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1        Cyflwyniad: Nod y Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol hwn 

 

 

1.1 Mae cynnal a gwella bywiogrwydd, atyniad a dichonoldeb Prif Ffryntiadau Siopa 

yng nghanol prif drefi Sir Fynwy sef Y Fenni, Cil-y-Coed, Cas-gwent a 

Threfynwy yn amcan allweddol o Gynllun Datblygu Lleol (LDP) Sir Fynwy ac 

mae'n adlewyrchu amcanion polisïau cynllunio cenedlaethol ar fanwerthu a 

chanol trefi. Nod Polisi RET1 - Prif Ffryntiadau Siopa - o LDP Sir Fynwy yw 

amddiffyn rôl siopa a chymeriad pennaf y prif drefi trwy reoli'r golled o 

ddefnyddiau manwerthu yn y prif ffryntiadau siopa.  

 

1.2 Nod y Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol (SPG) hwn yw darparu sicrwydd ac 

eglurder i ymgeiswyr a'r Cyngor wrth ddehongli a gweithredu Polisi RET1 mewn 

perthynas  chynigion am ddatblygiadau newydd/ailddatblygiadau a newid yn 

nefnydd yr adeiladau llawr gwaelod ym mhrif ffryntiadau siopa'r Cyngor o fod 

yn fasnachol i ddefnyddiau nad sy'n fasnachol. Mae'r SPG yn ystyriaeth faterol 

mewn perthynas â cheisiadau cynllunio ac apeliadau ac mae'n helpu tywys 

ymgeiswyr a'r Cyngor trwy'r broses gynllunio o ran cynigion am 

ddatblygiad/ailddatblygiad a newidiadau yn nefnydd prif ffryntiadau siopa. 

1.3 Bydd yr SPG yn cynorthwyo gyda gwneud penderfyniadau trwy ddarparu 

cyfarwyddyd ar ymagwedd seiliedig ar feini prawf i asesu cynigion am 

ddosbarthiadau nad sy'n fasnachol ym mhrif ffryntiadau siopa'r Sir. Yn benodol, 

bydd yn darparu eglurder ar y gyfran o unedau llawr gwaelod nad sydd mewn 

defnydd masnachol y mae'r Cyngor yn ei ystyried yn dderbyniol o fewn y 

ffryntiadau a nodir.   

1.4 Mae'r SPG yn cynnwys y wybodaeth ganlynol: 

 Mae Adran 2 yn darparu trosolwg o'r cyd-destun polisi cynllunio 

cenedlaethol a lleol mewn perthynas â phrif ffryntiadau siopa; 

 Mae Adran 3 yn esbonio dynodiad y prif ffryntiadau siopa yn Sir Fynwy; ac 

 mae Adran 4 yn darparu cyfarwyddyd ar ddehongli a gweithredu'r meini 

prawf a amlinellir ym Mholisi RET1.  

 Atodiadau:  

 Atodiad A Prif Ffryntiadau Siopa Sir Fynwy - Gwybodaeth 
Gefndir a Mapiau 

 Atodiad B  Rhestr Wirio RET1 ar gyfer Asesu Cynigion i 
Ddatblygu a Newid Defnydd ar gyfer Defnyddiau nad 
sy'n Fasnachol ar lefel llawr gwaelod mewn Prif 
Ffryntiadau Siopa 

 Atodiad C Ffynonellau Cyngor  
 

 
 
 
 
 

 
 

Sir Fynwy 
Cynllunio Atodol Prif Ffryntiadau Siopa Cyfarwyddyd - Ebrill 2016

1



 
 

2          Y Cyd-destun Polisi Cynllunio 

 

Polisi Cynllunio Cenedlaethol 

2.1 Mae'r polisi cynllunio cenedlaethol ar fanwerthu a chanol trefi fel yr amlinellir 

ym Mhennod 10 o Bolisi Cynllunio Cymru (PPW, Rhifyn 8 Ionawr 2016) yn 

ffafrio'r lleoliad o swyddogaethau manwerthu, hamdden ac ategol eraill o fewn 

canol trefi, rhanbarthau, ardaloedd lleol a phentrefi sydd â mynediad hawdd ac 

sy'n lleihau'r angen i deithio. Mae paragraffau 10.2.3-10.2.8 yn benodol yn 

darparu cyfarwyddyd mewn perthynas â chefnogaeth ar gyfer grwpiau 

presennol ac yn cynghori bod awdurdodau cynllunio lleol yn gallu gwahaniaethu 

rhwng prif ffryntiadau a ffryntiadau eilaidd mewn ardaloedd o'r fath ac ystyried 

eu pwysigrwydd perthynol i gymeriad y canol. Prif Ffryntiadau Siopa yw'r rheini 

sy'n cael eu categoreiddio gan lefel uchel o ddefnyddiad siopa, tra bod 

ffryntiadau eilaidd yn cynnwys mwy o gymysgedd o ddefnyddiau masnachol, 

gan gynnwys banciau a sefydliadau ariannol eraill, a bwytai. Mae PPW yn 

nodi'n glir na ddylai defnyddiau nad sy'n fasnachol gael eu caniatáu i 

ddominyddu prif ardaloedd siopa mewn modd all danseilio'r swyddogaeth 

fasnachol.   

2.2 Tra bod polisi cynllunio cenedlaethol yn annog amrywiaeth yng nghanol trefi ar 

y cyfan, mae'n pwysleisio'r pwysigrwydd o sicrhau na fod newidiadau i 

ddefnydd adeiladau ar y llawr gwaelod i ddefnyddiau nad sy'n fasnachol yn cael 

eu caniatáu ble maen nhw'n creu tra-arglwyddiaeth o ddefnyddiau o'r fath, yn 

gwanhau ffryntiad y stryd siopa mewn modd annerbyniol neu'n tanseilio 

bywiogrwydd, atyniad a dichonoldeb canol tref. Adlewyrchir yr egwyddorion hyn 

yn fframwaith polisi cynllunio masnachol yr LDP ac yn yr SPG hwn.   

2.3 Mae Nodyn Cyngor Technegol 4 Manwerthu a Chanol Trefi (TAN4, 1996) yn 

darparu cyngor ar y wybodaeth all fod o werth wrth fesur bywiogrwydd, atyniad 

a dichonoldeb canol trefi. Mae'r ymagwedd hon wedi cynorthwyo wrth adnabod 

yr ardaloedd siopa canolog a'r prif ffryntiadau siopa yng nghanol pob un o brif 

drefi'r Sir.  

Cynllun Datblygu Lleol (LDP) Sir Fynwy 

2.4 Mabwysiadwyd LDP Sir Fynwy ym mis Chwefror 2014 ac mae'n darparu'r 

fframwaith gynllunio ar gyfer yr SPG hwn. Mae'n adeiladu ar ymagwedd 

gadarnhaol cynlluniau datblygu blaenorol i sicrhau bod canol prif drefi'r Sir yn 

ffynnu fel cyrchfannau siopa ac ymwelwyr llwyddiannus.  Un o brif amcanion yr 

LDP yw 'cynnal a gwella prif drefi'r Sir sef Y Fenni, Cil-y-Coed, Cas-gwent a 

Threfynwy fel canolfannau bywiog ac atyniadol sy'n gwasanaethu'u 

poblogaethau eu hunain a'r ardaloedd gwledig cyfagos'.  Adlewyrchir hyn yn 

fframwaith polisi masnachol yr LDP, gan gynnwys Polisi Strategol S6 - 

Hierarchaeth Fasnachol - sy'n anelu at ffocysu datblygiadau masnach a 

manwerthu newydd yn yr hierarchaeth fanwerthu a nodwyd.  
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2.5 Mae Polisi RET1 - Prif Ffryntiadau Siopa - y mae'r SPG hwn yn ei gefnogi, yn 

canolbwyntio'n benodol ar brif ffryntiadau siopa ac yn gosod y meini prawf ar 

gyfer ystyried cynigion nad sy'n fasnachol o fewn y ffryntiadau hyn.   Mae'r 

polisi'n rhoi blaenoriaeth i fanwerthu (defnyddiau A1) ar adeiladau llawr 

gwaelod yn y prif ffryntiadau siopa yng nghanol y trefi ac mae'n ceisio amddiffyn 

rôl siopa pennaf a chymeriad y prif drefi trwy reoli'r golled o unedau manwerthu 

o fewn ffryntiadau fel hyn.  Wrth ddarparu lefel uwch o ddiogelwch ar gyfer y 

ffryntiadau siopa pwysicaf yn y Fenni, Cil-y-Coed, Cas-gwent a Threfynwy, 

mae'r polisi'n ceisio sicrhau bod cynigion i ddatblygu/ailddatblygu a newid 

defnydd yn cael eu caniatáu dim ond os nad ydynt yn niweidio cymeriad a 

swyddogaeth siopa'r prif ffryntiadau siopa. Mae'r SPG hwn yn darparu 

cyfarwyddyd pellach ar yr ymagwedd seiliedig ar feini prawf a amlinellir ym 

Mholisi RET1 i reoli defnyddiau nad sy'n fasnachol ar lefel llawr gwaelod yn y 

ffryntiadau allweddol hyn. 

2.6 Wrth ystyried cynigion i ddatblygu a newid defnydd lleoliadau uwchben lefel 

llawr gwaelod mewn prif ffryntiadau siopa fe roddir ystyriaeth i Ardaloedd Siopa 

Canolog Polisi RET2 o'r LDP. Mae'r polisi hwn yn ceisio annog amrywiaeth o 

ddefnyddiau o fewn ardaloedd siopa canolog gan gymryd na fyddai hyn yn 

niweidio eu rôl/cymeriad neu danseilio'u bywiogrwydd, atyniad a dichonoldeb.     

