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Gall amgueddfeydd helpu Cymru i lywio’i dyfodol
Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, yn sôn am rôl amgueddfeydd
Mae amgueddfeydd Cymru
eisoes yn gwneud cymaint i
gynorthwyo nodau integredig
Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol,
fel y mae’r enghreifftiau ar
y tudalennau canlynol yn
dangos. Ar draws y sector,
mae swm aruthrol o waith
da yn cael ei wneud, nid
yn unig trwy gyfrwng rôl
traddodiadol amgueddfeydd
fel gwarcheidwaid ein
gorffennol, ond hefyd, o
ran y ffordd y gallant ein

“Yma yng Nghymru,
rydym yn unigryw gan
ein bod yn un o’r ychydig
wledydd sy’n cynnwys
‘lles diwylliannol’ yn ein
diffiniad o ddatblygu
cynaliadwy.”
Sophie Howe

helpu i lywio ein dyfodol.
Mae amgueddfeydd ac orielau
yn cynnig cymorth i bobl
sydd â dementia, gan gynnig
cyfleoedd i bobl wirfoddoli,
cynnig hyfforddiant ac addysg,
annog plant a theuluoedd i
ymgysylltu, dwyn gwahanol
gymunedau ynghyd, a dathlu
diwylliant, iaith a threftadaeth
Cymru.

y bydd holl amgueddfeydd
ac orielau Cymru yn cael eu
hysbrydoli gan ymdrechion y
chwe amgueddfa a ddangosir
yma. Maent wedi cydweithio
i ganolbwyntio ar yr hyn y
maent eisoes yn ei wneud er
mwyn bodloni nodau Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
ac i nodi ffyrdd y gallent wneud
mwy.

Fodd bynnag, mae llawer mwy
i’w wneud, a mawr obeithiaf

Yn unol ag egwyddorion
datblygu cynaliadwy, maent
yn gweithio ar y cyd ac yn
ystyried y sefyllfa hirdymor.
Mae’n galonogol gweld bod
nifer o’r prosiectau yn cynnwys
gweithgarwch cyfranogi ac
ymgysylltu cymunedol cadarn
– ac mae nifer ohonynt yn
cynnwys pobl ifanc.
Mae ymgysylltu â phobl ifanc
yn her allweddol i’r sector.
Roedd Arolwg Omnibws Plant
2016 Cyngor Celfyddydau
Cymru yn dangos gostyngiad
o 5.8% o ran lefel y bobl ifanc
sy’n mynychu digwyddiad
celfyddydol unwaith y
flwyddyn neu fwy. Sut all y

sector diwylliant wneud mwy
i gynnwys pobl ifanc yn y
celfyddydau a sicrhau ei fod
yn berthnasol i’w bywydau,
a sut y gallwn ni helpu ein
gwasanaethau cyhoeddus prif
ffrwd i’w hystyried fel ased?
Os ydym yn mynd i sicrhau
bod amgueddfeydd – mannau a
ystyrir fel arfer fel mannau lle y
cedwir creiriau’r gorffennol – yn
berthnasol ar gyfer y dyfodol,
rhaid i ni fod yn arloesol o ran y
ffyrdd y byddwn yn ymgysylltu
ac yn ysbrydoli, gan gydweithio
mewn ffordd effeithiol gyda’r
sector cyhoeddus; a chan
sicrhau ein bod yn gweithredu
heddiw er mwyn cael gwell
yfory.
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Cynnwys

Am y prosiect
hwn
Er mwyn ymgysylltu ac
ymateb i nodau uchelgeisiol
Deddf Cenedlaethau’r
Dyfodol, aeth chwe
amgueddfa yng Nghymru
ati i gydweithio â phrosiect
Amgueddfa Hapus er mwyn
dyfnhau eu dealltwriaeth o’r
Ddeddf, adolygu’r ffyrdd yr
oeddent eisoes yn ymateb
i’r nodau, a chynllunio
gweithgareddau a ffyrdd
newydd o weithio y byddent
yn tywys eu hymateb i’r lefel
nesaf. Y nod yw sicrhau bod
y nodau yn rhan annatod o
bopeth a wnânt.
Arweiniwyd y prosiect
hwn gan Wasanaeth
Amgueddfeydd Sir Fynwy,
ac fe’i cefnogwyd gan
Lywodraeth Cymru trwy
gyfrwng grant cymorth
achredu gan Ffederasiwn
Amgueddfeydd ac Orielau
Celf Cymru. Yr amgueddfeydd
eraill sy’n cymryd rhan yw:
Amgueddfa Stori Caerdydd,
Amgueddfa Ceredigion,
Oriel Môn, Storiel ac
Amgueddfa Wrecsam.
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“Mae gweithio gydag
Amgueddfa Hapus wedi ein
helpu i ymateb i nodau Deddf
Cenedlaethau’r Dyfodol – mae
wedi cynnig fframwaith da i ni er
mwyn ymateb i’r Ddeddf.”
Carrie Canham, Amgueddfa
Ceredigion
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“Mae Amgueddfa Ceredigion
yn cyflawni rôl hanfodol yn
ein cymuned, ar gyfer y bobl
sy’n byw yma ac ar gyfer ein
hymwelwyr niferus. Fel y dengys
yr adroddiad hwn, mae’r tîm yn
yr amgueddfa – a’u cydweithwyr
ar draws Cymru – yn dwyn
angerdd a chreadigrwydd
i’r dasg o gyflawni nodau
uchelgeisiol Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol.”
Cynghorydd Gareth Lloyd,
Cyngor Sir Ceredigion

“Mae gan amgueddfeydd
ar draws Cymru rôl pwysig
wrth gyflawni Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol, ac mae
hyn yn mynd ymhell y tu hwnt
i’r nod penodol sy’n ymwneud
â diwylliant sy’n ffynnu. Mae
gan amgueddfeydd y potensial i
gyflawni yn erbyn yr holl nodau,
fel y dangosir mor glir yn yr
adroddiad hwn.”
Jason Thomas, Cyfarwyddwr,
Diwylliant, Chwaraeon a
Thwristiaeth. Llywodraeth
Cymru

“Mae gweithio gydag
Amgueddfa Hapus ac
amgueddfeydd eraill yng
Nghymru wedi fy helpu i
ganolbwyntio ac i feddwl mewn
ffordd fwy strategol am Ddeddf
Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae
wedi peri i’r nodau fod yn rhai
byw i mi.”
Karen Teasdale, Amgueddfa
Wrecsam
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1. Cyflwyniad
“Y darn o ddeddfwriaeth
mwyaf uchelgeisiol y
mae Llywodraeth Cymru
erioed wedi rhoi cynnig
arno. Bydd yn gofyn am
newid sylfaenol i’r ffordd
yr ydym yn ceisio mynd
i’r afael â’n sialensiau
mwyaf fel cenedl.”

Er 2011, mae prosiect
Amgueddfa Hapus wedi ysgogi
a chynorthwyo gweithgarwch
amgueddfeydd sy’n rhoi lles
o fewn ffrâm amgylcheddol
ac sy’n ystyried y dyfodol,
gan ailystyried y rôl y gall
amgueddfeydd ei gyflawni
wrth greu pobl, lleoedd a
phlaned sy’n fwy cydnerth
(mwy ar dudalen 6).

Roedd tair amgueddfa yng
Nghymru* wedi bod yn cael
cyswllt gydag Amgueddfa
Hapus (AH) ers cryn amser
– ac roeddent yn gweld
y potensial o ddysgu gan
saith mlynedd o arloesi ac
arbrofi AH er mwyn helpu
amgueddfeydd eraill yng
Nghymru i ymateb i uchelgais
Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol.
Disgrifiwyd y Ddeddf
gan un gweinidog fel “y
darn o ddeddfwriaeth
mwyaf uchelgeisiol y mae
Llywodraeth Cymru erioed
wedi rhoi cynnig arno. Bydd
yn gofyn am newid sylfaenol
i’r ffordd yr ydym yn ceisio
mynd i’r afael â’n sialensiau
mwyaf fel cenedl.”
Dywedodd Sophie Howe,
Comisiynydd Cenedlaethau’r
Dyfodol Cymru, bod y ddeddf
yn cyfateb “â’r union beth yr
oedd ei angen er mwyn rhoi
ysgytwad i’r drefn fel ag y
mae, i gynhyrfu’r dyfroedd ac
i sicrhau bod gwasanaethau

cyhoeddus yn gweithio i’r
diben y’u sefydlwyd yn y
lle cyntaf – gwella bywyd a
lles pobl yma yng Nghymru,
heddiw, ac am bob yfory
i ddod.” Cyfeiriodd y
comisiynydd at yr angen am
“newid mewn diwylliant” er
mwyn rhoi sylw i sialensiau yr
oes yn newid.
Daeth y chwe amgueddfa o
Gymru ynghyd gyda phrosiect
Amgueddfa Hapus er mwyn:

gan Lywodraeth Cymru trwy
gyfrwng grant cymorth
achredu gan Ffederasiwn
Amgueddfeydd ac Orielau
Celf Cymru. Yr amgueddfeydd
eraill sy’n cymryd rhan yw:
Amgueddfa Stori Caerdydd,
Amgueddfa Ceredigion, Oriel
Môn, Storiel ac Amgueddfa
ac Archifau Bwrdeistref Sirol
Wrecsam.

•

dyfnhau eu dealltwriaeth
o’u rhwymedigaethau dan
Ddeddf Cenedlaethau’r
Dyfodol;

•

adolygu’r ffyrdd yr oeddent
eisoes yn ymateb i’r nodau, a;

•

chynllunio gweithgareddau
newydd ac ymgorffori
ffyrdd o weithio y byddent
yn tywys eu hymateb i’r
lefel nesaf.

“Mae cynorthwyo
amgueddfeydd i gyflawni’r
Nodau Llesiant yn rhan
allweddol o’n rhaglen grant – ac
mae’n cyd-fynd yn wych gydag
egwyddorion AH,” dywedodd
John Marjoram, Swyddog
Datblygu ar gyfer Ffederasiwn
Amgueddfeydd ac Orielau
Celf Cymru. “Mawr obeithiwn
y bydd amgueddfeydd eraill
yng Nghymru yn defnyddio’r
dystiolaeth a sicrhawyd gan
yr amgueddfeydd sy’n cymryd
rhan.”

Arweiniwyd y prosiect hwn gan
Wasanaeth Amgueddfeydd
Sir Fynwy ac fe’i cefnogwyd

* Amgueddfa Ceredigion, Amgueddfa
Gwynedd (Storiel bellach) ac Amgueddfa
Y Fenni Sir Fynwy.
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2. Yr hyn a wnaethom – y camau a gymrwyd
Roedd y chwe amgueddfa
eisoes wedi bod yn ymateb
i nodau Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol ers
cryn amser, ac roeddent yn
ceisio ysgogiad a dirnadaeth
ffres trwy gyfrwng y
bartneriaeth hon gyda
phrosiect Amgueddfa Hapus.
Dechreuodd yr amgueddfeydd
trwy friffio tîm AH a rhannu
enghreifftiau o arfer arloesol
sy’n gysylltiedig gyda’r nodau.

Y Ddeddf ac egwyddorion chymorth Amgueddfa Hapus)
er mwyn adolygu gwaith
Amgueddfa Hapus
Cychwynnodd y prosiect gyda
gweithdy a gynhaliwyd gan
Amgueddfa Stori Caerdydd,
lle y bu cynrychiolwyr
o’r chwe amgueddfa ac o
dîm Amgueddfa Hapus yn
archwilio’r hyn y mae’r nodau
yn ei olygu i amgueddfeydd,
gan nodi synergedd rhwng
y nodau ac egwyddorion
AH. Bu tîm AH (a’r dair
amgueddfa yng Nghymru yr
oeddent eisoes yn ymwneud
â gweithgareddau AH) yn
rhannu enghreifftiau o arfer
arloesol mewn amgueddfeydd
wedi’u seilio ar thema llesiant,
cydnerthedd a chynaladwyedd
ac ymgysylltu cymunedol.

Yn ei dro, bu’r tîm yn gweithio
gyda’r chwe amgueddfa i
archwilio’r Ddeddf trwy lens
egwyddorion AH. Y nod oedd
datblygu naratif ar gyfer
persbectif yr amgueddfeydd
ynghylch sut i ymgorffori’r
meddylfryd y tu ôl i saith nod
Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol,
er mwyn bodloni gofyniad y
Adolygu gweithgareddau
Ddeddf am welliant parhaus.

presennol

Yn ystod sesiynau dilynol,
bu tîm pob amgueddfa yn
gweithio ar wahân (gyda

presennol yn erbyn nodau’r
Ddeddf ac egwyddorion AH,
gan nodi manylion y rhaglenni
a’r gweithgareddau a gynigir
ganddynt yn barod, yn ogystal
â’r cyfleoedd a’r sialensiau
y maent yn eu hwynebu.
Gellir gweld enghreifftiau
o weithgareddau presennol
gan y chwe amgueddfa
sy’n ymateb i’r nodau, ar
dudalen 8.

Prosiectau newydd
wedi’u seilio ar y nodau
Ar ôl adolygu eu sefyllfa a’r
hyn y maent yn ei gynnig
ar hyn o bryd, roedd y chwe
amgueddfa wedi nodi rhaglen
waith newydd a fyddai’n
llenwi bwlch neu’n rhoi
hwb i’w gallu i ymateb i’r
nodau. Penderfynodd sawl
amgueddfa eu bod yn dymuno
canolbwyntio ar ffyrdd newydd
o werthuso effaith eu gwaith

yn erbyn y nodau, ac roedd
eraill wedi dewis ffyrdd
o ddyfnhau eu ffocws ar
lesiant neu eu gweithgarwch
ymgysylltu gyda chymunedau.
Gellir gweld manylion y
prosiectau newydd a oedd
yn canolbwyntio ar nodau’r
Ddeddf ar dudalen 24.

