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 Canllaw Dylunio Canol Tref Llangollen 

Mae Llangollen yn dref gyda llawer i'w gynnig i drigolion ac 
ymwelwyr. Ymhellach, mae ei lleoliad hynod yn Nyffryn  
Dyfrdwy yn amlwg ledled y dref ac mae wedi arwain at ddelwedd a 
gydnabyddir ledled y byd trwy lwyddiant yr Eisteddfod 
Ryngwladol.

Ar ôl cyhoeddiad Llangollen - Strategaeth ar gyfer yr 21ain 
Ganrif, comisiynodd Partneriaeth Llangollen Nathaniel 
Lichfield and Partners (NLP) i ymgymryd ag astudiaeth o  
amgylchfyd adeiledig y dref. Roedd yr adroddiad terfynol yn  
canolbwyntio ar ganol y dref ac roedd yn destun ymgynghoriad 
trwy gyfrwng sesiwn gweithdy a fynychwyd gan gynrychiolwyr 
amrywiol gyrff a mudiadau yn y gymuned. 

Ar ôl cael dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau'r dref 
trwy'r broses hon, mae NLP wedi paratoi Drafft Ymgynghorol 
Canllaw Dylunio Canol Tref Llangollen i danlinellu a rhoi 
cyfarwyddyd cyffredinol mewn perthynas â'r materion 
allweddol sy'n effeithio amgylchfyd adeiledig canol y dref.  
Mae'r Canllaw Dylunio yn rhoi cyngor i'r cyhoedd a bydd yn 
cynorthwyo gyda thrafodaethau gyda swyddogion cyngor 
cyn cyflwyno ceisiadau cynllunio.  

Dylid hefyd ei ddefnyddio fel canllaw i berchnogion  
adeiladau sy'n ymgymryd ag addasiadau ymddangosiadol 
"fân" i'w heiddo, a fedr gael effaith anghymesur ar gymeriad ac 
ansawdd adeiladau, os nad ydynt yn cael eu hystyried yn ofalus.

Mae'r cyhoeddiad hwn i'w gynnwys yn y gyfres o Nodiadau Canllaw  
Cynllunio Atodol (CCA). Mae'rrhain yn esbonio polisïau cynllun  
datblygu unedol a materion eraill, gyda'r nod o wella dyluniad 
ac ansawdd datblygiadau newydd. 

Er ei fod yn canolbwyntio ar ganol y dref, bydd llawer o'r 
 syniadau a nodir yn y Canllaw Dylunio yn berthnasol mewn 
mannau eraill yn Llangollen a dylid ei ystyried ar y cyd gyda 
CCA perthnasol eraill a pholisïau cynllun datblygu, ynghyd  
â pholisi a chyfarwyddyd cynllunio a dylunio cenedlaethol.
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Cyd-destun Hanesyddol a .2

Mae Llangollen yn anheddiad hanesyddol mewn darn o
cul o Ddyffryn Dyfrdwy, wedi ei chyfyngu gan Fynydd Rhiwabon
i'r gogledd a masiff Berwyn i'r de. Mae olion Castell Dinas Bran, 
y dywedir iddo fod yn safle claddu Greal Sanctaidd y chwed 
Arthuraidd, yn edrych dros y dref o fryn unig i'r gogledd-ddwyrain. 
Y prif drefi agosaf yw Wrecsam (11 milltir) a'r Bala (19 milltir). 
 

Cymer Llangollen ei henw o'r sant, Collen, a dybir iddo sefydlu  
eglwys yn y dref yn ystod y 6ed neu'r 7fed ganrif, o amgylch
yr hon y dechreuodd cymuned ffurfio.  Roedd yr anheddiad hefyd
yn cynrychioli pwynt croesi da a chredir mai Edward I a  
a ariannodd adeiladu'r bont gyntaf dros yr afon. Cafodd hon ei 
hail-adeiladu ar ffurf Pont bresennol Dyfrdwy ym 1345 gan Esgob
Esgob Llanelwy. Mae newidiadau mwy diweddar wedi cynnwys 
ymgorffori bwa i gynnwys y rheilffordd, a chynllun ymestyn
yn ystod y 1960au. 

