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Arolwg Ail Agor ar gyfer    

Mae Amgueddfa Forwrol Llŷn  eisiau sicrhau ein bod yn gwneud i ymwelwyr deimlo yn ddiogel a’u bod yn 
cael ymweliad pleserus. Mae’r arolwg hwn wedi’i gynllunio er mwyn ein helpu ni i ddeall sut yr ydych yn 
teimlo am ymweld yn y dyfodol. Mae eich barn yn bwysig i ni a bydd eich holl adborth yn cael ei ddefnyddio 
er mwyn ein helpu ni i flaenoriaethu’r camau y byddwn yn eu cymryd. Helpwch ni drwy dreulio 5 – 10 munud 
yn llenwi’r holiadur hwn. Mae’r atebion y byddwch yn eu rhoi yn gwbl gyfrinachol.  

Diolch.  

 

1. Cyn y cyfyngiadau Coronafeirws, pa mor aml oeddech chi’n ymweld?  

Wythnosol 
 

Misol 
 

Bob 2 - 3 
mis 
 

Bob 6 mis  Bob 
blwyddyn 
 

Llai nac 
unwaith y 
flwyddyn 
 

Byth yn 
ymweld 

       

 

2. Ydych chi wedi ymgysylltu ag  Amgueddfa Forwrol Llŷn  ar-lein?      
 do naddo 
Cyn y cyfyngiadau    
Ers y cyfyngiadau   

 

3. Yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau ar symudiadau, ydych chi wedi ymweld ag adnoddau ar lein yr  
Amgueddfa  ac os felly, pa effaith mae hynny wedi’i gael?  

 Ymwybodol 
ohono ond heb 
ei ddarllen / ei 
wylio  
 

Wedi ei ddarllen 
/ei wylio ac mae 
wedi fy ngwneud 
yn fwy tebygol o 
ymweld yn y 
dyfodol  

Wedi ei ddarllen 
/ei wylio ac nid 
yw wedi newid fy 
mwriad i ymweld 
yn y dyfodol  

Wedi ei ddarllen 
/ei wylio ac mae 
wedi fy ngwneud 
yn llai tebygol o 
ymweld yn y 
dyfodol 

Heb ei weld 
 

Gwefan  
Amgueddfa 
Forwrol Llŷn   

     

Facebook 
Amgueddfa 
Forwrol Llŷn  

     

Twitter  
Amgueddfa 
Forwrol Llŷn   

     

Instagram 
Amgueddfa 
Forwrol Llŷn 

     



 2 

Flickr 
Amgueddfa 
Forwrol Llŷn 

     

 

 

4. Yn seiliedig ar y ffordd yr ydych yn teimlo ar hyn o bryd, pryd ydych chi’n meddwl y byddwch yn 
ymweld ag e Amgueddfa Forwrol Llŷn  eto?  

Unwaith y bydd cyfle i wneud hynny    
Byddaf yn diswgyl am ychydig ar ôl iddynt agor i 
weld beth sy’n digwydd  

 

Dwi’n annhebygol o fod eisiau ymweld am 3 mis    
Dwi’n annhebygol o fod eisiau ymweld am 6 mis    
Dwi’n annhebygol o fod eisiau ymweld am flwyddyn 
neu fwy   

 

 
 

5. Pa mor bryderus ydych chi’n meddwl fyddwch chi am ymweld ag e Amgueddfa Forwrol Llŷn  ar ôl 
iddo ail agor?  

 

 

 

6. Pan fydd e Amgueddfa Forwrol Llŷn  yn ail agor, mae nifer o fesurau a allai gael eu rhoi yn eu lle er 
mwyn eich gwneud i chi deimlo’n fwy cyfforddus. Pa mor gyfforddus fyddai pob un o’r rhain yn eich 
gwneud i chi deimlo?  
  

 Llawer mwy 
cyfforddus 
 

Ychydig bach yn 
fwy cyfforddus 

Dim 
gwahaniaeth 

Llai cyfforddus Ddim yn 
gwybod 

Mesurau cadw 
pellter 
cymdeithasol   o 
amgylch y safle  

     

Diheintydd 
dwylo wrth y 
fynedfa ac o 
amgylch y safle  

     

Staff i weld yn 
glanhau’r 
ardaloedd, offer 
ac ati.  

     

Sesiynau 
arbennig 
/amseroedd 
penodol ar gyfer 

     

Dim mwy pryderus nac o’r blaen  
Ychydig yn fwy pryderus nac o’r blaen   
Llawer mwy pryderus nac o’r blaen   
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gwahanol 
grwpiau e.e. 
teuluoedd â 
phlant / pobl 
fregus 
Ymestyn/newid 
yr oriau agor er 
mwyn galluogi 
agor ar adegau 
distawach  

     

Rhybuddion ar y 
wefan am y 
mesurau 
arbennig sydd 
yn eu lle ar y 
safle  

     

Cyfyngu ar nifer 
yr ymwelwyr 
sydd ar y safle 
ar unrhyw adeg 
(ymweld trwy 
apwyntiad yn 
unig) 

     

Rhybuddion o 
amgylch y safle 
yn atgoffa 
ymwelwyr bod 
mesurau 
glanhau a 
mesurau eraill 
yn eu lle.  