Cymorth gan gymheiriaid
– ‘cymuned o arfer’
Trwy gydol y prosiect, roedd
pob amgueddfa wedi cael
budd gan gymorth ac
arbenigedd eu cydweithwyr
mewn amgueddfeydd eraill.
Yn ogystal, roeddent wedi
manteisio ar gymuned arfer
ehangach AH, wrth i
gynrychiolwyr rhai o’r
amgueddfeydd fynychu
gweithdai thema yn ystod
2018 a symposiwm preswyl a
oedd yn dwyn ynghyd
ymarferwyr amgueddfa ac
ymarferwyr diwylliannol o bob
cwr o’r DU.
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3. Meddylfryd Amgueddfa Hapus a
Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol
Lansiwyd Prosiect Amgueddfa
Hapus yn 2011 ac mae’n cynnig
fframwaith arweinyddiaeth
i amgueddfeydd, sy’n
gosod llesiant o fewn ffrâm
amgylcheddol ac sy’n ystyried
y dyfodol, gan ailystyried y rôl y
gall amgueddfeydd ei gyflawni.
Mae safbwynt AH ynghylch
cynaladwyedd yn edrych y tu
hwnt i weithgarwch ariannol a
rheoli adnoddau, gan ystyried
rôl amgueddfa fel ceidwad pobl,
lle a phlaned, gan gynorthwyo
llesiant a chydnerthedd
sefydliadol a chymunedol yn
wyneb sialensiau ariannol ac
amgylcheddol byd-eang.

Ail-ddychmygu
amgueddfeydd ar
gyfer byd sy’n newid
Pan ystyrir amgueddfeydd, mae
uchelgais Ffyrdd o Weithio a
nodau Deddf Cenedlaethau’r
Dyfodol Cymru yn cyd-fynd
yn agos â meddylfryd AH
a’i egwyddorion arweiniol.
Yn ystod y prosiect, bu’r
amgueddfeydd a thîm AH yn
mapio’r egwyddorion yn erbyn
Ffyrdd o Weithio a nodau
Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol.

Ysbrydoliaeth gan
waith go iawn
Yna, bu modd i’r amgueddfeydd
fanteisio ar gorff sylweddol
o waith amgueddfeydd a
ddatblygwyd er mwyn bodloni
egwyddorion AH, yr oeddent
yn berthnasol i’r nodau mewn
ffordd uniongyrchol – a chael
persbectif newydd ynghylch
sut yr oedd eu gweithgareddau
presennol yn bodloni’r saith
nod.
Roedd enghreifftiau go iawn
o brosiectau gyda chyllidebau
bach sy’n ceisio cynyddu llesiant,
cydnerthedd, cynaladwyedd ac
ymgysylltu cymunedol yn hynod
o werthfawr i’r chwe amgueddfa
o Gymru wrth iddynt gynllunio’u
prosiectau eu hunain, prosiectau
a fyddai’n dwyn eu hymateb nhw
i’r Ddeddf i’r lefel nesaf (gellir
gweld manylion y prosiectau
hynny ar dudalen 24).
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Olwyn egwyddorion AH
Planed fwy cynaliadwy yn y Gwerthfawrogi’r
dyfodol
amgylchedd, bod
(gwleidyddion, busnesau ac ati) yn geidwad y
dyfodol yn ogystal
â’r gorffennol

Amgueddfeydd yn ailystyried yr
Mesur yr hyn sy’n
hyn sy’n bwysig
bwysig
(diwylliannol ehangach a’r
trydydd sector)
Hybu cydweithio

Effeithiau
yn ymdonni
allan

Pobl hapus a chydnerth
Bod yn ddinesydd
(cynulleidfaoedd/cymunedau gweithgar
a phartneriaid)
Creu’r amodau ar
gyfer llesiant

Timau hapus a
chydnerth
(staff/gwirfoddolwyr)

Dysgu gyda’n
gilydd ar gyfer
cydnerthedd
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4. Sut y mae amgueddfeydd Cymru
eisoes yn ymateb i’r Ddeddf
Trwy gyfrwng gweithgareddau a
ffyrdd o weithio a sefydlwyd ers
tro, mae amgueddfeydd ac orielau
Cymru eisoes yn cyd-fynd â
chefnogi hybu nodau uchelgeisiol
Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol
2015 a bennwyd ar gyfer yr holl
wasanaethau cyhoeddus. Mae’r
dudalen hon yn rhoi crynodeb o
rai ffyrdd y mae amgueddfeydd
eisoes yn ymateb i’r nodau. Mae
enghreifftiau o waith y chwe
amgueddfa yn cychwyn ar
dudalen 10.

Bodloni saith nod y
Ddeddf
Mae amgueddfeydd yn
gyfranogwyr arwyddocaol yn
economïau’r dinasoedd, y trefi
a’r cymunedau y maent yn
gweithredu ynddynt, ac yn eu
hysgogi.
Maent yn denu ymwelwyr a
thwristiaid – mae cymunedau a
busnesau lleol yn cael budd gan
amgueddfa sy’n ffynnu.
Mae amgueddfeydd yn fentrau
moesegol ac mae eu meddylfryd
ynghylch cadwraeth wedi’i
wreiddio yn y broses o ystyried
y sefyllfa hirdymor. Rhoddir
blaenoriaeth i arbed ynni a
chynaladwyedd yr amgylchedd.
Maent yn cyflawni rôl wrth
wella llesiant cynulleidfaoedd
ac ymwelwyr. Mae nifer yn
weithgar wrth estyn allan i
grwpiau bregus a difreintiedig.

Mae amgueddfeydd yn
dwyn pobl ynghyd, maent
yn fannau cymdeithasol sy’n
pontio’r gagendorau rhwng
y cenedlaethau, maent yn
annog cyfranogiad cymunedau
amrywiol.
Mae amgueddfeydd yn cynnig
cyfleoedd i weithio, dysgu,
cyfranogi a gwirfoddoli – yn aml
ar gyfer y grwpiau o bobl na
fyddent yn eu canfod fel arall: yr
henoed, y rhai sy’n chwilio am
waith, pobl ifanc a’r rhai sydd ag
anableddau.
Mae gan amgueddfeydd
bartneriaethau gydag ystod
eang iawn o sefydliadau ac
asiantaethau – o ysgolion
ac elusennau, i ddarparwyr
gwasanaethau a changhennau
llywodraeth.
Hyrwyddo a dathlu diwylliant,
treftadaeth ac iaith Cymru yw
nod ac amcan amgueddfeydd
Cymru.
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Cymru ffyniannus
Cymdeithas arloesol,
cynhyrchiol a rhad-argarbon sy’n cydnabod
cyfyngiadau’r amgylchedd
byd-eang ac felly, sy’n
defnyddio adnoddau mewn
ffordd effeithlon a chymesur
(gan gynnwys gweithredu
ynghylch y newid yn yr
hinsawdd); ac sy’n datblygu
poblogaeth fedrus ac sydd
wedi cael addysg dda mewn
economi sy’n creu cyfoeth
ac sy’n cynnig cyfleoedd
cyflogaeth, gan ganiatáu i
bobl fanteisio ar y cyfoeth
a gaiff ei sicrhau trwy gael
gwaith boddhaol.

“Roedd amgueddfeydd
wedi creu 1,199 o swyddi
cyfwerth ag amser llawn
ar draws y wlad – ynghyd
â thua 2,791 o rolau
gwirfoddol, sy’n gallu rhoi
hwb i lesiant a meithrin
sgiliau gwerthfawr.”
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NOD 1: Cymru ffyniannus
Ffyrdd y mae amgueddfeydd Cymru yn bodloni’r nod hwn:
Mae amgueddfeydd ac
orielau Cymru yn ysgogwyr
yn yr economi leol a
chenedlaethol – yn ogystal
â bod yn gyfranogwyr. Fel
mentrau diwylliannol,
maent yn gyflogwyr ac yn
cynnig cyfleoedd hyfforddi
a gwirfoddoli gwerthfawr,
ac yn prynu cynhyrchion a
gwasanaethau – ond y tu

hwnt i hyn, maent yn cynnig
atyniad y mae cryn angen
amdano, gan ddwyn pobl i
mewn o’r tu allan er budd
siopau lleol a busnesau eraill.
Yn ôl adroddiad diweddaraf
Spotlite am Amgueddfeydd ar
gyfer Is-adran Amgueddfeydd,
Archifau a Llyfrgelloedd
Llywodraeth Cymru, roedd

ymweliadau ag amgueddfeydd
wedi cael effaith gros o £73.8m
yn yr economi yn 2015. Roedd
amgueddfeydd wedi creu 1,199
o swyddi cyfwerth ag amser
llawn ar draws y wlad – ynghyd
â thua 2,791 o rolau gwirfoddol,
sy’n gallu rhoi hwb i lesiant a
meithrin sgiliau gwerthfawr.

Mae amgueddfeydd yn cyflawni
rôl addysgol pwysig, ac mae
tua 30% o’r holl ymwelwyr
yn blant. Yn 2015, roedd
amgueddfeydd Cymru wedi
darparu bron i 10,000 o
sesiynau dysgu ffurfiol ar y
safle, ynghyd â 400 o sesiynau
allgymorth, gan gyrraedd
cynulleidfa o tua 300,000 o
bobl at ei gilydd.

Enghreifftiau o weithgareddau sy’n ymateb i’r nod hwn:
Amgueddfa Ceredigion –
Prosiect Dulliau Newydd

Amgueddfa Oriel Môn –
cyfleoedd i bobl leol

Amgueddfeydd Sir Fynwy –
cefnogi gwneuthurwyr lleol

Roedd Amgueddfa Ceredigion yn
‘drysor cudd’ nad oedd yn amlwg
ar y stryd ac roedd y mynediad
i’r anabl yn wael. ‘Dulliau
Newydd’ yw cam cyntaf ei
phrosiect ‘Trawsnewidiadau’ sy’n
werth £1.3 miliwn, a nod y cam
cyntaf yw: gwella cydnerthedd a
chynaladwyedd; dyblu niferoedd
yr ymwelwyr, gwella’r mynediad
ac ehangu’r gynulleidfa,
cynyddu gweithgareddau sy’n
canolbwyntio ar y gymuned,
a chynyddu niferoedd y
gwirfoddolwyr wyth gwaith.

Mae’r amgueddfa yn cyflogi 12
o bobl (11.5 cyfwerth ag amser
llawn). Mae siop yr amgueddfa
yn gyfleuster pwysig i grefftwyr
sy’n byw ar Ynys Môn ac yng
ngogledd Cymru. Mae’r brif oriel
yn cynnal wyth arddangosfa
werthu bob blwyddyn, gan
arddangos gwaith arlunwyr sy’n
byw yn y rhanbarth yn bennaf.
Mae’r ‘Stiwdio Gelf’ yn ffenestr
siop amlwg i 52 o arlunwyr am
bythefnos bob blwyddyn.

Yn siop Amgueddfa Y Fenni, ceir
safle a gaiff ei neilltuo i grŵp o
wneuthurwyr a chynhyrchwyr
‘Gwnaed yn Sir Fynwy’. Newidir
yr arddangosfa bob tri mis ac
mae’n rhoi’r cyfle i tua 16 o
arlunwyr lleol i arddangos eu
gwaith ar unrhyw adeg benodol.
Ar draws pob amgueddfa,
byddant yn ceisio cyflenwyr lleol
wrth gynllunio digwyddiadau
a gweithgareddau, a chaiff
cynhyrchion lleol eu ceisio ar
gyfer siopau’r amgueddfeydd.

Amgueddfeydd Cymru a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

11

Mesur effaith economaidd:

Cymru ffyniannus

Mae’r chwe amgueddfa yn
defnyddio Pecyn Cymorth y
Gymdeithas Amgueddfeydd
Annibynnol er mwyn mesur
yr effaith economaidd. Mae’n
diffinio tair lefel o ran effaith
– effaith economaidd gros
gan ymwelwyr ar ardal, effaith
cyflogaeth (nifer y swyddi) ac
effaith eu gwariant eu hunain.
Er enghraifft:

Oriel Môn – cyfanswm yr

Storiel – ar ôl iddi symud i

Amgueddfeydd Sir Fynwy –

effaith gros gan ymwelwyr
oedd £2,335,749 yn 2015/16;
cyfanswm gwerth uniongyrchol,
anuniongyrchol ac ysgogedig
cyflogaeth o 16.63 swydd.

leoliad wedi’i adnewyddu (diolch
i gyllid gan Gronfa Dreftadaeth
y Loteri), roedd yr amgueddfa
wedi gwella’r mynediad at a’r
gweithgareddau ymgysylltu â’r
casgliadau, a chynyddu niferoedd
yr ymwelwyr o 14,000 i 82,812
yn 2016/17, gan gyfrannu
£4,736,846 i’r economi leol.

yr effaith gros gan ymwelwyr ar
gyfer yr holl amgueddfeydd oedd
£1,796,200 yn 2018/19, yr effaith
ar gyflogaeth oedd 9.7 swydd, ac
effaith y gwariant oedd £70,561.

Amgueddfa Stori Caerdydd –
yr effaith gros gan ymwelwyr ar
yr economi leol oedd £2,446,200
ar gyfer 2017.

Amgueddfa ac Archifau
Bwrdeistref Sirol Wrecsam
– yr effaith economaidd gros
gan ymwelwyr ar yr economi
leol oedd £526,716 yn 2017/18
a’r cyfanswm o ran gwerth
uniongyrchol, anuniongyrchol ac
ysgogedig cyflogaeth oedd 16
swydd.

