
 
 
 

Dyluniwch eich lle delfrydol 

Cynaliadwyedd 

1.  Sut y bydd yn cael gwres a phŵer? 

2.  Pa ddeunyddiau adeiladu a gaiff eu defnyddio? 

3. Ble y bydd wedi'i leoli? A gaiff cynefinoedd 
naturiol/tir glas eu dinistrio i'w greu?  

4. A fydd caniatâd i geir fynd yno, hyd yn oed os mai rhai trydan 
ydyn nhw? Gan feddwl y tu hwnt i lygredd a thuag at greu 
amgylchedd diogel i gerddwyr, pa heriau a fyddai'n gysylltiedig 
â hyn?



5.  Edrychwch ar y tri graff, beth maen nhw'n ei ddangos? 
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6. Sut y bydd eich lle delfrydol yn rhan o'r ateb ac nid yn rhan 
o'r broblem?  

7.  Sut y bydd eich lle delfrydol yn helpu i gynyddu'r ganran o ynni 
adnewyddadwy a ddefnyddir?  

8.  A fydd yn helpu i blannu coed collddail brodorol ac yn cael 
effaith gyfyngedig ar iechyd cynefinoedd dŵr a phridd?  

Gwasanaethau 

1.  A fydd mwy o wasanaethau, fel ysbytai ac ysgolion, sydd wedi'u 
bwriadu ar gyfer pobl hŷn, pobl iau neu bobl ganol oed?  

2. Ai ffyrdd neu ardaloedd i gerddwyr yn unig a fydd yno? 

3.  Sut y bydd pobl yn cael mynediad i'r lle, a sut y bydd 
gwasanaethau sylfaenol fel dŵr, trydan a gwasanaeth gwaredu 
gwastraff yn cael eu darparu yno?

 
 



Tai 

1. A fydd y tai i gyd wedi'u dylunio yn yr un ffordd? 

2. Ai tai sengl, tai pâr, tai teras neu fflatiau fydd y rhain? 

3.  Sawl ystafell fydd ym mhob tŷ? 

4.  Sawl ystafell ymolchi? 

5. Sawl llawr fydd i'r tai? 

6. A allai'r cyfan fod dan ddaear? 

7. A fydd gan y tai erddi? 

8. A fydd disgwyl i'r holl dai dyfu rhywfaint o'u bwyd eu hunain?



Lleoliad 

1.  Pa ddaearyddiaeth ffisegol y bydd angen ei hystyried? 

2. A fydd angen i chi feddwl am unrhyw beth arall, fel llethrau, 
cyflenwad dŵr, perygl llifogydd os yw'n agos at draeth neu 
afon, neu'r hinsawdd? 

 
 

4.  Hoffech chi gael golygfa wych ac, os felly, sut y byddwch yn 
ei diogelu?  

5. Pa mor agos fydd y lle at ‘aneddiadau‛ eraill? 

6. A fydd y lle ar ei ynys neu ei ddarn o dir ei hun, a pha heriau a 
allai fod yn gysylltiedig â hyn mewn perthynas â chael gafael ar 
adnoddau a masnach?
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