Am nifer o ganrifoedd, arhosodd Llangollen ychydig mwy na 
phentref, gyda'r prif anheddiad wedi ei leoli o amgylch yr 
ardal i'r de-ddwyrain o'r bont, yn bennaf yn cynnwys Heol y 
Bont a Heol yr Eglwys, ac i'r gogledd-ddwyrain o amgylch yr hen 
grîn pentref (bellach yn safle'r orsaf). Fodd bynnag , bu ehangiad
mawr yn y dref oherwydd nifer o welliannau mewn cludiant, 
gan gynnwys cyrhaeddiad cangen Llangollen o Gamlas y 
Shropshire Union, i'r gogledd o'r afon, ym 1808. Roedd twf y
dref hefyd yn deillio o'i lleoliad strategol ar yr A5, ffordd y goets 
rhwng Llundain a Chaergybi, a gafodd ei gwella gan Thomas 
Telford ym 1815. 
 

Chwith Uchaf: Bont yr Afon tua: 1794

Uchod: Yr Eglwys o Stryd y Bont 
(Diwedd y ddeunawdfed ganrif)

Dde: Cynllun o Langollen 1873
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Bron i hanner can mlynedd yn ddiweddarach, arweiniodd agoriad
rheilffordd Rhiwabon i Abermaw at ardal gyda phoblogaeth
ddwys i'r gogledd o'r afon yn cael ei dymchwel i gynnwys yr orsaf
seidins. Mae datblygiad yn yr ardal hon wedi cael ei gyfyngu 
gan linellau dwyrain/gorllewin y gamlas a'r rheilffordd ers hynny. 
Cynorthwyodd y gwelliannau hyn mewn cludiant ac argaeledd 
adnoddau naturiol lleol gyda datblygiad amrywiol ddiwydiannau
yn Llangollen, yn enwedig y melinau ger yr afon.

Gwelodd oes Fictoria adeiladu Stryd y Castell, a adeiladwyd 
rhwng 1850 a 1870, ac yn cysylltu gyda ffordd goetsis lawer 
gwell Telford. Nid oedd llwybr echelinol gogledd/de'r stryd
bellach angen i draffig deithio trwy'r hen dref hanesyddol a 
chafodd Llangollen brif ardal siopa. Ehangwyd yr agwedd
newydd hon tuag at gynllunio trefol y dref i gynnwys ardal i'r 
gorllewin trwy adeiladu grid stryd  petrylog, fformat a 
ymestynnwyd mewn blynyddoedd diweddarach.

Llangollen Fodern
Gyda phoblogaeth o oddeutu 3,000, mae Llangollen efallai'n 
enwocach fel cartref yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol 
flynyddol, sy'n denu miloedd o ymwelwyr i'r dref bob mis 
Gorffennaf. Mae twristiaid hefyd yn cael eu denu gan y
golygfeydd lleol hynod, gyda'r dref yn darparu canolfan ar gyfer 
gweithgareddau awyr agored. Mae atyniadau eraill yn cynnwys y
y rheilffordd stêm a'r gamlas, sy'n darparu ffocws diddordeb ychwanegol  
ar gyfer rhai sy'n frwdfrydig am gludiant a thwristiaid fel ei gilydd.

 3Llangollen Fodern

Dde Uchod: Golygfa o'r  dre  o'r bont 

Uchod: Safle'r Eisteddfod

Chwith: Cynllun diweddar o Langollen

Llinell goch yn dynodi ffin yr Ardal 
Gadwraeth

Llinell las yn dynodi ffin yr ardal  
astudiaeth NLP
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Mae cyfoeth o dreftadaeth adeiledig yn Llangollen a gerllaw, 
llawer ohono'n destun statws gwarchodedig.   Mae nifer fawr 
o adeiladau rhestredig yng nghanol y dref, gyda mwyafrif y 
rhain yn gwneud cyfraniad positif i'r cymeriad lleol, a phob un 
ohonynt gyda'r potensial i gyfrannu tuag at ansawdd amgylchfyd
adeiledig y dref.  Mae llawer o'r adeiladau hyn yn fannau pwysig
yn y dref - gan gynnwys Neuadd Y Dref, Eglwys San Collen a'r  
Royal Hotel.  Mae canol y drefn hefyd wedi cadw ei 
swyddogaethau masnachol ac adwerthu, gan gynnwys y 
farchnad leol. 