Amgueddfa Ceredigion – cyn
iddi gael ei hailddatblygu yn
ddiweddar, gyda’r nod o ddyblu
nifer yr ymwelwyr, yr effaith gros
gan ymwelwyr ar yr economi leol
oedd £349,628 yn 2016/17. Mae’r
cyfrifiad wedi codi i £1,110,550 ers
yr agorwyd y datblygiad newydd
ym mis Awst 2017. Y cyfanswm
o ran gwerth uniongyrchol,
anuniongyrchol ac ysgogedig
nifer y swyddi a gefnogir gan yr
Amgueddfa yw 10.5.

Amgueddfeydd Cymru a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Cymru Gydnerth
Cenedl sy’n cynnal ac
sy’n gwella amgylchedd
naturiol bio-amrywiol sy’n
cynnwys ecosystemau
iach a gweithredol y
maent yn cynorthwyo
cydnerthedd cymdeithasol,
economaidd ac ecolegol a’r
gallu i addasu i newid (er
enghraifft y newid yn yr
hinsawdd).
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NOD 2: Cymru gydnerth
Ffyrdd y mae amgueddfeydd Cymru yn bodloni’r nod hwn:
Mae amgueddfeydd ac orielau
Cymru yn diogelu’r amgylchedd
ac yn cynorthwyo cydnerthedd
cymdeithasol ac economaidd
mewn amrywiaeth eang o
ffyrdd. Fel sefydliadau di-elw
moesegol, cânt eu rhedeg
mewn ffordd ystyriol o’r

amgylchedd, ac mae nifer
ohonynt yn mynd y tu hwnt
i fodloni polisïau a rheoliadau
amgylcheddol yn unig.
Mae’r holl amgueddfeydd sy’n
cymryd rhan yn y prosiect
hwn yn weithredwyr newid,

gan feithrin ymwybyddiaeth
amgylcheddol ymhlith
cynulleidfaoedd a chymunedau
trwy gyfrwng arddangosfeydd,
gweithgareddau, digwyddiadau
a defnydd creadigol o fannau
agored. Mae amgueddfeydd
wedi’u gwreiddio mewn

cadwraeth ac mae ystyried
y sefyllfa hirdymor yn rhan
annatod o’u meddylfryd, ac
maent yn ymwybodol iawn o’u
cyfrifoldebau cymdeithasol,
economaidd ac amgylcheddol.

Enghreifftiau o weithgareddau sy’n ymateb i’r
nod hwn:
Amgueddfa Ceredigion –
Goleuo’r Gorffennol
Ar ôl sicrhau cyllid gan y
Gronfa Datblygu Cymunedau
Gwledig a MALD, cwblhaodd
yr amgueddfa brosiect
‘Goleuo’r Gorffennol’ yn
ddiweddar, er mwyn cynnig
seilwaith goleuadau o
ansawdd uchel a rhad-ar-ynni
i’r amgueddfa. Roedd brîff
y penseiri ar gyfer prosiect
‘Dulliau Newydd’ a ariannwyd
gan Gronfa Dreftadaeth y
Loteri yn nodi deunyddiau a
systemau ecogyfeillgar, gan
gynnwys paneli solar er

mwyn gwrthbwyso’r costau
rhedeg. Mae’r amgueddfa wedi
ceisio cyngor ynghylch lleihau
gwastraff gan Swyddog Rheoli
Gwastraff y Cyngor Sir, ac
mae hyn wedi arwain at wella
arferion ailgylchu a gostyngiad
sylweddol yng nghyfanswm
y gwastraff. Mewn menter ar
wahân, llwyddwyd i ddefnyddio
llawer llai o ddŵr hefyd. Yn
ogystal, mae’r amgueddfa yn
gweithio ar brosiect cyffrous
ynghylch defnydd tir a dyfodol
ffermio.

Amgueddfeydd Cymru a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Oriel Môn – llwybrau celf

Cymru Gydnerth

Mae’r amgueddfa yn creu cyfres
o lwybrau celf er mwyn cysylltu
ymwelwyr gyda’r amgylchedd
lleol. Un llwybr a ddatblygwyd
gyda phartner cadwraeth
oedd Llwybr y Wiwer Goch,
a oedd yn cysylltu Oriel Môn
a Gwarchodfa Natur gyfagos
Nant y Pandy yn Llangefni
– gan ffurfio’r cysylltiad
rhwng gwaith celf yr arlunydd
adnabyddus, Charles Tunnicliffe,
sydd wedi’i seilio ar natur,
a’r bywyd gwyllt yn Nant y
Pandy. Mae llwybrau braslunio
a rhaglenni celf a natur eraill yn
cael eu cynllunio.
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Amgueddfa Stori Caerdydd –
Gwyllt yn y Ddinas
Mewn partneriaeth â Grow
Wild (rhaglen allgymorth Kew
Gardens), aeth yr amgueddfa
ati i greu arddangosfa a
gweithgareddau allgymorth
a oedd yn edrych ar sut y
mae natur wedi newid yn y
ddinas dros amser, sut y mae
wedi ffurfio’r ddinas a llywio’i
hunaniaeth. Bu’r amgueddfa
yn gweithio gyda phobl ifanc
i ymchwilio, creu a gosod
yr arddangosfa – gan geisio
meithrin cenhedlaeth newydd
o drigolion Caerdydd sy’n
awyddus i ddiogelu un o’r
dinasoedd gwyrddaf yn y wlad
yn y broses. Bu preswylwyr iau
a hŷn wrthi’n cyfnewid straeon
am y ddinas ac am fyd natur
yn ystod y rhaglen – deialog a
chysylltiadau sydd â’r potensial
i hyrwyddo gwydnwch
cymdeithasol ac ecolegol.

Amgueddfeydd Sir Fynwy –
hyrwyddo ymwybyddiaeth o
natur
Mae Amgueddfeydd Sir
Fynwy yn cynnig amrediad o
weithgareddau a rhaglenni a
gynlluniwyd i ail-gysylltu pobl
gyda byd natur a bywyd gwyllt.
Adeg ysgrifennu hwn, mae
Amgueddfa Trefynwy yn cynnal
arddangosfa ynghylch ‘Lady
Park Wood’, coetir yn Nyffryn
Gwy sydd wedi cael ei gadw fel
coetir nas rheolir ers y 1940au.
Yn ddiweddar, gweithiodd
Amgueddfa Cas-gwent Sir Fynwy
gyda’r grŵp Tref Trawsnewid lleol
a’r cyngor ar brosiect ‘Perllannau
a Diwrnod yr Afal’, a oedd yn
gysylltiedig â Diwrnod yr Afal
Cymunedol a gynhelir bob
blwyddyn. Roedd yr amgueddfa
wedi darparu deunydd
hanesyddol o’r casgliadau ac
wedi creu deunyddiau arddangos
a gweithgareddau diwrnod yr afal
ar gyfer teuluoedd. Cynhaliodd
Cas-gwent ac Amgueddfeydd
eraill Sir Fynwy ddigwyddiadau
‘Diwrnod y Ddaear’ WWF,
wrth i gyfranogwyr greu eu
cerflun ‘neges mewn potel’ eu
hunain y tu allan i’r Senedd
yng Nghaerdydd, gan amlygu

eu pryderon amgylcheddol.
Yn flaenorol, mae Castell ac
Amgueddfa Y Fenni wedi
gweithio gyda’r grŵp Tref
Trawsnewid lleol ac Abergavenny
Incredible Edibles er mwyn
cynnal Tyfu’n Wyllt – rhaglen a
gydlynwyd gan Erddi Kew ac sy’n
annog pobl i blannu a gofalu am
flodau gwyllt brodorol.
Storiel – plannu gwreiddiau
newydd
Arferai cartref newydd Storiel
fod yn Balas Esgob. Wrth
ddatblygu ei mannau tu
allan, canolbwyntiodd yr
amgueddfa ar ddehongli
ei chyd-destun Cymreig a
chanoloesol. Sefydlwyd clwb
garddio lleol sy’n cynnig y cyfle i
wirfoddolwyr ddysgu am arddio,
plannu planhigion a pherlysiau
canoloesol, yn ogystal â choed
ffrwythau y mae eu tarddiad yn
lleol megis coeden afalau Enlli.
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Cymru iachach
Cymdeithas lle y manteisir
i’r eithaf ar lesiant corfforol
a meddyliol pobl, a lle
y deallir dewisiadau ac
ymddygiad sy’n cynnig
budd i iechyd yn y dyfodol.
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NOD 3: Cymru iachach
Ffyrdd y mae amgueddfeydd Cymru yn bodloni’r nod hwn:
Roedd prosiect ymchwil
dwy flynedd a arweiniwyd
gan Amgueddfa Hapus a’r
economegydd Daniel Fujiwara
o Ysgol Economeg Llundain

wedi dangos a mesur yr
hwb i lesiant y bydd pobl
yn ei gael trwy ymweld ag
amgueddfeydd ac orielau. Yn
ogystal â chynnig budd i bob

ymwelydd, mae gan y rhan
fwyaf o amgueddfeydd Cymru
raglenni arbennig ar gyfer
grwpiau allweddol – ar gyfer
y rhai sy’n dioddef dementia,

ar gyfer cymunedau ar y
cyrion a theuluoedd anodd
i’w cyrraedd, ar gyfer plant a
phobl ifanc.

Enghreifftiau o weithgareddau sy’n ymateb i’r
nod hwn:
Oriel Môn – iechyd meddwl
a llesiant
Yn 2017, bu Oriel Môn yn
peilota prosiect hel atgofion
a fu’n gweithio gyda phobl
oedrannus mewn cartrefi gofal.
Roedd yr oriel wedi recriwtio
gwirfoddolwyr o’r gymuned
leol, a rhoi hyfforddiant
iddynt ynghylch gwaith hel
atgofion. Mae Oriel Môn yn
gobeithio cyflwyno’r rhaglen
i gartrefi gofal eraill. Mae’r
gwaith hwn yn datblygu
partneriaeth a sefydlwyd ers
tro gyda Chyfeillion Dementia,
sydd wedi hyfforddi holl staff
yr oriel, ymhlith prosiectau
eraill. Yn ogystal, mae Oriel
Môn a phartneriaid yn cynnal
prosiectau celfyddydol ar gyfer

oedolion sydd â phroblemau
iechyd meddwl, gan gynnwys
gweithdai therapi celf.
Dywedodd un cyfranogydd bod y
gweithdai “wedi newid fy mywyd
yn llwyr”.
Cyflawnodd yr amgueddfa
rôl allweddol wrth sefydlu
partneriaeth gogledd Cymru
ar gyfer swyddogion datblygu
cymunedol a lleoliadau
celfyddydau. Ffurfiolwyd
y bartneriaeth fel cwmni
buddiannau cymunedol, ac mae
rheolwr dysgu ac ymgysylltu yr
amgueddfa yn gyfarwyddwr a
bydd yn arwain ar weithgarwch
rhaglennu sy’n ymwneud ag
iechyd meddwl a’r celfyddydau
ar draws Ynys Môn a gogledd
Cymru dros y blynyddoedd nesaf.

Amgueddfeydd Cymru a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Cymru iachach

Amgueddfa ac Archifau
Bwrdeistref Sirol Wrecsam –
Clywed y Cyn-Cuddiedig
Mewn partneriaeth â MENCAP
Cymru, creodd yr amgueddfa
arddangosfa a oedd yn adrodd
straeon pobl gydag anableddau
dysgu, yr oeddent wedi treulio
amser mewn seilams ac ysbytai
yng Nghymru, ac nad oeddent
wedi cael eu clywed yn flaenorol.
Roedd yr arddangosfa yn
cynnwys casgliad o wrthrychau,
ffotograffau ac atgofion
personol. Roedd yr arddangosfa
yn cynnwys nifer o elfennau
rhyngweithiol gan gynnwys
gobennydd a oedd yn adrodd
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straeon pobl wrth iddynt orwedd
ar wely ysbyty. Nod y prosiect
oedd gwaredu’r stigma ynghylch
iechyd meddwl trwy gyfrwng
straeon go iawn, gan gynnwys
stori Patrick, cyn glaf yn ysbyty
Bryn-Y-Neuadd yng Nghonwy.
Ataliwyd Patrick rhag mynychu
angladd ei rieni ar ôl iddynt farw
yn y 1980au, ac ni ddywedwyd
fyth wrtho ble y’u claddwyd.
Aeth gwirfoddolwyr Clywed
y Cyn-Cuddiedig ati i wneud
gwaith ymchwil helaeth er
mwyn darganfod eu beddau, ac
yna, bu modd iddo ymweld â’u
gorffwysle olaf am y tro cyntaf.

Amgueddfa Ceredigion –
partneriaethau newydd ar
gyfer llesiant
Bu arddangosfa gyfranogol
arloesol Ceredigion, ‘Not Hat
Is This’, yn gyfle i’r amgueddfa
feithrin partneriaethau
gwirfoddoli gyda grwpiau
cymunedol gan gynnwys MIND
(sy’n cynorthwyo pobl sy’n cael
eu heffeithio gan iechyd meddwl
ac sy’n dymuno ail-ymuno â’r
gweithle) ac elusen nychdod
cyhyrol.

Amgueddfa Stori Caerdydd
– mesur effaith ar lesiant
Roedd gweithio gyda phrosiect
Amgueddfa Hapus wedi
ysbrydoli tîm Caerdydd i chwilio
am ddull cadarn a phriodol o
werthuso effaith yr amgueddfa
ar les ymwelwyr, gwirfoddolwyr
a rhoddwyr gwrthrychau.
Dewisodd Caerdydd ddull
gweithredu a ddatblygwyd
gan Goleg Prifysgol Llundain,
gan ganfod bod llesiant y
sawl a fynychodd eu sesiynau
‘Dreigiau Drygionus’ wedi gwella
25%, a bod llesiant ymwelwyr
cyffredinol wedi gwella 26%.
(Gweler tudalen 25 am fwy o
wybodaeth am becyn cymorth
UCL).

