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Dylunio a Diogelwch Blaen Siopau 

Mae'r nodyn canllaw cynllunio lleol hwn yn cynnig fframwaith ac 
o'i fewn, gellir cyflwyno dyluniadau creadigol ar gyfer trwsio neu 
wella blaen siopau presennol, cyflwyno blaen siopau newydd ac 

arwyddion a mesurau diogelwch cysylltiedig. Mae hwn yn un o gyfres o 
nodiadau canllaw cynllunio lleol sy'n manylu ar bolisïau cynllun datblygu, 
yn bennaf, polisïau CDT Wrecsam GDP1, PS1, PS2, EC7 ac EC9. 
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Ar gael mewn 
diwygiau eraill 

1. Elfennau o Flaen Siop Fictorianaidd 

1. Cyflwyniad 

Mae'r term "blaen siop" yn cyfeirio at 
bob rhan o wyneb stryd yr adeilad o'r 
palmant i'r to ac ar draws ei led llawn 
ac nid y ffenestr flaen yn unig a'r 
ardal o'i chwmpas; mae 
"hysbysebion" yn cyfeirio at y 
deunydd hysbysebu ar flaen siopau'n 
unig. Ceir manylion penodol ar 
hysbysebion mewn sefyllfaoedd eraill 
yn Nodyn Canllaw Cynllunio Lleol 1: 
Hysbysebion. 

Bydd y nodyn canllaw hwn yn 
ystyriaeth faterol wrth benderfynu ar 
geisiadau cynllunio ar gyfer addasu 
ac ailosod blaen siopau presennol a 
datblygiadau manwerthu a 
masnachol newydd. 

Cafodd ei fabwysiadu gan y Cyngor 
ym mis Gorffennaf 2011 yn dilyn 
ymgynghoriad yn ystod Ebrill a Mai 
2011. 

2. Datblygu Blaen Siop ym 
Mwrdeistref Sirol Wrecsam 

Mae enghreifftiau o flaen siopau 
cynnar sy'n amlwg ym Mwrdeistref 
Sirol Wrecsam yn dyddio'n bennaf o'r 
cyfnod Fictorianaidd (1831-1901) ac 
Edwardaidd (1901-1910). Roedd y 
blaen siop Fictorianaidd yn gadarn o 
ran dyluniad ac ymddangosiad, ac 
roedd fel arfer yn dilyn egwyddorion 
clasurol gyda phileri'n arwain at brif 
fraced neu fraced cynnal fyddai wedi 
ei gerfio'n addurnedig yn aml, gan 
bwysleisio a chau o amgylch yr 
wyneb a thynnu mwy o sylw at enw'r 
siop. Weithiau, byddai bleindiau 
rholio wedi eu cynnwys yn y 
dyluniad, gyda'r wyneb wedi ei wyro 
ymlaen fymryn i wneud lle iddynt y tu 
cefn, a hynny hefyd yn tynnu sylw at 
enw'r siop. Roedd drysau'n tueddu i 
fod yn rhai 4 panel, a gwydrau ar y 
paneli uchaf.  Defnyddiwyd 
amrywiaeth o ddefnyddiau (e.e. 
coed, teracota, cerrig a haearn 
bwrw) wrth adeiladu wyneb siopau. 
Mae rhai enghreifftiau cyfan yn 
parhau o fewn y Fwrdeistref Sirol, 
mae tystiolaeth hefyd am sawl elfen 
wreiddiol. 