 Sail Dystiolaeth LDP Sir Fynwy 

2.7 Fe gynhaliwyd nifer o astudiaethau/asesiadau i hysbysu'r LDP sy'n darparu 

gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer y waelodlin ar brif drefi'r Sir ac mae wedi 

cynorthwyo wrth adnabod yr ardaloedd siopa canolog a'r prif ffryntiadau siopa.  

Mae'r rhain yn cynnwys: 

 Papur Cefndir Manwerthu  

Mae hwn yn amlinellu 'prawf iechyd' manwerthu blynyddol y Sir ar brif drefi'r 

Sir sy'n cynnwys monitro'r amrywiaeth o ddefnyddiau, cynrychiolaeth/galw 

adwerthwyr, unedau gwag, ansawdd amgylcheddol a llif o gerddwyr. Y data 

diweddaraf sydd ar gael yw ar gyfer mis Hydref 2015 ac fe'i amlinellir yn y 

Papur Cefndir Manwerthu diweddaraf, dyddiedig Chwefror 2016. 

 Arolygon Arwynebedd Llawr a Chartrefi 

Cynhelir yr arolygon hyn bob pum mlynedd ac maen nhw'n elfen bwysig 

arall o sail dystiolaeth manwerthu / canol trefi'r Sir. Cynhaliwyd yr arolygon 

arwynebedd llawr a defnyddwyr diweddaraf yn 2015, gyda chofnod o'r 

canlyniadau ym Mhapur Cefndir Manwerthu 2016.  

 Astudiaeth Manwerthu a Hamdden Sir Fynwy (Drivers Jonas Deloitte, 

2009) 

Cynhaliwyd i hysbysu Sail Dystiolaeth yr LDP, mae'r astudiaeth hon yn 

asesu'r angen am ddefnyddiau manwerthu, hamdden a phwysig eraill yng 

nghanol trefi Sir Fynwy. Fel rhan o'r astudiaeth, rhoddwyd ystyriaeth i 

addasrwydd prif ffryntiadau siopa cyfredol o fewn y prif drefi.  
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3        Dynodiad y Prif Ffryntiadau Siopa yn Sir Fynwy 

 

3.1 Mae dynodiad y prif ffryntiadau siopa yn yr LDP yn elfen allweddol o strategaeth 

y Sir i amddiffyn a gwella bywiogrwydd, atyniad a dichonoldeb canol prif drefi'r 

Sir. Mae Prif Ffryntiadau Siopa wedi cael eu dynodi i gynnwys yr ardaloedd 

hynny sy'n ymgorffori canol prif drefi'r Fenni, Cil-y-Coed, Cas-gwent a 

Threfynwy ble mae defnyddiau manwerthu (Defnydd Dosbarth A1) yn 

dominyddu. Dylid nodi bod Prif Ffryntiadau Siopa yn ymwneud â lefel llawr 

gwaelod adeiladau yn unig.  

3.2 Mae clystyru defnyddiau manwerthu yn gallu cyfrannu'n sylweddol at 

fywiogrwydd, atyniad a dichonoldeb canol trefi. Tra cydnabyddir bod 

defnyddiau eraill nad sy'n A1, megis gwasanaethau ariannol a phroffesiynol a 

bwytai a chaffis yn gallu ategu a chyfrannu at fywiogrwydd canolfannau siopa, 

rhaid sicrhau eu bod ddim yn cyrraedd y fath lefel bod prif swyddogaeth 

canolfan, neu ffryntiad penodol, yn cael ei wanhau a/neu fod bywiogrwydd, 

atyniad a dichonoldeb canolfan yn cael ei danseilio. Mae'n hanfodol, felly, bod 

craidd manwerthu prif ganolfannau'r Sir yn cael ei ddiogelu a bod datblygiadau 

sy'n tanseilio'r swyddogaeth hon yn cael eu gwrthwynebu. 

3.3 Mae dynodiad y prif ffryntiadau siopa yn Sir Fynwy wedi cael ei hysbysu trwy 

ystyried y canlynol: 

 Sail Dystiolaeth yr LDP gan gynnwys yr arolygon 'prawf iechyd' blynyddol 

(e.e. presenoldeb adwerthwyr cenedlaethol, nifer y cerddwyr ayyb.)  ac 

Astudiaeth Manwerthu a Hamdden Sir Fynwy. Wrth ystyried yr ail, fe 

wnaethpwyd un newid i brif ffryntiad siopa Cil-y-Coed trwy'r broses LDP, ble 

dynnwyd nifer o unedau o ochr dwyreiniol y ganolfan o'r brif ffryntiad siopa 

oherwydd nid oedd angen dynodiad o'r fath arnynt.    

 Cymeriad a swyddogaeth y ffryntiadau o fewn canol y trefi (e.e. ffryntiadau 

gyda'r ddarpariaeth fwyaf o siopau cyfredol).  

 Amcanion manwerthu, strategaeth a pholisïau'r LDP a fabwysiadwyd gan y 

Cyngor. 

 

3.4 Mae mapiau o brif ffryntiadau siopa dynodedig y trefi isod.   Darparir rhagor o 

fanylion ar gefndir y ffryntiadau hyn, gan gynnwys y trothwyon uchaf ar gyfer 

defnyddiad nad sy'n fasnachol o fewn y ffryntiadau hyn, ynghyd â mapiau yn 

dangos eu hystent a'r dosbarth defnyddio ar lefel llawr gwaelod (ym mis Hydref 

2015) yn Atodiad A o'r SPG hwn.  
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Prif Ffryntiadau Siopa (PSF) yn Sir Fynwy 

 

Y FENNI  

PSF1 Cross Street (1-15 a'r Angel Hotel), High Street, Frogmore Street 
ac 1 Nevill Street 

PSF2 Cibi Walk (1-18) 

PSF3 Cross Street (51-60 a Neuadd y Dref) 
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CIL-Y-COED 

PSF4 Heol Casnewydd (7-43 ac 14-Adeiladau Wesley) 
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CAS-GWENT 

PSF5 High Street (2-29) 
 

PSF6 Heol yr Eglwys Fair 
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TREFYNWY 

PSF7 Monnow Street (12-126) 
 

PSF8  Church Street, Agincourt Square a Priory Street (1-4) 
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4 Dehongli a Gweithredu Polisi RET1:   
Yr Ymagwedd at Asesu Cynigion i Ddatblygu a Newid Defnydd ar gyfer 
Defnyddiau nad sy'n Fasnachol mewn Prif Ffryntiadau Siopa 

 

4.1 Mae'r adran hon o'r cyfarwyddyd yn darparu rhagor o fanylion ar ddehongli a 

gweithredu'r meini prawf a amlinellir ym Mholisi RET1, gan roi ystyriaeth i feini 

prawf C yn benodol). Mae Prif Ffryntiadau Siopa wedi cael eu nodi ym mhrif 

drefi'r Sir o fewn ymagwedd benodol yn seiliedig ar feini prawf a amlinellir ym 

Mholisi RET1 a fydd yn cael ei defnyddio wrth asesu cynigion i 

ddatblygu/ailddatblygu a newid defnydd o A1 i ddefnyddiau nad sy'n fasnachol 

(A2/A3) ar lefel llawr gwaelod. Mae'r ymagwedd hon yn ceisio amddiffyn rôl 

siopa pennaf a chymeriad y prif drefi trwy reoli'r golled o ddefnyddiau 

manwerthu o fewn y Prif Ffryntiadau Siopa.  Mae defnyddiau nad sy'n fasnachol 

yng nghyd-destun y polisi hwn a'r SPG yn berthnasol i bob defnydd heblaw am 

ddosbarth A1 o Orchymyn Cynllun Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 

1987, fel y diwygiwyd a'i gweithredwyd yng Nghymru.  

 

 

Polisi RET1 - Prif Ffryntiadau Siopa 

  

Mae Prif Ffryntiadau Siopa wedi'u dynodi yn y Fenni, Cil-y-Coed, Cas-

gwent a Threfynwy fel y dangosir ar y Map o Gynigion.  O fewn Prif 

Ffryntiadau Siopa, bydd cynigion datblygu neu ailddatblygu ar gyfer 

Dosbarthiadau A2 neu A3 ar loriau gwaelod, neu newid o ddefnydd ar 

loriau gwaelod o Ddosbarth Defnydd A1 i Ddosbarthiadau A2 neu A3, yn 

cael eu caniatáu oni bai:  

a) byddent yn creu (neu'n ymestyn ymhellach) ffryntiad parhaus dwy 

uned nad sy'n rhai A1 neu fwy; neu  

b) byddent yn arwain at golli unedau manwerthu A1 mewn lleoliadau 

blaenllaw, unedau cornel neu'r rheini gyda ffryntiadau hir; neu  

c) mae nifer, hyd ffryntiadau a'r dosbarthiad o ddefnyddiau Dosbarth 

A2 neu A3 yn creu crynhoad rhy ddwys o ddefnyddiau gan dynnu i 

ffwrdd o'i gymeriad manwerthu sefydledig.  

                                                                                                        

Ble mae cynnig yn methu â bodloni'r meini prawf uchod, gellir ystyried 

eithriad os: 

i) gellir dangos na fyddai'r defnydd arfaethedig yn niweidio 

bywiogrwydd ffryntiad y stryd; neu  

ii) bod yr adeilad wedi bod yn wag am o leiaf 2 flynedd a bod 

ymdrechion dilys i farchnata'r defnydd cyfredol wedi bod yn 

aflwyddiannus.  
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4.2 Wrth ddehongli'r meini prawf a amlinellir ym Mholisi RET1, bydd y ffactorau 

canlynol yn cael eu hystyried: 

a) Dosbarthiad ac Agosrwydd Defnyddiau nad sy'n Fasnachol mewn Prif 

Ffryntiadau Siopa  

Mae meini prawf a) yn ceisio sicrhau bod ystyriaeth yn cael ei roi i 

ddosbarthiad ac agosrwydd defnyddiau cyfredol nad sy'n fasnachol ar lefel 

llawr gwaelod mewn Prif Ffryntiadau Siopa. Er mwyn atal crynoadau o 

ddefnyddiau nad sy'n fasnachol a allai gwanhau ffryntiadau siopa a chael 

effaith negyddol ar fywiogrwydd, atyniad a dichonoldeb, ni fydd mwy na dwy 

uned â defnydd nad sy'n fasnachol yn cael eu caniatáu nesaf at ei gilydd.  

