Creu profiadau ymwelwyr:
Datblygu strategaeth twristiaeth gynaliadwy ar gyfer Pen Llŷn.
Diolch o galon am roi o’ch amser i lenwi’r arolwg hwn i ymwelwyr. Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi
eich cyfraniad, ac rydyn ni’n gobeithio y gallwn ddefnyddio’r canlyniadau i wella profiad ymwelwyr
yma ym Mhen Llŷn. Mae 5 adran i’r holiadur: (1) Nodweddion eich ymweliad, (2) Diddordebau
diwylliannol, (3) Diddordebau naturiol, (4) Cynaliadwyedd, a (5) Manylion am Eich Grŵp
(cwestiynau demograffig). Cewch beidio ag ateb unrhyw gwestiwn nad ydych eisiau ei ateb.

(1) Nodweddion eich ymweliad
1. Pen Llŷn - pa eiriau sy'n dod i'ch meddwl gyntaf wrth feddwl am wyliau ym Pen Llŷn?

2. Ble (os o gwbl) gawsoch chi wybodaeth i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad?
Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
Gwefan

Taflen

Cyhoeddiad/Cylchgrawn

Teulu/ffrindiau

Gwybodaeth bersonol

Llawlyfr

Clywed gan rywun arall

Canolfan Groeso

Map/Arwydd ffordd/offer llywio, e.e. Google Maps
Cyfryngau Cymdeithasol (e.e. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok)
Ap (e.e. Strava, Komoot, AllTrains, Wikiloc)
Arall:

3. Pa ffynonellau gwybodaeth (os o gwbl) wnaethoch chi eu defnyddio yn ystod eich ymweliad?
Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
Gwefan

Taflen

Cyhoeddiad/Cylchgrawn

Teulu/ffrindiau

Gwybodaeth bersonol

Llawlyfr

Clywed gan rywun arall

Canolfan Groeso

Map/Arwydd ffordd/offer llywio, e.e. Google Maps
Cyfryngau Cymdeithasol (e.e. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok)
Ap (e.e. Strava, Komoot, AllTrains, Wikiloc)
Arall:
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4. A fyddech cystal â nodi enw(au)’r wefan/ cyhoeddiad/ cylchgrawn/ offeryn llywio/ sianel
cyfryngau cymdeithasol neu gyfrif cyhoeddus/ap/ arweinlyfr?

5. Ydych chi wedi dod...
ar eich pen eich hun

gyda phartner

gyda ffrindiau

fel rhan o grŵp teithio wedi’i drefnu

gyda theulu a ffrindiau
fel rhan o gymdeithas/clwb

gyda’ch teulu, gan gynnwys plant ifanc (oedran cynradd ac iau)
gyda’ch teulu, gan gynnwys plant hŷn (oed ysgol uwchradd a hŷn)
gyda’ch teulu, gan gynnwys plant ifanc a phlant hŷn
gyda’r teulu heb blant
Arall:

6. Gan gynnwys chi eich hun, faint o oedolion, plant ifanc a hŷn, a chŵn sydd yn eich grŵp?
Oedolion:

Plant ifanc:

Plant hŷn:

Cŵn:

7. a) Sut gwnaethoch chi deithio i Ben Llŷn?
Fan neu gar preifat

Fan neu gar wedi’i logi

Beic modur

Cartref Modur/Cerbyd Gwersylla

Car a Charafan

Trafnidiaeth gyhoeddus

Bws/bws moethus preifat

Beic

Beic trydan

Ar droed

Tacsi

Arall:

b) Ai petrol, disel, trydan neu hybrid oedd y cerbyd y gwnaethoch ei ddefnyddio?
Petrol

Disel

Trydan

Hybrid

AMH

8. Faint o amser gymerodd hi i chi gyrraedd yma o’ch man preswylio??
0 – 29 munud

30 – 59 munud

60 – 89 munud

90 – 119 munud

> 2awr - < 3awr

> 3awr – < 4awr

> 4 awr – < 5 awr

> 5 awr

9. a) O ble rydych chi wedi teithio?
Cymru*

Lloegr*

Yr Alban*

Gogledd Iwerddon*

Gweriniaeth Iwerddon

Ffrainc

Yr Almaen

Yr Iseldiroedd

Gwlad Belg

Sbaen

Yr Eidal

Y Swistir

UDA

Canada

Awstralia

9b) * Rhowch 2 lythyren gyntaf a digidau eich cod post. E.e., LL53
2

Arall:

