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Annwyl Delyth 
 
Pwnc: Rhagor o wybodaeth am waith Amgueddfa Cymru 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 26 Tachwedd. 
 
Dangosyddion perfformiad allweddol 
 
Rydym wedi bod yn trafod ein Dangosyddion perfformiad allweddol â swyddogion 
Llywodraeth Cymru am ychydig fisoedd, mae'r trafodaethau wedi bod yn adeiladol ac 
maent yn adlewyrchu newidiadau yn nulliau gweithio'r Amgueddfa. Rydym yn rhagweld y 
bydd y Dangosyddion ar eu newydd wedd yn adlewyrchu dulliau gweithio digidol yn well 
e.e. gwefan, cyfryngau cymdeithasol, ymgysylltiad digidol a hefyd Dangosyddion 
ansoddol. Mae niferoedd ymwelwyr yn debygol o barhau i fod yn rhan o'r Dangosyddion, 
ochr yn ochr â dangosyddion digidol ac ymgysylltiad allweddol eraill. Rydym yn disgwyl 
derbyn llythyr cylch gorchwyl terfynol a dod â'r trafodaethau ar Ddangosyddion i ben. 
 
Lansiwyd project Celf 100 (oedd yn rhan o raglen Celf ar y Cyd a noddwyd gan 
Lywodraeth Cymru) yn ystod y pandemig a gwahoddwyd pobl o bob cwr o Gymru i 
ddewis eu '30 hoff wrthrych' o blith 100 o weithiau o'r casgliad celf cenedlaethol. Bydd y 
grŵp o 30 gwaith celf nawr yn teithio fel arddangosfa i Aberystwyth, Llangefni ac 
Aberhonddu yn 2022/23 ac yn creu model ar gyfer projectau cydguradu eraill lle bydd 
gwrthrychau yn cael eu dethol yn lleol. 
 
Cafodd rhaglenni dysgu rhithiol eu hwyluso o'n hamgueddfeydd trwy Microsoft Teams ar 
gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 mewn ysgolion a chartrefi ar 
draws Cymru. Datblygwyd cystadleuaeth Minecraft eich Amgueddfa yn ystod y cyfnod 
clo ar gyfer disgyblion ysgol mewn partneriaeth â Hwb. Rhoddodd gyfle i ddysgwyr 
Cyfnod Allweddol 2 greu eu hamgueddfa ddelfrydol yn defnyddio meddalwedd gêm 
Minecraft. Enillodd y fenter hon wobr Amgueddfa sy'n Ystyriol o Deuluoedd Plant Mewn 
Amgueddfeydd am y Gweithgaredd Cyfryngau Cymdeithasol Gorau, a daeth yn ail yng 
ngwobrau byd eang Best in Heritage.  
 
 



 

 

Cynhaliwyd ystod o ddigwyddiadau, sgyrsiau a gwyliau ar-lein i gysylltu pobl ar draws 
Cymru â gwrthrychau a phrofiadau amgueddfa. Darparwyd fersiwn ddigidol o'n 
harddangosfa Bywyd Richard Burton hefyd. 
 
Lansiwyd menter Cysur mewn Casglu yn ystod y cyfnod clo, mewn partneriaeth â'r 
Comisiynydd Pobl Hŷn, Cymdeithas Alzheimer Cymru, Ymddiriedolaeth Innovate a 
Phartneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwent Fwyaf. Mae adnoddau sy'n 
gysylltiedig â chasgliadau'r Amgueddfa bellach ar gael i'w lawrlwytho at ddefnydd 
lleoliadau gofal, er mwyn cychwyn sgyrsiau a sbarduno atogion melys ymhlith pobl sydd 
mewn perygl o gael eu hynysu'n gymdeithasol. Meddai Heléna Herklots CBE, 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, sydd wedi cefnogi'r fenter: Mae adnoddau Cysur mewn 
Casglu wedi'u datblygu i gysylltu pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal ac yn wynebu ynysu 
cymdeithasol â chasgliadau cenedlaethol Cymru. Mae gweithgareddau mewn cartrefi 
gofal yn hanfodol er mwyn helpu i sicrhau ansawdd bywyd da i bobl hŷn... Rwy'n annog 
cartrefi gofal i gymryd rhan yn yr ymgyrch a defnyddio'r adnoddau gwych a ddatblygwyd 
gan Amgueddfa Cymru.  
 
Rydym ni'n ymroddedig iawn i ddatblygu ein gwaith yn y maes hwn yn rhan o'n gwaith 
craidd, a bydd yn rhan o'n trafodaethau â Llywodraeth Cymru ar fesur perfformiad. 
Rydyn ni'n rhagweld y bydd yr adroddiadau hyn yn cynnwys cyfuniad o fesurau ansoddol 
a meintiol. 
 
