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1. BETH YW GWERTH ECONOMAIDD? 

Mae’n dod yn gynyddol bwysig dangos gwerth economaidd mewn gwasanaethau a 

ddarperir yn gyhoeddus. Yn y bôn, mae angen ystyried a yw manteision economaidd 

gwasanaeth penodol, megis llyfrgelloedd, yn cyfiawnhau’r costau. Mae’r pecyn cymorth hwn 

yn cynnig ffordd o gyfrifo manteision economaidd llyfrgelloedd o ran eu gwerth 

economaidd. 

Mae gwerth economaidd yn y gwaith presennol yn gysylltiedig â thri ffactor:  

 swm y gwariant gan lyfrgell a’r swyddi a ddarperir gan lyfrgell mewn ardal, yn ogystal 

â’r gwariant a’r swyddi anuniongyrchol y mae hyn yn esgor arnynt ar hyd y gadwyn 

gyflenwi;  

 gwerth ariannol cyfartalog un ymweliad i lyfrgell; ac 

 yr arbediad ariannol blynyddol cyfartalog i ymwelwyr llyfrgelloedd yn sgil 

defnyddio’r gwasanaethau a ddarperir. 

Mae’r broses yn cynnwys holi sampl o ymwelwyr i’r llyfrgell neu’r llyfrgelloedd dan sylw a 

chofnodi data angenrheidiol o ganlyniadau’r holiaduron ac o gofnodion ariannol y llyfrgell yn 

y daenlen: <2013_libraries_value_calculator.xlsx>, fel y dangosir yn y Canllaw hwn (tt 4-11). 

Yn ogystal, gellir crynhoi data ar gyfer sawl llyfrgell neu awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r 

daenlen: <2013_libraries_value_summary.xlsx>, (yn y Canllaw hwn, tt 12-13). 

Cafodd y pecyn cymorth ei gomisiynu gan ALMA-UK er mwyn cael dull cyson o asesu effaith 

ledled y sector. Wrth ei ddatblygu rhoddwyd pwyslais ar ei wneud mor ddefnyddiol a hwylus 

i’w ddefnyddio â phosibl, gan gynnig offeryn y gall sefydliad unigol ei ddefnyddio ond sydd 

hefyd yn rhoi modd cael crynodeb ehangach ar draws y sector.   
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2.  CANLLAW I DDEFNYDDIO’R HOLIADUR LLYFRGELLOEDD 

Y cam cyntaf angenrheidiol ar gyfer defnyddio’r pecyn cymorth hwn yw cynnal yr arolwg yn y 

llyfrgelloedd sydd i’w cynnwys yn yr amcangyfrifiad o’u gwerth. Nid oes amheuaeth bod 

llyfrgelloedd yn cael eu gwerthfawrogi mewn llawer o ffyrdd gwahanol gan y bobl hynny sy’n 

eu defnyddio. Mae’r holiadur hwn yn benodol yn ceisio mesur gwerth economaidd y 

gwasanaethau llyfrgell i bobl leol ac economïau lleol ledled y Deyrnas Unedig.  

Dylid dewis sampl gynrychioliadol o lyfrgelloedd gan ystyried ffactorau megis maint y 

llyfrgell, lleoliad (trefol, gwledig, ac yn y blaen) ac, os yw’n bosibl, demograffeg yr ymwelwyr.  

STRATEGAETHAU SAMPLU 

Dyma arweiniad bras ynghylch faint o holiaduron y dylid eu llenwi mewn gwahanol fathau o 

lyfrgelloedd: rhwng 150 a 200 ateb gan lyfrgelloedd mawr trefol (dinas), 50 i 100 gan 

lyfrgelloedd trefol llai (tref) a 30 i 50 ar gyfer canghennau llai o faint. 

Er nad yw’r canllawiau a ganlyn ynghylch samplu yn gorchymyn bod yn rhaid i chi eu dilyn, 

rydym wedi cynnig rhywfaint o awgrymiadau ar gyfer arfer da. Wrth ddosbarthu’r 

holiaduron, argymhellir eich bod yn ceisio dewis pobl i’w holi mewn modd sydd gymaint ar 

hap ag y bo modd, gan y bydd hyn yn sicrhau bod y canlyniadau yn fwy cynrychioliadol o’r 

boblogaeth yn ei chyfanrwydd. 

