddol (gweler Atodiad 7). Gall hyn gael ei 
ddefnyddio i nodi cyfleoedd ar gyfer datblygu sy'n gwella strydlun a nodi cyfleoedd i warchod a 
gwella.   
  

                                            
18 Gweler Datblygu Ymdeimlad o Le (A, Wynne, 2007) am ysbrydoliaeth bellach ar gyfer hunaniaeth leol 
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3.3.24 Anogir defnydd effeithiol ac integreiddio seilwaith gwyrdd a glas. Bydd yn bwysig i wella 
bioamrywiaeth yng nghanol y dref, mae nodweddion yn cynnwys toeau a waliau gwyrdd a 
brown mewn adeiladau newydd yn cael eu hannog (lle bo'n briodol). Mae darparu 
mannau gwyrdd newydd a rennir a chynnydd mewn plannu coed yn darparu cynefinoedd 
gwerthfawr i fywyd gwyllt, cysgod naturiol, a dŵr ffo a bydd hefyd yn cael ei annog.     
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3.4 Tref Hygyrch (Amcan Prif Gynllun 3)  
  
3.4.1 Sut y gall 'Tref Hygyrch' gyfrannu at Weledigaeth ac Amcanion Prif Gynllun -  Mae hyn yn 
cefnogi'r amcan hygyrchedd yn uniongyrchol ac yn helpu i gefnogi camau gweithredu ar gyfer 
manwerthu, ymwelwyr a phreswyl.   
  
3.4.2 Mynediad o ansawdd uchel i ac o fewn canol y dref yn ganolog i gynnal buddsoddiad a thwf 
sy'n sail iddo. Mae Wrecsam yn mwynhau lefelau uchel o hygyrchedd mewn car, trên a bysiau. 
Mae'n cael ei gwasanaethu'n dda gan ffordd osgoi’r A483 strategol sy'n darparu mynediad o safon 
i'r A55 ac Arfordir Cymru, Caer, Lerpwl a Manceinion; mae’n ganolbwynt canolog ar gyfer y 
rhwydwaith bysiau lleol; mae cysylltiadau rheilffordd i Gaer, Lerpwl, Amwythig a Birmingham; ac 
mae yna botensial mawr i annog cerdded a beicio gyda chanol y dref gryno ac i gerddwyr yn unig i 
raddau helaeth.  
  
3.4.3 Bydd y cynnydd mewn dwysedd datblygiad yng nghanol y dref h.y. mwy o ddefnydd hamdden, 
mwy o siopau, swyddfeydd, twristiaeth a gweithgareddau cyffredinol yn arwain at yr angen i 
ddarparu ar gyfer mwy o bobl a fydd eisiau mynediad a symud o gwmpas canol y dref mewn ffordd 
gynaliadwy gyda dewis go iawn yn y modd o deithio.         
  
3.4.4  Y nod yw “sicrhau mynediad o ansawdd uchel i ac o fewn canol y dref mewn amryw o 
ddulliau, gan roi blaenoriaeth i gerdded, beicio a chludiant cyhoeddus, ond cynnal mynediad 
ffyrdd o ansawdd uchel i’r canol’   
  
3.4.5 Camau Gweithredu Hygyrchedd ac Ymyriadau  
  

• Cefnogi newid modd cludiant i helpu i gyflawni twf drwy gefnogi datblygiad sy'n annog 
y defnydd o gludiant cyhoeddus, cerdded a beicio;  

  
• Goresgyn y rhwystrau a achosir gan y gylchffordd fewnol a'r rheilffordd sy'n atal 

cysylltiadau i gyrchfannau allweddol y tu allan i'r gylchffordd yn yr ysbyty, y Brifysgol, 
y rheilffordd a’r maestrefi preswyl;   

  
• Datblygu rhwydwaith o lwybrau a mannau deniadol, cyfeillgar i gerddwyr sy'n cysylltu 

ar draws canol y dref gan helpu i dynnu gwahanol rannau o'r dref ynghyd;  
  

• Rheoli parcio o ran graddfa a defnydd i sicrhau bod darpariaeth ddigonol ohono;   
  

• Sicrhau bod datblygiadau’n rhyngweithio ac yn parchu mannau cyhoeddus mewn 
ffyr dd cadarnhaol sy'n eu gwneud yn fwy atyniadol i gerddwyr a gwella symudedd 
cerddwyr  

  
3.4.6 Cludiant a Mynediad  
Mae'r dull o drafnidiaeth a mynediad yn cael ei danategu gan Bolisi Cynllunio Cymru (gyda 
chefnogaeth Nodiadau Cyngor Technegol a chanllawiau eraill fel Llawlyfr ar gyfer Strydoedd), 
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Drafft 2015 a’r Ddeddf Teithio 
Llesol. Adroddiadau lleol allweddol yw Astudiaeth Hygyrchedd Trafnidiaeth Wrecsam (2009) ac 
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Archwiliad Mynediad Canol Tref Wrecsam (2015). Byddai disgwyl y byddai'r datblygiad yn cyd-fynd 
â'r dulliau gweithredu o'r dogfennau polisi hyn a'r dystiolaeth a geir yn y ddwy astudiaeth leol.        
  
3.4.7  Mae dwy elfen i'r ymagwedd strategol; yn gyntaf sicrhau bod rhwydwaith priffyrdd strategol, yr 
A483 a chyffyrdd 3-6, A5156, (ffordd gyswllt Llan y Pwll) a’r llwybrau prifwythiennol i mewn i'r dref 
(Ffordd yr Wyddgrug, Ffordd Rhuthun, Ffordd Rhiwabon) yn gweithredu'n effeithlon ac yn gallu 
cefnogi twf yng nghanol y dref; ail haen y strategaeth yw rhoi rhagor o flaenoriaeth i gerddwyr ar y 
gylchffordd fewnol gyda rhwydwaith gerdded ddeniadol a mynediad hawdd gyda gwell cysylltiadau 
ar draws y gylchffordd ac i gyrchfannau allweddol a maestrefi preswyl.  
  
3.4.8 O ran elfen gyntaf y strategaeth, y rhwydwaith priffyrdd strategol, mae Astudiaeth Hygyrchedd 
Trafnidiaeth Wrecsam yn nodi ystod o egwyddorion, opsiynau a chynlluniau i wella hygyrchedd a 
fyddai'n cael eu cefnogi gan y Prif Gynllun. Mae'r opsiynau’n cynnwys; cynlluniau i wella hygyrchedd 
ar gyfer traffig cyffredinol; effeithlonrwydd a diogelwch y cynlluniau rhwydwaith; gwella 
cerdded/beicio a gwella'r defnydd o'r bws. Er bod y rhan fwyaf o’r opsiynau a’r cynlluniau hyn yn 
gorwedd y tu allan i ardal y Prif Gynllun maent o fudd i hygyrchedd canol y dref.   
  
3.4.9 O ran ail elfen o'r strategaeth, mwy o flaenoriaeth i gerddwyr yng nghanol y dref, mae hyn yn 
perthyn yn agos at yr elfen gyntaf; bydd y ddwy elfen angen newid symud ym maes trafnidiaeth i 
ffwrdd oddi wrth y car tuag at ddulliau mwy cynaliadwy o drafnidiaeth, cerdded, beicio a 
thrafnidiaeth gyhoeddus.      
  
3.4.10 Cefnogi Dewisiadau Cludiant   
Bydd cefnogi newidiadau i ddulliau cludiant o geir preifat i gludiant mwy cynaliadwy yn helpu i 
leihau'r pwysau ar y rhwydwaith priffyrdd strategol, gall hefyd helpu i ryddhau tir datblygu canol y 
dref a fyddai fel arall yn cael ei neilltuo ar gyfer parcio neu ei gyfyngu gan ofynion parcio. Er mwyn 
galluogi hyn, rhaid annog cludiant cyhoeddus, cerdded a beicio. O ganol y dref mae bron pob 
gwasanaeth hanfodol o fewn taith gerdded 10-15 munud 'yn cynnwys canolbwynt  
gwasanaeth bws y Fwrdeistref Sirol a dwy orsaf drenau. Ar ben hynny, mae canol y dref yn wastad i 
raddau helaeth. Mae hyn yn cynnig cyfleoedd gwych i annog newid moddol mewn trafnidiaeth.      
  
3.4.11 Cerdded - Mae angen dylunio canol y dref mewn ffordd sy'n rhoi mynediad i bawb gan 
gynnwys y rhai sydd ag anableddau corfforol ac anableddau nad oes modd eu gweld. Bydd 
cerddwyr yn cael blaenoriaeth yng nghanol y dref. Mae’n rhaid gwella cysylltiadau rhwng 
cyrchfannau allweddol er mwyn annog cerdded fel dull teithio ymarferol a helpu i ddenu ymwelwyr a 
allai gymell adfywiad.   
  
3.4.12 Er mwyn annog cerdded mae’r elfennau canlynol o'r Strategaeth Parth Cyhoeddus (AECOM, 
2015) yn cael eu cefnogi:  

• gwelliannau i yrru nifer yr ymwelwyr a gwella cysylltedd; gwella ansawdd y prif lwybrau i 
gerddwyr; mwy o flaenoriaeth i gerddwyr o Stryt Holt a Stryt Caer (rhannau); Gwneud Stryd 
Fawr yn ofod a rennir; gwelliannau tebyg ar hyd Stryt y Rhaglaw/Stryt yr Allt/Allt y Ficerdy;  
Cyffordd/Croesi a gwelliannau llwybr strategol i wella cysylltedd â'r Brifysgol, Ysbyty Maelor, 
Cae Ras, parciau manwerthu ar gyrion canol y dref ac ardaloedd preswyl cyfagos;    

• ymyriadau i wella llywio a symud; defnyddio celf gyhoeddus fel canolbwyntiau; Strategaeth 
goleuo i wella diogelwch, deniadol ac annog symud; Cadw a gwella'r pwyntiau ffocws 
allweddol, ffordd-darganfyddwyr, lleoliad adeiladau rhestredig;   
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• ymyriadau safleoedd penodol i gynorthwyo cysylltedd a delio â chyfyngiadau symudedd; 
Mynedfa gwell i Ddôl yr Eryrod o Stryt Yorke; Agoriad strategol o lwybrau o Werddon i Stryt y 
Rhaglaw a thrwy hen safle TJ Hughes; a  

• defnyddio seilwaith gwyrdd a phlannu er mwyn gwneud y dref yn fwy deniadol ac annog 
symudiad cerddwyr.   
 

3.4.13 Beicio - Mae rhwydwaith eang o lwybrau beicio’r dref yn cael eu gwella a’u hymestyn gyda 
seilwaith angenrheidiol sydd ei angen yng nghanol y dref er mwyn annog newidiadau moddol i 
gerdded a beicio fel storio diogel i feiciau yn cael ei gefnogi mewn egwyddor.  
  
3.4.14 Cludiant Cyhoeddus  – Mae teithio ar fws yn arbennig yn brif ddull o deithio. Bydd 
gwelliannau i'r llwybrau bysiau, cysgodfannau bws, arosfannau bysiau gyda chyrbau uwch, 
blaenoriaeth i fysiau wrth gyffyrdd a llwybrau a gwybodaeth yn cael ei annog.     
  
3.4.15 Trenau - Mae hwn yn ddull cynyddol boblogaidd o deithio, mae dwy orsaf reilffordd y dref yn 
fan cyrraedd pwysig, bydd mynediad at y cyfleusterau hyn yn cael eu diogelu a'u gwella wrth 
ystyried datblygu sy'n effeithio ar yr orsaf Ganolog a Chyffredinol.  Dylai'r profiad defnyddwyr bysiau 
a threnau o'r llwybrau o'r gorsafoedd i ganol y dref gael eu gwella gyda gwybodaeth, eglurder a 
hawdd dod o hyd i ffordd, amodau mynediad gwell yn arbennig ar groesfannau a gwell apêl i 
ymwelwyr (e.e. ansawdd y datblygiad, parth cyhoeddus, diogelwch) er mwyn creu argraff 
gadarnhaol a gwella hunaniaeth/profiad i ymwelwyr.    
  
3.4.17 Parcio - Sicrhau bod digon o leoedd parcio i ddiwallu anghenion defnyddwyr canol y dref, 
gan gynnwys y sawl â chyfyngiadau symudedd, a sicrhau bod dulliau teithio eraill yn cael eu 
hyrwyddo os yw’n ddewis arall addas. Ar gyfer datblygiadau mawr yr ymagwedd yw defnyddio 
Asesiadau Cludiant a Chynlluniau Teithio i asesu gofynion a datblygiadau unigol posibl. I wneud hyn 
bydd angen bod yn hyblyg wrth weithredu’r safonau parcio i adlewyrchu natur y defnydd, ei leoliad, 
mynediad gyda dewisiadau eraill ac unrhyw ofynion arbennig sy'n codi19.  

                                            
19 Cefnogir hwn gan LPGN16:Parcio  
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Ffigur 11: Camau Gweithredu Mynediad ac Ymyrraeth 
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3.5 Lle i Fyw (Amcan Prif Gynllun 5)  
  
3.5.1 Sut y gall 'Lle i Fyw' gyfrannu at Weledigaeth ac Amcanion y Prif Gynllun - Mae'r thema 
hon yn cyfrannu'n uniongyrchol at amcan byw yng nghanol y dref drwy ddarparu cartrefi newydd. 
Drwy gynyddu poblogaeth canol y dref a phoblogaeth ymyl canol y dref mae hyn yn creu galw am 
fanwerthu, hamdden, defnyddiau bwyty a gwasanaethau eraill sy'n cysylltu i mewn i'r amcanion ar 
gyfer atyniadau ymwelwyr, economi gyda'r nos ac anghenion poblogaeth sy'n tyfu tra hefyd yn 
cefnogi manwerthu. Mae yna gyfleoedd hefyd i wella teimlad y dref o hunaniaeth trwy ddylunio a 
chreu lle.   
  
3.5.2 Ar hyn o bryd mae gan ganol y dref ychydig iawn o eiddo preswyl yn uniongyrchol o fewn 
canol y dref ond eto gall byw yng nghanol y dref fod yn opsiwn deniadol a chynaliadwy ar gyfer 
ystod eang o bobl gan gynnwys gweithwyr proffesiynol ifanc a phoblogaeth sy'n heneiddio. Gyda 
nifer o adeiladau gwag a segur yng nghanol y dref mae cyfleoedd ar gyfer defnyddiau amgen. Gall 
poblogaeth canol tref amrywiol helpu i ddod â bywyd i mewn i'r dref, creu gwyliadwriaeth oddefol, 
cefnogi busnesau cyffrous, economi gyda'r nos a defnydd newydd canol y dref a all helpu i 
ychwanegu bywiogrwydd i'r dref.    
  
3.5.3 Y nod yw “gwneud canol tref Wrecsam yn lle gwych i fyw gydag amrywiaeth eang o 
gartrefi newydd deniadol i ystod eang o bobl gydag isadeiledd cymdeithasol cefnogol’.   
  
3.5.4 Y Camau ac Ymyriadau ar gyfer datblygiadau preswyl yw:  
  

• Gwneud canol y dref yn lle deniadol, dymunol i fyw.   
  

• Cynyddu nifer y bobl sy'n byw o fewn ac yng nghanol y dref;  
  

• Cynyddu’r nifer o bobl sy’n byw ar gyrion canol y dref gyda gwell mynediad i'r canol;   
  

• Darparu ystod eang o fathau o dai a daliadaethau deniadol i boblogaeth amrywiol;  
  

Cefnogi darparu cyfleusterau a gwasanaethau sydd eu hangen i gynnal poblogaeth breswyl 
gynyddol yng nghanol y dref;  

  
  
3.5.5 Camau Gweithredu Preswyl  
Mae'r dull yn annog datblygiad preswyl yng nghanol y dref, yn cefnogi datblygiad preswyl ar gyrion y 
canol ac yn cefnogi cyflwyno’r isadeiledd sydd ei angen i gynnal poblogaeth uwch.   
  
3.5.6 Datblygiad Preswyl yng Nghanol y Dref  
Rhai o’r safleoedd allweddol lle gallai defnyddiau preswyl fod yn rhan o ddatblygiad defnydd cymysg 
yw Bodhyfryd, Stryt y Bont a’r Orsaf Dân bresennol, gweler Atodiad 1 am fanylion pellach.    
  
3.5.7 Trawsnewid swyddfeydd llawr uchaf gwag i ddefnydd preswyl megis yn Adeiladau  
Canmlwyddiant, Tŷ’r Drindod, Tŷ Helygain, Sgwâr y Frenhines, Regent House yn cael eu cefnogi 
mewn egwyddor. Ar hyn o bryd nid oes gwerth datblygu i’r mannau hyn i ennyn diddordeb y 
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farchnad, ond bydd y strategaeth ar gyfer busnes, manwerthu, byw ac ymweld yn helpu i wneud 
canol y dref yn lle deniadol a dymunol i fyw fydd yn helpu i gefnogi cynnydd mewn gwerthoedd 
datblygu ac annog buddsoddiad mewn cynlluniau trawsnewid. Mae trawsnewid unedau gwag eraill 
llai i unedau preswyl yn cael ei gefnogi yn amodol ar fanylion boddhaol.   
  
3.5.8 Datblygiad Preswyl ar Gyrion Canol y Dref   
Gallai datblygiad tai sydd â mynediad i ganol y dref helpu i gefnogi defnyddiau manwerthu a 
hamdden y dref. Ar hyn o bryd nid yw safleoedd wedi cael eu nodi lle gall cyflenwadwyedd tai gael 
ei ddangos, ond mae'r Prif Gynllun yn cefnogi'r egwyddor o ddatblygiad preswyl (yn amodol ar 
fanylion) er mwyn annog y cyflenwad tymor hwy e.e. ardaloedd Ffordd y Nant, Penybryn, Pentre 
Felin, Glan yr Afon, Stryt y Rhaglaw a Stryt y Marchog. Mae angen ystyried materion fel bwriad 
perchennog y tir, cyfyngiadau safle a materion cyflenwadwyedd eraill yn fwy manwl naill ai fel rhan o 
gais cynllunio, neu fel rhan o GDLl, ond y gobaith yw y gall y Prif Gynllun ddechrau llywio datblygiad 
yn y meysydd hyn yn y dyfodol. Bydd cyfleoedd pellach yn codi wrth i safleoedd presennol ddod yn 
wag neu’n segur o ganlyniad i newid yn y patrymau economaidd.   
  
3.5.9 Datblygiad Dwysedd ac Adeiladau Uchel  
Cefnogir datblygiadau dwysedd uwch ac adeiladau uchel yn ac yn gyfagos i ganol y dref lle bo 
hynny’n briodol e.e. Bodhyfryd, Stryt y Bont, Ffordd y Nant / Maes Cambria, Pentre Felin ac ar hyd 
Stryt y Rhaglaw, gyda phwyslais ar ddyluniad o ansawdd uchel yn cael ei annog.   
  
