
 

 

 

 

 

 

Dyddiad | Date: 26 Tachwedd 2021 

Pwnc | Subject: Rhagor o wybodaeth am waith Amgueddfa Cymru  

Annwyl David,  

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a 

Chysylltiadau Rhyngwladol ar 10 Tachwedd 2021. Yn y cyfarfod, fe wnaethoch gytuno i ddarparu 

rhagor o wybodaeth am y materion a ganlyn: 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol 

A allwch chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y trafodaethau rhyngoch chi a Llywodraeth Cymru 

i sicrhau bod y dangosyddion perfformiad allweddol yn adlewyrchu'r ffyrdd y mae'r Amgueddfa 

bellach yn gweithio? Er enghraifft, a yw'r twf ym maes ymgysylltu digidol yn cael ei adlewyrchu? 

A yw'r pwyslais ar nifer yr ymwelwyr a'r incwm a gynhyrchir wedi cael ei newid? 

Yn ystod y cyfarfod, bu ichi siarad am y gwaith y mae'r Amgueddfa wedi bod yn ei wneud i 

integreiddio'r celfyddydau a diwylliant ag iechyd a gofal cymdeithasol yn ogystal ag addysg. 

Rhoesoch yr enghraifft o wneud gweithiau celf yn hygyrch i leoliadau gofal iechyd. A allwch chi 

roi enghreifftiau eraill i'r Pwyllgor o'r gwaith a wnaed gennych yn ystod pandemig COVID-19 i 

wneud y casgliadau'n fwy hygyrch? Sut y bydd hyn yn parhau? A ydych chi'n trafod â 

Llywodraeth Cymru i adlewyrchu'r gwaith hwn yn eich dangosyddion perfformiad allweddol? Os 

ydych, sut y byddwch chi'n ei fesur? 

Strategaeth 

Soniasoch fod yr Amgueddfa yn drafftio strategaeth a fydd yn pennu cyfeiriad tan 2030. Byddwn 

yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i'r Pwyllgor pryd yr ydych chi'n bwriadu cyhoeddi'r 
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strategaeth hon, a pha sefydliadau ac unigolion eraill rydych chi wedi ymgynghori â nhw wrth 

lunio’r strategaeth. 

Adroddiadau Ehangu Mynediad 

Mae adroddiad gan Welsh Arts Anti-Racist Union (WAARU) yn dweud bod 'polisïau iaith 

Gymraeg ceisiadau cyfredol yn gallu allgau pobl Ddu a phobl groenliw nad ydynt yn Ddu'. 

Dywedwch nad ydych yn cytuno â’r sylwadau hynny a’ch bod yn ‘parhau i gefnogi'r Gymraeg’, ac 

yn ‘parhau i weithredu yn unol â'r safonau'.  

O ran y tri adroddiad, mae eich gwefan yn nodi eich bod yn 'croesawu canfyddiadau’r 

astudiaethau hyn'. Fodd bynnag, yn eich llythyr at y Pwyllgor dyddiedig 27 Awst, dywedwch 

'Tra’n bod yn croesawu’r adroddiadau nid ydym eto wedi derbyn na gwrthod yr argymhellion a 

geir ynddynt'. A yw'n bosibl diweddaru'r wybodaeth am yr adroddiadau hyn ar eich gwefan i 

adlewyrchu'r arlliw a fynegir yn eich llythyr at y Pwyllgor, a dweud eich bod yn datblygu cynllun 

gweithredu mewn ymateb i'r argymhellion? 

O ran y cynllun gweithredu yr ydych yn gweithio arno gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a 

Llywodraeth Cymru, a allech chi ddweud wrthym a fydd yn mynd i'r afael â phryderon y rhai sy'n 

teimlo eu bod yn cael eu hallgáu gan y gweithdrefnau recriwtio cyfredol sy'n cynnwys gofynion i 

siarad Cymraeg, yn ogystal â sut y bydd hyn yn cael ei gydbwyso â gofynion safonau Cymraeg?  

A allwch ddweud wrth y Pwyllgor ba bryd y bydd y cynllun yn cael ei gyhoeddi? Pa rôl y mae 

Llywodraeth Cymru wedi ei chwarae o ran datblygu’r cynllun a chytuno arno?  

Materion anariannol 

Cyn i'r Pwyllgor graffu ar Gyllideb Drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23, byddai'n 

ddefnyddiol cael y wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa ariannol Amgueddfa Cymru, gan 

gynnwys refeniw a gofynion cyfalaf. A allwch chi hefyd roi'r wybodaeth ddiweddaraf o ran 

ailddatblygu Amgueddfa Lechi Cymru? A allwch chi nodi unrhyw ymrwymiadau cyllido gan 

Lywodraeth Cymru i gefnogi hyn?  

Yn olaf, gwnaethoch chi, yn garedig iawn, wahodd y Pwyllgor i ymweld ag un o safleoedd yr 

Amgueddfa. Byddai'r Aelodau'n falch iawn o ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru pan ymwelwn 

â Gogledd Cymru ym mis Chwefror. 

  



 

 

 

Er mwyn llywio gwaith y Pwyllgor, byddem yn ddiolchgar o gael ymateb erbyn 22 Rhagfyr 2021. 

Yn gywir, 

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 