Dyma rai dulliau a argymhellir: 

 Gofyn i un person bob awr / bob hanner awr / bob nfed awr i lenwi’r holiadur, drwy 

gydol y dydd, bob dydd o’r wythnos, gan sicrhau bod pob diwrnod  gwahanol wedi’i 

gynnwys, a thros nifer o wythnosau.  

 Gofyn i bob 3ydd / 10fed / nfed person drwy’r drws i lenwi’r holiadur, gan sicrhau bod 

diwrnodau ac wythnosau gwahanol yn ogystal ag adegau gwahanol y dydd yn cael 

eu cynnwys. 

 Dewis pobl ar hap o restr i lenwi’r holiadur, e.e. rhestr defnyddwyr cofrestredig y 

llyfrgell. Dylai pob person ar y rhestr fod â chyfle cyfartal o gael ei ddewis o’r rhestr. 

Fodd bynnag, bydd hyn ond yn rhoi sampl ar hap o’r benthycwyr a bydd yn eithrio 

ymwelwyr sy’n dod am y tro cyntaf i’r llyfrgell, ac felly’n gwneud y dull hwn yn llai 

dymunol. 
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Os nad yw unrhyw un o’r dulliau hyn yn ymarferol yna gellid gadael holiaduron ar y ddesg/ar 

fwrdd, a gofyn i bawb sy’n dod i mewn i’r llyfrgell i lenwi’r holiadur; fodd bynnag, os gwneir 

hyn, fe’ch cynghorir i sicrhau bod yr holiaduron yn cael eu llenwi ar wahanol adegau’r 

diwrnod a phob dydd o’r wythnos er mwyn cael sampl gynrychioliadol. Gallai hyn yn 

ymarferol olygu cael mwy o bobl nag yr amlinellir uchod i lenwi’r holiadur er mwyn gwneud 

yn siŵr fod pob adeg o’r dydd a phob diwrnod wedi’u cynnwys. 

Mae’n bwysig sicrhau nad ydych, er enghraifft, ond yn gofyn i’r 50 person cyntaf yn y llyfrgell 

ar fore Llun, neu ond yn gofyn i grŵp ysgol/grŵp diddordeb, neu ond yn gofyn i 50 o 

ymwelwyr rheolaidd y llyfrgell, gan na fyddai’r dulliau hyn yn darparu sampl gynrychioladol o 

holl ddefnyddwyr y llyfrgell. 
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3. CANLLAW I DDEFNYDDIO’R GYFRIFIANNELL GWERTH ECONOMAIDD 

TROSOLWG 

Mae’r Gyfrifiannell Gwerth Economaidd hon wedi cael ei datblygu i helpu llyfrgelloedd i 

amcangyfrif gwerth eu sefydliad i’r economi leol. Mae’n bosibl defnyddio’r gyfrifiannell ar 

gyfer un llyfrgell i gyfrifo gwerth economaidd unigol y llyfrgell honno i ddefnyddwyr, neu 

gellir defnyddio’r gyfrifiannell ar gyfer nifer o lyfrgelloedd mewn awdurdod lleol, er mwyn 

dod i ddeall y gwerth ledled yr awdurdod lleol (gweler y nodiadau ar samplu ym Mhennod 2 

y Canllaw hwn).   

RHANNAU’R GYFRIFIANNELL GWERTH ECONOMAIDD 

Mae’r gyfrifiannell wedi’i rhannu yn bedair rhan: 

1. Cyflwyniad 

2. Effaith Anuniongyrchol 

3. Mewnbynnu’r Holiaduron 

4. Dadansoddi’r Holiaduron 

Ym mhob adran mae cyfres o gelloedd melyn           a chyfres o gelloedd glas.   

Dylech roi gwybodaeth yn y celloedd melyn yn unig. Bydd y celloedd glas yn mynd ati’n 

awtomatig i gyfrifo’r ffigyrau gwerth yn seiliedig ar y rhifau yr ydych chi wedi’u cofnodi. 

1.  CYFLWYNIAD 

Mae’r cyflwyniad hwn yn rhoi disgrifiad byr o’r pecyn cymorth ac yn rhoi rhifau ffôn i chi 

gysylltu â nhw os oes cwestiynau’n codi wrth i chi ddefnyddio’r gyfrifiannell.  

