
Arolwg Cynllun Lle y Drenewydd & Llanllwchaearn 
 
Cyflwynwyd Cynlluniau Lle yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, fel dull o annog mwy o 
ymgysylltu â'r gymuned mewn penderfyniadau cynllunio trefi lleol. 
 
Mae Cynllun Lle y Drenewydd & Llanllwchaearn yn cyflwyno cyfle i bobl leol weithio gyda’i gilydd 
gyda’r Cyngor Tref i: 
 

• Ddylanwadu ar benderfyniadau cynllunio lleol yn y dref  
• Ddweud wrthym am eich anghenion a’ch dyheadau ar gyfer y dref  
• Adnabod atebion i faterion, i helpu i ddenu buddsoddiad 

 
Am fwy o wybodaeth am y Cynllun Lle, cliciwch yma: 
www.newtown.org.uk/consultations/view/place-plan  
 
Yn y cyfamser, rydym yn chwilio am eich barn ar yr hyn y gellid ei gynnwys yn y cynllun.  
 
Byddem yn ddiolchgar pe gallech gymryd deng munud i gwblhau'r arolwg isod. Bydd eich adborth 
yn helpu i lunio'r Cynllun. 
 
A wnewch chi e-bostio eich arolwg cyflawn i deb@planningaidwales.org.uk neu ei adael yn 
Swyddfa Cyngor Tref y Drenewydd & Llanllwchaearn yn Broad Street, y Drenewydd. 
 
BOD YN RHAN O DYNNU GWOBR! Os yr ydych yn 16 oed neu’n fwy, a byddech yn hoff o gael 
bod yn rhan o dynnu gwobr rad ac am ddim i ennill gwobr o £50 mewn arian parod, a wnewch chi 
ddarparu eich manylion cyswllt a chadarnhau eich cydsyniad ar ddiwedd yr arolwg. 
 
Ticiwch y cyfan sy’n berthnasol  Rwyf yn...  
 

 
 
Nodwch eich cod post (caiff hyn ond ei ddefnyddio i wirio ymdriniaeth yr arolwg): 
 

 
 
Ticiwch eich grŵp oedran (caiff hyn ond ei ddefnyddio i wahaniaethu’r adborth / 
blaenoriaethau’r gwahanol grwpiau oedran). Rwyf … 
 

 
A ydych chi wedi clywed am Gynllun Lle y Drenewydd a Llanllwchaearn cyn heddiw? 
 

 

  byw yn y Drenewydd & Llanllwchaearn  ymwelydd i’r Drenewydd & Llanllwchaearn 
      
  byw y tu allan i’r Drenewydd & 

Llanllwchaearn 
 rhedeg busnes neu’n gweithio mewn 

busnes yn y Drenewydd & Llanllwchaearn 

Cod Post:   

  O dan 12 mlwydd oed  25-34 mlwydd oed  55-64 mlwydd oed 
         12-17 mlwydd oed  35-44 mlwydd oed  65-74 mlwydd oed 
         18-24 mlwydd oed  45-54 mlwydd oed  75 mlwydd oed neu’n hyn 

  Ydw   Nac Ydw 

http://www.newtown.org.uk/consultations/view/place-plan
mailto:deb@planningaidwales.org.uk


Y Drenewydd -  Lle Arbennig i Fyw a Gweithio? 
1. Cyfleusterau cymuned 

A ydych chi’n gyffredinol bodlon gyda nifer, ystod ac ansawdd y cyfleusterau cymunedol yn y 
Drenewydd? (Neuaddau cyfarfod, Canolfannau Chwaraeon/Hamdden, Tafarnau, Siopau, Caffis / 
Bwytai, Banciau, Swyddfa Bost ac ati) 
 

 
Darpariaeth ar gyfer pobl iau - A ydych chi’n fodlon gyda’r ddarpariaeth o weithgareddau / 
cyfleusterau cymunedol ar gyfer pobl ifanc yn y Drenewydd? 
 

