
Tyfu’r Drenewydd – Rhaglen Fuddsoddi ar gyfer Adfywhau
Mae Cyngor Sir Powys wedi sicrhau nawdd arwyddocaol oddi wrth Lywodraeth Cymru i gynnal prosiect
o bwys a allai gweld canol Y Drenewydd yn cael ei gwella gan ystod o fesurau cyffrous i wneud y dref yn
wyrddach. Mae’r Cyngor Sir yn partneru gyda Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn i ddatblygu
cynigion ar gyfer y dref gan y bydd cyngor y dref yn darparu gwasanaeth cynnal a chadw mannau
gwyrdd yn barhaus.

Nod yr arian yw “gwyrddu” canol trefi trwy osod Seilwaith Trefol Gwyrdd (plannu planhigion ar
strydoedd, gerddi glaw a draenio cynaliadwy ac ati) sy’n cefnogi adfywiad economaidd a datblygiad
cynaliadwy ehangach. Dyma gyfle cyffrous i newid golwg a theimlad canol y dref tra’n helpu’r dref gyda’i
hymrwymiadau i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Dyma eich cyfle i ddylanwadu’n uniongyrchol ar y dyluniadau hyn. Rydym yn awyddus i glywed eich
safbwyntiau ac awgrymiadau.

Mae’r holiadur hwn wedi cael ei ddatblygu ar gyfer ymgynghoriad Tyfu’r Drenewydd. Ei nod yw cael
gwybod beth yw safbwyntiau rhanddeiliaid am yr angen ar gyfer y prosiect. Bydd y wybodaeth a
gyflwynwch yn yr holiadur hwn yn cael ei rhannu gyda’n contractwyr, WSP, i brosesu eich ymateb i’r
ymgynghoriad hwn. Bydd unrhyw wybodaeth a gyflwynwch yn cael ei thrin yn unol â Chyfraith Diogelu
Data.
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Tyfu’r Drenewydd – Rhaglen Fuddsoddi ar gyfer Adfywhau

Cwestiwn 1: A ydych yn ateb fel unigolyn neu ar ran busnes/sefydliad? (Dewiswch un ateb)

Unigolyn

Busnes/ sefydliad

Arall (nodwch):

Cwestiwn 2: I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno gyda’r angen i osod seilwaith trefol gwyrdd yng
nghanol tref Y Drenewydd? (Dewiswch un ateb)

Ddim yn cytuno nac
yn anghytuno

Pwysig     Hynod o 
ddibwys

Cwestiwn 3: Yn seiliedig ar gynnig cyffredinol y prosiect, pa mor bwysig yw’r ffactorau canlynol i chi?

Anghytuno’n
Gryf

Pwysig lawn Ddim yn bwysig 
nac yn ddibwys

Dibwys

Newid golwg a

theimlad y dref

Cefnogi busnesau lleol

Cost y prosiect

Amser cyflwyno’r
prosiect

Cytuno Anghytuno

Tebygol 
iawn

Cwestiwn 4: Yn seiliedig ar gynnig cyffredinol y prosiect, pa mor debygol ydych chi o ymweld a threulio mwy
o amser yng nghanol tref Y Drenewydd unwaith y bydd y prosiect wedi’i gwbhlau? (Dewiswch un ateb)

Annhebygol 
iawn

Tebygol                                                                 Annhebygol

Cwestiwn 5:  I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno y byddai’r newidiadau arfaethedig yn dda i
fusnes yn Y Drenewydd? (Dewiswch un ateb)

Newid hinsawdd

Ddim yn debygol
nac yn annhebygol

Cytuno'n
gryf

Ddim yn cytuno nac
yn anghytuno

Anghytuno’nCytuno'n Cytuno Anghytuno
Gryfgryf



Cwestiwn 6: I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno gyda’r cynigion ar gyfer yr ardaloedd canlynol?

Ardal A. Cornel siop 
Iceland 

Ardal B. Stryd Fawr

Ardal C. Sgwâr Hafren

Un o’n nodau yw creu ardal uwch ar gyfer busnesau er mwyn caniatáu lle i fasnachwyr sydd â stondin godi a
marchnadoedd wythnosol ar ddydd Mawrth a dydd Sadwrn.

Cwestiwn 7: I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno gydag ardal uwch ar gyfer busnes? (Dewiswch
un ateb)

Cytuno Strongly
                                                                                           disagree

Cytuno’n
gryf

Ddim yn cytuno 
nac yn anghytuno

Anghytuno

Cwestiwn 8: Rydym yn cynnig cynnwys y nodweddion canlynol o fewn y dyluniad, pa mor bwysig yw’r
nodweddion hyn i chi?

Ardaloedd eistedd

Cynefin bywyd gwyllt

Nodweddion dŵr

Man cymunedol

Cwestiwn 9: A oes unrhyw nodweddion (sydd heb eu rhestru yng nghwestiwn 8) yr hoffech chi weld yn cael eu
cynnwys o fewn y dyluniad?

Ddim yn cytuno nac
yn anghytuno

Anghytuno’nCytuno'n Cytuno Anghytuno
Gryfgryf

Pwysig     Hynod o 
ddibwys

Pwysig lawn Ddim yn bwysig 
nac yn ddibwys

Dibwys



Cwestiwn 10: Mae rhai ardaloedd wedi’u dylunio ar gyfer planhigion a blodau. Pa fath o blanhigion fyddech
chi’n hoffi eu gweld? 

Tymhorol

Coed/Llwynj

Blodau gwyllt

Llysiau/Ffrwythau

Arall (nodwch):

Cwestiwn 11: A oes gennych unrhyw sylwadau/awgrymiadau pellach i wella’r cynlluniau seilwaith
gwyrdd ar gyfer canolfan tref Y Drenewydd?

Diolch am gymryd yr amser i lenwi’r holiadur. Anfonwch yr holiaduron at regeneration@powys.gov.uk
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