2.  EFFAITH ANUNIONGYRCHOL 

Awdurdod Lleol 

Ar y daflen waith Effaith Anuniongyrchol (taflen waith 1), rhowch enw ardal yr awdurdod 

lleol y mae’r llyfrgell neu lyfrgelloedd ynddi yng nghell D2.  

Gwariant Caffael 

Mae gwariant caffael yn ymwneud â phob gwariant blynyddol nad yw’n gysylltiedig â thalu 

cyflogau i staff presennol (rhan amser, dros dro neu lawn amser). Bydd gwariant yn eich 

ardal leol, yn ei dro, yn cynhyrchu gwariant dilynol mewn mannau eraill yn yr ardal (er 
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enghraifft, os ydych yn gwario arian ar gwmni glanhau lleol, bydd eich gwariant yn cyfrannu 

at gyflogau’r glanhawyr, gan eu galluogi i wario eu harian yn lleol). 

Rydym yn cyfeirio at y sgil-effeithiau hyn fel effaith ‘anuniongyrchol’ ac ‘ysgogedig’ (induced) 

y gwariant. 

Cyfrifwch gyfanswm y gwariant blynyddol (ac eithrio cyflogau) yn y flwyddyn ariannol 

ddiwethaf ar gyfer yr awdurdod lleol cyfan a chofnodi hyn yng nghell C6. Bydd hyn wedyn yn 

cyfrifo’r gwariant anuniongyrchol ac ysgogedig yng nghell D6, a’r cyfanswm yn cael ei 

ddangos yn E6 a C13. 

Cyflogeion a gynhelir 

Mae’r blwch nesaf yn canolbwyntio ar y gwariant ar bersonél/staff a gyflogir gan eich 

sefydliad. Mae angen i chi gyfrifo faint o weithwyr a gyflogir gan eich sefydliad sy’n gyfwerth 

ag amser llawn (FTE). Mae swyddi Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) yn cynnwys yr holl 

gyflogeion llawn amser yn ogystal â nifer dyddiau’r flwyddyn y mae staff rhan-amser / 

tymhorol yn eu gweithio wedi’u rhannu â 250. Neu ffordd arall yw cyfrif yr holl weithwyr 

llawn amser ac un rhan o dair o nifer y cyflogeion rhan-amser. 

Ysgrifennwch y ffigwr FTE yng nghell C10. Fel yn achos caffael, mae effeithiau 

anuniongyrchol ac ysgogedig i gyflogaeth, gan fod gwariant pobl a gyflogir mewn ardal yn 

cynnal swyddi eraill yn yr ardal (megis swydd y glanhäwr yn yr enghraifft flaenorol). Caiff yr 

effeithiau hyn eu cyfrifo yng nghell D10, a’r cyfanswm wedi’i ddangos yn E10 a C14. 

3.  MEWNBYNNU’R HOLIADURON 

Yn nhaflen waith 3 rydych i fewnbynnu canlyniadau’r holiaduron. Mae’n bwysig iawn fod y 

canlyniadau hyn yn cael eu mewnbynnu yn y ffordd gywir, fel y manylir isod.   

Dylid cofnodi atebion un holiadur ar bob llinell newydd yn y daflen waith. Felly, byddwch yn 

llenwi yr un faint o linellau yn y daflen waith ag sydd yna o holiaduron. 

Enw’r Llyfrgell 

Cwestiwn 1: Enw’r Llyfrgell. Mae hon yn eitem hanfodol y mae’n rhaid ei chynnwys ar gyfer 

atebion pob holiadur unigol sydd ar un rhes yn y daflen waith. Mae’n angenrheidiol ar gyfer 

cyfrifiadau’r daflen waith ddilynol, ac yn rhoi cyfanswm nifer atebion yr holiaduron sydd 

wedi’u cynnwys yn y cyfrifiadau. 
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Atebion i Gwestiynau’r Holiadur 

Dylid codeiddio atebion cwestiynau’r holiadur fel a ganlyn, gan roi un rhif cyfan ym mhob 

cell pan fo ateb wedi’i roi. Bydd y rhifau yn amrywio o 1 i 16 yn dibynnu ar y cwestiwn.   