 
Darpariaeth ar gyfer pobl hŷn- A ydych chi’n fodlon gyda darpariaeth y gweithgareddau / 
cyfleusterau ar gyfer pobl hŷn yn y Drenewydd? 
 

 
Darpariaeth ar gyfer pobl anabl - A ydych chi’n fodlon gyda’r ddarpariaeth o weithgareddau / 
cyfleusterau ar gyfer pobl anabl yn y Drenewydd? 
 

 
Gwella cyfleusterau cymunedol - Gwelliannau awgrymedig / sylwadau eraill ar gyfleusterau a 
gweithgareddau cymunedol: 
 

 

2. Darpariaeth iechyd, gofal a llesiant 

A ydych chi’n fodlon gyda’r cyfleusterau sy’n cefnogi eich iechyd, gofal a llesiant? 

 

 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
       
  Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
         Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
       
  Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
       
  Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  
 
 
 

 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
       
  Anfodlon  Hynod Anfodlon 



Pa gyfleusterau sy'n cefnogi eich iechyd, gofal a llesiant yr ydych chi'n eu gwerthfawrogi'n 
arbennig? 

 
Gwelliannau awgrymedig / sylwadau arall ar gyfleusterau i gefnogi eich iechyd, gofal a llesiant: 

 

3. Cefnogi busnesau 

Ydych chi'n credu bod gan y Drenewydd ddarpariaeth ddigonol ar gyfer twf busnes yn y 
Drenewydd? 
 

 

 

Gwelliannau awgrymedig / sylwadau eraill ar ddarpariaeth busnes (er enghraifft am eiddo, sgiliau, 
hyfforddiant…): 

 

4. Profiadau Canol Tref 

A ydych chi’n fodlon gyda’ch profiad siopa yng Nghanol Tref y Drenewydd?  
 

 
A oes unrhyw welliannau yr hoffech eu gweld yn ardal siopa Canol Tref y Drenewydd? 

 
Pa mor fodlon ydych chi ar hygyrchedd Canol y Dref? (Parcio, llwybrau bws, llwybrau cerdded, 
arwyddion, mynediad i bobl anabl) 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  Ydw  Nac ydw  Niwtral 

  
 
 
 

 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
         Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  
 
 
 

 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
       
  Anfodlon  Hynod Anfodlon 



Gwelliannau awgrymedig / sylwadau eraill ar fynd o gwmpas y dref: 

 

5. Teithio  

Cerdded a Beicio 
Ydych chi'n fodlon â'r ddarpariaeth ar gyfer cerdded a beicio yn y Drenewydd?  
 

 
Gwelliannau / sylwadau awgrymedig ar gerdded a beicio yn y Drenewydd: 

 
Cludiant Cyhoeddus 

A ydych chi’n fodlon gyda’r ddarpariaeth cludiant cyhoeddus? 

 

Gwelliannau awgrymedig / sylwadau eraill ar deithio: 

 

6. Darpariaeth Tai 

Darpariaeth ar gyfer pobl iau 

Pa mor fodlon ydych chi â darpariaeth tai ar gyfer pobl iau? 

 

  
 
 
 
 

 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
         Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  
 
 
 
 

 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
         Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  
 
 
 

 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
         Anfodlon  Hynod Anfodlon 



Darpariaeth ar gyfer y rhai ar incwm isel 

Pa mor fodlon ydych chi â darpariaeth tai ar gyfer pobl ar incwm isel? 

 
Darpariaeth ar gyfer pobl hŷn 

Pa mor fodlon ydych chi â’r ddarpariaeth o dai ar gyfer pobl hŷn? 

 
Darpariaeth ar gyfer pobl anabl 

Pa mor fodlon ydych chi â'r ddarpariaeth tai ar gyfer pobl anabl? 

 
Gwelliannau awgrymedig / sylwadau eraill ar ddarpariaeth tai: 

 

7. Diogelwch 

Yn gyffredinol, pa mor ddiogel ydych chi’n teimlo yn y Drenewydd?  
 

