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AROLWG 50+ o Ddiogelwch Cymunedol
Sefydlwyd y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol i fynd i’r afael â phroblemau trosedd ac
anhrefn ar draws Sir Gaerfyrddin ac mae’n cynnwys y cyngor sir, yr heddlu, y gwasanaeth
tân ac achub, y bwrdd iechyd lleol ac eraill.
Rydym yn awyddus i glywed am eich profiadau a’ch teimladau o ddiogelwch. Bydd hyn
yn ein helpu ni i ddeall sut y gallwn ymateb i’ch pryderon a gwneud i chi deimlo’n fwy
diogel.
Mae rhai o’r rhain yn debyg i’r cwestiynau a ofynnwyd yn yr arolwg diwethaf a oedd yn
cynnwys cwestiynau am drosedd ac anrhefn – ond byddem yn gwerthfawrogi eich
cyfranogiad yn ein helpu ni i gael gwybodaeth fanylach.

GD933 / Dec 09

Isod, gofynnir nifer o gwestiynau i chi sydd yn benodol i’ch ardal leol sydd, at ddiben yr arolwg hwn,
wedi ei dosbarthu fel yr ardal sydd o fewn taith gerdded 15 munud i’ch cartref.

Eich ardal leol
C1.

Beth yw digidau cyntaf eich côd post? e.e. SA15

C2.

Ble mae eich pentref/tref agosaf?

C3.

Am ba hyd yr ydych wedi byw yn eich ardal leol? (Ticiwch un blwch yn unig)
Hyd at flwyddyn
1-2 flynedd
3-5 mlynedd
6-10 mlynedd
11-15 mlynedd
16-20 mlynedd
21-30 mlynedd
Dros 30 mlynedd

C4.

Sut yn eich barn chi y mae lefel yr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich ardal leol chi
wedi newid dros y 12 mis diwethaf? (Ticiwch un blwch yn unig)
Mae llai o ymddygiad gwrthgymdeithasol
Mae tua’r un peth
Mae mwy o ymddygiad gwrthgymdeithasol
Ddim yn gwybod

C5.

Sut yn eich barn chi y mae lefel y troseddu yn eich ardal leol wedi newid dros y 12 mis
diwethaf? (Ticiwch un blwch yn unig)
Mae llai o droseddu
Mae tua’r un peth
Mae mwy o droseddu
Ddim yn gwybod
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C6.

Faint o broblem yw’r materion canlynol yn eich ardal leol?
(Ticiwch un blwch ym mhob llinell)
Ddim yn
broblem o gwbl

Cymdogion swnllyd neu bartïon uchel
Pobl yn eu harddegau yn hongian o
gwmpas y strydoedd
Sbwriel a sarn ar hyd y lle
Fandaliaeth, graffiti a niwed pwrpasol arall
i eiddo neu gerbydau
Pobl yn defnyddio neu yn delio cyffuriau
Pobl yn feddw neu’n swnllyd mewn
mannau cyhoeddus
Ceir wedi eu gadael neu eu llosgi
Beiciau modur oddi-ar-y-ffordd
Galwyr diwahoddiad
Cŵn yn baeddu
Problemau parcio
Adeiladau segur
Goryrru
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Problem eithaf
mawr

Problem fawr
iawn

Ddim yn
gwybod

Teimladau a chanfyddiadau o ddiogelwch
C7.

Ar y cyfan, faint o wybodaeth ydych chi’n teimlo sydd gennych am yr hyn sy’n cael ei
wneud yn eich ardal leol i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol?
(Ticiwch un blwch yn unig)
Llawer o wybodaeth
Rhywfaint o wybodaeth
Dim gwybodaeth

C8.

Ar y cyfan, faint o wybodaeth ydych chi’n teimlo sydd gennych am yr hyn sy’n cael ei
wneud yn eich ardal leol i fynd i’r afael â throseddu? (Ticiwch un blwch)
Llawer o wybodaeth
Rhywfaint o wybodaeth
Dim gwybodaeth

C9.

