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Amdanoch chi a'ch sefydliad
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(untitled)

1. Enw cyntaf *

2. Cyfenw *

3. E-bost *

4. Beth yw teitl eich swydd / rôl? *

5. Beth yw enw eich sefydliad? *



6. Ble mae eich prif swyddfa? *

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

Lloegr: Gogledd Ddwyrain

Lloegr: Gogledd Orllewin

Lloegr: Swydd Efrog a'r Humber

Lloegr: Gorllewin Canolbarth Lloegr

Lloegr: Dwyrain Canolbarth Lloegr

Lloegr: Dwyrain

Lloegr: De Ddwyrain

Lloegr: De Orllewin

Lloegr: Llundain

Y tu allan i'r DU

7. Ble mae eich sefydliad yn gweithredu? [dewiswch y cyfan sy'n berthnasol] *

Lloegr

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

Tramor/byd-eang



8. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio orau'r math o dreftadaeth y mae eich sefydliad yn ei
chefnogi neu'n ei rheoli? *

Treftadaeth Gymunedol

Adeiladau a Henebion Hanesyddol

Diwydiannol, Morol a Thrafnidiaeth

Diwylliannau ac Atgofion (Treftadaeth Anniriaethol)

Tirweddau a Natur

Casgliadau (Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau)

Cymorth Sector

Dim un o'r uchod

9. A yw eich sefydliad yn cefnogi unrhyw fathau eraill o dreftadaeth hefyd? [dewiswch y cyfan
sy'n berthnasol] *

Na

Treftadaeth Gymunedol

Adeiladau a Henebion Hanesyddol

Diwydiannol, Morol a Thrafnidiaeth

Diwylliannau ac Atgofion (Treftadaeth Anniriaethol)

Tirweddau a Natur

Casgliadau (Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau)

Cymorth Sector

Arall  



Ynglŷn â'ch sefydliad

10. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio prif ddiben eich sefydliad orau? *

Archaeoleg

Ymgysylltu ag ymwelwyr a'r cyhoedd

Cadwraeth/gwrachod

Addysg

Corff proffesiynol / hyfforddiant proffesiynol

Rheoli/rhoi grantiau

Eiriolaeth ac ymgyrchu

Man addoli

Ymchwil

Dim un o'r uchod

11. Rydym yn gwerthfawrogi bod sefydliadau treftadaeth yn amrywiol ac y gallai weithiau
deimlo'n gyfyngedig i ddisgrifio'r hyn a wnewch gan ddefnyddio'r categorïau uchod yn unig
felly - os ydych am wneud hynny - disgrifiwch eich sefydliad yma. 

Os ydych wedi nodi'r wybodaeth hon o'r blaen ar wefan Calon Treftadaeth y DU ni fyddwch
yn ei gweld yma, ac nid oes angen i chi ei hailnodi.

12. Faint o weithwyr sy'n gweithio i'ch sefydliad? *

Dim gweithwyr cyflogedig

Dim ond un

2 i 9

10 i 49

50 i 249

250+



Adran 1: Sefydlogrwydd Ariannol

13. Faint o wirfoddolwyr sydd gennych fel arfer yn eich sefydliad? *

Dim

Llai na 10

10 i 49

50 i 249

250+

14. Beth yw'r trosiant disgwyliedig ar gyfer eich blwyddyn ariannol gyfredol (pryd bynnag y
bydd hynny'n digwydd)? *

£0-£50,000

£50,000-£100,000

£100,000-£250,000

£250,000-£500,000

£500,000-£1,000,000

£1,000,000-£4,000,000

Mwy na £4,000,000

15. Pa un o'r canlynol y mae eich sefydliad yn darparu gwasanaethau ar eu cyfer? [dewiswch y
cyfan sy'n berthnasol] *

Busnesau / sefydliadau eraill

Y cyhoedd yn gyffredinol

Arall (nodwch)  

 *



Ddim
yn

hyderus
o gwbl 

1 2 3 4

Hyderus
iawn 

5

Hyd at 3 mis

Hyd at 6 mis

Mwy na 6 mis

(untitled)

 1 2 3 4 5  

Ddim yn
hyderus o

gwbl

Hyderus
iawn

 1 2 3 4 5  

Ddim yn
hyderus o

gwbl

Hyderus
iawn

(untitled)

16. Pa mor hyderus ydych chi y bydd eich sefydliad yn goroesi dros y cyfnodau canlynol? *

17. Pa mor hyderus ydych chi y gallwch ragweld yn gywir y rhagolygon ariannol ar gyfer eich
sefydliad dros y 12 mis nesaf? *

18. Pa mor hyderus ydych chi o ran cael digon o alw gan gwsmeriaid neu ymwelwyr am yr
hyn rydych chi'n ei wneud dros y 12 mis nesaf? *

