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Prif gyswllt:

Teitl:

Enw cyntaf:

Cyfenw:

Teitl y swydd: 

Cyfeiriad:

Cod post:

Rhif ffôn:

E-bost:

Ai manylion personol neu fanylion y busnes yw’r rhain:

Personol  Busnes  

Er mwyn cysylltu’n gyflym ac arbed costau, mae’n well gennym gysylltu â chi 
trwy’r e-bost. Os hoffech i ni gysylltu drwy’r post yn lle – ticiwch yma:    

Wrth gwblhau’r ffurflen, rhaid iddi gael ei llofnodi gan aelod o’r corff 
llywodraethu neu unigolyn sydd wedi cael caniatâd i wneud hynny ar ran y 
corff llywodraethu.

Llofnod:

Enw:

Swydd:

Dyddiad:

Diogelu Data

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gennych ond yn cael ei 
defnyddio i benderfynu a all yr Amgueddfa rydych chi’n ei chynrychioli 
wneud cais am Achrediad. Ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw fanylion personol 
oni bai bod hynny’n ofynnol yn ôl y gyfraith a bydd pob data’n cael ei drin 
yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a Deddf Diogelu Data 
2018. Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch accreditation@artscouncil.org.uk
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1.  Ydy’r amgueddfa wedi’i lleoli yn y DU, Ynys  
Manaw neu Ynysoedd y Sianel?

Prif gyswllt:

Enw’r amgueddfa:

Cyfeiriad a chod 
post yr amgueddfa:

2.  Ydy hi’n bodloni’r diffiniad cytûn o 
amgueddfa?

Mae Cymdeithas yr Amgueddfeydd yn diffinio amgueddfa fel (1998):

“Museums enable people to explore collections for inspiration, learning and 
enjoyment. They are institutions that collect, safeguard and make accessible 
artefacts and specimens, which they hold in trust for society”

Ydy/Nac ydy

Disgrifiwch yn gryno sut mae’ch sefydliad yn bodloni’r diffiniad hwn  
(hyd at 300 gair)

3.  Ydy’r amgueddfa yn safle/gofod ffisegol/
adeilad sydd ar agor i’r cyhoedd yn rheolaidd?

Disgrifiwch drefniadau agor yr amgueddfa yn gryno (hyd at 300 gair)

Ydy/Nac ydy
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4.  Ydy’r cyhoedd yn gallu gweld ac ymgysylltu  
â chasgliadau’r amgueddfa?

Amlinellwch sut mae hyn yn digwydd (hyd at 300 gair)

5.  Rhaid bod gan yr amgueddfa  
gyfansoddiad priodol

Enw’r corff llywodraethu

Rhaid i’r endid cyfansoddiadol olygu bod yr amgueddfa, yn gyfreithiol:

1. Yn bodoli er budd y cyhoedd

2. Yn gallu dangos bod ei chasgliadau a’i hasedau wedi’u diogelu’n briodol

3.  Â’r grymoedd i redeg amgueddfa a chadw casgliadau ac asedau, rhaid i’r 
pwerau hyn fod yn glir ac ni ddylai gynnwys y gallu i ddosbarthu asedau 
neu wneud elw er budd personol

4.  Yn destun rheoliadau statudol neu broses farnwrol yn ymwneud â’i 
hymddygiad

5. Rhaid iddi fod yn endid parhaol â diben hirdymor

Pa fath o gyfansoddiad sydd gan eich sefydliad?

   Deddf Seneddol

   Siarter Frenhinol

   Awdurdod Lleol

   Prifysgol

    Ymddiriedolaeth 
Elusennol

   Cwmni Elusennol   

    Sefydliad  
Corfforedig 
Elusennol a  
Sefydliad Corfforedig  
Elusennol yr Alban 

    Cwmni Budd  
Cymunedol

    Cymdeithasau Budd 
Cymunedol

    Cymdeithas 
Anghorfforedig

    Arall
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4.  Ydy’r cyhoedd yn gallu gweld ac ymgysylltu  
â chasgliadau’r amgueddfa?

 Os ‘Arall’, esboniwch yma

Atodwch ddogfennau llywodraethu cyfredol eich amgueddfa a disgrifiwch 
yn gryno sut maen nhw’n bodloni’r meini prawf cyfansoddiadol 1-5 uchod 
(hyd at 500 gair)

Amlinellwch o dan ba fframwaith rheoleiddio mae’ch amgueddfa yn gwei-
thredu. Er enghraifft, â phwy ydych chi wedi cofrestru neu pwy yw’ch rhe-
oleiddiwr priodol e.e. y Comisiwn Elusennau/Swyddfa Rheoleiddiwr Elusen-
nau’r Alban (hyd at 300 gair)

Rhif elusen: Rhif cwmni os 
yw’n berthnasol:

Nodwch a yw’r corff llywodraethu yn gweithredu’r amgueddfa yn 
uniongyrchol neu wedi contractio sefydliad rheoli ar wahân:

Rheoli’n uniongyrchol          Dan gontract  

6.  Ymrwymiad ac amserlenni ar gyfer gwneud 
cais llawn am Achrediad

Dangoswch dystiolaeth o’ch ymrwymiad i wneud cais llawn am Achrediad 
o fewn y cyfnod tair blynedd, a chrynhowch eich amserlen arfaethedig. 
(hyd at 300 o eiriau neu trwy gyfeirio at ddogfennau atodedig e.e. blae-
ngynllun/cynllun busnes, llythyr gan ymddiriedolwyr ac ati)
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