Amgueddfeydd Sir Fynwy –
Gwehyddu a Llesiant
Defnyddiodd Amgueddfa Y
Fenni Sir Fynwy gyllid gan
Amgueddfa Hapus er mwyn
cyd-guradu gweithgareddau
gyda phobl ifanc o ddau grŵp
bregus. Bu dau grefftwr yn
arwain gweithdai gwehyddu
y tu mewn a’r tu allan gydag
wyth gofalwr ifanc a gweithdai
ynghylch cadw gwenyn gydag
20 o blant cynradd sydd ag
anghenion arbennig. Roedd
y gofalwyr ifanc o’r farn bod
y gweithgarwch gwehyddu
yn brofiad lleddfol ac yn un
yr oeddent yn gallu ymgolli’n
llwyr ynddo. Yn ogystal â dysgu
am grefft draddodiadol cadw
gwenyn, bu’r plant yn dysgu am
fyd natur, bwyd a diet iach hefyd.
Yn ogystal, mae amgueddfeydd
Sir Fynwy yn darparu amrediad
o weithgareddau i bobl sydd
â dementia, gan gynnwys:
Blychau Atgofion a fenthycir i
gartrefi gofal a grwpiau cymorth;
hyfforddi gweithwyr gofal
proffesiynol a gwirfoddolwyr i
ddarparu sesiynau hel atgofion;
a Chaffi’r Cof, a gaiff ei redeg gan
fyfyrwyr ysgol uwchradd leol.

Amgueddfeydd Cymru a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Cymru sy’n fwy
cyfartal
Cymdeithas sy’n galluogi
pobl i wireddu eu potensial,
beth bynnag fo eu cefndir
neu eu hamgylchiadau.
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NOD 4: Cymru sy’n fwy cyfartal
Ffyrdd y mae amgueddfeydd Cymru yn bodloni’r nod hwn:
Mae amgueddfeydd yn cynnig
cyfleoedd gwirfoddoli i grwpiau
o bobl na fyddent yn cael y
cyfle fel arall efallai – pobl
ifanc, yr henoed, pobl sydd

â sialensiau iechyd meddwl,
a phobl sydd ag anableddau
dysgu. Mae amgueddfeydd
yn cynnig gweithgareddau a
rhaglenni ymgysylltu gyda

cheiswyr lloches ar gyfer
pobl digartref, y rhai anodd
i’w cyrraedd a theuluoedd
dan anfantais. Mae cyfran
uchel o ymwelwyr yn blant

ac mae amgueddfeydd yn
cynnig cyfleoedd i ddysgu, codi
uchelgais ac ymdrwytho yn
niwylliant, treftadaeth ac iaith
Cymru.

Enghreifftiau o weithgareddau sy’n ymateb i’r nod hwn:
Amgueddfa Stori Caerdydd
– sicrhau mynediad cyfartal
Ysgogir dull yr amgueddfa o
weithio gan y gymuned yn
fawr iawn, gan ganolbwyntio
ar ‘Arc Deheuol’ Caerdydd lle
y mae’r lefelau amddifadedd
yn uchel. Yn ogystal, mae gan
yr amgueddfa bartneriaethau
a sefydlwyd ers tro gyda
nifer o grwpiau cymunedol
amrywiol, er enghraifft
Pobl yn Gyntaf Caerdydd,
Ymddiriedolaeth Innovate
a MENCAP Cymru. Gan
weithio gyda Phobl yn Gyntaf
Caerdydd, bu’r amgueddfa
yn peilota ‘diwrnod cymryd
drosodd’, model o weithio gyda
phobl sydd ag anableddau
dysgu ac y mae’n cael ei

gyflwyno ar draws Cymru a’r
DU nawr. Mae cyfranogwyr
yn y partneriaethau
hyn wedi cynghori’r
amgueddfa sut i sicrhau
bod ei chyhoeddusrwydd a’i
deunydd hyrwyddo yn fwy
croesawgar i oedolion sydd ag
anableddau dysgu. “Mae ein
dull gweithredu wastad wedi
canolbwyntio ar y gymuned yn
creu eu hamgueddfa eu hunain,
a bod eu cyfraniad yn ystyrlon,
yn hytrach na chymeradwyo
barn y curaduron,” dywedodd
Victoria Rogers.
Amgueddfa ac Archifau
Bwrdeistref Sirol Wrecsam –
ymweliadau â chymorth ar
gyfer oedolion bregus

Mae gan yr amgueddfa raglen
sefydledig i gynorthwyo
oedolion bregus sydd â
dementia, na fyddent yn
cael y cyfle i ymweld â’r
amgueddfa fel arfer, i brofi
arteffactau a gweithgareddau
wrth eu pwys eu hunain.
Cynhelir ymweliadau â
chartrefi gofal a darparwyr
gofal seibiant bob mis a
dewisir y gweithgareddau a’r
arteffactau gan y preswylwyr
yn dilyn yr ymweliad cyntaf.
Yn ei gwaith gydag ysgolion,
gall yr amgueddfa gyflwyno
fersiynau allgymorth o’i rhaglen
gweithdai mewn ysgolion os na
all grwpiau o’r ysgol ymweld.
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Cymru sy’n fwy
cyfartal

Oriel Môn – gweithgareddau
celfyddydol ar gyfer
teuluoedd difreintiedig
Mae’r amgueddfa a chanolfan
y celfyddydau yn darparu
gweithgareddau celf i deuluoedd
difreintiedig sy’n cynnwys
plant ifanc, mewn partneriaeth
â rhaglen Dechrau’n Deg
y llywodraeth ar gyfer y
blynyddoedd cynnar, elfen
y rhoddir blaenoriaeth iddi
yn ei hagenda Trechu Tlodi.
Bydd yr iaith Gymraeg yn
thema allweddol yn yr holl
weithgareddau grŵp. Mae Oriel
yn cysgodi ac yn dysgu o’r ffordd
y mae partneriaid yn darparu
rhaglenni diwylliannol strategol
a ariannir gan fenter grantiau
Her Cyfuno y llywodraeth, sy’n
gweithredu mewn wyth ardal
yng Nghymru lle y gwelir lefelau
anfantais uchel. Mae Oriel wedi
ymrwymo i gynnig mynediad am
ddim i’w holl arddangosfeydd.

Amgueddfa Ceredigion –
ymgysylltu pobl ifanc â
diwylliant a threftadaeth
Yn 2013, sefydlodd yr
amgueddfa Banel Ieuenctid
Treftadaeth Ceredigion, grŵp
o bobl ifanc rhwng 14 a 25
oed sy’n cyfarfod bob wythnos
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yn yr Amgueddfa er mwyn
cyfeirio a darparu prosiectau’r
amgueddfa, gan gynnwys: creu
arddangosfeydd, cynllunio a
chynnal digwyddiadau, gofalu
am ac ymchwilio i gasgliadau;
a dwyn syniadau cyffrous
newydd, egni a brwdfrydedd
i’r amgueddfa. Roedd y panel
yn deillio o Chwalu’r Muriau,
prosiect adolygu ac ymgynghori
a gynhaliwyd gan yr amgueddfa
wrth iddi geisio ymgysylltu â
chynulleidfaoedd newydd. Roedd
y rhaglen yn holi defnyddwyr
a darpar ddefnyddwyr am
unrhyw rwystrau (corfforol,
economaidd, deallusol ac ati)
a oedd yn atal cyfranogiad
gydag amgueddfeydd ar draws
Ceredigion. Bu canlyniadau’r
prosiect yn sylfaen ar gyfer
cynlluniau datblygu yr
amgueddfa. Roedd cysylltiad
gyda Grŵp Cyfiawnder Ieuenctid
y sir wedi deillio o hyn, ac
mae hwn yn cyfarfod yn yr
amgueddfa bob pythefnos nawr.

Amgueddfeydd Sir Fynwy –
gweithio gyda phobl ifanc
Yn ystod prosiect Stablau i
Stiwdios Amgueddfeydd Sir
Fynwy, roedd grŵp o fyfyrwyr
chweched dosbarth wedi

gweithio gyda churaduron
er mwyn ymchwilio i a
chreu arddangosfa ynghylch
hanes Stiwdios Recordio
eiconig Rockfield Sir Fynwy.
Bu’r myfyrwyr yn cyfweld
perchnogion y stiwdio, yn
ogystal ag artistiaid a oedd
wedi recordio yno. Yn ogystal,
buont yn nodi gwrthrychau
i’w harddangos, gan ysgrifennu
cynnwys a labeli, a buont yn
creu logo, cynllun a dyluniad yr
arddangosfa, ac yn ysgrifennu
datganiadau i’r wasg a
deunydd marchnata arall. “Ceir
ymdeimlad dwfn o falchder
ymhlith pawb a fu’n gweithio
ar y prosiect a’r rhai sy’n
gweithio gydag ef,” dywedodd
Anne Rainsbury, curadur. “Bu’r
arddangosfa yn organig, wrth
i bobl gyfrannu straeon a
dymuno cael eu cyfweld am
eu profiadau.” Roedd tudalen
y prosiect ar Facebook yn
cyrraedd dros 5000 o bobl yn
ystod y cyfnod pan gynhaliwyd
yr arddangosfa.

Storiel – helpu’r rhai sy’n
chwilio am waith
Mae Storiel wedi datblygu
ei chronfa o wirfoddolwyr

trwy gael cysylltiadau gydag
asiantaethau megis: Canolfan
Waith, Tai gogledd Cymru,
TEC Cymru, neu Wasanaeth
Cyflogadwyedd Prifysgol
Bangor. Canfu gwerthusiad
a gynhaliwyd yn ddiweddar
o’r prosiect a ariannwyd gan
Gronfa Dreftadaeth y Loteri
bod 139 o wirfoddolwyr
gweithgar yn darparu dros
5,500 awr o gymorth. Mae
nifer ohonynt yn chwilio
am waith, yn fyfyrwyr ac yn
weithwyr proffesiynol sydd
wedi ymddeol. Cafodd un a
oedd yn chwilio am waith ac a
gychwynnodd fel gwirfoddolwr,
swydd yn y llyfrgell leol ac
mae’n ‘llysgennad’ ar gyfer
cynllun gwirfoddolwyr Storiel
nawr, trwy gyfrwng ei gyswllt
gyda chynllun Opus y Cyngor.
Nod y cynllun hwn a ariannir
gan Gronfa Gymdeithasol
Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru,
yw sicrhau bod pobl 25 oed
a throsodd sydd wedi bod
heb waith am gryn amser, yn
dychwelyd i gyflogaeth.
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Cymru o gymunedau NOD 5: Cymru o gymunedau cydlynus
cydlynus
Ffyrdd y mae amgueddfeydd Cymru yn bodloni’r nod hwn:
Cymunedau deniadol,
hyfyw a diogel sydd â
chysylltiadau da.

Mae gan nifer o amgueddfeydd
Cymru raglenni sy’n ymgysylltu ac
sy’n dwyn gwahanol gymunedau
ynghyd – boed hynny yn bobl
ifanc a’r henoed, neu gymunedau
mudwyr, neu grwpiau sydd dan
anfantais gymdeithasol neu
economaidd.
Mae sefydliadau diwylliannol
mewn sefyllfa unigryw i

ymgysylltu â’r cyhoedd, ac ar
adeg pan fo rhaniadau mewn
cymdeithas yn gallu ymddangos
yn eithaf clir, gallant gyflawni rôl
hanfodol wrth annog cydlyniant
cymunedol.
Gall amgueddfeydd yng
Nghymru sy’n dymuno
hyrwyddo cydlyniant cymunedol
fanteisio ar ysbrydoliaeth ac

arweiniad gan adnodd penodol
i amgueddfeydd, sy’n ystyried
dulliau newydd tuag at fodelu
gwerthoedd ‘tosturiol’ mewn
gweithgarwch rhyngweithio
gydag ymwelwyr, gwirfoddolwyr
a staff – a ffyrdd gwahanol o
hwyluso cyfleoedd i ymwelwyr
i archwilio gwerthoedd ei
gilydd. Datblygwyd y canllaw

‘Darganfod a Rhannu – Ffyrdd
o hyrwyddo gwerthoedd
cadarnhaol mewn lleoliadau
celfyddydol a diwylliannol’
trwy drefniant cydweithio a
wnaeth bara blwyddyn rhwng
Amgueddfa Manceinion a
Sefydliad Common Cause, ac fe’i
ysbrydolwyd gan waith prosiect
Amgueddfa Hapus.

Enghreifftiau o weithgareddau sy’n ymateb i’r nod hwn:
Amgueddfa Stori Caerdydd
– ymgysylltu ar gyfer
amrywiaeth
Mae Amgueddfa Stori Caerdydd
yn cynnig cyfleoedd i breswylwyr
ac ymwelwyr ymgysylltu â
straeon neu safbwyntiau nad
ydynt wedi eu clywed o’r
blaen neu a all achosi iddynt
newid eu meddwl. “Rydym yn
gweithio ar draws sbectrwm
llawn amrywiaeth Caerdydd,”
dywedodd Victoria Rogers. “Er
enghraifft, rydym yn gweithio
gyda cheiswyr lloches a
ffoaduriaid yn rheolaidd, ac yn
ddiweddar, cynhaliom brosiect
hanes llafar a arweiniwyd
gan gymunedau Indiaidd a

Phacistanaidd yng Nghaerdydd
ynghylch rhannu India. “Mae
gan yr amgueddfa oriel
gymunedol bwrpasol, lle y bydd
gwahanol grwpiau yn creu eu
harddangosfeydd eu hunain
trwy fanteisio ar eu casgliadau
nhw a chasgliadau’r amgueddfa,
a byddant yn penderfynu ar
ddigwyddiadau a gweithgarwch
rhaglennu. Gyda’n rhaglen, ein
nod yw cynrychioli amrywiaeth
aruthrol Caerdydd a bod yn
weithgar wrth sicrhau bod
pobl yn clywed lleisiau ac yn
ymgysylltu â phobl na fyddent
yn ymgysylltu â nhw fel arfer.”