19. Heb gynhyrchu unrhyw incwm pellach, am ba hyd y byddai eich sefydliad yn goroesi ar
eich cronfeydd arian parod presennol? *

Hyd at 3
mis

Hyd at 6
mis Mwy na 6 mis

Ddim yn
gwybod



 1 2 3 4 5  

Ddim yn
debygol o

gwbl

Yn debygol
iawn

Adran 2: Mesurau ac addasiadau covid

(untitled)

20. Pa mor debygol ydych chi o wneud buddsoddiadau tymor canolig (er enghraifft, ymchwil
a datblygu, cynnal a chadw, hyfforddiant staff) dros y 12 mis nesaf? *

21. Os nad ydych yn debygol o wneud buddsoddiadau o'r fath, a allech ddweud wrthym pam
hynny?

22. Ers i'r amrywiolyn Omicron ddod i'r amlwg ym mis Tachwedd 2021 a newidiadau i
gyfyngiadau Covid ym mhob un o 4 gwlad y DU, beth, os o gwbl, y mae eich sefydliad wedi'i
wneud i ymateb i'r newidiadau hyn yn ystod y misoedd diwethaf?



Ddim
o

gwbl 
1 2 3 4

Llawer
5 Amh

Absenoldeb staff

Absenoldeb gwirfoddolwyr

Gweithredu mesurau addasu
covid

Canslo ymweliadau / archebion

Canslo digwyddiadau

Gostyngiad yn yr oriau agor

(untitled)

23. Wrth barhau i feddwl am yr amrywiolyn Omicron ym mis Tachwedd 2021 a newidiadau i
gyfyngiadau Covid ym mhob un o 4 gwlad y DU, faint mae unrhyw un o'r canlynol wedi
effeithio ar eich sefydliad? 
Os nad yw unrhyw un o'r opsiynau yn berthnasol i'ch sefydliad, dewiswch amh *

24. A yw ymddangosiad yr amrywiolyn Omicron a'r newidiadau i gyfyngiadau Covid wedi cael
unrhyw effeithiau eraill ar eich sefydliad?

25. Pe bai cyfyngiadau ac arweiniad yn eich gwlad yn aros fel y maent ar adeg lansio'r arolwg
yma (Chwefror 2022) tan yr haf, beth fyddai'r risg i'ch sefydliad? *

Risg fach – rydym yn disgwyl gallu gweithredu a gallwn addasu i'r cyfyngiadau

Risg gymedrol – rydym yn disgwyl gallu gweithredu ond byddem yn wynebu heriau

Risg fawr – byddem yn ei chael yn anodd parhau i weithredu heb gamau lliniaru sylweddol



(untitled)

(untitled)

(untitled)

26. Er bod cyfyngiadau gorfodol wedi'u llacio yn Lloegr, a ydych yn bwriadu cadw unrhyw un
o'r mesurau canlynol ar waith ar gyfer ymwelwyr am y tro? [dewiswch y cyfan sy'n berthnasol]
   *

amh – nid ydym yn croesawu ymwelwyr

Gwisgo masg dan do ar gyfer staff a/neu ymwelwyr

Mesurau cadw pellter cymdeithasol

Cyfyngu ar gapasiti i gyfyngu ar nifer yr ymwelwyr

Mynediad wedi'i amseru

Gofyn am pas Covid ar gyfer mynediad

Arall (nodwch)  

Dim un o'r uchod

27. Pe baech yn cadw'r mesurau hyn yn eu lle tan yr haf, beth fyddai'r risg i'ch sefydliad? *

Risg fach – rydym yn disgwyl gallu gweithredu a gallwn addasu i'r cyfyngiadau

Risg gymedrol – rydym yn disgwyl gallu gweithredu ond byddem yn wynebu heriau

Risg fawr – byddem yn ei chael yn anodd parhau i weithredu heb gamau lliniaru sylweddol

28. Pe bai ton arall o heintiau tebyg i Omicron yn dod i'r amlwg, beth fyddai'r risg i'ch
sefydliad? *

Risg fach – rydym yn disgwyl gallu gweithredu a gallwn addasu yn unol â hynny

Risg gymedrol – rydym yn disgwyl gallu gweithredu ond byddem yn wynebu heriau

Risg fawr – byddem yn ei chael yn anodd parhau i weithredu heb gamau lliniaru sylweddol



Adran 3: Recriwtio

(untitled)

29. Pa gamau gweithredu ydych chi'n meddwl y mae llywodraethau a chyrff ariannu'r sector (ee.
Dylai Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol gymryd i gefnogi sefydliadau fel eich un chi drwy
don arall o Covid tebyg i Omicron? [dewiswch y cyfan sy'n berthnasol] *

Canllawiau newydd ar reoli effaith Covid ar fy sefydliad

Pontio benthyciadau i leddfu materion llif arian tymor byr

Newidiadau i'r arian grant loteri (ar hyn o bryd) sydd ar gael i sefydliadau

Mwy o hyblygrwydd ar gyfer prosiectau / grantiau sy'n bodoli eisoes gan gynnwys bodloni terfynau
amser ar daliadau, adrodd, cwmpas prosiectau ac ati.