Yn y cyd-destun ehangach, mae Llangollen fodern wedi ehangu
y tu hwnt i'w ffiniau Fictoraidd, er gwaethaf y 
cyfyngiadau a bennwyd gan lwybr y rheilffordd, y gamlas, 
prif ffyrdd a thopograffi. Tra bo peth datblygiad llinellol neu 
ruban i'w weld ar y prif ffyrdd, mae'r ardal ehangu fwyaf amlwg i 
dde-ddwyrain canol y dref.  Mae cynllun stad Pengwern yn 
dangos yn eglur y cynllunio trefol ffurfiol a ddefnyddiwyd ar y
safle hwn, ac mae datblygiadau eraill yn yr un ardal hefyd  yn 
dangos yr un nodweddion.

Prif ardaloedd datblygiad i orllewin y dref fu'r Pafiliwn Rhyngwladol
Brenhinol, ar Faes yr Eisteddfod i ogledd yr afon, a gweithfeydd 
diwydiannol i'r de. I'r dwyrain, mae Pen Y Coed yn ddatblygiad  
preswyl gweddol fawr sydd ar dir gyda mynediad oddi ar  
Ffordd Maesmawr.

Roedd y ddogfen Llangollen - Gweledigaeth ar gyfer 
yr 21ain Ganrif yn pwysleisio gweledigaeth:

"Gwneud Llangollen yn lle ffyniannus i fyw ynddo, 
gweithio ac ymweld ag o, trwy ddod yn atyniad unigryw ac 
ac enwog i dwristiaid".

I gyflawni'r weledigaeth hon, mae angen buddsoddiad pellach ar y dref  a 
datblygiadau graddfa fach os bydd cyfle'n codi. Mae angen 
trin cynlluniau o'r fath, beth bynnag fo'u maint, mewn modd 
sensitif, yn enwedig yn ardal ganolog hanesyddol y dref.  Tra bo 
sefyllfa strategol y dref ar yr A5 yn sicrhau llif traffig parhaus trwy
Langollen, mae lle o hyd ar gyfer gwelliannau esthetig yn y 
spwyntiau cyrraedd pwysig. 
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Mae cyfarwyddyd cynllunio Cymru yn pwysleisio pwysigrwydd 
gwerthfawrogi cyd-destun a nodweddion ardal lle mae datblygiad
wedi ei leoli. 

Mae nodweddion positif lle, megis y dirwedd, traddodiadau 
adeiladu a deunyddiau, yn helpu rhoi syniad o hunaniaeth. 
Mae'r mannau gorau yn gofiadwy ac yn meddu ar gymeriad y gall  
pobl ei werthfawrogi'n hawdd. O ganlyniad, mae angen cymryd i 
ystyriaeth y nodweddion sy'n gwneud Llangollen yn wahanol 
pryd bynnag y caiff unrhyw ddatblygiad o unrhyw faint ei ystyried
yn y dref.

Nodweddion allweddol Llangollen yw:
• Perthynas y dref â'i lleoliad yn y dyffryn, gyda'r

golygfeydd o fewn a thrwy Langollen yn dod 
â'r bryniau o gwmpas i ganol y dref.

• Y ffocws dramatig a ddarperir gan yr afon - y 
golygfeydd ar ei hyd i'r dwyrain a'r gorllewin,
sy'n bwysig i syniad y dref.

•	 Pont Dyfrdwy fel nodwedd ddiffyniadol y dref ac yn 	
nod hanesyddol pwysig. 

• Stryd y Castell fel llwybr allweddol, echelinol a choridor gweledol.
• Y rheilffordd fel porth y dref.
• Mynediad eang i lannau'r afon, gan ymgorffori promenadau,

mannau agored a pharciau.
• Y gwrthgyferbyniad rhwng ffurfioldeb cynllun grid y

strydoedd i'r gorllewin i Stryd y Castell a'r golygfeydd 
llinellol clir sy'n deillio, a chynllun 'llacach' y  
strydoedd i'r dwyrain, lle'r mae'r llygad yn dilyn golygfa 
strydlun grom.

• Cymeriad hanesyddol, swyn a diddordeb adeiladau yn 
yr ardal ganolog, fel y diffinnir gan ffin yr Ardal Gadwraeth
a statws adeiladau rhestredig.  