3.5.10 Isadeiledd sydd ei Angen i Gefnogi Poblogaeth Canol y Dref  
Er mwyn cefnogi poblogaeth canol y dref byddai angen amrywiaeth o isadeiledd e.e. Meddygfa, 
canolfan iechyd, mannau hamdden, siopau cyfleus, defnyddiau hamdden a chyfleusterau 
cymunedol. Mae'r rhain yn cael eu hannog tu allan i'r ardal fanwerthu graidd a gallai fod yn 
dderbyniol yn yr ardaloedd manwerthu craidd lle na fyddent yn gwanhau’r brif swyddogaeth 
fanwerthu.   
  
3.5.11 Er mwyn cefnogi poblogaeth breswyl, mae’n rhaid i ganol y dref fod yn ddeniadol i ymweld â 
hi  a darparu cyfleoedd ar gyfer hamdden. Cyflawnir hyn drwy:  

• ddatblygu strategaeth ar gyfer parth cyhoeddus er mwyn gwella hunaniaeth, mynediad, 
diogelwch, creu mannau deniadol. Bydd y strategaeth yn ystyried dyluniad mannau agored, 
deunyddiau, cymeriad lleol, goleuadau ac ati   

• defnyddio Isadeiledd Gwyrdd (IG) i ddarparu amgylchedd dymunol, gwella gwerth y 
datblygiad, annog pobl i gerdded ar strydoedd a threulio amser ynddynt. Mae IG yn cynnwys 
rhwydweithiau gwyrdd, plannu coed, parciau a mannau gwyrdd. Anogir darparu’r rhain a 
gwella cysylltiadau ag IG presennol;  

• gwella mynediad a chysylltiadau; chwalu rhwystrau rhag mynediad, gwella dyluniad 
strydoedd, gan greu amgylchedd diogel; cynorthwyo i ddod o hyd i’r ffordd drwy'r dref trwy 
ddylunio, arwyddion a thechnoleg; cynorthwyo symudiad cerddwyr ar draws y gylchffordd 
fewnol; a    

• chreu lleoedd ar gyfer hamdden a chwarae.  
  
3.5.12 Mae canol y dref yn lleoliad cynaliadwy a gellir dadlau o blaid lleihau gofynion parcio. Gyda’r 
orsaf fysiau sy'n gwasanaethu fel canolbwynt cludiant ar gyfer y Fwrdeistref Sirol o fewn cyrraedd 
hawdd, ac yn agos at y gorsafoedd rheilffordd lle bu twf sylweddol yn y defnydd ohonynt a 
mynediad gwych at ystod lawn o wasanaethau hanfodol o fewn pellter cerdded, mae cyfleoedd 
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gwych i ostwng dibyniaeth ar geir a hyrwyddo dulliau cludiant cynaliadwy gan felly leihau gofynion 
parcio ceir.    
  
  

  
  

Ffigur 12: Camau Gweithredu Tai ac Ymyriadau     
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3.6 Lle i Weithio (Amcan Prif Gynllun 2, 4 a 6)  
  
3.6.1 Sut y gall 'Lle i Weithio' gyfrannu at Weledigaeth ac Amcanion y Prif Gynllun – gall llenwi 
swyddfa yng nghanol y dref yrru nifer yr ymwelwyr trwy ganol y dref yn ystod y dydd gan gefnogi'r 
swyddogaethau manwerthu a darparu marchnad ar gyfer datblygu economi gyda'r nos.  
Gall trawsnewid gofod swyddfa gwag i ofod preswyl helpu i gyflenwi cartrefi newydd tra hefyd yn 
cefnogi’r farchnad fanwerthu ac economi min nos.     
  
3.6.2 Mae Wrecsam wedi cael ei nodi fel anheddiad allweddol o bwysigrwydd cenedlaethol, ardal 
adfywio allweddol ac ardal sector busnes allweddol. Dylai’r dref fod wrth wraidd arloesi, busnes a 
rhwydweithio ar draws y Fwrdeistref Sirol.   
  
3.6.3 Mae gan ganol tref Wrecsam nifer sylweddol o swyddfeydd gwag, yn bennaf uwchben siopau 
manwerthu ac i raddau helaeth o ffurf, graddfa ac ansawdd nad oes galw amdano gan ddefnyddwyr 
swyddfeydd modern. Mae'r rhan fwyaf o ofod swyddfa a ddefnyddir y tu allan i ardal y Prif Gynllun 
ym Mharc Technoleg Wrecsam a Pharc Busnes Porth y Gorllewin. Gall cyfleoedd datblygu ar gyfer 
defnydd swyddfa ddod ymlaen ac mae canol y dref yn lleoliad hygyrch a chynaliadwy ar gyfer 
datblygiadau o'r fath.  
  
3.6.4 Y nod yw 'i swyddfeydd a swyddfeydd gwag wneud cyfraniad cadarnhaol i rôl a 
swyddogaeth canol y dref fel lle sydd ag ystod eang ac amrywiol o atyniadau'.  
  
3.6.5 Camau Gweithredu ac Ymyriadau ar gyfer Lle i Weithio yw;  
  

Uwchraddio ansawdd, math ac ystod y swyddfeydd o ran maint/deiliadaeth sydd ar gael yng 
nghanol y dref;  Hwyluso ailddefnyddio gofod gwag tymor hir ar gyfer defnydd mwy 
cynhyrchiol;  

  
Camau Gweithredu ac Ymyriadau Lle i Weithio  
  
3.6.6 Ni ragwelir y bydd yna ddatblygiadau swyddfa sylweddol yng nghanol y dref, ond os daw 
ceisiadau am ddatblygiad o'r fath neu uwchraddio gofodau presennol yna gall y rhain wneud 
cyfraniad cadarnhaol at rôl a swyddogaeth canol trefi a byddent yn cael eu cefnogi .     
  
3.6.7 Gallai cyfleoedd i ddatblygu swyddfeydd godi ar safle Bodhyfryd, naill ai adnewyddu gofod 
presennol neu ail-adeiladu/estyniad. Ceir manylion pellach yn Atodiad 1.   
  
3.6.8 O fewn y craidd manwerthu, cefnogir defnyddiau llawr gwaelod sy’n ategu'r swyddogaeth 
fanwerthu ac yn cyfrannu at fywiogrwydd a hyfywedd y strydoedd, er enghraifft trwy yrru nifer yr 
ymwelwyr yn ystod y dydd ac annog teithiau cysylltiol, yn amodol ar y cyfyngiadau hyn, gallai 
datblygiad swyddfeydd fod yn briodol.      
  
3.6.9 Bydd addasu swyddfeydd gwag uwchben siopau i ddefnyddiau preswyl yn cael eu cefnogi 
mewn egwyddor ac yn enwedig yn Adeiladau'r Canmlwyddiant, Halkyn House, Roxburgh House a 
Trinity House.   
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Adran 4: Cyflawni'r Prif Gynllun  
  
4.1 Cyflawni; Bydd y Prif Gynllun yn cael ei gyflawni drwy bedair sianel cydberthnasol fel y 
dangosir yn ffigur 1;     

• Integreiddio'r Prif Gynllun i'r Cynllun Datblygu Lleol:   
• Camau Cyngor;  
• Llywodraeth Genedlaethol a’r  
• Sector Preifat  

  
4.2 Integreiddio'r Prif Gynllun i'r Cynllun Datblygu Lleol  
Mae'r fframwaith cynllunio a osodwyd gan y Cynllun Datblygu Lleol yn fecanwaith allweddol ar gyfer 
cyflwyno'r Prif Gynllun. Mae'n rhoi'r weledigaeth a'r amcanion ar gyfer canol y dref ar sail statudol 
ffurfiol sy'n rhoi nerth a sicrwydd i strategaeth canol y dref a nodir yn y Prif Gynllun. Y cyfeiriad 
strategol hwn fydd yn rhoi hyder i fuddsoddwyr y bydd CBSW yn cefnogi eu buddsoddiad ac yn 
lleihau amlygiad buddsoddwr i risg. Mae hyn yn hollbwysig oherwydd mewn realiti cyllid cyhoeddus 
cyfyngedig, y sector preifat fydd yn ganolog i gyflwyno'r Prif Gynllun.    
  
4.2.1 Hyd nes y bydd y CDLl wedi ei fabwysiadu, bydd y Prif Gynllun yn eistedd fel tystiolaeth i 
gefnogi ceisiadau cynllunio a bydd yn cael ei ddefnyddio i lywio'r CDLl sy'n datblygu. Bydd y CDLl 
yn paratoi strategaeth y Prif Gynllun i bolisïau manwl, er enghraifft, ffin canol y dref, defnydd 
derbyniol o ganol y dref, strategaeth rhwymedigaeth cynllunio, safleoedd a ddyrannwyd, strategaeth 
manwerthu, polisïau cynllunio a gwneud cysylltiadau gydag elfennau eraill o’r Cynllun Datblygu Lleol 
fel trafnidiaeth, tai a strategaethau cyflogaeth. Unwaith y bydd y CDLl wedi ei fabwysiadu gall roi 
pwyslais ychwanegol ar y Prif Gynllun fel dogfen statudol.          
  
4.2.2 Bydd y CDLl yn adolygu darpariaeth seilwaith canol y dref mewn modd strategol a chydlynol a 
all alluogi seilwaith priodol i gael ei ddarparu tra hefyd yn datgloi datblygiadau a allai gael ei gyfyngu 
gan y gost o ddarparu isadeiledd. Efallai na fydd yn bosibl adfywio canol y dref yn hyfyw a darparu'r 
holl isadeiledd sydd ei angen i gefnogi datblygiad. Bydd y CDLl yn nodi'r dull o ymrwymiadau 
cynllunio, taliadau yn lle darpariaeth ar y safle, nodi blaenoriaethau ac o bosibl gosod Ardreth 
Seilwaith Cymunedol os yw hyn yn opsiwn ymarferol a chyflawnadwy. Gallai manteision ymagwedd 
strategol gynnwys prosiectau sy'n gysylltiedig â seilwaith trafnidiaeth yn cael eu nodi a allai 
gyfiawnhau llai o ddarpariaeth parcio; darparu mannau agored yng nghanol y dref yn cael ei wneud 
yn strategol ac nid yn dameidiog; mae’r angen a darpariaeth mannau addysg yn glir; a'r ymagwedd 
at dai fforddiadwy yn cael ei ddeall.         
  
4.3 Rôl y Cyngor  
Mae rolau allweddol y Cyngor o ran cyflwyno'r fframwaith hwn yn cynnwys:  
  

• Arweinyddiaeth - bydd y Cyngor yn arwain y gwaith o gyflawni'r prif gynllun;  
• Integreiddio - bydd y Prif Gynllun yn cael ei ymgorffori yn y CDLl sy'n datblygu sydd yn ei dro 

yn arf hanfodol wrth gyflawni datblygu, seilwaith a gwneud lle;  
• Alinio - gall y Cyngor alinio ei wasanaethau i adlewyrchu’r Prif Gynllun - Strydwedd (glanhau, 

cynnal a chadw, parth cyhoeddus, goleuadau, arwyddion, deunyddiau), Priffyrdd a 
Thrafnidiaeth (Cynllun Trafnidiaeth Lleol/Rhanbarthol, strategaeth parcio, Cynllun Symudedd 
Trefol Cynaliadwy, strategaeth cludiant cyhoeddus, Bil Teithio Llesol, Tai (Strategaethau Tai 
a Thai Fforddiadwy) a Datblygiad Economaidd a Rheoli Asedau (Cynllun Rheoli Cyrchfan,  
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Adolygu Asedau, Rheoli Canol y Dref, strategaeth adfywio, diogelwch);   
• Defnyddio offer priodol - gall y Cyngor geisio cymhwyso offer rheoleiddio amrywiol lle y tybir 

eu bod yn briodol megis Gorchmynion Datblygu Lleol neu Ardaloedd Gwella Busnes;  
• Partneriaeth - dylai'r Cyngor weithio'n agos gyda'r sector preifat a rheolwyr ystadau yn y 

sector cyhoeddus i gefnogi datblygiad priodol ac i edrych ar ffyrdd arloesol o hyrwyddo 
buddsoddiad yn Wrecsam, fel Cwmni Buddiannau Cymunedol. Bydd y Cyngor yn gweithio'n 
agos gyda'i Bartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Lleol (BGLl) sy'n cynrychioli'r sectorau iechyd, 
addysg, gwasanaethau brys a gwirfoddol, er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau partner 
BGLl yn adlewyrchu'r Prif Gynllun;   

• Cyrchu Cyllid - mae yna nifer o ffyrdd allweddol y gall y Cyngor gael gafael ar gyllid. Mae'r 
rhain yn cynnwys defnyddio eu hasedau i ysgogi cyflwyno; arsylwi ceisiadau i bartneriaid 
cyllido; a sicrhau bod lefelau priodol o enillion cynllunio yn deillio o gynlluniau datblygu i 
gefnogi'r gwaith o gyflawni fframwaith; a,  

• Cyfathrebu - er mwyn sicrhau yr ymgynghorir â thrigolion lleol, busnesau a buddsoddwyr ar y 
Prif Gynllun cyn iddo gael ei gytuno, ac yn bwysig, diweddariadau rheolaidd ar y cynnydd a 
wnaed tuag at gyflawni. Er mwyn cyflawni hyn, bydd ymgynghoriadau a gwaith partneriaeth 
rheolaidd gyda'r budd-ddeiliaid a chyrff canol y dref perthnasol, ynghyd â chyfraniad parhaus 
gan Reolwr Canol y Dref fel cyswllt allweddol â busnesau lleol.   

  
4.4 Llywodraeth Genedlaethol  
Mae Wrecsam yn cael ei gydnabod yng Nghynllun Gofodol Cymru fel anheddiad allweddol o 
bwysigrwydd cenedlaethol ac ardal adfywio allweddol. Mae uchelgeisiau economaidd i Ogledd 
Ddwyrain Cymru yn cael eu cysylltu yn ei hanfod â datblygiad y Fwrdeistref Sirol a Thref Wrecsam. 
O ganlyniad, mae'n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r strategaeth adfywio ar gyfer y dref 
a sicrhau bod strategaethau cenedlaethol a chyllid ar gyfer trafnidiaeth, adfywio, tai, y celfyddydau 
ac yn y blaen yn adlewyrchu arwyddocâd Wrecsam. Mae angen gweithio mewn partneriaeth gyda 
Llywodraeth Cymru (a, lle y bo'n briodol San Steffan) i nodi blaenoriaethau strategol a buddsoddiad 
ac alinio'r rhain gyda'r Prif Gynllun a'r CDLl. Mae angen i gyllid presennol a dyfodol y llywodraeth 
mewn trafnidiaeth, y celfyddydau, iechyd, yr amgylchedd ac adfywio roi sylw i'r Prif Gynllun.  
  
4.4.1 Mae’r rhaglen adfywio Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid presennol yn cefnogi'r Prif Gynllun 
drwy gyllid uniongyrchol ar gyfer y prosiectau canlynol; y Prif Gynllun; Diwydiannau Creadigol; 
Benthyciadau Eiddo Gwag i mewn i Dai; Tai Fforddiadwy; Sector Rhentu Preifat; Adnewyddu Tai; 
Prosiect ECO; Gofal Plant Fforddiadwy a Sgiliau a Chyflogaeth. Mae cyllid ychwanegol Cyngor y 
Celfyddydau hefyd yn cefnogi'r prosiect Diwydiannau Creadigol.   
  
4.5 Rôl y Sector Preifat   
Mae'n bwysig bod y prif gynllun a pholisi cynllunio cysylltiedig yn gallu arwain ffurf  
datblygu a gyrru’r ymyriadau hynny sy'n gallu helpu i gyflawni'r weledigaeth ac amcanion cyffredinol 
canol y dref. Bydd gan y Cyngor rôl arweinyddiaeth, cyfathrebu a phartneriaeth allweddol gyda'r 
sector preifat tra bod y sector preifat yn buddsoddi yn uniongyrchol yn y cynigion manwerthu canol y 
dref, swyddfeydd, hamdden a thai. Bydd cwmnïau cyfleustodau sector preifat yn chwarae rhan 
bwysig wrth ddarparu seilwaith sydd ei angen i gefnogi datblygiad.      
  
4.6 Camau Gweithredu â Blaenoriaeth a Chamau Graddol   
Mae cyflwyno craidd newydd ar gyfer canol y dref yn ganlyniad allweddol i'r Prif Gynllun, byddai hyn 
yn golygu ymyrraeth sylweddol mewn safle yng nghanol y dref gyda gwaith parth cyhoeddus 
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cefnogol cysylltiedig yn creu lleoliad bywiog a chyffrous sy'n denu economi manwerthu a gyda'r nos 
o safon gwell. Fodd bynnag, mae'r rhwystrau ymarferol ar hyn o bryd i hyn, ariannu a bwriadau 
perchennog y safle, yn golygu bod cyfleoedd i gyflwyno datblygiad dyheadol yn gyfyngedig ar hyn o 
bryd. Er y bydd ymdrechion i gyflawni’r raddfa hon o ymyrraeth yn parhau, am resymau ymarferol 
dilynir dull cyflenwol ond yn fwy ymarferol.   
  
4.6.1 Ymyriadau ar raddfa is o fewn rheolaeth y Cyngor, gyda chyfleoedd cyllido mwy realistig fydd 
y llwybr mwyaf tebygol ymlaen. Mae ardal graidd hanesyddol y dref fel y nodwyd yn Ffigur 6; Prif 
Ddiagram Gofodol, yn cynnig y cyfle mwyaf realistig i gyflawni newid sylweddol yn narpariaeth 
hamdden a manwerthu’r dref. Mae'r ardal yn barod ar gyfer bwyty a manwerthu arbenigol, mae'n 
ardal ddeniadol gyda nodweddion hunaniaeth a threftadaeth leol gref, o ansawdd rhesymol a pharth 
cyhoeddus y gellir cerdded yno, lle ar gyfer caffis awyr agored, swyddi gwag, ystod hyblyg o unedau 
manwerthu mewn gwahanol feintiau a ffurfweddau; mae wedi ei leoli yn ganolog ac yn agos i 
gerdded i Ddôl yr Eryrod a chyrchfannau eraill; a gallai'r canolbwynt Creadigol a gynlluniwyd fod yn 
gatalydd ar gyfer adfywio. Yn benodol, mae'r ardal o amgylch Stryt Henblas, y Farchnad Gyffredinol 
a Marchnad y Cigyddion yn cyflwyno'r cyfleoedd gorau ar gyfer ymyrraeth ac effaith bosibl o ran 
cyflawni amcanion y Prif Gynllun.            
  