Cymorth gyda seilwaith sefydliadol fel TG

Cymorth i alluogi sefydliadau i arloesi a phrofi dulliau newydd

Mentrau cymorth busnes/datblygu menter ychwanegol

Mynediad at gyllid gwydnwch i wrthsefyll bygythiadau, ymateb i gyfleoedd neu addasu i
amgylchiadau sy'n newid

Camau polisi, rheoleiddio neu ariannol eraill (nodwch)  

30. Yn ystod y 6 mis diwethaf, a oes angen i'ch sefydliad recriwtio i unrhyw un o'r mathau
canlynol o rolau? [dewiswch y cyfan sy'n berthnasol] *

Staff arbenigol

Staff gweinyddol

Gweithwyr dros dro / Achlysurol

Gwirfoddolwyr

Arall [nodwch]  

 *

Dim un o'r rhain

31. Dywedwch wrthym a ydych wedi gallu recriwtio'r bobl yr oedd eu hangen arnoch drwy
ddewis un o'r canlynol: *



(untitled)

Ddim
yn

hyderus
o gwbl 

1 2 3 4

Hyderus
iawn 

5

Hyd at 3 mis

Hyd at 6 mis

Mwy na 6 mis

31. A yw argaeledd staff neu wirfoddolwyr medrus wedi effeithio'n negyddol ar eich gallu i
gyflawni unrhyw un o'r canlynol? [dewiswch y cyfan sy'n berthnasol] *

Ateb galw cwsmeriaid

Profiad yr ymwelydd

Cynnal a gweithredu systemau a phrosesau rheoli gweithredol

Cynllunio strategol

Cyflawni gweithredol

Datblygiad digidol

Cynaliadwyedd amgylcheddol

Datblygu a hyfforddi staff

Codi arian

Arall (nodwch)  

Dim un o'r uchod

32. Pa mor hyderus ydych chi y gallwch gyflawni'r lefelau staffio a gwirfoddolwyr gofynnol
dros y cyfnodau canlynol? *

33. A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu am heriau
recriwtio?



Adran 4: Blaenoriaethau Strategol

Llusgwch eitemau o'r rhestr ar y chwith i'r rhestr ar y dde i'w harchebu.

34. Pa un o'r meysydd canlynol sydd â'r mwyaf perthnasol i'ch blaenoriaethau strategol?
[dewiswch y cyfan sy'n berthnasol]
Gallwch ddefnyddio'r blychau testun eraill i ychwanegu hyd at 3 maes ychwanegol *

Mynediad, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Eich effaith ar yr economi

Llesiant (gweithwyr, gwirfoddolwyr, ymwelwyr, staff)

Eich cyfraniad at ymdeimlad o 'le' a chymuned

Datblygu sgiliau o fewn eich sefydliad

Cydnerthedd ariannol a sefydliadol

Arloesedd busnes mewn ymateb i Covid

Cynaliadwyedd amgylcheddol

Arall 1  

 *

Arall 2  

 *

Arall 3  

 *

Dim un o'r rhain

35. A allech ddweud wrthym pam na wnaethoch ddewis yr un o'r rhain? *

36. Pe bai'n rhaid i chi raddio'r ardaloedd hynny o'r mwyaf i'r lleiaf pwysig i chi ar hyn o bryd
sut fyddai hynny'n edrych? 
Llusgwch bob ardal o'r blwch chwith i'r dde yn nhrefn pwysigrwydd *



 1 2 3 4 5  

Ddim yn
hyderus o

gwbl

Hyderus
iawn

(untitled)

37. Gan feddwl am y 2 neu'r 3 maes y gwnaethoch eu rhestru fel y pwysicaf, pa mor hyderus
ydych chi fel sefydliad yn teimlo yn eich gallu i gyflawni ar y rhai dros y 12 mis nesaf? *

38. Beth fyddai'n gwneud i chi deimlo'n fwy hyderus i gyflawni'r
rhain?

39. Beth ydych chi'n feddwl yw llywodraethau a chyrff ariannu (ee. Gallai Cronfa Treftadaeth y
Loteri Genedlaethol wneud i gefnogi a galluogi hyn?
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