 
Pa mor ddiogel ydych chi'n teimlo yng nghanol tref y Drenewydd? 
 

 
Gwelliannau awgrymedig / sylwadau eraill ar ddiogelwch: 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
         Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
         Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
         Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  
 
 
 

 

  Hynod ddiogel  Diogel iawn  Go ddiogel 
         Ddim yn ddiogel  Ddim yn ddiogel o gwbl 

  Hynod ddiogel  Diogel iawn  Go ddiogel 
         Ddim yn ddiogel  Ddim yn ddiogel o gwbl 

  
 
 
 

 



8. Tref lân 
 
Yn eich barn chi, yn gyffredinol pa mor lân yw'r Drenewydd? 
 

 
Pa mor lân ydych chi'n meddwl yw canol tref Y Drenewydd? 
 

 
Gwelliannau awgrymedig / sylwadau eraill ar lendid 

 

9. Datblygiad yn y Drenewydd 

Mae cynigion ar gyfer mwy o dai a mwy o gyflogaeth yn y Drenewydd. A oes gennych unrhyw 
sylwadau ar yr hyn y dylai'r Drenewydd eu hystyried wrth i'r dref ddatblygu yn y dyfodol? 

 

Y Drenewydd Werdd – Yr Amgylchedd 
 
10. Open spaces 
 
Pa mor aml ydych chi'n ymweld â llefydd agored cyhoeddus yn y Drenewydd? 
 

 

Pa Lefydd Agored Cyhoeddus yr ydych chi'n ymweld â hwy? 

  Hynod lân  Glân iawn  Go lân 
         Ddim yn lân  Ddim yn lân o gwbl 

  Hynod lân  Glân iawn  Go lân 
         Ddim yn lân  Ddim yn lân o gwbl 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  Hynod aml  Aml iawn  Aml 
         Ddim mor aml â hynny  Ddim o gwbl 

  
 
 
 

 



Ydych chi'n fodlon â'r ddarpariaeth llefydd agored (lleoliad / math / ansawdd) yn y Drenewydd? 
 

 

Gwelliannau awgrymedig / sylwadau eraill (er enghraifft eich hoff le agored, hoff weithgareddau?): 

 
11. Bywyd Gwyllt 
 
A ydych chi'n fodlon bod y Drenewydd yn fan lle cefnogir ac annogir bywyd gwyllt? 
 

 
A oes unrhyw ardaloedd penodol sy'n cefnogi bywyd gwyllt lleol y gallwch ddweud wrthym 
amdanynt? 

 

Gwelliannau awgrymedig / sylwadau arall: 

 

12. Newid Hinsawdd 

Yn ddiweddar cyhoeddodd y Cyngor Tref argyfwng yn yr hinsawdd. Pa newidiadau hoffech chi eu 
gweld yn y dref i fynd i'r afael â newid yn yr Hinsawdd? 

 

 
 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
         Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  
 
 
 

 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
         Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 



Y Drenewydd -  Pen Taith 
13. Cyfleusterau Twristiaeth 

Ydych chi'n meddwl bod cyfleusterau digonol ar gyfer twristiaid sy'n ymweld â'r Drenewydd?   
 

 
 

Gwelliannau awgrymedig / sylwadau eraill ar gyfleusterau twristiaeth (er enghraifft, pa fath o 
ddigwyddiadau a gweithgareddau yr hoffech chi weld mwy ohonynt?) 

 

14. Camlas / Afonydd 

Ydych chi'n ymweld â'r afon / camlas yn y Drenewydd at ddibenion hamdden? 
  

 
Ydych chi'n meddwl y gellid gwneud gwelliannau i'r afon / camlas er mwynhad trigolion ac 
ymwelwyr? 

 

 

 

Gwelliannau awgrymedig / sylwadau eraill 

 

15. Diwylliant a Threftadaeth y Drenewydd 

Ydych chi'n credu bod gan y Drenewydd dreftadaeth unigryw? 
 

