
Comisiwn Map Darluniadol | Ardal y Bae Copr

Mae’r ddogfen hon yn nodi:
● Yr ardal benodol i’w dangos ar y map darluniadol
● Y prif nodau i’w cynnwys

Agweddau eraill i’w hamlygu ar y map gan gynnwys:
● Meysydd parcio
● Safleoedd bysiau
● Llwybrau cerdded (dewisol)
● Enwau ffyrdd
● Ardaloedd oddi ar y map

Mae’r map hwn yn ei grynswth yn dangos yr ardal yr hoffem i’r artist ei darlunio,
gyda’r ardal o fewn y llinellau dotiog (Ardal y Bae Copr) yn ganolbwynt i’r artist. Gall
y llinellau dotiog gael eu cynnwys yn nehongliad yr artist o’r map darluniadol, ond
does dim rhaid. Dylech hefyd nodi y gall yr artist ddewis p’un ai arlunio’r map o
bersbectif oddi fry a/neu o bersbectif 3D.

Y Prif Dirnodau i’w Cynnwys ar y Map o Ardal y Bae Copr

Dyma’r holl dirnodau a leolir o fewn y llinellau dotiog. Dyma’r lleoedd yr hoffem
iddynt gael eu hamlygu fwyaf ar y map darluniadol. Gadewir ardaloedd y tu allan i’r
llinellau dotiog i ddehongliad yr artist.*



● Oriel Mission
● Sgwâr a Cherflun Dylan Thomas
● Theatr Dylan Thomas
● Stiwdios Abertawe
● Marina Abertawe
● Canolfan y Dramffordd, Amgueddfa Abertawe
● Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
● Amgueddfa Abertawe
● Yr Ardal Forol
● Canolfan Hamdden Abertawe
● Arena Abertawe
● Parc yr Arfordir
● Y Pafiliwn
● Canolfan Feicio
● Pont y Bae Copr

Tirnodau eraill i’w cynnwys ar y rhestr

Mae’r rhain i gyd yn dirnodau a leolir y tu allan i’r llinellau dotiog. Dyma’r lleoedd yr
hoffem iddynt gael eu cynnwys mewn rhyw ffordd ar y map darluniadol; fodd bynnag,
does dim rhaid iddynt gael eu hamlygu mor eglur â’r tirnodau o fewn y llinellau
dotiog. Dehongliad yr artist fydd yn penderfynu sut y dymunai wneud hyn.*

*e.e. defnyddio saethau i bwyntio yng nghyfeiriad y tirnodau, gan ddefnyddio system
allwedd gyda symbolau i gynrychioli’r tirnodau ac yn y blaen.

● Oriel yr Attic
● Arsyllfa Abertawe
● Gwesty’r Frenhines
● Drip
● Canolfan yr Amgylchedd
● Y Tŷ Pwmp
● Coffee Fresco
● Y Swigg
● Gigi Gao’s Favourite Authentic Chinese
● Salon Jamie Hill
● Riff Cwrw
● Caffi'r Arfordir
● Bwyty Eidalaidd Gallinis
● Grawnwin ac Olewydd



● El Pescador Bwyty a Bar
● The Anchor
● Eglwys Dewi Sant
● Maes Dewi Sant

Meysydd Parcio

Hoffem i’r meysydd parcio hyn gael eu cynrychioli’n gyfartal â’i gilydd i roi
dealltwriaeth glir i’r defnyddiwr lle caiff barcio wrth ymweld â’r ardal hon.

● Maes Parcio’r Marina
● Maes Parcio Rhes Albert
● Maes Parcio’r Arena
● Maes Parcio Aml-lawr Dewi Sant

Safleoedd Bysiau

Hoffem i safleoedd bysiau gael eu cynrychioli'n gyfartal â'i gilydd er mwyn rhoi
dealltwriaeth glir i'r defnyddiwr o'r safleoedd bysiau sydd ar gael yn yr ardal. Nid yw'r
rhestr hon yn gynhwysfawr, ychwanegwch ragor o safleoedd bysiau y gallwch ddod
o hyd iddynt yn eich ymchwil.

● Gorsaf Fysiau Dinas Abertawe
● Dunvant Place y tu allan i Westy'r Marriott, Abertawe
● Trawler Road cyn Highmoor
● Trawler Road cyn Ferrara Square
● Trawler Road yn Ferrara Square
● Trawler Road ym Marina Abertawe

https://www.traveline.cymru/travel-map/swansea/

Llwybrau Cerdded (dewisol)

Hoffem i lwybrau cerdded gael eu cynrychioli'n gyfartal â'i gilydd er mwyn rhoi
dealltwriaeth glir i'r defnyddiwr o'r gwahanol lwybrau y gall ymwelwyr eu dilyn o
amgylch Ardal Bae Copr.

https://www.traveline.cymru/travel-map/swansea/


Gall yr artist ddewis p'un ai i gynnwys llwybrau cerdded ai peidio. Gofynnwn i'r artist
gynllunio llwybrau yn seiliedig ar eu hymchwil a'u profiad eu hunain. Ystyriwch y
llwybr(au) sy'n hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a phramiau.

Enwau Ffyrdd i’w Hamlygu

Hoffem i enwau’r strydoedd gael eu cynrychioli’n gyfartal â’i gilydd er mwyn rhoi
dealltwriaeth glir i’r defnyddiwr o sut i ddod o hyd i Ardal y Bae Copr a’i
chanolfannau.

● Heol Ystumllwynarth
● Heol Fictoria
● Rhes Albert
● Cupid Way
● Cei Fictoria
● Anchor Ct
● Burrows Pl
● Stryd Adelaide
● Cambrian Pl
● Gloucester Pl

Lleoliadau oddi ar y map i’w cynnwys

Mae’n holl bwysig dangos y tirnodau hyn ar y map drwy ddefnyddio saethau i
bwyntio i’w cyfeiriad. Fodd bynnag, does dim angen i chi ddarlunio’r lleoliadau hyn ar
y map oherwydd y byddai hyn yn ymestyn dros ardal rhy eang.

● Pier Gorllewinol Abertawe
● Traeth
● Llyfrgell Ganolog Abertawe
● Gorsaf Fysiau
● Ardal Siopa

Cofiwch: Bwriad y comisiwn hwn yw helpu i ysbrydoli preswylwyr ac ymwelwyr â
Bae Abertawe i ymweld ag Ardal y Bae Copr i ddarganfod Oriel Mission ymhlith



canolfannau diwylliannol eraill yn yr ardal hon. Bydden ni’n dwlu gweld yr artist yn
rhoi ei stamp unigryw ar gynllun y map gan greu rhywbeth sy’n ddeniadol ac yn
ddifyr yn weledol.