Roedd wyneb siop y cyfnod 
Edwardaidd yn ymateb i olwg drwm 
a llawn yr wyneb siop Fictoriannaidd 
ac roedd, mewn rhai achosion, o dan 
ddylanwad y mudiad Celf a Chrefft. 
Roedd y dyluniadau newydd yma'n 
gosod mwy o bwyslais ar 'ysgafnder'. 
Cynyddodd maint y gwydr, lleihawyd 
dyfnder y codwr stondin, 
symleiddiwyd y pileri a'r polion 
cynnal a chyflwynwyd goleuadau 
croeslath addurniadol yn aml. 
Roedd y drysau wedi eu gosod 
ymhellach yn ôl a byddai'r gwydr o 
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fewn yr arddangosfeydd yn aml ar 
dro tua'r tu blaen, gan greu golwg 
fwy urddasol drwodd a thro. 
Tueddwyd i gynyddu maint y gwydr 
mewn mynedfeydd a byddai teils 
llawr mosaig yn hysbysebu enw'r 
busnes, mewn mynedfa wedi ei 
gosod ymhellach yn ôl, yn nodwedd 
gyffredin.  

Tua diwedd yr 20fed Ganrif 
symleiddiwyd dyluniad blaen siopau 
gan gynnwys ardaloedd mwy o 
wydr di-dor a phrin iawn fyddai'r 
addurn. Gall y dull hwn fod yn 
effeithiol mewn datblygiadau 
manwerthu a masnachu newydd, 
ond mewn lleoliadau mwy 
hanesyddol, gall dyluniadau o'r fath 

2. Elfennau o Flaen Siop Edwardaidd 

darfu ar ymddangosiad blaen 
siopau traddodiadol a heb lawer o 
berthynas yn aml gyda'r lloriau 
uwch, gan fethu â chyfuno golwg 
gyffredinol y lle a maint yr 
adeiladau a'r olygfa o'r stryd o 
amgylch. Mae defnyddio 
deunyddiau rhatach, manylion ac 
arwyddion gwael ac ychwanegu 
nodweddion dieithr (e.e. llenni 
blwch rholio allanol) wedi cael 
effaith negyddol hefyd ar gymeriad 
ac ymddangosiad ardaloedd sy'n 
fwy sensitif yn hanesyddol yn y 
blynyddoedd diweddar. 

Prif apêl y treflun lleol yw cymeriad 
ac ymddangosiad ei adeiladau a'i 
strydoedd. Amcan y nodyn canllaw 
cynllunio lleol hwn yw ceisio gwella 
safonau dylunio, gan godi ansawdd 
yr ardal, gwella ei hatyniad 
masnachol ac annog buddsoddi. 
Er mwyn cyflawni hyn, mae'n rhaid 
ystyried yr egwyddorion dylunio 
canlynol: 

3. Blaen Siopau Presennol 
Trwsio a Chynnal a Chadw
Mae'n rhaid gwneud pob ymdrech i 
gadw defnydd a nodweddion 
gwreiddiol drwy eu hymgorffori 
mewn dyluniadau newydd ac os 
ydynt wedi eu cuddio, yna eu 
datgelu a'u hadfer.  Gall 
nodweddion o ddiddordeb gynnwys 
elfennau adeiladu (e.e. pileri, 
colofnau ayyb) ac addurniadau 
(e.e. dodrefn drws, teils mosaig, 
bracedi arwyddion, ayyb) Dylid 
trwsio rhannau sydd wedi pydru 
gan ddefnyddio technegau gwaith 
coed traddodiadol megis 'asio' 
darnau newydd i gydweddu a'r rhai 
presennol yn hytrach na'u cyfnewid 
i gyd. Pan fydd elfennau wedi eu 
colli, dylid gosod manylion tebyg i'r 
rhai sydd wedi goroesi yn eu lle 
neu eu seilio ar dystiolaeth 
hanesyddol sicr.  Gall gwaith 
cynnal a chadw rheolaidd atal 
difrod ac ailosod helaeth. 