 
Strategaeth 
 
Mae ein gwaith ar Strategaeth 2030 wedi cyrraedd y camau olaf, a bydd y strategaeth 
a'n brand newydd yn cael eu hystyried gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr yn gynnar yn y 
flwyddyn newydd. Disgwylir eu lansio a'u cyhoeddi yn dilyn hynny. Byddwn yn cyhoeddi'r 
Strategaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg, a bydd fersiynau Hawdd eu Deall a Iaith 
Arwyddion prydain ar gael hefyd. 
 
Ymgynghorwyd ag ystod eang o unigolion a sefydliadau er mwyn helpu i lunio 
cynlluniau'r strategaeth. Cafodd adnoddau ymgynghori dwyieithog eu creu gan gynnwys 
arolwg ar-lein; dogfen ac arolwg Hawdd eu Darllen; fersiwn sain a fersiwn print bras. Er 
mwyn cyrraedd defnyddwyr tu hwnt i'r digidol a phlant, cafodd pecynnau gweithgareddau 
i deuluoedd eu creu a'u dosbarthu i deuluoedd ar draws Cymru gyda chymorth 
partneriaid gan gynnwys rhwydwaith Cyfuno, cymdeithasau tai a sefydliadau sy'n cefnogi 
teuluoedd ffoaduriaid. 
 
Cynhaliwyd grwpiau ffocws yn Gymraeg ac yn Saesneg gyda phartneriaid ar draws y 
DU, aelodau'r fforwm ieuenctid a phobl ifanc o blith Cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru er 
mwyn trafod adborth ar amcanion penodol yn fanylach. Rhannwyd y dogfennau a'r 
adnoddau yn eang a gwahoddwyd ysgolion ar draws Cymru i ymateb i'r arolwg. 
Mynychwyd cynadleddau pleidiau gwleidyddol Cymru hefyd. 
 
Ystadegau Allweddol: 
Derbyniwyd 751 ymateb i'r arolwg – cyfuniad o unigolion a sefydliadau 
Cymerodd 74 person ran mewn 13 o grwpiau ffocws: 

· 40 unigolyn o sefydliadau partner 
· 20 gwirfoddolwr 



 

 

· 14 person ifanc 
5,772 o ymweliadau â'r wefan 
46,752 o argraffiadau ar Twitter 
39,610 o argraffiadau ar Facebook 
Anfonwyd 850 o becynnau gweithgareddau i'r teulu at sefydliadau cymunedol trwy 
rwydwaith Cyfuno ac anfonwyd 150 yn ôl atom 
 
Dyma'r sefydliadau yr ymgynghorwyd â nhw trwy'r grwpiau ffocws: 
Extinction Rebellion 
Cadwch Gymru'n Daclus 
RSPB 
Y Wallich 
Hafal 
Romani Arts Cymru 
Planed 
Canolfan Gymunedol Affricanaidd Abertawe 
Cyngor Ffoaduriaid Cymru 
Llamau 
Celfyddydau Anabledd Cymru 
Cyfuno, Abertawe (cysylltiadau ag Amgueddfa Abertawe) 
Canolfan Punjab Cymru 
Cwmni Frân Wen 
Tŷ Hafan 
Cyfuno (Caerfyrddin) 
Cymorth i Fenywod Abertawe 
Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru 
Amgueddfa Hanes Natur, Llundain 
Cynnal Cymru 
Flow Associates 
Ymddiriedolaethau Natur Cymru 
WRAP Cymru 
CBAC 
Consortiwm Canolbarth y De 
GEM Cymru (grŵp addysg mewn amgueddfeydd) 
Ysgol Addysg Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
Plant yng Nghymru 
Theatr na nÓg 
Rhwydwaith y Celfyddydau mewn Addysg 
Garber Associates 
GwE 
Mudiad Meithrin 
Campws Cyntaf 
Ymddiriedolaeth Innovate 
Hwb Cymru 
CILIP Cymru 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
Casgliad y Werin Cymru 
Hefyd: 
20 gwirfoddolwr 
14 aelod o fforwm ieuenctid Amgueddfa Cymru a Chynhyrchwyr Amgueddfa Cymru 



 

 

 
Cafwyd ymatebion ysgrifenedig gan: 
Chwarae Cymru 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 
Natur Cymru / Ymddiriedolaethau Natur Cymru 
 
 
Adroddiadau Ehangu Ymgysylltiad 
 
Fel y nodwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 10 Tachwedd, byddwn yn cyhoeddi Cynllun 
Gweithredu a ddatblygwyd ar y cyd â Chyngor Celfyddydau Cymru ar ein gwefan. Yn 
rhan o’r broses hon byddwn yn diweddaru’r wybodaeth ar ein gwefan cyn y Nadolig er 
mwyn adlewyrchu’r arlliw a nodwyd gennych. Mae’r wybodaeth ar y wefan eisoes yn 
nodi fod Cynllun Gweithredu yn cael ei ddatblygu. 
 