 
 

 
Pa mor fodlon ydych chi fod agweddau, nodweddion ac adeiladau hanesyddol yn y Drenewydd yn 
derbyn gofal ac y cânt eu cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol? 
 

  Ydw  Nac ydw  Niwtral 

  
 
 
 

 

  Hynod aml  Aml iawn  Aml 
         Ddim mor aml â hynny  Ddim o gwbl 

  Ydw  Nac ydw  Niwtral 

  
 
 
 

 

  Ydw  Nac ydw  Niwtral 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
       
  Anfodlon  Hynod Anfodlon 



Pa mor fodlon ydych chi gyda chyfleusterau ar gyfer Treftadaeth a’r Celfyddydau? 

 

Gwelliannau awgrymedig / sylwadau eraill ar Ddiwylliant & Threftadaeth y Drenewydd 

 
 
16. Yn gyffredinol, ydych chi'n fodlon gyda'ch profiad o fyw yn y Drenewydd? 
 

 
Beth ydych chi'n ei hoffi fwyaf am y Drenewydd? 

 
Beth ydych chi'n ei hoffi lleiaf am y Drenewydd? 

 

 
17. A oes gennych syniad arbennig ar gyfer y dref? 
 
Mae'r Cyngor Tref yn awyddus i gefnogi grwpiau sydd â syniadau i wella'r dref. Rhowch wybod i ni 
yma os oes gennych syniad yr hoffech ei ddatblygu a gadewch eich manylion cyswllt isod*. 
 
Eich syniad: 

 
Eich enw & manylion cyswllt: 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
       
  Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  
 
 
 

 

  Bodlon Iawn  Bodlon  Niwtral 
       
  Anfodlon  Hynod Anfodlon 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

Enw:   
   Ebost:   
   Rhif Ffôn:   



DIOLCH 
 
BOD YN RHAN O DYNNU GWOBR! 
 
  A WNEWCH CHI FY NGHYNNWYS MEWN I DYNNU GWOBR (ticiwch y blwch) Rwyf 

wedi ateb o leiaf un adran o’r arolwg ac wedi rhoi fy manylion cyswllt isod. Bydd y 
Cyngor Tref ond yn defnyddio fy ngwybodaeth i’m hysbysu fy mod wedi ennill y wobr 
ariannol a chaiff yr holl fanylion cyswllt eu dileu. Y dyddiad cau ar gyfer tynnu’r wobr yw 
20 Medi. Caiff yr enillydd ei ddewis ar hap ar 18 Hydref 2019. (Wele’r telerau ac amodau 
yn https://tinyurl.com/y4brzts4). 

  

 

 
 

Os hoffech glywed mwy am Gynllun Lle y Drenewydd a Llanllwchaearn, gadewch eich cyfeiriad e-
bost isod * 

 

* Y Cyngor Tref yn unig fydd yn defnyddio unrhyw ddata personol a roddwch, megis eich manylion 
cyswllt, i gysylltu â chi am fusnes y Cyngor Tref. Ni fyddwn yn rhannu unrhyw ddata personol gyda 
3ydd parti. 

Mae’r Drenewydd ar hyn o bryd yn ystyried mentrau newydd ac efallai y bydd gennych ddiddordeb 
hefyd mewn cynnig ar gyfer Ardal Gwella Busnes (BID) a fydd yn effeithio ar oddeutu 735 eiddo 
masnachol yn y Drenewydd sydd â phrisiant ardrethi annomestig am gyfnod o 5 mlynedd rhwng 
2020 a 2025. Os ydych chi'n berchen ar neu'n meddiannu un o'r eiddo hyn (ee fel busnes, 
unigolyn, sefydliad, landlord) gallwch gymryd rhan yn y cyfnod ymgynghori a fydd yn rhedeg o 
Orffennaf i Hydref 2019. Am ragor o wybodaeth ymwelwch â’r wefan yma sef 
http://newtownbid.co.uk/  

Enw:   
   Ebost:   
   Rhif Ffôn :   

Ebost:   

https://tinyurl.com/y4brzts4
http://newtownbid.co.uk/
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