 

b) Lleoliad ac Amlygrwydd Adeiladau mewn Prif Ffryntiadau Siopa:   

Mae meini prawf b) yn ceisio atal y golled o unedau manwerthu A1 mewn 

lleoliadau blaenllaw ac unedau cornel a'r rheini gyda ffryntiadau hir ar lefel 

llawr gwaelod. Mae unedau o'r fath yn cael eu hystyried i gael swyddogaeth 

bwysig mewn Prif Ffryntiadau Siopa wrth gynnal bywiogrwydd, atyniad a 

dichonoldeb ac felly mae'n hanfodol bod y golled o unedau o'r fath i 

ddefnyddiau nad sy'n fasnachol yn cael ei reoli. O ganlyniad, mae'n 

annhebygol y bydd caniatâd cynllunio yn cael ei roi i unrhyw gynnig mewn 

prif ffryntiad siopa sy'n cynnwys datblygu/ailddatblygu neu newid o 

ddefnydd o ddefnydd manwerthu A1 i ddefnydd nad sy'n fasnachol mewn 

lleoliad blaenllaw/cornel.   

 

Wrth bennu a yw uned yn cyfri fel lleoliad blaenllaw o fewn prif ffryntiad 

siopa, dylid ystyried y ffactorau canlynol: 

 A yw'n siop allweddol/angor? 

 A yw'n amlwg o ran golwg? e.e. ansawdd a phresenoldeb pensaernïol, 

lleoliad sy'n cysylltu. 

 A yw mewn lleoliad canolog o fewn y ffryntiad? 

 A yw wedi'i leoli'n uniongyrchol wrth ymyl cyfleusterau trafnidiaeth neu 

mewn lleoliad allweddol o ran cysylltiadau i gerddwyr?  

Dylai ffactorau o'r fath gynorthwyo wrth sefydlu pwysigrwydd y lleoliad yn y 

ffryntiad siopa.  

Bydd yr ymagwedd hon hefyd yn berthnasol i gynigion i 

ddatblygu/ailddatblygu neu newid i ddefnydd nad sy'n fasnachol yn y 

lleoliadau hynny gyda ffryntiad hir. At ddibenion y polisi hwn, bydd ystyriaeth 

benodol yn cael ei roi i'r unedau hynny gyda ffryntiad o 10 metr neu fwy er 

bydd pwysigrwydd ffryntiad penodol yn dibynnu ar ei gyd-destun.    

c) Cyfran y Defnyddiau nad sy'n Fasnachol mewn Prif Ffryntiadau Siopa   

Mae meini prawf c) yn anelu at atal nifer, hyd ffryntiad a dosbarthiad 

defnyddiau nad sy'n A1 rhag creu crynhoad rhy ddwys o ddefnyddiau nad 

sy'n fasnachol mewn Prif Ffryntiadau Siopa sy'n gallu amharu ar lif unedau 

manwerthu, arwain at 'ffryntiadau marw' a chael effaith negyddol ar rôl siopa 
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sefydledig a chymeriad y canolfannau. Bydd nifer y defnyddiau nad sy'n 

fasnachol o fewn ffryntiadau o'r fath felly'n ffactor allweddol wrth benderfynu 

a ddylid caniatáu defnydd arall nad sy'n fasnachol ai peidio.   

  

Er mwyn osgoi crynhoad o ddefnyddiau nad sy'n fasnachol mewn Prif 

Ffryntiadau Siopa, fe fydd yna gyfyngiad ar nifer yr unedau mewn 

dosbarthiadau defnydd nad sy'n A1 a ganiateir o fewn y ffryntiadau hyn ar 

lefel llawr gwaelod.  I gynorthwyo i ddehongli'r meini prawf yma, darparir 

ffigurau canran ar gyfer y gyfran uchaf o ddefnyddiau nad sy'n fasnachol 

(A2/A3) mae'r Cyngor yn ei hystyried yn briodol ym mhob un o brif 

ffryntiadau siopa y canolfannau. Mae'n annhebygol y bydd cynigion 

datblygu/ailddatblygu a newid defnydd a fyddai'n cynyddu nifer yr unedau 

nad sy'n fasnachol i fwy na'r canrannau a nodwyd ym mhob un o'r 

ffryntiadau penodol, fel y nodir yn Nhablau 1-4 isod ac yn Atodiad A, yn cael 

eu caniatáu.   

 

Dylid nodi bod defnyddiau A1 manwerthu a defnyddiau nad sy'n fasnachol 

o fewn y Prif Ffryntiadau Siopa yn cael eu cyfrifo o niferoedd yr unedau 

cyfredol A1 ac nad sy'n A1 ynghyd ag unedau gwag a oedd yn cael eu 

defnyddio at ddibenion A1 ac nad sy'n A1 cyn dod yn wag, a siopau â 

chydsyniad A1 dilys.  

 

Er mwyn nodi'r gyfran uchaf o unedau nad sy'n fasnachol yr ystyrir yn briodol 

ym mhob un o'r Prif Ffryntiadau Siopa, mae nifer o ffactorau wedi cael eu 

cymryd i ystyriaeth gan gynnwys:   

 Sut mae'r cydbwysedd rhwng defnyddiau masnachol ac nad sy'n 

fasnachol (A2/A3) wedi newid dros amser o fewn ffryntiad; 

 Cyfraniad y ffryntiad i fywiogrwydd a dichonoldeb y canol yn ei 

gyfanrwydd; 

 Y sefyllfa/gwaelodlin gyfredol yn seiliedig ar ganfyddiadau prawf iechyd 

y canolfannau a'r Astudiaeth Manwerthu a Hamdden. 

 

Mae'r trothwyon a nodwyd, fel yr amlinellir isod ac yn Atodiad A, yn 

gyffredinol yn cael eu hystyried yn briodol ar y sail y byddai lefel uwch o 

ddefnyddiau nad sy'n fasnachol yn debygol o wanhau rôl siopa 

sefydledig/cymeriad y ffryntiad a thanseilio bywiogrwydd, dichonoldeb ac 

atyniad y ffryntiadau a'r canolfannau yn eu cyfanrwydd.  O ystyried 

amrywiaeth y ffryntiadau yn y Sir, ni fyddai'n briodol gosod trothwy safonol i 

bob prif ffryntiad siopa ym mhob un o'r prif drefi.  Felly mae'r trothwyon yn 

amrywio yn ôl swyddogaeth a chymeriad y prif ffryntiad siopa penodol. 

Darparir gwybodaeth ar gefndir pob un o'r ffryntiadau, gan gynnwys y 

cyfiawnhad ar gyfer y trothwyon hyn a mapiau'n dangos ystent y ffryntiadau 

penodol a defnydd y llawr gwaelod (ym mis Hydref 2015) yn Atodiad A a 

dylid cyfeirio ato yn ôl yr angen.   
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Tabl 1 Prif Ffryntiadau Siopa Y Fenni - Uchafswm Trothwyon ar gyfer 

Defnyddiau nad sy'n A1  

Prif Ffryntiad Siopa 
% Uchaf o 

Unedau nad 
sy'n A1 

PSF1   Cross Street, High Street a Frogmore Street 25%  

PSF2 Cibi Walk 0% 

PSF3 Cross Street (51-60 a Neuadd y Dref) 45% 
 

Tabl 2 Prif Ffryntiadau Siopa Cil-y-Coed - Uchafswm Trothwyon ar 

gyfer Defnyddiau nad sy'n A1  

Prif Ffryntiad Siopa  
% Uchaf o 

Unedau nad 
sy'n A1 

PSF4 Heol Casnewydd (7-43 ac 14-Adeiladau 
Wesley) 

35% 

 

Tabl 3 Prif Ffryntiadau Siopa Cas-gwent - Uchafswm Trothwyon ar 

gyfer Defnyddiau nad sy'n A1 

Prif Ffryntiad Siopa  
% Uchaf o 

Unedau nad 
sy'n A1 

PSF5 High Street (2-29) 25% 

PSF6  Heol yr Eglwys Fair 35% 

 

Tabl 4 Prif Ffryntiadau Siopa Trefynwy - Uchafswm Trothwyon ar gyfer 

Defnyddiau nad sy'n A1  

Prif Ffryntiad Siopa  
% Uchaf o 

Unedau nad 
sy'n A1 

PSF7 Monnow Street (12-126) 25% 

PSF8  Church Street, Agincourt Square a Priory 
Street (1-4) 

35%  

 

Dylid nodi y gall fod rhai amgylchiadau pan fod y trothwy uchaf ar gyfer 

defnyddiau nad sy'n fasnachol eisoes wedi cael ei danseilio o fewn ffryntiad 

penodol.  Mewn sefyllfaoedd o'r fath dylid ystyried y trothwy a nodwyd fel 

dyhead i fynd i'r afael â phresenoldeb ffryntiad manwerthu sydd wedi 

gwanhau ac felly, ni fydd erydiad pellach gan ddefnyddiau nad sy'n 

fasnachol fel arfer yn cael eu caniatáu.  Bydd yr ymagwedd hon yn caniatáu 

ar gyfer datblygu/ailddatblygu defnyddiau manwerthu a newid o ddefnydd 

nad sy'n fasnachol i ddefnydd manwerthu er mwyn gwella swyddogaeth 
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manwerthu ffryntiad, ond bwysicaf oll ni fyddai'n caniatáu i ddefnydd 

manwerthu newydd ddychwelyd i ddefnydd nad sy'n fasnachol.  