4.6.2 O ganlyniad bydd camau gweithredu’r Prif Gynllun yn canolbwyntio ar ymyriadau o fewn yr 
ardal graidd hanesyddol, gyda'r nod o greu craidd newydd ar gyfer canol y dref. Er mwyn sicrhau 
bod gweithredu yn effeithiol ac yn gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o adnoddau, mae angen 
blaenoriaethu camau gweithredu gyda'r elfennau canlynol yn darparu'r sail resymegol;   

• Cyfrannu at y Prif Gynllun; pa mor arwyddocaol yw'r cam gweithredu o ran cyflawni nodau ac 
amcanion y Prif Gynllun; a yw’n cyfrannu at fynd i'r afael ag amcanion blaenoriaeth y Prif 
Gynllun ac ardal graidd hanesyddol â blaenoriaeth; a yw'r camau gweithredu yn galluogi 
ymyriadau eraill i gael eu darparu; a fydd y camau gweithredu yn gadael etifeddiaeth tymor 
hir ar gyfer yr ardal y Prif Gynllun;  

• Darparu; a yw'r cam gweithredu yn hyfyw; oes ganddo adnoddau o ran staff, refeniw a 
chyfalaf; a yw'r cam gweithredu yn dibynnu ar weithgareddau eraill yn cael eu cyflwyno; a 
oes rhanddeiliaid a chymunedau yn prynu i mewn: a  

• Cysondeb: a yw canlyniad y camau gweithredu yn gyson â dull y Prif Gynllun, 
blaenoriaethau'r Cyngor, y Cynllun Cymunedol a'r blaenoriaethau Cenedlaethol; a yw’r cam 
gweithredu yn darparu cyfleoedd i gyflawni manteision lluosog wrth fodloni blaenoriaethau 
lleol a chenedlaethol;           

  
4.6.3 Mae hefyd yn bwysig cydnabod y gall y flaenoriaeth o gamau gweithredu dros gyfnod o amser 
newid wrth i gyfleoedd cyllid a datblygu godi.    
  
4.6.4 Mae amcanion y Prif Gynllun a restrir yn adran 2 yn cael eu rhestru yn nhrefn blaenoriaeth 
budd-ddeiliaid o'r gweithdai, yn arbennig roedd gan y pedwar uchaf y gefnogaeth fwyaf 
arwyddocaol, mae'r rhain yn cynnwys; ymdeimlad o hunaniaeth, profiad yr ymwelydd, hygyrchedd a 
gwella'r economi gyda'r nos/min nos. Bydd safle’r amcanion hyn yn cael dylanwad wrth 
flaenoriaethu a chamau graddol camau gweithredu ac ymyriadau.      
  
4.6.5 Cyn y gellir cyflwyno unrhyw fentrau, mae’r Cyngor angen ymgymryd â nifer o gamau 
blaenoriaeth uchel. Dylai'r camau gweithredu uniongyrchol hyn ddechrau o fewn y tymor byr er 
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mwyn paratoi'r ffordd ac adeiladu/cynnal y momentwm ar gyfer cyflwyno'r prif gynllun a'r cynigion 
hynny o natur tymor hwy, gweler Ffigur 14.   
  
4.6.6 Mentrau Tymor Byr (0-3 oed)   
Mae'r mentrau isod yn dilyn o'r rhesymeg a drafodwyd uchod;  
  

• adolygu cyfrifoldeb adrannau a swyddogion y Cyngor ar gyfer cyflwyno'r Prif Gynllun; 
cyfrifoldebau parhaus i gynnwys adolygu camau gweithredu, blaenoriaethau, cyllid, nodi 
rhwystrau i gyflawni camau gweithredu allweddol y Prif Gynllun, nodi cyfleoedd darparu a 
chydlynu a monitro cyflwyno camau gweithredu’r Prif Gynllun;  

• adolygu cynnwys budd-ddeiliaid allweddol a'r ffordd orau i'w cynnwys wrth gyflwyno'r Prif 
Gynllun yn y dyfodol, lle bo hynny'n briodol integreiddio budd-ddeiliaid i gyflwyniad y Prif 
Gynllun;  

• camau gweithredu tymor byr sy'n angenrheidiol i ddarparu ymyriadau yn y dyfodol; gall y 
rhain gynnwys pethau fel astudiaethau technegol ychwanegol a all gynorthwyo marchnata, 
nodi costau, risgiau, nodi blaenoriaethau’r Prif Gynllun a lliniaru;   

• camau gweithredu tymor byr a all wneud safleoedd datblygu posibl ar gael yn fwy rhwydd, 
dad-beryglu ac yn ddeniadol i ddatblygwyr, fel bod pan fydd y farchnad yn gwella bydd yr 
amodau cywir yn eu lle i alluogi'r sector preifat i gymryd rhan;   

• ymgorffori'r Prif Gynllun i mewn i weithrediadau’r Cyngor, strategaethau’r Cyngor a 
chynlluniau gweithredol, gan gynnwys y Cynllun Datblygu Lleol;   

• adolygu dulliau rheoli priodol a all helpu i gyflawni e.e. Gorchmynion Datblygu Lleol; a  
• dod â safleoedd sy'n eiddo i'r Cyngor i'r farchnad;    

   
4.6.7 Mentrau Tymor Canolig i Dymor Hir (3-15 oed)  
Bydd mentrau tymor canolig i dymor hir yn adeiladu ar y camau gweithredu tymor byr ac yn 
cynnwys gweithgareddau sy'n cymryd mwy o amser i ddod ymlaen am resymau a allai gynnwys; 
dibyniaeth ar weithgareddau eraill yn cael eu cyflwyno’n gyntaf; cyfyngiadau a fydd angen amser ar 
gyfer lliniaru neu osgoi; cael amserlenni wedi'u cynllunio ymlaen llaw ar gyfer cyflwyno, e.e. CDLl; 
ac angen amser i sicrhau cyllid.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tymor Canolig i’r Tymor Hir (3-15 mlynedd) 

00 

Mabwysiadu’r CDLl a’r CIL  

Cyflenwi safleoedd Stryt y Bont  

Cyflenwi safle Bodhyfryd 

Hwyluso Cyflenwi safle’r Orsaf Dân  

Datblygu polisi cenedlaethol a buddsoddi 

tuag at y Prif Gynllun  

Tymor Byr (0-3 blynedd) 

Mabwysiadu’r Prif Gynllun fel Tystiolaeth 

Cynllunio 

Llywio’r CLDI a ddatblygir  

Allbwn o’r Prosiect Lleoedd Llewyrchus Llawn 

Addewid 

Ymchwilio i’r defnydd o LDO  

Mynd â Stryt y Bont i’r Farchnad  

Mireinio dewisiadau ar gyfer Bodhyfryd  

Hybu Canol y Dref  

Cynnwys o fewn Gwasanaethau’r Cyngor  

Gweithio mewn partneriaeth (sector preifat a 

chyllid/strategaeth llywodraeth genedlaethol Ffigur 14: Cynllun Cyflawni  
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4.7 Cyllid  
Mae'r cynllun wedi cael ei baratoi ar adeg o lymder gwariant cyhoeddus ac ar adeg o fuddsoddiad 
isel yn y sector preifat gan leihau’r  potensial ar gyfer argaeledd cyllid prif ffrwd yn sylweddol. O 
ganlyniad bydd cyllid i gefnogi’r  Prif Gynllun yn heriol a bydd angen arloesed ar y cyd â ffynonellau, 
partneriaid a mecanweithiau eraill. Mae ffynonellau prif ffrwd traddodiadol yn annhebygol o wneud 
cyfraniad sylweddol i ariannu'r Prif Gynllun ei hun. Mae adnoddau ariannu prif ffrwd yn cynnwys;   
  
4.7.1 Cyllid Prif ffrwd  

• Mae’r Rhaglen Gyfalaf yn nodi cynlluniau cyfalaf a gytunwyd ar gyfer cyllid gan yr Awdurdod 
Lleol, er ar hyn o bryd bydd gan hyn rôl gyfyngedig iawn;   

• Derbyniadau cyfalaf o werthu tir ac adeiladau, fodd bynnag, mae’r derbyniadau hyn yn cael 
eu clustnodi ar hyn o bryd i gefnogi rhaglen cyfalaf ysgolion y Cyngor a blaenoriaethau tai 
fforddiadwy;    

• Rhwymedigaethau Cynllunio (cytundebau adran 106); mae'r rhain yn cael eu derbyn er 
mwyn darparu ar gyfer cyfleusterau ychwanegol a gofynion isadeiledd a gynhyrchir o 
ganlyniad i ddatblygiad newydd, ond mae’n rhaid iddynt fod yn gysylltiedig yn uniongyrchol 
ac yn berthnasol i’r datblygiadau hynny. Mae polisïau presennol y CDU yn caniatáu ar gyfer 
casglu arian i ddarparu tai fforddiadwy, capasiti addysg, cyfraniadau mannau agored ac 
isadeiledd priffyrdd/cludiant;    

• Ardreth Seilwaith Cymunedol (ASC) - Gosod tariffau ar gyfer seilwaith i helpu i wasanaethu a 
datgloi datblygiadau. Gall y rhain gael eu cyfuno gyda'i gilydd i ariannu ystod eang o ofynion 
isadeiledd a nodwyd, nid yw hyn yn gymwys eto yn Wrecsam a bydd ond yn gwneud hynny 
ar ôl archwiliad llwyddiannus o’r Atodlen ASC arfaethedig a fydd yn dod i'r amlwg ar ôl i'r 
Cynllun Datblygu Lleol gael ei fabwysiadu yn 2018;   

• Benthyca Darbodus - Mae awdurdodau yn medru benthyg i fuddsoddi mewn seilwaith cyfalaf 
a gwaith datblygu ac asedau, a elwir yn fenthyca darbodus;  

  
Cyllid Cenedlaethol  

• Ffynhonnell cyllid adfywio presennol Llywodraeth Cymru yw Llefydd Llewyrchus Llawn 
Addewid y mae CBSW wedi bod yn llwyddiannus i gael bron i £10.5miliwn o gyllid mewn 
rhaglen 3 blynedd. Fodd bynnag, mae’r holl gyllid wedi'i ddyrannu. Ond gall y Prif Gynllun 
weithredu fel cyfrwng i nodi camau blaenoriaeth ar gyfer cyllid adfywio Llywodraeth Cymru yn 
y dyfodol;   

• Mae gan y rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid presennol yn Wrecsam arian ar gael 
ar gyfer y Cynllun Troi Eiddo Gwag yn Gartrefi;  

• Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhannol ariannu'r Canolbwynt Celfyddydau a 
Diwylliannol a ddatblygir.     

  
4.7.2 Bydd y rhain yn helpu i gefnogi datblygiad ond mae'n rhaid i'r Prif Gynllun greu buddsoddiad 
hunangynhaliol drwy greu hyder ymhlith buddsoddwyr a deiliaid yn llwyddiant a ffyniant canol y dref 
yn y dyfodol.   
  
4.8 Deilliannau a Mesur Llwyddiant   
Mae'r cynllun yn ddogfen 'fyw', mae'r rhaglen yn hyblyg dros gyfnod o amser a chyda newidiadau 
mewn amgylchiadau economaidd mae amserlenni a phrosiectau yn debygol o newid. Nid yw'r 
cynllun yn gwrthwynebu datblygiad amgen rhag dod ymlaen, ond mae’n darparu arweiniad clir tuag 
at y math o weithredu, buddsoddi a datblygu a fyddai'n fwyaf addas i wahanol ardaloedd yn y dref.   
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4.8.1 Dylai cyflwyno’r prif gynllun yn llwyddiannus arwain at y gwaith o gyflawni'r amcanion a 
amlinellwyd yn y Prif Gynllun. Gan fod y canlyniadau hyn yn gymhleth, bydd cyfres o 
ddangosyddion yn deillio ac yn cael eu monitro fel rhan o'r CDLl sy'n datblygu a monitro'r rhaglen 
Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid. Bydd y dewis o ddangosyddion yn deillio o'r archwiliadau 
iechyd canol tref blynyddol a data marchnad arall i asesu llwyddiant canol y dref.   
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Atodiad 1: Canllawiau Datblygu a Dylunio  
  
Ar gyfer pob un o'r safleoedd allweddol mae canllawiau penodol wedi eu paratoi sy'n ymwneud yn 
uniongyrchol ag amcanion y Prif Gynllun. Maent yn rhoi syniad o ddefnyddiau derbyniol arfaethedig, 
canllawiau dylunio a gwybodaeth am y camau graddol, danfonadwyedd a gofynion isadeiledd sydd 
ei angen ar gyfer pob safle. Mae'r fframweithiau hefyd yn darparu ffeithiau safle allweddol megis 
perchnogaeth, arwynebedd y safle, defnyddiau presennol, defnyddiau cyfagos, hanes y safle ac yn 
y blaen ac maent yn gywir o fis Mai 2015.    
  
Maent wedi eu cynllunio i roi fframwaith lefel uchel ar gyfer datblygu cynlluniau mwy manwl ar gyfer 
pob safle yn y dyfodol.   
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SAFLE ALLWEDDOL 1 – STRYT Y BONT 1 
PRIF GYNLLUN CANOL TREF WRECSAM 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Enw'r Safle/ Adeilad 

Stryt y Bont Safle 1 (Dwyreiniol) 
 

Cyfyngiadau Safle 

Yn rhannol o fewn Parth Llifogydd TAN15 
C2 ar hyd yr ymyl ogleddol; gerllaw ardal 
Gadwraeth Ffordd Salisbury i'r de, ardal 
Gadwraeth Canol Tref Wrecsam i’r 
gogledd; presenoldeb posibl halogiad; 
capasiti priffyrdd cyfyngedig, diddordeb 
archaeolegol, defnyddiau cyfagos, ecoleg 
afonydd a materion cyfamod (gwerthiant 
cyfyngedig ar alcohol ar ran o’r safle).   
 

Cyfeiriad y Safle/ Adeilad 

Stryt y Bont, Wrecsam, Y DU   
 

Perchennog 

CBSW 
 
Arwynebedd y Safle 

Cyfanswm: 1.035 ha 
 

Defnydd Arfaethedig 

Safle datblygu defnydd cymysg yn 
cynnwys unrhyw gyfuniad o ddefnyddiau 
preswyl, manwerthu angen lleol ar raddfa 
fach, swyddfa, cyfleusterau cymunedol a 
hamdden 
 

Defnydd Cyfredol 

Safle Gwag, wedi’i glirio ar gyfer 
datblygiad 
 

Hanes  Safle 

P /2008/0349 - Amrywio amod sy'n 
ymwneud â P/2003/0962 (caniatâd 
amlinellol ar gyfer defnydd preswyl, 
swyddfa, adwerthu ac A3), caniatâd wedi 
dod i ben.  
 

Defnyddiau Gerllaw 
 
Mae Glan yr Afon ac Allt y Dref (i'r gogledd a'r 
gogledd-orllewin) yn nodedig am ddefnyddiau 
economi gyda'r nos - A3 (tafarndai, siopau 
tecawê), clwb nos,  defnyddiau tacsi. Mae 
defnydd cymysg ar Stryt y Bont, manwerthu, 
gwasanaethau a phreswyl. Mae defnyddiau 
preswyl ac addysg yn gorwedd i'r de ac mae 
canolfan fanwerthu’r dref bellter bach i ffwrdd 

ar droed.     
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Cyfraniad i Weledigaeth ac Amcanion y Prif Gynllun  

Ymdeimlad o Hunaniaeth; mae hwn yn safle porth allweddol ar y prif ffyrdd i mewn i'r dref gerllaw tirnod 
hanesyddol (Eglwys San Silyn) ac Ardaloedd Cadwraeth, mae angen i’r datblygiad o'r safle fod yn sensitif 
i'w leoliad a rhaid i'w ddyluniad fod o ansawdd uchel. Dylai Barn yr Eglwys gael ei ystyried yn nyluniad y 
safle. Mae yna gyfleoedd i hyrwyddo ymdeimlad o hunaniaeth leol, efallai'n adlewyrchu defnyddiau 
blaenorol a hanes canoloesol y safle. 
 
Profiad yr Ymwelydd; gallai'r safle fod yn lleoliad addas ar gyfer datblygiad defnydd cymysg gan 
gynnwys defnydd economi gyda'r nos fel bwytai, defnyddiau hamdden a thafarndai sy'n ystyriol o 
deuluoedd. Gallai hwn hefyd fod yn lleoliad addas ar gyfer gwesty. Gallai siopau angen lleol ar raddfa fach 
(tua 300m2) hefyd fod yn rhan o'r cymysgedd datblygiad. 
 
Hygyrchedd: Mae'r safle yn gorwedd gyferbyn â chanol y dref o fewn pellter cerdded 10-15 munud o brif 
swyddogaethau canol y dref yn cynnwys yr orsaf bysiau a threnau. Mae'r safle yn gorwedd ar lwybr bws 
gydag arosfan gerllaw a llwybr beicio ar hyd yr  ochr ogleddol. Dylai dyluniad a defnydd y safle fanteisio ar 
gyfleoedd i annog dulliau cludiant cynaliadwy, lleihau'r angen i deithio mewn ceir a lleihau'r angen am 
lefydd parcio ceir. Dylid ystyried cyfleoedd i wella cysylltiadau i gerddwyr o’r ffordd gylch fewnol.    
 
Economi Gyda’r Nos; gallai'r safle fod yn lleoliad addas ar gyfer datblygiad defnydd cymysg gan 
gynnwys defnydd economi gyda'r nos fel bwytai, defnyddiau hamdden a thafarndai sy'n ystyriol o 
deuluoedd. Gallai datblygu swyddfeydd helpu i gefnogi’r economi gyda'r nos. 
 
Byw yng Nghanol y Dref; Bydd datblygiad preswyl yn rhan bwysig o'r cymysgedd datblygu, a gallai 
defnyddiau o'r fath gynnwys llety myfyrwyr, gofal ychwanegol/llety pobl hŷn a thai marchnad. 
 
Anghenion Poblogaeth sy’n Tyfu; Byddai cyfleusterau cymunedol megis meddygfa, crèche/ meithrinfa 
yn dderbyniol ar y safle. 
 
Isadeiledd Gwyrdd; Annog y cyfle i ddarparu Isadeiledd Gwyrdd strategol ar hyd Rhodfa San Silyn 
(plannu coed yn strategol a defnyddio Afon Gwenfro fel elfen amlswyddogaethol o Isadeiledd Gwyrdd) a 
gallai fod yn elfen bwysig wrth greu ymdeimlad o hunaniaeth.  
  

Asiantau Darparu Allweddol a Fesul Cyfnod, Argaeledd Cyllid a Gofynion Isadeiledd  
Infrastructure Requirements 
Asiantau Darparu a Fesul Cyfnod - Mae'r safle yn berchen yn gyfan gwbl i CBSW ac mae wedi cael ei 
glirio yn barod ar gyfer datblygiad. Mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer y safle. Y targed yw darparu’r 
safle o fewn 5 mlynedd. CBSW yw perchnogion y safle, ond rhagwelir byddai’n cael ei ddarparu trwy’r 
sector preifat. 
 
Ariannu - Mae yna botensial Grant Tai Cymdeithasol ar gael i gefnogi'r gwaith o ddarparu tai fforddiadwy. 
 