Addurno 
Paent yw gorffeniad traddodiadol 
wyneb siopau lleol.  Nid yw farnais 
a staeniau yn cael eu hystyried yn 
briodol fel arfer, yn enwedig o fewn 
ardaloedd cadwraeth ac ar 
adeiladau rhestredig. Mae'r cynllun 
lliwio yn hanfodol i ymddangosiad 
yr adeilad a dylai gydweddu'n dda 
gyda lliw'r lloriau uchaf. Drwy gael 
gwared ar yr haenau diweddaraf o 
baent, gellir dod o hyd i'r cynllun 
lliwiau gwreiddiol yn aml. Yn 

draddodiadol, defnyddid lliwiau 
enciliol er mwyn tynnu sylw at yr 
arddangosfa. 

3. Drwy gael gwared ar haenau o 
baent, gellir dod o hyd i'r cynllun 
lliwiau gwreiddiol yn aml. 
4. Cynllun lliwiau traddodiadol wedi 
ei ail-greu ar flaen siop a 
ailadeiladwyd. 
5. Mae gorffeniad wedi ei staenio'n 
amhriodol ar falen siop 
traddodiadol. 
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Mae wyneb siop "A" a "B" yn parchu cymesuredd a chyfrannedd yr 
adeilad presennol ac mae is-raniad y gwydrau wedi ei alinio gyda'r 
ffenestri uwchben. Mae ehangder mawr o wydrau ac estyll goramlwg yr 
wyneb siop yn "C" yn methu a pharchu cyfrannedd neu gymesuredd yr 
adeilad presennol ac yn tynnu oddi ar olygfa'r stryd yn gyffredinol. 

4. Blaen Siopau Newydd neu 
Rai Cyfnewid 
Egwyddorion Cyffredinol
Dylai blaen siopau newydd neu rai 
cyfnewid barchu cyfrannedd, 
cymesuredd, graddfa, manylion a 
rhythm yr adeilad a gwella 
cymeriad ac ymddangosiad 
golygfa'r stryd yn gyffredinol.  Ni 
ddylid cynllunio blaen siopau yn 
ynysig ond yn hytrach, fel rhan o 
gyfansoddiad pensaernïol 
cyffredinol yr adeilad.  Ni fydd 
bodolaeth dyluniad amhriodol yn 
caniatáu dylanwadu ar y dyluniad a 
ddaw yn ei le. 
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Er mwyn sicrhau bod blaen
siopau'n cydweddu'n dda gyda'u
lloriau uwch, mae'n hanfodol eu 
bod yn cadw cymesuredd yr
adeilad a bod is-raniad gwydrau
wedi ei alinio'n dda gyda'r ffenestri
uwchben. Dylai blaen siopau
cyfnewid barchu graddfa a dyluniad
adeiladau cyfnod a dylent roi
ystyriaeth i rythm y stryd yn ôl lled y
plotiau a'r pwyslais ar elfennau
fertigol neu lorweddol. Nid oes raid 
i flaen siopau newydd neu rai
cyfnewid ailadrodd arddulliau
traddodiadol, yn enwedig pan nad
oes tystiolaeth hanesyddol yngl?n
â'r cynllun gwreiddiol, pan fyddant
wedi eu lleoli mewn ardaloedd sy'n
llai sensitif yn hanesyddol neu ble
byddai cynllun o'r fath yn anaddas
ar gyfer y cyfnod neu arddull yr
adeilad. 

Dylai blaen siopau cyfnewid sydd 
wedi eu dylunion draddodiadol 
gynnwys 4 elfen allweddol; pileri 
(gwahanu fertigol rhwng y blaen 
siopau cyfagos), cornis (rhywbeth 
llorweddol, gweledol rhwng y lloriau 
sydd hefyd yn amddiffyn rhag y 
tywydd), codwr stondin (sy'n cynnig 
amddiffyniad lefel isel) a byrddau 
(lle i hysbysebu). Mae'r rhaid i 
elfennau a atgynhyrchir, megis 
colofnau (bracedi addurniadol) neu 
baneli fod wedi eu cerfio'n 
draddodiadol ac nid wedi eu gosod 
yno neu eu hoelio i'w lle. 