10. a) Sut gwnaethoch chi/sut fyddwch chi’n teithio o amgylch Pen Llŷn?
Fan neu gar preifat

Fan neu gar wedi’i logi

Beic modur

Cartref Modur/Cerbyd Gwersylla

Car a Charafan

Trafnidiaeth gyhoeddus

Bws/bws moethus preifat

Beic

Beic trydan

Ar droed

Tacsi

Arall:

b) Ai petrol, disel, trydan neu hybrid oedd y cerbyd y gwnaethoch ei ddefnyddio?
Petrol

Disel

Trydan

Hybrid

AMH

11. Sawl gwaith o’r blaen ydych chi wedi ymweld â Phen Llŷn?
Erioed

Unwaith

Dwywaith

Tair gwaith

Pedair gwaith

5-7 gwaith

8-10 gwaith

10+ gwaith

Yn rheolaidd - Nodwch (unwaith y flwyddyn/dwywaith y flwyddyn/bob yn ail blwyddyn/...):

12. Ar ba adeg o’r flwyddyn ydych chi wedi ymweld â Phen Llŷn o’r blaen?
Yn y gwanwyn yn bennaf (Mawrth-Mai)

Yn yr haf yn bennaf (Mehefin-Awst)*

Yn yr hydref yn bennaf (Medi-Tachwedd)

Yn y gaeaf yn bennaf (Rhagfyr-Chwefror)

Ar wahanol adegau o’r flwyddyn - Nodwch:
A fyddech cystal a dweud wrthym beth fyddai'n gwneud ichi fod eisiau ymweld â Phen Llŷn ar adegau eraill
o'r flwyddyn?

13. Ym mha flwyddyn wnaethoch chi ymweld â Phen Llŷn am y tro cyntaf?
14. Sawl gwaith wnaethoch chi ymweld â Phen Llŷn rhwng mis Mawrth 2020 a mis Mawrth 2022?
Unwaith

Dwywaith

Tair gwaith

5 gwaith

> 5 gwaith

Erioed

Pedair gwaith

15. I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r datganiadau canlynol?
4 = Cytuno’n gryf, 3= Cytuno, 2= Anghytuno, 1= Anghytuno’n gryf, 0= ddim yn gwybod

4
Mae pandemig Covid-19 wedi fy annog i ymweld â Phen Llŷn yn fwy nag y byddwn i
wedi gwneud o’r blaen.
Rwy’n gwerthfawrogi cefn gwlad a mannau gwyrdd yn fwy ers pandemig Covid-19.
Rydw i’n mynd ar wyliau i lefydd yn nes at fy nghartref ers pandemig Covid-19.
3

3

2

1

0

16. Pa mor debygol ydych chi o ymweld â Phen Llŷn eto?
Tebygol iawn

Eithaf tebygol

Ddim yn debygol

Yn bendant ddim

Ddim yn gwybod/ heb benderfynu

17. Am ba mor hir ydych chi’n aros ym Mhen Llŷn y tro hwn?
18. Faint o arian wnaethoch chi/fyddwch chi’n ei wario fesul diwrnod fel grŵp ar eich gwyliau ym
Mhen Llŷn y tro hwn? Dylech gynnwys cost llety, bwyd a diod, trafnidiaeth (e.e. tanwydd/trafnidiaeth
gyhoeddus/llogi car), unrhyw weithgareddau, ac unrhyw beth rydych chi’n ei brynu (e.e. offer,
anrhegion, ac ati).
£ 0-25 y dydd

£ 26-50 y dydd

£ 51-100 y dydd

£ 101-150 y dydd

£ 151-200 y dydd

£ 201-250 y dydd

£ 251-300 y dydd

£ 301-350 y dydd

£ 351-400 y dydd

£ 401-450 y dydd

£ 451-500 y dydd

£ 500+ y dydd

19. Ar beth wnaethoch chi/fyddwch chi’n gwario’r rhan fwyaf o’ch arian?
Cofiwch gynnwys y canlynol:
Bwyd a diod: gan gynnwys archfarchnadoedd lleol, bwytai, caffis, marchnadoedd, tafarndai, siopau tecawê ac ati);
Trafnidiaeth: tanwydd/ trafnidiaeth gyhoeddus/ llogi car; Gweithgareddau: syrffio, golff, teithiau cwch, pysgota,
teithiau tywys.

