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Lleisio eich barn 
Llynnoedd Hendre Caerdydd a Pharcffordd Caerdydd  
05 Awst – 09 Medi 2020



Lleisio eich barn 
Diolch am roi eich amser i gwblhau ein ffurflen adborth. Hoffem 
glywed eich barn am ein cynigion ar gyfer Llynnoedd Hendre 
a gorsaf Parcffordd Caerdydd cyn i ni gyflwyno ein ceisiadau cynllunio 
amlinellol. Mae eich adborth yn bwysig i ni.

Y dyddiad cau ar gyfer rhoi adborth yw Dydd Mercher 09 Medi.
Ni chaiff eich manylion eu rhannu ag unrhyw drydydd partïon y tu allan i dîm y prosiect a dim ond 
at ddibenion prosiectau Llynnoedd Hendre Caerdydd a Pharcffordd Caerdydd y cânt eu defnyddio. I 
gael rhagor o wybodaeth am sut y byddwn yn defnyddio eich data, darllenwch ein polisi preifatrwydd 
ar ein gwefan. 

Enw: 

Cyfeiriad  
e-bost:

Cod post:

Ydych chi’n ymateb ar ran 
sefydliad? 

Ydw Nac ydw

Os felly, pa sefydliad?

1.  Beth sy’n eich diddori chi am ein cynigion ar gyfer Llynnoedd Hendre 
Caerdydd/Parcffordd Caerdydd? Ticiwch bob un sy’n berthnasol. 

 Gwell cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus

 Mynediad i orsaf drenau

 Opsiynau teithio cynaliadwy

 Cyfleusterau parcio ceir yn yr orsaf 

 Swyddi a buddsoddiad newydd i’r economi leol

 Swyddfeydd masnachol yn y datblygiad  

  Gofod cyhoeddus, gan gynnwys Prif Barc 

£

2. Nodwch unrhyw sylwadau i ategu eich ateb i gwestiwn 1.

3.  Rhowch eich barn am ein huwchgynllun arfaethedig ar gyfer Llynnoedd 
Hendre. 

4.  Rydym yn gobeithio gwella’r amgylchedd a sicrhau cynnydd net mewn 
cynefinoedd i rywogaethau. Oes gennych chi unrhyw sylwadau ar ein 
strategaeth amgylcheddol?  

5.  Pa mor aml y byddech chi’n defnyddio gorsaf newydd Parcffordd 
Caerdydd?

Drwy’r amser Yn rheolaidd Weithiau Byth



Gallwch anfon eich cerdyn sylwadau gorffenedig i’n cyfeiriad RHYDDID. 
Rhowch y cerdyn sylwadau mewn amlen, heb stamp a’i anfon i: FREEPOST 
HENDRE LAKES (rhaid ysgrifennu’r cyfeiriad mewn priflythrennau).  

Mae’r holl wybodaeth ar gael ar ein gwefan lle gallwch hefyd gwblhau 
cerdyn sylwadau ar-lein: www.llynnoeddhendrecaerdydd.com.

Y dyddiad cau ar gyfer rhoi adborth yw Dydd Mercher 09 Medi.

6.  Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill? 

Sut i roi adborth 

0800 464 0850 
communityrelations@cardiffhendrelakes.com 
FREEPOST HENDRE LAKES  
www.llynnoeddhendrecaerdydd.com