Pa mor bryderus ydych chi y byddwch yn dioddef y canlynol YN YSTOD Y DYDD
(Ticiwch un blwch ym mhob llinell)
Ddim yn
bryderus o gwbl

Gweddol
bryderus

Pryderus
iawn

Ddim yn
gwybod

Rhywun yn torri i mewn i’ch tŷ a rhywbeth yn
cael ei ddwyn
Rhywun yn eich mygio neu’n lladrata oddi
wrthych
Cael eich car neu rywbeth o’ch car wedi ei ddwyn
Dioddef ymosodiad
Cael eich sarhau neu eich plagio gan unrhyw un
ar y stryd neu mewn man cyhoeddus arall
Dioddef ymosodiad wedi ei ysgogi gan hiliaeth
Dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol

C10.

Pa mor bryderus ydych chi y byddwch yn dioddef y canlynol AR ÔL IDDI DYWYLLU?
(Ticiwch un blwch ym mhob llinell)
Ddim yn
bryderus o gwbl

Gweddol
bryderus

Pryderus
iawn

Ddim yn
gwybod

Rhywun yn torri i mewn i’ch tŷ a rhywbeth yn
cael ei ddwyn
Rhywun yn eich mygio neu’n lladrata oddi
wrthych
Cael eich car neu rywbeth o’ch car wedi ei ddwyn
Dioddef ymosodiad
Cael eich sarhau neu eich plagio gan unrhyw un
ar y stryd neu mewn man cyhoeddus arall
Dioddef ymosodiad wedi ei ysgogi gan hiliaeth
Dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol
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C11.

Os ydych yn pryderu am fod yn ddioddefwr AR ÔL IDDI DYWYLLU, pa droseddau neu
anhrefn yn y rhestr uchod yr ydych yn pryderu yn eu cylch fwyaf?
(Ysgrifennwch yn y blwch isod y 2 drosedd neu anhrefn yr ydych yn pryderu yn eu cylch fwyaf)
1.

2.

C12.

A oes unrhyw fannau yn eich ardal leol lle’r ydych yn teimlo’n anniogel?
(Ticiwch un blwch yn unig)
Oes – Ewch i C13
Nac oes – Ewch i C14

C13.

A allwch chi ddweud wrthym pam a pha adeg o’r dydd a / neu’r nos?
(Rhowch fanylion penodol er mwyn sicrhau ein bod yn gallu nodi’r man sy’n peri pryder)
Man (yn cynnwys tref) .................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Pam (rheswm dros deimlo’n anniogel) ..........................................................................................
.....................................................................................................................................................
Adeg o’r dydd neu’r nos ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................

C14.

O’i gymharu â’r hyn sy’n digwydd yng Nghymru, a fyddech chi’n dweud bod troseddu ac
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich ardal chi....... (Ticiwch un blwch yn unig)
Yn llawer is
Ychydig yn is
Yr un fath
Ychydig yn uwch
Yn llawer uwch
Ddim yn gwybod

C15.

O’i gymharu â’r DU gyfan, a fyddech chi’n dweud bod troseddu ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn eich ardal chi....... (Ticiwch un blwch yn unig)
Yn llawer is
Ychydig yn is
Yr un fath
Ychydig yn uwch
Yn llawer uwch
Ddim yn gwybod
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Mae troseddau yn Sir Gaerfyrddin yn parhau i ostwng ac mewn gwirionedd y sir hon
yw un o’r mannau mwyaf diogel yn y DU. Mae lefel uchel o droseddau yn cael eu
canfod hefyd. Gofynnwyd y cwestiwn olaf i weld pa mor ddiogel yw eich ardal yn
eich barn chi.
C16.

A yw gwybod bod troseddu yn isel a bod canfyddiadau yn uchel yn gwneud i chi
deimlo’n fwy diogel? (Ticiwch un blwch yn unig)
Ydy
Nac ydy

C17.

Ceir erthygl yn y newyddlen am yr ‘Addewid Plismona’. Oeddech chi wedi clywed am
yr Addewid cyn darllen amdano? (Ticiwch un blwch yn unig)
Oeddwn
Nac oeddwno

C18.