     

Sicrhau pellter 
oddi wrth staff 
e.e. talu drwy 
ddull digyswllt 
yn unig 

     

Staff yn eu lle er 
mwyn sicrhau 
bod ymwelwyr 
yn cadw at 
reolau cadw 
pellter 
cymdeithasol 

     

 

7. Oes yna unrhyw fesurau eraill a fyddai’n eich gwneud yn fwy cyfforddus i ymweld ag  Amgueddfa 
Forwrol Llŷn  ar ôl iddi ail agor. Oes yna unrhyw fesurau y byddech wedi disgwyl eu gweld ond nad 
ydynt wedi eu cynnwys yn y rhestr uchod?  
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8. Pa rai, os o gwbl, fyddech chi’n teimlo fwyaf anghyfforddus neu bryderus am eu defnyddio o 
gymharu ag arfer, pan fyddwn yn ail agor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pa wasanaethau hoffech chi eu gweld yn cael eu hail ddechrau ar yr amod bod mesurau 
diogelwch priodol yn eu lle ar y safle? Pa mor fuan? Ticiwch pob blwch perthnasol.  
 

 Cyn gynted â 
phosibl 

Mewn ychydig 
fisoedd  

Dim diddordeb  

Gweithdai Ysgolion    
Gweithgareddau plant    
Arddangosfeydd Dros 
Dro  

   

Gweithgareddau Teuluol     
Gweithgaredddau 
llesiant (gwnio,miwsig 
ayyb) 

   

Sgyrsiau    
Cyfarfodydd/ymweliadau    
    

 
 

10. Petai’r gweithgareddau canlynol ar gael ar-lein, pa rai, os o gwbl, fyddai gennych chi 
ddiddordeb ynddynt?   

Sgyrsiau / darlithoedd ar-lein    
Gweithdai/sesiynau tiwtorial ar-lein    
Adnoddau addysgol i blant   
Gweithgareddau hwyl i blant    
Siop ar-lein  
Teithiau rhithiol  
Blogiau gan staff ac arbenigwyr eraill   

Caffi   
Pigo taflenni  i fyny    
Ardaloedd picnic   
Gwthio/tynnu drysau â llaw   
Siop  
Toiled  
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E-gylchlythyr  
Arall  

 

11. Oes rhybeth arall ?  Nodwch yr hyn yr hoffech ei weld:  
 
 

 
12. Beth ydych chi’n edrych ymlaen fwyaf i’w weld pan fydd Amgueddfa Forwrol Llŷn  yn ail 

agor? 

 

 
 

 

Amdanoch chi 

13. Pa un, os o gwbl, o’r canlynol sydd fwyaf perthnasol i’ch cartref?   

Rydw i, neu aelodau o fy nghartref, yn cael ein cydnabod fel unigolion clinigol 
fregus  

 

Rydw i, neu aelodau o fy nghartref, dros 70 oed ond rydym yn iach I   
Mae gen i, neu aelodau o fy nghartref, rai problemau iechyd sy’n ein gwneud yn 
gymharol fregus   

 

Does gen i, nac aelodau fy nghartref unrhyw faterion iechyd    
Gwell gennyf beidio â dweud  

 

14. Oes gennych chi blant yn eich cartref?   
 Oes Nac oes Gwell gennyf beidio 

â dweud 
0-5    
6-10    
11-16    
17+    

 

15. Ydych Chi’n? 
 

Ddyn  
Dynes  
Diffiniad arall   
Gwell gennyf beidio â dweud  

 

16. Beth yw eich oedran? 
 

O dan 20  
20-29  
30-39  
40-49  
50-59  
60-69  
70 +  
Gwell gennyf beidio â dweud  
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17. Lle da chi’n byw? 

O fewn 5milltir I Nefyn  

Gwynedd  

Cymru  
Lloegr  
Yr Alban  
Gogledd Iwerddon  
Iwerddon neu wlad ryngwladol arall   
Gwell gennyf beidio â dweud  

 

18. Sut fyddwch chi’n teithio i Amgueddfa Forwrol Llŷn  fel arfer? 
 

Beicio neu gerdded   
Trafnidiaeth gyhoeddus  
Car preifat  
Tacsi  
Grŵp wedi’i drefnu  
Arall   

 
 

19. Ydych chi’n aelod o Gyfeillion  Amgueddfa Forwrol Llŷn  ? 
 
 
Diolch yn fawr am eich cymorth. 