Darparir rhestr wirio er mwyn asesu cynigion datblygu a newid defnydd ar 

gyfer defnyddiau nad sy'n fasnachol mewn Prif Ffryntiadau Siopa yn 

Atodiad B a dylid cyfeirio ato yn ôl yr angen. Mae hyn yn caniatáu i 

ymgeisydd/swyddog benderfynu'n gyflym a yw cynnig yn cydymffurfio â 

Pholisi RET1.  

4.3 Eithriadau i Feini Prawf a) i c) o Bolisi RET1 

Mae Polisi RET1 yn gosod eithriadau i'r meini prawf hynny ble gellir ystyried 

datblygiad/newid arfaethedig i ddefnydd nad sy'n fasnachol (A2/A3) mewn prif 

ffryntiad siopa yn dderbyniol. Dyma rhai esiamplau:  

i) Mae'r ymgeisydd yn gallu dangos na fyddai'r defnydd arfaethedig yn 

niweidio bywiogrwydd ffryntiad y stryd 

Tra bod tybiaeth o blaid cadw unedau manwerthu o fewn Prif Ffryntiadau 

Siopa'r canolfannau, cydnabyddir bod defnyddiau ategol A2 ac A3 yn gallu 

ychwanegu at fywiogrwydd canolfan trwy ddenu cwsmeriaid a chynyddu 

nifer yr ymwelwyr. Mae siopau coffi a chaffis yn benodol yn gallu ategu'r 

cynnig manwerthu ac ychwanegu ar atyniad a bywiogrwydd tref i 

hanesyddol y Sir sydd â nifer sylweddol o ymwelwyr. Bydd angen cefnogi 

ceisiadau am gynigion datblygu/ailddatblygu a newid defnydd i ddefnyddiau 

A2/A3 gyda thystiolaeth y byddai'r defnydd arfaethedig yn cydymffurfio â'r 

elfen hon o Bolisi RET1. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys amcangyfrif o 

nifer yr ymwelwyr (a fyddai'n debyg i ddefnydd manwerthu) i ddangos y 

byddai'r cynnig yn dod â mwy o fywiogrwydd i'r ardal ac yn ymgorffori 

ffryntiadau llawr gwaelod gweithredol.  Ar ben hyn, mae'n hanfodol bod 

defnyddiau o fewn y ffryntiadau hyn yn briodol o ran eu gallu i ddenu 

ymwelwyr sy'n mynd heibio o fewn oriau siopa. Gellir adlewyrchu hyn mewn 

amodau wedi'u hatodi i ganiatâd cynllunio. 

 

Mewn sefyllfaoedd ble caniateir defnyddiau A2 neu A3 mewn Prif 

Ffryntiadau Siopa, mae'n bwysig sicrhau eu bod wedi'u gwasgaru i 

facsimeiddio manteision amrywiaeth a chreu ffryntiadau sy'n ennyn mwy o 

ddiddordeb a llif uwch o gerddwyr. Mae hefyd yn bwysig bod defnyddiau 

nad sy'n fasnachol yn cynnal bywiogrwydd y stryd trwy gadw ffryntiad llawr 

gwaelod gweithredol / arddangosfa ffenest ddeniadol. 

 

Neu 

ii) Mae'r lleoliad wedi bod yn wag am o leiaf 2 flynedd ac mae ymdrechion 

dilys wedi bod i farchnata'r adeilad.  

Bydd y posibilrwydd o leolid yn aros yn wag am gyfnod estynedig o amser 

yn ystyriaeth gynllunio faterol wrth benderfynu ar addasrwydd newid 

arfaethedig yn nosbarth defnydd prif ffryntiad siopa.  Bydd y Cyngor yn 

cydbwyso pryderon am golled unedau manwerthu gyda'r awydd i osgoi 

unedau gwag am gyfnodau hir o amser a fyddai'n cael effaith anfanteisiol 

Sir Fynwy 
Cynllunio Atodol Prif Ffryntiadau Siopa Cyfarwyddyd - Ebrill 2016

13



 
 

ar fywiogrwydd, atyniad a dichonoldeb canol trefi.  Bydd angen i geisiadau 

i newid dosbarthiadau defnydd ar gyfer defnyddiau nad sy'n fasnachol gael 

eu cefnogi gan dystiolaeth addas i ddangos ystent y marchnata a 

wnaethpwyd i sicrhau preswylydd manwerthu.  Dylai'r marchnata a 

hysbysebu fel arfer fod am o leiaf 12 mis a bod o natur sy'n debygol o 

gyrraedd darpar breswylwyr â diddordeb. Efallai bydd y Cyngor yn gofyn 

bod yr ymgeisydd yn darparu adroddiad asiant manwerthu annibynnol ar y 

potensial o osod uned.  Ystyrir y bydd ymagwedd mor hyblyg yn cynorthwyo 

i osgoi unedau gwag am gyfnodau hir o amser a fyddai'n cael effaith 

anfanteisiol ar rôl siopa sefydledig a chymeriad Prif Ffryntiadau Siopa canol 

trefi.  

Defnyddiau A3  

4.4 Rhoddir ystyriaeth benodol i asesu cynigion am ddefnyddiau A3 o fewn Prif 

Ffryntiadau Siopa. Tra bod cydnabyddiaeth bod caffis a bwytai yn gallu ategu 

defnyddiau manwerthu, cyfraniad cyfyng yn unig mae lleoliadau bwyd poeth 

parod sydd ar gau yn ystod y diwrnod yn eu gwneud i fywiogrwydd canolfannau 

manwerthu. Felly, ni fydd twf pellach o ddefnyddiau o'r fath o fewn y ffryntiadau 

hyn yn cael ei gefnogi.  O ran cynigion i newid defnydd o fanwerthu i ddefnydd 

bwyd a diod A3, bydd ystyriaeth hefyd yn cael ei roi i effaith yr adnoddau sy'n 

debygol o ddeillio o'r defnydd arfaethedig. Gellir atodi amodau i ganiatâd 

cynllunio i gyfyngu ar fasnachu yn y dyfodol oherwydd y defnydd arfaethedig 

penodol ac i atal defnydd arall yn yr un dosbarth defnydd e.e gallai amod 

gyfyngu ar fwyty rhag gweithredu fel lle bwyd poeth parod.  

 Defnyddiau Manwerthu (A1) ac Nad sy'n Fasnachol (A2/A3) Cymysg 

mewn Un Uned  

4.5 Wrth ystyried cynigion i newid defnydd o fanwerthu i fanwerthu (A1) ac nad sy'n 

fasnachol (A2/A3) cymysg mewn un uned llawr gwaelod, yn gyntaf dylid 

ystyried a oes angen caniatâd cynllunio h.y. a fyddai cyflwyno defnydd nad sy'n 

fasnachol yn gyfwerth â newid materol yn nefnydd yr adeilad. Bydd hwn yn 

amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau pob achos.  Mewn sefyllfaoedd ble mae 

angen caniatâd cynllunio, bydd Polisi RET1 yn berthnasol fel y nodwyd uchod.  

 

4.6 Bydd yr ymagwedd uchod yn cael ei fabwysiadu mewn perthynas â phob cais 

yn cynnwys datblygiad newydd/ailddatblygiad a/neu newid o ddefnydd ar gyfer 

defnyddiau nad sy'n fasnachol o fewn lleoliadau llawr gwaelod ym mhrif 

ffryntiadau siopa'r Sir. Bwriad y cyfarwyddyd hwn yw egluro ymagwedd y 

Cyngor at ddefnyddiau nad sy'n fasnachol ym mhrif drefi'r Sir ac i ddarparu 

cyfarwyddyd clir i ymgeiswyr a swyddogion wrth ddehongli a gweithredu Polisi 

RET1. 
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Prif Ffryntiadau Siopa Sir Fynwy - Gwybodaeth Gefndir a 
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Y FENNI 

PSF1 – Cross Street (1-15 a'r Angel Hotel), High Street, Frogmore Street ac 1 Nevill 

Street  

Mae'r strydoedd hanesyddol hyn yn ffurfio prif ffryntiad siopa craidd o fewn canol Tref y Fenni 
yn cynnwys High Street, Frogmore Street, ochr orllewinol Cross Street a Rhif 1 Nevill Street. 
Mae'n ardal weddol fawr, atyniadol, brysur gyda'r nodweddion canlynol: 

 Ystod o adwerthwyr nwyddau cenedlaethol gan gynnwys Boots, Clarks, B&M 
Bargains, Burtons a Fat Face. 

 Nifer o adwerthwyr nwyddau lleol / annibynnol gan gynnwys siop adrannol W.M. 
Nicholls.  

 Ystod o wasanaethau ategol gan gynnwys banciau, cymdeithasau adeiladu a nifer o 
gaffis, bwytai a siopau coffi cenedlaethol a lleol/annibynnol.  

 Nifer gyfyngedig o adwerthwyr nwyddau cyfleustra.  
 

Mae gan yr ardal hon grynhoad uchel o arwynebedd llawr manwerthu ac mae'n parhau i fod 
y prif ffocws manwerthu ar y stryd fawr yn y Fenni.  Golyga'r presenoldeb o ystod o fwytai yn 
yr ardal hon bod hefyd ganddi swyddogaeth bwysig wrth gefnogi economi'r dref gyda'r nos.   

Ym mis Hydref 2015 roedd 5 uned wag o fewn y ffryntiad hwn, gyda'r mwyafrif mewn defnydd 
manwerthu yn flaenorol, gyda nifer uchel o unedau mawr gwag tuag at ben gorllewinol 
Frogmore Street. Bydd y Cyngor yn ceisio cadw'r unedau allweddol hyn mewn defnydd 
manwerthu A1 o ystyried eu hamlygrwydd yn ffryntiad y stryd.   

