Arolwg Fforwm 50+
Premiymau y Dreth Gyngor ar Anheddau sy'n Wag am Amser Maith (tai, fflatiau ac ati)
a/neu Ail Gartrefi
Gofynnir y cwestiynau demograffig canlynol yn yr arolwg fel y gallwn cael barn pobl â nodweddion
gwahanol, megis y rheiny a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.
Nid oes modd olrhain eich atebion yn ôl i chi fel unigolyn.
1)

Ydych chi'n ymateb fel ...?
Unigolyn

Cyngor Tref a Chymuned

Busnes

Grŵp neu sefydliad arall

2)

Os ydych yn ymateb fel busnes, cyngor tref neu gymuned, neu gorff grŵp arall ysgrifennwch
ei enw yma, os gwelch yn dda.

3)

Beth yw eich grŵp ethnig?

4)

5)

Gwyn

Du/Afficanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig

Grwpiau Ethnig Cymysg/Lluosog

Gwell gennyf beidio dweud

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig

Grŵp ethnig arall (dywedwch beth isod)

Beth yw eich grŵp oedran?
Dan 16

55-64

16-24

65-74

25-34

75-84

35-44

85+

45-54

Gwell gennyf beidio â dweud

Beth yw eich rhyw?
Benyw

6)

Gwryw

Gwell gennyf beidio â
dweud

Ydy'ch rhyw yn awr yr un fath â'r un a ddyrannwyd i chi ar eich genedigaeth?
Ydy

Nac Ydy

Gwell gennyf beidio â
dweud

7)

Beth yw eich statws partneriaeth?
Sengl

Gweddw

Priod

Partner Sifil

Cydfyw

Gwell gennyf beidio â dweud

Wedi Gwahanu

Arall (Nodwch)

Wedi Ysgaru

8)

Mae'r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn datgan bod gan berson anabledd at ddibenion y
Ddeddf hon os oes ganddo/ganddi, neu wedi bod 'nam corfforol neu feddyliol sydd wedi
cael effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar ei allu/ei gallu i gyflawni gweithgareddau
arferol o ddydd i ddydd'.
Ydw

9)

Ydych chi'n darparu gofal sylweddol, di-dâl, rheolaidd i berthynas, cyfaill neu gymydog sy'n
methu ag ymdopi gartref heb gymorth oherwydd afiechyd, oedran neu anabledd?
Ydw

10)

Gwell gennyf beidio â
dweud

Nac Ydw

Gwell gennyf beidio â
dweud

Nac Ydw

A ydych yn arddel crefydd neu gred?
Ydw

Gwell gennyf
beidio â dweud

Nac Ydw

Os ydych, nodwch o.g.y.dd

11)

Beth yw eich tueddfryd rhywiol?
Heterorywiol

Hoyw

Deurywiol

Gwell gennyf beidio â dweud

Lesbïaid

12)

Beth yw eich dehongliad dewisol o iaith?
Cymraeg

Saesneg

Arall

Nodwch

13)

Beth yw cyfanswm incwm eich aelwyd?
Llai na £10,000

£40,000 - £49,999

£10,000 - £19,999

£50,000 - £59,999

£20,000 - £29,999

Mwy na £60,000

£30,000 - £39,999

Mae’n well gennyf beidio dweud

14)

A ydych ar hyn o bryd yn berchen ar ail gartref yn Sir Gaerfyrddin yr ydych yn talu y Dreth
Gyngor arno?
Ydw
Nac ydw

15)

A ydych ar hyn o bryd yn berchen ar annedd gwag yn Sir Gaerfyrddin yr ydych yn talu 50%
y Dreth Gyngor arno?
Ydw
Nac ydw

16)

A ydych yn chwilio am gartref fforddiadwy yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd?
Ydw
Nac ydw

17)

Pa effaith ydych chi’n credu y byddai cyflwyno premiwm y Dreth Gyngor yn Sir Gaerfyrddin
ar anheddau sy’n wag am amser maith yn ei gael ar y cyflenwad o:
Cadarnhaol
Iawn

Cadarnhaol

Niwtral

Negyddol

Negyddol
Iawn

Dai fforddiadwy
Llety rhent preifat
Prisiau tai
Twristiaeth
Yr iaith Gymraeg

Dywedwch wrthym os gwelwch yn dda pam rydych yn credu hynny:

18)

Pa effaith ydych chi’n credu y byddai cyflwyno premiwm y Dreth Gyngor yn Sir Gaerfyrddin
ar ail gartrefi yn ei gael ar y cyflenwad o:
Cadarnhaol
Iawn

Cadarnhaol

Niwtral

Dai fforddiadwy
Llety rhent preifat
Prisiau tai
Twristiaeth
Yr iaith Gymraeg

Dywedwch wrthym os gwelwch yn dda pam rydych yn credu hynny:

Negyddol

Negyddol
Iawn

19)

