Astudiaeth Dichonoldeb Ansawdd Aer Hafodyrynys (Cam 3
Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru)
Dylai gymryd tua 10 munud i chi ateb yr holl gwestiynau. Os oes angen i chi siarad â rhywun am yr
arolwg hwn, e‐bostiwch: gweinydduia@caerfffili.gov.uk neu ffoniwch 01443 811346/81134.
Hysbysiad preifatrwydd (diogelu data)
Mae eich ymateb i'r holiadur hwn yn cael ei gasglu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (fel
rheolwr data) a chaiff ei ddefnyddio i lywio'r astudiaeth ddichonoldeb a darparu tystiolaeth i'n
helpu i wneud penderfyniadau ynghylch sut i wella ansawdd aer yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili. Trwy gyflwyno'ch ymateb, rydych chi'n rhoi eich caniatâd i ni ddefnyddio'r wybodaeth a
ddarperir gennych. Pan fydd canlyniadau'n cael eu rhannu'n gyhoeddus neu gyda sefydliadau eraill,
bydd eich gwybodaeth yn ddienw, felly ni ellir eich adnabod. Os ydych chi'n darparu manylion
cyswllt, yna gallwn anfon negeseuon atoch yn unol â'r dewisiadau a roddir, ond gallwch dynnu'n ôl
ar unrhyw adeg.
Byddwn yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel yn unol â chyfraith diogelu data'r DU. Caiff eich data
eu prosesu gan y gwasanaethau (adrannau) perthnasol o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Q1

Nodwch eich diddordeb yn yr ymgynghoriad hwn (dewiswch bob un sy'n berthnasol):
Preswylydd sy'n byw yn 1-20 Teras Min-y-coed, 1-2 Siopau Min-y-coed neu Yr Adfa
Preswylydd CBSC nad yw'n byw yn 1-20 Teras Min-y-coed, 1-2 Siopau Min-y-coed neu Yr Adfa
Preswylydd sy'n byw mewn Awdurdod Lleol cyfagos
Aelod etholedig
Yn cynrychioli grŵp neu sefydliad lleol
Rhywun sy'n gweithio ym mwrdeistref sirol Caerffili
Person busnes lleol
Arall

Os ydych chi wedi nodi 'arall', rhowch fanylion:

Q2

Rhowch eich cod post yn y gofod isod e.e.CF82 7PG

Q3

A ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â chanlyniad Astudiaeth Ddichonoldeb Ansawdd Aer
Hafodyrynys, Adroddiad Cam 3 Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru?
Cytuno
Angytuno

Q4

A wnewch chi roi esboniad byr i'ch ateb yng Nghwestiwn 3 yn y blwch isod:

Q5

A ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r cynnig mai 'Gwneud y lleiafswm' yw'r opsiwn a
ffefrir?
Cytuno
Anghytuno

Q6

A wnewch chi roi esboniad byr i'ch ateb yng Nghwestiwn 5 yn y blwch isod:

Q7

Nodwch eich rhyw isod:
Gwryw
Benyw
Mae'n well gennyf beidio â dweud
Arall

Os gwnaethoch chi ddewis 'arall', nodwch yn y blwch isod eich rhyw

Q8

Rwy'n:
11-15 oed
16-25 oed
26-35 oed
36-50 oed
50-64 oed
65 oed a throsodd
Mae'n well gennyf beidio â dweud

Q9

Os ydych chi'n teimlo bod eich ymateb i'r arolwg hwn wedi cael ei ddylanwadu (yn
gadarnhaol neu'n negyddol) oherwydd unrhyw un o'r canlynol: eich tarddiad ethnig, rhyw,
oedran, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, ailbennu rhywedd, daliadau
crefyddol neu ddi‐gred, defnydd o'r Gymraeg, Iaith Arwyddion Prydain neu ieithoedd eraill,
cenedligrwydd neu gyfrifoldeb am unrhyw ddibynyddion, rhowch fanylion yn y blwch a
ddarperir:

Q10

Rwy'n cadarnhau fy mod yn dymuno cyflwyno'r wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon i
Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Rwy'n deall y bydd y wybodaeth hon yn cael ei chasglu
drwy Snap Surveys, sefydliad trydydd parti https://www.snapsurveys.com/surveysoftware/privacy-policy-uk/ ac i'w defnyddio fel y'i disgrifir ym mhreifatrwydd Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili hysbysiad https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Dataprotection-and-freedom-of-information/Privacy-notices?lang=cy-gb
Rwy’n cadarnhau’r uchod

Diolch i chi am gymryd yr amser i ymateb i'r arolwg hwn. Dychwelwch y ffurflen hon i unrhyw un o
brif swyddfeydd y Cyngor neu'ch llyfrgell, canolfan hamdden, swyddfa arian parod, swyddfa dai neu
ganolfan cwsmeriaid yn gyntaf agosaf. Os yw'n well gennych, gallwch hefyd ddychwelyd yr arolwg
yn y post at y Swyddog Ymgynghori ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Uned Polisi, Cyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG.