Amgueddfa Ceredigion –
cyfarfodydd sy’n pontio’r
cenedlaethau
Roedd prosiect pontio’r
cenedlaethau yn un elfen o
raglen uchelgeisiol Ceredigion
dros ddwy flynedd, sef Allan yn y
Dref, a oedd yn creu chwe ‘blwch
ailddarganfod’ i’w defnyddio
gan ysgolion, canolfannau dydd
a chlybiau ieuenctid. Roedd
yr elfen hon o’r rhaglen a
arweiniwyd gan bobl ifanc yn
cynnwys 43 o bobl ifanc a 40 o
bobl hŷn. Trwy gyfrwng cyfres
o weithdai, crëwyd blychau
o wrthrychau a chyfryngau a
oedd yn dangos sut yr arferai
pobl ddiddanu eu hunain yn y

gorffennol, o’i gymharu â sut
y maent yn gwneud hynny
heddiw. Y sesiwn pontio’r
cenedlaethau fwyaf lwyddiannus
oedd digwyddiad “Te, Sgwrs a
Thartenni’ a gynhaliwyd gan
Banel Ieuenctid Treftadaeth
Ceredigion yr amgueddfa. Yn
ôl un o’r hwyluswyr: ‘Roedd y
prosiect wedi cynnig dimensiwn
arall i’r gwaith hel atgofion
yr ydym yn ei wneud gyda’r
henoed, gan greu grŵp mwy
dynamig. Yn ogystal, roedd wedi
cynnig fframwaith a diben er
mwyn casglu atgofion gan yr
henoed, gan ddatblygu gwerth yr
atgofion.’
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Sir Fynwy – caffis y cof yn
cael eu rhedeg gan bobl
ifanc
Yn 2017, bu myfyrwyr o Ysgol
Gyfun Trefynwy yn gweithio
gyda staff yn Amgueddfa
Trefynwy i gynllunio a darparu
pedair sesiwn ‘caffi’r cof’ ar gyfer
pobl sy’n byw gyda dementia,
a’u gofalwyr. Sicrhaodd y tîm
lieiniau bwrdd a llestri bwrdd o’r
oes a fu, gwrthrychau i’w rhoi
mewn blychau cof, gwisgoedd ac
adnoddau er mwyn creu caffis
ymgolli gyda blas o’r 50au a’r
60au, a themâu yn ymwneud
â ffasiwn a gwyliau. Roedd y
myfyrwyr a thîm yr amgueddfa
wedi cynllunio a chreu bwydlenni
a oedd yn cynnwys bara a dripin,
cocos, blancmange a brechdanau
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pâst. Roedd prosiect caffi’r cof
wedi gweithio’n rheolaidd gyda
grŵp o 15 o bobl sy’n byw gyda
dementia, yn ogystal â gofalwyr
ac ymwelwyr â’r amgueddfa.
Mae’r holl fyfyrwyr a fu’n
cymryd rhan yn y prosiect yn
Gyfeillion Dementia erbyn hyn,
ac mae gan staff yr amgueddfa
ddealltwriaeth lawer gwell o
dementia a’r hyn y mae’n gallu
ei wneud i gynorthwyo pobl sy’n
cael eu heffeithio gan y cyflwr.
“Bu’r hyfforddiant hel atgofion
yn werthfawr hefyd gan ei fod
wedi cynnig dirnadaeth i ni
o’r ffordd y gallwn ddefnyddio
gwrthrychau er mwyn
ymgysylltu â’r holl synhwyrau,
fel y gall pawb gymryd rhan,”
dywedodd curadur. Roedd y
myfyrwyr a wirfoddolodd wedi
cael profiad a sgiliau gwerthfawr
y gallent eu helpu yn y dyfodol
wrth iddynt chwilio am waith
neu wneud cais am le mewn
coleg neu brifysgol.

Oriel Môn – prosiectau
ymgysylltu â’r gymuned
Yn 2016, roedd Oriel Môn a
Gwasanaeth Archifau Sir Fôn
wedi gweithio gyda’r gymuned
leol er mwyn creu arddangosfa
am y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu tîm
yr amgueddfa yn gweithio gyda
grŵp Heneiddio’n Dda Amlwch a

phlant o ysgolion lleol er mwyn
creu gwaith celf i’w arddangos
a darnau o ysgrifennu creadigol
wedi’u seilio ar ddogfennau
a llythyrau cyfoes. Roedd yr
arddangosfa gymunedol yn
cynnwys gwaith pobl ifanc law
yn llaw â’r arteffactau gwreiddiol
yr oeddent wedi’u hysbrydoli. Yn
ogystal, mae gan yr amgueddfa
gabinetau arddangos cymunedol
pwrpasol sydd wedi cynnal
arddangosfeydd gan grwpiau lleol
bach i arddangosfeydd ar draws
yr ynys.

Storiel – ffocws cymunedol
Mae’r Amgueddfa wedi
datblygu amrediad o gyfleoedd
gwirfoddoli ar gyfer y rhai sy’n
chwilio am waith ac eraill y
mae angen iddynt gael profiad,
gan feithrin cysylltiadau gydag
ystod eang o asiantaethau
megis; Canolfan Waith, Tai
gogledd Cymru, TEC Cymru, a
Gwasanaeth Cyflogadwyedd
Prifysgol Bangor.
Roedd gwerthusiad a gynhaliwyd
yn ddiweddar o brosiect Cronfa
Dreftadaeth y Loteri wedi nodi
bod 139 o wirfoddolwyr yn
ymwneud â’r amgueddfa mewn
ffordd weithredol, a bod y rhain
yn cynnwys pobl sy’n chwilio am
waith, myfyrwyr, academyddion

a gweithwyr proffesiynol sydd
wedi ymddeol. Mae gan yr
amgueddfa oriel gymunedol ac
mae’n cefnogi cyfres o brosiectau
dehongli a arweinir gan y
gymuned, a ddarparwyd neu a
arweiniwyd gan grwpiau neu
unigolion lleol. Mae enghreifftiau
yn cynnwys prosiect i ddehongli
casgliad amaethyddol Storiel
dan arweiniad Clwb Ffermwyr
Ifanc a gafodd gymorth lleol,
arddangosfa wedi’i seilio
ar thema pêl-droed dan
arweiniad Clwb Pêl-droed Dinas
Bangor. Mae’r amgueddfa
wedi ymrwymo i amrywio ei
chynulleidfa – mewn ffordd
ddiwylliannol a chymdeithasol:
gan gynnwys gwaith ffocws er
mwyn ymgysylltu â theuluoedd
‘anos i’w cyrraedd’ trwy gyfrwng
ei rôl fel rhan o Rwydwaith
Cyfuno Gwynedd ac agenda
trechu tlodi Llywodraeth Cymru.
Yn ogystal, mae pobl o wahanol
gefndiroedd ethnig yn cymryd
rhan yn ei gweithgareddau.
Nododd y Swyddog Addysg yn
ystod un sesiwn galw heibio bod
chwe iaith wahanol yn cael ei
siarad o gwmpas y bwrdd. Mae
gan yr amgueddfa bartneriaethau
gweithredol gydag ystod eang o
grwpiau cymunedol.
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Cymru â diwylliant
bywiog, lle mae’r
Gymraeg yn ffynnu
Cymdeithas sy’n hyrwyddo
ac yn diogelu diwylliant,
treftadaeth a’r iaith
Gymraeg, ac sy’n annog
pobl i gymryd rhan yn
y celfyddydau ac mewn
chwaraeon a hamdden.
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NOD 6: Cymru â diwylliant bywiog lle y mae’r Gymraeg yn ffynnu
Ffyrdd y mae amgueddfeydd Cymru yn bodloni’r nod hwn:
Mae amgueddfeydd ac
orielau Cymru yn cyflawni
rôl hanfodol wrth ddiogelu
a rhannu diwylliant, iaith a
threftadaeth Cymru: trwy

gyfrwng eu casgliadau; trwy
fod yn hollol ddwyieithog ar
gyfer eu cynulleidfaoedd; a
thrwy gyfrwng digwyddiadau,
adnoddau a gweithgareddau ar

gyfer y rhai sy’n dysgu Cymraeg.
Mae amgueddfeydd yn fannau
lle y siaradir yr iaith Gymraeg
a lle y dethlir diwylliant a
thraddodiadau bob dydd.

Enghreifftiau o weithgareddau sy’n ymateb i’r nod hwn:
Amgueddfa Stori Caerdydd
– iaith a diwylliant yw
hanfod y peth
“Ni yw amgueddfa hanes a
threftadaeth Caerdydd ar gyfer
pobl leol, twristiaid ac ymwelwyr,
ac mae iaith, diwylliant a
threftadaeth Cymru wrth wraidd

yr hyn a wnawn,” dywedodd
Victoria Rogers. Mae popeth a
gynhyrchir gan yr amgueddfa
yn ddwyieithog. Trefnir
digwyddiadau penodol ar gyfer
y rhai sy’n dysgu Cymraeg. Yn
dilyn gweithgarwch ymgynghori
ac adborth gan rai o grwpiau
cymunedol ac ymwelwyr yr
amgueddfa, aeth yr amgueddfa
ati i greu gwarbaciau ar gyfer
teuluoedd sy’n dysgu Cymraeg
neu Saesneg fel ail iaith. “Rydym
yn gweld bod nifer fawr o rieni
yn dymuno i’w plant fod yn
gallu siarad Cymraeg, ond nid
ydyn nhw yn siarad yr iaith
ac maent yn ei dysgu. Mae’n
gweithgareddau gwarbaciau yn
annog y teulu cyfan i ddysgu
geiriau newydd ac i ymarfer
yr iaith wrth gael hwyl gyda’i
gilydd yn ein horielau. Mae

gennym becynnau tebyg ar gyfer
teuluoedd sy’n dysgu Saesneg fel
ail iaith.”

Amgueddfa ac Archifau
Bwrdeistref Sirol Wrecsam
– Hanes Gogledd Ddwyrain
Cymru mewn 100
Gwrthrych
Yn 2018, bu Amgueddfa
Wrecsam yn gweithio gyda
Fforwm Treftadaeth Gogledd
Ddwyrain Cymru er mwyn cydgreu arddangosfa a oedd yn
adrodd hanes tair sir gogleddddwyrain Cymru, a gynhaliwyd
am ddau fis. Cynigiwyd y
gwrthrychau a ddangoswyd yn
yr arddangosfa – ‘Hanes Gogledd
Ddwyrain Cymru mewn 100
Gwrthrych’ – ar gyfer y sioe gan
dîm o archeolegwyr a haneswyr,

academyddion, selogion a
gweithredwyr o grwpiau
treftadaeth gymunedol ar draws
y rhanbarth. Cafwyd llu o
awgrymiadau, yna aethpwyd ati i
chwilio am a sicrhau’r eitemau a
gynigiwyd trwy eu benthyca gan
unigolion, grwpiau, sefydliadau
ac amgueddfeydd. Roedd y 100
gwrthrych terfynol a ddewiswyd
gan Fforwm Treftadaeth Gogledd
Ddwyrain Cymru yn cynrychioli
miloedd o flynyddoedd o hanes
o’r dystiolaeth gyntaf o fywyd
dynol nes cyfnod technoleg
yr unfed ganrif ar hugain. Gall
un aelod o staff yr amgueddfa
arwain gweithdai mewn ysgolion
trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae
sawl aelod o staff yr amgueddfa
yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd.
Mae popeth yn yr amgueddfa
(paneli, labeli, ffilmiau ac ati) yn
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ddwyieithog. Mae’r amgueddfa
yn dathlu ac yn arddangos
diwylliant Cymru trwy gyfrwng
ei chasgliadau, yn ogystal â
thrwy gyfrwng partneriaethau
gyda sefydliadau gan gynnwys
yr Amgueddfa Genedlaethol
a’r Llyfrgell Genedlaethol. Pan
gynhaliwyd yr Eisteddfod
Genedlaethol yn Wrecsam,
cydweithiodd yr amgueddfa
ar arddangosfa o’r enw ‘Cymru
Unigryw’, a oedd yn dangos
arteffactau, delweddau a llyfrau
o’r casgliadau cenedlaethol.

Amgueddfa Ceredigion –
cynnal gweithgareddau yn
ystod y gwyliau yn Gymraeg
Yn ogystal â chynnal ymweliadau
rheolaidd gan ddosbarthiadau
sy’n dysgu Cymraeg, mae
Ceredigion yn cymryd rhan
mewn cynllun yn Aberystwyth
sy’n cynnig gweithgareddau yn
ystod y gwyliau i deuluoedd
trwy gyfrwng y Gymraeg. Enw’r
rhaglen yw ‘Hwyl yr Haf’ ac
mae’n cynnig ystod eang o
weithgareddau ar draws y dref
ac yn y cyffiniau, gan gynnwys:
helfa drysor sy’n tywys
ymwelwyr i wahanol atyniadau o
gwmpas y dref; her ddarllen dros
yr haf, gyda gwobrau i blant sy’n
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benthyca llyfrau yn Gymraeg;
sesiynau stori a chân ar gyfer
plant iau; rhaglenni chwaraeon
ar gyfer gwahanol oedrannau; a
rhaglen o weithdai celf er mwyn
creu baneri, lanterni, gwisgoedd a
cherfluniau mawr ar y traeth gan
ddefnyddio adnoddau naturiol,
a ddefnyddiwyd wedi hynny i
addurno’r Promenâd ar gyfer
Gwledd Brenin y Môr.

