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PEDAIR PRIFFORDD FAWR 

LLANGOLLEN

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi a 

diolch i chi am roi’ch amser i rannu eich barn

ADBORTH DYLUNIADAU CYCHWYNNOL

Yn dilyn ein hymgynghoriad cyntaf, mae tîm prosiect Pedair Priffordd Fawr wedi datblygu 

dyluniadau cychwynnol ar gyfer y pedwar ardaloedd y prosiect, a hoffem glywed eich barn.

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich adborth, bydd y tîm yn datblygu’r dyluniadau terfynol ar 

gyfer y prosiect ac os bydd angen, fydd yn cael eu hystyried gan Adran Gynllunio Sir Ddinbych. 

Yna bydd y dyluniadau terfynol yn cael eu cytuno, a bydd contractwr yn dechrau ar gam 

adeiladu'r prosiect.

Mae'n bwysig i ni eich bod yn parhau i fod yn rhan o'r prosiect, felly byddwn yn gofyn am fwy o 

adborth ar unrhyw ddyluniadau pellach y byddwn yn eu datblygu.

Rhaid i’r ymatebion ein cyrraedd erbyn 2 Ebrill 2023.

Cysylltwch â ni yn un o’r ffyrdd canlynol:

Ffurflen adborth ar-lein: 

https://countyconversation.denbighshire.gov.uk/KMS/news.aspx?loggingIn=tempVar&strTab=Ho

me&SessionId=7FDKH2G792

E-bost: pedairprifforddfawr@sirddinbych.gov.uk

Cwblhau holidaur papur: Llyfrgell Llangollen, Stryd y Castell, Llangollen, LL20 8NU

Drwy’r Post: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, 

Rhuthun, LL15 1YN

https://countyconversation.denbighshire.gov.uk/KMS/news.aspx?loggingIn=tempVar&strTab=Home&SessionId=7FDKH2G792
mailto:pedairprifforddfawr@sirddinbych.gov.uk


Pa un o’r canlynol ydych chi? 

Rydw i’n byw ac yn gweithio yn Llangollen

Rydw i’n byw yn Llangollen, ond yn gweithio’n rhywle arall

Rydw i’n gweithio yn Llangollen, ond yn byw yn rhywle arall

Rydw i’n ymweld â Llangollen o rywle arall yn Sir Ddinbych

Rydw i’n ymweld â Llangollen o rywle arall  

(ddim o Sir Ddinbych)

Rydw i’n Gynghorydd Sir

Rydw i’n aelod o’r Cyngor Tref neu o Gyngor Cymuned 

cyfagos
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Ardal 1: Glanfa Llangollen

1. Bydd wyneb newydd yn cael ei roi ar y llethr presennol, a bydd y draeniad yn cael ei wella

2. Bydd canllawiau yn cael eu hychwanegu a rhai seddi i bobl ymlacio

3. Bydd grisiau newydd sydd o leiaf 2 fetr o led gyda chanllanwiau yn cael eu gosod yn lle’r

grisiau presennol

4. Bydd y clawdd glaswelltog yn cael ei ailblannu gyda llawer o flodau gwyllt gwahanol i 

wella natur, a bydd planhigion eraill yn cael eu hychwanegu fel bod yr ardal yn cael lliw

drwy’r flwyddyn

5. Bydd yr arwyddbyst hefyd yn cael eu gwella yn yr ardal i helpu pobl sy’n ymweld â’r Lanfa

Ydych chi'n cefnogi'r dyluniadau cychwynnol at y Lanfa?

Ydw

Nac ydw

Rhowch sylwadau pellach os gwelwch yn dda

Oes unrhywbeth pellach yr hoffech chi ei weld yn y dyluniadau a pham? 
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Ardal 2: Rhwydweithiau rhwng y Lanfa, yr Orsaf Dren, a 

pharc Melin Dyfrdwy Isaf

Ydych chi'n defnyddio'r ardal a nodwyd rhwng y Lanfa, y Rheilffordd a Pharc Melin 

Dyfrdwy Isaf ar hyn o bryd a pham? 

Os Na, beth fyddai'n eich annog i ddefnyddio'r ardal yma yn amlach? 

Oes unrhywbeth pellach yr hoffech chi ei weld yn yr ardaloedd hyn a pham? 

h.y seddi, tirlunio, gwell arwyddion?
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Ardal 3: Parc Melin Dyfrdwy Isaf – Opsiwn 1

1. Bydd ramp newydd gyda graddiant o 1:20 yn cymryd lle’r grisiau metal o Stryd Y Felin

2. Bydd grisiau newydd o’r bont yn ymuno â’r ramp newydd

3. Bydd gwelliannau yn cael eu gwneud i’r mynediad grisiog arall i’r parc, efo canllaw

newydd

Ydych chi'n cefnogi'r dyluniad cychwynnol ym Mharc Melin Dyfrdwy Isaf - Opsiwn 1?