Gofynion Isadeiledd – Mae tai ar y farchnad gyffredinol yn debygol o greu angen am dai fforddiadwy, 
taliadau addysg (ysgol gynradd) a darparu mannau agored cyhoeddus yn unol â Nodiadau Cyfarwyddyd 
Cynllunio Lleol perthnasol.        
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 Canllaw Dylunio a Datblygu 

Trosolwg Dylunio; Mae hwn yn safle porth allweddol i ganol y dref gerllaw Stryt y Bont ac yn wynebu Rhodfa 
San Silyn. Dylai ailddatblygu'r safle ystyried yr agweddau canlynol yn y broses ddylunio: 
 
Asedau Treftadaeth - Mae'r safle wedi ei ffinio i'r de gan Ardal Gadwraeth Parc Salisbury ac yn syth i'r gogledd 
mae ymyl ddeheuol Ardal Gadwraeth Canol y Dref. Mae Eglwys San Silyn, adeilad rhestredig gradd I yn dirnod 
amlwg o fewn yr ardal gyfagos ac mae nifer o adeiladau rhestredig gradd II eraill gerllaw (e.e. Adeiladau Burton, 
Cambrian Vaults). Bydd angen ystyried yr effaith ar leoliad yr adeiladau hyn, sy'n cynnwys yr effaith ar olygfeydd 
a'r ffordd y caiff yr adeiladau eu profi o fewn y cyd-destun presennol, fel rhan o'r broses ddylunio,.  
 
Deunyddiau - Y prif ddefnyddiau adeiladu yn yr ardal yw brics, cerrig a rendr. Mae’r gwaith brics yn 
nodweddiadol yn goch o ran lliw a’r garreg yw tywodfaen felyn lleol Cefn. Caiff terracotta ei ddefnyddio i ddarparu 
addurniad ac addurn i adeiladau brics. Llechi Cymreig yw'r deunydd toi cyffredin. Mae manylion ffiniau yn 
cynnwys cerrig neu frics sydd mewn rhai achosion â rheiliau metel wedi’u paentio o’u hamgylch.   
 
Dylai deunyddiau adeiladu newydd gyd-fynd â'r palet presennol naill ai drwy ddefnyddio deunyddiau a manylion 
tebyg neu sy’n cyfateb, gan ddehongliad modern neu drwy eu defnyddio mewn cyfuniad â defnydd sensitif o 
elfennau strwythurol cyfoes megis waliau gwydr, fframiau alwminiwm ac ati. Dylai deunyddiau arwynebu ar 
fannau preifat a chyhoeddus o fewn y safle ystyried y rhai a amlygwyd o fewn yr adran deunyddiau palet 
Strategaeth Parth Cyhoeddus Canol Tref Wrecsam. 
 
Patrwm Stryd Hanesyddol – Yn hanesyddol roedd yr ardal hon o'r dref a llawer o derasau ar naill ochr Stryt y 
Bont. Y tu ôl i'r ffryntiad y stryd, roedd adeiladau diwydiannol ar y safle gan gynnwys tanerdy a nifer o fragdai. 
Mae cyfle i adlewyrchu'r patrwm stryd hanesyddol drwy ddylunio llinell adeiladu gref tebyg i Stryt y Bont. Bydd 
ffryntiadau gweithredol, yn enwedig ar y llawr gwaelod yn ychwanegu bywiogrwydd a chreu amgaead i'r stryd.  
 
O ystyried agosrwydd y safle at graidd canoloesol hanesyddol y dref ac o ystyried y defnydd blaenorol o fewn y 
safle mae potensial archeolegol uchel i’r ardal. Gallai dealltwriaeth o sut mae'r safle wedi datblygu'n hanesyddol 
gael ei ddefnyddio i arwain a llywio patrwm dilynol y datblygiad.   
Mae gan Stryt y Bont, sy'n arwain at Pen y Bryn rhythm adeiledig cryf a grëwyd drwy uchder a lled yr adeiladau. 
Caiff y pwyslais fertigol presennol ei wella drwy batrymau ffenestr, simneiau ac ati. Dylid parhau â’r rhythm mae 
hyn yn creu, ond nid o reidrwydd, drwy ddefnyddio elfennau/ manylion traddodiadol, yn amodol ar yr ymagwedd 
ddylunio a fabwysiadir. 
 
Uchder Adeiladu – Mae adeiladau o fewn yr ardal fel arfer yn amrywio o 2-3 llawr o uchder, fodd bynnag, mae 
nodweddion pensaernïol ar Glwb Nos Liquid ar Glan yr Afon a'r tyred ar 34 Glan yr Afon yn cynyddu'r ymdeimlad 
o raddfa. Eglwys San Silyn yw nodwedd amlycaf y nenfwd, gyda’i safle uchel yn gwella ei graddfa a'i 
phresenoldeb yn yr ardal. Dylai topograffi'r safle a'r ardal gyfagos gael eu defnyddio i gefnogi uchderau mwy 
adeiladau. Dylid amddiffyn y golygfeydd ar draws y safle tuag at San Silyn o Ardal Gadwraeth Parc Salisbury - 
gallai datblygu'r safle wella’r golygfeydd hyn drwy sianelu’r golygfeydd o'r eglwys a thrwy greu pwyntiau ffocws 
newydd.  
 
Afon Gwenfro - Mae'r safle wedi ei ffinio i'r gogledd gan Afon Gwenfro sy'n cael ei sianelu o dan Rhodfa San 
Silyn. Mae gan yr ased naturiol hwn y potensial i ddarparu Isadeiledd Gwyrdd gwell sy'n cysylltu â llwybrau 
presennol yn Allt Madeira tra'n cynorthwyo rheoli dŵr, gwella cynefinoedd ecolegol a chael ei ddefnyddio fel 
nodwedd dylunio parth cyhoeddus nodedig o'r safle. 
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Canllaw Dylunio a Datblygu 
 
Defnyddiau cyfagos; Bydd angen i leoliad datblygiad preswyl fod yn sensitif i’r potensial ar gyfer 
gwrthdaro â'r economi nos gyfagos ac unrhyw ddefnyddiau arfaethedig ar y safle a allai hefyd 
wrthdaro; Bydd gosodiad, dyluniad a lleoliad yn arfau pwysig wrth liniaru effeithiau andwyol.       
 
Cynhwysedd Priffyrdd: Mae'r capasiti ffyrdd lleol wedi eu cyfyngu felly dylai dyluniad y safle 
adlewyrchu'r angen i osgoi gorlwytho capasiti’r briffordd; caiff cyfleoedd i leihau'r angen i deithio mewn 
ceir eu hannog; gall y lleoliad canol tref a hygyrchedd hawdd at wasanaethau ar droed hyrwyddo 
cerdded; caiff defnyddiau nad ydynt yn effeithio ar lifoedd traffig amser brig eu hannog a bydd angen 
lle parcio a throi ar y safle (er gwaethaf bod meysydd parcio arhosiad byr hygyrch lleol ar gael a allai 
gefnogi datblygiad ar y safle, yn enwedig yn y nos).  
 
Ecoleg; Mae Afon Gwenfro yn un o lednentydd Afon Dyfrdwy, safle AGA, bydd angen i ddatblygiad 
fod yn sensitif i'w ddynodiad a nodweddion bywyd gwyllt.    
 
Llifogydd; Mae'r safle yn rhannol o fewn parth C2 (TAN15), bydd angen Asesiad Canlyniad Llifogydd 
gyda manylion ymchwiliad llifogydd a gwaith lliniaru.  
 
Halogiad; Gall defnyddiau o'r safle yn y gorffennol fod wedi arwain at halogi priddoedd, isbridd a dŵr 
daear, mae angen gwaith ymchwilio i'r safle i bennu natur a maint unrhyw halogiad posibl a chynnig 
camau gweithredu adferol. 
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SAFLE ALLWEDDOL 2 – STRYT Y BONT 2 
PRIF GYNLLUN CANOL TREF WRECSAM 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defnyddiau Gerllaw 
 
 
 
 

 
 

 
  

Enw'r Safle/ Adeilad 

Stryt y Bont Safle 2 (Gorllewin) 
 

Cyfyngiadau Safle 
 Presenoldeb posibl halogiad; ffryntiad 
cyfyngedig gyda Stryt y Bont yn cyfyngu ar 
y  dewisiadau mynediad; capasiti priffyrdd 
yn gyfyngedig; cwmpas cyfyngedig i 
ddarparu parcio oddi ar y ffordd; bydd 
datblygiad bron yn sicr yn ffinio ag 
Adeiladau Burton, byddai caniatâd adeilad 
rhestredig a byddai'n rhaid i'r dyluniad roi 
sylw i'r Adeilad Rhestredig; defnyddiau 
cyfagos gyda’r hwyrnos; parth llifogydd C2 
rhannol;       
 

Cyfeiriad y Safle/ Adeilad 
 
Stryt y Bont, Wrecsam, y DU    
 

Perchennog 
 
CBSW 
 
Arwynebedd y Safle 
 
Cyfanswm: 0.149 ha 
ha 

Defnyddiau Gerllaw 
 
Mae Glan yr Afon ac Allt y Dref (i'r gogledd a'r 
gogledd-orllewin) yn nodedig am ddefnyddiau 
A3 (tafarndai, siopau tecawê), clwb nos, 
defnyddiau tacsi. Mae defnydd cymysg ar Stryt 
y Bont, manwerthu, gwasanaethau a phreswyl. 
Mae defnyddiau preswyl ac addysg yn 
gorwedd i'r de a’r de-ddwyrain ac mae 
canolfan fanwerthu’r dref bellter bach i ffwrdd 
ar droed.    
 

Defnydd Cyfredol 
 
Safle Gwag, wedi’i glirio ar gyfer 
datblygu 
 

Hanes  Safle 
 
P/2008/0349 - Amrywio amod sy'n 
ymwneud â P/2003/0962 (caniatâd 
amlinellol ar gyfer defnyddiau preswyl, 
swyddfa, manwerthu ac A3), caniatâd 
wedi dod i ben 

Defnydd Arfaethedig 
 Safle datblygu defnydd cymysg yn cynnwys 
unrhyw gyfuniad o ddefnyddiau preswyl, 
manwerthu angen lleol ar raddfa fach, 
swyddfa, a chyfleusterau hamdden 
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Cyfraniad i Weledigaeth ac Amcanion y Prif Gynllun  
 
Ymdeimlad o Hunaniaeth; mae’r safle ar lwybr allweddol i ganol y dref, gerllaw tirnod 
hanesyddol (Eglwys San Silyn) ac wrth ymyl Adeilad rhestredig Burton, mae angen i’r datblygiad 
o'r safle fod yn sensitif i'w leoliad a rhaid i'w ddyluniad fod o ansawdd uchel. Mae yna gyfleoedd i 
hyrwyddo ymdeimlad o hunaniaeth leol, efallai'n adlewyrchu defnyddiau blaenorol a hanes 
canoloesol y safle.  
 
Profiad yr Ymwelydd; gallai'r safle fod yn lleoliad addas ar gyfer datblygiad defnydd cymysg gan 
gynnwys defnydd economi gyda'r nos fel bwytai, defnyddiau hamdden a thafarndai sy'n ystyriol o 
deuluoedd. Gallai siopau angen lleol ar raddfa fach (tua 300m2) hefyd fod yn rhan o'r cymysgedd 
datblygiad. 
 
Hygyrchedd: Mae'r safle yn gorwedd gyferbyn â chanol y dref o fewn pellter cerdded 10-15 
munud o brif swyddogaethau canol y dref yn cynnwys yr orsaf bysiau a threnau. Mae'r safle yn 
gorwedd ar lwybr bws gydag arosfan gerllaw a llwybr beicio yn agos. Dylai dyluniad a defnydd y 
safle fanteisio ar gyfleoedd i annog dulliau cludiant cynaliadwy, lleihau'r angen i deithio mewn ceir 
a lleihau'r angen am lefydd parcio ceir. Dylid ystyried cyfleoedd i wella cysylltiadau i gerddwyr o’r 
ffordd gylch fewnol.    
 
Economi Gyda’r Nos; gallai'r safle fod yn lleoliad addas ar gyfer datblygiad defnydd cymysg gan 
gynnwys defnydd economi gyda'r nos fel bwytai, defnyddiau hamdden a thafarndai sy'n ystyriol o 
deuluoedd. Gallai datblygu swyddfeydd helpu i gefnogi’r economi gyda'r nos. 
 
Byw yng Nghanol y Dref; Bydd datblygiad preswyl yn rhan bwysig o'r cymysgedd datblygu, a 
gallai defnyddiau o'r fath gynnwys llety myfyrwyr, gofal ychwanegol/llety pobl hŷn a thai marchnad. 
 
Anghenion Poblogaeth sy’n Tyfu; Byddai cyfleusterau cymunedol megis meddygfa, crèche/ 
meithrinfa yn dderbyniol ar y safle. 
 
 

Asiantau Darparu Allweddol a Fesul Cyfnod, Argaeledd Cyllid a Gofynion Isadeiledd 

Asiantau Darparu a Fesul Cyfnod - Mae'r safle yn berchen yn gyfan gwbl i CBSW ac mae wedi 
cael ei glirio yn barod ar gyfer datblygiad. Mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer y safle. Y targed 
yw i'r safle i gael ei ddarparu o fewn 5 mlynedd. CBSW yw perchnogion y safle, ond rhagwelir 
byddai’n cael ei ddarparu trwy’r sector preifat. 
 
Ariannu - Amherthnasol 
 
Gofynion Isadeiledd – Gallai tai ar y farchnad gyffredinol greu angen am dai fforddiadwy, 
taliadau addysg (ysgol gynradd) a darparu mannau agored cyhoeddus yn unol â Nodiadau 
Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol perthnasol.        
 
Byddai angen i ddatblygiad preswyl gydymffurfio â'r polisïau CDU ynglŷn â thaliadau isadeiledd 
cymunedol - sef addysg (ysgolion cynradd yn bennaf), tai fforddiadwy a darparu mannau agored. 
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Canllaw Dylunio a Datblygu 

Trosolwg Dylunio; Mae hwn yn safle porth allweddol i ganol y dref gerllaw Stryt y Bont ac yn wynebu 
Rhodfa San Silyn. Dylai ailddatblygu'r safle ystyried yr agweddau canlynol yn y broses ddylunio: 
 
Asedau Treftadaeth - Mae'r safle wedi ei ffinio i'r de gan Ardal Gadwraeth Parc Salisbury ac yn syth i'r 
gogledd mae ymyl ddeheuol Ardal Gadwraeth Canol y Dref. Mae Eglwys San Silyn, adeilad rhestredig 
gradd I yn dirnod amlwg o fewn yr ardal gyfagos ac mae nifer o adeiladau rhestredig gradd II eraill gerllaw 
neu yn ffinio â’r safle datblygu (e.e. Adeiladau Burton, Cambrian Vaults). Bydd angen ystyried yr effaith ar 
leoliad yr adeiladau hyn, sy'n cynnwys yr effaith ar olygfeydd a'r ffordd y caiff yr adeiladau eu profi o fewn y 
cyd-destun presennol, fel rhan o'r broses ddylunio,.  
 
Deunyddiau - Y prif ddefnyddiau adeiladu yn yr ardal yw brics, cerrig a rendr. Mae’r gwaith brics yn 
nodweddiadol yn goch o ran lliw a’r garreg yw tywodfaen felyn lleol Cefn. Caiff terracotta ei ddefnyddio i 
ddarparu addurniad ac addurn i adeiladau brics. Llechi Cymreig yw'r deunydd toi cyffredin. Mae manylion 
ffiniau yn cynnwys cerrig neu frics sydd mewn rhai achosion â rheiliau metel wedi’u paentio o’u hamgylch.   
 
Dylai deunyddiau adeiladu newydd gyd-fynd â'r palet presennol naill ai drwy ddefnyddio deunyddiau a 
manylion tebyg neu sy’n cyfateb, gan ddehongliad modern neu drwy eu defnyddio mewn cyfuniad â 
defnydd sensitif o elfennau strwythurol cyfoes megis waliau gwydr, fframiau alwminiwm ac ati. Dylai 
deunyddiau arwynebu ar fannau preifat a chyhoeddus o fewn y safle ystyried y rhai a amlygwyd o fewn yr 
adran deunyddiau palet Strategaeth Parth Cyhoeddus Canol Tref Wrecsam. 
 
Patrwm Stryd Hanesyddol – Yn hanesyddol roedd yr ardal hon o'r dref a llawer o derasau ar naill ochr 
Stryt y Bont. Y tu ôl i'r ffryntiad y stryd, roedd adeiladau diwydiannol ar y safle gan gynnwys tanerdy a nifer 
o fragdai. Mae cyfle i adlewyrchu'r patrwm stryd hanesyddol drwy ddylunio llinell adeiladu gref tebyg i Stryt 
y Bont. Bydd ffryntiadau gweithredol, yn enwedig ar y llawr gwaelod yn ychwanegu bywiogrwydd a chreu 
amgaead i'r stryd.  
 
O ystyried agosrwydd y safle at graidd canoloesol hanesyddol y dref ac o ystyried y defnydd blaenorol o 
fewn y safle mae potensial archeolegol uchel i’r ardal. Gallai dealltwriaeth o sut mae'r safle wedi datblygu'n 
hanesyddol gael ei ddefnyddio i arwain a llywio patrwm dilynol y datblygiad.   
 
Mae gan Stryt y Bont, sy'n arwain at Pen y Bryn rhythm adeiledig cryf a grëwyd drwy uchder a lled yr 
adeiladau. Caiff y pwyslais fertigol presennol ei wella drwy batrymau ffenestr, simneiau ac ati. Dylid parhau 
â’r rhythm mae hyn yn creu, ond nid o reidrwydd, drwy ddefnyddio elfennau/ manylion traddodiadol, yn 
amodol ar yr ymagwedd ddylunio a fabwysiadir. 
 
Uchder Adeiladu – Mae adeiladau o fewn yr ardal fel arfer yn amrywio o 2-3 llawr o uchder, fodd bynnag, 
mae nodweddion pensaernïol ar Glwb Nos Liquid ar Glan yr Afon a'r tyred ar 34 Glan yr Afon yn cynyddu'r 
ymdeimlad o raddfa. Eglwys San Silyn yw nodwedd amlycaf y nenfwd, gyda’i safle uchel yn gwella ei 
graddfa a'i phresenoldeb yn yr ardal. Dylai topograffi'r safle a'r ardal gyfagos gael eu defnyddio i gefnogi 
uchderau mwy adeiladau. Dylid amddiffyn y golygfeydd ar draws y safle tuag at San Silyn o Ardal 
Gadwraeth Parc Salisbury - gallai datblygu'r safle wella’r golygfeydd hyn drwy sianelu’r golygfeydd o'r 
eglwys a thrwy greu pwyntiau ffocws newydd.  
 