Oriel Môn – dwyieithog yn
naturiol
Gan wasanaethu poblogaeth
leol lle y mae 57% yn siarad
Cymraeg, mae Oriel Môn yn
ystyried ei bod yn cynnig
gwasanaeth ‘dwyieithog yn
naturiol’. Mae’r holl staff yn yr
amgueddfa a’r caffi yn siaradwyr
Cymraeg rhugl, ac mae’r holl
arddangosfeydd a mwyafrif y
digwyddiadau yn ddwyieithog.

Storiel – codi
ymwybyddiaeth o iaith a
diwylliant
I nifer sy’n byw yng Ngwynedd,
Cymraeg yw eu mamiaith ac
mae’n rhan annatod o fywyd
dyddiol. Mae ymweliad â Storiel
yn gyfle i ddarganfod straeon
yn Gymraeg (neu yn Saesneg)
a hyd yn oed am yr iaith ei hun:
mae casgliad yr amgueddfa yn
cynnwys enghraifft brin o Welsh
Not, darn o bren a wisgwyd
mewn ysgolion er mwyn cosbi
a rhwystro plant rhag siarad
Cymraeg.
Roedd arolwg anffurfiol
a gynhaliwyd ymhlith
gwirfoddolwyr Storiel wedi
holi: “A ydych chi’n teimlo bod
gwirfoddoli yn Storiel wedi
cynyddu’ch ymwybyddiaeth
o iaith a diwylliant Cymru?”
Roedd 92% o’r atebion yn
rhai cadarnhaol. Ymhlith ei
gweithgareddau sy’n hyrwyddo’r
iaith Gymraeg, mae’r amgueddfa
wedi cynnal gweithdai ar ôl
ysgol, clybiau pensiynwyr, a
chlwb cymdeithasol eglwysig.
Mae’r amgueddfa yn cynnal
ac yn trefnu digwyddiadau
amrywiol megis gweithgareddau
ar gyfer ysgolion a theuluoedd,

teithiau tywys, anerchiadau.
Mae hyrwyddo’r iaith Gymraeg
a chynnig mynediad dwyieithog
wrth wraidd ethos yr Amgueddfa
ac maent yn cydweithio’n
agos gyda “Mentrau Iaith” a
“Hunaniaith”, sy’n cefnogi’r
nodau hyn.

Amgueddfeydd Sir Fynwy –
cadw traddodiadau yn fyw
Mae Amgueddfa Cas-gwent yn
arddangos diwylliant Cymru ac
yn cadw traddodiadau yn fyw
trwy gynnal digwyddiad gwasael
a ‘Mari Lwyd’ bob blwyddyn.
Gwasael yw’r arfer lle y bydd
pobl yn mynd o ddrws i ddrws
yn canu ac yn cynnig diod o’r
bowlen wasael yn gyfnewid
am roddion. Mae’r Fari Lwyd
yn draddodiad gwasaela yn Ne
Cymru, lle y gosodir penglog
ceffyl ar bolyn a’i gario o fan
i fan. Cynhelir y digwyddiad
blynyddol mewn partneriaeth
â grwpiau cerddoriaeth werin
a morys-ddawnsio lleol, gyda
chymorth Cyngor Sir Fynwy a
Chyngor Tref Cas-gwent.
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Cymru sy’n gyfrifol
ar lefel fyd-eang
Pan fydd yn gwneud
unrhyw beth i wella llesiant
economaidd, cymdeithasol,
amgylcheddol a
diwylliannol Cymru, cenedl
sy’n ystyried a fydd gwneud
y fath beth yn gwneud
cyfraniad cadarnhaol i
lesiant byd-eang.
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NOD 7: Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang
Ffyrdd y mae amgueddfeydd Cymru yn bodloni’r nod hwn:
Mae Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol yn
cydnabod bod gweithredoedd
sefydliadau a dinasyddion
Cymru yn bwysig wrth gyfrannu
at ddatblygu cynaliadwy
byd-eang, waeth pa mor fach
y maent yn ymddangos. Y
Ddeddf yw’r darn cyntaf o
ddeddfwriaeth o’i fath yn y byd
ac mae’n cyd-fynd â Nodau
Datblygu Cynaliadwy (SDGs)
y Cenhedloedd Unedig (CU)
ac Agenda 2030 CU. Mae
canllawiau craidd y Ddeddf
yn nodi dau faes allweddol ar
gyfer cyfrifoldeb byd-eang:
datgarboneiddio – lleihau’r
galw am ynni, cynyddu

gweithgarwch arbed ynni a
defnyddio ffynonellau ynni
adnewyddadwy newydd;
a chynhyrchu a defnydd
cynaliadwy – mae hyn yn
golygu gwneud dewisiadau
wrth gynhyrchu, prynu
neu waredu nwyddau a
gwasanaethau sy’n lleihau’r
effaith negyddol ac sy’n
cynyddu’r budd cadarnhaol yn
lleol ac yn fyd-eang.

Meddwl am yr hirdymor –
mae hwn yn rhywbeth sy’n
dod yn naturiol i sefydliadau y
mae eu gwreiddiau ym maes
cadwraeth, ac y mae ganddynt
ddyletswydd i ddiogelu

diwylliant a threftadaeth ar
gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mesurau arbed ynni – mae
lleihau gwastraff a’r ynni a
ddefnyddir yn rheidrwydd
amgylcheddol, ac mae’n
gwneud synnwyr am resymau
arbed costau hefyd.
Ffafrio cynhyrchwyr lleol –
trwy ddewis cyflenwyr lleol,
ac y maent yn aml yn rhai
bach, bydd amgueddfeydd yn
lleihau effaith amgylcheddol
cludo nwyddau. Mae cyflenwyr
llai o faint (o raid yn aml) yn
gweithredu mewn ffordd fwy
cynaliadwy.

Defnyddio cynhyrchion
Masnach Deg – mae nifer o
amgueddfeydd Cymru yn dewis
cynhyrchion Masnach Deg pan
fydd ganddynt ddewis, sy’n
ffordd foesegol a chyfrifol o
sicrhau cynhyrchion ar draws
y byd.
Golwg byd-eang – mae nifer
o amgueddfeydd yn gweithio
gyda chymunedau mudwyr
mewn amrywiaeth o ffyrdd, ac
mae nifer yn ceisio meithrin
cysylltiadau a phartneriaethau
gyda sefydliadau mewn
gwledydd eraill.

Enghreifftiau o weithgareddau sy’n ymateb i’r nod hwn:
Amgueddfa Stori Caerdydd
– codi ymwybyddiaeth,
cymell gweithredu
Mae’r amgueddfa yn gweithio
i godi ymwybyddiaeth o
faterion sy’n berthnasol i’w
chymunedau, trwy gyfrwng
ei gweithgarwch casglu a

rhaglennu, ei phartneriaethau
a’i gweithredoedd. Er enghraifft,
roedd wedi partneru gyda
chymdeithas leol i godi
ymwybyddiaeth o gyflwr dinas
gefeillio Caerdydd, Luhansk,
yn Yr Wcráin a chodi arian ar
gyfer sefydliadau cymorth sy’n
gweithio yno. Yn ei horielau

craidd, mae’n archwilio’r adegau
pan fo pobl Caerdydd wedi dod
ynghyd i frwydro dros eu hawliau
nhw neu hawliau eraill. Ar hyn
o bryd, mae’r amgueddfa yn
gweithio gyda grŵp o fenywod
ifanc o Orllewin Caerdydd er
mwyn archwilio hanes menywod
a frwydrodd am y bleidlais yn y

ddinas, ac mae’n ei ddefnyddio
fel sbardun er mwyn archwilio
materion y maen nhw yn
teimlo’n gryf amdanynt, gan
feithrin sgiliau a hyder i gyfrannu
mwy at weithredu dros sicrhau
newid.
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Cymru sy’n gyfrifol
ar lefel fyd-eang

Amgueddfa ac Archifau
Bwrdeistref Sirol Wrecsam
– Cymunedau Cymreig ym
Mhatagonia
Trwy British Council, mae’r
amgueddfa wedi ffurfio
cysylltiadau gyda Museu da
Mare, a leolir mewn favela yn
Rio sy’n gweithio i ysbrydoli
cymunedau lleol i ymgysylltu
â threftadaeth leol. Roedd
Antonio Vieiera, cyfarwyddwr
yr amgueddfa, wedi rhoi dwy
anerchiad yn Wrecsam (un i
grŵp o glwstwr y Pentrefi Trefol
ac un i gynulleidfa Cymunedau
yn Gyntaf) ynghylch gwaith yr
amgueddfa a sut y mae’n ceisio

23

ymgysylltu â’r cymunedau y
mae’n eu gwasanaethu. Pan
fo modd, cyflenwir y bwyd
a’r diod a werthir yn y caffi
gan gyflenwyr lleol er mwyn
lleihau cyfanswm y milltiroedd
bwyd – mae lager Wrecsam
yn un enghraifft. Mae siop yr
amgueddfa yn cadw crefftau
a chynhyrchion gan gyflenwyr
lleol.

Storiel – cysylltiadau â’r byd
Mae oriel Cysylltiadau Storiel
yn amlygu’r cysylltiadau
niferus rhwng Gwynedd a’r
byd, sy’n rhychwantu masnach
a diwydiant, cenhadon o
Gymru sy’n gweithio mewn
gwahanol wledydd, y gymuned
Gymreig ym Mhatagonia, y
cyswllt â Rhyfel Cartref Sbaen,
cysylltiadau a ddatblygwyd
trwy faes morio a rhyfel, a
hefyd y rhai a benderfynodd
fyw yng Ngwynedd yn sgil
gorfod ffoi rhag erledigaeth,
megis y teuluoedd Iddewig. Yn
2018, cynhaliodd yr amgueddfa
brosiect celf ar y cyd a oedd yn
cynnwys arlunwyr, darlunwyr
a dwdlwyr rhyngwladol o
amrediad o gefndiroedd. Mae
prosiect cydweithio newydd

gydag arlunwyr o Syria ar y
gweill.

Amgueddfeydd Sir Fynwy –
cysylltiadau gyda menywod
y byd
Yn 2014, cafodd Amgueddfa
Y Fenni gyswllt gyda Zimele,
prosiect sy’n gweithio mewn
ardal wledig yn Ne Affrica,
ac sy’n galluogi menywod i
ddechrau busnesau bychain a
phrosiectau cymdeithasol er
eu budd nhw a’u cymuned.
Yn ogystal, nod Zimele yw
addysgu pobl am Fasnach
Deg a helpu cymunedau trwy
gyfrwng datblygu cynaliadwy.
Datblygodd cyswllt rhwng yr
amgueddfa a Dolen Gymunedol
Swayimane Y Fenni – sy’n
ceisio dwyn pobl ynghyd o’r
ddwy gymuned trwy gyfrwng
gweithgarwch crosio a gwau.
Uchafbwynt y prosiect oedd
addurno coed gydag edafedd
yng Ngerddi Linda Vista, Y
Fenni yn 2014 a rhannau o
Gastell Y Fenni yn 2015. Yn
ddiweddarach, roedd dau o
grefftwyr o Swayimane wedi
ymweld â’r Fenni i arwain
gweithdai gleinwaith.

Yn 2013, bu Amgueddfa
Cas-gwent yn gweithio gyda
Vintage Vision, cwmni di-elw o
Gymru, ar arddangosfa arloesol
o’r enw ‘Beth yw Ffasiwn?’.
Bu grŵp o fenywod lleol yn
gweithio gyda thiwtoriaid
gwnïo Vintage Vision er
mwyn creu gwisgoedd a
ysbrydolwyd gan gasgliad
gwisgoedd yr amgueddfa, gan
gynnwys ffrogiau o oes Fictoria
a dechrau’r 20fed ganrif,
sampleri pwytho plant a staes
a ddarganfuwyd dan y llawr.
Nod yr arddangosfa oedd codi
ymwybyddiaeth o dreftadaeth
y dref fel lle cynhyrchu dillad,
gan amlygu materion moesegol
ynghylch prosesau modern o
gynhyrchu dillad, y caiff llawer
ohonynt eu masgynhyrchu
mewn gwledydd datblygol
ac ni chânt eu dylunio i fod
yn eitemau sydd a hir oes.
Roedd yr arddangosfa yn gofyn
cwestiynau allweddol: Pwy
wnaeth yr eitem hon a than
ba amodau? Sut ydym yn cael
gwared ar ddillad? Sut all ein ôl
troed ffasiwn ar y blaned fod yn
ysgafnach?

Amgueddfeydd Cymru a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
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6. Mynd i’r lefel nesaf- prosiectau
newydd sy’n canolbwyntio ar y saith
nod
Yn ogystal ag adolygu’r
pethau yr oeddent yn eu
gwneud yn barod er mwyn
cynorthwyo nodau Deddf
Cenedlaethau’r Dyfodol, roedd
y chwe amgueddfa wedi

nodi rhaglen waith newydd a
fyddai’n llenwi bwlch neu’n
rhoi hwb i’w gallu i ymateb
i’r nodau. Penderfynodd sawl
amgueddfa eu bod yn dymuno
canolbwyntio ar ffyrdd newydd

Prosiect DCD newydd

o werthuso effaith eu gwaith
yn erbyn nodau DCD – gan
gyd-fynd ag egwyddor
Amgueddfa Hapus o ‘fesur
yr hyn sy’n bwysig’. Roedd
eraill wedi dewis dyfnhau

Nodau DCD a dargedir

eu ffocws ar lesiant, neu eu
gweithgarwch ymgysylltu
â chymunedau. Yn y tabl
isod, rhoddir crynodeb o’r
prosiectau, a nodir eu manylion
ar y tudalennau dilynol.

Yr hyn y maent yn ei ddweud

Amgueddfa Stori
Caerdydd

Darganfod dull cadarn a chymharol o fesur effaith Cymru iachach
gwahanol weithgareddau ar lesiant.
(Cymru sy’n fwy cyfartal)
(Cymru o gymunedau cydlynus)

“Mae llesiant ymwelwyr â’n horielau yn codi 26%.”