A yw gwybod am yr ‘Addewid Plismona’ yn gwneud i chi deimlo’n fwy diogel?
(Ticiwch un blwch yn unig)
Ydy
Nac ydy
101 yw rhif newydd yr heddlu ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys. Mae hyn yn
ffordd syml, hawdd o gysylltu â’r heddlu i hysbysu ynghylch digwyddiadau nad ydynt
yn rhai brys neu i siarad â’ch swyddogion lleol plismona bro.

C19.

Cyn derbyn yr arolwg hwn, oeddech chi’n gwybod am rif 101? (Ticiwch un blwch yn unig)
Oeddwn
Nac oeddwn

C20.

Sut clywsoch chi am 101? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)
Papur newydd lleol
Taflenni sy’n dod trwy’r drws
Posteri
Radio leol
Ffrindiau / cymdogion / perthnasau
Newyddion Cymuned
Gwefan Heddlu Dyfed-Powys
Gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin
Siopau lleol
Arall (rhowch fanylion)………..................................................
Ddim yn gwybod

C21.

A yw gwybod am rif 101 yn gwneud i chi deimlo’n fwy diogel (Ticiwch un blwch yn unig)
Ydy
Nac ydy
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C22.

A yw’n gwneud i chi deimlo’n fwy diogel pan fyddwch yn gweld Swyddog yr Heddlu
neu Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO) ar droed? (Ticiwch un blwch yn unig)
Ydy
Nac ydy

C23.

A yw’n gwneud i chi deimlo’n fwy diogel pan fyddwch yn gweld swyddog yr heddlu
neu Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu mewn car heddlu? (Ticiwch un blwch yn unig)
Ydy
Nac ydy

C24.

Pa wybodaeth am droseddu a throseddwyr fyddai’n gwneud i chi deimlo’n fwy diogel?
(Ticiwch bob un sy’n berthnasol)
Gwybod mwy am droseddau ac anhrefn yn lleol
Gwybod pa weithredu sydd wedi digwydd i fynd i’r afael â’r problemau
Gwybod beth ddigwyddodd i droseddwyr pan aethant i’r llys
Enwi a chodi cywilydd ar droseddwyr lleol
Arall, rhowch fanylion....................................................................

C25.

A oes unrhyw beth arall y gallai’r Heddlu neu’r Cyngor ei wneud i’ch helpu i deimlo’n
fwy diogel? (Rhowch esboniad isod).

Crime in Carmarthenshire continues to fall and the county is actually one of the safest
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Hyder yn yr Heddlu a’r Cyngor
C26.

Dewiswch 2 beth fyddai, yn eich barn chi, fwyaf effeithiol yn mynd i’r afael â throsedd
ac anhrefn yn eich ardal leol? (Ticiwch ddau yn unig)
Mwy o weithgareddau i bobl yn eu harddegau
Mwy o heddlu ar eu rhawd
Mwy o gynlluniau gwarchod cymdogaeth
Mwy o Deledu Cylch Cyfyng
Gweithredu mwy effeithiol yn erbyn ymddygiad gwrthgymdeithasol

C27.

Ydych chi wedi a) dioddef unrhyw un o’r digwyddiadau canlynol yn y 12 mis diwethaf a
b) a wnaethoch hysbysu’r Heddlu yn eu cylch?
(Ticiwch ddau flwch ar bob llinell, un ym mhob colofn)
a) Dioddef
Do

Naddo

b) Hysbysu
Do

Naddo

Byrgleriaeth
Trosedd i gerbyd (ei ddwyn neu dwyn oddi wrtho)
Gwrthdrawiad traffig ar y ffordd
Ymosodiad
Trosedd casineb
Ymddygiad gwrthgymdeithasol
Arall (nodwch)
C28.