Afon Gwenfro - Mae'r safle wedi ei ffinio i'r gogledd gan Afon Gwenfro sy'n cael ei sianelu o dan Rhodfa 
San Silyn. Mae gan yr ased naturiol hwn y potensial i ddarparu Isadeiledd Gwyrdd gwell sy'n cysylltu â 
llwybrau presennol yn Allt Madeira tra'n cynorthwyo rheoli dŵr, gwella cynefinoedd ecolegol a chael ei 
ddefnyddio fel nodwedd dylunio parth cyhoeddus nodedig o'r safle. 
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Canllaw Dylunio a Datblygu 
 
Defnyddiau cyfagos; Bydd angen i ddatblygiad preswyl fod yn sensitif i’r potensial ar gyfer 
gwrthdaro â'r economi nos gyfagos ac unrhyw ddefnyddiau arfaethedig ar y safle a allai hefyd 
wrthdaro; Bydd gosodiad, dyluniad a lleoliad yn arfau pwysig wrth liniaru effeithiau andwyol.       
 
Cynhwysedd Priffyrdd: Mae'r capasiti ffyrdd lleol wedi eu cyfyngu felly dylai dyluniad y safle 
adlewyrchu'r angen i osgoi gorlwytho capasiti’r briffordd; caiff cyfleoedd i leihau'r angen i deithio 
mewn ceir eu hannog; gall y lleoliad canol tref a hygyrchedd hawdd at wasanaethau ar droed 
hyrwyddo cerdded; caiff defnyddiau nad ydynt yn effeithio ar lifoedd traffig amser brig eu hannog 
a bydd angen lle parcio a throi ar y safle (er gwaethaf bod meysydd parcio arhosiad byr hygyrch 
lleol ar gael a allai gefnogi datblygiad ar y safle, yn enwedig yn y nos). Byddai unrhyw fynediad 
newydd angen llinellau gwelededd o 33m x 2.4m, mae hyn yn ymddangos yn gyraeddadwy. 
 
Llifogydd; Mae'r safle yn rhannol o fewn parth C2 (TAN15), bydd angen Asesiad Canlyniad 
Llifogydd gyda manylion ymchwiliad llifogydd a gwaith lliniaru.  
 
Halogiad; Gall defnyddiau o'r safle yn y gorffennol fod wedi arwain at halogi priddoedd, isbridd a 
dŵr daear, mae angen gwaith ymchwilio i'r safle i bennu natur a maint unrhyw halogiad posibl a 
chynnig camau gweithredu adferol. 
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SAFLE ALLWEDDOL 3 - BODHYFRYD 
PRIF GYNLLUN CANOL TREF WRECSAM 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

Enw'r Safle/ Adeilad 

Bodhyfryd 

Cyfyngiadau Safle 
 
Cyfyngiadau cynhwysedd y rhwydwaith 
priffyrdd; symudiad cerddwyr ar draws y ffordd 
gylch fewnol yn gyfyngedig; bydd angen rheoli 
defnydd y maes parcio presennol (sy'n 
gwasanaethu canol y dref, y Llysoedd a Byd y 
Dŵr); Neuadd Goffa a chofebion sensitif, 
angen mynediad ar gyfer y Llysoedd ar y ffordd 
gylch fewnol; gallai cydnawsedd y defnyddiau 
presennol roi cyfyngiad, coed aeddfed, ecoleg 
(Tŵr yr Heddlu) 
 

Cyfeiriad y Safle/ Adeilad 
 
Stryt Caer, Wrecsam, y DU    
 
Perchennog 
 
CBSW, Awdurdod Heddlu Gogledd 
Cymru, y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac 
Ymddiriedolwyr Capel Ebeneser  
 

Arwynebedd y Safle 
 
Cyfanswm: 5.3 ha 
 

Defnyddiau Gerllaw 
 
Mae Campws Coleg Cambria yn gorwedd 
i'r gorllewin, tir ar gyfer addysg i'r gogledd, 
parciau manwerthu modern i'r dwyrain a'r 
de-ddwyrain, swyddogaethau dinesig i'r 
de-orllewin a chanol y dref i'r de. Mae'r 
safle hefyd yn agos at stadau preswyl. 
 

Defnydd Cyfredol 
 
Swyddfa (B1), hamdden (D1 & D2), 
Gorsaf yr Heddlu (sui generis), Llys 
Ynadon (sui generis), maes parcio 
cyhoeddus   
 

Hanes  Safle 
 
 

Defnydd Arfaethedig 
 
Preswyl (rhwng 260-290 o unedau), 
gwesty (c.2,000m2), maes parcio aml-lawr 
(c.8,000m2), bwyd poeth (tafarn/bwyty), (4-
7,600m2) defnydd cymunedol a manwerthu 
(cyfleustra)  
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Infrastructure Requirements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cyfraniad i Weledigaeth ac Amcanion y Prif Gynllun  

Ymdeimlad o Hunaniaeth; Fel safle ymyl canol y dref mawr wedi’i ffinio â’r ffordd gylch fewnol a 

llwybrau allweddol mae’r cyfle i gael effaith ar ymdeimlad o hunaniaeth yn arwyddocaol. Mae gan ansawdd 
y dyluniad, gogwydd, graddfa a defnydd cymysg y potensial i wneud cyfraniad sylweddol at yr amcan hwn.  
 
Lle cyn-aliniad o Rodfa’r Parc yn ymuno â Stryt Caer mae cyfle i greu gofod cyhoeddus sy'n perthyn yn 
dda â Llwyn Isaf a champws Coleg Cambria. Mae'r cyfleoedd ar gyfer Isadeiledd Gwyrdd a ddisgrifir isod 
hefyd â’r potensial i wella ymdeimlad o hunaniaeth.  

 
Profiad yr Ymwelydd; Gall y safle wneud cyfraniad cadarnhaol i brofiad ymwelwyr trwy ddod â 

defnyddiau newydd (gwesty, tafarndai teulu/tai bwyta) yn agos i ganol y dref a thrwy wella cysylltedd drwy'r 
safle i ganol y dref, gall hybu nifer yr ymwelwyr. Mae hyn yn arbennig o berthnasol wrth gefnogi'r 
Canolbwynt Celfyddydau/ Diwylliannol ym Marchnad y Bobl a'r ardal a nodwyd fel lleoliad ar gyfer defnydd 
hamdden, celfyddydau, diwylliant, manwerthu arbenigol a bwyty o amgylch ardaloedd craidd hanesyddol a 
Sgwâr y Frenhines. Yr ardal a ddefnyddir ar hyn o bryd gan Adeiladau'r Goron yw'r lleoliad gorau i 
ddarparu’r manteision hyn a helpu i greu màs critigol cyd-gefnogol o weithredwyr yn agos at ei gilydd. 
Byddai defnyddiau swyddfa hefyd yn helpu i gefnogi economi gyda'r nos a chanol y dref.  

 
Hygyrchedd: Mae'r safle yn gorwedd gyferbyn â chanol y dref o fewn pellter cerdded 10-15 munud o brif 

swyddogaethau canol y dref yn cynnwys yr orsaf bysiau a threnau. Mae'r safle yn gorwedd ar lwybr bws 
gydag arosfan gerllaw a llwybr beicio yn agos. Dylai dyluniad a defnydd y safle fanteisio ar gyfleoedd i 
annog dulliau cludiant cynaliadwy, lleihau'r angen i deithio mewn ceir a lleihau'r angen am lefydd parcio 
ceir.  
 
Dylid cadw aliniad hanesyddol Rhodfa’r Parc drwy'r safle a'i wella fel cyfle i annog symudiad cerddwyr 
drwy'r safle o hen Ysgol Groves gerllaw a stad Rhodfa’r Parc. Cefnogir cyfleoedd i wella cysylltiadau i 
gerddwyr o’r ffordd gylch fewnol ac yna drwy’r safle.   
 
Byddai pedestreiddio rhan isaf Stryt Caer a Ffordd Holt (yn rhannol) yn gwella cysylltiadau â chanol y dref 
a gwella’r manteision profiad ymwelwyr uchod.   

 
Economi'r Nos; Yn unol â phrofiad yr ymwelwyr. Byddai defnyddiau swyddfa hefyd yn helpu i gefnogi 

economi gyda'r nos a chanol y dref.  

 
Byw yng Nghanol y Dref; Mae gan y safle gyfleoedd sylweddol i ddarparu datblygiad preswyl i 
gefnogi swyddogaethau canol y dref. 
  
Anghenion Poblogaeth sy’n Tyfu; Gellid diwallu defnyddiau cymunedol ar y safle e.e. cyfleuster 

iechyd  

 
Darparu Isadeiledd Gwyrdd; Mae cyfleoedd i ddarparu isadeiledd gwyrdd strategol ar hyd y ffordd 

gylch fewnol ac ar hyd llwybr hen Rodfa’r Parc. Mae potensial hefyd ar gyfer rhwydwaith gwres ardal yn 
amodol ar gyflawni a gwerthusiad manwl. 

  



 

19 June 2015 13  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Asiantau Darparu Allweddol ac Fesul Cyfnod, Argaeledd Cyllid a Gofynion Isadeiledd 

Fesul cam - Mae Gorsaf yr Heddlu i fod i gael ei gwagio’n gyfan gwbl erbyn Ion/ Chwefror 2017 a bryd 

hynny byddai'r safle yn rhydd i’w ddymchwel a’i ail-ddatblygu.  
 
Llys Ynadon; Nid oes unrhyw fwriad i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder adael eu heiddo ac mae ail-leoli 
yn Wrecsam yn debygol o fod yn anymarferol ar gyfer y gwasanaeth ac am resymau cost, felly 
tybir y bydd y Llys Ynadon yn cael ei gadw fel rhan o unrhyw gynllun adfywio.  
 
Byd y Dŵr; Mae'r Cyngor wedi penderfynu (Ebrill 2015) y bydd y cyfleuster presennol yn cael ei 
gadw, felly tybir y bydd Byd y Dwr hefyd yn aros fel rhan o unrhyw gynllun adfywio’r safle.  
 
Adeiladau'r Goron; Gellid adleoli holl weithrediadau’r cyngor o'r adeilad hwn gan ei wneud ar gael 
ar gyfer adfywio.   
 
Capel Ebeneser; Mae'r safle ar hyn o bryd (Ebrill 2015) yn cael ei farchnata ar gyfer gwerthiant 
cyflym ac ail-ddatblygu. Gall hyn olygu bod y safle yn cael ei ddatblygu ar wahân i rannau eraill o 
Fodhyfryd.  
 
Neuadd Goffa; Er y gellid ystyried y neuadd fel rhan o gynllun adfywio ehangach, mae’r neuadd 
yn gartref i gofebion rhyfel, byddai angen i adfywio fod yn sensitif ac ni chafwyd unrhyw 
benderfyniad i gynnwys y safle hwn fel rhan o'r cynllun adfywio ehangach.  
 
Meysydd Parcio; Byddai angen i unrhyw gynllun datblygu gyfiawnhau colli mannau parcio (e.e. 
strategaeth cludiant gynhwysfawr ledled canol y dref i leihau'r angen am barcio ar lefel wyneb, 
gorgyflenwad cyffredinol o barcio ar y safle, amnewid gyda maes parcio aml-lawr) i ennill 
cefnogaeth y Cyngor.   
 
Felly o ran camau, mae Gorsaf yr Heddlu ac Adeiladau'r Goron yn cyflwyno cyfleoedd tymor byr y 
gellid eu cefnogi trwy ddatblygu’r meysydd parcio.    
 
Asiantau Darparu - Mae'r safleoedd sydd ar gael i’w darparu yn eiddo i CBSW ac Awdurdod yr 
Heddlu.  
 
Argaeledd Cyllid – Amh. 
 
Gofynion Isadeiledd - Byddai angen i ddatblygiad preswyl gydymffurfio â'r polisïau CDU ynglŷn 
â thaliadau isadeiledd cymunedol - sef addysg (ysgolion cynradd yn bennaf), tai fforddiadwy a 
darparu mannau agored. 
 
Byddai angen i gynllun adfywio ddod yn lle’r cyfleusterau a gollir pan fydd yr orsaf heddlu cyfagos 
yn cael ei gwagio, byddai angen darparu parcio ar gyfer y llys (a Byd y Dŵr), o bosib, mae angen 
ar gyfer celloedd dal (mae'r penderfyniad ar yr angen am y cyfryw yn ddisgwyliedig yn hydref 
2015) a byddai angen gwneud trefniadau mynediad diwygiedig hefyd.  
 
Mae digon o gapasiti nwy a thrydan yn gwasanaethu'r safle i ddarparu ar gyfer twf ychwanegol. 
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Canllaw Dylunio a Datblygu 

Trosolwg Dylunio; Mae hwn yn safle proffil uchel a gweledol yng nghanol y dref lle bydd angen i 
ansawdd y dyluniad fod yn uchel. Mae’r gallu i ddarparu wedi cael ei gyfyngu gan hyfywedd, mae 
angen cymysgedd o ddefnyddiau gwerth uchel gan gynnwys tai dwysedd uchel, swyddfeydd â 
gwasanaeth o ansawdd da a manwerthu i gefnogi’r datblygiad. Fel y soniwyd uchod, mae 
potensial i gynyddu’r gwerthoedd hyn os gellir creu’r  cymysgedd cywir o ddefnyddiau ac 
amgylchedd, i'r perwyl hwn mae angen dull cynhwysfawr ac wedi'i gynllunio ar gyfer ailddatblygu'r 
safle.  
 
Mae nifer o egwyddorion penodol i’r safle;       
 

 Parchu a gwella'r echelin gogledd-de cryf Stryt Caer, trwy sicrhau bod datblygiad yn 
wynebu’r stryd hon a, lle bo modd bod y ffryntiadau hyn yn rhai gweithredol; 

 

 Creu cysylltiadau dwyrain-gorllewin cryf o'r orsaf fysiau, drwy'r safle coleg ac ar draws safle 
Bodhyfryd i Barc Manwerthu’r Gororau i wella cysylltedd cerddwyr a sicrhau datblygiad 
athraidd. Dylai’r ddolen hon gysylltu mannau agored allweddol a lle bo’n bosibl dylid creu 
ffryntiadau gweithredol i’r datblygiad; 

 

 Cydnabod gofod calon lle mae'r llwybrau o'r gogledd i'r de ac o'r dwyrain i'r gorllewin yn 
croestorri. Efallai y bydd y 'lle' canlyniadol yn gorwedd i’r gorllewin neu ddwyrain o Stryt 
Caer fel mae’r opsiynau ar gyfer y safle yn dod i'r amlwg; 

 

 Parchu aliniad hanesyddol Rhodfa’r Parc, sydd ar hyn o bryd yn llwybr i gerddwyr yn 
rhedeg i’r gogledd-ddwyrain o'r groesffordd a ddisgrifir uchod; 

 

 Strydoedd arwyneb a rennir ar y rhan ddeheuol o Stryt Caer a'r rhan orllewinol o Stryt Holt i 
wella cysylltedd â chanol y dref.  

 
Cynhwysedd Priffyrdd: Mae'r capasiti ffyrdd lleol wedi eu cyfyngu felly dylai dyluniad y safle 
adlewyrchu'r angen i osgoi gorlwytho capasiti’r briffordd; caiff cyfleoedd i leihau'r angen i deithio 
mewn ceir eu hannog; hyrwyddir opsiynau cludiant cynaliadwy; caiff defnyddiau nad ydynt yn 
effeithio ar lifoedd traffig amser brig eu hannog a bydd angen lle parcio a throi ar y safle (er 
gwaethaf bod meysydd parcio arhosiad byr hygyrch lleol ar gael a allai gefnogi datblygiad ar y 
safle, yn enwedig yn y nos). Mae rhai ystyriaethau dylunio priffyrdd penodol;  

 Mae angen mynediad chwith i mewn, chwith allan, i'r llys Ynadon o'r gylchffordd; 

 Cadw'r mynediad gogledd ddwyrain o'r ffordd gylch i mewn i'r safle; 
  
Parcio; Mae Bodhyfryd yn darparu maes parcio lefel wyneb mawr sy'n cefnogi canol y dref a 
defnyddwyr cyfagos, mae unrhyw ddatblygiad ar y safle parcio angen strategaeth fesul camau a 
strategaeth gynhwysfawr cludiant canol y dref i gyfiawnhau lleihau'r angen am barcio lefel wyneb. 
Gallai maes parcio aml lawr fod yn ateb priodol a gellid ei gyfuno â chyfleusterau cymunedol, 
canolbwynt ynni, rhannu car, storfa beiciau etc.; 
 
Dalgylch Ynni - Unwaith bydd opsiwn datblygu ar gyfer y safle wedi ei gytuno bydd angen 
astudiaeth dichonoldeb CHP.  
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SAFLE ALLWEDDOL 4 - CYRCHFAN CANOL TREF UCHELGEISIOL 
PRIF GYNLLUN CANOL TREF WRECSAM 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Enw'r Safle/ Adeilad 

Syniad dangosol yn unig 
 

Cyfyngiadau Safle 
 
Mae'r cysyniad yn uchelgeisiol, felly, 
perchnogaeth a danfonadwyedd yw'r prif 
gyfyngiadau.  
 

Cyfeiriad y Safle/ Adeilad 
 
Syniad dangosol yn unig 
 

Perchennog 
 
Syniad dangosol yn unig 
 
Arwynebedd y Safle 
 
Syniad dangosol yn unig 
 

Defnyddiau Gerllaw 
 
Mae gan ganol y dref gymysgedd o 
ddefnyddiau, manwerthu yn bennaf (A1), 
A2 (Banc) A3 (bwyty, caffi) a 
swyddogaethau dinesig.    

Defnydd Cyfredol 
) Syniad dangosol yn unig 
 

 

Hanes  Safle 
 
Syniad dangosol yn unig 
 

Defnydd Arfaethedig 
 
Manwerthu (A1) a bwyty (A3), defnydd 
hamdden, swyddfa (B1), llawr uchaf 
preswyl a defnydd cymunedol.  
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Cyfraniad i Weledigaeth ac Amcanion y Prif Gynllun  
 
 
Ymdeimlad o Hunaniaeth; gweler isod am fanylion y cynllun dangosol; mae gan ganol y dref gyfle i 

gael effaith sylweddol ar ymdeimlad o hunaniaeth gyda'r potensial o greu canol tref newydd sy’n newid 
natur y defnyddiau yn y dref drwy ddenu gweithredwyr bwytai a hamdden, man cyhoeddus mwy sy'n gallu 
cynnal digwyddiadau rhanbarthol, gwell ansawdd datblygu a gwell parth y cyhoedd. Bydd cynllun sy’n 
sensitif i dreftadaeth a nodweddion pensaernïol y dref, e.e. Eglwys San Silyn, y porth bwaog yn Stryt 
Argyle, yr Hen Lyfrgell, cyrn simnai ar Stryt y Frenhines yn caniatáu i’r nodweddion hyn gymryd mwy o 
amlygrwydd ac ychwanegu at ymdeimlad o le. Mae'r strategaeth goleuadau parth y cyhoedd hefyd yn 
arwyddocaol yma i greu hunaniaeth a chynorthwyo llywio.  
 