Oriel Môn

Datblygu dull gweithredu tuag at gyd-gynhyrchu
cymunedol sy’n ymgysylltu cynulleidfaoedd ac
sy’n gynaliadwy ar gyfer yr amgueddfa.

“Mae cyd-gynhyrchu gyda'n cymunedau yn rhan
annatod o'r ffordd y mae'n rhaid i ni gynllunio ein
harddangosfeydd a'n digwyddiadau yn y dyfodol.”

Amgueddfeydd Sir
Fynwy

Creu offeryn pwrpasol er mwyn gwerthuso effaith Cymru o gymunedau cydlynus
gwahanol weithgareddau a chyfleu’r canlyniadau (Cymru iachach)
i’r holl randdeiliaid.
(Cymru sy’n fwy cyfartal)

Storiel

Darganfod dull gweithredu cydgysylltiedig
er mwyn gwerthuso'r effaith, sy'n cyd-fynd
â strategaethau a pholisïau eraill er mwyn
cyfathrebu mewn ffordd effeithiol

Cymru sy'n fwy cyfartal
(Cymru iachach)

“Mae'r niferoedd yn bwysig ond ai rhain yw'r pethau y
mae angen i ni fod yn adrodd yn ôl amdanynt mewn
gwirionedd?

Amgueddfa ac
Archifau Bwrdeistref
Sirol Wrecsam

Sefydlu fforwm cymunedol er mwyn arwain yr
amgueddfa am y ffordd ymlaen a sicrhau ei bod
yn parhau i fod yn berthnasol i bawb.

Cymru o gymunedau cydlynus
Cymru sy’n fwy cyfartal

“Rydym yn ystyried grŵp cynhwysol, sy'n cynnwys pobl
ifanc, cynulleidfaoedd newydd a hefyd, pobl o ardaloedd
difreintiedig.”

Amgueddfa
Ceredigion

Ymgorffori cyfres o fesurau a gynlluniwyd i wella
llesiant a morâl y tîm yn ystod cyfnod o newid.

Cymru iachach

“Mae gweithio gydag amgueddfeydd eraill ar DCD wedi
ein helpu i ymgorffori'r nodau yn ein gwaith.”

Cymru o gymunedau cydlynus
(Cymru sy’n fwy cyfartal)
(Cymru ... iaith Gymraeg)

“Mae gweithio gydag Amgueddfa Hapus er mwyn ystyried
nodau DCD wedi peri i’n hymdrechion ymddangos yn fwy
real i ni.”
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Amgueddfa Stori Caerdydd
– mesur effaith ar lesiant
Gan geisio rhoi sylw i nod ‘Cymru
iachach’ DCD yn bennaf, roedd
yr amgueddfa wedi fframio ei
phrosiect a ysbrydolwyd gan
Amgueddfa Hapus fel a ganlyn:
‘Sut allwn ni sicrhau bod y
data y byddwn yn ei gasglu
am a chan ein hymwelwyr
a’n cyfranogwyr yn dangos yr
effaith yr ydym yn ei chael arnyn
nhw a’u bywydau?’ Roedd y
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tîm yn dymuno darganfod dull
gwerthuso y byddai modd iddo ei
ddefnyddio ar draws holl feysydd
gweithgarwch yr amgueddfa.
Bu’r tîm yn adolygu amrediad o
becynnau cymorth a chynhaliodd
brosiect peilot gan ddefnyddio’r
un mwyaf addawol – pecyn
cymorth Mesurau Llesiant
Amgueddfa Coleg Prifysgol
Llundain.
“Dewisom ddull UCL oherwydd
y gallem ei ddefnyddio mewn

ffordd gyson ar draws popeth a
wnawn, roedd wedi cael ei osod
yn dda a chaiff y cyfrifiadau eu
gwneud ar eich cyfer,” dywedodd
rheolwr yr amgueddfa, Victoria
Rogers. “Aethom ati i’w
beilota gyda’n gwirfoddolwyr
a chyfranogwyr yn ein grŵp
plant bach, Dreigiau Drygionus,
a gydag ymwelwyr yr oeddent
yn cynrychioli’r cyhoedd. Y
canlyniadau oedd bod ymweld
â sesiwn Dreigiau Drygionus yn
cynyddu llesiant gymaint â 25%
ac roedd oedolion yr oeddent yn
ymweld â’r orielau wedi cofnodi
cynnydd o 26% mewn llesiant.
Ymhlith grŵp presennol y
gwirfoddolwyr, roedd diwrnod
yn yr amgueddfa yn cynyddu
llesiant gymaint â 7%. “Mae
angen i ni gynnal yr ymarfer eto
gyda gwirfoddolwyr newydd, gan
gofnodi gwaelodlin cyn iddynt
ddechrau, fel ein bod yn gwybod
effaith gyffredinol gwirfoddoli ar
fywydau pobl. Roedd y mesur
a gawsom trwy ystyried ein
gwirfoddolwyr sydd wedi bod
yn gwirfoddoli gyda ni ers tro,
yn dangos yr hwb i’w llesiant

a gawsant yn dilyn diwrnod
o wirfoddoli yn unig, nid yr
effaith ehangach o’i chymharu
â’r cyfnod cyn yr oeddent wedi
cychwyn.”
“Roedd prosiect Amgueddfa
Hapus wedi rhoi’r esgus a’r
hwb i ni wneud rhywbeth yr
oeddem wedi bod yn ei ystyried.
Roeddent wedi ein cyfeirio at
amrediad o ddulliau gweithredu.
Dewisom un UCL gan ei fod
yn rhywbeth y byddem yn
gallu ei ddefnyddio ar draws
ein holl weithgareddau mewn
ffordd gyson, gan gynnig mesur
cadarn i ni o’r effaith, y gallem
ei ddefnyddio er mwyn eirioli
dros ein gwasanaethau ar lefelau
uwch. Mae enw UCL yn cynnig
rhywfaint o statws ac mae’n
rhoi’r data caled i ni y mae angen
i ni ei rannu gyda’n rhanddeiliaid.
Byddai’n dda pe byddai modd i
amgueddfeydd ar draws Cymru
ddefnyddio’r un mesur fel y
gallem gael data ynghylch yr
effaith ar draws y sector –
byddai hynny’n beth pwerus
iawn er mwyn dangos gwerth
amgueddfeydd.”
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Amgueddfa Ceredigion –
llesiant ar gyfer staff
Ceir cysylltiad ers cryn amser
rhwng Amgueddfa Ceredigion
ac Amgueddfa Hapus. Ar gyfer
y gweithgarwch cydweithio
diweddaraf hwn, penderfynodd
tîm yr amgueddfa ganolbwyntio
ar lesiant y staff a gwirfoddolwyr.
Y cwestiwn sy’n fframio’r gwaith
yw: ‘Beth yw’r ffordd orau i
ni gynorthwyo llesiant tîm yr
amgueddfa yn ystod y cyfnod
hwn o newidiadau sy’n digwydd
yn gyflym?’
Un o ganlyniadau’r prosiect yw
bod llesiant yn eitem ar agenda
cyfarfodydd wythnosol y staff
erbyn hyn. Un cam arloesol arall
yw blwch casgliadau ‘bywyd a
grisiau’ – wrth i’r staff gyfrannu
10 ceiniog bob tro y byddant yn
defnyddio’r lifft yn lle’r dewis
iachach o ddefnyddio’r grisiau.
Mae’r amgueddfa wedi bod yn
wynebu toriadau i’r gyllideb ac
o ran niferoedd y staff dros y
blynyddoedd diwethaf, a rhoddir
blaenoriaeth i gynnal morâl y
tîm.
“Mae Amgueddfa Hapus wedi
cynnig golau yn y tywyllwch
dros y blynyddoedd diwethaf,”
dywedodd Alice Briggs, curadur
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cynorthwyol. “Mae wedi ein
helpu i ffurfio ein cenadaethau
curadurol ac i fod yn ddewr.
Ein her yw parhau i wneud y
gwaith hwn pan fo amser yn
brin a chyllidebau yn isel. Mae
gweithio gydag amgueddfeydd
eraill er mwyn ystyried y nodau
wedi ein helpu i ystyried sut y
dylem ymgorffori’r nodau yn ein
gwaith.”
Ar gyfer Carrie Carnham, curadur,
“mae gweithio gydag Amgueddfa
Hapus wedi ein helpu i ymateb
i’r nodau, rydym wedi ymgorffori
meddylfryd Amgueddfa Hapus
yn yr hyn a wnawn yn barod,
ac mae’r trefniant cydweithio
diweddaraf hwn wedi cynnig
fframwaith da i ni ymateb i’r
Ddeddf.”
Gallwch ddarllen am brosiect
Ceredigion ynghylch pobl ifanc
a chrefftau traddodiadol, a
ariannwyd gan Amgueddfa
Hapus, yma.

Amgueddfeydd Sir Fynwy –
un dull tuag at werthuso
Ffocws prosiect Amgueddfeydd
Sir Fynwy a ysbrydolwyd
gan Amgueddfa Hapus oedd
gwerthuso, ac roedd yn
ystyried y cwestiwn: ‘Sut
allwn ni greu methodoleg
sy’n galluogi digwyddiadau
cymunedol ac sy’n sicrhau
incwm i gael eu gwerthuso
law yn llaw?’ Uchelgais y
gwasanaeth amgueddfeydd yw
dangos gwerth diwylliannol,
cymdeithasol ac amgylcheddol
eu gweithgareddau, yn ogystal
â’u budd economaidd.
Dechreuodd y tîm trwy ystyried
holl nodau Deddf Cenedlaethau’r
Dyfodol mewn perthynas â data
y byddai modd ei gasglu am ac
yn ystod ein digwyddiadau. Er
mwyn i hyn fod yn bosibl, roedd
angen canolbwyntio ar allbynnau
y byddai modd eu mesur gan
ddefnyddio data a gesglir yn
barod (ee wrth brynu tocynnau,
neu gyflenwyr yr ymgysylltwyd
â nhw) neu y byddai modd
eu sicrhau gan weithgarwch
gwerthuso syml iawn ymhlith
ymwelwyr. Er mwyn sicrhau
cymaint o effaith ag y bo modd
wrth gyfleu’r wybodaeth a

gasglwyd, comisiynodd y tîm
ddylunydd i gynhyrchu templed
ar ffurf ffeithlun, y gellir ei
ddefnyddio er mwyn casglu’r
holl ddata, gan ddangos pa mor
berthnasol ydyw i nodau Deddf
Cenedlaethau’r Dyfodol mewn
ffordd weledol. Gellir gweld
y prototeip o’r ffeithlun ar y
dudalen hon.
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Mae Amgueddfeydd Sir Fynwy
wedi bod yn gweithio gyda
phrosiect Amgueddfa Hapus
ers sawl blynedd. Yn 2014,
defnyddiodd Amgueddfa Y Fenni
gyllid er mwyn profi dulliau
newydd ar gyfer gweithio
gyda phobl ifanc lleol sy’n

Amgueddfeydd Cymru a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

bregus. Mae’r prosiect wedi
arwain at ymagwedd agored
newydd tuag at gydweithio
gyda sefydliadau ac aelodau’r
gymuned leol (darllenwch yr
astudiaeth achos yma). Roedd
y gwasanaeth amgueddfeydd
yn aelod cynnar o Gynllun
Ymgysylltu Amgueddfa Hapus
a lansiwyd yn 2017
“Mae Amgueddfa Hapus yn
ystyried y ffordd y mae pobl yn
meddwl ac yn byw,” dywedodd
Anne Rainsbury. “Gallwch
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uniaethu’n gryf oherwydd
bod y syniadau yn cyd-fynd
â’ch credoau personol chi, ac
mae’n golygu y gallwch chi
ddod â’ch hun i’r gwaith. Mae
gweithio gydag Amgueddfa
Hapus er mwyn ystyried Deddf
Cenedlaethau’r Dyfodol wedi peri
i’n hymdrechion fod yn fwy real
i ni, yn fwy penodol ac yn fwy
ystyriol.”
“Mae digwyddiadau Amgueddfa
Hapus wedi cael effaith enfawr,”
dywedodd Megan de Silva,
gwarchodwr gwrthrychau.
“Maent wedi cynnig mwy o
hyder i ni – er enghraifft wrth
arbrofi a chymryd risgiau. Mae’r
prosiect newydd hwn wedi
cynnig cyfle i ni ganolbwyntio
ar nodau CDC ac mae wedi ein
helpu i flaenoriaethu’r pethau yr
ydym yn eu gwneud er mwyn
cyflawni ein rhwymedigaethau”.

Oriel Môn – profi cydgynhyrchu cymunedol
Nod prosiect yr Oriel a
ysbrydolwyd gan Amgueddfa
Hapus oedd rhoi sylw i dair
o nodau CDC – sef ‘Cymru o
gymunedau cydlynus’ yn bennaf,
a hefyd, ‘Cymru sy’n fwy cyfartal’
a ‘Chymru â diwylliant bywiog,
lle y mae’r Gymraeg yn ffynnu.’

