
Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru
Adroddiad Cyfleusterau Safonol

ENW Y SEFYDLIAD SY’N CAEL BENTHYG EITEM(AU)

[A] ADEILAD

(a) Gwybodaeth Gyffredinol
1.1
A yw eich adeiladau yn orielau/
amgueddfeydd/ a godwyd at bwrpas arall?

1.2
Os �arall� rhowch fanylion

2.1
A oes gwaith adeiladu yn digwydd neu wedi
ei fwriadu dros y pum mlynedd nesaf?

Oes / Nac oes

2.2
Os Oes, rhowch fanylion (natur y gwaith,
dyddiadau).

3.1
A fyddwch yn cynnal archwiliadau cyson
am broblemau llygod a phryfed?

Byddwn / Na fyddwn

3.2
Os Byddwn, rhowch fanylion.

4.1
A ganiateir ysmygu mewn unrhyw
fan yn yr adeilad?

Gwneir / Na Wneir

4.2
Os Gwneir nodwch y fan a sut y rheolir
hynny.



(b) Diogelwch Adeiladau
1.1
A yw eich adeilad erioed wedi cael ei
asesu gan gynghorwr diogelwch Re:source,
Cyngor yr Amgueddfeydd, Archifau a
Llyfrgelloedd?

Do /Naddo

1.2
Os Do, rhowch fanylion (yn cynnwys
dyddiadau)
2.
A oes gan eich sefydliad drefniadaeth
i gwrdd ag argyfyngau?(e.e.cynllun
trychineb)

Oes / Nac oes

3.
Pe digwyddai argyfwng pwy fyddai wedi ei
awdurdodi i symud eitemau rhag perygl?
4.1
A oes staff swyddogol yn gyfrifol am yr
adeilad 24 awr y dydd?

Oes / Nac oes

4.2
Os Oes a fydd staff diogelwch yn cylchrodio
yr adeilad?

Byddan /Na fyddant

5.1
A oes larymau diogelwch ar y safle? Oes / Nac oes

5.2
Os Oes, ym mhle fyddant yn canu a pha
drefniadau sydd i ymchwilio i ganiad
larwm?

6.
A yw eich safle dan warchodaeth camerâu
cylch cyfyng?

Ydyw/Nac ydyw

7.1
A oes yno offer canfod tân canolog? Oes / Nac oes

7.2
Os Oes, ym mhle fydd y larwm yn canu?
8.
Pa drefniadau diogelwch sydd y tu ôl i�r
llenni i staff sydd heb fod yn perthyn i�r
Amgueddfa (ee. contractwyr adeiladu)?

[B]  MANNAU ARDDANGOS
Rhowch gynlluniau llawr y mannau arddangos  sydd i’w defnyddio, gan nodi yn glir bob ardal sydd ar wahân, gan ddangos
lleoliad drysau a ffenestri a agorir fel arfer, a chyhyd ag y bo’n bosibl, wydr digysgod, ffynonellau gwres, drafftiau ayb.

1.
Pryd gafodd y man arddangos sydd i�w
defnyddio ei hagor, neu ei hailwampio
ddiwethaf?



2.
Sut fyddwch chi�n cadw rheolaeth ar nifer yr
ymwelwyr mewn mannau arddangos?
3.
A ganiateir bwyta ac yfed ar unrhyw adeg,
neu a fydd digwyddiadau (cyngherddau,
derbyniadau, dawnsfeydd ayb) yn cael eu
caniatáu o gwbl yn y mannau arddangos?
(Efallai y collir indemniad oni chedwir at Ganllawiau
Re:source ar gyfer bwyd a diod)

Byddant / Na fyddant

4.
Rhowch fanylion ynglŷn â sut fydd man
arddangos yn cael ei rheoli yn ystod
arddangosfa, gyda golwg ar ailosod
goleuadau, y trefniadau arferol o ran glanhau,
gwirio offer ayb..

[C] CASYS
(a) Adeiladwaith casys (Amgaewch luniau o’r cas arddangos.)