Profiad yr Ymwelydd; Byddai cyrchfan newydd yng nghanol y dref fel y disgrifir uchod yn  gwella 

profiad yr ymwelydd yn sylweddol ac yn darparu newid sylweddol yn swyddogaeth ac atyniad y dref.   

 
Hygyrchedd: Mae lleoliad y safle yng nghanol y dref gyda gorsaf fysiau gyfagos yn cynnig ei hun i 

ddatblygiad sy'n gallu lleihau'r angen i deithio mewn car preifat. Dylai dyluniad a defnydd y safle fanteisio 
ar gyfleoedd i annog dulliau cludiant cynaliadwy, lleihau'r angen i deithio mewn ceir a lleihau'r angen am 
lefydd parcio ceir. Byddai cyrchfan newydd yng nghanol y dref yn annog nifer yr ymwelwyr ar droed drwy 
ganol y dref ac yn helpu i gysylltu'r ganolfan ag ymyl datblygiadau’r ganolfan a'r canolbwynt Celfyddydau a 
Diwylliannol. Bydd y defnydd o gelf gyhoeddus ar y cyd â defnyddio nodweddion treftadaeth/ pensaernïol 
presennol a strategaeth oleuo yn helpu llywio trwy'r canol tref.  
 
Economi Gyda’r Nos; Mae'r safle yn lleoliad delfrydol ar gyfer datblygiad defnydd cymysg gan gynnwys 

defnydd economi gyda'r nos fel bwytai, defnyddiau hamdden a thafarndai sy'n ystyriol o deuluoedd. Gellid 
datblygu swyddfeydd ac anheddau uwchben y llawr gwaelod i helpu i gefnogi economi gyda'r nos a'r craidd 
manwerthu. 

 
Byw yng Nghanol y Dref; Gallai datblygiad preswyl fod yn rhan o'r cymysgedd datblygiad. 

  
Anghenion Poblogaeth sy’n Tyfu; Byddai cyfleusterau cymunedol megis meddygfa, crèche/ 

meithrinfa yn dderbyniol ar y safle. 

 
Isadeiledd Gwyrdd; Gallai isadeiledd gwyrdd wedi’i osod yn strategol helpu i wella ansawdd y sgwâr ac 

yn darparu gwydnwch o ran newid hinsawdd.   
 

Asiantau Darparu Allweddol a Fesul Cyfnod, Argaeledd Cyllid a Gofynion Isadeiledd 
uirements 
Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol y gellid ei gyflwyno mewn nifer o leoliadau yng nghanol y dref o amgylch 
Sgwâr y Frenhines, Stryt Henblas a Stryt y Lampint. Mae cyflawni'r cynllun hwn yn uchelgeisiol ac yn 

arwydd o egwyddor cynllun a fyddai'n cael ei gefnogi yng nghanol y dref. Mae’r gallu’r perchennog i 
brynu i mewn, cyllid a chyflenwi yn ansicr, ac o ganlyniad bydd y cyflenwi yn y tymor hir.   
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Canllaw Dylunio a Datblygu 

Trosolwg Dylunio; mae creu canol tref newydd a deniadol gydag adeiladau a pharth cyhoeddus o 

ddyluniad modern ac o ansawdd uchel â’r potensial i wneud cyrchfan drawiadol a deniadol i weithredwyr 
bwytai a hamdden sydd ar goll ar hyn o bryd o’r dref a gallai alluogi gofod cyhoeddus mwy sy'n gallu 
cynnal digwyddiadau rhanbarthol.  
 
Mae'r egwyddorion canlynol o Strategaeth Parth y Cyhoedd i gyd yn ystyriaethau dylunio pwysig 
ar gyfer canol tref gwell;  
 
Mannau Cyhoeddus Newydd; Caiff cyfleoedd i ddarparu mannau cyhoeddus gwell ac 

amlswyddogaethol eu hannog; 
 
Canol y Dref Deniadol a Hygyrch; Clirio annibendod, rhesymoli celfi stryd ac ail-wynebu  strydoedd a 

helpu i dynnu sylw at nodweddion pensaernïol sydd eisoes yn bodoli a chynorthwyo hygyrchedd ar gyfer 

cerddwyr. Byddai strydoedd lefel a mynediad ar y cyd yn creu canol tref hygyrch heb gyrbiau a 
rhwystrau i’w symud.  
 
Pensaernïaeth fel pwyntiau ffocws: Bydd sensitifrwydd i dreftadaeth a nodweddion pensaernïol 
y dref, e.e. Eglwys San Silyn, y porth bwaog yn Stryt Argyle, yr Hen Lyfrgell, cyrn simnai ar Stryt y 
Frenhines yn caniatáu i’r nodweddion hyn gymryd mwy o amlygrwydd ac ychwanegu at 
ymdeimlad o le. 
 
Blaenoriaeth i gerddwyr; Mae gwella cysylltiadau drwy'r dref ar gyfer cerddwyr yn allweddol i'r 

cysyniad, gan roi blaenoriaeth i gerddwyr, a’i gwneud yn hawdd a dymunol i symud o gwmpas ar droed 
drwy glirio annibendod ar barth y cyhoedd, helpu llywio drwy wella arwyddion, bydd goleuadau a chelf i gyd 
yn elfennau pwysig wrth gyflawni hyn.   
 
Canol Tref Werdd; Caiff cyfleoedd ar gyfer isadeiledd gwyrdd strategol (e.e. plannu coed, mannau 

chwarae a hamdden arwyddocaol) ac aciwbigo gwyrdd wedi’i dargedu (plannu coed a sgrinio unigol, 
waliau gwyrdd) eu hannog.  
 
Gwell Craidd Manwerthu; Mae gan y craidd hanesyddol y potensial fel lleoliad ar gyfer gweithredwyr 

manwerthu arbenigol, hamdden a bwytai, gan wella’r lleoliad, bydd cysylltiadau gweledol a ffisegol yr ardal 
hon yn ystyriaethau cynllunio pwysig;  
 
Y Celfyddydau a Diwylliant; Caiff y defnydd o gelf sy’n adlewyrchu hanes cyfoethog y dref ei 
annog, yn enwedig os yw mewn lleoliad strategol i gynorthwyo llywio a chynorthwyo â chlirio 
annibendod ym mharth y cyhoedd;  
 
Strategaeth Goleuo; Cefnogir cyfleoedd i wella parth y cyhoedd drwy gymhwyso egwyddorion y 
strategaeth goleuadau;    
 
Dymchwel Strategol; Yng nghanol y dref mae cyfleoedd i wella llif cerddwyr a nifer yr ymwelwyr trwy 

agor neu ddymchwel strategol, dylid ystyried cyfleoedd i wella cysylltedd trwy ymagwedd o'r fath yn y 
cyfnod cynllunio ceisiadau. 
 
 



 

 

Sgwâr y Frenhines; Fel y Presennol/Arfaethedig yn ystod y Dydd/Min Nos 
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SAFLE ALLWEDDOL 5 – YR ORSAF DÂN 
PRIF GYNLLUN CANOL TREF WRECSAM  
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Enw'r Safle/ Adeilad 
 
Gorsaf Dân Wrecsam 
 

Cyfyngiadau Safle 
 
Wrth ymyl Ardal Gadwraeth Ffordd Grosvenor 
a ger Adeiladau Rhestredig (Eglwys y Santes 
Fair, Amgueddfa Wrecsam) a’r Coleg Celf 
gyferbyn (Rhestredig) a mynediad ac 
allanfeydd cyfyngedig.    
 

Cyfeiriad y Safle/ Adeilad 
 
Ffordd Bradle, Wrecsam, LL13 7SU, UK    

Perchennog 
 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 
 
Arwynebedd y Safle 
 
Cyfanswm: 0.32 ha 
 

Defnyddiau Gerllaw 
 
Mae'r safle yn ffinio â Park Manwerthu 
Werddon, Eglwys Gadeiriol y Santes Fair, 
Amgueddfa Wrecsam a maes parcio aml-lawr. 
Gyferbyn mae’r Parc Manwerthu Canolog ac 
Ysgol Gelf Prifysgol Glyndŵr. Mae'r safle yn 
agos at ganol y dref, ysbytai a gorsafoedd 
cludiant cyhoeddus (trenau a bysiau).   
 

Defnydd Cyfredol 
 
Gorsaf Dân 
 
Hanes  Safle 
 

Dim 
 

Defnydd Arfaethedig 
 
Gallai'r safle fod yn addas ar gyfer amrywiaeth 
o ddefnyddiau gan gynnwys manwerthu, 
hamdden, tafarn/bwyty, swyddfeydd a 
phreswyl. 
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Cyfraniad i Weledigaeth ac Amcanion y Prif Gynllun  
 
Ymdeimlad o Hunaniaeth; Mae'r safle ar ffordd gyswllt strategol gyfagos i glwstwr o adeiladau 
rhestredig, yn fwyaf amlwg Eglwys Gadeiriol y Santes Fair ac Amgueddfa Wrecsam, bydd angen i 
ddatblygiad fod yn sensitif i'r rhain. Caiff cyfleoedd i wella gosodiad yr adeiladau hyn a gwella’r 
cyfraniad a wnânt i ymdeimlad o hunaniaeth ei annog.   
 
Profiad yr Ymwelydd; Mae'r safle yn gorwedd ger ffin canol y dref, gallai fod cyfleoedd i wella'r cynnig 

manwerthu, hamdden a bwytai canol tref ar y safle.   
 
Hygyrchedd; Mae lleoliad y safle yng nghanol y dref gyda gorsaf fysiau a threnau cyfagos yn 
cynnig ei hun i ddatblygiad sy'n gallu lleihau'r angen i deithio mewn car preifat. Dylai dyluniad a 
defnydd y safle fanteisio ar gyfleoedd i annog dulliau cludiant cynaliadwy, lleihau'r angen i deithio 
mewn ceir a lleihau'r angen am lefydd parcio ceir.  
 
Gallai fod cyfleoedd i wella cysylltedd cerddwyr drwy'r safle o’r Parc Manwerthu Canolog gerllaw 
ac i gysylltu i welliannau cysylltedd cerddwyr a ddymunir o Werddon i ganol y dref a Pharc Belle 
Vue. 
 
Economi gyda'r nos; Gallai hyn fod yn lleoliad addas ar gyfer defnydd hamdden a bwytai. Gallai 
datblygu swyddfeydd helpu i gefnogi’r economi gyda'r nos. 
 
Byw yng Nghanol y Dref; Gallai'r safle fod yn lleoliad addas ar gyfer byw yng nghanol y dref.  
 
Anghenion Poblogaeth sy’n Tyfu; Gallai fod cyfleoedd i gwrdd ag anghenion y gymuned trwy 
ddarparu gwasanaethau a mannau cyhoeddus.   
 
Isadeiledd Gwyrdd; Caiff aciwbigo gwyrdd, lleoli coed yn strategol ei annog ar y safle.  
 

Asiantau Darparu Allweddol a Fesul Cyfnod, Argaeledd Cyllid a Gofynion Isadeiledd  

Mae’r safle mewn perchnogaeth sengl, mae Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru i fod i adael i orsaf 
ambiwlans/tân cyfun newydd, mae’r orsaf newydd yn cael ei hadeiladu (gwanwyn 2015) a 
disgwylir ei meddiannu erbyn haf 2016, ac wedi hynny bydd y safle hwn yn wag ac yn barod ar 
gyfer datblygu.  
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Canllaw Dylunio a Datblygu 
 
Trosolwg o’r Dyluniad; Mae'r safle ar ffordd gyswllt strategol gyfagos i glwstwr o adeiladau 
rhestredig, yn fwyaf amlwg Eglwys Gadeiriol y Santes Fair ac Amgueddfa Wrecsam, bydd angen i 
ddatblygiad fod yn sensitif i'r rhain. Caiff cyfleoedd i wella gosodiad yr adeiladau hyn a gwella’r 
cyfraniad a wnânt i ymdeimlad o hunaniaeth y dref ei annog.   
 
Cynhwysedd Priffyrdd: Mae'r capasiti ffyrdd lleol wedi eu cyfyngu felly dylai dyluniad y safle 
adlewyrchu'r angen i osgoi gorlwytho capasiti’r briffordd; caiff cyfleoedd i leihau'r angen i deithio 
mewn ceir eu hannog; gall y lleoliad canol tref a hygyrchedd hawdd at wasanaethau ar droed 
hyrwyddo cerdded; caiff defnyddiau nad ydynt yn effeithio ar lifoedd traffig amser brig eu hannog 
a bydd angen lle parcio a throi ar y safle (er gwaethaf bod meysydd parcio arhosiad byr hygyrch 
lleol ar gael a allai gefnogi datblygiad ar y safle, yn enwedig yn y nos).  
 
Mae mynediad/allanfa yn cael ei gyfyngu gan y gylchffordd lle ar hyn o bryd mae trefniant i mewn 
ar y chwith/ allan ar y chwith, gallai fod cyfleoedd ar gyfer gwell trefniadau mynediad gyda'r 
Werddon gyfagos.  
 
Llifau Cerddwyr; Cefnogir cyfleoedd i wella llif cerddwyr drwy'r safle o'r Werddon gyfagos, y Parc 
Manwerthu Canolog ac i ganol y dref.     
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Ffigur 18: Gorsaf Dân
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 Atodiad 2  
  
Astudia ethau a Sail Tystiolaeth  
  
Ystlumod a Goleuo (Stone, Prifysgol Bryste, 2014);  
Prif Gynllun Bach Bodhyfryd (BDP, 2015);  
Adolygiad Tir Cyflogaeth (Grŵp BE, 2015);  
Stryd Fawr 2020; Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu (MMU; 2014)  
Asesiad Anghenion y Farchnad Dai (Arc4, 2015);  
Astudiaeth Dichonoldeb Marchnad y Bobl (Ash Sakula, 2014);  
Gwerth Coedwig Drefol Wrecsam (Forest Research, 2014);  
Asesiad Gofod Llawr Manwerthu Wrecsam (Peter Brett Associates, 2014);  
Dadansoddiad o Adeiladau Canol y Dref a Strydlun Wrecsam (CBSW, 2014);  
Astudiaeth Hygyrchedd Canol Tref Wrecsam (Ryder Landscape Consulting: 2015)  
Prif Gynllun Canol Tref Wrecsam; Adroddiad Canfyddiadau o Weithdai Budd-ddeiliaid (Planning for Real:  
2015)  
Astudiaeth Parth Cyhoeddus Canol Tref Wrecsam (AECOM, 2015);  
Astudiaeth Hygyrchedd Cludiant Wrecsam (Crowd Dynamics, Rhagfyr 2009); a Map 
Amlder Bysiau Ardal Drefol Wrecsam, (CBSW 2014)  
  
Polisi Cenedlaethol a Lleol   
  
Deddf Teithio Llesol 2013;  
Polisi Cynllunio Cymru (Llywodraeth Cymru, 7 Gorffennaf 2014);  
Nodiadau Cyngor Technegol 4: Manwerthu a Chanol Trefi; 12 Dylunio; 15 Datblygu a Pherygl o 
Lifogydd; 18  
Cludiant; 22 Adeilad Cynaliadwy a 23 Datblygu Economaidd (Llywodraeth Cymru);    
Fframwaith Adfywio Newydd Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid (Llywodraeth Cymru, Mawrth 2013);   
Strategaeth Ffyniant Economaidd 2012-2016  
Cynllun Rheoli Cyrchfan (CBSW 2012 - 2017);  
Datblygu Naws am Le Wrecsam (Angharad Wynne, 2007);  
Cynllun Cludiant Lleol ar y Cyd Gogledd Cymru 2015 (Taith);   
Strategaeth Tai Pobl Hŷn (CBSW, 2012);   
Ein Cynllun Wrecsam (Bwrdd Gwasanaeth Lleol 2013-2024);  
Asesiad Risg Llifogydd Rhagarweiniol (CBSW 2012);   
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  (2015);  
Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2013;  
Strategaeth Rhwydwaith Gwyrdd Wrecsam (TEP, 2008);  
Asesiad Digonolrwydd Chwarae Wrecsam (Talfyredig, 2013);  
Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae Wrecsam (Hydref 2014 – Mawrth 2016);  
  
Papur Materion a Dewisiadau CDLl (Chwefror 2015);  
Asesiad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam (Ionawr 2009);                             
Asesiad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Ffordd Grosvenor Ebrill (2009)  
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 Atodiad 3 - Camau Paratoi Allweddol y CDLl  
  

Cam  Camau’r C ynllun Datblygu Lleol     Camau AC / AAS  Dyddiadau Dechrau / 
Cwblhau  

A – Cyfnodau Pendant    

Cytundeb  
Darparu  
Diwygiedig  
 (Rheoliadau 9 
a 10)  

� Paratoi, diwygio (os yw'n 
briodol) a chytuno / 
cymeradwyo  
  

� Llywodraeth Cymru  yn 
cymeradwyo’r Cytundeb 
Cyflawni   

   Hydref 2014  
  
  
  
Rhagfyr 2014  

Sail 
Dystiolaeth 
(Rheoliad 14)  

� Datblygu ac ystyried 
goblygiadau'r Sylfaen 
Dystiolaeth   
  

�  (yn cynnwys Galw am 
Safleoedd Ymgeisiol)  

�    Mawrth 2012 Parhaus  
  
  
Tachwedd 2012 - 
Chwef  
2013  

 Cyfraniad      
Cyn-Adneuo  
Rheoleiddio  
14/15)  
Materion a  
Dewis  

� Datblygu gweledigaeth ac 
amcanion strategol   

� Dynodi materion allweddol a 
thwf strategol amgen a 
dewisiadau gofodol  

�  

�  

�  

Gosod y cyd-destun a 
sefydlu'r llinell sylfaen 
Paratoi methodoleg,  
amcanion a 
dangosyddion  
Penderfynu ar yr 
Adroddiad Cwmpasu  

Ionawr-Mawrth 2015 
(Dyddiadau dangosol 
ar gyfer ymgynghori 
cyhoeddus Chwefror -
Mawrth)   

Ymgynghoriad 
cyhoeddus 
cyn-adneuo 
(chwech 
wythnos) 
(Rheoliadau 15 
ac 16)  
Strategaeth  
a Ffefrir 

� Gwerthuso dewisiadau gofodol 
strategol amgen  

� Dewis y strategaeth ofodol a 
ffefrir  

�  

�  

�  

Gwerthuso dewisiadau 
amgen strategol y 
Cynllun  
Asesu effeithiau'r 
Cynllun  
Asesu polisïau neu 
gynigion a allai gael  
effeithiau 
amgylcheddol 
sylweddol  

Mai 2015 - Chwefror  
2016  
 (10 mis)  
 (Dyddiadau dangosol 
ar gyfer ymgynghori 
cyhoeddus Hydref- 
Tachwedd)  

Adneuo  
Cynllun 
Datblygu 
Lleol 
 (chwe 
wythnos)  
 (Rheoliadau   
17, 18 ac 19.  