Golyga presenoldeb siopau cadwyn cenedlaethol allweddol, ynghyd ag ystod o adwerthwyr 
lleol/annibynnol bod yr ardal hon o ganol y dref yn debygol o gadw ei swyddogaeth siopa 
bwysig ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr a pharhau fel ffocws y buddsoddiad/gwelliant 
manwerthu hyd y gellir rhagweld.  

Dynododd prawf iechyd manwerthu 2015 y canfyddiadau canlynol ar gyfer y prif ffryntiad siopa 
hwn:  

Nifer yr unedau  

 Unedau A1  

 Unedau A2  

 Unedau A3  

 Arall 

87  
63 (67*) 
12  
6 (7*) 
1  

Nifer yr unedau gwag  5 

Hyd y ffryntiad manwerthu diffiniedig  732 metr 

Hyd uned ar gyfartaledd  8.4 metr  

Cyfran yr unedau manwerthu/nad sy'n fasnachol ar y llawr 
gwaelod (%) **  

77% manwerthu A1/ 23% nad sy'n 

fasnachol 

* Yn dynodi'r sefyllfa os bydd unedau gwag yn dychwelyd i'w dosbarth defnydd blaenorol 

** Ffigurau'n cynnwys defnydd cyfreithlon cyfredol unedau gwag / dosbarth defnydd blaenorol 

Mae hon yn ardal siopa allweddol gyda chyfran uchel o unedau manwerthu ar lefel llawr 
gwaelod. Er mwyn cynnal a gwella bywiogrwydd, dichonoldeb a chymeriad manwerthu'r 
ffryntiad hwn a chanol y dref yn gyffredinol, dylai penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar 
gyfer datblygiad newydd/ailddatblygiad a newid defnydd i rai A2/A3 geisio sicrhau na fod y 
gyfran o ddefnyddiau nad sy'n A1 ar lefel llawr gwaelod yn mynd dros y trothwy dynodedig o 
25%.  Mae'r ffigwr hwn yn fras yn adlewyrchu lefelau hanesyddol a chyfredol o ddefnyddiau 
nad sy'n fasnachol o fewn y ffryntiad hwn ac yn cydnabod y pwysigrwydd o gynnal 
swyddogaeth manwerthu/cymeriad y ffryntiad a chanol y dref yn gyffredinol ond hefyd yn 
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caniatáu ychydig o le am amrywiaeth. Ystyrir y byddai lefel uwch o ddefnyddiau nad sy'n 
fasnachol yn debygol o wanhau rôl siopa sefydledig a chymeriad y ffryntiad a thanseilio 
bywiogrwydd, dichonoldeb ac atyniad y ffryntiad a chanol y dref yn gyffredinol.    
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MAP 1: Y Fenni PSF1 – Cross Street (1-15 a'r Angel Hotel), High Street, Frogmore 

Street ac 1 Nevill Street 
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PSF2 – Cibi Walk  

Agorodd yr arcêd hon a adeiladwyd yn bwrpasol ger Frogmore Street yn 1992 ac mae'n brif 
ffryntiad siopa allweddol yng nghanol tref y Fenni.   Yn wahanol i graidd manwerthu 
hanesyddol y Fenni, mae'n ardal siopa brysur gyda'r nodweddion canlynol: 

 Ystod o adwerthwyr nwyddau cenedlaethol gan fwyaf, gan gynnwys WH Smith, 
Wilkinson, Clinton Cards, Superdrug a Thornton’s.  

 Nifer o unedau manwerthu mawr (hyd uned ar gyfartaledd yw 15.3 metr).  

 Rhai adwerthwyr lleol/annibynnol gan gynnwys Y Fenni Fruit and Veg.  
 

Roedd pob uned yn Cibi Walk mewn defnydd manwerthu A1 ym mis Hydref 2015 heb unrhyw 
unedau gwag sy'n dynodi bod yr ardal yn hanfodol ac yn ddichonol, gan adlewyrchu ei 
dynodiad fel prif ffryntiad siopa a'i bwysigrwydd ar gyfer manwerthu ar y stryd fawr yng nghanol 
y dref.   

Golyga presenoldeb siopau cadwyn cenedlaethol allweddol mewn unedau mwy gan fwyaf bod 
yr ardal hon o ganol y dref yn debygol o gadw ei swyddogaeth siopa bwysig ar gyfer 
preswylwyr ac ymwelwyr a pharhau fel ffocws buddsoddiad/gwelliant manwerthu hyd y gellir 
rhagweld. 

Dynododd prawf iechyd manwerthu 2015 y canfyddiadau canlynol ar gyfer y prif ffryntiad siopa 
hwn: 

Nifer yr unedau  

 Unedau A1  

 Unedau A2  

 Unedau A3  

 Arall 

16 
16 
0  
0 
0 

Nifer yr unedau gwag  0 

Hyd y ffryntiad manwerthu diffiniedig  245 metr 

Hyd uned ar gyfartaledd  15.3 metr  

Cyfran yr unedau manwerthu/nad sy'n fasnachol ar y llawr 
gwaelod (%)  

100% manwerthu A1 /0% nad sy'n 
fasnachol  

 
Mae hon yn ardal siopa allweddol gyda phob uned mewn defnydd manwerthu A1 ar lefel llawr 
gwaelod (yn 2015).  Er mwyn cynnal a gwella bywiogrwydd, dichonoldeb a chymeriad 
manwerthu'r arcêd hon a adeiladwyd yn bwrpasol a chanol y dref yn gyffredinol, dylai 
penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiad newydd/ailddatblygiad a newid 
defnydd i rai A2/A3 geisio sicrhau na fod y gyfran o ddefnyddiau nad sy'n A1 ar lefel llawr 
gwaelod yn mynd dros y trothwy dynodedig o 0%.  Mae'r ffigwr hwn yn adlewyrchu lefelau 
uchel hanesyddol a chyfredol o ddefnyddiau manwerthu a lefelau isel iawn o ddefnyddiau nad 
sy'n fasnachol o fewn yr ardal hon ac yn cydnabod y pwysigrwydd o gynnal swyddogaeth 
manwerthu/cymeriad y ffryntiad. Ystyrir y byddai cyflwyno defnyddiau nad sy'n fasnachol yn 
debygol o wanhau rôl siopa sefydledig yr ardal a thanseilio bywiogrwydd, dichonoldeb ac 
atyniad y ffryntiad a chanol y dref yn gyffredinol. 
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MAP 2: Y Fenni PSF2 – Cibi Walk 
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PSF3 – Cross Street (51-60 a Neuadd y Dref)  

Mae ochr dwyreiniol Cross Street yn brif ffryntiad siopa gweddol fach yng nghanol tref y Fenni 
sy'n cynnwys cymysgedd amrywiol o ddefnyddiau manwerthu ac nad sy'n fasnachol gyda'r 
nodweddion canlynol:   

 Rhai defnyddiau manwerthu gan gynnwys optegydd cenedlaethol ac ychydig 
adwerthwyr lleol annibynnol. 

 Defnyddiau nad sy'n fasnachol sy'n dominyddu, gan gynnwys banc, asiant tai, theatr, 
gwesty a bwyty/caffi.  

 
Tra bod manwerthu yn parhau i fod yn elfen bwysig o fewn y ffryntiad hwn, cydnabyddir bod 
ei gymeriad a swyddogaeth wedi bod yn destun newid gyda chyfran uwch o ddefnyddiau nad 
sy'n fasnachol bellach yn amlwg.  
 
Doedd dim unedau gwag yn y ffryntiad hwn ym mis Hydref 2015. Er ei fod ddim yn ganolbwynt 
manwerthu ar y stryd fawr bellach, ymddangosir ei fod yn gweithredu'n effeithiol gyda'i 
gymysgedd o fanwerthu a gwasanaethau ategol a'i fod yn cefnogi economi'r dref gyda'r nos.  
 
Awgryma presenoldeb Theatr y Fwrdeistref, Siop Un Stop Cyngor Sir Fynwy a  gwesty, 
bwyty/caffi ynghyd ag ystod fechan o fasnachwyr y bydd y rhan hon o Cross Street yn parhau 
fel ffryntiad pwysig yng nghanol y dref ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr hyd y gellir rhagweld. 

Dynododd prawf iechyd manwerthu 2015 y canfyddiadau canlynol ar gyfer y prif ffryntiad siopa 
hwn: 

Nifer yr unedau  

 Unedau A1  

 Unedau A2  

 Unedau A3  

 Arall 

11 
4 
2 
3 
2 

Nifer yr unedau gwag  0 

Hyd y ffryntiad manwerthu diffiniedig  100 metr 

Hyd uned ar gyfartaledd  9.1 metr  

Cyfran yr unedau manwerthu/nad sy'n fasnachol ar y llawr 
gwaelod (%)  

36% manwerthu A1 /64% nad sy'n 
fasnachol  

 