Nid oes raid llenwi pob cell ac mewn achosion pan fo’n bosibl cael mwy nag un ateb i 

gwestiwn (pan ofynnwyd iddynt dicio gynifer o atebion ag y bo’n briodol) mae celloedd 

ychwanegol ar gyfer hyn.  

Mae’r codio ar gyfer pob cwestiwn unigol fel a ganlyn. Ysgrifennwch y rhif sydd mewn 

(cromfachau trwm) yn y golofn gell sy’n gysylltiedig â’r cwestiwn hwnnw. 

1. Cwestiwn 2: Pam ydych chi’n defnyddio’r llyfrgell heddiw? (ticiwch bob un sy’n 

berthnasol)? 

 Dod â phlentyn i’r llyfrgell (1)  Hamdden personol (2) 

 At ddibenion addysgol (3)  Yn ymwneud â gwaith (4) 

Rhywbeth arall (5) 

(Sylwer: mae’n bosibl rhoi sawl ateb i’r cwestiwn hwn, os oes mwy nag un blwch 

wedi’i dicio yna ychwanegwch yr ateb yn y gell ateb nesaf ar hyd yr un rhes, gan 

sicrhau ei fod yn dal o dan Cwestiwn 1 (e.e. Ateb 1, Ateb 2 etc.) 

Cwestiwn 3: Pa mor aml ydych chi’n defnyddio llyfrgell gyhoeddus? 

 Pum gwaith neu fwy bob wythnos (1)  Dwywaith i bedair gwaith yr wythnos (2) 

 Unwaith yr wythnos (3)  Unwaith bob pythefnos (4) 

 Unwaith y mis (5)  Unwaith bob ychydig fisoedd (6) 

 Unwaith neu ddwy y flwyddyn (7)  Ymweliad cyntaf (8) 

Cwestiwn 4: Tua faint o amser mae hi’n ei gymryd i chi gyrraedd y llyfrgell fel arfer? 

 Llai na 5 munud (1)  Agosach at 15 munud (2) 

 Agosach at 30 munud (3)  Agosach at 45 munud (4) 

 Agosach at awr (5)  Mwy nag awr (6) 
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Cwestiwn 5: Sut ydych chi’n bennaf yn cyrraedd y llyfrgell? 

 Cerdded (1)  Car / Beic modur (2) 

 Beicio (3)  Trafnidiaeth Gyhoeddus (4) 

 

Cwestiwn 6: Gan gynnwys yr holl gostau teithio (tanwydd, parcio, pris bws ac ati), 

faint mae hi’n ei gostio i chi ddod i’r llyfrgell fel arfer? 

 Dim byd (1)  Hyd at 50c (2) 

 Hyd at £1 (3)  Hyd at £2 (4) 

 Hyd at £5 (5)  £5 neu fwy (6) 

 

Cwestiwn 7: Pa mor hir ydych chi fel arfer yn aros yn y llyfrgell? 

 Hanner awr neu lai (1)  Tua awr (2) 

 Tua awr a hanner (3)  O leiaf 2 awr (4) 

 

Cwestiwn 8: Wrth ymweld â’r llyfrgell faint ydych chi’n ei wario, ar gyfartaledd, mewn 

siopau/caffis lleol ac ati?   

 Dim byd (1)  Hyd at £5 (2) 

 Hyd at £10 (3)  Hyd at £25 (4) 

 Hyd at £50 (5)  Mwy na £50 (6) 
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Cwestiwn 9: Yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, pa rai o’r gwasanaethau canlynol 

ydych chi wedi’u defnyddio yn y llyfrgell (ticiwch bob un sy’n berthnasol): 

Benthyg Llyfrau (1)  

Benthyg eLyfrau (2)  

Benthyg ffilmiau/cerddoriaeth (3)  

Mynediad i’r rhyngrwyd (4)  

Defnydd arall o’r cyfrifiadur (5)  

Hanes lleol/teulu (6)  

Gwybodaeth leol (7)  

Gwybodaeth busnes (8)  

Gwybodaeth am yrfaoedd/swyddi (9)  

Gwasanaethau cyfeirio (gan gynnwys tanysgrifio ar lein) 

(10) 

 

Mynychu digwyddiadau celf, diwylliant a threftadaeth (11)  

Defnyddio gofod cymunedol (12)  

Hyfforddiant TG ffurfiol/anffurfiol (13)  

Hyfforddiant arall ffurfiol/anffurfiol (14)  

Helpu teulu/rhywun arall i ddefnyddio’r llyfrgell (15)  

Rhywbeth arall (16)  
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Cwestiwn 10: Pe bai’r llyfrgell ddim yn bodoli mwyach, sut byddech chi’n gallu 

defnyddio’r gwasanaethau hyn? 

