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Arolwg Bysiau Lleol Gwynedd 2019 

Gwasanaeth: ____________ Dyddiad: _______ Amser: ______

Man Codi: ___________________________________________

Pen y Daith: _____________________________________

1) Oedran: 
      

2) Rhyw:

      

3) Pa mor aml ydych chi’n defnyddio’r gwasanaeth bws? 

Dyddiol Wythnosol Misol Arall (nodwch)

4) Pa ddiwrnodau ydych chi’n defnyddio’r gwasanaeth bws mewn wythnos? 

 
Llun Mawrth Mercher Iau Gwener Sadwrn Sul

  

5) Sut wnaethoch chi dalu am eich taith? 

Arall_________________________________________________
 

< 16 16 - 25 26 - 40 41 – 59 60-79 80+

Gwryw 

Benyw 

Well gennyf beidio ag 
ateb

Pas bws consesiynol (60+) 

Pas bws consesiynol (Anabl)

Tocyn wythnosol neu fisol 

Tocyn 16+

Arian parod

Arall (nodwch isod)
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6) Rheswm dros eich taith heddiw?

7) Faint mae'r gwasanaeth bws hwn yn gwella eich bywyd trwy ddarparu teithio i ac oddi 
yno...

a)  cyflogaeth â thâl?  Ddim yn berthnasol

b) gwirfoddoli?   Ddim yn berthnasol

c) gofalu am ffrind neu berthynas?   Ddim yn berthnasol

d) gweithgareddau cymdeithasol (e.e. cyfarfod â ffrindiau)? Ddim yn berthnasol

e) apwyntiadau gofal iechyd?  Ddim yn berthnasol

f) mynd i siopa, gan gynnwys banciau a swyddfa bost?Ddim yn berthnasol

g) sesiynau addysg neu hyfforddiant?  Ddim yn berthnasol

Mynediad 
i waith

Bod yn 
wirfoddolwr

Gofalu
am 

rhywun

Gwasanaethau
iechyd

Siopa Addysg/
Hyfforddiant

Gweithgareddau
corfforol

Gweithgareddau
cymdeithasol
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8) Faint mae’r gwasanaeth bws hwn yn gwella eich bywyd trwy eich helpu i…

a) i fynd allan fwy a rhyngweithio ag eraill?  Ddim yn berthnasol

b) cael mwy o ryddid ac annibyniaeth?  Ddim yn berthnasol

c) gwneud pethau i neud chi deimlo’n fwy positif a hapus? Ddim yn berthnasol

d) i fynd allan i gerdded, ymarfer corff a gwella eich iechyd corfforol? Ddim yn berthnasol

9) Os na fuasai y bws hwn yn rhedeg, sut fyddech chi’n gwneud y daith hon?

Dreifio Cerdded Beicio Tacsi Gwasanaeth
bws arall

Lifft gan 
ffrindiau/
teulu

Ni fyddai’n
gwneud
taith

Arall
(Nodwch
isod)

Arall: _________________________________________________

10) Os nad fuasai y bws hwn yn rhedeg, faint fyddai hi’n ei gostio i chi wneud y daith hon?

£0 £0 - £3 £3 - £6 £6 - £9 £9 - £12 £12 - £15
  
£15 - £18 £18 - £21 Dros £21
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11) Os na fuasai y bws hwn yn rhedeg, faint o apwyntiadau gofal iechyd fyddech wedi eu colli yn y 
flwyddyn ddiwethaf?

0 1 2 3 4 5-9 10 - 14 15- 19 Dros 20

12) Os na fuasai y bws hwn yn rhedeg, sut y byddai’n effeithio ar eich bywyd?

_________________________________________________________________

                                                                                                         

Dylech ddychwelyd yr holiadur yn ol i

Rhian Wyn Williams
Uned Trafnidiaeth Integredig
Adran Amgylchedd
Cyngor Gwynedd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Diolch


