Arolwg Teithio Trigolion
Cae Sant Barrwg, Bedwas
Treuliwch ychydig funudau yn llenwi'r holiadur isod a fydd yn ein helpu i gael darlun o'ch
patrymau teithio dyddiol ar hyn o bryd. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i
ddatblygu ffyrdd newydd o'ch helpu i fanteisio ar gludiant cyhoeddus, helpu gosod
targedau, a llywio ein gwaith datblygu isadeiledd cerdded a beicio yn yr ardal. Bydd hyn,
yn ei dro, yn ein helpu i sicrhau bod trigolion newydd yn ymwybodol o'r cyfleoedd i
deithio mewn ffordd gynaliadwy wrth gyflawni teithiau bob dydd.
Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth sydd gennym amdanoch
chi, gan gynnwys yr hawl i gael gafael ar eich gwybodaeth a'r hawl i gwyno os ydych
chi'n anhapus â'r ffordd y caiff eich gwybodaeth ei phrosesu. Am ragor o wybodaeth am
sut rydym yn prosesu'r wybodaeth hon a'ch hawliau, dilynwch y ddolen hon: https://www
.caerphilly.gov.uk/CaerphillyDocs/FOI/PrivacyNotices/Travel-Plans-Pandy-Road-Privacy
-Notice_CY.aspx
Q1

Rhowch eich cod post llawn a rhif eich tŷ fel y gallwn gysylltu â chi gyda rhagor o wybodaeth.
Cod post:
Rhif y tŷ:

Q2

Ydych chi'n teithio i fan gweithio neu astudio, ac yn ôl, yn rheolaidd? Dewiswch un yn unig.
Rwy'n mynychu man gweithio

Rwy'n gweithio gartref

Rwy'n mynychu'r ysgol

Dydw i ddim yn mynychu man gweithio nac
astudio ar hyn o bryd

Rwy'n mynychu'r coleg

Q3

Sut rydych chi, fel arfer, yn teithio i'ch man gweithio neu astudio ac yn ôl? Os ydych chi'n defnyddio
mwy nag un dull teithio yn ystod eich taith, ticiwch yr un rydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer y pellter
mwyaf o'ch taith arferol i'r gwaith.
Bws

Beic modur / Moped / Sgwter

Beic

Trên

Gyrru car (ar eich pen eich hun)

Cerdded

Gyrru car (gydag eraill)

Arall, nodwch

Teithiwr mewn car

Q4

Beth yw'r prif reswm dros ddewis y dull hwnnw? Dewiswch un yn unig.
Dyna'r dull rhataf

Arfer

Dyna'r dull cyflymaf

Rhesymau iechyd

Mae'n ecogyfeillgar

Dibynadwyedd

Diffyg dewis arall

Arall, nodwch

Llai o straen

Q5

Faint o amser mae'n ei gymryd i chi gyrraedd y gwaith gan ddefnyddio'ch dull teithio arferol?
Dewiswch un yn unig.
Llai na 15 munud

61–90 munud

16–30 munud

Dros 90 munud

31–60 munud

Gyrwyr ceir
Os ydych chi, fel arfer, yn gyrru car i'r gwaith neu i'r ysgol, atebwch y cwestiynau isod.
Q6

Os ydych chi'n gyrru car i'r gwaith neu i'r ysgol yn rheolaidd, faint o bobl sy'n teithio yn eich car gyda
chi? Dewiswch un yn unig.
0

Q7

1

2

A fyddai rhannu car o ddiddordeb i chi? Gallai hyn olygu cael lifft yng nghar rhywun arall neu gynnig
lifft i rywun yn eich car chi. Dewiswch un yn unig.
Byddai

Q8

Na fyddai

Ydy'ch car yn hanfodol i'ch swydd? Dewiswch un yn unig.
Bob amser

Q9

3 neu ragor

Weithiau

Na fyddai

Ydych chi'n defnyddio'ch car ar gyfer y canlynol fel rhan o'ch taith i'r gwaith neu i'r ysgol, neu yn ôl?
Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
Gollwng/casglu plant
Gollwng/casglu aelodau eraill o'r teulu

Q10

Pan fyddwch chi'n gyrru i'r gwaith neu i'r ysgol, ble byddwch chi fel arfer yn parcio? Dewiswch un yn
unig.
Ar y safle

Mewn maes parcio arall

Yn y stryd

Arall, nodwch

Dulliau teithio eraill
Q11

Pa ddulliau teithio, os oes unrhyw rai, rydych chi'n eu defnyddio o bryd i'w gilydd wrth deithio i'r
gwaith neu i'r ysgol, ac yn ôl? Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
Bws

Beic modur / Moped / Sgwter

Beic

Trên

Gyrru car (ar eich pen eich hun)

Cerdded

Gyrru car (gydag eraill)

