
Llyfrgell Penfro [Dweud eich Dweud] 

Wrth baratoi at gyfer adnewyddu safle Cei'r De ym Mhenfro, hoffwn gael eich barn ar y 

llyfrgell newydd arfaethedig.  Fel y gwyddoch o bosibl, y cynllun yw dymchwel ac 

adnewyddu’n rhannol adeiladau segur ar Castle Terrace, ynghyd â rhai elfennau adeiladu 

newydd, er mwyn creu Canolfan Ymwelwyr Harri Tudur, Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth, 

Caffi, Ardal Gymunedol a Gardd.  Mae'r prosiect yn anelu at drawsffurfio'r safle yn ardal 

fywiog sydd nid yn unig yn apelio at ymwelwyr ond a fydd hefyd yn cyflwyno buddiannau 

i'r gymuned leol. 

Nid yn unig mae llyfrgelloedd modern yn annog hoffter o ddarllen, ond maent hefyd yn 

darparu lle ar gyfer dysgu gydol oes, i feithrin sgiliau digidol, cynllunio gweithgareddau 

diwylliannol, cynnal digwyddiadau cymunedol, cynnig lle tawel i astudio, a llawer, llawer 

mwy. Gyda'r potensial i gynnig ystod eang o weithgareddau a gwasanaethau mae'n 

bwysig yn ystod y cyfnod datblygu ein bod yn ystyried anghenion penodol y gymuned 

leol.  

Gyda hyn mewn golwg, hoffem wybod beth sy'n bwysig i chi. Yn benodol, pa 

weithgareddau a gwasanaethau a hoffech yn eich llyfrgell newydd? Hoffem glywed 

gennych hyd yn oed os nad ydych yn aelod o'r llyfrgell.  

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Sul 20 Rhagfyr 2020  

[This item is also available in English/ Mae’r eitem hon ar gael yn Saesneg hefyd] 

 

1. Ydych chi'n aelod o Lyfrgell Penfro?  

Ydw  Nac ydw  

2. Beth yw eich oed?  

Dan 18     18-24   25-34   35-44    

45-54   55-64   65-74   75+ 

3. Beth yw eich cod post? _________________________________________ 

 

4. Pa mor aml ydych chi’n defnyddio'r llyfrgell?  

Yn ddyddiol     Yn wythnosol       Yn fisol         Yn flynyddol        Byth 

 

5. Pa ddiwrnodau o'r wythnos y byddai'n well gennych chi ymweld â'r llyfrgell?  Ticiwch 

bob un sy'n berthnasol. 

Dydd Llun         Dydd Mawrth    Dydd Mercher      

Dydd Iau                   Dydd Gwener                 Dydd Sadwrn         Dydd Sul 

 



6. Llyfrgell Penfro yn cynnig llyfrau i’w benthyg a defnydd am ddim o gyfrifiaduron.  

Pa wasanaethau / gweithgareddau eraill y dylem eu darparu? Ticiwch bob un sy'n 

berthnasol. 

Cymorth gyda TGCh         Crefftau ar gyfer oedolion           Crefftau ar gyfer plant  

Clwb swyddi   Grwpiau darllen         Sesiynau amser stori  

Mannau astudio   Ffotocopïo           Gemau bwrdd  

Cylchgronau / papurau newydd   Grwpiau Cymraeg 

Arall (nodwch) _________________________________________________  

 

7.  Er mwyn ymestyn ein horiau agor, o ben bore i hwyr yn y nos, hoffwn ganiatáu 

mynediad rheoledig i'r llyfrgell pan na fydd aelod o staff yn bresennol (Agor+).  Yn 

ystod yr amser hwn, byddwch yn gallu benthyg llyfrau drwy beiriant hunanwasanaeth 

a defnyddio'r cyfrifiaduron. A fyddech chi'n defnyddio'r cyfleuster hwn? 

 

Byddwn      Na fyddwn  Efallai 

 

8. Os credwch y byddech yn defnyddio'r gwasanaeth Agor+, pa adeg o'r dydd y byddech 

chi'n dewis ymweld â'r llyfrgell? Ticiwch bob un sy'n berthnasol.  

 

Rhwng 6.00 a.m. and 10.00 a.m.   Rhwng 10.00 a.m. and 5.00 p.m. 

Rhwng 5.00 p.m. and 11.00 p.m.  Amherthnasol  

 

9. Beth yw'r peth mwyaf gwerthfawr am y llyfrgell i chi? Dewiswch dri sydd bwysicaf i 

chi.  

 

Staff cyfeillgar a gwybodus                     Mannau astudio   

Ystod a dewis da o lyfrau                                Gweithgareddau plant 

Lle i ddod o hyd i wybodaeth leol                  Mynediad at gyfrifiaduron 

Lle diogel i gyfarfod ffrindiau a theulu  

 

10. Bydd y llyfrgell yn rhan o Ganolfan Ymwelwyr Harri Tudur, a fydd hefyd yn cynnwys 

caffi, toiled anabl Changing Places (Cynnig mwy o le ac offer ychwanegol i ddiwallu 

anghenion pobl sydd ag anabledd) ac ystafelloedd cyfarfod cymunedol. Ydych chi'n 

meddwl y bydd hyn o fudd i'r gymuned leol?  

 

Ydw  Nac ydw  Ddim yn gwybod  



11. Ydych chi'n meddwl y byddech yn defnyddio'r cyfleusterau eraill yn y ganolfan? 

Ticiwch bob un sy'n berthnasol. 

 

Siop goffi                 Canolfan ymwelwyr                     Ystafell gyfarfod  

 

Toiled Changing Places  

(Cynnig mwy o le ac offer ychwanegol i ddiwallu anghenion pobl sydd ag anabledd)  

 

12.  A fyddai diddordeb gennych i fod yn wirfoddolwr ar gyfer y llyfrgell neu'r ganolfan 

ymwelwyr?  

 

Llyfrgell                 Canolfan Ymwelwyr   Y ddau  
  

Nid oes diddordeb gennyf i fod yn wirfoddolwr  

 

13. Unrhyw sylwadau eraill  

 

 

 

 

 

 

 

Dychwelwch arolygon wedi'u cwblhau i naill ai: 

Llyfrgell Penfro  
Heol y Comin,  
Penfro,  
SA71 4EA 
 

Llyfrgell Doc Penfro 
Stryd y Dŵr,  
Doc Penfro,  
SA72 6DW 

 
I gael copi mewn print bras, fformat hawdd ei ddarllen, Braille, recordiad sain, neu mewn 
iaith arall, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro ar 01437 764551 
 
Diolch  

 