Byddwn yn bwrw ymlaen â’n hymroddiad i hyrwyddo’r Gymraeg a gweithredu yn unol â 
Cymraeg 2050 fel blaenoriaeth strategol. Nid yw’r gofyniad cyfreithiol arnom i 
gydymffurfio â’r safonau a osodwyd gan y Comisiynydd Iaith yn agored i drafodaeth. 
 
Yn rhan o’n hymateb i’r adroddiadau, rydym bellach yn archwilio ffyrdd o ddod â’n 
hymrwymiadau tuag at y Gymraeg a’n gwaith ar gydraddoldeb at ei gilydd yn unol â’n 
hymrwymiad i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r Cynllun Gweithredu yr 
ydym yn ei ddatblygu ar y cyd â Chyngor Celfyddydau Cymru yn cynnwys adran ar 
ddatblygu’r gweithlu, hyfforddiant a sgiliau. Rydym yn mynd i’r afael â phryderon y rheiny 
sydd o bosibl yn teimlo wedi’u hallgau gan y gweithdrefnau recriwtio cyfredol yma. 
Byddwn ni hefyd yn gweithio gyda’n partneriaid, megis y Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol, i archwilio dulliau pellach o gefnogi ein staff, gweithwyr llawrydd ac 
artistiaid i ddefnyddio eu sgiliau iaith a dysgu Cymraeg. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ein cefnogi wrth ddatblygu’r cynllun ac rydym ar hyn o 
bryd yn trafod y manylion â nhw. Byddwn yn cyhoeddi’r Cynllun Gweithredu yn gynnar 
yn y flwyddyn newydd yn dilyn cytundeb gan Fwrdd Ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru 
ac Aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru. 
 
 
Materion ariannol 
 
Refeniw 
 
Rydym wedi bod yn trafod ein sefyllfa ariannol â Llywodraeth Cymru am gryn amser ac 
yn benodol y diffyg strwythurol o £2.5m a nawdd ychwanegol er mwyn ehangu a gwella 
gweithgarwch allweddol ym maes Iechyd a Llesiant, cydraddoldeb ac adfer yn sgil 
Covid-19. Rydym wedi cyflwyno'n hachos i swyddogion Lywodraeth Cymru gynnwys y 
cynnydd dros dro o £2.5m yn rhan o'n nawdd sylfaenol o 2022-23 ymlaen. 
 
Rydym hefyd wedi cyflwyno ein hachos am nawdd ychwanegol i dyfu ac ehangu ein 
gweithgarwch cyfredol ym maes Iechyd a Lles trwy ein gweithgarwch a gwaith digidol; 
cryfhau a chynyddu ein gwaith ar gydraddoldeb a'r Gymraeg yn ein gweithgarwch; 
gwasanaethau a chasgliadau; rheoli a lleihau ein defnydd o garbon ar draws yr ystâd, 



 

 

addysg gydol oes i bawb a chynyddu nifer y prentisiaethau; a gwella a chynyddu ein 
hymgysylltiad, profiadau, digwyddiadau ac arddangosfeydd digidol. 
 
Cyfalaf 
 
Mae gennym ôl-groniad/gwaith cynnal a chadw ataliol o tua £50m ac rydym wedi 
gwneud ceisiadau i gadw'r gyllideb cynnal a chadw o £6m y flwyddyn. 
 
Rydym hefyd wedi gwneud ceisiadau nawdd datblygu cyfalaf ar gyfer ailddatblygu 
Amgueddfa Lechi Cymru/Amgueddfa'r Gogledd o £20m dros 5 mlynedd, derbyniwyd 
£550k eleni. Rydym hefyd wedi gwneud ceisiadau nawdd cyfalaf dros 5 mlynedd ar gyfer 
Digido Casgliadau, lleihau carbon, ailddehongli ac adnewyddu orielau a chasgliadau, 
ailddatblygu Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a buddsoddi mewn seilwaith a 
phrofiadau digidol. 
 
Gyda dymuniadau gorau, 
 

 
 
David Anderson 
Cyfarwyddwr Cyffredinol 
 
 