1.
Nodwch fodel y gwneuthurwr.
2.1
Nodwch y math o gas Cas mur/cas rhydd

2.2
Os yw�n gas mur, a yw wedi ei osod ar fur
strwythurol?
2.3
Os nad yw, wrth beth y cydiwyd ef?
2.4
Os yw�n sefyll yn rhydd, a yw wedi ei gydio
wrth y llawr?

Ydyw /Nac ydyw

(b) Diogelwch
1.
Nodwch deip y clo sydd ar y cas.
2.1
A oes larwm ar y cas? Oes/Nac oes

2.2
Os Oes, beth sy�n canu�r larwm?
3.
Ym mhle mae�r larwm yn canu?

(c) Goleuo (Amgaewch y cynlluniau goleuo)

1.
A yw�r goleuo y tu fewn neu�r tu allan i�r cas? Mewnol / Allanol

2.
Pa fath o oleuo ydyw?
(e.e. Tyngsten, Ffeibr Optig, ffliworoleuol)
3.
Nodwch y Gwneuthurwr a�r Rhif Côd
4.
Nodwch y foltedd/watedd.



5.
Nodwch uchafswm y lefel lwcs sy�n disgyn ar
y gwrthrych
6.
Nodwch lefel yr UF(µwatedd/lwmen)

(ch) Deunyddiau
1.
Nodwch y deunyddiau a ddefnyddiwyd i
wneud y cas.
2.
Nodwch y deunyddiau a ddefnyddiwyd ar
ochr fewnol y cas. Cynhwyswch bob un o�r
mowntiau.
3.1
A ddefnyddiwyd ffabrig? Do /Naddo

3.2
Os Do, a wnewch chi roi sampl i�w brofi (200mm sgwâr fan lleiaf), gan nodi rhif cyfeirnod a
gwneuthuriad.

(d) Mowntio gwrthrychau
1.1
Sut y bwriedir mowntio gwrthrychau? Gwastad/onglol/fertigol

1.2
Os bydd mwy nag un teip o fowntiad,
dangoswch pa wrthrychau sydd i gael eu
mowntio ym mha ffordd.
1.3
Os bwriedir mowntio gwrthrychau ar ongl,
a wnewch chi nodi�r ongl(au)
1.4
Os bwriedir mowntio gwrthrychau yn fertigol
neu ar ongl, sut y mae�r gwrthrychau i gael eu
cydio?

[D] MYNEDIAD

1.1
A oes unrhyw gyfyngiadau ar fynediad i
Gerbydau i�ch safle (pontydd isel, corneli tyn,
cyfyngiadau pwysau/maint ayb)?

Oes /Nac oes

1.2
Os Oes a wnewch chi roi manylion.

2.1
A oes gennych safle lwytho dan do? Oes / Nac oes

2.2
Os Nac oes, ymhle y byddwch chi�n derbyn



benthyciadau?
3.1
A oes gennych lifft nwyddau? Oes /Nac oes

3.2
Os Oes, beth yw ei fesuriadau mewnol/allu
cario llwyth?
3.3
Os Nac oes, sut byddwch chi�n symud
benthyciadau rhwng gwahanol loriau?

4.
Beth yw�r mwyafswm maint i wrthrych/ cist
pacio ellir ei ddwyn i fewn i ofod
arddangosfa drwy�r llwybr arferol, gan gofio
yr angen am ddigon o le i droi?
5.
A oes staff ar gael i helpu gyda gwaith codi a
Symud eitemau?

Oes / Nac oes

[DD] AMGYLCHIADAU AMGYLCHEDDOL
Amgaewch gopïau o ddarlleniadau tymheredd a lleithder cymharol yr orielau a’r casys yr ydych yn bwriadu eu defnyddio i
arddangos benthyciadau. Dylai’r darlleniadau fod yn rhai parhaus a thros  gyfnod yn y flwyddyn flaenorol sy’n cyfateb i
gyfnod y benthyciad. Dylent ddangos yn glir y gyfradd newid ar y sail mwyaf rheolaidd sydd ar gael. Os nad yw y rhain ar
gael, darparwch gymaint o wybodaeth ag sydd yn bosibl.