Mae Llywodraeth Cymru yn annog cynghorau i ddefnyddio unrhyw incwm ychwanegol a
gynhyrchir gan Bremiymau y Dreth Gyngor i helpu diwallu anghenion tai lleol. Pe bai
Premiymau y Dreth Gyngor yn cael eu cyflwyno yn Sir Gaerfyrddin, sut ydych chi’n credu y
dylid defnyddio’r incwm ychwanegol?
Cytuno’n Gryf

Cytuno

Dim un o’r
ddau

Anghytuno

Anghytuno’n
Gryf

I gefnogi gwasanaethau’r Cyngor
I wneud mwy o ail gartrefi neu
anheddau fu’n wag am amser maith
yn addas i’w defnyddio’n barhaol gan
drigolion lleol
Rhyw bwrpas(au) penodol arall

Rhowch fanylion

20)

Yn gyffredinol, i ba raddau ydych chi’n cytuno neu anghytuno gyda chodi Premiwm y Dreth
Gyngor ar:
Cytuno’n Gryf

Cytuno

Dim un o’r
ddau

Anghytuno

Anghytuno’n
Gryf

Anheddau fu’n wag am amser maith
yn Sir Gaerfyrddin
Ail gartrefi yn Sir Gaerfyrddin

21)

Nodwch beth fyddai’r Premiwm y Dreth Gyngor mwyaf priodol yn Sir Gaerfyrddin ar gyfer
anheddau fu’n wag am amser maith. (Byddai unrhyw bremiwm yn ychwanegol at y 50% a
godir ar hyn o bryd)

%
22)

Nodwch beth fyddai’r Premiwm y Dreth Gyngor mwyaf priodol yn Sir Gaerfyrddin ar gyfer ail
gartrefi (Byddai unrhyw bremiwm yn ychwanegol at y 100% a godir ar hyn o bryd)

%
23)

Mae croeso ichi gynnwys unrhyw sylwadau ychwanegol yr hoffech eu gwneud am
Bremiymau y Dreth Gyngor.

Cydnerthu Cymunedol
24)

Beth sy'n dda am eich cymuned?

25)

Beth fyddai'n gwneud eich cymuned yn gryfach?

Technoleg Gwybodaeth
26)

Pa fath o fynediad i'r rhyngrwyd sydd gennych chi yn y cartref?
Band eang

27)

Band eang cyflym iawn

Dim

Pwy sy'n darparu eich gwasanaeth band eang?
BT

Sky

Spectrum Internet

Talk Talk

Virgin

Arall

Arall (rhowch fanylion)

28)

A fyddai diddordeb gennych mewn cael band eang cyflym iawn yn eich cartref petai cymorth
ar gael o ran y gost?
Byddai

29)

30)

Na fyddai

Pa fath o ddyfais ydych chi'n ei defnyddio i gysylltu â'r rhyngrwyd?
Ffôn Clyfar

iPad

Cyfrifiadur

Llechen

Cyfrifiadur Côl

Teledu Clyfar

A oes gennych fynediad i unrhyw un o'r gwasanaethau hyn ar-lein? (Ticiwch bob un sy'n
berthnasol)
Cael gwybodaeth gan y cyngor

Cael dyfynbrisiau yswiriant

Cael gwybodaeth ynghylch pensiynau

Archebu siopa bwyd

Cymharu prisiau ynni

Math arall o siopa ar gyfer yr aelwyd

Cael gwybodaeth ynghylch budd-daliadau

Dod o hyd i wyliau

Gofyn am gymorth gan y Gwasanaethau
Cymdeithasol

Talu treth y car

Archebu presgripsiwn
Gwneud apwyntiadau gyda'r meddyg teulu
Gwneud taliadau banc

Arall (rhowch fanylion)

Archebu tocynnau ar gyfer y sinema/theatr
Chwilio am ddigwyddiadau lleol
Arall

31)

A ydych chi wedi defnyddio unrhyw un o'r canlynol yn ystod y 4 wythnos diwethaf?
Yn ddyddiol

Yn wythnosol

Yn achlysurol

Neges destun
E-bost
Skype
Facebook
Twitter
BBCiplayer
Sianel deledu Freeview
Netflix
Amazon Prime

32)

Ar gyfartaledd faint o amser ydych chi'n ei dreulio ar y rhyngrwyd fesul wythnos?
1-4awr

33)

5-9 awr

10-14 awr

15-20 awr

20 awr+

Os oes angen cymorth arnoch i ddefnyddio technoleg neu'r rhyngrwyd, ble rydych chi'n
mynd am gymorth?
Wyrion ac wyresau

Dosbarthiadau cyfrifiadurol

Plant

Llyfrgell leol

Ceisio dod o hyd i'r ateb fy
hun
Dim

Cymydog/ffrind

34)

Petaem ni'n darparu hyfforddiant, a fyddech chi'n fodlon helpu aelodau eraill y fforwm i
ddatblygu sgiliau o ran defnyddio'r rhyngrwyd?
Byddwn

Na fyddwn