Os na wnaethoch hysbysu’r Heddlu, pam? (Ticiwch yr holl resymau sy’n berthnasol)

Byrgleriaeth

Trosedd i
gerbyd

Gwrthdrawi
ad traffig ar Ymosodiad
y ffordd

Trosedd
casineb

Ymddygiad
gwrthgymd
eithasol

Dim llawer o obaith o ddal y troseddwr/troseddwyr
Hysbysais y cyngor lleol ynghylch y mater
Dim colled na niwed i eiddo
Dim llawer o obaith o gael yr eiddo yn ôl
Mae’n anodd / amhosibl cysylltu â’r Heddlu
Byddai’n effeithio ar bremiwm fy yswiriant
Deliais â’r mater fy hun
Nid oeddwn yn barod i fynd i’r llys
Cysylltais â’r heddlu o’r blaen ac ni wnaethant
unrhyw beth
Nid yw’r heddlu yn hawdd mynd atynt
Roedd yn ormod o drafferth i mi
Ni fyddai diddordeb gan yr Heddlu
Ofn dialedd/dan fygythiad gan y
troseddwr/troseddwyr
Roeddwn yn pryderu na fyddwn yn cael y cymorth
angenrheidiol gan asiantaethau eraill
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Cyfrifoldeb yr Heddlu a Chyngor Sir Caerfyrddin, sydd yn gweithio mewn partneriaeth,
yw delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB) a throseddu yn eich ardal. I ba raddau
yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno â’r datganiadau canlynol………

C29.

Mae’r Heddlu a’r Cyngor Lleol yn delio gyda’r materion gwrthgymdeithasol a throseddu
sy’n bwysig yn eich ardal? (Ticiwch un blwch yn unig)
Cytuno’n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno’n gryf
Ddim yn gwybod

C30.

Mae’r Heddlu a’r Cyngor Lleol yn ceisio barn pobl am faterion ymddygiad
gwrthgymdeithasol a throseddu sydd yn bwysig yn eich ardal chi? (Ticiwch un blwch yn unig)
Cytuno’n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno’n gryf
Ddim yn gwybod

Er mwyn i ni gael dealltwriaeth well o’ch barn chi, hoffem ddadansoddi eich ymatebion
ynglŷn â’r ffordd y mae’r Heddlu a Chyngor Sir Caerfyrddin yn delio â materion
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Throseddu

C31.

Mae’r Heddlu yn delio gyda’r materion gwrthgymdeithasol sydd yn bwysig yn eich ardal?
(Ticiwch un blwch yn unig)
Cytuno’n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno’n gryf
Ddim yn gwybod

C32.

Mae’r Heddlu yn delio gyda’r materion troseddu sydd yn bwysig yn eich ardal?
(Ticiwch un blwch yn unig)
Cytuno’n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno’n gryf
Ddim yn gwybod
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C33.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn delio gyda’r materion gwrthgymdeithasol sydd yn
bwysig yn eich ardal? (Ticiwch un blwch yn unig)
Cytuno’n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno’n gryf
Ddim yn gwybod

C34.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn delio gyda’r materion troseddu sydd yn bwysig yn
eich ardal? (Ticiwch un blwch yn unig)
Cytuno’n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno’n gryf
Ddim yn gwybod

C35.

Pa ffactorau sydd wedi cynyddu neu ostwng eich hyder yn yr Heddlu yn y meysydd hyn
dros y 3 mis diwethaf?
Cynyddu –

Gostwng –

C36.

Pa ffactorau sydd wedi cynyddu neu ostwng eich hyder yng Nghyngor Sir Caerfyrddin
yn y meysydd hyn dros y 3 mis diwethaf?
Cynyddu –

Gostwng –
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C37.

I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno gyda’r datganiadau canlynol am yr
Heddlu yn eich ardal leol? (Ticiwch un blwch ym mhob llinell)

Cytuno’n
gryf

Tueddu i
gytuno

Ddim yn
Tueddu i Anghytun
cytuno
nac yn anghytuno o’n gryf
anghytuno

Ddim yn
Gwybod

O ystyried popeth, mae gennyf hyder yn yr
heddlu yn fy ardal leol
Byddent yn eich trin â pharch pe byddech yn
cysylltu â nhw
Maent yn trin pawb yn deg waeth pwy ydynt
Gellir dibynnu arnynt i ddelio â mân droseddau
Maent yn deall y materion sy’n effeithio ar yr
ardal leol
Maent yn delio gyda phethau sy’n effeithio ar
yr ardal leol
Maent yn rhoi sicrwydd yn fy ardal leol
Gellir dibynnu arnynt i fod yno pan fyddwch eu
hangen

C38.

