
Adroddiad Gwerthuso
Llenwch yr holl flychau llwyd. Bydd y rhain yn ehangu os oes arnoch angen rhagor o le.

Enw'r digwyddiad:

Dyddiad:

Cyfanswm y niferoedd presenoldeb:

Tocynnau a werthwyd ymlaen llaw:

Tocynnau a werthwyd wrth y drws:

Cyfanswm yr incwm:

Cyfanswm y gwariant:

Amcanion y digwyddiad 
(O Gynllun y Digwyddiad)

Targed 
(os yw'n berthnasol)

Wedi'i
gyflawni:

Amcanion marchnata
(O'r Cynllun Marchnata)

Targed 
(os yw'n berthnasol)

Wedi'i
gyflawni:

Amcanion cynaliadwyedd
(o'r Cynllun Cynaliadwyedd)

Targed 
(os yw'n berthnasol)

Wedi'i
gyflawni:



Defnyddiwch y tabl cyllideb isod ar y cyd â thempled Cyllideb y Digwyddiad. Ychwanegwch y penawdau cost
ac incwm sy'n briodol i'ch digwyddiad.

Cyllideb

Prif Benawdau Cost Cyfanswm wedi'i
Gyllidebu

Costau Terfynol

e.e. Gweinyddiaeth £1,500 £1,350

e.e. Costau'r Digwyddiad £9,000 £10,250

e.e. Costau Marchnata £600 £590

arall 

arall 

arall 

arall £0 £0

Cyfanswm y Gyllideb £11,100 £12,190

Incwm Disgwyliedig Y Cyfanswm a
Ddisgwyliwyd

Y Swm Terfynol
a Dderbyniwyd

e.e. Eich cyllid eich hunain a chodi arian £2,500 £2,990

e.e. Grant ar gyfer y digwyddiad £5,000 £5,000

e.e. Nawdd £1,100 £1,100

e.e. Gwerthiant tocynnau / tâl mynediad £2,500 £3,100

arall 

arall 

arall 

arall £0 £0

Cyfanswm yr Incwm £11,100 £12,190

Mwy/Llai £0 £0



Defnyddiwch y tabl adborth isod ar y cyd â thempled yr Arolwg Ymwelwyr (TK7). Efallai y bydd angen ichi
newid y tabl hwn os byddwch yn penderfynu ychwanegu neu newid unrhyw gwestiynau.

Adborth gan Ymwelwyr  

1. Sut y clywsoch chi am y digwyddiad? Cyfanswm yr ymatebion

Rhestrwch yr holl ddewisiadau a roddwyd yn eich arolwg yma

Adborth gan Ymwelwyr  

2. Rhowch eich barn am y canlynol                                                                                            Very
Good

Good No
Opinion

Poor Very
Poor

Rhestrwch yr holl eitemau a roddwyd yn eich arolwg isod



3. A oes gennych unrhyw sylwadau pellach ynghylch y digwyddiad hwn?
Rhowch grynodeb o'r ymatebion yma

4. Pa ddigwyddiadau yr hoffech chi weld mwy ohonynt yn Sir Gaerfyrddin? 
Rhowch grynodeb o'r ymatebion yma



5. Demograffeg 

Cyfanswm yr ymatebwyr yn
ôl rhyw:

Gwryw Benyw

Cyfanswm yr ymatebwyr yn
ôl ystod oedran:

17-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Cyfanswm yr ymatebwyr yn
ôl tarddiad:

Preswyly
dd lleol

Ymwelydd
am y dydd

Ar wyliau Arall:

Rhowch grynodeb o'r ymatebion

6. Ai'r digwyddiad hwn yw'r prif reswm dros eich ymweliad heddiw?    Ie  Nage

Cyfanswm yr ymatebion:                         

7. Do you consider yourself to have a disability? Oes Nac oes

Cyfanswm yr ymatebion:                                                      

Os ‘Oes’, rhowch wybod inni a allem fod wedi gwneud mwy i wneud y digwyddiad yn fwy pleserus ichi:
Rhowch grynodeb o'r ymatebion yma



8. Faint o bobl sydd yn eich grŵp heddiw Nodwch faint y grwpiau ar gyfartaledd

O'r rheiny, faint sy'n 16 oed neu'n iau? Nodwch y nifer fesul grŵp ar gyfartaledd

9. Ble'r ydych yn byw?                                                       Cyfrifwch unwaith fesul grŵp

Cyfrifwch nifer y milltiroedd a deithiwyd gan yr
ymatebwyr ar gyfartaledd 

Nifer yr ymatebwyr yn teithio llai na 10 milltir

Nifer yr ymatebwyr yn teithio 11-30 milltir

Nifer yr ymatebwyr yn teithio 31-60 milltir

Nifer yr ymatebwyr yn teithio dros 60 milltir

10. Sut y gwnaethoch chi gyrraedd yma heddiw? Nodwch gyfanswm yr ymatebion

Cerdded

Beicio

Trafnidiaeth Gyhoeddus - Trên

Trafnidiaeth Gyhoeddus - Bws

Coets

Car preifat

Arall - Rhowch grynodeb o'r ymatebion yma

11. Faint yr ydych chi'n amcangyfrif y byddwch yn ei wario heddiw gan gynnwys tâl mynediad?
Enter total responses

£00- £10 £11 - £20 £21 - £30 £31 - £40 Over £40



Adborth gan Dîm y Digwyddiad

Rôl wrth gynllunio neu ddarparu'r digwyddiad Crynodeb o'r sylwadau



Canlyniadau annisgwyl (cadarnhaol a negyddol))

Y prif wersi a ddysgwyd

Sylwadau wrth gloi gan Drefnydd y Digwyddiad

Cwblhawyd yr adroddiad gan:: ...............................................        Dyddiad: ................................................................................