Mae amrywiadau yn nyluniad blaen 
siopau'n bwysig er mwyn cyfrannu 
at ddiddordeb a chymeriad ardal ac 
o'r herwydd, cefnogir hunaniaeth. 
Ond, pan fydd adeiladau wedi eu 
dylunio i fod yn gyfuniad, megis 
mewn arcedau neu farchnadoedd 
neu yn rhan o ddatblygiadau 
manwerthu mwy, yna dylid 
defnyddio dyluniad unffurf. 

6. Mae isrannu gwydrau,
cymesuredd a chynllun lliwiau'n
sicrhau fod y blaen siop hwn a ail
grewyd, wedi ei integreiddio'n dda
gydag wyneb yr adeilad. 
7. Gellir mynd heb sylwi ar
fanylion pensaernïol adeilad yn
aml, pan fydd wedi ei ynysu gan
ddyluniad blaen siop anaddas ar y
llawer isaf. 

Mynediad
Dylai fod mynediad i bob 
defnyddiwr (boed y rheiny'n staff 
neu'n gwsmeriaid), a dylid ystyried 
cyfleoedd i wella mynediad os oes 
gwelliannau'n cael eu gwneud i 
fynedfeydd neu ddrysau 
presennol. Fel arfer, dylai drysau 
agor am i mewn a bod yn agor â 
lled clir o o leiaf 830mm ar gyfer 
defnyddwyr cadair olwyn er efallai 
y bydd amgylchiadau pan fyddai 
agoriad culach heb fod yn llai na 
800mm yn dderbyniol. Dylid osgoi 
grisiau newydd oni bai fod 
mynedfa addas arall ar gael, ac 
mae'n rhaid darparu trothwy 
gwastad.  Dylid ystyried amrediad 
llawn o faterion symudedd a 
synhwyred yn y dyluniad. Dylid 
ystyried hefyd y mynediad at y 
lloriau uwch wrth ddylunio 
cyfnewid wyneb siop er mwyn 
sicrhau fod mynediad digonol yn 
cael ei gadw neu ei gyflwyno os 
nad yw eisoes wedi ei ddarparu. 
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Ffenestri a Drysau 
Fel rheol, dylid osgoi eangderau 
mawr o wydr.  Yn hytrach, dylid 
rhannu ffenestri gyda physt ffenestri 
fel y bydd yn rhaniadau cyfrannog 
sy'n alinio gyda ffenestri'r lloriau 
uchaf, gan sicrhau bod mwy o 
gydlyniad gweledol i'r wyneb cyfan. 
Mae rhannau llai o wydr hefyd yn 
haws ac yn rhatach i'w newid pe 
caent eu difrodi. Bydd maint yr is
raniadau'n dibynnu ar gyfnod yr 
adeilad. Efallai y bydd gan wyneb 
siopau llai yn perthyn i adeiladau o'r 
cyfnod Sioraidd neu'r cyfnod 
Fictorianaidd cynnar yn gallu 
cymryd mwy o israniadau, ond 
bydd gwydr sydd hwb ffrâm neu 
strwythur iddo yn fwy addas i'w 
ddefnyddio mewn datblygiadau 
manwerthu neu fasnachol newydd. 
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8. Dylid cadw nodweddon 
gwreiddiol megis drysau 
traddodiadol a throthwy teils. 
9. Gellir defnyddio gwydrau 
strwythuredig yn effeithiol mewn 
blaen siopau newydd. 

5. Arwyddion Siopau 
Estyll
Dylai dyluniad yr estyll barchu 
cyfrannedd a manylion yr adeilad. 
Bydd estyll trwsgl, rhy fawr, neu 
goramlwg nad ydynt yn gweddu i'r 
adeilad yn tynnu oddi wrth olwg y 
stryd yn gyffredinol ac nis caniateir. 
Dylid dylunio'r estyll mewn 
cyfrannedd gyda gweddill wyneb y 
siop a'r adeilad, ac nid i feddiannu 
neu i gysgodi lloriau uwch, ymestyn i 
wyneb adeiladau cyfagos na dileu 
unrhyw nodweddion pensaernïol 
gwerth chweil (e.e. cornis, pileri, sil 
ffenestri lloriau uwch, ayyb)  Ni chaiff 
arwyddion sy'n uwch na lefel estyll 
eu caniatáu fel arfer. 

