
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sbot-lite ar Amgueddfeydd 2016 Nodiadau 
 

 Byddwn yn cyfuno’r holl ddata ac yn cyhoeddi’ch data chi a data amgueddfeydd eraill Cymru i gyd 
gyda’i gilydd.  Gallwn eu cyhoeddi mewn amrywiaeth o ffurfiau ond ni fydd modd adnabod 
amgueddfeydd unigol trwy eu manylion ariannol, oni bai y gofynnir am hynny.  Ni chyhoeddir 
unrhyw wybodaeth bersonol.  Byddwn yn trin yr holl ddata yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.  

 Dylai’r holl ffigurau ymdrin â chyfnod o flwyddyn (ac eithrio ffigurau cyflogaeth a ddylai fod yn 
gipolwg ar y sefyllfa fel y mae nawr). 

 Rydyn ni’n deall na fydd eich corff yn gallu rhoi manylion llawn ar gyfer pob cwestiwn.  Os felly, 
rhowch amcan o’r gwir ffigur, yn eich barn chi, ar gyfer gweithgareddau’ch corff chi.  

 Gofynnwn ichi beidio â chynnig amcangyfrif heb fod sail gadarn iddo h.y. profiad/gwybodaeth 
broffesiynol a/neu data anghyflawn sy’n rhoi syniad o’r cyfanswm.  

 Os mai 0 fydd yr ateb i gwestiwn penodol, nodwch hynny yn hytrach na’i adael yn wag.  Os nad 
ydych yn gwybod beth yw’r ateb i gwestiwn, rhowch N/A.  

 Os oes gennych gwestiwn am yr holiadur hwn, cysylltwch â Karen Willans,  
 
Canllaw i’r Cwestiynau  
 
Nifer yr ymwelwyr â’r amgueddfa 

 Nifer yr Oedolion – unigolion 16 oed a throsodd – sydd wedi ymweld â’r amgueddfa.  

 Nifer y Plant – unigolion o dan 16 oed.  Os bydd blwyddyn 11 ysgol yn ymweld â’ch amgueddfa, 
dylech ystyried bod yr holl ddisgyblion sydd wedi ymweld â’r amgueddfa  o dan 16 oed.  

 Mae ymwelwyr unigryw’n golygu  nifer yr unigolion sydd wedi ymweld â thudalennau’r wefan 
dros gyfnod penodol, waeth sawl gwaith y maen nhw’n ymweld â hi.  Mae ymweliadau’n cyfeirio 
at nifer yr ymweliadau â thudalen, waeth sawl ymwelydd sy’n gwneud yr ymweliadau hynny.  
Pan fydd unigolyn yn ymweld â gwefan ddydd Mawrth ac eto ddydd Mercher, cofnodir hynny fel 
dau ymweliad gan un ymwelydd.  Os ydych yn defnyddio Google Analytics, caiff y rheini eu 
galw’n Ddefnyddwyr.  

 Tanysgrifwyr i’r cyfryngau cymdeithasol e.e. dilynwyr ar Twitter, y nifer sy’n Hoffi tudalen yr 
amgueddfa ar Facebook ac ati.  

 
Gweithrediadau ariannol  

 Cyfanswm yr incwm blynyddol – Cyfanswm incwm yr amgueddfa dros y flwyddyn ariannol gan 
gynnwys unrhyw gyllid rheolaidd (e.e. grantiau refeniw’r awdurdod lleol) ond heb gynnwys cyllid 
cyfalaf.  Dylai’r ffigur isod fod gyfwerth â chyfanswm yr holl gategorïau incwm isod gyda’i gilydd.  

 Cyfanswm mynediadau – Sef cyfanswm y tâl mynediad a dalwyd gan ymwelwyr â’r amgueddfa 
(gan gynnwys Cymorth Rhodd).  Mae rhai amgueddfeydd yn caniatáu mynediad am ddim ond yn 
codi am fynediad i arddangosfeydd dros dro.  

 Incwm arall a enillwyd – Yn cynnwys incwm caffi, siopau, gweithgareddau lletygarwch, addysgol 
a masnachol eraill e.e. rhentu eiddo 

 Cyfanswm cymhorthdal/grant cyhoeddus -  Yn cynnwys yr incwm rheolaidd gan gynnwys refeniw 
ond heb gynnwys cyfalaf oddi wrth awdurdodau lleol, Addysg Uwch, y Weinyddiaeth Amddiffyn 
neu ariannu cyhoeddus craidd rheolaidd.  

 Cyfanswm rhoddion – Yn cynnwys unrhyw arian a roddwyd fel rhoddion gan y cyhoedd sy’n 
ymweld.  



        

 
 
 Cyfanswm cyfraniadau eraill at incwm – Yn cynnwys unrhyw arian gan Ffrindiau’r Amgueddfa, 

nawdd, incwm cynlluniau corfforaethol neu incwm arall heb ei ennill.  

 Cyfanswm gwerth grant refeniw/incwm prosiectau – a ddaeth i law yn y flwyddyn ariannol, e.e. 
arian o gyrff ariannu celfyddydau a diwylliant, ymddiriedolaethau a sefydliadau. 

 Cyfanswm gwariant blynyddol – Cyfanswm gwariant yr amgueddfa dros y flwyddyn ariannol gan 
gynnwys costau staff ac unrhyw gostau canolog y gellir ailgodi tâl amdanynt ond heb gynnwys 
cyllid cyfalaf.  