Gwasanaeth Llyfrgell Prynu llyfrau 

newydd (1) 

Prynu llyfrau 

ail-law (2) 

Benthyg gan 

ffrind/perthynas 

(3) 

Ddim yn 

trafferthu (4) 

Cael gafael ar Lyfrau     

Cael gafael ar eLyfrau     

Cael gafael ar ffilmiau 

/ cerddoriaeth 

    

 

Gwasanaeth 

Llyfrgell 

Prynu 

cyfrifiadur/ 

gwasanaeth 

rhyngrwyd (1) 

Defnyddio 

canolfan 

gymunedol ac 

ati (2) 

Defnyddio un 

ffrind / 

perthynas (3) 

Ddim yn 

trafferthu (4) 

Mynediad i’r 

rhyngrwyd 

    

Defnydd arall o’r 

cyfrifiadur  

    

 

Gwasanaeth Llyfrgell Mynd i rywle 

arall y 

gwyddoch 

amdano (1) 

Ceisio dod o 

hyd i rywle arall 

(2) 

Ddim yn 

trafferthu (3)  

Hanes lleol/teulu    

Gwybodaeth leol    

Gwybodaeth busnes    
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Gwybodaeth am yrfaoedd/swyddi    

Gwasanaethau cyfeirio/tanysgrifio ar-lein     

Hyfforddiant TG ffurfiol/anffurfiol    

Hyfforddiant arall ffurfiol/anffurfiol    

Gwasanaeth Llyfrgell Mynd i rywle 

arall y 

gwyddoch 

amdano (1) 

Ceisio dod o 

hyd i rywle arall 

(2) 

Ddim yn 

trafferthu (3)  

Digwyddiadau celf, diwylliant a 

threftadaeth 

   

Gofod cymunedol    

 

Cwestiwn 11: Drwy ddefnyddio’r llyfrgell faint o arian ydych chi’n amcangyfrif yr 

ydych wedi’i arbed yn ystod y flwyddyn? 

 

 Dim byd (1)  Hyd at £25 (2) 

 Hyd at £50 (3)  Hyd at £75 (4) 

 Hyd at £100 (5)  Hyd at £150 (6) 

 Hyd at £200 (7)  Hyd at £250 (8) 

 Hyd at £300 (9)  Mwy na £300 (10) 

4. DADANSODDI’R HOLIADURON 

Mae’r daflen waith olaf hon yn casglu’r atebion yn Nhaflen Waith 3 ac yn rhoi cyfartaleddau 

a rhaniadau canran yr atebwyr ar gyfer pob cwestiwn.  

Ar waelod y daflen waith rhoddir dau ffigwr pwysig i chi: 

 Gwerth economaidd cyfartalog am bob ymweliad; ac 
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 Arbedion blynyddol cyfartalog i bob ymwelydd. 

Mae’r ddau werth mewn Punnoedd Sterling (£) a gellir eu defnyddio i gyfrifo ymhellach 

gwerth blynyddol y gwasanaeth llyfrgell ar sail nifer yr ymweliadau a geir mewn blwyddyn.  

Yn ogystal, mae tabl er mwyn ychwanegu llyfrgelloedd yn erbyn teipoleg lleoliad (trefol, 

gwledig ac ati) er mwyn rhoi modd cymharu rhwng mathau gwahanol. Nid yw’r cam olaf 

hwn yn angenrheidiol a bydd y pecyn cymorth yn gweithredu’n iawn o’i ddefnyddio neu 

beidio. 