Llety

Bwyd a diod

Trafnidiaeth

Offer newydd/rhentu offer

Anrhegion

Gweithgareddau

Arall:

20. Pa fath o lety gwyliau ydych chi/oeddech chi’n aros ynddo yn ystod y cyfnod hwn?
* Gwersyll, gan gynnwys: Cartref modur/Modur gwersylla/pabell eich hun
* Llety arall, gan gynnwys: Yurt, Tee-Pee, Hut, Ecopod, etc.

Gwesty

Gwely a Brecwast

Westy Bach

Ffermdy

Hostel

Gwersyll*

Llety hunanarlwyo

Llety arall*

Fflat â gwasanaeth

Carafán statig (perchen/rhentu)

Tŷ ffrind/aelod o’r teulu

Fy ail gartref fy hun / perchen ar ail gartref ar y cyd

Arall:

21. Sut gwnaethoch chi archebu eich llety gwyliau?
* Yn uniongyrchol gyda’r darparwr: dros y ffôn/e-bost/ar wefan y darparwr
Yn uniongyrchol gyda’r darparwr*

Trwy asiant teithio neu weithredwr teithiau

Trwy Ganolfan Groeso

Cyrraedd yma heb archebu

Ar Booking.com

Ar Cottages.com

Ar Holidaycottages.co.uk

Ar AirBnB

Ar Sykes

Ar Tripadvisor

Ar Hometogo

Ar Vrbo

Arall:
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22. Pa bentref neu dref sydd agosaf at lle rydych chi/oeddech chi’n aros?
Aberdaron

Abersoch

Bryncroes

Llanbedrog

Llangwnnadl

Llithfaen

Nefyn

Mynytho

Pwllheli

Rhiw

Rhoshirwaun

Sarn Meyllteyrn

Trefor

Tudweiliog

Arall:

23. Ble fyddwch chi/oeddech chi’n treulio’r rhan fwyaf o’ch amser?

24. Beth oedd eich uchafbwynt?

25. Beth yw’r prif reswm dros eich taith i Ben Llŷn y tro hwn?

26. Pa un o’r rhain sy’n disgrifio orau eich ymweliad â Phen Llŷn y tro hwn?
Ymweld â Phen Llŷn o’ch cartref – Prif wyliau
Ymweld â Phen Llŷn o’ch cartref – Gwyliau penwythnos
Ymweld â Phen Llŷn o/ar eich ffordd i leoliad gwyliau arall
Gwaith
Arall:

27. Pa un o’r ffactorau canlynol a ddylanwadodd ar eich penderfyniad i ymweld â Phen Llŷn?
Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
Wedi bod o’r blaen ac eisiau dod eto

Wedi bod eisiau ymweld erioed

Wedi cael ei argymell gan ffrindiau/ perthnasau/ cydweithwyr

Mae’n hawdd / cyflym ei gyrraedd

Eich helpu i ymlacio a dianc rhag straen bywyd

Awyr iach / ymarfer corff

Gwefannau adolygu teithwyr/cyfryngau cymdeithasol

Ymweld ag atyniad / lle penodol

Wedi dod o hyd i gynnig arbennig / bargen dda

Pris y llety

Arall:
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28. EICH GWEITHGAREDDAU: Pa fath o weithgareddau wnaethoch chi gymryd rhan / fyddwch
chi'n ymgysylltu fwyaf â nhw yn ystod eich ymweliad?
Gweithgareddau Chwaraeon/Egnïol
Gweithgareddau ar y traeth
Gwylio bywyd gwyllt/ Mwynhau’r dirwedd a golygfeydd
Ymweld â golygfeydd/ Ymweld ag atyniadau a lleoedd
Mynd i ddigwyddiad / cyngerdd / perfformiad / digwyddiad chwaraeon
Bwyta ac yfed
Arall:

29. Pa rai o’r gweithgareddau canlynol fyddwch chi’n eu gwneud ym Mhen Llŷn?
Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
a) Gweithgareddau Chwaraeon/Egnïol:
Teithiau cerdded byr (0–4 milltir)

Teithiau cerdded canolig (5–9 milltir)