Wrth ystyried y gymysgedd o ddefnyddiau manwerthu ac nad sy'n fasnachol yn y ffryntiad 
hwn, ystyrir cyfran uwch o ddefnyddiau nad sy'n fasnachol yn fwy derbyniol nag yn y prif 
ffryntiadau siopa eraill yn y Fenni. Felly, dylai penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar gyfer 
datblygiad newydd/ailddatblygiad a newid defnydd i rai A2/A3 geisio sicrhau na fod y gyfran o 
ddefnyddiau nad sy'n A1 ar lefel llawr gwaelod yn mynd dros y trothwy dynodedig o 45%. Tra 
bydd y ffigwr hwn yn caniatáu digon o le am ystod hyblyg/amrywiol o ddefnyddiau mewn 
lleoliadau ar y llawr gwaelod i ategu cynnig manwerthu canol y dref yn gyffredinol wrth i'r ardal 
newid a datblygu, cydnabyddir bod y lefel gyfredol o ddefnyddiau A1 nad sy'n fasnachol yn 
uwch na'r trothwy hwn. Mae dyhead, fodd bynnag, i fynd i'r afael â'r sefyllfa yma a gwella 
swyddogaeth manwerthu'r ffryntiad hwn gan olygu y bydd erydiad pellach gan ddefnyddiau 
nad sy'n fasnachol y tu hwnt i'r trothwy dynodedig a allai danseilio'i ddynodiad fel prif ffryntiad 
siopa yn cael ai atal.  Er ei fod yn gyffredinol yn is na'r lefelau hanesyddol a chyfredol o 
ddefnyddiau nad sy'n fasnachol o fewn y ffryntiad hwn, ystyrir bod y trothwy dynodedig o 45% 
yn briodol er mwyn cyflawni'r amcan hwn.  
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MAP 3: Y Fenni PSF3 – Cross Street (51-60 a Neuadd y Dref) 
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CIL-Y-COED 

PSF4 – Heol Casnewydd (7-43 ac 14-Adeiladau Wesley) 

Mae'r ardal hon yn ffurfio'r prif ffryntiad siopa o fewn canol tref Cil-y-Coed. Mae'n ardal weddol 
gryno a adeiladwyd yn bwrpasol ar gyfer cerddwyr yn unig sy'n darparu swyddogaeth siopa 
leol bwysig ar gyfer preswylwyr ac mae'n cynnwys y nodweddion canlynol: 

 Ystod o adwerthwyr nwyddau amrywiol gan gynnwys busnesau lleol/annibynnol gan 
fwyaf, gan gynnwys RSVP Greeting Cards, Chappell Pharmacy a Country Flowers.  

 Nifer fechan o adwerthwyr cenedlaethol gan gynnwys adwerthwyr nwyddau cyfleustra 
gan fwyaf, gan gynnwys Waitrose a siop fara Greggs.  

 Ystod o wasanaethau ategol gan gynnwys banciau, asiantau tai a nifer o gaffis a bwytai 
bwyd parod lleol/annibynnol. 

 
Mae gan yr ardal hon grynhoad rhesymol o arwynebedd llawr manwerthu ac mae'n parhau i 
fod y prif ffocws manwerthu ar y stryd fawr yng Nghil-y-Coed.  Cydnabyddir bod yr ardal hon 
yn cynnwys cyfran uwch o ddefnyddiau nad sy'n fasnachol na'r prif ffryntiadau siopa yn y prif 
drefi eraill, fodd bynnag, mae ei ddynodiad fel prif ffryntiad yn adlewyrchu ei rôl fel ardal 
fanwerthu leol allweddol yn gwasanaethu preswylwyr y dref. 

Roedd 4 uned wag yn y ffryntiad (ym mis Hydref 2015) sy'n cynrychioli 10% o'r safle a 
chynnydd yn nifer yr unedau gwag  yn y ffryntiad mewn blynyddoedd diweddar.   Roedd 
mwyafrif yr unedau gwag yn cael eu defnyddio ar gyfer manwerthu yn flaenorol. O ystyried 
mai'r ardal hon yw'r prif ffocws ar gyfer manwerthu ar y stryd fawr yng Nghil-y-Coed, bydd y 
Cyngor yn ceisio cadw'r unedau hyn mewn defnydd manwerthu A1.    

Golyga'r presenoldeb ystod o adwerthwyr lleol/annibynnol ynghyd â nifer fechan o 
weithredwyr cenedlaethol bod yr ardal hon o ganol y dref yn debygol o gadw ei swyddogaeth 
siopa lleol bwysig ar gyfer preswylwyr a darparu cyfleoedd ar gyfer adwerthwyr lleol. Dylai'r 
datblygiad diweddar o archfarchnad Asda gerllaw arwain at ragor o dripiau siopa cysylltiedig 
i'r ardal hon, gan roi rhagor o gefnogaeth i'w swyddogaeth manwerthu.  

Dynododd prawf iechyd manwerthu 2015 y canfyddiadau canlynol ar gyfer y prif ffryntiad siopa 
hwn: 

Nifer yr unedau  

 Unedau A1  

 Unedau A2  

 Unedau A3  

 Arall 

40 
23 (26*) 
8 (9*)  
4 
1 

Nifer yr unedau gwag  4 

Hyd y ffryntiad manwerthu diffiniedig  376 metr 

Hyd uned ar gyfartaledd  9.4 metr  

Cyfran yr unedau manwerthu/nad sy'n fasnachol ar y llawr 
gwaelod (%) ** 

65% manwerthu A1 /35% nad sy'n 
fasnachol  

* Yn dynodi'r sefyllfa os bydd unedau gwag yn dychwelyd i'w dosbarth defnydd blaenorol 

** Ffigurau'n cynnwys defnydd cyfreithlon cyfredol unedau gwag / dosbarth defnydd blaenorol 

 

Er mwyn cynnal a gwella bywiogrwydd, dichonoldeb a swyddogaeth manwerthu lleol y 
ffryntiad hwn, dylai penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiad 
newydd/ailddatblygiad a newid defnydd i rai A2/A3 geisio sicrhau na fod y gyfran o 
ddefnyddiau nad sy'n A1 ar lefel llawr gwaelod yn mynd dros y trothwy dynodedig o 35%.  
Mae'r ffigwr hwn yn fras yn adlewyrchu'r lefel hanesyddol a chyfredol o ddefnyddiau nad sy'n 
fasnachol ac awydd y Cyngor i atal erydiad pellach o ddefnyddiau manwerthu y tu hwnt i'r lefel 
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yma. Ystyrir y byddai lefel uwch o ddefnyddiau nad sy'n fasnachol yn debygol o wanhau rôl 
siopa leol bwysig sefydledig a chymeriad y ffryntiad a thanseilio bywiogrwydd a dichonoldeb 
canol y dref yn gyffredinol.  
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MAP 4: Cil-y-Coed PSF4 – Heol Casnewydd (7-43 ac 14-Adeiladau Wesley) 
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CAS-GWENT  

PSF5 – High Street (2-29) 

Mae'r ardal hanesyddol hon yn ffurfio prif ffryntiad siopa allweddol yng nghanol tref Cas-gwent. 
Mae'n ardal atyniadol, brysur yn ystod y diwrnod gyda'r nodweddion canlynol: 

 Ystod o adwerthwyr nwyddau cenedlaethol gan gynnwys Boots, WH Smith, Peacocks 
a Specsavers.   

 Nifer o adwerthwyr nwyddau lleol/annibynnol gan gynnwys siop adrannol Herbert 
Lewis. 

 Nifer fechan o wasanaethau ategol gan gynnwys cymdeithas adeiladu, asiantau tai a 
bwyty.  

 
Mae'r ardal hon yn cynnwys crynhoad uchel o arwynebedd llawr manwerthu a dyma brif ffocws 
manwerthu ar y stryd fawr yng Nghas-gwent, er dylid nodi mai cyfyngedig yw'r gweithgaredd 
gyda'r nos.   
 
Doedd dim unedau gwag yn y ffryntiad craidd hwn ym mis Hydref 2015 sy'n dynodi bod yr 
ardal yn hanfodol ac yn ddichonol, gan adlewyrchu swyddogaeth siopa allweddol y ffryntiad 
hwn yng nghanol y dref.   

Golyga presenoldeb siopau cadwyn cenedlaethol allweddol, ynghyd ag ystod o adwerthwyr 
lleol/annibynnol bod yr ardal hon o ganol y dref yn debygol o gadw ei swyddogaeth siopa 
bwysig ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr a pharhau fel ffocws y buddsoddiad/gwelliant 
manwerthu hyd y gellir rhagweld.  

Dynododd prawf iechyd manwerthu 2015 y canfyddiadau canlynol ar gyfer y prif ffryntiad siopa 
hwn: 

Nifer yr unedau  

 Unedau A1  

 Unedau A2  

 Unedau A3  

 Arall 

25 
20 
4 
1 
0 

Nifer yr unedau gwag  0 

Hyd y ffryntiad manwerthu diffiniedig  234 metr 

Hyd uned ar gyfartaledd  9.4 metr  

Cyfran yr unedau manwerthu/nad sy'n fasnachol ar y llawr 
gwaelod (%)  

80% manwerthu A1 /20% nad sy'n 
fasnachol  

 

Mae hon yn ardal siopa graidd gyda chyfran uchel o unedau manwerthu ar lefel llawr gwaelod. 
Er mwyn cynnal a gwella bywiogrwydd, dichonoldeb a chymeriad manwerthu'r prif ffryntiad 
siopa hwn a chanol y dref yn gyffredinol, dylai penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar gyfer 
datblygiad newydd/ailddatblygiad a newid defnydd i rai A2/A3 geisio sicrhau na fod y gyfran o 
ddefnyddiau nad sy'n A1 ar lefel llawr gwaelod yn mynd dros y trothwy dynodedig o 25%.  
Mae'r ffigwr hwn, tra'n gyffredinol yn uwch na lefelau hanesyddol a chyfredol o ddefnyddiau 
nad sy'n fasnachol o fewn y ffryntiad hwn, yn cydnabod y pwysigrwydd o gynnal swyddogaeth 
manwerthu/cymeriad y ffryntiad a chanol y dref yn gyffredinol ond hefyd yn caniatáu ychydig 
o le am amrywiaeth. Ystyrir y byddai lefel uwch o ddefnyddiau nad sy'n fasnachol yn debygol 
o wanhau rôl siopa sefydledig a chymeriad y ffryntiad a thanseilio bywiogrwydd, dichonoldeb 
ac atyniad y ffryntiad a chanol y dref yn gyffredinol. 
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MAP 5: Cas-gwent PSF5 – High Street (2-29) 
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PSF6 – Heol yr Eglwys Fair 

Mae Heol yr Eglwys Fair yn ardal siopa hanesyddol, atyniadol ar gyfer cerddwyd yng nghanol 
tref Cas-gwent wedi'i leoli i'r de o High Street. Mae'n cynnwys y nodweddion canlynol:  

 Gweithredwyr lleol, annibynnol gan fwyaf, gyda phresenoldeb gan 2 weithredwr 
cenedlaethol yn unig (sef Costa a Coffee@1) 

 Ystod o adwerthwyr lleol, annibynnol ac adwerthwyr arbenigol, gan gynnwys dwy siop 
hen bethau, siop rhoddion a salonau gwallt/harddwch.  