• Symledd yr adeiladau, sy'n gyson mewn uchder 
(2-3 llawr yn gyffredinol) a'r cyfoeth sy'n dod o'r  
manylion ac amrywiaeth y deunyddiau.

• Anffurfioldeb y berthynas weledol rhwng adeiladau o 
wahanol oedran ac arddull.

• Ffryntiadau teras gyda llinell adeiladu safonol, gydag ambell un
yn sefyll yn ôl.

• Graen dwys datblygiad, syniad o amgáu a graddfa  
ddynol agos atoch.

Cymeriad 5



Canllaw Dylunio Canol Tref Llangollen

Mae'n bwysig nodi nad yw dyluniad trefol wedi ei gyfyngu i
astudio strwythur penodol neu gasgliad o adeiladau.  Mae'n 
ymwneud â safon gyffredinol ac effaith yr amgylchfyd adeiledig. 
Dylai dylunio da barchu a gwella ei gyd-destun, tra gall 
dylunio gwael gael effaith niweidiol ehangach. 

Mae mannau llwyddiannus yn tueddu i fod â rhai 
nodweddion cyffredin. Mae'r rhain wedi eu categoreiddio 
‘mewn dogfen gan CABE 'By Design'  i gynhyrchu cyfres o
o amcanion ar gyfer dylunio trefol da:

• Cymeriad: Hybu cymeriad mewn treflun a thirwedd 
trwy ymateb i ac atgyfnerthu patrymau lleol penodol  
penodol datblygiad, tirwedd a diwylliant. 

• Dilyniant ac amgáu: Hybu dilyniant ffryntiadau stryd 
ac amgáu lle, gan ddiffinio mannau preifat a chyhoeddus
yn glir.

• Ansawdd y parth cyhoeddus:  Hybu mannau cyhoeddus
a llwybrau sy'n ddiogel, yn rhydd rhag annibendod  ac sy'n 
gweithio'n effeithiol i bawb.

• Rhwyddineb symud o gwmpas:  Hygyrchedd a sicrhau  
symudiad lleol trwy lunio mannau sy'n cysylltu â'i gilydd ac
sy'n hawdd symud trwyddynt.

• Eglurder:  Hybu eglurder trwy ddarparu llwybrau y gellir eu
hadnabod, croesffyrdd, a thirnodau i helpu pobl gyda 
pobl gyda chanfod eu ffordd o gwmpas.

• Hyblygrwydd: Hybu hyblygrwydd trwy gyfrwng datblygiad
sy'n medru ymateb i amodau newidiol cymdeithasol, 
technolegol ac economaidd.

• Amrywiaeth: Hybu amrywiaeth a dewis trwy gyfrwng  
cymysgedd o ddatblygiadau cydnaws a defnyddiau sy'n 
gweithio gyda'i gilydd i greu mannau hyfyw sy'n mannau 
hyfyw sy'n ymateb i anghenion lleol.

Mae ffurfiad adeiledig Llangollen eisoes yn darparu enghreifftiau 
o ddylunio trefol o ansawdd da. Serch hynny, mae angen 
cryfhau'r rhain trwy lynu at yr amcanion hyn, cael gwell 
hyn, cael gwell dealltwriaeth o gymeriad y dref a gweithio yn 
y cyd-destun lleol.

Duluniad Trefol6
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Mae'n hanfodol bod datblygiad newydd yn cydweddu â chymeriad 
ac ansawdd amgylchfyd adeiledig y dref.  Bydd angen iddo
barchu pwysigrwydd arddull a deunyddiau lleol, er mwyn medru 
medru cymryd penderfyniadau gyda'r wybodaeth berthnasol wrth 
wneud newidiadau neu ddylunio datblygiadau newydd.

Mae arddulliau pensaernïol yn ardal yr astudiaeth yn cynnwys:

• Ffasadau Georgaidd syml, sy'n gysylltiedig â chyfnod 
 chyfnod ehangu'r dref, fel y prif arddull.

• Adeiladau cynharaf yn Stryd y Bont a Stryd yr Eglwys, gydag     
Eglwys Sant Collen yr hynaf - enghraifft o'r arddull Gothig   
Seisnig Cynnar - yn destun nifer o addasiadau.  