Arddull Hysbysebu
Anogir arwyddion creadigol, ond 
sensitif hefyd, er mwyn gwella'r 
adeilad a'r olygfa o'r stryd o amgylch. 
Fel rheol, ni chaniateir defnyddio 
deunyddiau disglair, sy'n adlewyrchu 
golau, llythrennau coegwych eu 
lliwiau cefndir ac arddulliau llythrennu 
sydd mewn cyfrannedd gwael. Dylid 
gosod arwyddion yn uniongyrchol ar 
yr estyll sydd yno'n barod; os oes 
angen defnyddio byrddau arwyddion, 
dylent ffitio'n wastad gyda'r estyll, 
heb fod yn drwchus iawn a heb 
orchuddio unrhyw nodweddion 
gwreiddiol sydd yno'n barod. 

12. Dylid dylunio arwyddion wyneb i
gyd-fynd y blaen siop o amgylch, gan
barchu' cyfrannedd, proffil a chynllun
lliwiau. 
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10. Mae wyneb goramlwg yn cuddio 
llawr uchaf yr adeilad hwn. 
11. Ni ddylai wyneb siop ymestyn i 
wyneb cyfagos. Dylai pob blaen siop 
unigol allu cael ei ddiffinio'n glir. 
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Arwyddion Crog neu Ymestynnol 
Dylai arwyddion crog fod ar uchder 
yr estyll, a dylid eu cyfyngu i un i 
bob adeilad oni bai fod dau wyneb 
stryd yn bodoli. 

Pan fydd busnesau gwahanol yn 
rhannu lloriau uchaf, efallai y bydd 
ysgrifen wedi ei gosod ar y 
ffenestri'n dderbyniol gyda phlac 
bychan yn rhoi manylion y 
busnesau ar lefel y ddaear. 
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Goleuo 
Dylid dylunio cynlluniau goleuo i 
ddangos yr adeilad yn gyffredinol ar 
ei orau, a dylent ddarparu'r golau 
lleiaf sydd ei angen i dynnu sylw at 
yr hysbyseb a'r arddangosfa. Dylid 
lleoli ffynonellau golau'n ddisylw ac 
o dan orchudd, ac fe'i gwaherddir 
os ydynt yn weladwy'n uniongyrchol 
i yrwyr moduron sy'n defnyddio'r 
briffordd gerllaw. 

Delwedd Gorfforaethol 
Efallai y bydd angen i gorfforaethau 
cenedlaethol newid neu addasu eu 
dyluniadau arferol os nad ydynt yn 
cyd-fynd â'r nodyn canllaw hwn a 
phan maent yn methu a gwella 
cymeriad ac ymddangosiad 
arbennig ardaloedd sy'n fwy 
hanesyddol sensitif megis mewn 
Ardaloedd Cadwraeth neu pan fydd 
adeilad rhestredig neu ei leoliad yn 
cael ei effeithio gan y cynigion. 

6. Arwyddion mewn 
Ardaloedd Cadwraeth ac 
Adeiladau Rhestredig 

O fewn Ardaloedd Cadwraeth ac ar 
gyfer Adeiladau Rhestredig, mae 
angen safon uwch o ddyluniad a 
sylw i fanylion a defnyddiau, er 
mwyn amddiffyn cymeriad 
pensaernïol a hanesyddol arbennig 
yr ardal neu'r adeilad. Mae'n rhaid 
cyfiawnhau newidiadau neu 
addasiadau i Adeiladau Rhestredig 
yn llawn. Yn ogystal â'r canllawiau 
a nodir uchod, bydd y canlynol yn 
gymwys: 
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Arddull Hysbysebu 
Mae'n rhaid i'r llythrennau gael eu 
paentio â llaw neu gynnwys 
llythrennau unigol wedi eu gosod yn 
uniongyrchol ar yr estyll. Dylid rhoi 
cyn lleied o wybodaeth a phosibl, a 
gorau oll pe gellid cyfyngu hynny i 
enw'r busnes, y cynnyrch a werthir 
a rhif y stryd. 