Teithiau cerdded hir (> 9 milltir)

Rhedeg/Rhedeg Llwybrau

Seiclo / Beicio mynydd

Marchogaeth/ Merlota

Golff

Pysgota ar lan moroedd a dŵr croyw

Pysgota ar gwch

Gweithgareddau dŵr*

Cwch cyflym

Hwylio

Arall:
*Gweithgareddau dŵr heb fod yn rhai modurol, e.e., syrffio, ceufadu, snorcelio ac ati.
b) Gweithgareddau ar y traeth:
Gweithgareddau ar y traeth i deuluoedd

Ymlacio

Picnic

Teithiau cerdded ar y traeth

Nofio

Pyllau glan môr

Arall:
c) Gwylio bywyd gwyllt/ Mwynhau’r dirwedd a golygfeydd:
Gwarchodfeydd Natur

Parciau a Gerddi

Gwylio Adar

Gwylio morfilod a dolffiniaid*

Botaneg

Edrych ar ddaeareg

Golygfeydd

Teithiau Cerdded wedi’u Tywys

Arall:

*Os oeddech chi'n gwylio morfilod / dolffiniaid, oedd e:
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o’r tir ☐

ar gwch ☐

d) Ymweld â golygfeydd/ Ymweld ag atyniadau a lleoedd:
Oriel gelf / arddangosfa / gweithgareddau

Gweithgareddau cerddorol

Arddangosfeydd / gweithgareddau diwylliannol

Amgueddfeydd

Safleoedd/canolfan hanesyddol a threftadaeth

Safleoedd archeolegol

Safleoedd crefyddol
Arall:
* Safleoedd archeolegol, e.e. cylch cerrig, bryngaer, ac ati.
* Safleoedd crefyddol, e.e. eglwys, mynwent, ac ati.

e) Mynd i ddigwyddiad / cyngerdd / perfformiad / digwyddiad chwaraeon:
Digwyddiad/ gŵyl chwaraeon

Cyngerdd cerddoriaeth

Gŵyl gelf

Gŵyl diwylliannol/ adrodd straeon

Gŵyl fwyd/ diodydd

Perfformiad theatr/ sinema

Arall:
* Digwyddiad/ gŵyl chwaraeon, e.e. hwylio, ras feicio, rhedeg i elusen, marathon, triathlon, ayb.

f) Bwyta ac yfed:
Caffis

Bwytai

Siopau bwyd cyflym a thecawê

Tafarndai a Bariau

Ffermydd

Marchnadoedd a Delis

Ffotograffiaeth

Siopa

Arall:
Beth oedd eich hoff le
bwyd/diod?
g) Arall:
Ymweld â ffrindiau / perthnasau
Iechyd a Sba
Arall:

30. Beth fyddai’n gwella eich gwyliau ym Mhen Llŷn?
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(2) Diddordebau: diwylliant, hanes ac iaith
1. Ar raddfa o 1 (= Dechreuwr) i 4 (= Siaradwr brodorol), sut byddech chi’n disgrifio eich
sgiliau Cymraeg?
1

2

3

4

2. Ar raddfa o 0 (= dim diddordeb o gwbl) i 5 (= diddordeb mawr), faint o ddiddordeb sydd
gennych yn y canlynol?
0
Gwella eich sgiliau Cymraeg.
Dysgu mwy am arferion a sgiliau
traddodiadol, a defodau a gwyliau
diwylliannol lleol Pen Llŷn
Cymryd rhan mewn gweithdai ymarferol i
ddysgu sgiliau traddodiadol, e.e. gwaith
basged, gwehyddu, cerfio pren, coginio
Rhannu sgiliau (dysgu sgiliau newydd a
rhannu sgiliau y mae galw amdanynt
mewn cymunedau lleol).
Aros gyda rhywun lleol a chael cyfle i
ymarfer eich sgiliau Cymraeg a dysgu am
arferion lleol
Ymweld â safleoedd/ atyniadau/
amgueddfeydd diwylliannol a/ neu
hanesyddol
Mynd i wyliau/ digwyddiadau/
perfformiadau diwylliannol a/ neu
hanesyddol/adrodd straeon
Darllen paneli dehongli ar safleoedd
gyda gwybodaeth am arferion,
traddodiadau a defodau sy’n lleol i Ben
Llŷn
Apiau realiti rhithwir (VR) sy’n dangos
traddodiadau diwylliannol ac
amgylcheddau hanesyddol
Ymuno â sgwrs/taith dywys ddiwylliannol
Mynd ar daith ddiwylliannol hunan-dywys
o amgylch y penrhyn gyda chanllaw sain /
arweinlyfr / map stori
Cymdeithasu gydag aelodau o’r gymuned
leol
Blasu cynnyrch lleol (bwyd a diod)
8