• Adeiladau dinesig a adeiladwyd yn y cyfnod Fictoraidd  
 ond mewn arddull Gothig Cynnar.
• Enghreifftiau o bensaernïaeth Fictoraidd ac Edwardaidd     

hwyr, ym mric Rhiwabon.

Mae deunyddiau adeiladu a ddefnyddiwyd yn ardal yr astudiaeth yn cynnwys:

• Pren a charreg  glai, ar gael yn lleol.  
• Carreg galch ar ôl i'r gamlas gyrraedd.  
• Tywodfaen - o gytins y rheilffordd.
• Brics Rhiwabon,  a ddaeth i'r dref ar y rheilffordd.
•	 Llechi yw prif ddeunydd toeau'r dref.
• Rendr wedi ei beintio, gyda manylion cyferbyniol, yw'r  

	prif orffeniad yn y dref.

Mae manylion dylunio o arwyddocâd penodol i gymeriad Llangollen, 
ac mae'n cynnwys nifer o enghreifftiau da o'r canlynol:

•	 Ffenestri crom ar lefel llawr cyntaf
• Rendr lliw gyda manylion cyferbyniol
• Manylion Tuduraidd ffug
• Ffenestri dalennog fertigol
•	 Cymysgedd o fanylion bondo/ymylon cyfwynebol a gorgyffyrddol
•	 Teils brig teracota (coch a glasddu)
• Rheiliau a gatiau haearn
• Muriau terfyn carreg
• Arwyddion crog traddodiadol

7Arddull Bensaernïol
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Byddai angen dylunio unrhyw gynnig i ddatblygu a allai effeithio  
adeiladau rhestredig neu ardal gadwraeth y dref yn ofalus
iawn. Mae Nodiadau Canllaw Cynllunio Ategol a ddarparwyd 
gan Gyngor Sir Ddinbych sy'n bwysig yn hyn o beth yn cynnwys:

Argymhellir agwedd ddylunio gynhwysol er mwyn ymgorffori 
dyluniad a chyfleusterau a ellir eu defnyddio gan bawb,  beth
bynnag fo'u hoedran, rhyw neu anabledd, gan ddarparu
amgylchfyd rhydd rhag rhwystrau a chyda Mynediad i bawb.
(Gweler Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd, 
gynllunio berthnasol a chyfarwyddyd).

Cyfarwyddyd arall a ddylid ei ystyried yw Nodyn Cyngor 
Technegol12: Dylunio Polisi Cynllunio Cymru; Canllaw Dylunio 
Awdurdod Datblygu Cymru a chyhoeddiadau Comisiwn 
Pensaernïaeth a'r Amgylchfyd Adeiledig (CABE) By 
Design a Paving the Way sydd hefyd yn ffynonellau cyfeirio 
rhagorol

Mae unigrywiaeth cymeriad Llangollen wedi ei ddatblygu
dros ganrifoedd, ac mae perygl y gellir ei ddinistrio os caniateir 
datblygiad a newidiadau digydymdeimlad. Rhaid sicrhau bod yr
elfennau sy'n diffinio ansawdd a hunaniaeth ardal yr astudiaeth yn 
cael eu cadw a bod unrhyw newidiadau niweidiol, megis 
arddulliau dylunio estron a deunyddiau a fewnforir yn cael eu 
gwrthod.

Effaith gronnol nifer o newidiadau graddol i fanylion sy'n
ymddangos yn rhai mân, megis gosod drysau a ffenestri UPVC,
teils to concrid, a thynnu ymaith neu orchuddio manylion 
pensaernïol, yw dinistrio nodweddion sydd wedi cymryd 
canrifoedd i esblygu. Yn yr un modd, rhaid cymryd gofal i gael cyn 
lleied o ychwanegiadau diangen i adeiladau ac annibendod
cyffredinol ar y palmantau (gweler 'Strydlun').
Mae lliw hefyd yn chwarae rôl bwysig yn y strydlun a dylid bod
yn ofalus iawn wrth ei ddewis.  Dylid osgoi lliwiau llachar, oherwydd 
y duedd i dynnu oddi wrth ansawdd yr amgylchfyd hanesyddol.
Yn hytrach, dylid defnyddio lliwiau traddodiadol a thonau tawel
er mwyn sicrhau cydgordiad gweledol cyffredinol y stryd.
visually harmony of the street.

