
1. Sut y clywsoch chi am y digwyddiad hwn? (ticiwch bob un sy'n
berthnasol)

e.e. Enw unrhyw gylchgrawn neu bapur newydd a ddefnyddiwyd, e.e. The Gazette

e.e. Enwau unrhyw gyfryngau darlledu a ddefnyddiwyd, e.e. Bridge FM

e.e. Enw gwefan y digwyddiad

e.e. Gwefannau eraill, e.e. rhestri digwyddiadau

e.e. Facebook

e.e. Twitter

e.e. Posteri

e.e. Taflenni

e.e. Safle gwybodaeth i dwristiaid, e.e. y Ganolfan Groeso Symudol 

e.e. Gwybodaeth yn y lleoliad 

Ar lafar  

Arall - rhowch fanylion:

Templed Arolwg Ymwelwyr                                            
Diolch am ddod i'n digwyddiad heddiw ac am gymryd rhan yn yr arolwg adborth hwn. Ni
ddylai gymryd mwy nag ychydig funudau i'w gwblhau.

Adran 1: Gwybodaeth am y Digwyddiad

Enw'r Digwyddiad:________________________________           Dyddiad: ________________

2. Rhowch eich barn am y canlynol:

Da iawn Da Dim Barn Gwael Gwael iawn

Y lleoliad

Darparu gwybodaeth

Staff a stiwardiaid

Arwyddion

Cynnwys y Digwyddiad

Arlwyo

Trefniadaeth gyffredinol

Glendid cyffredinol

Gwerth yr arian

Y digwyddiad yn gyffredinol



3. A oes gennych unrhyw sylwadau pellach ynghylch y digwyddiad hwn?

4. Pa ddigwyddiadau yr hoffech chi weld mwy ohonynt yn Sir Gaerfyrddin? 

5. Rwyf i'n….                                        (Rhowch gylch o amgylch eich ateb)    

Rhyw Gwryw Benyw

Ystod Oedran 17-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Tarddiad Preswylydd lleol Ymwelydd am y dydd Ar wyliau Arall:

6. Ai'r digwyddiad hwn yw’r prif reswm dros eich ymweliad â Sir Gaerfyrddin heddiw? Ie  Nage 

7. A oes gennych anabledd?                                                                                                    Oes  Nag oes 
Os ‘Oes’, rhowch wybod inni a allem fod wedi gwneud mwy i wneud y digwyddiad yn fwy pleserus ichi:   

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

8. Faint o bobl sydd yn eich grŵp heddiw?             

O'r rheiny, faint sy'n 16 oed neu'n iau?                        

9. Ble'r ydych yn byw? Tref Côd Post

10. Sut y gwnaethoch chi
gyrraedd yma heddiw? 

(please tick)

Cerdded

Beicio

Trafnidiaeth gyhoeddus - Trên

Trafnidiaeth Gyhoeddus - Bws

Coets

Car preifat

Arall, rhowch fanylion:

11. Faint yr ydych chi'n amcangyfrif y byddwch yn ei
wario heddiw gan gynnwys tâl mynediad??

£0 - £10 £11 - £20 £21 - £30 £31 - £40 Over £40

Os hoffech gael gwybodaeth am ddigwyddiadau yn y
dyfodol, rhowch gyfeiriad e-bost:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Diolch ichi am eich amser. 