 Cyfanswm gwariant blynyddol ar gostau staff – Yn cynnwys holl gostau (cyflogau, Yswiriant 
Gwladol ac ati) y staff a gyflogir gan yr amgueddfa gan gynnwys staff ar gontract a staff parhaol.  

 Cyfanswm gwerth grant cyfalaf/incwm prosiectau – a ddaeth i law yn y flwyddyn ariannol.  
   
Gweithlu’r Amgueddfa  

 Nodwch nifer y gwirfoddolwyr fu’n gwirfoddoli  yn yr amgueddfa ym mlwyddyn galendr 2015.  
Rhannwch nhw’n wirfoddolwyr amser llawn, rhan amser a thymhorol.  

 Nodwch gyfanswm yr oriau a weithiwyd gan wirfoddolwyr yn yr amgueddfa ym mlwyddyn 
galendr 2015.  

 Nodwch faint o staff sy’n cael eu cyflogi gan yr amgueddfa.  Rhannwch nhw’n weithwyr amser 
llawn, rhan amser a thymhorol.  

 Nodwch faint o staff cyfwerth ag amser llawn sy’n cael eu cyflogi gan yr amgueddfa.  Os bu 
newidiadau yn y staff, ystyriwch y lefel staffio ‘arferol’ fel cyfartaledd ar gyfer y 12 mis.  

 Enghraifft:  
Mae pob diwrnod llawn o waith yn cael ei gyfrif fel 0.2 diwrnod cyfwerth ag amser llawn  
Felly, bydd aelod o staff sy’n gweithio 5 niwrnod llawn yr wythnos yn cael ei ystyried yn 1 
gweithiwr cyfwerth ag amser llawn.  
Bydd aelod o staff sy’n gweithio 3 diwrnod yr wythnos yn 0.6 cyfwerth ag amser llawn. 
Os oes gan amgueddfa 3 aelod o staff, gydag un yn gweithio 5 niwrnod yr wythnos a dau sy’n 
gweithio tri diwrnod yr wythnos, mae’r amgueddfa’n cyflogi 2.2 gweithiwr cyfwerth ag amser 
llawn.  
Os ydych chi’n cyfri’ch staff mewn oriau at bwrpas yr holiadur hwn, bydd 35 awr yn cael ei 
ystyried yn 1 cyfwerth ag amser llawn, felly bydd 7 awr yn 0.2 cyfwerth ag amser llawn.  

 

6. Demograffeg y gweithlu 

 Nid oes gorfodaeth arnoch i ateb y cwestiynau hyn.  Os nad ydych yn gwybod yr atebion i’r 
cwestiynau hyn, ewch i’r dudalen nesaf.  Ond trwy ateb y cwestiynau hyn, byddwch yn ein helpu i 
gael syniad o beth yw demograffeg gweithlu amgueddfeydd Cymru.  

7. Gweithgarwch addysgol yr amgueddfa  

 Mae’r adran hon yn eich holi am weithgarwch dysgu, er enghraifft gweithdai, seminarau, 
anerchiadau a darlithoedd.  Y pwynt yn yr adran hon yw ‘addysgol’ – wedi’i drefnu/bwcio gyda 
darparwr addysg e.e. ysgol/coleg/addysg uwch.  Mae ‘gweithgareddau eraill’ yn rhai a ddarperir 
gyda darparwyr anaddysgol e.e. y Brownis/Cymdeithas Gelf leol/neu sesiynau hunan-arweiniol, 
fel gwaith ymchwil.  

 
7. Nifer y gweithgareddau eraill / gwaith allgymorth ar y safle ac oddi ar y safle  

 Dyma’r gwaith a wneir gyda’r darparwr anaddysgol e.e. Brownis, cymdeithas gelf leol neu 
hunan-arweiniol, fel gwaith ymchwil.  Gall gynnwys gweithdai, seminarau, anerchiadau, 
darlithoedd a sesiynau ymchwil unigol.  Rydym yn deall y gallai fod yn anodd cyfrif faint o bobl 
sydd wedi dod i weithgaredd oddi ar y safle – er enghraifft, os oes gan yr amgueddfa stondin 
mewn ffair sirol , ceisiwch amcangyfrif faint o bobl sy’n dod i’ch stondin, nid faint o bobl sy’n dod 
i’r ffair.  Dylech gynnwys yn yr adran hon unrhyw weithgaredd allgymorth y mae staff yr 
amgueddfa yn helpu ynddi gyda darparwr anaddysgol e.e. grwpiau cymunedol.  Nid oes yn rhaid 
iddo fod yn rhan o raglen allgymorth ffurfiol.  
 

 
 



        

 
 
Diogelu data  
Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth rydych wedi’i rhoi inni yn yr holiadur hwn i’n helpu i gynllunio’n 
strategol ar gyfer amgueddfeydd yng Nghymru, i helpu amgueddfeydd i gymharu eu hunain ag 
amgueddfeydd eraill a helpu Llywodraeth Cymru i benderfynu ar flaenoriaethau polisi.  Caiff y data 
eu cyhoeddi mewn sawl ffurf.  Gellid defnyddio’r wybodaeth i hyrwyddo prosiect ‘Sbot-leit ar 
Amgueddfeydd 2016’, i hyrwyddo amgueddfeydd unigol neu i hyrwyddo amgueddfeydd Cymru’n 
gyffredinol.  Os nad ydych inni gyhoeddi neu rannu’r wybodaeth am eich amgueddfa, rhowch wybod 
inni trwy gysylltu â Karen Willans, Karen.Willans@wales.gsi.gov.uk.  
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