Dylid talu sylw hefyd at fân gynigion datblygiad a ganiateir,  ar gyfer
y rhain nad oes angen caniatâd cynllunio ond a fedr gael 
effaith anghymesur ar ansawdd a chymeriad adeiladau.

Canllaw Dylunio8

SPG 1:   Estyniad Preswylfeydd
SPG 8:   Mynediad I Bawb
SPG 12: Blaen-Siopau

SPG 13: Ardaloedd Cadwraeth
SPG 14: Adeiladau Rhestredig
SPG 17: Hysbysebion
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Effeithir elfennau allweddol  
strydwedd gan:

Crynswth a Ffurf:  mae uchder,  
lled ac adeiladwaith adeilad yn  
penderfynu pa mor amlwg yw yn
stryd.

Graddfa: nid maint yn unig sy'n
bwysig o ran graddfa adeilad.  Os
yw wedi ei lunio o nifer o elfennau 
llai, bydd ei raddfa yn ymddangos
yn llai nag os yw'n cynnwys un bloc yn
unig.  Gall defnyddio nodweddion  
megis ffenestri helpu i leihau graddfa 
adeilad. I'r gwrthwyneb, gellir rhoi mwy
o bwyslais i adeilad trwy gyfrwng y 
nodweddion a ymgorfforir yn ei 
ddyluniad.

Toeau:  Mae'n bwysig cymryd i 
ystyriaeth sut mae toeau yn edrych
yn y stryd. Yn Llangollen, mae
mwyafrif y toeau'n rhai llechi, ar 
oleddf serth, yn gyffredinol gyda'r prif
gribau yn cyd-ochri'r stryd, ac mae 
llawer ohonynt â staciau simnai bric.

Deunyddiau a Manylion: yn rhy aml,  
mae ceisio dynwared arddulliau 
pensaernïol yn arwain at gopi gwael.
Mae'n well canolbwyntio ar barchu 
yfraneddau adeiladau presennol a
sicrhau perthynas dda gyda'r stryt.
Mae defnyddio deunyddiau lleol yn 
helpu sicrhau bod adeiladau yn  
tgymesur â'u lleoliad.

Cyfraneddau: mae cymeriad ardal yn 
cael ei ddylanwadu gan gyfraneddau 
adeiladau, sy'n rhoi pwyslais naill ai
fertigol neu lorweddol i'r stryd.

Llain o dir a
phosibilrwydd o 

gael ddatblygu 
Ffenestri: 
Mae ffenestri ar
ffasadau blaen adeiladau yn  
chwarae rôl bwysig yn edrychiad 
a dilyniant datblygiad newydd yn y 
cyd-destun lleol. Dylid ystyried nid yn
unig faint a nifer y ffenestri ar ffasadau 
cyffiniol presennol, ond hefyd lle mae'r 
ffenestr yn cael ei gosod ar ffasâd adeilad, 
gan fod hyn yn rhoi syniad o ddyfnder i'r 
drychiad.

Mae'r tudalennau canlynol yn disgrifio'n gryno elfennau
strydwedd nodweddiadol, ac yn rhoi cyfarwyddyd ar ddulliau  
priodol ac amhriodol o ymgymryd â newidiadau i adeiladau 
sy'n bodoli eisoes, a datblygu safle bwlch neu fewnlenwi yn y  
stryt.

     Simnau

     Llinewll Grib 

       

       

          bondo

          Ffrynt 
          Adeilad

          Ffenestr Gromen 
          yn Gwynebu' Blaen

Llinell Adeiladad 
cyfeiriadau sy'n bodoli
ac amgau y stryd
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Dangos datblygiad mewnlenwi
sy'n amhriodol  
i'w gyd-destun 

Canllaw10

Talcen yn wynebu'r 
stryd, o gymharu gydag
eiddo y mae eu cribau
yn rhedeg yn gyflineli
i'r stryd. 

Cyfraneddau stryd yn  
rhoi pwyslais llorweddol 
yn hytrach na fertigol  
i'r ffasâd.

Manylion nad ydynt yn 
nodweddiadol o'r ardal:
capanau bric bwaog 
mewn pyrth
paneli gwrthgyferbyniol

Disodli ffenestri gyda  
rhai UPVC gyda darnau 
trwchus a rhaniadau 
amhriodol.  Diffyg dyfnder i   
ddrychiadau oherwydd 
eu lleoliad yn y mur.