1

2

3

4

5

Cefnogi safleoedd/gweithdai/digwyddiadau
diwylliannol drwy rodd ariannol
Gwirfoddoli mewn safleoedd diwylliannol/
gweithdai/ digwyddiadau yn ystod eich
gwyliau

1. a) Hoffech chi gyfrannu at gadwraeth ac adfywiad diwylliannol Pen Llŷn ar ymweliad yn y
dyfodol?
Hoffwn

Na

Efallai

Ddim yn gwybod

b) Os felly, sut?

(3) Diddordebau: Tirwedd a bywyd gwyllt
1. Ar raddfa o 0 (= dim gwybodaeth o gwbl) i 4 (= arbenigwr), sut byddech chi’n disgrifio eich
gwybodaeth am fflora a ffawna Cymru?
0

1

2

3

4

2. Ar raddfa o 0 (= dim diddordeb o gwbl) i 5 (= diddordeb mawr), faint o ddiddordeb sydd
gennych yn y canlynol?
0
Dysgu mwy am fywyd gwyllt Pen Llŷn a’r
arfordir, e.e. dolffiniaid, morfilod, morloi,
brain coesgoch, dyfrgwn
Dysgu mwy am blanhigion a ffyngau Pen
Llŷn
Dysgu mwy am ddaeareg Pen Llŷn
Ymweld ag arddangosfeydd hanes
naturiol / amgueddfeydd / atyniadau
Darllen paneli dehongli ar safleoedd
gyda gwybodaeth am fywyd gwyllt/
planhigion/ ffyngau/ daeareg Pen Llŷn
Apiau realiti rhithwir (VR) sy’n dangos
digwyddiadau naturiol
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1

2

3

4

5

Ymuno â thaith dywys gyffredinol am
fywyd gwyllt, planhigion, botaneg a
daeareg
Ymuno â thaith dywys arbenigol am
fywyd gwyllt/planhigion/botaneg/ a/neu
ddaeareg
Mynd ar daith hunan-dywys gyda
chanllaw sain/llyfr tywys/map stori o
amgylch golygfeydd naturiol Pen Llŷn
Mynd i gyflwyniad/ cyflwyniadau am
fywyd gwyllt/planhigion/botaneg Pen Llŷn
Cymryd rhan mewn gwaith glanhau
traeth/ casglu sbwriel ym Mhen Llŷn
Dysgu mwy am waith gwarchod natur
ym Mhen Llŷn
Cefnogi’r gwaith gwarchod natur ym Mhen
Llŷn drwy rodd ariannol
Cymryd rhan mewn gwyddoniaeth y bobl
– citizen science (e.e. cofnodi
rhywogaethau anifeiliaid/planhigion yn
ystod eich ymweliad)
Gwirfoddoli gyda mudiad gwarchod natur
ym Mhen Llŷn yn ystod eich gwyliau
Cefnogi tir sy’n eiddo i’r gymuned ac
sy’n cael ei ddefnyddio i adfer bywyd
gwyllt

2. a) Hoffech chi gyfrannu at waith gwarchod natur ac adfer ym Mhen Llŷn ar ymweliad yn y
dyfodol?
Hoffn

Na

Efallai

b) Os felly, sut?
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Ddim yn gwybod

(4) Cynaliadwyedd
1. Beth mae cynaliadwyedd yn ei olygu i chi?