(a) Tymheredd a Lleithder
1.
A fyddwch yn monitro tymheredd a
Lleithder yn rheolaidd:
    1.1
     Yn y man arddangos?
    1.2
     Yn y cas arddangos?

Byddwn/ Na fyddwn

Byddwn / Na fyddwn

1.3
Os Byddwn, a wnewch chi ddarparu
manylion (dull gweithio yr offer a
ddefnyddiwyd, amlder calibradau neu
wasaneth).
2.
Pa ystodau o dymheredd a lleithder cymharol
sy�n cael eu cynnal dros y flwyddyn?
3.
Sut mae tymheredd a lleithder cymharol
Yn cael eu rheoli:
   3.1
    Yn y man arddangos?

    3.2
    Mewn casys arddangos?



4.
A yw�r dulliau rheoli yma ar waith  24
Awr y dydd:
   4.1
     Yn y man arddangos?
   4.2
      Mewn casys arddangos?

Ydynt/Nac ydynt

Ydynt/Nac ydynt

5.1
A oes gennych fodd i reoli llygreddau
atmosfferig (e.e.hidlyddion llwch)?  

Oes/Nac oes

5.2
Os Oes a wnewch chi ddarparu manylion
y dulliau a ddefnyddir.
(b) Goleuo
1.
Sut y mae mannau arddangos yn cael eu
goleuo drwyddynt?

2.
Pa fath o olau a ddefnyddir i oleuo
Benthyciadau unigol mewn mannau
arddangos?

[E] GWRTHRYCHAU HEB EU CADW MEWN CAS
Mae angen cwblhau’r adran hon ar gyfer gwrthrychau na fydd yn cael eu harddangos mewn cas.
Wedi cwblhau’r adran hon a wnewch chi ateb y cwestiynau yn adrannau A hyd DD, fel y bônt yn berthnasol i’ch
safle chi, mewn perthynas â’r cais yma am fenthyg.  Nid oes yn rhaid ateb y cwestiynau/adrannau rheiny sydd
wedi’u croesi allan.
1.1 Ticiwch y disgrifiad mwyaf perthnasol o
gartref y gweithiau sy�n cael eu harddangos
ar eich safle

a) Awyr agored

b) Awyr agored ond o dan do

c) Adeilad agored

d) Adeilad caeëdig

1.2 Darparwch fwy o wybodaeth am y fath o
gartref yr ydych wedi�i dicio os gwelwch yn
dda

1.3 Disgrifiwch y lefel o fynediad i�r cyhoedd
fydd ei angen ar gyfer y gwrthrych

a) Annogir mynediad cyhoeddus llawn

b) Annogir mynediad cyhoeddus cyfyngedig

c) Bydd y gwrthrych yn cael ei gadw ar wahân i�r
cyhoedd



1.4 Ydych chi�n bwriadu gweithio�r
gwrthrych?

YDYM   /     NAC YDYM
   Os Ydym cwblhewch �Ffurflen Arddangosfa Sy�n
Gweithio�

Arwyddwyd: Enw:

Swydd: Dyddiad:

Wrth ddychwelyd y ffurflen gyfleusterau yma a wnewch chi os gwelwch yn dda gynnwys:
(ticiwch lle y bo’n briodol)

Cynlluniau llawr y gofodau arddangos i�w defnyddio, yn dangos pob gofod unigol yn glir.
Copïau o ddarlleniadau parhaus diweddar tymheredd a lleithder cymharol, ar gyfer yr
orielau a�r casys arddangos y bwriedwch arddangos fenthyciadau ynddynt.
Cynlluniau casys arddangos, yn rhoi manylion y dulliau a ddefnyddiwyd i�w gwneud.
Unrhyw ffotograffau, cardiau post, golygfeydd mewnol neu ddeunydd cyhoeddusrwydd
sy�n dangos tu allan yr adeilad.
Ffurflen Arddangosfa Sy�n Gweithio
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