I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno gyda’r datganiadau canlynol am
Gyngor Sir Caerfyrddin yn delio â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol?
(Ticiwch un blwch ym mhob llinell)
Cytuno’n
gryf

O ystyried popeth, mae gennyf hyder yn y
Cyngor Sir
Byddent yn eich trin â pharch pe byddech yn
cysylltu â nhw
Maent yn trin pawb yn deg waeth pwy ydynt
Gellir dibynnu arnynt i ddelio â mân droseddau
Maent yn deall y materion sy’n effeithio ar yr
ardal leol
Maent yn delio gyda phethau sy’n effeithio ar
yr ardal leol
Maent yn rhoi sicrwydd yn fy ardal leol
Gellir dibynnu arnynt i fod yno pan fyddwch eu
hangen
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Tueddu i
gytuno

Ddim yn
Tueddu i Anghytun
cytuno
nac yn anghytuno o’n gryf
anghytuno

Ddim yn
Gwybod

C39.

O ystyried popeth, pa mor dda yn eich barn chi yw’r gwaith y mae’r Heddlu yn ei wneud
yn eich ardal leol? (Ticiwch un blwch yn unig)
Rhagorol
Da
Teg
Gwael
Gwael iawn
Ddim yn gwybod

C40.

Esboniwch pam yr ydych yn teimlo fel hyn

C41.

O ystyried popeth, pa mor dda yn eich barn chi yw’r gwaith y mae Cyngor Sir
Caerfyrddin yn ei wneud i fynd i’r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol
yr hysbysir nhw yn eu cylch? (Ticiwch un blwch yn unig)
Rhagorol
Da
Teg
Gwael
Gwael iawn
Ddim yn gwybod

C42.

Esboniwch pam yr ydych yn teimlo fel hyn
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Ymgysylltu â’r Gymuned
C43.

Faint o wybodaeth ydych chi’n teimlo sydd gennych am y canlynol?
(Ticiwch un blwch ym mhob llinell)
Llawer o
wybodaeth

Rhywfaint o
wybodaeth

Dim
gwybodaeth

Blaenoriaethau a glustnodwyd gan y gymdogaeth
Rhif yr heddlu mewn achosion nad ydynt yn rhai brys (101)
Dulliau i gysylltu â’r heddlu (ar wahân i’r ffôn)

C44.

A fyddech yn hoffi bod yn fwy cysylltiedig â phenderfyniadau lleol yn ymwneud â delio
gyda throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a phlismona? (Ticiwch un blwch yn unig)
Byddwn
Na fyddwn
Dibynnu ar y mater

C45.

Pa un o’r canlynol yw’r ffordd orau yn eich barn chi i’r Heddlu a’r Cyngor hysbysu’r
cyhoedd ynghylch pa gamau sy’n cael eu cymryd yn eu hardal leol?
(Ticiwch un blwch yn unig)
Mynychu unrhyw fath o gyfarfod yn cynnwys Partneriaid a Chymunedau yn Cydweithio (PACT) a
chyfarfodydd cyhoeddus
Erthyglau yn y papur newydd lleol
Negeseuon testun
Trwy gylchlythyr lleol
Trwy wefannau’r Heddlu / Cyngor
Radio leol
Arall, rhowch fanylion ...................................................................................................

C46.

Pe byddai angen i chi gysylltu â’r heddlu am ddigwyddiad nad yw’n ddigwyddiad brys
yn y dyfodol, pa ddull byddech yn ei ddewis? (Ticiwch un blwch yn unig)
Ymweld â gorsaf yr heddlu
Rhyngrwyd / e-bost
Rhif ffôn symudol eich tîm plismona bro lleol
Wyneb yn wyneb
Ffonio 101
Negeseuon testun
Arall (rhowch fanylion)....................................................................................................