2. Ar raddfa o 0 (= dim o gwbl) i 5 (= llawer), faint wnaeth y rhain ddylanwadu ar eich
penderfyniad i deithio i Ben Llŷn?
0

1

2

3

4

5

Agos at fy nghartref
Gallu aros mewn llety achrededig gyda
ffocws ar gynaliadwyedd
Gallu teithio i’r penrhyn ac o’i gwmpas ar
drafnidiaeth gyhoeddus
Ymdrechion Pen Llŷn i warchod adnoddau
naturiol, cymunedau lleol a threftadaeth
Cyfle i wella eich sgiliau Cymraeg
Mae llai o bobl yma o gymharu â mannau
eraill

3. Ar raddfa o 0 (= ddim yn bwysig o gwbl) i 5 (= pwysig iawn), pa mor bwysig ydych chi’n
ystyried y canlynol wrth fynd ar wyliau?
0

1

Mae fy arian yn mynd i gymunedau a
mudiadau lleol yn unig
Dysgu rhai geiriau/ymadroddion yn yr
iaith leol
Ôl troed carbon isel
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2

3

4

5

Ddim
yn
gwybod

Gallu cyfrannu at lesiant cymunedau lleol
Bwyta’n gynaliadwy (bwyd lleol/
tymhorol/ isel ei effaith)
Mynediad da at olygfeydd ac atyniadau i
bobl ag anableddau
Gallu i ailgylchu
Lefel uchel o fioamrywiaeth & Ardaloedd
sydd wedi’u gwarchod ar gyfer gwarchod
natur
Nifer dda o lwybrau trafnidiaeth
gyhoeddus ar gael
Seilwaith da i gerddwyr a beicwyr

Nifer dda o leoedd gwefru ceir trydan
Cymryd rhan yn y broses economi
rhannu (e.e. rhannu car, benthyg/prynu
offer arbenigol, ayb.)
Busnesau twristiaeth a lletygarwch sy’n
cymryd camau i leihau’r defnydd o ynni a
dŵr
Busnesau twristiaeth a lletygarwch sy’n
ymwneud â chynlluniau lliniaru newid yn
yr hinsawdd
Strydoedd, llwybrau a chefn gwlad glân
Cyflogau teg a chynaliadwy i weithwyr
ym maes twristiaeth a lletygarwch
Canran uchel o fusnesau twristiaeth a
lletygarwch mewn perchnogaeth leol
Y gallu i gymryd rhan mewn
gweithgareddau lleol sy’n rhoi’n ôl i
breswylwyr
Darparwyr llety, bwytai, caffis, siopau,
gweithgareddau, ac ati ar agor gydol y
flwyddyn.
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4. a) Ydych chi’n meddwl eich bod wedi helpu i wella’r ardal yn ystod/o ganlyniad i’ch ymweliad
(diwethaf)?
Ydw

Nac ydw

Efallai

Ddim yn gwybod

b) Os felly, sut?

(5) Gwybodaeth am Eich Grŵp
1. I ba fand oedran ydych chi a’r bobl eraill yn eich grŵp yn perthyn iddo?
Nodwch nifer y bobl ym mhob grŵp oedran.
18 - 20
21 - 25
26 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 - 74
75+

Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:

2. Beth yw eich rhywedd chi a’r bobl eraill yn eich grŵp?
Nodwch nifer y bobl sy’n ystyried eu hunain yn fenyw/gwryw/arall.
Benyw
Gwryw
Arall

Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:

3. Beth yw eich statws gweithio ar hyn o bryd? Nodwch nifer y bobl sy’n perthyn i bob categori.
Gweithio’n llawn amser (30+ awr yr wythnos)
Gweithio’n rhan amser ( > 29 awr yr wythnos)
Addysg amser llawn
Wedi ymddeol
Yn gofalu am y cartref
Gofalwr amser llawn
Yn derbyn hyfforddiant
Chwilio am waith
Arall:

Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:
Nifer y bobl:

4. Oes gennych chi neu rywun arall yn eich grŵp unrhyw broblemau iechyd neu anabledd sy’n
cyfyngu ar weithgareddau o ddydd i ddydd?
Na

Oes - fi
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Oes – rhywun arall yn y grŵp