Ydw

Nac ydw

Rhowch sylwadau pellach os gwelwch yn dda
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Ardal 3: Parc Melin Dyfrdwy Isaf – Opsiwn 2

1. Grisiau newydd yn cymryd lle’r grisiau metal presennol

2. Bydd ramp newydd gyda graddiant o 1:20 a chanllawiau yn cymryd lle’r grisiau eraill i 

mewn i’r parc

3. Gwelliannau i nodweddion treftadaeth

Rhowch sylwadau pellach os gwelwch yn dda

Ydych chi'n cefnogi'r dyluniad cychwynnol ym Mharc Melin Dyfrdwy Isaf - Opsiwn 2?

Ydw

Nac ydw
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Ardal 3: Parc Melin Dyfrdwy Isaf – Ardal Chwarae

1. Ardal chwarae natur newydd yn y parc gyda chwarae rhwng y coed 

2. Gwellodd cynefinoedd ar gyfer yr holl wahanol fathau o fywyd sydd ar gael yn y parc e.e.

anifeiliaid a phlanhigion

3. Gwella nodweddion treftadaeth

4. Gwella arwyddion o fewn y parc i ddangos i ymwelwyr y ffordd i atyniadau cyfagos

5. Ardal barbeciw cyhoeddus

Rhowch sylwadau pellach os gwelwch yn dda

Ydych chi'n cefnogi'r dyluniad cychwynnol ym Mharc Melin Dyfrdwy Isaf ger y maes parcio, 

h.y Chwarae Natur, Campfa Awyr Agored, Ardal Picnic Uwch?

Ydw

Nac ydw
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Ardal 3: Parc Melin Dyfrdwy Isaf – Gwelliannau ac atgyweirio

Nodwch unrhyw bwyntiau pellach o werth yr hoffech ei weld ym Mharc Melin Dyfrdwy Isaf   

megis mannau mynediad a ffefrir, gwell golygfeydd o'r afon, mynediad at chwaraeon dŵr

ac ati. ayyyb.

Hoffech chi weld gwelliannau ac atgyweirio i nodweddion treftadaeth amrywiol ym Mharc 

Melin Dyfrdwy Isaf fel y bont bren, yr hen Felin a llinell reilffordd?

Ydw

Nac ydw
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Ardal 4: Arwyddion a Chyfeirbyst

1. Arwydd ‘totem’ tal, llydan gydag un ochr neu llain gyda dwy ochr

2. Arwyddion wedi’u hychwangu at y pyst lamp presennol ‘Coleri pyst lamp’

3. Cylchoedd metal wedi’u gosod yn y slabiau palmant i ddangos y ffordd neu’r wybodaeth

4. Arwyddion wedi’u hychwanegu at seddi i ddarparu mwy o wybodaeth

Ydych chi'n cefnogi arwyddion cychwynnol a dyluniadau ffeindio ffordd?

Ydw

Nac ydw

Rhowch sylwadau pellach os gwelwch yn dda
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Diolch. Rydych chi wedi cwblhau prif ran yr arolwg.

Aros mewn cysylltiad 

Os hoffech chi gadw mewn cysylltiad, rhowch wybod i ni. Bydd eich data yn cael ei 

gadw ar ffeil gan Gyngor Sir Ddinbych at ddibenion cysylltu Â chi am gyfleoedd 

ymgysylltu pellach wrth i ni barhau i ddatblygu y prosiect Pedair Priffordd Fawr. 

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Ddinbych yn trin eich data 

personol, ewch i gwefan y Cyngor: www.sirddinbych.gov.uk/preifatrwydd 

Sut hoffech chi i ni gysylltu â chi? 

E-bost Llythyr drwy’r Galwad Ffôn 

post

Mewn ffordd arall:

Nodwch y manylion cyswllt sydd orau gennych chi isod

Nodwch: os mai llythyr sydd orau gennych chi, cofiwch gynnwys eich cod post 

Beth yw eich iaith dewisol? 

Cymraeg Saesneg 

Iaith arall:
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Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech hefyd gymryd yr amser i ddweud ychydig 

wrthym amdanoch eich hun drwy ateb rhywfaint o ddata monitro cydraddoldeb 

safonol. 