 Nifer weddol uchel o wasanaethau ategol gan gynnwys siopau coffi/caffis a bwytai, 
clinigau ac asiantaeth recriwtio. 
 

Tra bod manwerthu, yn arbennig mewn perthynas â gweithredwyr lleol/annibynnol ac 
arbenigol, yn parhau i fod yn bwysig i'r ffryntiad hwn, cydnabyddir bod yr ardal wedi bod yn 
destun twf ystod amrywiol o wasanaethau ategol gyda dros draean o'r unedau mewn defnydd 
nad sy'n fasnachol yn 2015. Golyga presenoldeb ystod o leoedd bwyta yn yr ardal hon ei fod 
hefyd yn cefnogi economi'r dref gyda'r nos.   

Yn 2015, roedd 1 uned wag yn y ffryntiad hwn a oedd mewn defnydd D1 yn flaenorol 
(deintydd). Yn gyffredinol, mae'n ymddangos bod yr ardal yn gweithredu'r effeithiol gyda'i 
chynnig o siopau manwerthu lleol/annibynnol a gwasanaethau ategol.  

Awgryma'r ystod amrywiol o ddefnyddiau yn yr ardal hon ei bydd yn parhau fel ffryntiad pwysig 
yng nghanol y dref ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr.   Disgwylir y bydd ffocws y ffryntiad hwn 
yn parhau ar siopa annibynnol lleol gyda chefnogaeth gwasanaethau ategol.  Mae'n bwysig 
na fod unrhyw gynigion i newid defnydd yn cael effaith negyddol ar gymeriad a swyddogaeth 
yr ardal. 

Dynododd prawf iechyd manwerthu 2015 y canfyddiadau canlynol ar gyfer y prif ffryntiad siopa 
hwn: 

Nifer yr unedau  

 Unedau A1  

 Unedau A2  

 Unedau A3  

 Arall 

26 
17 
1 
5 
2 (3*) 

Nifer yr unedau gwag  1 

Hyd y ffryntiad manwerthu diffiniedig  224 metr 

Hyd uned ar gyfartaledd  8.6 metr  

Cyfran yr unedau manwerthu/nad sy'n fasnachol ar y llawr 
gwaelod (%) ** 

65% A1 manwerthu A1 /35% nad 
sy'n fasnachol  

* Yn dynodi'r sefyllfa os bydd unedau gwag yn dychwelyd i'w dosbarth defnydd blaenorol 

** Ffigurau'n cynnwys defnydd cyfreithlon cyfredol unedau gwag / dosbarth defnydd blaenorol 

 

Wrth ystyried y gymysgedd o ddefnyddiau manwerthu ac nad sy'n fasnachol o fewn y ffryntiad 
hwn, ystyrir cyfran uwch o ddefnyddiau nad sy'n fasnachol yn fwy derbyniol nag yn y prif 
ffryntiad siopa gerllaw yn High Street. Felly, dylai penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar 
gyfer datblygiad newydd/ailddatblygiad a newid defnydd i rai A2/A3 geisio sicrhau na fod y 
gyfran o ddefnyddiau nad sy'n A1 ar lefel llawr gwaelod yn mynd dros y trothwy dynodedig o 
35%. Mae'r ffigwr hwn yn fras yn adlewyrchu'r lefelau hanesyddol a chyfredol o ddefnyddiau 
nad sy'n fasnachol o fewn y ffryntiad. Er bydd hyn yn caniatáu am ystod hyblyg/amrywiol o 
ddefnyddiau mewn lleoliadau llawr gwaelod i ategu'r cynnig manwerthu yn y ganolfan yn 
gyffredinol, ni fyddai'r Cyngor yn dymuno gweld erydiad pellach o ddefnyddiau manwerthu y 
tu hwnt i'r trothwy dynodedig a allai tanseilio ei swyddogaeth, cymeriad a dynodiad fel prif 
ffryntiad siopa yng Nghas-gwent.   
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MAP 6: Cas-gwent PSF6 – Heol yr Eglwys Fair 
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TREFYNWY  

PSF7 – Monnow Street  

Mae'r ardal hanesyddol hon yn ffurfio prif ffryntiad siopa allweddol yng nghanol tref Trefynwy. 
Mae'n ardal weddol fawr, atyniadol, brysur gyda'r nodweddion canlynol: 

 Ystod eang o adwerthwyr nwyddau cenedlaethol, gan gynnwys White Stuff, WH Smith, 
Superdrug, Boots a Fat Face.  

 Nifer o siopau nwyddau cyfleustra cenedlaethol – Marks and Spencer Food Hall a 
Waitrose. 

 Ystod eang o adwerthwyr lleol / annibynnol gan gynnwys Soames Shoes a Salt & 
Pepper Cookshop and Gift Shop.  

 Nifer o wasanaethau ategol gan gynnwys banciau, asiantau tai, siopau coffi/bwytai a 
thafarndai.   
 

Mae'r ardal yn cynnwys crynhoad uchel o unedau manwerthu cenedlaethol a lleol/annibynnol 
(cyfanswm o 86) a dyma brif ffocws manwerthu ar y stryd fawr yn Nhrefynwy.  Mae hefyd yn 
darparu swyddogaeth siopa bwysig gyda phresenoldeb Marks and Spencer Simply Food a 
siop Waitrose.  

Ar adeg prawf iechyd 2015, roedd 5 uned wag o fewn y prif ffryntiad siopa hwn, gyda 3 ohonynt 
yn cael eu defnyddio at ddibenion A1 manwerthu yn flaenorol a dwy at ddibenion defnydd 
A2/A3. Er gwaethaf yr unedau gwag hyn, ymddengys bod yr ardal yn fywiog ac yn 
gweithredu'n effeithiol, gan adlewyrchu swyddogaeth manwerthu craidd a chymeriad yr ardal 
hon o fewn canol y dref.   

Golyga presenoldeb adwerthwyr cenedlaethol, ynghyd ag ystod o adwerthwyr lleol/annibynnol 
a gwasanaethau ategol bod yr ardal hon o'r dref yn debygol o gadw ei swyddogaeth siopa 
bwysig ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr a pharhau fel ffocws y buddsoddiad/gwelliant hyd y 
gellir rhagweld. 

Dynododd prawf iechyd manwerthu 2015 y canfyddiadau canlynol ar gyfer y prif ffryntiad siopa 
hwn: 

Nifer yr unedau  

 Unedau A1  

 Unedau A2  

 Unedau A3  

 Arall 

86 
62 (65*) 
7 (8*) 
8 (9*) 
4 

Nifer yr unedau gwag  5 

Hyd y ffryntiad manwerthu diffiniedig  628 metr 

Hyd uned ar gyfartaledd  7.3 metr  

Cyfran yr unedau manwerthu/nad sy'n fasnachol ar y llawr 
gwaelod (%) **  

76% manwerthu A1/ 24% nad sy'n 
fasnachol  

* Yn dynodi'r sefyllfa os bydd unedau gwag yn dychwelyd i'w dosbarth defnydd blaenorol 

** Ffigurau'n cynnwys defnydd cyfreithlon cyfredol unedau gwag / dosbarth defnydd blaenorol 

 

Mae hon yn ardal siopa graidd gyda chyfran uchel o unedau manwerthu ar lefel llawr gwaelod. 
Er mwyn cynnal a gwella bywiogrwydd, dichonoldeb a chymeriad manwerthu'r ffryntiad hwn, 
dylai penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiad newydd/ailddatblygiad a newid 
defnydd i rai A2/A3 geisio sicrhau na fod y gyfran o ddefnyddiau nad sy'n A1 ar lefel llawr 
gwaelod yn mynd dros y trothwy dynodedig o 25%.  Mae'r ffigwr hwn yn fras yn adlewyrchu 
lefelau hanesyddol a chyfredol o ddefnyddiau nad sy'n fasnachol o fewn y ffryntiad hwn ac yn 
cydnabod y pwysigrwydd o gynnal swyddogaeth manwerthu/cymeriad yr ardal fanwerthu 
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bwysig hon a chanol y dref yn gyffredinol ond hefyd yn caniatáu ychydig o le am amrywiaeth. 
Ystyrir y byddai lefel uwch o ddefnyddiau nad sy'n fasnachol yn debygol o wanhau rôl siopa 
sefydledig a chymeriad y ffryntiad a thanseilio bywiogrwydd, dichonoldeb ac atyniad y ffryntiad 
a chanol y dref yn gyffredinol.   
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MAP 7: Trefynwy PSF7 – Monnow Street  
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PSF8 - Church Street, Agincourt Square a Priory Street (1-4) 

Mae'r ardal hon i'r gogledd o brif ffryntiad siopa Monnow Street ac yn ymgorffori Church Street, 
Agincourt Square a rhan o Priory Street ac yn cynnwys cymysgedd o ddefnyddiau manwerthu 
ac ategol. Mae'n ardal hanesyddol, fywiog gyda'r nodweddion canlynol: 

 Ystod o adwerthwyr nwyddau lleol, annibynnol gan fwyaf (gyda'r mwyafrif ar Church 
Street), gyda phresenoldeb gan ddau adwerthwr cenedlaethol yn unig (sef Joules ac 
Iceland). 