Arwyddion Crog neu Ymestynnol 
Ni ddylai arwyddion crog gael eu 
goleuo'n fewnol. Arwyddion a 
baentiwyd yn draddodiadol sydd 
orau yn y lleoliadau hyn. Pan mae 
bracedi arwyddion gwreiddiol yn 
bodoli, mae'n rhaid eu hail 
ddefnyddio. 

17 

13. Gall cynllun goleuo sydd wedi 
ei ystyried yn ofalus, gyd-fynd a'r 
adeilad yn gyffredinol. 

14-16. Llythrennau a osodir neu 
arwyddion wedi eu paentio a llaw 
yw'r rhai gorau. 

17. Dylid defnyddio bracedi 
arwyddion traddodiadol lle bo 
modd. 
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Goleuo 
Fel arfer, ni chaniateir arwyddion 
blwch wedi eu goleuo'n fewnol ar 
lefel yr estyll neu yn uwch. Mae 
dulliau goleuo allanol yn dderbyniol 
os nad ydynt yn ormodol ac os 
ydynt wedi eu gosod mewn man 
disylw ac yn cynnwys stribed 
cuddiedig dwysedd isel neu olau 
smotyn. 

7. Diogelwch 
Dylai mesurau diogelwch i warchod 
eiddo manwerthu rhag troseddau, 
ac felly wella diogelwch cymunedol 
ac amddiffyn a gwella hyfywedd a 
bywyd ardaloedd siopa, fod hefyd 
yn amddiffyn a gwella golwg 
arbennig yr adeilad. Mae mesurau 
diogelwch yn rhan sylfaenol a 
chreiddiol o ddyluniad unrhyw flaen 
siop newydd neu rai cyfnewid a 
dylent gynnwys: 

Gwydr a Atgyfnerthwyd neu a
Lamineiddwyd
Mae gosod gwydr a atgyfnerthwyd 
neu a lamineiddwyd yn atal lladrad 
a fandaliaeth heb gyfaddawdu ar 
ymddangosiad yr eiddo a dyma 
sydd fwyaf dewisol o ran dyluniad. 
Mewn ymosodiad, bydd gwydr a 

lamineiddwyd yn aros yn ei le a 
thrwy hynny'n amharu ar 
ymdrechion y troseddwr.  Dylai 
panel allanol y gwydr mewn unedau 
dwbl fod wedi ei atgyfnerthu a'r 
panel mewnol wedi ei lamineiddio. 
Gall haenen ludiog rhag malu'n 
deilchion helpu hefyd ar lefydd sydd 
eisoes yn wydrog. Pan mae gwydr 
hanesyddol yn parhau mewn 
ardaloedd cadwraeth neu ar 
adeiladau rhestredig, dylid ei gadw 
a gellir defnyddio gwydr wedi ei 
lamineiddio fel opsiwn o ail wydr. 