Bydd deall pwy ydych chi yn ein helpu ni i amlygu themâu cyffredin yn y ffordd yr 

hoffech chi i ni ymgysylltu e.e. os oes unrhyw fater yn effeithio ar gymuned benodol.  

Beth yw eich grŵp ethnig? 

Dewiswch un ateb sy'n disgrifio eich cefndir ethnig orau 

Gwyn Sipsiwn neu Deithiwr Gwyddelig 

Cymysg - Gwyn a Du Caribïaidd Cymysg - Gwyn Caribïaidd 

Cymysg - Gwyn a Du Affricanaidd Unrhyw gefndir amryfal / cymysg arall

Du - Caribïaidd Du - Affricanaidd 

Cefndir Du arall Asiaidd - Indiaidd 

Asiaidd - Bangladesiaidd Asiaidd - Pacistanaidd 

Asiaidd - Tsieineaidd Unrhyw gefndir Asiaidd arall 

Gwell gen i beidio â dweud 

Unrhyw grŵp ethnig arall 

Sut fyddech chi'n disgrifio eich hunaniaeth genedlaethol? 

Cymreig Prydeinig 

Saesneg Gwyddelig 

Gwyddel/Gwyddeles o Ogledd Iwerddon 

Albanig Gwell gen i beidio â dweud 

Arall: 

Sut fyddech chi'n eich disgrifio eich hun orau? 

Dyn Dynes                   Gwell gen i beidio â dweud 

Rydw in meddwl amdanaf fy hun mewn ffordd arall 
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A yw eich hunaniaeth o ran rhywedd yr un peth â phan gawsoch eich geni? 

Ydw Nac ydw Gwell gen i beidio â dweud 

Pa un o'r termau canlynol sy'n disgrifio eich cyfeiriadedd rhywiol orau? 

Heterorywiol/     Dyn Hoyw Dynes hoyw / Deurywiol/Bi Gwell gen i      

Strêt                                           Lesbiaidd                                      beidio â dweud 

Arall:

Ydych chi'n briod neu mewn partneriaeth sifil o'r un rhyw? 

Ydw Nac ydw Gwell gen i beidio â dweud 

Beth yw eich oed? 

0-15 mlwydd oed 16-24 mlwydd oed 

25-34 mlwydd oed 35-44 mlwydd oed 

45-54 mlwydd oed 55-64 mlwydd oed 

65-74 mlwydd oed 75 mlynedd a hŷn 

Gwell gen i beidio â dweud 
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Gofalu:

Ydych chi'n gofalu am neu'n helpu aelodau'ch teulu, ffrindiau, cymdogion neu bobl 

eraill oherwydd: 

• Cyflwr neu anabledd corfforol neu iechyd meddwl hirdymor 

• Problemau sy'n gysylltiedig Â henaint 

Dewiswch un opsiwn yn unig 

Ydw Nac ydw Gwell gen i beidio â dweud 

Anabledd: 

Mae Adran 6(1) Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi bod gan unigolyn anabledd os: 

• Oes gan yr unigolyn hwnnw nam corfforol neu feddyliol, a 

• 2. bod y nam yn cael effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu'r unigolyn hwnnw 

i wneud gweithgareddau arferol bob dydd. 

Gan ddefnyddio'r diffiniad hwn, ydych chi'n eich ystyried eich hun yn anabl? 

Ydw Nac ydw           Gwell gen i beidio â dweud 
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Beth yw eich crefydd neu gred? 

Dewiswch un opsiwn yn unig 

Dim crefydd Cristnogaeth 

Mwslim Bwdhaeth 

Iddewiaeth Siciaeth 

Anffiddiwr Gwell gen i beidio â dweud 

Unrhyw grefydd arall 

Dewiswch y dewisiadau mwyaf priodol isod mewn perthynas â’r Gymraeg:

Gallu siarad Cymraeg

Yn hyderus iawn Hyderus Yn eithaf hyderus

Ddim yn hyderus iawn Ddim yn hyderus o gwbl Dim diddordeb

Gallu darllen Cymraeg

Yn hyderus iawn Hyderus Yn eithaf hyderus

Ddim yn hyderus iawn Ddim yn hyderus o gwbl Dim diddordeb

Gallu ysgrifennu yn Cymraeg

Yn hyderus iawn Hyderus Yn eithaf hyderus

Ddim yn hyderus iawn Ddim yn hyderus o gwbl Dim diddordeb

Gwybodaeth am y Gymraeg a’r diwylliant Cymreig

Yn hyderus iawn Hyderus Yn eithaf hyderus

Ddim yn hyderus iawn Ddim yn hyderus o gwbl Dim diddordeb 
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