�  Ymgynghoriad statudol ar y 
Cynllun llawn a’r dogfennau 
cysylltiedig i ganiatáu i 
sylwadau ffurfiol gael eu 
gwneud.  

�  Paratoi a chyhoeddi'r  
Gwerthusiad 
Cynaladwyedd  
 (gan gynnwys yr  
Adroddiad 
Amgylcheddol)  

Ebrill  - Rhagfyr 2016   
 (10 mis)  
 (Dyddiadau dangosol 
ar gyfer ymgynghoriad 
cyhoeddus  
Tachwedd-Rhagfyr)  
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B. Cyfnodau Dangosol    

Ymgynghoriad 
ynglŷn â 
chynigion a 
gyflwynwyd o’r 
newydd neu 
safleoedd 
amgen (chwe 
wythnos) 
(Rheoliadau 20 
a 21 Amgen  
Safleoedd  
Ymgynghori  

� Gwerthuso cyfraniad posibl 
cynigion am safleoedd a 
gyflwynwyd o’r newydd neu 
safleoedd amgen (gan gynnwys 
y rhai sy'n gofyn am gael 
gwared ar ddyraniadau neu am 
wneud newidiadau i ffiniau'r 
safleoedd)   

� Ystyried y sylwadau a gafwyd 
a’r ymateb iddynt  

   Ionawr - Mawrth 2017  
 (3 mis)   
  

Cyflwyno i: 
Lywodraeth 
Cymru ar gyfer  
Archwiliad  
 (Rheoliad 22)  

�  Bydd y Cyngor yn cyflwyno’r 
Cynllun Datblygu Lleol a'r 
dogfennau ategol (gan 
gynnwys sylwadau) yn 
ffurfiol i Lywodraeth Cymru.  

�  Diwygio'r  
Gwerthusiad 
Cynaladwyedd  
 (gan gynnwys yr   
Adroddiad 
Amgylcheddol)  

Mehefin 2017  

Annibynnol  �  Bydd Arolygydd yn annibynnol   �  Paratoi a chyhoeddi  (yn dibynnu ar  

Archwiliad yn  
Cyhoeddus   
 (Rheoliad 23)  
Archwiliad 
Cyhoeddus 

Profi "cadernid" y Cynllun   datganiad o sut yr 
ystyrir datblygu 
cynaliadwy yn y 
Cynllun  

Yr Arolygiaeth 
Gynllunio)  

Cyhoeddi   
adroddiad yr 
Arolygydd 
Cynllunio)  
 (Rheoliad 24)  
Adroddiad 
Arolygydd  

�  Bydd Arolygydd yn cyflwyno 
ei adroddiad i'r Cyngor a 
fydd yn rhwymol ar y 
Cyngor.   

    (yn dibynnu ar  
Yr Arolygiaeth 
Gynllunio)  

Mabwysiadu  
 (Rheoliad 25)  

 �  Gwneud y Cynllun yn 
weithredol  

   Mawrth 2018  

Monitro  
 (Rheoliad 37)  

�  Bydd y Cyngor yn adolygu’r 
Cynllun ac yn cyflwyno 
adroddiadau monitro 
blynyddol i Lywodraeth 
Cymru.   

�  Monitro effeithiau 
amgylcheddol 
sylweddol rhoi’r 
Cynllun ar waith   

Blynyddol  

  
  
Atodiad 4 - Ymgysylltu ar y Prif Gynllun  
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Cyfnod   Dull Ymgysylltu  Pwy rydym yn 
ymgysylltu â nhw  

Sylwadau   

1 Ebrill 2014  Gweithdy  Aelodau Lleol a staff sy’n 
cynrychioli gwasanaethau 
CBSW  

Gweledigaeth Canol 
Tref  

3 Mehefin 2014  Gweithdy  Aelodau Lleol a staff sy’n 
cynrychioli gwasanaethau 
CBSW  

Gweledigaeth Canol 
Tref  

Medi 2014 – Mai 2015   Cyfarfod preifat, llythyr 
ac e-bost  

Safle 
Arwyddocaol/perchenogion 
ystadau ac asiantau, 
datblygwyr  

Casglu tystiolaeth - 
profi'r farchnad meddal 
a deialog  

4 Mawrth 2015  Gweithdy  Prif Fudd-ddeiliaid Canol y 
Dref  
Grwpiau Busnes  

Gweledigaeth, 
amcanion a phrofi 
strategaeth  

11 Mawrth 2015  Gweithdy  Prif Fudd-ddeiliaid Canol y 
Dref - Grwpiau Cymunedol  

Gweledigaeth, 
amcanion a phrofi 
strategaeth  

Yn ystod 2013-2015  Amrywiol  Amrywiol - busnesau, 
trigolion  

Casglu tystiolaeth CDLl 
ar gyfer yr Adolygiad 
Tir Cyflogaeth,  
Asesu anghenion y 
farchnad dai  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Atodiad 5 - Perthynas â Chynllun y Cyngor  
  
Mae'r Prif Gynllun Canol Tref Wrecsam yn cefnogi 3 amcan cydgysylltiedig Ein Cynllun Wrecsam (Bwrdd 
Gwasanaeth Lleol Wrecsam, 2013-2024)  
  

1. Gwneud Wrecsam yn lle gall pobl fyw yn annibynnol, yn iach ac yn egnïol.  
2. Gwneud Wrecsam yn rhywle gydag economi gref, wydn a chyfrifol a  
3. Gwneud Wrecsam yn lle diogel lle mae pawb yn teimlo’n ddiogel a’u bod yn cael 

eu cynnwys;   
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Mae pob un o'r amcanion hyn yn cynnwys nifer o amcanion cysylltiedig ond dim ond y goblygiadau o ran 
defnydd tir o'r amcanion a nodwyd yn Ein Cynllun Wrecsam y gellir ei ddylanwadu gan Brif Gynllun 
Canol Tref Wrecsam. Mae’r amcanion perthnasol ar gyfer pob blaenoriaeth a nodir uchod fel a ganlyn:   

  
1. Bydd mwy o bobl yn:  

• teimlo'n dda amdanynt eu hunain, a bywyd yn gyffredinol;  
• ymarfer corff! Defnyddio cyfleoedd hamdden;  
• dweud bod eu cartref yn diwallu eu hanghenion; a   
• chael y cymorth sydd ei angen arnynt yn eu cartrefi eu hunain.  
  

2. Bydd mwy o bobl yn:   
• teimlo bod canol tref Wrecsam yn lle mae pethau’n digwydd. Modern. Llawn egni;  
• cael hyder ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Fel lle i fyw, gweithio, dysgu ac ymweld; 
• ymweld a gwario arian yma;   
• cyflawni eu potensial;  
• cael Tystysgrif Addysg Uwch neu gyfwerth a;   
  
Bydd yna fwy o:   
• fusnesau newydd yn cychwyn neu’n symud i Fwrdeistref Sirol Wrecsam;  
• swyddi hirdymor o ansawdd;  
• Aelwydydd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam gyda digon o incwm;  
• mynediad i ddysgu a swyddi sy'n talu'n dda;  
• graddedigion sy'n byw ac yn gweithio yma; a  
• chefnogaeth i helpu busnesau i addasu i newid economaidd.  

  
3. Bydd mwy o bobl yn:   

• teimlo'n ddiogel yn Wrecsam; ac   
• yn teimlo eu bod yn perthyn yn eu cymdogaeth ac ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.  

  
  
  
  
  
  
Atodiad 6 - Crynodeb o Sail y Dystiolaeth  
  
Asesiad Manwerthu Wrecsam Peter Brett Associates, 2014  
  

• Mae agor Dôl yr Eryrod wedi ehangu'n sylweddol y nifer ac ansawdd y cynnig manwerthu gan 
gryfhau sefyllfa ranbarthol y dref.  

• Mae gan Wrecsam gynnig manwerthu cryf ac mae’n cyflawni swyddogaeth is-ranbarthol bwysig. 
Mae amrywiaeth dda o ddefnyddiau ac mewn termau meintiol mae yna gymhariaeth gref a 
chyfleus.     

• Mae gan ganol y dref graidd manwerthu cryf gydag ystod amrywiol o fanwerthwyr a sectorau 
manwerthu’n bresennol. Ond mae bwlch a nodwyd yn y ddarpariaeth manwerthu o fanwerthwyr 
annibynnol, tai bwyta a chaffis o ansawdd;   



� 

19 Mehefin 2015  88    
  

• Mae manwerthwyr disgownt a gwerth yn chwarae rôl bwysig yn y dref ond yn dominyddu 
ardaloedd yn y dref ac argraffiadau o'r trefi a gynigir;   

• Rhannau gwannach ganol y dref bellach yn gwasanaethu y swyddogaeth fel ardaloedd siopa a 
rhai meysydd swyddogaeth mwyach fel ardaloedd siopa; hyblygrwydd o ddefnyddiau yn y 
meysydd gwannach rhain i gael eu cefnogi;  

• Mae gofyniad ar gyfer cymhariaeth ychwanegol ac arwynebedd llawr cyfleus yn ystod cyfnod y 
cynllun (2013-2018);   

• Mae'r strategaeth a argymhellir yn canolbwyntio darpariaeth cymhariaeth ychwanegol yn ardal 
siopa canol tref Wrecsam, yn arbennig Parc Manwerthu’r Werddon a'r ardal o amgylch Eglwys 
San Silyn. Mae’r Werddon yn cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad dwysedd uwch a'r ardal o 
amgylch San Silyn yn darparu cyfleoedd ar gyfer gwelliannau ansoddol yn y cynnig manwerthu;  

• Mae'n bosibl y bydd cyfleoedd ar gyfer siopa cyfleus ychwanegol i gefnogi gwelliannau ansoddol 
yn y cynnig yng nghanol y dref;  

• Argymell ffin bresennol yr ardal siopa i gael ei ddiwygio i gynnwys Dôl yr Eryrod a'r unedau 
masnachol ar Ffordd Smithfield a Stryt y Marchog;           

• Argymell newidiadau i'r prif strydoedd siopa i gynnwys rhannau cysylltiol o'r Stryd Fawr, Stryt 
Yorke a Stryt Caer i gysylltu Dôl yr Eryrod gyda Stryt yr Hôb, Stryt y Banc a Sgwâr Henblas a 
thrwy hynny gryfhau'r cylched manwerthu a chanol y dref;   

• Gweithredwyr bwyd a diod (F a B) yn farchnad dwf sylweddol ar draws y wlad ac mae gan 
Wrecsam un gwendid a welwyd yn y sector hwn;  

• Lefelau swyddi gwag yn 15.6% yn erbyn cyfartaledd cenedlaethol o 12.6% (Gorffennaf 2013); ac    
• Mae yna newidiadau strwythurol cenedlaethol yn y diwydiant manwerthu sy'n effeithio ar y galw 

am ofod manwerthu yn Wrecsam; tuedd polareiddio yn arwain at lai o siopau ond siopau mwy 
mewn llai o ganolfannau; twf y rhyngrwyd yn herio'r stryd fawr; twf mewn manwerthu gwerth; a 
newidiadau mewn arferion siopa cyfleus.  

  
Strategaeth Parth Cyhoeddus Wrecsam (AECOM, 2015)  
  

 Mae'r parth cyhoeddus yn ddatgymalog, gyda goruchafiaeth i gerbydau ac mae diffyg mannau 
gwyrdd a sgwariau cyhoeddus. Mae datblygiadau manwerthu diweddar mewn gwrthgyferbyniad 
llwyr â chraidd hanesyddol y dref o ran maint ac arddull. Mae hyn wedi datgymalu a gwanhau 
ardaloedd mawr o ganol y dref ac effeithio ar yr ymdeimlad o le, hunaniaeth a chyfeiriadedd yn 
ogystal â thynnu i ffwrdd storfeydd allweddol a refeniw. Mae hefyd yn anodd deall lle mae gwir 
ganol y dref.   

  
Adroddiad Canfyddiadau Gweithdy’r Prif Gynllun (Cynllunio Go Iawn, 2015)  

• Mae yna ymdeimlad bod y dref yn 'Dref Unrhyw Le’, mae diffyg 'Pwynt Gwerthu Unigryw' ac mae 
diffyg ymdeimlad o hunaniaeth. Bydd datblygu atyniadau manwerthu, hamdden, diwylliannol, 
parth cyhoeddus a datblygiad sy'n adlewyrchu cymeriad a diwylliant yn helpu i fynd i’r afael â hyn;  

• Mae canol y dref yn cael ei ymestyn gyda Werddon ar un pen a Dôl yr Eryrod ar y pen arall gyda 
nifer o barciau manwerthu ar ymyl y dref, mae'r rhain yn cyfrannu at ledaenu mannau manwerthu 
sy'n lledaenu siopwyr ar draws y dref a chysylltiadau gwael;    

• Ar ôl oriau yn ystod y dydd nid oes unrhyw economi gyda'r nos yng nghanol y dref draddodiadol;  
• Mae parth cyhoeddus deniadol yn bwysig er mwyn annog ymwelwyr i mewn i'r dref a’u hannog i 

aros;   
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• Mae manwerthu disgownt a gwerth yn dominyddu rhannau o ganol y dref, gan arwain at 
ganfyddiad bod y mathau hyn o fanwerthwyr yn dominyddu'r dref, bydd datblygu sector 
manwerthu annibynnol (y mae gan y dref fwlch yn y ddarpariaeth) yn helpu i fynd i’r afael â hyn;   

• Mae yna nifer o nodweddion cadarnhaol sydd â gwelededd isel, ond gyda phroffil uwch yn gallu 
cael effaith sylweddol a chadarnhaol ar y canfyddiad o hunaniaeth y dref, e.e. celfyddydau 
cerddorol a gweledol cryf, hanes hir o fasnachu yn y farchnad leol, cadwraeth ac asedau 
treftadaeth, hunaniaeth ddiwylliannol fel tref ar ffin Cymru a gydag etifeddiaeth ddiwydiannol, a 
chofnod o arloesi;              

• Mae gan y dref nodweddion treftadaeth a chadwraeth o bwys cenedlaethol a lleol sy’n unigryw i 
Wrecsam a’i ymdeimlad o le e.e. Eglwys San Silyn a’r craidd hanesyddol. Gall diwylliant a hanes 
lleol gael ei ddefnyddio i atgyfnerthu'r teimlad o hunaniaeth mewn ymdeimlad o falchder dinesig y 
dref;    

• Mae palet o ddefnyddiau, lliwiau ac arddulliau pensaernïol a manylion y gellid eu defnyddio i 
atgyfnerthu ymdeimlad o hunaniaeth;  

• Mae pyrth a llwybrau allweddol i mewn i'r dref yn bwysig o ran sefydlu hunaniaeth;   
• Gall seilwaith gwyrdd gael ei ddefnyddio i ddarparu amgylchedd cadarnhaol fel lle i fyw, siopa ac 

ymweld a helpu i wahaniaethu’r dref o gyrchfannau sy'n cystadlu fel Caer a'r Amwythig;   
• Gall fod yn anodd dod o hyd i ffordd o gwmpas canol y dref, mae hyn yn arbennig o anodd i 

ymwelwyr ac yn rhwystr i dynnu pobl i mewn i'r dref;   
• Mae hygyrchedd i gysylltiadau cludiant rhanbarthol a chenedlaethol yn ardderchog.  
• Ceir ardaloedd ac eiddo gwag yng nghanol y dref sy’n wan o ran cyfrannu at fywiogrwydd a 

hyfywedd y dref a allai ddod o hyd i ddefnyddiau mwy cynhyrchiol heb beryglu swyddogaethau 
manwerthu a gwasanaethau’r dref;  

• Mae yna adeiladau yng nghanol y dref a allai gael eu hail-ddatblygu i wella cymeriad y dref;     
• Byddai hyn yn cefnogi busnesau presennol yn y dref ac yn cefnogi'r cynigion i arallgyfeirio rôl a 

swyddogaeth canol y dref gyda hamdden, manwerthu ac economi gyda'r nos gwell;  
• Yn yr un modd â'r pwyntiau uchod, gall mwy o bobl sy’n byw ar gyrion canol y dref helpu i gefnogi 

arallgyfeirio’r cynnig o fanwerthu a hamdden yn y dref;    
• Ceir ardaloedd a safleoedd o amgylch canol y dref a allai ddarparu tai;  
• Bydd dod â phobl i ganol y dref i fyw yn dod â galw am wasanaethau a chyfleusterau na fyddai 

efallai yn flaenorol yn bresennol e.e. meddygfeydd, cyfleusterau meddygol a lleoedd i dreulio 
amser hamdden gan gynnwys parciau a gerddi. Bydd y rhain yn ofynnol i wneud y dref yn lle 
deniadol i fyw ynddo;   

• Gall y rhain helpu i ddarparu defnydd cynhyrchiol ar gyfer safleoedd gwag a segur;  
• Gallai rhai o'r cyfleusterau hyn gael gwerth wrth yrru nifer yr ymwelwyr trwy ganol y dref a phrif 

ardaloedd siopa;   
• Mae angen i'r dyluniad ac ansawdd datblygiadau gael graddfa meddalach a mwy dynol i ddarparu 

amgylchedd dymunol lle mae'n ddymunol ac yn uchelgeisiol i fyw ynddo;   
• Mae angen llai o ddominyddu gan symudiadau traffig a mwy o gerddwyr sy'n canolbwyntio ar ei 

wneud yn lle hygyrch i gerddwyr ymweld a symud o gwmpas;   
• Mae angen darparu rhwydweithiau gwyrdd a seilwaith gwyrdd er mwyn gwella i ddarparu 

cyfleoedd i breswylwyr ymlacio a cherdded;  
• Gall gwneud y dref yn lle deniadol i fyw ynddo roi hyder i fuddsoddwyr bod yna werth datblygu er 

mwyn darparu tai;   
 Mae'n rhaid i’r dref gael ei hystyried i fod yn ddiogel a'r effaith ar ddefnyddiau preswyl gydag 

aflonyddwch megis sŵn sy'n deillio o nwyddau, traffig ac economïau gyda'r nos /min nos angen eu 
rheoli;  
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Astudiaeth Dichonoldeb Marchnad y Bobl (Ash Sakula, 2014)   

  
• Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried y celfyddydau a diwylliant fel sbardun allweddol ar gyfer 

adnewyddu;  
• Mae Cynllun Rheoli Cyrchfan Wrecsam yn nodi Wrecsam fel cyrchfan allweddol i dyfu ei gynnig;   
• Mae Cyngor y Celfyddydau yn cydnabod Wrecsam fel lleoliad strategol pwysig ar gyfer y 