Griliau 
Os mai'r unig ddewis yw griliau 
wedi eu gosod ar yr ochr fewnol, 
dylai griliau fod yn rhai rhwyllog 
agored neu o gynllun tyllog er 
mwyn caniatáu golygfa o'r 
arddangosfa y tu ôl iddynt gan 
gadw ymdeimlad o hyfywedd. 
Efallai y bydd gril mewnol mwy 
solid yn dderbyniol pe gosodir ef y 
tu ôl i'r ardal arddangos. Mewn 
achosion cyfyngedig ac eithriadol, 
efallai mai gril allanol fydd yr unig 
ateb; ac mae'n rhaid i'w gynllun fod 
yn agored ac iddo gael ei baentio 
mewn lliw enciliol i leihau'r effaith ar 
ymddangosiad yr adeilad. Dylid 
cynllunio'r gril i orchuddio ardaloedd 
gwydrog yn unig, a dylid cuddio'r 
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gosodiadau a'r blychau hirfain er 
mwyn osgoi cuddio neu ddifrodi 
unrhyw nodweddion a mowldiau ar 
falen y siop. Ni chaiff griliau a 
osodir yn allanol eu derbyn fel rheol 
mewn Ardaloedd Cadwraeth. 

Camerâu Cylch Cyfyng a
Goleuadau Diogelwch
Gellir defnyddio'r ddau yma i wella 
diogelwch eiddo. Dylid dewis 
bracedi a chas ar gyfer y camera 
a'r goleuadau er mwyn lleihau 
effaith cyffredinol eu gosod, ar 
ymddangosiad yr adeilad. Dylid 
gosod y nifer lleiaf sydd ei angen at 
y diben fel na fydd gormod o 
'betheuach' a dylid eu cyfyngu i un 
camera ac uned oleuo i bob adeilad 
oni bai ei fod yn cynnwys dau 
wyneb stryd. 

Caeadau 
Pan mae caeadu diogelwch pren gwreiddiol yn parhau, dylid eu cadw, yn enwedig o fewn Ardal Gadwraeth pan mae 
unrhyw ffurf arall o gaead yn annerbyniol.  Ni chaniateir caeadau blwch rholio metel allanol, gan eu bod yn cael effaith 
farwaidd ar olygfa'r stryd gan greu amgylchedd difywyd a digroeso a thynnu oddi wrth hyfywedd ac ymddangosiad yr 
ardal gan na fydd cerddwyr yn awyddus i ddefnyddio'r stryd. Mae cas blwch ar gyfer caeadau rholi'n tueddu i fod yn 
drwsgl, ymwthiol ac yn ormodol gan dynnu oddi wrth ymddangosiad blaen y siop. Mae'n well cael griliau rholio a rhai 
allanol y gellir eu tynnu ymaith, yn hytrach na chaeadau. Dylid cyfyngu'r rhain i'r maint sydd ei angen i warchod yr 
ardaloedd gwydrog yn unig, heb fod yn amlwg ar yr wyneb na chuddio unrhyw nodwedd bensaernïol, ac os oes 
modd, dylent ddefnyddio unrhyw gas wyneb gwreiddiol. Mae gorffeniad wedi ei anodeiddio neu orchuddio a phowdr 
yn well. 

18 & 19. Mae caeadau blwch allanol yn cael effaith farwol ar olygfa'r stryd a 
gallant eich cuddio rhag nodweddion traddodiadol. 
20 & 21. Mae caeadau a griliau wedi eu gosod yn fewnol yn llai ymwthiol yn 
weledol. 

Dylunio a Diogelwch Blaen Siopau 
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8. Nodweddion eraill 
(Petheuach) 

Canopïau, Bleindiau ac Adlenni 
Fel arfer, oherwydd eu bod yn 
tueddu i guddio blaen y siop, ni 
chaniateir canopïau, bleindiau nac 
adlenni, ac eithrio pan fyddant yn 
hanfodol i amddiffyn y nwyddau 
gaiff eu harddangos a'u bod wedi 
eu hintegreiddio i ddyluniad 
cyffredinol blaen y siop.  Bleindiau 
syth y gellir eu tynnu nôl gyda 
blychau bleindiau cuddiedig sydd 
fwyaf priodol. Dylai'r defnydd fod 
yn gynfas yn hytrach na phlastig 
neu ddefnydd gloyw arall a dylai'r 
lliw gyd-fynd â chynllun lliw 
cyffredinol yr adeilad.  Ni ddylai 
ymyl isaf y bleind fod ddim mwy na 
2.4m uwchben lefel y ddaear ac 1m 
o ymyl y palmant i atal unrhyw 
rwystr i'r briffordd. 
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22. Gall canopïau sydd wedi eu 
dylunio'n amhriodol guddio'r lloriau 
uwch. 
23. Dylai canopïau ffurfio rhan o 
ddyluniad cyffredinol y tu blaen. 