 Nifer fechan o weithredwyr siopau cyfleustra lleol, annibynnol.  

 Ystod eang o wasanaethau ategol gan gynnwys banciau/cymdeithasau adeiladu ac 
asiantau tai (yn bennaf ar Agincourt Square), theatr, Siop Un Stop Cyngor Sir Fynwy, 
salon trin gwallt/harddwch, siopau coffi/caffis a bwytai.  
   

Tra bod manwerthu yn parhau i fod yn bwysig yn y ffryntiad hwn, yn arbennig ar gyfer 
gweithredwyr lleol/annibynnol, cydnabyddir bod ei gymeriad a swyddogaeth wedi bod yn 
destun newid gyda chyfran weddol uchel o ddefnyddiau nad sy'n fasnachol bellach yn 
bresennol. Golyga'r presenoldeb o ystod o fwytai a theatr yn yr ardal hon bod hefyd ganddi 
swyddogaeth bwysig wrth gefnogi economi'r dref gyda'r nos.   

Ym mis Hydref 2015 roedd 4 uned wag o fewn y ffryntiad hwn, gyda 2 ohonynt yn cael eu 
defnyddio'n flaenorol fel unedau manwerthu A1, 1 yn flaenorol mewn defnydd A3 ac 1 yn 
flaenorol mewn defnydd sui generis.  Er gwaethaf presenoldeb yr unedau gwag hyn, 
ymddengys bod yr ardal yn hanfodol ac yn ddichonol gyda'i ystod amrywiol o adwerthwyr 
lleol/annibynnol a gwasanaethau ategol.   

Awgryma'r ystod amrywiol o ddefnyddiau yn yr ardal hon ei bydd yn parhau fel ffryntiad pwysig 
yng nghanol y dref ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr.  Disgwylir y bydd ffocws yr ardal hon yn 
parhau ar siopa annibynnol lleol gyda chefnogaeth gwasanaethau ategol. Mae'n bwysig na 
fod unrhyw gynigion i newid defnydd ddim yn cael effaith negyddol ar gymeriad a swyddogaeth 
yr ardal.  

Dynododd prawf iechyd manwerthu 2015 y canfyddiadau canlynol ar gyfer y prif ffryntiad siopa 
hwn: 

Nifer yr unedau  

 Unedau A1  

 Unedau A2  

 Unedau A3  

 Arall 

47 
25 (27*) 
8 (9*) 
7 
3 (4*) 

Nifer yr unedau gwag  4  

Hyd y ffryntiad manwerthu diffiniedig  341 metr 

Hyd uned ar gyfartaledd  7.3 metr  

Cyfran yr unedau manwerthu/nad sy'n fasnachol ar y llawr 
gwaelod (%) ** 

57% manwerthu A1/ 43% nad sy'n 
fasnachol  

* Yn dynodi'r sefyllfa os bydd unedau gwag yn dychwelyd i'w dosbarth defnydd blaenorol 

** Ffigurau'n cynnwys defnydd cyfreithlon cyfredol unedau gwag / dosbarth defnydd blaenorol 

 

Er mwyn cynnal a gwella bywiogrwydd, dichonoldeb a chymeriad manwerthu'r ffryntiad hwn, 
dylai penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiad newydd/ailddatblygiad a newid 
defnydd i rai A2/A3 geisio sicrhau na fod y gyfran o ddefnyddiau nad sy'n A1 ar lefel llawr 
gwaelod yn mynd dros y trothwy dynodedig o 35%. Tra bydd y ffigwr hwn yn caniatáu digon o 
le am ystod hyblyg/amrywiol o ddefnyddiau mewn lleoliadau ar y llawr gwaelod i ategu cynnig 
manwerthu canol y dref yn gyffredinol, cydnabyddir bod y lefel gyfredol o ddefnyddiau nad 
sy'n A1 yn uwch na'r trothwy hwn. Mae dyhead, fodd bynnag, i fynd i'r afael â'r sefyllfa yma a 
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gwella swyddogaeth manwerthu'r ffryntiad hwn gan olygu y bydd erydiad pellach gan 
ddefnyddiau nad sy'n fasnachol y tu hwnt i'r trothwy dynodedig a allai danseilio'i ddynodiad fel 
prif ffryntiad siopa yn cael ai atal. Mae'n bwysig bod yr ardal yn parhau yn ffocws ar gyfer 
adwerthwyr lleol, annibynnol ac arbenigol a fydd yn ychwanegu gwerth sylweddol at apêl yr 
ardal a'r dref i breswylwyr ac ymwelwyr.  
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MAP 8: Trefynwy PSF8 - Church Street, Agincourt Square a Priory Street (1-4) 
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Atodiad B  
 
 
 
Rhestr Wirio Polisi RET1 ar gyfer Asesu Cynigion i Ddatblygu a 
Newid Defnydd ar gyfer Defnyddiau nad sy'n Fasnachol ar Lefel 

Llawr Gwaelod mewn Prif Ffryntiadau Siopa  
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Diagram 1: Rhestr Wirio Polisi RET1 ar gyfer Asesu Cynigion i Ddatblygu a Newid Defnydd 
ar gyfer Defnyddiau nad sy'n Fasnachol ar Lefel Llawr Gwaelod mewn Prif Ffryntiadau 
Siopa 

 

 
A yw'r cynnig i 
ddatblygu/ailddatblygu 
neu newid defnydd ar 
gyfer defnydd nad sy'n 
fasnachol mewn 
lleoliad llawr gwaelod 
o fewn prif ffryntiad 
siopa?   
 

 
 

YDI 
Mae Polisi RET1 
yn berthnasol - 
cyfeiriwch at y 
rhestr wirio isod  

  

NAC YDI 
Nid yw Polisi RET1 
yn berthnasol 

 

 

 
a) A fyddai'r cynnig yn 
creu ffryntiad parhaus o 2 
uned nad sy'n fasnachol 
neu fwy?                      
Gweler paragraff 4.2 (a) 

 NA FYDDAI 
Mae'r cynnig yn cydymffurfio â meini prawf a)  
Gwriwch gydymffurfiad â meini prawf b) a c)   

 
 BYDDAI 

Nid yw'r cynnig yn cydymffurfio â meini prawf a)  
Ni fydd mwy na 2 uned nad sy'n fasnachol yn cael 
eu caniatáu nesaf at ei gilydd 

   

 
b) A fyddai'r cynnig yn 
arwain at golli uned(au) 
manwerthu A1 mewn 
naill ai lleoliad 
blaenllaw/cornel neu 
gyda ffryntiad hir?  
Gweler paragraff 4.2 (b)  
 

 NAC YDI 
Mae'r cynnig yn cydymffurfio â meini prawf b) 
Gwriwch gydymffurfiad â meini prawf a) a c)  

 
 YDI 

Nid yw'r cynnig yn cydymffurfio â meini prawf b) 
Nid yw cynigion sy'n arwain at golled o'r fath yn 
debygol o gael eu caniatáu  

   

 
c) A fyddai'r cynnig yn 
arwain at grynhoad rhy 
ddwys o ddefnyddiau nad 
sy'n fasnachol (Dosbarth 
A2/A3) mewn prif 
ffryntiad siopa yn 
seiliedig ar y trothwyon 
uchaf a amlinellwyd yn 
Nhablau 1-4?  
Gweler paragraff 4.2 (c)  
 

 NAC YDI 
Mae'r cynnig yn cydymffurfio â meini prawf c)  
Gwriwch gydymffurfiad â meini prawf a) a b)  

 
 BYDDAI  

Nid yw'r cynnig yn cydymffurfio â meini prawf c)  
Nid yw cynigion sy'n cynyddu nifer yr unedau nad 
sy'n fasnachol i fod yn fwy na'r trothwy uchaf 
dynodedig o fewn prif ffryntiad siopa yn debygol o 
gael eu caniatáu.  
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Eithriadau i Feini Prawf a) i c) o Bolisi RET1  

 

A ellir ystyried y cynnig fel eithriad i feini prawf y polisi?   

 
 
(i) A yw'r ymgeisydd yn gallu 
dangos na fyddai'r cynnig yn 
niweidio bywiogrwydd 
ffryntiad y stryd?  
Gweler paragraff 4.3 (i) 
 

  NAC YDI 
Ni fyddai eithriad yn berthnasol  

  
 

YDI 
Gall eithriad fod yn berthnasol yn amodol ar y 
cais ac ar ôl gwirio tystiolaeth ategol  

   
 
(ii) A yw'r uned wedi bod yn 
wag am o leiaf 2 flynedd ac a 
oes ymdrechion dilys wedi 
bod i farchnata'r lleoliad?  
Gweler paragraff 4.3 (ii)  
 

 NAC YDI  
Ni fyddai eithriad yn berthnasol  

  

 
YDI 
Gall eithriad fod yn berthnasol yn amodol ar y 
cais ac ar ôl gwirio tystiolaeth ategol  
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Atodiad C  
 
 
 

Ffynonellau Cyngor  
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Am ymchwil manwerthu a chyngor ar bolisi cynllunio masnachol, cysylltwch â: 

Yr Adran Cynllunio Polisi 
Neuadd y Sir, Rhadyr, 

Brynbuga, Sir Fynwy 

NP15 1GA  

Ffôn: 01633 644429 

E-bost: planningpolicy@monmouthshire.gov.uk 

 

Am gyngor ar gynigion datblygu a newid defnydd ar gyfer defnyddiau nad sy'n 

fasnachol o fewn prif ffryntiad siopa, cysylltwch â:  

Yr Adran Rheoli Datblygiad 
Neuadd y Sir, Rhadyr,  

Brynbuga, Sir Fynwy  

NP15 1GA 

Ffôn: 01633 644800  

E-bost: planning@monmouthshire.gov.uk 
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