Tynnu simnai wreiddiol  
gan arwain at ddiffyg  
diddordeb ar y nenlinell.

Defnyddio deunydd cladio allanol 
nad yw'n nodweddiadol o'r ardal leol.

Ffenestri to fflat yn 
disodli ffenestri traddodiadol.

Disodli llechi presennol 
gyda theils concrid

Dysglau lloeren 
ar ddrychiadau 
blaen.

Arwyddion blwch gyda 
goleuadau mewnol

Hysbysebion ffrâm
'A' yn rhwystro/gwneud  
y llwybr yn flêr.

Colli patrwm gwydro  
oherwydd adnewyddu 
difeddwl.

Dangos sut mae addasiadau gwael i  
eiddo sy'n bodoli eisoes ac annibendod 
gweledol yn amharu ar ansawdd
y strydlun

Eiddo presennol yn 
dangos y 
nodweddion gwreiddiol

Treflun nodweddiadol yn pwysleisio egwyddorion datblygu gwael...
(i'w gymharu gyda'r enghraifft ar y dudalen ganlynol)

Arwyddion 
anneniadol,  
rhy fawr, 
ar du blaen siopau.

Blwch caead rholio 
ar du blaen ffasgia.

Gwydriad mawr  
heb lawer o 
wahaniadau.

Amlygrwydd 
systemau awyru  
ar ffasâd  
adeiladau. 

SAFLE    MEWNLENWI 
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Dangos datblygiad
mewnlenwi sy'n 
briodol i'w gyd-destun 
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Bondo ar yr un
llinell â'r presennol.

Ffenestri to talcen  
i'r trydydd llawr.

Ffenestri yn dangos 
pwyslais fertigol trwy 
ddefnyddio myliynau gwydro  

Defnyddio manylion sy'n  
gyffredin i Langollen gan 
gynnwys:
Bae llawr cyntaf ymestynnol 
Conglfeini a chapanau carreg
Ffenestri dalennog sleidio

Dangos newidiadau i eiddo 
presennol sy'n ychwanegu
at y strydlun gyffiniol 

Cael gwared ag 
annibendod diangen  
o ffasâd adeilad.

Adleoli dysglau lloeren /  
blychau diogelwch ac 
ati i le llai amlwg.

Cynnwys manylion sy'n 
fwy cymesur â'r arddull 
leol:
Arwyddion crog, gyda 
golau allanol. 

Dileu byrddau hysbysebu
ffrâm 'A'.

Adnewyddu ffenestri 
gyda rhai tebyg.

Trefwedd nodweddiadol yn pwysleisio egwyddorion datblygu da....
(i'w gymharu gyda'r enghreifftiau ar y dudalen flaenorol)

SAFLE    MEWNLENWI

Eiddo presennol yn  
dangos 
nodweddion gwreiddiol

Arwyddion mewn  
bwrdd ffasgia gyda'r 
cyfraneddau priodol. 

Griliau diogelwch  
wedi eu gosod yn
fewnol os oes 
modd neu y tu 
ôl i ffasgia.

Darn gwydrog wedi 
ei fframio gan  
ffrynt y siop,  
yn cynnwys pilastrau,  
ffasgia a 'stallriser'.
 

Adnewyddu ffenestri 
dalennog a drysau 
pren wedi eu peintio.

Ffenestri to draddodiadol 
yn wynebu tua'r blaen,  
yn unol ag eiddo cyffiniol

Cadw simnai bresennol er mwyn 
cael diddordeb gweledol ar y nenlinell..

Gorffeniad allanol yn unol 
â'r arddull leol (gweler 
adran ar arddull bensaernïol).

Llechi lleol newydd neu wedi 
eu hadennill ar gyfer y to
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Strydlun12

Mae'r 'strydlun' yn cynnwys elfennau rhwng yr adeiladau, 
gan gynnwys: y llawr, dodrefn stryd, goleuadau, planhigion ac 
arwyddion. Yn anffodus, gall ychwanegiadau a newidiadau ad 
hoc arwain yn aml at annibendod sy'n niweidio ansawdd ardal 
yn gyffredinol. Tra bod gwaith o'r fath yn aml yn ymateb 
uniongyrchol i faterion ymarferol, mae agwedd gydgysylltiedig tuag
at waith gan gwmnïau cyfleustodau, perchnogion adeiladau
awdurdod lleol yn arwain at strydwedd mwy trefnus a deniadol.