Peiriannau Arian 
Dylid ymgorffori'r rhain i flaen y siop 
a'u lleoli'n ddelfrydol o fewn 
cyntedd neu gilfach drws er mwyn 
cyfyngu ar eu heffaith.  Mae'n rhaid 
cadw'r ardal arddangos cyn lleied â 
phosibl ac ni ddylid ei defnyddio fel 
ffordd o hysbysebu. 

Gosodiadau 
Dylid lleoli gosodiadau (e.e. 
blychau a cheblau larwm) yn glir o 
du blaen amlwg yr adeilad rhag 
creu blerwch a thrwy hynny dynnu 
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oddi wrth ymddangosiad yr eiddo. 
Pan na fydd hyn yn bosibl, dylid 
lleoli a gosod yr elfennau hyn er 
mwyn cael yr effaith weledol leiaf a 
chyfyngu ar y difrod i ddefnydd yr 
adeilad. 

9. Caniatâd a Chydsyniad 
Caniatâd Cynllunio
Mae unrhyw gynigion i wneud 
gwaith i eiddo manwerthu neu 
fasnachol sy'n cael effaith faterol ar 
eu golwg allanol, gan gynnwys 
newidiadau i wydrau, newid 
defnydd yr wyneb, gosod bleindiau 
neu godi diogelwch parhaol, 

caeadu allanol neu griliau, yn gofyn 
am ganiatâd cynllunio. Nid oes 
angen caniatâd fel rheol ar gyfer 
griliau a chaeadau mewnol, ffilmiau 
a gwydr a atgyfnerthwyd, ond 
efallai y bydd angen Cydsyniad 
Adeilad Rhestredig os oes gan yr 
adeilad statws rhestredig.  

Cydsyniad Hysbysebu
Efallai y bydd angen cydsyniad ar 
wahân ar gyfer arddangos 
arwyddion a hysbysebion. Mae'n 
ddoeth trafod cynigion gyda 
swyddog cynllunio fydd yn gallu 
cynnig cyngor os oes angen 
cydsyniad neu gyfeirio at ganllaw'r 
cyngor ar hysbysebu - Nodyn 
Canllaw Cynllunio Lleol 1: 
Hysbysebion. 

Cydsyniad Adeilad Rhestredig
Mae angen Cydsyniad Adeilad 
Rhestredig ar gyfer unrhyw 
addasiadau ( yn fewnol ac yn 
allanol), allai effeithio ar gymeriad, 
didwylledd neu ddiddordeb 
arbennig adeilad. Mae hyn yn 
cynnwys unrhyw addasiadau i flaen 
siopau gan gynnwys addasu 
gwydrau, gosod griliau diogelwch, 
blychau larwm, camerâu cylch 
cyfyng ac ail-baentio'r tu allan. 
Efallai na fydd angen cydsyniad ar 
gyfer gwaith trwsio tebyg am 
debyg, ond mae'n syniad da gwirio 
hynny cyn dechrau unrhyw waith. 
Y prif amcan o hyd ddylai fod i 
drwsio a chadw'r holl nodweddion a 
defnydd gwreiddiol lle bynnag bo 
modd. 
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24. Dylid gosod blychau larwm yn 
ddisylw ac ni ddylent guddio 
unrhyw nodwedd bensaernïol. 

Am ragor o wybodaeth cysyllter â: 

Y Gwasanaeth Cynllunio 

Stryd y Lampint,


Wrecsam LL11 1AR
 
Ffôn: (01978) 292019. 
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