Dim dulliau teithio eraill

Teithiwr mewn car

Arall, nodwch

Q12

Q13

Q14

Pa un neu ragor o'r canlynol, os oes unrhyw rai, byddai'n eich annog i feicio i'r gwaith neu i'r ysgol,
neu yn ôl? Os ydych chi eisoes yn teithio ar feic, pa welliannau yr hoffech chi eu gweld? Ticiwch bob
un sy'n berthnasol.
Llwybrau beicio mwy diogel

Gostyngiad neu fenthyciad i brynu beic

Llwybrau beicio wedi'u goleuo'n well

Hyfforddiant beicio i wella sgiliau

Mannau parcio gwell ar gyfer beiciau ar ben y
daith

Dim byd
Arall, nodwch

Pa un neu ragor o'r canlynol, os oes unrhyw rai, byddai'n eich annog i deithio ar y bws i'r gwaith neu
i'r ysgol, neu yn ôl? Os ydych chi eisoes yn teithio ar y bws, pa welliannau yr hoffech chi eu gweld?
Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
Gwasanaethau amlach

Bysiau mwy cyfforddus

Gwasanaethau mwy dibynadwy

Bysiau glanach

Gwybodaeth well am gludiant cyhoeddus

Cyfleusterau gwell mewn safleoedd bysiau

Amodau gwell i gerddwyr o amgylch yr orsaf
fysiau
Safleoedd bysiau yn agosach at fy
nghartref/gweithle

Tocynnau rhatach/Tocynnau â chymhorthdal
Dim byd
Arall, nodwch

Pa un neu ragor o'r canlynol, os oes unrhyw rai, byddai'n eich annog i deithio ar y trên i'r gwaith neu
i'r ysgol, neu yn ôl? Os ydych chi eisoes yn teithio ar y trên, pa welliannau yr hoffech chi eu gweld?
Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
Gwasanaethau amlach

Trenau mwy cyfforddus

Gwasanaethau mwy dibynadwy

Trenau glanach

Gwybodaeth well am gludiant cyhoeddus

Cyfleusterau gwell mewn gorsafoedd trenau

Amodau gwell i gerddwyr o amgylch yr orsaf
drenau

Tocynnau rhatach/Tocynnau â chymhorthdal

Gorsafoedd trenau yn agosach at fy nghartref

Dim byd
Arall, nodwch

Q15

Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill i'w gwneud am eich teithiau? Nodwch.

Q16

Os ydych yn teimlo bod eich ymateb i'r arolwg hwn wedi'i ddylanwadu (yn gadarnhaol neu'n
negyddol) oherwydd unrhyw un o'r canlynol: eich tarddiad ethnig, rhyw, oed, statws priodasol,
cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, ailbennu rhywedd, cred neu ddiffyg cred, defnydd o'r iaith Gymraeg,
Iaith Arwyddion Prydain neu ieithoedd eraill, cenedligrwydd neu gyfrifoldeb dros ddibynyddion,
rhowch fanylion isod.

Gwybodaeth amdanoch chi
Oherwydd natur graddfa fechan yr arolwg hwn, ni chynhwysir yr ystod lawn o
gwestiynau monitro cydraddoldeb. Nid yw'r cwestiynau isod yn orfodol, ond, bydd eich
ymateb yn ein helpu i ddeall yn iawn yr atebion rydych chi wedi'u rhoi yn yr arolwg.
Q17

Fy oedran yw (ticiwch un)
5-15

40-49

16-21

50-59

22-29

Dros 60 oed

30-39

Q18

Q19

Q20

Rydw i (ticiwch un)
Yn wryw

Gwell gen i beidio â dweud

Yn fenyw

Arall, nodwch

Oes gennych chi anabledd, afiechyd tymor hir neu broblem iechyd? (Dewiswch bob un sy'n
berthnasol)
Oes, mae gen i anabledd

Na fyddai

Oes, mae gen i broblem iechyd neu afiechyd
tymor hir

Gwell gen i beidio â dweud

Ydy'ch anabledd, eich afiechyd tymor hir neu'ch problem iechyd yn effeithio ar eich trefniadau teithio?
(Dewiswch un yn unig)
Byddai

Q21

Na fyddai

Rydw i (Dewiswch un yn unig)
Wedi fy nghyflogi'n amser llawn (30 awr neu
fwy yr wythnos)
Wedi fy nghyflogi'n rhan-amser (llai na 30 awr
yr wythnos)
Yn hunangyflogedig neu'n gweithio ar fy liwt fy
hun
Wedi ymddeol

Yn fyfyriwr
Yn gofalu am y cartref neu'r teulu
Yn anabl neu mae gen i afiechyd tymor hir
Yn ddi-waith
Gwell gen i beidio â dweud
Arall, nodwch

Diolch am dreulio amser yn llenwi'r arolwg hwn.