Diolch yn fawr iawn eto am eich amser.
Diolch yn fawr iawn eto am eich amser. Mae eich cyfraniad yn amhrisiadwy i ni. Ar y pwynt hwn,
hoffem eich atgoffa eto eich bod yn cadw’r hawl i dynnu’n ôl o’r astudiaeth ar unrhyw adeg hyd at y
pwynt y byddwch yn clicio ar y botwm ‘cyflwyno’. Unwaith y byddwch yn clicio ar y botwm 'cyflwyno',
bydd rhif cyfranogwr yn cael ei neilltuo i’ch ymatebion a bydd yn cael ei goladu gyda data’r
cyfranogwyr eraill ac ni fydd modd ei dynnu’n ôl. Bydd y data dienw yn cael ei storio tan ddiwedd
prosiect LIVE (30/06/2023) ar ffolder Microsoft Teams y prosiect (mynediad drwy wahoddiad yn
unig) sydd wedi’i ddiogelu gan gyfrinair. Ar ôl hynny, bydd y data digidol dienw yn cael ei storio ar
yriant sydd wedi’i ddiogelu gan gyfrinair am o leiaf 10 mlynedd, yn unol â’r Cod Ymchwil cyffredinol.
I ddarganfod mwy am ein gwaith, dilynwch y ddolen isod neu gellir dod o hyd i ni ar ein cyfryngau
cymdeithasol: @ecomuseumslive
https://www.ecomuseumlive.eu
DIOLCH YN FAWR IAWN! Gobeithiwn eich gweld ym Mhen Llŷn eto yn fuan.
Mae croeso i chi gysylltu â mi, Leonie Schulz (yr ymchwilydd): lschulz@ucc.ie, neu gyda’r prosiect
yn uniongyrchol: live@ucc.ie.

Mae LIVE wedi cael ei ariannu'n rhannol gan raglen gydweithredu Iwerddon Cymru a bydd yn
rhedeg am 3 blynedd (2020-2023).
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Taflen Wybodaeth i Gyfranogwyr
Teitl yr astudiaeth: Creu profiadau ymwelwyr: Datblygu strategaeth twristiaeth
gynaliadwy ar gyfer Pen Llŷn.
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth am yr astudiaeth hon a’r arolwg i
ymwelwyr. Fodd bynnag, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau eraill
nawr, neu ar ôl i chi lenwi’r holiadur, mae croeso i chi gysylltu â ni. Mae’r manylion cyswllt
ar waelod y ddogfen.
Gwahoddiad a chrynodeb byr o’r prosiect
Diolch am gymryd rhan yn yr arolwg hwn. Mae'r ddogfen hon yn esbonio pwrpas y gwaith
a beth fyddai eich cyfranogiad yn ei olygu.
Pwrpas yr astudiaeth hon yw canfod diddordebau ymwelwyr, cymhellion teithio a
dewisiadau. Rydyn ni’n gwahodd unrhyw un sydd wedi ymweld â Phen Llŷn i gymryd
rhan yn yr arolwg hwn i ymwelwyr. Cyflawnir yr arolwg hwn fel rhan o brosiect LIVE
(prosiect Eco-amgueddfeydd Llŷn IVeragh) sy’n gydweithrediad rhwng mudiadau
cymunedol yng Nghymru ac Iwerddon, adrannau academaidd, a llywodraethau lleol. Nod
LIVE yw galluogi cymunedau arfordirol i hyrwyddo eu hasedau naturiol a diwylliannol a
chreu cyfleoedd ar gyfer twristiaeth gynaliadwy, yn enwedig y tu allan i’r tymor twristiaeth
traddodiadol.
Beth fyddai cymryd rhan yn ei olygu?
Os byddwch yn dewis cymryd rhan, gofynnir i chi lenwi holiadur am (1) Nodweddion eich
ymweliad, (2) Diddordebau diwylliannol, (3) Diddordebau naturiol, (4) Cynaliadwyedd, a
(5) Manylion am Eich Grŵp (cwestiynau demograffig). Ni ddylai gymryd mwy na 15
munud i chi lenwi’r holiadur.
Mae cymryd rhan yn yr astudiaeth hon yn gwbl wirfoddol, wrth gwrs. Does dim
rheidrwydd arnoch i gymryd rhan, a gallwch hefyd wrthod ateb cwestiynau penodol a
hepgor adrannau cyfan. Bydd yr holl wybodaeth a roddwch wrth cyflwyno eich holiadur
yn gyfrinachol a cewch aros yn ddienw drwy gydol yr astudiaeth.
Yn amlwg, mae gennych yr hawl i dynnu’n ôl o’r astudiaeth ar unrhyw adeg cyn cyflwyno
eich holiadur. Ar y pwynt hwn, bydd rhif cyfranogwr yn cael ei neilltuo i’ch ymatebion a
bydd yn cael ei goladu gyda data’r cyfranogwyr eraill ac ni fydd modd ei dynnu’n ôl.
Gallwch, wrth gwrs, benderfynu peidio â chyflwyno eich holiadur ar ôl ei lenwi.