Dylid seilio'r strategaeth i wella strydlun Llangollen ar:

Leihau annibendod
• Lleihau nifer elfennau trwy ystyried os oes angen pob

eitem, a ddylai aros, a ddylid ei symud ymaith neu ei gwneud yn
llai amlwg (trwy ei hadleoli neu ail-addurno).
  

• Dwythellau awyriad, dysglau lloeren ac arwyddion diangen -  
maent oll yn cyfrannu at gael effaith andwyol ar fwynderau 
gweledol ardal. Gall gormodedd o fyrddau hysbysebu
symudol hefyd fod yn beryglus, ynghyd â hyll. Felly dylid 
ystyried eu defnydd a'u lleoliad yn ofalus.

• Dylid lleihau nifer pyst yn y stryd trwy annog rhannu 
defnydd ble'n briodol.

• Os adnewyddir dodrefn stryd, dylid ceisio creu arddull gyson a 
lleoliad trwy gyfrwng agwedd gydgysylltiedig.

Dylunio a Chynnal a Chadw 
• Dylai dyluniad a chynnal a chadw strydlun Llangollen barchu 

ardaloedd o ansawdd presennol, a gwella'r rhai nad ydynt
cystal.

• Gall arferion cynnal a chadw gwael gyflymu dirywiad 
gweledol y parth cyhoeddus. Dylid ymgymryd â gwaith adfer
ar sail 'tebyg am debyg', gan sicrhau dilyniant deunyddiau 
arwyneb, sy'n addas i'r lleoliad.

• Bydd defnyddio palet deunyddiau llawr cyfyngedig yn annog 
eglurder gweledol ar lefel y ddaear. Yn yr un modd, dylid cael 
cynllun peintio ystyrlon ar gyfer dodrefn.

• Dylai gorchuddion gwasanaethu orwedd ar 90o i'r bond 
palmantu.  Lle nad yw hyn yn bosib dylid defnyddio gorchudd 
cilannog.
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Mae blaengareddau megis Grant Gwella Trefi Llywodraeth 
Cynulliad Cymru ac Ardal Twf Twristiaeth eisoes yn bodoli yn Llangollen, gan 
ddarparu ffocws positif ar gyfer datblygiad yn y dref. Mae 
Mae cynlluniau megis y gwaith amgylcheddol ar gyfer 
cyffordd Mill St/ Abbey Road/ Stryd y Castell hefyd yn dangos y 
brwdfrydedd yn y dref i wella ei hamgylchedd.

I gloi, mae amddiffyn a gwella canol Llangollen yn golygu: 

• Sicrhau bod adeiladau newydd yn sympathetig i'r strydlun o gwmpas, 
o ran maint, crynswth, uchder bondo, toeau a llinellau adeiladau. 

• Bod newidiadau i adeiladau presennol yn cael eu hymgymryd 
gyda chymaint o ystyriaeth ag adeiladau newydd.

• Amddiffyn nodweddion unigryw'r dref trwy wella a gwarchod 
ei ffabrig hanesyddol.

• Ymateb i ac atgyfnerthu patrymau lleol datblygiad. 

• Cryfhau perthynas weledol eiddo sy'n wynebu'r afon.

• Hybu dilyniant ffryntiadau stryd ac amgáu mannau.

• Hybu amrywiaeth trwy gyfrwng cymysgedd o  

• Annog mannau a llwybrau cyhoeddus sy'n ddiogel, rhydd rhag
annibendod ac sy'n gweithio'n dda i bawb.

Er mwyn cadw nodweddion unigryw niferus Llangollen,  mae'n 
hanfodol bod datblygiad yn digwydd yn sympathetig ac yn unol 
â'r canllawiau yn y ddogfen hon, a'r egwyddorion a bennwyd 
gan lywodraeth genedlaethol a lleol.

13Y Ffordd Ymlaen

 ddatblygiadau cymesura defnyddiau sy'n gweithio 
 gyda'i gilydd i greu mannau hyfyw.
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