C47.
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Yn eich barn chi, pa mor hawdd mynd atynt yw’r heddlu yn eich ardal chi?
(Ticiwch un blwch yn unig)
Hawdd iawn mynd atynt
Eithaf hawdd mynd atynt
Ddim yn hawdd iawn mynd atynt
Anodd mynd atynt
Ddim yn gwybod

Plismona Bro
C48.

Ydych chi’n adnabod unrhyw swyddogion yr Heddlu neu Swyddogion Cefnogi
Cymunedol yr heddlu (PCSO) sydd yn gweithio yn eich ardal leol?
(Ticiwch un blwch ym mhob llinell)
Ydw, yn ôl enw

Ydw, o ran eu gweld

Ydw, yn ôl enw ac
o ran eu gweld

Nac ydw

Swyddogion yr Heddlu
PCSO

C49.

A fyddech chi’n gwybod sut i gysylltu â’r heddlu, neu PCSO sy’n gweithio yn eich ardal leol?
(Ticiwch un blwch yn unig)
Byddwn
Na fyddwn

C50.

Sut byddech chi’n cysylltu â’ch swyddog lleol? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)
Ymweld â gorsaf yr heddlu
Rhyngrwyd / ebost
Rhif ffôn symudol eich tîm plismona bro lleol
Wyneb yn wyneb
Ffonio 101
Negeseuon testun
Arall (rhowch fanylion)....................................................................................................

C51.

Os oes unrhyw fannau penodol lle’r hoffech weld MWY o bresenoldeb gan yr heddlu,
rhowch fanylion isod.
Man (yn cynnwys tref) .....................................................................................
Pam (rheswm dros deimlo’n anniogel)..............................................................
Adeg o’r dydd neu’r nos ................................................................................
Mae eich timau plismona bro lleol yn mynychu cyfarfodydd Partneriaid a Chymunedau
yn Cydweithio (PACT).

C52.

Ydych chi’n gwybod beth yw’r cyfarfod PACT? (Ticiwch un blwch yn unig)
Ydw
Nac ydw

C53.

Ydych chi’n gwybod BETH yw nod cyfarfodydd lleol PACT? (Ticiwch un blwch yn unig)
Ydw
Nac ydw

C54.

Ydych chi’n gwybod BLE mae eich cyfarfodydd PACT lleol yn cael eu cynnal?
(Ticiwch un blwch yn unig)
Ydw
Nac ydw
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C55.

Ydych chi’n gwybod PRYD mae eich cyfarfodydd PACT lleol yn cael eu cynnal?
(Ticiwch un blwch yn unig)
Ydw
Nac ydw

C56.

Ydych chi erioed wedi mynychu cyfarfod lleol o PACT? (Ticiwch un blwch yn unig)
Ydw - Ewch i C57
Nac ydw - ewch ymlaen i ddiwedd yr arolwg

C57.

Faint o gyfarfodydd PACT ydych chi wedi eu mynychu dros y 12 mis diwethaf?
(Ticiwch un blwch yn unig)
1
2-5
5+

C58.

A oedd y cyfarfod(ydd) yn ddefnyddiol yn eich barn chi? (Ticiwch un blwch yn unig)
Oedd
Nac oedd

C59.

Yn dilyn eich presenoldeb yng nghyfarfod PACT, ydych chi wedi cael adborth yn
ymwneud â materion a godwyd? (Ticiwch un blwch yn unig)
Ydw – ewch i C60
Nac ydw – ewch i C61

C60.

Sut gwnaethoch chi dderbyn yr adborth?

C61.

A ydych yn debygol o fynychu cyfarfodydd PACT yn y dyfodol?
Ydw, yn bendant – ewch ymlaen i ddiwedd yr arolwg
Ydw, o bosibl – ewch ymlaen i ddiwedd yr arolwg
Nac ydw – ewch i C62.

C62.

Esboniwch pam nad ydych yn debygol o fynychu cyfarfodydd PACT yn y dyfodol

Diolch am roi o’ch amser i lenwi’r arolwg hwn. Dychwelwch ef yn yr amlen ragdaledig a ddarparwyd.
Defnyddir y wybodaeth a roddwyd i ni i wella’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu i’n Cymunedau.
14