Fframiwyd y gwaith gan y
cwestiwn hwn: ‘Sut weithgarwch
fyddai gweithgarwch cydgynhyrchu yn yr amgueddfa ac
yn y gymuned ar gyfer Oriel
Môn?’
Penderfynodd tîm yr amgueddfa
ddefnyddio canmlwyddiant yr
arlunydd o Gymru, Syr Kyffin
Williams, yn 2018 er mwyn
ymchwilio i sut y gallai cydgynhyrchu weithio. “Bydd
ein prosiect yn defnyddio’r
canmlwyddiant er mwyn
ymchwilio i’r hyn y mae angen
i ni ei wneud fel sefydliad, fel
tîm ac o fewn ein cymuned
er mwyn sicrhau bod modd
cyd-gynhyrchu,” dywedodd
Esther Roberts, rheolwr
cyffredinol. “Yn draddodiadol,
trefnir ein harddangosfeydd
a’n digwyddiadau gan y staff
yn llwyr – ac mae’n rhaid i
ni ddysgu cydweithio, ildio
rheolaeth a mwynhau gweithio
gydag unigolion, busnesau a
sefydliadau ar draws yr ynys
er mwyn trefnu rhaglen o
ddigwyddiadau, naill ai yn yr
Oriel neu mewn mannau eraill ar
Ynys Môn”.
Gan bod cyd-gynhyrchu yn
rhywbeth newydd i’r amgueddfa,
un her yw sicrhau bod yr holl

staff yn gefnogol o’r syniad, un
arall yw rheoli disgwyliadau’r
rhai yn y gymuned sy’n cymryd
rhan. Mae camau cychwynnol
yn cynnwys hyfforddiant ar
gyfer y staff er mwyn meithrin
hyder a rhannu enghreifftiau o
arfer gorau gan sefydliadau eraill.
“Gallai newid ein meddylfryd
gymryd amser, ond mae cydgynhyrchu gyda’n cymunedau yn
hanfodol i’r ffordd y mae’n rhaid i
ni gynllunio ein harddangosfeydd
a’n digwyddiadau yn y dyfodol”.
Ar gyfer Ceri Williams, rheolwr
dysgu ac ymgysylltu yr Oriel,
mae cymryd rhan ym mhrosiect
Amgueddfa Hapus wedi golygu
bod nodau DCD yn rhan amlwg
o’i hystyriaethau. “Mae’r prosiect
wedi rhoi’r amser a’r lle i ni
ystyried Deddf Cenedlaethau’r
Dyfodol. Nawr, mae gennym
ddull sy’n cynnwys llawer mwy
o ffocws er mwyn bodloni nodau
CDC.”
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Storiel – model gwerthuso
integredig
Roedd prosiect Deddf
Cenedlaethau’r Dyfodol Storiel
yn un arall a ysbrydolwyd gan
egwyddor Amgueddfa Hapus,
sef Mesur yr hyn sy’n bwysig, ac
fe’i fframiwyd ar sail y cwestiwn:
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‘Sut allwn ni sicrhau ein bod yn
mesur yr hyn sy’n bwysig ac yn
rhoi pobl Gwynedd wrth wraidd
yr hyn a wnawn a sicrhau ein
bod yn cyflawni nodau CDC?’
Gweledigaeth tîm yr amgueddfa
oedd cynnal archwiliad ar y cyd
– gan gynnwys ac ymgysylltu â

staff, gwirfoddolwyr, cynghorwyr
a chynulleidfaoedd – er mwyn
creu model sy’n sicrhau bod
yr amgueddfa yn mesur yr
hyn sy’n bwysig, a’i bod yn
canolbwyntio’n bennaf ar nod
CDC o gael ‘Cymru sy’n fwy
cyfartal’. Mae’r tîm yn dymuno
cael dull ‘cydgysylltiedig’ sy’n
gallu cynnwys strategaeth ‘Ffordd
Gwynedd’ y cyngor, rhaglen
Cyfuno, Egwyddorion Amgueddfa
Hapus a nodau CDC.
Mae’r tîm wedi ymchwilio
i’r ffordd y caiff gwahanol
brosiectau o fewn y cyngor
eu gwerthuso, yn enwedig y
rhai sy’n gweithio ar draws
adrannau. Roedd cael deialog
glir a chynnar gyda swyddogion
cyngor Gwynedd sy’n arwain
ar gynllunio ar gyfer llesiant yn
flaenoriaeth.
“Nid mesur yn unig yw hyn,
mae’n ymwneud â’r ffordd
y byddwch yn cyflwyno’r
canfyddiadau,” dywedodd
Nêst Thomas, Prif Swyddog
Amgueddfeydd a’r Celfyddydau
ar gyfer Cyngor Gwynedd.
“Mae’r niferoedd yn bwysig ond
ai’r rhain yw’r hyn y mae angen
i ni fod yn eu hadrodd mewn
gwirionedd, ai’r rhain yw’r hyn
y mae ei angen ar ein haelod

Cabinet i gyfleu effaith ein
gwasanaethau ac i fod yn gallu
eu rhannu gyda’r cabinet a’r
cyhoedd?”
Mae’r tîm yn ystyried gwahanol
ffyrdd o gasglu a chyfleu’r
effaith, gan ddefnyddio fideo
er mwyn cofnodi ymatebion
cynulleidfaoedd. “Rydym
yn dymuno canfod ffordd o
gofnodi’r effaith ar lesiant y
mae pobl yn teimlo’n gyffyrddus
amdani, megis pan fyddant
yn siarad am newidiadau i’w
hiechyd meddwl.”
Cafodd Storiel (pan oedd
yn dwyn yr enw Amgueddfa
Gwynedd) gyllid Amgueddfa
Hapus yn 2013 er mwyn treialu
ap a gynlluniwyd i gynyddu
gweithgarwch ymgysylltu gyda
chynulleidfaoedd (astudiaeth
achos yma).
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Amgueddfa ac Archifau
Bwrdeistref Sirol Wrecsam
– cyngor gan fforwm
cymunedol
Roedd prosiect Amgueddfa
Hapus Amgueddfa Wrecsam yn
canolbwyntio’n bennaf ar nod
CDC o gael ‘Cymru o gymunedau
cydlynus’. Nod yr amgueddfa
yw sefydlu fforwm cymunedol
sy’n cynnwys cymysgedd o
oedrannau ac arbenigedd, er
mwyn cynnig cyngor am y
‘ffordd ymlaen’ ac er mwyn
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helpu’r amgueddfa i fod yn fwy
perthnasol i bob cynulleidfa.
Mae tîm yr amgueddfa wedi
archwilio’r ffordd orau o
sefydlu fforwm, gan ystyried
y cam posibl o bartneru
â’r gwasanaethau llyfrgell
a’r celfyddydau er mwyn
creu ‘fforwm diwylliannol’
ehangach. Mae’r amgueddfa yn
ymgynghori gyda’i phartneriaid
ehangach hefyd, megis y grŵp
o wirfoddolwyr lleol a leolir yn
swyddfeydd cyfagos Cymdeithas

Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam,
er mwyn cael cyngor a darpar
gyfranogwyr. Un syniad yw
cynnwys mwy o weithgarwch
ymgynghori mewn ymdrechion
presennol i ailwampio’r arolwg
bodlonrwydd gwirfoddolwyr
blynyddol, er mwyn cael data
mwy clir am lesiant a chael
cysylltiadau gyda nod CDC ac
egwyddorion Amgueddfa Hapus.
Bwriedir cynnal rhywbeth tebyg
gyda’r ffurflenni gwerthuso
athrawon ar gyfer ymweliadau
ysgol.

“Trwy wahodd pobl i’r fforwm,
rydym yn dymuno i bobl fod yn
‘eiriolwyr’ y straeon ynghylch
hanes cymdeithasol Wrecsam
a’i phobl,” dywedodd Karen
Teasdale, swyddog dysgu a
mynediad. “Rydym yn dymuno
cael grŵp cynhwysol, sy’n
cynnwys cynrychiolaeth gan bobl
ifanc, cynulleidfaoedd newydd a
hefyd, o ardaloedd difreintiedig.”
Byddai aelodau’r fforwm yn
ymwneud â’r broses o ddewis
themâu ar gyfer y blychau
arddangos cymunedol.
“O ran y ffordd yr wyf yn
gweithio, mae Amgueddfa Hapus
wedi fy helpu i ganolbwyntio
ac i feddwl mewn ffordd fwy
strategol am nodau CDC. Mae’r
prosiect wedi peri i’r nodau fod
yn rhai real i mi ac erbyn hyn,
mae gennym y cyfiawnhad i
wneud rhai o’r newidiadau yr wyf
wedi dymuno eu gwneud, megis
ailwampio’r blychau hel atgofion
ar gyfer pobl sy’n byw gyda
dementia.”
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7. Yr hyn a ddysgom – cyngor i
amgueddfeydd eraill
Ymgysylltu â nodau
CDC fel sefydliad
Mae’n bwysig cynnwys staff
o bob rhan o’r sefydliad – gan
gynnwys gwirfoddolwyr a
rhanddeiliaid ‘mewnol’ pwysig
eraill – er mwyn meithrin
dealltwriaeth a rennir o nodau
Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol
a’r hyn y maent yn ei olygu i’r
amgueddfa.

Adolygu
gweithgareddau a
ffyrdd o weithio
presennol
Mae amgueddfeydd eisoes yn
gwneud nifer o bethau sy’n
ymateb i wahanol nodau CDC.
Dylid adolygu gweithgareddau
blaenorol, presennol ac y
bwriedir eu cynnal yn y dyfodol
gan gadw uchelgais y nodau
mewn cof. A oes pethau y

gallech chi eu gwneud yn
wahanol, y byddent yn cynyddu
effaith y gweithgareddau hynny
o ran nodau CDC?

Nodi bylchau a
chyfleoedd i wneud
mwy
Ar ôl adolygu’r hyn yr ydych
yn ei wneud yn barod, efallai
y byddwch yn gweld bylchau
neu gyfleoedd i wneud mwy.
Efallai y bod yna prosiectau y
mae’r amgueddfa wastad wedi
dymuno eu cyflawni ac efallai
mai nodau CDC fydd y catalydd
er mwyn sicrhau bod y rhain yn
digwydd.

Casglu a rhannu data a
thystiolaeth
Mae ‘mesur yr hyn sy’n bwysig’
yn egwyddor allweddol ar gyfer
Amgueddfa Hapus. A yw’ch

dulliau gwerthuso presennol yn
cyd-fynd â nodau CDC, a ydynt
yn gallu darparu’r dystiolaeth
y mae ei hangen arnoch er
mwyn dangos effaith eich
gweithgareddau?
Peidiwch ag anghofio rhannu
eich data a’ch tystiolaeth.
Sicrhewch bod eraill yn
ymwybodol o’r effaith yr ydych
chi wedi’i chael.

Ymgysylltwch â’ch
cymuned, eich
partneriaid
Mae deddf cenedlaethau’r
dyfodol yn nodi bod cydweithio
a chael cyswllt yn ffyrdd
allweddol o weithio. Dylech
gadw nodau CDC mewn cof
pan fyddwch yn ymgysylltu
â’ch cymuned, gan ddarganfod
barn eich ymwelwyr a’ch
cynulleidfaoedd. Gweithiwch

gyda nhw, a gyda’ch prif
bartneriaid, er mwyn cynllunio
gweithgareddau sy’n cyd-fynd
â’r nodau.

Byddwch yn realistig,
gan gydnabod y
sialensiau
Mae adnoddau yn brin yn y
rhan fwyaf o amgueddfeydd
– o ran amser pobl a
chyllid ar gyfer rhaglenni a
gweithgareddau. Meddyliwch
am sicrhau cymaint o effaith
ag y bo modd gan yr hyn yr
ydych yn ei wneud yn barod,
a chwiliwch am gyfleoedd dan
thema CDC i’w cynnwys mewn
cyfleoedd yn y dyfodol. Mae
cynaladwyedd, cydnerthedd a
meddwl dros yr hirdymor yn
themâu CDC allweddol a dylent
dywys y weledigaeth ar gyfer
eich amgueddfa.
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8. Adnoddau a dolenni defnyddiol
Deddf Cenedlaethau’r
Dyfodol Cymru
Tudalen swyddogol
Llywodraeth Cymru ar y we am
.
y Ddeddf
Canllawiau Statudol
Llywodraeth Cymru ar gyfer
cyrff cyhoeddus.
Adroddiad Swyddfa Archwilio
Cymru: Myfyrio ar Flwyddyn
Un – Sut mae cyrff cyhoeddus
wedi ymateb i Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015?
Mae Cyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru wedi paratoi
rhai adnoddau defnyddiol ar
gyfer sefydliadau yn y trydydd
sector ynghylch nodau CDC.

Amgueddfa Hapus
Ar ôl sawl blynedd o weithio
gyda’n partneriaid amgueddfa i
gyfuno gweithredu ac ymchwil
academaidd, mae gennym
ystod eang o astudiaethau
achos, pecynnau cymorth a
deunyddiau sydd ar gael yn
Adran adnoddau ein gwefan.

Llesiant
Mae arolwg BYWYD
Diwylliannol yn brosiect
ymchwil ynghylch llesiant
diwylliannol, y gellir ymuno ag
ef am ddim.

Datblygwyd a phrofwyd
Pecyn Cymorth Mesurau
Llesiant Amgueddfeydd UCL, a
ddefnyddiwyd gan Amgueddfa
Stori Caerdydd, gydag
amgueddfeydd ac orielau ar
draws y DU.

Effaith Amgylcheddol
Mae gan Julie’s Bicycle rai
adnoddau gwerthfawr ar gyfer
sefydliadau diwylliannol sy’n
gweithio i leihau eu heffaith ar
yr amgylchedd, gan gynnwys
Fframwaith Amgylcheddol ar
gyfer Amgueddfeydd.

Mae gan y Gynghrair Diwylliant, Effaith Economaidd
Iechyd a Llesiant ddolenni
Mae’r Gymdeithas
i amrediad o adnoddau a
Amgueddfeydd Annibynnol
ddatblygwyd ar gyfer y sector
wedi datblygu amrediad o
diwylliannol yn benodol.
becynnau cymorth ar gyfer
Roedd Five Ways to Wellbeing amgueddfeydd, gan gynnwys
y Sefydliad Economeg
pecyn cymorth ‘Effaith
Newydd yn un o’r elfennau
Economaidd’ a ddefnyddiwyd
a ysbrydolodd brosiect
gan y chwe amgueddfa o
Amgueddfa Hapus.
Gymru.