Celfyddydau;  
• Ceir golygfa celf lleol addawol wedi’i lesteirio gan gyfleusterau cyfyngedig; nid yw Oriel Wrecsam 

yn addas at y diben;   
• Mae cefndir y celfyddydau gweledol a cherddoriaeth cryf gyda chyrsiau Prifysgol, digwyddiadau 

dros dro ac arddangosfeydd/cynadleddau;   
• Mae galw am gynulleidfa gyda lle i dyfu;   
• Mae Wrecsam wedi ei leoli yn dda gyda dalgylch sylweddol, mae yna rwydwaith ffyrdd da a 

mynediad hawdd o brif ganolfannau poblogaeth, yn enwedig Gogledd-orllewin Lloegr. Mae hefyd 
ar y ffordd i ymwelwyr i rannau eraill o Gymru, yn enwedig Eryri;   

• Wrecsam yw'r dref fwyaf yng Ngogledd Cymru;  
  
Astudiaeth Hygyrchedd Cludiant Wrecsam (Crowd Dynamics, 2009)  
  

• Mae cyffyrdd priffordd yr A483 strategol 3-6, a'r llwybrau prifwythiennol i mewn i'r dref yn 
gweithredu ar, neu y tu hwnt i gapasiti;  

• Yn gyffredinol mae canol y dref ar gael yn rhwydd trwy bob dull allweddol;  
• Mae Wrecsam yn ffodus i gael dwy ffordd osgoi o ansawdd uchel gorllewinol (A483) a ffordd 

osgoi ogleddol (A5156). Mae'r llwybrau hyn yn cario llawer iawn o draffig a lleihau maint y traffig 
ar y ffyrdd trefol llai addas;  

• Mae ceir sy’n teithio i mewn ac allan o ganol y dref yn dal heb fod yn rhy niferus o'i gymharu â 
threfi a dinasoedd o faint tebyg eraill ond bydd twf parhaus yn ychwanegu pwysau at 
rwydweithiau lleol;   

• Mae yna nifer o 'fannau â phroblemau’ tagfeydd yn arbennig ar hyd Ffordd Grosvenor a Ffordd yr 
Wyddgrug, Cylchfan Plas Coch a chyfnewidfeydd yr A541 a'r A525. Fodd bynnag mae hyd y 
tagfeydd hyn yn gyfyngedig;  

• O ganlyniad mae Canol Tref Wrecsam yn llai 'cynaliadwy' nag, er enghraifft Canol Dinas Caer, 
mae 11% yn fwy o bobl yn gyrru i'r gwaith yng nghanol tref Wrecsam nag i Ganol Dinas Caer;  

• Mae gwasanaethau bws sydd eisoes yn bodoli i mewn i Ganol Tref Wrecsam yn gynhwysfawr 
gyda thua 60 o fysiau yr awr sy'n gwasanaethu canol y dref. Fodd bynnag, mae gwasanaethau 
gyda'r nos a dydd Sul yn wael;   

• Mae cryn ymdrech wedi cael ei roi mewn i gyfleusterau beicio. Fodd bynnag, mae'r rhwydwaith 
beicio yn parhau i fod yn dameidiog. Mae croesfannau rheilffordd a'r gylchffordd fewnol ar gyfer 
beicwyr a cherddwyr yn wael iawn;  

• Mae mynediad cerdded i lawer o gyrchfannau allweddol y dref yn cael ei rwystro trwy ddylunio 
priffyrdd o gwmpas symudiadau cerbydau yn hytrach na cherddwyr. Yn arbennig, mynediad o 
ganol y dref i’r Rheilffordd, y Brifysgol, ysbyty, Campws Groves ar gyfer Coleg Cambria, 
datblygiadau manwerthu ar ymyl y dref yn Asda, Tesco a’r Parc Manwerthu Canolog yn anodd ac 
yn anneniadol i gerddwyr;  

• Mae mynediad cerdded a beicio o ymyl maestrefi preswyl y dref i mewn i'r dref yn anodd ac yn 
anneniadol i gerddwyr e.e. o Acton, Maesydre, Parc Caia, Penybryn, Rhosddu;   
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• Rhagwelir twf sylweddol mewn aelwydydd ac yn y boblogaeth yn ystod cyfnod y CDLl o 2013 i 
2028;  

• Mae angen darparu tai hygyrch i gwrdd ag anghenion y boblogaeth leol a nodwyd gan gynnwys 
anghenion poblogaeth sy'n heneiddio, gan ddarparu tai fforddiadwy a’r farchnad agored;  

 Wrecsam yw'r dref amlwg yn y Fwrdeistref Sirol a'r fwyaf yng Ngogledd Cymru ac mae’n 
gweithredu fel y prif ganolfan gymdeithasol, manwerthu, swyddfa, hamdden, preswyl ac addysg. 
O fewn y Cynllun Datblygu Lleol sy'n dod i'r amlwg mae wedi cael ei nodi fel y lleoliad mwyaf 
cynaliadwy ar gyfer datblygiad;     

  
Asesiad Anghenion y Farchnad Dai yn Wrecsam (Arc4, 2015)  
  

• Mae dadansoddiad drwy'r model asesiad o anghenion yn dangos bod yna ddiffyg blynyddol o 157 
o anheddau fforddiadwy ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam;  

• Mae'r rhaniad daliadaeth tai fforddiadwy a ffafrir (yn seiliedig ar aelwydydd presennol sydd mewn 
angen ac aelwydydd sydd newydd ffurfio) ar gyfer 70% o dai cymdeithasol/fforddiadwy ar rent a 
30% daliadaeth canolradd;  

• Mae'r dadansoddiad yn awgrymu’n glir bod angen eiddo llai un i dair ystafell wely ar gyfer o dan a 
thros 65 oed gyda rhai anghenion cyffredinol tair ystafell wely (o dan 65 oed);  

• Mae tua chwarter o'r holl aelwydydd sydd mewn angen yn gallu fforddio tŷ fforddiadwy canolradd 
am £100,000 neu lai (neu gyfanswm y costau tai cyfatebol);  

• Mae tua 13% o'r holl aelwydydd sydd mewn angen yn bobl hŷn (65+ oed), ac mae amrywiaeth a 
dewis pellach o fewn y farchnad dai (marchnad a fforddiadwy) yn cael ei argymell.  

  
Cynllun Rheoli Cyrchfan (CBSW, 2012)  
  
Mae Wrecsam yn elwa o ganol tref wedi’i chynnal yn weddol dda, lle mae buddsoddiad wedi’i wneud yn 
y seilwaith treflun a nifer o ddatblygiadau manwerthu newydd yn ystod y deng mlynedd diwethaf. Mae 
canol y dref yn gweithio'n dda. Fodd bynnag, y mater mawr yw creu rheswm cryf i wneud ymweliad 
dewisol o unrhyw bellter. Mae'r cynnig manwerthu yn iawn ar gyfer tref o'i maint, ond nid yn eithriadol. 
Mae pwyntiau eraill o ddiddordeb (fel yr amgueddfa, Sant Silyn a Santes Fair) â thynfa gyfyngedig yn y 
farchnad ac amser trigo byr ar gyfartaledd. Mae gan ardal Sant Silyn/y Stryd Fawr bensaernïaeth 
fanwl/naws gofodol a’r potensial i weithredu fel canolbwynt i ymwelwyr ond mae angen llawer mwy o 
fanwerthwyr arbenigol i gyflawni'r swyddogaeth honno.  
  
Adolygiad Tir Cyflogaeth (Gr ŵp BE, 2015)  
  

• Yn Wrecsam, mae tua 46 y cant o'r stoc bresennol wedi ei leoli yn, ac o gwmpas, tref Wrecsam. 
Mae chwarter arall yn Ystad Ddiwydiannol Wrecsam. Roedd bron i dri chwarter o ymholiadau a 
dderbyniwyd gan CBSW ar gyfer y blynyddoedd 2009-2014, am safleoedd llai o 0-93 metr sgwâr;  

• Adlewyrchir hyn gan asiantau eiddo sy'n nodi mai anaml mae gofynion ar draws ardal yr 
astudiaeth yn fwy na 464 metr sgwâr a gall ystafelloedd mwy ei chael yn anodd dod o hyd i 
ddeiliaid. Mae'r rhan fwyaf o ymholiadau ar gyfer 93-186 o unedau metr sgwâr. Mae hyn yn 
rhannol yn adlewyrchu agosrwydd at Gaer, prif ganolfan swyddfeydd ar gyfer yr isranbarth;  

• Mae'r galw am swyddfeydd yn aml yn cael ei gysylltu â'r galw am ofod diwydiannol/warws wrth i 
gwmnïau gweithgynhyrchu a chwmnïau logisteg mwy o faint geisio gofod swyddfa cysylltiedig ar 
gyfer eu gweithrediadau sy'n ehangu;   
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• Canol Tref Wrecsam a'r Parc Technoleg yw prif leoliadau’r farchnad swyddfeydd yn Wrecsam. 
Mae'r cyflenwad o ofod (mewn termau cymharol) yn gyfyngedig yma ond teimlir ei fod yn cyd-fynd 
â'r lefel gymharol isel o alw;   

• Mae tua 20,093 metr sgwâr o ofod swyddfa yn wag ar hyn o bryd yn Wrecsam - 16.9 y cant o 
gyfanswm yr arwynebedd llawr 16 y cant yn ôl niferoedd eiddo. Mae hyn yn gyfradd swyddi gwag 
eithaf uchel ac efallai y gall awgrymu elfen o orgyflenwad yn y stoc bresennol;  

• Mae gan dref Wrecsam y cyflenwad mwyaf o swyddfeydd gwag gyda 52.5 y cant o'r arwynebedd 
llawr sydd ar gael a 38.1 y cant o'r unedau sydd ar gael. Mae hyn yn cyfrif am argaeledd unedau 
ar draws yr ystodau maint cyfan, ac yn fwy penodol unedau mwy na 1000 metr sgwâr;  

• Mae sail y dystiolaeth yn awgrymu bod y cyflenwad presennol o ofod swyddfa yng nghanol y dref 
(yn aml uwchben siopau) yn annhebygol o fod yn addas ar gyfer gofynion cyfredol; y cyflenwad 
presennol yw unedau heb eu gwasanaethu o ansawdd cymedrol yn aml mewn fformat rhy fawr tra 
bod y galw yn y farchnad am unedau llai, o ansawdd;    

 Mae un o'r safleoedd gwag mwyaf yng nghanol y dref, Roxburgh House yn cael ei farchnata ar 
gyfer datblygiad preswyl; gall hyn fod yn arwydd o wendid yn y cyflenwad swyddfa ar hyn o bryd o 
ran bodloni gofynion modern;  

• Gall cynnig swyddfeydd gwell yng nghanol Wrecsam hybu'r galw lleol. Am y rheswm hwn, 
awgrymir y dylai cynlluniau swyddfa ar raddfa gymharol fach, yn amodol ar ystyriaethau polisi 
eraill, gael eu cefnogi;  

• Yn, ac o amgylch Canol Tref Wrecsam gall y galw gefnogi datblygiadau newydd cymedrol ar gyfer 
swyddfeydd B1(ii). Gall y rhain fod ar ffurf adeiladau unigol ar gyfer cynlluniau perchen-
feddiannaeth neu aml-osod mwy (gwasanaeth neu heb wasanaeth), o bosibl yn gysylltiedig â 
rhaglenni adfywio canol trefi mwy o faint. Argymhellir cyn belled â bod cynlluniau o'r fath yn 
parhau i fod ar raddfa gymharol fach, ac nid yn ychwanegu'n sylweddol at y cyflenwad o dir 
cyflogaeth yn y Fwrdeistref Sirol, eu bod yn cael eu hystyried yn ôl eu rhinweddau unigol.  
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Atodiad 7 - Dadansoddiad Strydlun  
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Atodiad 8 - Stryd Fawr; Fel y Presennol / Arfaethedig Yn ystod y Dydd / Nos  
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 Atodiad 9 – Stryt Caer  
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Stryt Caer; Fel y Presennol / Yn ystod y dydd / Min nos  
   

  



 

 

Atodiad 10 - Stryd Fawr 2020; 25 Blaenoriaeth ar gyfer Gweithredu  
  
Rhestrwyd yn nhrefn blaenoriaeth;  

Grŵp Blaenoriaeth   Ffactor Cydrannol   Sut mae'r Prif Gynllun yn mynd i’r afael 
â’r rhain  

ORIAU GWEITHGAREDD  Oriau agor; oriau siopa; economi 
gyda'r nos  

Gweledigaeth ac amcan 1, 2, a 4 y Prif 
Gynllun.  
Themâu ar gyfer manwerthu ac ymwelwyr.   

  
YMDDANGOSIAD  Ymddangosiad gweledol; glendid  Gweledigaeth ac amcan 1, 2 a 4 y Prif 

Gynllun. Themâu ar gyfer manwerthu, 
ymwelwyr ac atyniadol  Adran cyflawni.   
  

MANWERTHWYR  Cynnig manwerthwr; 
cynrychiolaeth manwerthwr  

Gweledigaeth ac amcan 1, 2 a 4 y Prif 
Gynllun. Themâu ar gyfer manwerthu, 
ymwelwyr ac atyniadol   Adran cyflawni.   
  

GWELEDIGAETH A 
STRATEGAETH  

Arweinyddiaeth; cydweithredu; 
strategaethau datblygu ardal  

Gweledigaeth, amcanion a strategaeth              
Prif Gynllun  Adran cyflawni.   
  

PROFIAD  Ansawdd y gwasanaeth; boddhad 
ymwelwyr; delwedd canol y dref; 
cynefindra   

Gweledigaeth ac amcan 1, 2, a 4 y Prif 
Gynllun.  

RHEOLI  Rheoli Canolfan; rheoli canolfan 
siopa; TCM; rheoli lle  

Yn bennaf yn fater y tu allan i gwmpas y Prif 
Gynllun  

NWYDDAU  Ystod/ansawdd y nwyddau; 
amrywiaeth  

Yn bennaf yn fater y tu allan i gwmpas y Prif 
Gynllun  

HANFODION  Parcio ceir; amwynderau; 
cyfleusterau cyffredinol  

Amcan 2 a 3 y Prif Gynllun. Themâu ar 
gyfer manwerthu, ymwelwyr, mynediad a 
deniadol a nodedig.   
  

Storfeydd angor   Presenoldeb siopau angor - sy'n 
rhoi cymeriad sylfaenol i leoliadau 
ac yn dynodi eu pwysigrwydd  

Yn bennaf yn fater y tu allan i gwmpas y Prif 
Gynllun  

RHWYDWEITHIAU A  
PHARTNERIAETHAU GYDA'R  
CYNGOR  

Rhwydweithio; partneriaethau; 
arweinyddiaeth cymunedol  

Cyflenwi ac ymgysylltu - Ymgysylltu â budd-
ddeiliaid wrth gynhyrchu’r  
Prif Gynllun  



 

 

AMRYWIAETH  Atyniadau; amrediad/ansawdd y 
siopau; cynnig heb fod yn siopau; 
cymysgedd tenant; amrywiaeth 
tenant; amrywiaeth manwerthu; 
argaeledd ffurfiau eraill  

Gweledigaeth ac amcan 1, 2, 4, 5, 6 y prif 
gynllun, themâu ar gyfer manwerthu, 
ymwelwyr, byw, anghenion poblogaeth sy'n 
tyfu a swyddfeydd    
  

CERDDED   Y gallu i gerdded yno;  
lle i gerddwyr yn unig/llif;croes 
siopa; teithiau cysylltiedig  

Gweledigaeth ac amcan 3 y Prif Gynllun. 
Themâu ar gyfer manwerthu, ymwelwyr, 
mynediad  
  

ADLONIANT A HAMDDEN   Adloniant; cynnig hamdden  Gweledigaeth ac amcan 1, 2 a 4 y Prif 
Gynllun. Themâu ar gyfer manwerthu ac 
ymwelwyr   
  

ATYNIADAU   Atyniad lle; atyniadol  Gweledigaeth ac amcan 1, 2 a 4 y Prif 
Gynllun. Themâu ar gyfer manwerthu, 
ymwelwyr ac atyniadol  Adran cyflawni.   
  

SICRWYDD LLE  Awyrgylch; BIDs; Ymddiriedolaeth 
manwerthu/tenant; nodweddion 
siop.  

Adran gyflenwi’r Prif Gynllun.  

HYGYRCHEDD   Cyfleustra; hygyrchedd; cludiant 
cyhoeddus  

Gweledigaeth ac amcan 3 y Prif Gynllun, 
thema ar gyfer mynediad  

MARCHNATA LLE  Marchnata canolfan; marchnata; 
cysylltiadau tenant/rheolwr; 
cyfeiriadedd/llif; marchnata; 
cynigion arbennig  

Adran cyflenwi Prif Gynllun.  

Cymhariaeth/cyfleustra   Maint o gyfleoedd siopa 
cymhariaeth o gymharu â 
chyfleustra (fel arfer yn nhermau 
canran)  

Gweledigaeth ac amcan 1, 2 a 4.               
Themâu ar gyfer manwerthu. Cyflwyno Prif 
Gynllun yn adran 5.    
  

GOFOD HAMDDEN  Ardaloedd hamdden; mannau 
cyhoeddus; mannau agored  

Gweledigaeth ac amcan 1, 2, 4, 5, 6 a 7 y 
Prif Gynllun. Themâu ar gyfer lle deniadol 
ac atyniadol a byw.  

Rhwystrau rhag mynediad    Yn cyfeirio at rwystrau sy'n ei 
gwneud yn anodd i fanwerthwyr 
sydd â diddordeb fynd i mewn i 
farchnad canol y dref/y Stryd Fawr  

Cyflenwi’r Prif Gynllun – gweithio mewn 
partneriaeth  

Cadwyn yn erbyn annibynnol  Nifer o siopau lluosrifau a siopau 
annibynnol yn y cymysgedd 
manwerthu o ganolfan/Stryd Fawr   

Gweledigaeth ac amcan 1, 2 a 4.               
Themâu ar gyfer manwerthu. Cyflwyno Prif 
Gynllun yn adran 5.    
  



 

 

Diogelwch/troseddau   DPA canolfan yn mesur 
canfyddiadau neu droseddu 
gwirioneddol, gan gynnwys 
siopladrad  

Gweledigaeth ac amcan 1, 2 a 5 y Prif 
Gynllun. Themâu ar gyfer manwerthu, 
ymwelwyr a byw. Cyflwyno Prif Gynllun yn 
adran 5, gweithio mewn partneriaeth.  

LLE Y GELLIR BYW YNO   Aml/mono-swyddogaethol; 
cysylltedd; gallu byw yno  

Gweledigaeth ac amcanion 5, 6 a 7 y Prif 
Gynllun, thema ar gyfer byw.    

HYBLYGRWYDD  Hyblygrwydd manwerthu; darnio 
manwerthu; hyblygrwydd; defnydd 
cymysg; ymgysylltu; maint uned 
fanwerthu  

Gweledigaeth ac amcan 1, 2, 3 a 4 y Prif 
Gynllun. Themâu ar gyfer manwerthu, 
ymwelwyr ac atyniadol  

Datblygu siopau   Y broses o adeiladu, uwchraddio, 
ailfodelu neu adnewyddu siopau 
manwerthu   

Amh.  
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