 

5. CYFRINAIR 

Mae’r arolwg wedi’i gloi, sy’n golygu mai dim ond rhai celloedd (y rhai melyn) y gallwch eu 

newid neu eu llenwi ar ôl ei lawrlwytho. Os oes angen addasu gwerthoedd yng 

nghyfrifiadau’r taflenni gwaith am ryw reswm, bydd yn rhaid i chi ddatgloi (<Unprotect>) y 

daflen waith. Dyma’r cyfrinair i wneud hyn (mewn priflythrennau):  

ALMA-UK 

Mae’r union broses o ddatgloi taflen waith yn amrywio yn fersiynau gwahanol Excel, felly 

dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin er mwyn cyrraedd y ffenest sy’n gofyn am y cyfrinair. 
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4. CANLLAW I DDEFNYDDIO’R DAFLEN CRYNHOI GWERTH ECONOMAIDD 

TROSOLWG 

Bwriad yr ail lyfr gwaith yw helpu gwasanaethau llyfrgell i grynhoi canfyddiadau llyfrgelloedd 

unigol, neu sawl awdurdod lleol. 

RHANNAU’R DAFLEN CRYNHOI GWERTH ECONOMAIDD 

Mae’r pecyn cymorth hwn wedi’i rannu yn ddwy ran: 

1. Cyflwyniad 

2. Taflen Grynhoi 

1.  CYFLWYNIAD 

Mae’r cyflwyniad hwn yn rhoi disgrifiad byr o’r pecyn cymorth ac yn rhoi rhifau ffôn i chi 

gysylltu â nhw os oes cwestiynau’n codi wrth i chi ddefnyddio’r daflen grynhoi a llunio 

crynodeb.  

2. TAFLEN GRYNHOI 

Mae modd defnyddio’r Daflen Grynhoi (taflen waith 2) mewn dwy ffordd. Un ffordd yw ei 

defnyddio i grynhoi canlyniadau hyd at 15 o lyfrgelloedd o fewn awdurdod lleol penodol. Yn 

yr achos hwn dylai pob rhes newydd yn y daflen waith gyfateb i’r canlyniadau a gafwyd yn y 

Gyfrifiannell Gwerth Economaidd: Dadansoddi’r Holiaduron (taflen waith 4) ar gyfer llyfrgell 

unigol. Yr ail ffordd yw defnyddio’r Daflen Grynhoi i gael crynodeb o ddata cyffredinol gan 

sawl awdurdod lleol, ac os felly bydd pob rhes yn cyfateb i gyfanswm y gwerthoedd 

economaidd a gyfrifwyd ar gyfer yr holl lyfrgelloedd a samplwyd yn yr awdurdodau lleol. 

Mae rhan fwyaf y colofnau sydd i’w llenwi ar y Daflen Grynhoi yn ddigon clir a dealladwy. 

Gallwch ddewis ychwanegu rhywfaint o wybodaeth ychwanegol tuag at ddechrau’r rhes, gan 

gynnwys poblogaeth yr ardal neu awdurdod lleol a nifer y defnyddwyr yn y llyfrgell honno 

neu yn yr awdurdod lleol. 

Caiff gwybodaeth ychwanegol ei chodi o’r Gyfrifiannell Gwerth Economaidd: Effaith 

Anuniongyrchol (taflen waith 2); a Dadansoddi’r Holiaduron (taflen waith 4). Mae’r rhain yn 

cynnwys yr ystadegau ar gyfer yr FTE a’r gwariant uniongyrchol ac anuniongyrchol o daflen 

waith 2, a’r casgliad llawn o ganlyniadau sydd i’w cael yn nhaflen waith 4.  
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Ar ôl ei llenwi, bydd y Daflen Grynhoi yn rhoi cyfartaledd syml yn seiliedig ar nifer y 

llyfrgelloedd sydd ar draws lawr y rhesi, yn ogystal â chyfartaledd pwysedig sy’n ystyried 

nifer yr holiaduron a dderbyniwyd gan bob un o’r llyfrgelloedd.  

3. CYFRINAIR  

Mae’r arolwg wedi’i gloi, sy’n golygu mai dim ond rhai celloedd (y rhai melyn) y gallwch eu 

newid neu eu llenwi ar ôl ei lawrlwytho. Os oes angen addasu gwerthoedd yng 

nghyfrifiadau’r taflenni gwaith am ryw reswm, bydd yn rhaid i chi ddatgloi (<Unprotect>) y 

daflen waith. Dyma’r cyfrinair i wneud hyn (mewn priflythrennau):  

ALMA-UK 

Mae’r union broses o ddatgloi taflen waith yn amrywio yn fersiynau gwahanol Excel, felly 

dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin er mwyn cyrraedd y ffenest sy’n gofyn am y cyfrinair. 