Os byddwch chi’n cyflwyno eich holiadur, bydd y data dienw yn cael ei storio tan ddiwedd
prosiect LIVE (30/06/2023) ar ffolder Microsoft Teams y prosiect (mynediad drwy
wahoddiad yn unig) sydd wedi’i ddiogelu gan gyfrinair. Ar ôl hynny, bydd y data digidol
dienw yn cael ei storio ar yriant sydd wedi’i ddiogelu gan gyfrinair am o leiaf 10 mlynedd,
yn unol â’r Côd Ymchwil cyffredinol.
Ble fydd y canlyniadau’n cael eu rhannu?
Bydd y canlyniadau yn cael eu rhannu mewn digwyddiadau cymunedol a gweminarau
cyhoeddus. Dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol (@ecomuseumsLIVE) i gael yr
wybodaeth ddiweddaraf. Gall yr wybodaeth a roddwch hefyd gyfrannu at gyhoeddiadau
ymchwil a chyflwyniadau cynadleddau. Ar ddiwedd yr astudiaeth, bydd y data hefyd ar
gael i’r cyhoedd ar lwyfan gwyddoniaeth agored o’r enw Zenodo. Ni fydd yn bosibl i chi
gael eich adnabod wrth adrodd ar y data. Mae croeso i chi gysylltu â ni i gael crynodeb
ysgrifenedig o ganlyniadau’r arolwg.
Beth yw buddion ac anfanteision posibl cymryd rhan?
Byddem ni ym mhrosiect LIVE, a Phrifysgol Bangor, yn gwerthfawrogi’n fawr eich
cyfraniad at yr arolwg hwn. Byddwch yn cyfrannu at astudiaeth sy’n llywio’r strategaeth
twristiaeth gynaliadwy sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd ym Mhen Llŷn, gan ein bod yn
ceisio darganfod beth mae ymwelwyr yn ei werthfawrogi yn ystod eu gwyliau ar y
penrhyn. Rydyn ni’n gobeithio gwella’r ardal ar gyfer ymwelwyr, cymunedau lleol a’r
amgylchedd.
Dydyn ni ddim yn rhagweld unrhyw ganlyniadau negyddol o gymryd rhan yn yr
astudiaeth hon ac ni fyddwch yn wynebu unrhyw anfanteision drwy gymryd rhan yn yr
arolwg hwn. Mae’r astudiaeth hon wedi cael cymeradwyaeth foesegol gan Bwyllgor
Moeseg Ymchwil Gymdeithasol Prifysgol Bangor.
Pwy allwch chi gysylltu â nhw?
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr astudiaeth hon, mae croeso i chi gysylltu â
mi, Leonie Schulz (yr ymchwilydd): lschulz@ucc.ie, neu gyda’r prosiect yn
uniongyrchol: live@ucc.ie.
Os ydych chi wedi darllen y daflen wybodaeth hon a’ch bod yn ei deall, os yw eich holl
gwestiynau wedi cael eu hateb a’ch bod am gymryd rhan yn yr astudiaeth, llenwch y
ffurflen ganiatâd ar y dudalen nesaf.

‘Cod Ymarfer ar gyfer Sicrhau Ansawdd Academaidd a Safonau
Rhaglenni Ymchwil’ Prifysgol Bangor (Cod 03)
https://www.bangor.ac.uk/ar/main/regulations/home.htm

COLEG Y CELFYDDYDAU, DYNIAETHAU A BUSNES

Ffurflen Ganiatâd Cyfranogwr
Enw’r Ymchwilydd: Leonie Schulz

Rwy’n fodlon â’r wybodaeth y mae’r ymchwilydd a enwir uchod wedi’i
rhoi i mi am yr ymchwil yr wyf wedi gwirfoddoli ar ei gyfer. Rwy’n deall
bod gennyf yr hawl i dynnu’n ôl o’r ymchwil unrhyw bryd hyd nes y
byddaf yn cyflwyno fy holiadur (wedi’i lenwi). Rwyf hefyd yn deall y
bydd fy hawliau i fod yn ddienw a chyfrinachedd yn cael eu parchu.

Llofnod y cyfranogwr
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